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Do Przcwoclniczącego
Ceniralnero ~ządu Ludowego Chi11skicj Republiki Ludowej
Towarzysza MAO TSE-TUNGA,

całym

kraju

chłopi deklarują

Do Przewodniczącego
Rady Ministrów ZSRR. Generalissimusa STALINA
Z okazji pierwszej rocznicy podpisania układu o pnyjaźni, 1ojuslRI
i pomocy wzajcnmej między Chinami i ZSRR })roszę Was i w Was:zej osobie Rząd Radziecki oraz. n_aród raclziecki o przyjęcie wyrazów serdecznej
w1:·1.i l.' t'Ul.ł >Ści i pozthowien.
Podpisanie układu o przyjaźni, sojuszu i pomocy wzajemnej między
Chinami i ZSRR stanowi nie tylko olbrzymią pomoc w budowie nowych
Chin, lecz jest również potężną gwarancją w walce przeciwko agresji,
0 utl·zymanic pokoju i bezpieczef1sLwa na Dalekim Wschodzie i na całym

zboża

przedterminowe wykonanie dostaw

\VARSZAWA, 14.2. Dostawy zboża do punktów skupu zobowiązania przedterminowej dosta
stale wzrastają. Codziennie nowe dziesiątki gmin, a na- wy nadwyżek zbożowych.
wet całe powiaty meldują o zakończeniu dostaw, w ra- Mał0 i średniorolni chł on i <' 1'r~z
bardziej zdecydowanie występująprze
mach planu na rok g.·ospodarczy ]950-51.
·

W ciągu tygodcia od 5 do 12 bm.
globalna ilość dostawioneoo zboża w
całvm kraju wzrosła prz:.5zło :~-krot
nie.
.w w.oi~wć<lztwie r:r.eszowskim j11 i:
16 powrnt_ow wykonało roczny plan do
staw zboza. W województwie katowickim i olsztyńskim o zakcdiczeniu
planu zameldowało dotąd 6 powiatów.
Ostatnio w województwie gda11skim
Lemhm·k piat~· z kniei powiat zamelclowa! o }>rzek1·oczcniu 11lrmu rocz
nego. Ogółem w eały111 kraju ponad
40 powiatinv ukmlczyło roczne plany
skupu zho:i.a.
W woj ewództwie lubelskim w pierw
szej dekadzie lutego dzienne dostawy
:r.boża do punktów skupu WZl"osły tl"7y
krQtnie w porównaniu z ostatnim

świecie.

H:o rz~· stając z okazj i prosz~ o przyj(.'.eie życzeń dalsrego rozwoju i umocnienia przyjaźni i współprac~' między narodami Chin i ZSRR.
Przewodniczący Centralnego Rządu Ludowego
Chińskiej Republilti Ludowej
l\1AO TSE-TUNG

ciw opornym kułak n m . ni .- wy wiązującym s ię z planow(•go skupu . Pod naci
dniem styc•mia br .. kiedy dzienny skup skien1 o pil1ii grom F>.dzkiej . bogacze denie pr zekraczał 500 ton. W ciągu pierw kl a rują spr zed aż zboża p a11stwu.
szych dni bm. dostawy stale wztast:l
ly. os i agając 12 bm. ok. 2.000 ton zakn
fil,,,.
~
11ionc~o zho~:i.. O wzmożeniu dos ta w
'lllfl'
na LubeJ,zczyźnie świaclczv ··ów11ież
fakt że w cia_gu 10 dni liczba gl'Omad

~::r~ ;~corlń:zr~:.

plany 1"11<'7.lle.

-sr ....
pon OJOH'e ••oz.., lllUZ..,.IJ•-e
problen1u nien1iechleqo
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Deklaracja sekretariatu generalnego FIAPP
.województwie poznal~sk.im 13
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gmin 1 ok. 200 gromad zrealizowało
k~·a~a~h, kto~.e !>a-1 rowsłtrn_J pod ch~wodztwem zb1.od111a
Wizystk1ch
We
już swoje plany roczne.
ł
S'ł
of~szystowskwh
1
w odpowied zi na apel gromady clly ofiar~ bitlerowsku•J.~gr~SJt, 1 w rzy W<_iJctrnych
nłe
Kreczków. chłopi na zebn:niach w CG całych Niemczech l'OZWIJa su: p~tę- prawcow,. _masowo wypuszczanych
lym kraju deklarują przedtt>nninowe I żny i szeroki ~·n.eh 1n:ott"stacYJ;1y, ua wolnos,„
przcciwk~ gr.ozbie.. kto!·a zawisła Na fali tego POWSZl' Chnego obuw~·kon:mie planu dostaw zho:i.a.
R.
W województwie łódzkim mało i śre nacl_pokoJcm .1 l>ezpii:~ze~st":em na- i•zeriia i potępienia zacieśniają się
•
dniorolni chłopi gminy Witonia pod- rodow: remlhtaryzacJi Nie~iec za- l)Onownie więzy solidarności i jcdO
jęli ostatnio zespolowe i indywidualne cbodnich i odbudowie armii hitle- nośei bojowników ruchu oporu i
układu
ofiar barbarzyństwa hitlerowskiego

I
I

, zna y·
dz1'eJ'e lud z'· os' ci'

„Prawda" pierwsze]
rocznicy

potężnej

Wierny szlachetnym ideałom ruchu oporu i pamięci naszych mę
czenników, FIAPP wita z 'u zmmiem
walkę b. więźniów faszyzmu i bojow11ików o wolność wszystkich kra
jów pneciwko µonownenin uzbra.kten:y
j?1ttilt katów bitJerowskich,
Według d;u1ych, kt.Jrc 'rial)-. i.ę-1~ d,:,
wiążą swe nadzieje odweiu z katadnia H lutego n~eprzyjaeie! stracil w
strofą. światową.
ciągu 48 godzh\ 1.300 ludzi w zabitych
Wyrażając niezłomną wolę swych
i rannych. W oj ska ludowe wzięły do
niewoli ponad 4 tys. nieprzyjacielskich członków, walczących o za.oszczę
żołnierzy i oficerów.
dzenie światu nowego kataklizmu z
całym korowodem okropności i cier
Wojska ludowe zdobyły 47 dział pień, FIAPP wita propozycję, maróżnego kalibru , 8 c1,ołgów, 274 sa- jącą. na ceJu znalezienie pokojowe~ochody oraz znaczną iloś karabi- go rozwiązania prol>Iemu niemiecnov:r maszynowych i inneg·o sprzętu kiego, problemu tak ważnego clła.
W-OJennego.
pokoju światowego, a mianowicie
propozycję zwołania konferen_Na froncie seulskim w rejonie połud mowego brzegu rzeki Hangan oddzia cji przedstawicieli czterech widły Armii Ludowej 7,adały nieprzyjacie kich mocarstw, które podpisały ulo~i . znaczne straty w ludziach oraz kład poczdamski.
zwolennicy pokoju• nie mogliby
zniszczyły 9 czołgów. Artyleria prze
8 samolotów wytłumaczyć sobie uchylenia się od
c~wlotnicza · zestrze!Ha
· przyjęcia tej propozycji inaczej jak
nieprzyjacielskich.
chęcią pogwałcenia woli pokoju setek milionów ludzi i dążeniem cło
ogniska
rożniecenia w Niemczech
wojny, brzemiennej w potwornoiici
jeszcze straszliwsze, niż te, które
ciągle żyją, w naszej pa.mięci.

kontrofensywie
woiska ludowe posunęły się o 20 - 30 km napfzód
W

. PEKL ', 14.2. Korespondent agencji Nowych Chin donosi z frontu kote-

cllh'iski~ roipoczęty
an~ki<:go. że oddziały wojsk ludowych i ocl1otnik6w
przeciwko amerykańskim
potężną kontrofensywę
W ~mu ll lutego br.
WOJskom na1lastnic7ym i wojskom li ~ynmanowskim, na południe od neki
Hangan. Wojska lmlowe w pr7.eciągn 24 godz.in postmęły się naprzód o 20
do :lO km. Cały front niepl·zyjacielski stol w oblic:r.u załamania.

Trzy pułki VIII dywizji wojsk Jisyn
nianowskidt zostały closzczętnie rozbi
te w reionie na zachód ocl llenson. U
i VII ą;nerykai1skic dywizje piechoty
oraq; V dywizja lis;vnmanowska poniosł;v znac~ne straty. Ocldz.iały kor.eaf1skich wojsk łmlowy~h 1 ochotniko~
rhińskich 1rnsuwają się. w dalszym c1ą
w kierunku poludmowym.
enc·i Now eh Chin
gu
.
_Y t
Korespondent ag dl .
nm. 2;i s ·vczma
w
·
·
d
przypo;nma, Z<'h
200
1
wojska Mac Art mfi·~ w, st e pona
tys. żołnierzv i o cerow rozpocz ę 1y
gwałtowna ~fensywę wzdłuż linii, bieg
na środkowym odcin
od Henson
nącejfrontu
do Inczonu na wybrzeżu za
ku

Pekin

Pl'Dszę Was, Towarzys:r.u Przewodniczący. o prz~·hicie se1·decznych po·
ulrnwiei1 z okazji piel'wszej rocznicy podpisania radziecko-chińskiego
układu o przyjaźni , sojuszu i pomocy wzajemnej.
Nie wątpię. że ukłac! nasz będzie nadal służył sprawie przyjaźni mię
dzy Chi1\~ką UeiJubliką Ludową i Zwią7kiem Radzieckim oraz umocnienia
pokoju na całym świecie.
J. STALIN

rocznq.

plan !ihUpu
W

WJ

ponad 40 powiat ÓW

u

pierwszej rocznicy podpisania ra:.tzieckoo przyjaźn;, so}uszu
i pomocy wzajemnej

chińskiego układu

1951 r.

P.ok VII

między

chotnicy
sywy.

chińscy

przeszli do kontrofen
~:~

PEKIN, 14.2. Ogłoszony 14 lutego
w Phenianie ko.munik<1-t dowództwa na
czeln~go koreańskiej Armii Ludowej
, .
~
..
donosi:.
O~dz1~ły ~rnm Ludo\~eJ ~ sc1~~yrr~
w~półdz1ałamu z ochot111k~m1 ch111sk1
m1 odpady na całym froncie ofensywę
n"ieprzy]aciela i przeszl'V do kontrofen
• wojska nie· rejonie Henson
· ·W
sywy.
·przyjacielskie zostały okra:i:onc.
·

po amerykan' sku
o
d
z
w groma zeniu go' lnym ONZ
Głosowan1·e

chodnim. W ofensvwie tej wzięły uameryka1\skich i
dział prócz dywizji
lisvnmanowskich także jednostki bry·
I
Jako wykonawca ostatniej woli
tyjskie i tureckie. Po osiemnastu
NOWY JORK, 14.2. - Dnia 13 bm. nym znajdowałv się i·ezolucje ZSRR,
bohaterskich męczenników ruchu odniach zaciekłych walk, w toku któ~
Zgromadze- ~nośnie agresji amerykańskiej prze- poru, któl'ZY padli w walce o to, aby
rych nieprzyjaciel poniósł dotkliwe odbyła się ses.ia plenarna
porządku dzien cnvko Chinon1 jak i·ówttież w sprawie
Na
ONZ.
Ogólnego
nia
nigdy więcej nie powtórzyła się gro
straty, koreańskie wojska ludowe i oP?lrWałcenia p~·zez USA chii1skich g1·a za ostatniej wojny.
!nc pow:iełnnych oraz bombardowania
Silny jednością milionów swych
I ostrzeliwania terytorium chińskiego
l
ze
członków, walczących wspólnie
pi·zez siły zhl·ojne USA. ·
I(~
.Do porządku dziennego włączono wszystkimi ludźmi miłującymi poo 1eł ro';"'nie~. sprawę miejsca odbyc.ia. ~olej kój przeciwko remilitaryzacji Nie191
golnopolskim Kongresem
neJ sesi1 Zgromadzenia choc1az JUZ 14 miec.
• H ' bi t
gr~dnia Zin·omadzenie postan!nviło od FIA.P P popiera 1,ropozycje zwoła
e
0
D O I §Ze RO b 01U1J1ązan1a
nia konferencji czterech wielkich
„ k lo TPP-lt i zwerbować w byc następną sesję w Elll'opie:
Ku uczczeniu Dnia 8 marca i I O- ,
Przedstawiciel ZSRR Carapkin, oma mocarstw, celem pokojowego roztk" h pracownio „
?ZYW1C
LK
K
I Ii
. iając rezoluci·ę r·adziecką, stwierdził
' pra- Je_go szeregi w~zys ~c do koło LK w
ongresu
gólnopo s [ ego
zagadnienia nie111ieckieg1;1,
„ bro• ze agresja ainęrykai\.ska była staran- wwiązania
cownice ZPW im.
.
. „„t Łukasińskiego z k ow oraz wct"''"'ąc
interesie wielkiej sprawy pokoju
P
nie przygotowana i zrealizowana przez świata.
rzygo owawczego - Cen wszystkie kobiety pracuJące W
Oddziału
k
·
trali zobowiązały się przerobić doSekretariat Generalny FIAPP
tkowo 200 kg przędzy. Snowalnia waPrrz~ec.owttice Składnicy Wyrobów wyzsze amerykańskie wład:r.e "'.ojs oda
we. Carapkin wskazał na tak Jaskra•
m
przerobi dodatkowo 100 kg przędzy Bawełn. c. T. nr 6 zobowiązują się we fakty, jak . ro7.kaz Trumana z dnia Warszawa, dnia 14 lutego 1951 r.
(braków) na duże krzyżówki. Ob. zwerbować wszystkie koleżanki do 27 czerwca 1950 r. (w:rsłanie floty rune
I
KACZMAREI\. wykona dodatkowo Ligi Kobiet, podnieść higienę i cste- rykańskiej na Taiwan). mieszanie się
Smiert dowódcy
1 osnowę. Tkaczka St. KUCHAR- tykę miejsca pracy przy współudzia USA ~v wewnętrZ11e spraw~ Chin p1:i.cz
interwen.-Ję z~roJną, oddziałów holenderskich
SKA ·riouczy dwie tkaczki niewyko- le Rady Zakładowej, obowiązkowo bezposrednią
nujące baz akordowych. Oddział Ce wykonywać zadania Planu 6-Jetnie- przez zaopatrywanie kliki kuommtanKorei
rowalni - Centrala zobowiązuje się go celem przyspieszenia jego przed- gowskiej w broń. Mówca podkreślił
także fakty pogwałcenia chi11skich gra
przepracować 1 godzin~. dodatkowo terminowej realizacji.
HAGA, 14.2. Rz ąd holenderski poPracownice ZPB im. F. Dzicriyit- nic powietrznych przez lotnictwo ame- dał do wiado.'l'to.foi, że dowódca oddzia
(w sumie 13 roboczodmowek). Wątkarnia Centrali doprowadzi salę do skiego z Przędzalni Sredniopl'Zęd- rykańskie. Jakie jeszcze są potr~ebne łów holenderskich w Korei płk. Den
estetycznego wyglądu . Ob. I. WOZ- nej zobowiązują się podnieść bazę dowody agrnsji USA pi·zeciwko Chi- Oudc:1 został zabity.
··
NIAK i s. WASIELA ze snowalni produkcyjną przeciętnie od 1 - do nom? _ zapytał Carapkin.
tkalni III zobowiązują się wykonać 4 proc., a ob. St. Ciupińska - o 10 Entezam poddał pod głosowanie
clodatkowo jeilną snowę. Skręcalnia proc. W. Trzcińska, J. Gębai.{;ka l\f. pierwszą rezolucję radziecką odnośnie
tkalni Ili uporządkuje i udekoruje I\.rap i E. Bura - krajarki z wykoń agresji amerykańskiej_ przedwko Chisalę prorlulrnyjną. P~ze~voclnicząea czalni zobowiązują się przepra.co- nom. Rezolucja została odrzucona meO „Głosie Pracy"
Radv Kobiece.i zorgamzuJe gazetlu: wać 4 godziny na rzecz matek ko- chaniczną większością głosów. 5 dele•
.
.
.
gacji głosowało za rezolucją, 48 - prze
ścienną. oraz zobowiazn.ie się TIOIH~- reańskich.
Aktyw kobiecy Ligi Kobiet w To- ciwko i 3 (Burma, Indonezja, Jugo- I Dn:a 16 lnte~o b.r. uka.ze. s1ę pierw
dzić do życia koło PCK ~a terenie
szy numer dzienmka :i:w1ązkowcgo
zakładów oraz dopiluC1wac frekwen- m!'szowie Maz. zobowiązuje się je- 3 ławia) wstrzymały się od głosu.
cji na. wykłacJarh o Planie 6-let- szcze w:i:dajniej ~racowa.ć na kai- I \V E(łosowaniu nad drugą r~zolucj ą ..Gł.OS P~A~Y", organu Cenlralnej
dym odcmku sweJ pracy, aby przy- radziecka dotyczącą por.wakema prze1 , Ra.dy Zw1ązlww Zawiul.owych. Dalnim.
'szą 1>re.numr:ra tę pny.fmują wszyst·
Pracownice Państwowego Browa- czynić Sill do p1·zedtermlnow„e·n wykie placówki PPK („Ruch"),
(Ciąg dalszy na strunie <lrugieJł
,1
ru „Mieszczański" zobowiązują się konania Planu 6-letnicg()

em Kob1'et
Przed , M dzynoro dowym Dn1'
L• . K b'
O

w

Komunikat

I
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chińsko-radzieckiego

MOSKWA, 14.2. W zw i ązku
z pi er w sz ą rocznica radzieckochi ńskiego układu ·o przyjaźni,
sojuszu i pomocy wzajemnej śro
dow.a „'.Prawda" opuhlikowała
ar tvkul pt. „Triumf nierozerwal
n ef przyj aźni radziecko-chiń
skiej , w którym pisze m. in.:
Ra dziecko-chiński układ o przyjaź
ni, sojuszu i pomocy wzajemnej rozpo
czął nową epokę w rozwoju przyj;nnych stosunków wzajemny ch między
wielkimi narodami Chin i Związku Ra
dziecki ego. Zapoczątkował on nowy
etap w rozwoju stosunków międ zyna
rodowych, albowiem układ radz;ccko - chi ński przekształc i ł przyjaźń
m i ędzy narod ami ZSRR i Chin w tak
wielką i potęż ną siłę w dziele umocn ienia pokoju n a cały m św iec ie , j ak ;ej nie znały dzieje ludzkości.
Całe olbrzymie znaczenie współpra
cy radziecko - chińskiej w walce o pokój ujawnia się ze szczególną siłą w
świetle ostatnich wydarzeń. Imperializm amerykańsko-angielski prowadzi
obłędny wyścig zbrojeń, wzmaga przy
goto\; ania do nowej wojny światowej.
Amerykańscy podżegacze wojenni prza
szli od przygotow~· wania agresji do
aktów jawnej agresji. Rozpętali oni
przeciwko narodowi
krwawą wojnę
korea ńskiemu, okupowali wyspę chiń
ską Taiwan, wprowadzili do cieśniny
taiwa1\.skiej siódmą flotę amerykańską,
dokonują pirackich nalotów na teryto
rium Chin.

polityka zagraniczna kół
USA - pisze „Prawda" dowodzi jasno, że imperializm ameryka11ski stawia na dalsze rozszerzenie
agresji na Dalekim Wschodzie, przede
wszystkim pr zeciwko narodowi chiń
skiemu. W alka narodów ZSRR i Chin
w obron.ie pokoju udaremnia plany
imoerialistycznych agresorów. Front
pokoju krzepnie i rozszerza się. Wśród
miłujących pokój narodów coraz bar
dziej wzrasta n i ena wiść do amerykań
skich podżegaczy wojennych. Walka
jaka rozeg1·ała się w komisji politycznej ONZ, wokół haniebnej rezolucji
zgł?sz?nej pr~ez interwentów amerykansk1ch, dowiodła, że sympatie wszystkich miłuj ących pokój narodów,
zwłaszcza zaś narodów Azji są po stro
nie Chińskiej Republiki L~dowej.
Obecna

rządzących

Rok istnienia układu radziecko-chiń
pisze w zakończeniu „Prawda - wykazał jego ogromne znacze
nie .dla ro:woju i pogłębienia przyjaź
111 . 1 • wspołpracy między narodami
C.h m 1. ZSRR, dla sprawy pokoju i bez
p1eczenstwa wszystkich narodów świa
ta ..Niechajże więc wiecznie żyje i roz
kwita bratni sojusz i przyjaźń między
Związkiem Radzieckim i Chińską Re·
publi'.: ą Ludową dla dobra narodów
tych wielkich krajów, dla dobra poko
ju na całym świecie!
sk!~go -

lódź podjęła
~,s~óizawdodmctw~

do

Tegoroczne siewy w Państwo-•
wych Gospodarstwach Rolnych woj.
łódr.kicgo priebicgać będą pod hasiem obniżenia kosztów wł~sllych
i p1·zcdt--rminowego zakończenia tej
akcji. Celowi temu służy przede
organizacja
należ:vta
wszystkim
prac przygotowawczych.
Na naradach produkcyjnych w
poszczególnych zespołach i gospodar
stwach przeanalizuje się zagadnienia. a każdy robotnik zaznajomiony
zostanie z planem. Tylko pelna mobilizacja wszystkich pracowników
pozwoli bowiem osiągnąć poważne
rezultaty w zakresie akcji siewnej.
Dlatego też w zespołach naszego wo
jewództwa do końca lutego br. i w
gospodarstwach do 10 marca br. zoprzy wspólstaną zorganizowane udzia le czynnika społeczno-politycz
nego -odprawy kierowników PGR,
agronomów, przewodniczących Rolnych Rad Zakładowych, przodowników pracy i brygadzistów.
Tematem konferencji będzie: rozpracowanie planów produkcyjnych,
:inaliza przebiegu omłotów, odstaw
oraz stanu
1 przerzutów siewnych,
zaopatrzenia gospodarstw w nasiona.
Oprócz tego omówi się dokładnie
dotyczących uzadań,
całokształt
praw. nawożenia, siewów-ze szczetechniki
gólnym uwzględnieniem
wysiewu, terminów i norm.
Wreszcie na naradach tych nastą
pi sprawdzenie stanu przygotawań
w zakresie robocizny, siły pocie,gowej, remontów i gotowości maszyn.
Trzeba stwierdzić, że np. zespoły
PGR-ów z Babska, Rogowa, Moszczenicy, Dobroleki i Sieradza koń
czą obecnie remonty traktorów oraz
zaopatrzenie w niezbędne materiały pędne i smary. Inne zespoły do
I marca br. doprowadzą maszyny
do stanu całkowitej sprawności, tak
aby do akcji wiosennej można było
wprowadzić wszystkie narzędzia rol
nicze i sprzęt.
Narady produkcyjne poprzedzą
opracowania planów
szczegółowe
wiosennej akcji siewnej oraz dokład
ne terminarze prac dla każdego gospodarstwa. W najbliższym czasie

po

Głosowanie ·
amerykańsku

w Zgromadzeniu Og61nym
ONZ
(Dokończt>nle

ze strony piel'WS2:ej)

USA granic powietrznych Chin i bom
bardowania przez lotnictwo amerykań
skie terytorium chińskiego ...... 5 delegacji głosowało za rezolucją radziecką,
51 - przeciwko, 2 delegacje (Afganistan .i Jugosławia) wstrzymały się od
gło~u.

Potem rozpoczęto dyskusję nad zagadnieniem miejsca szóstej sesji i nad
sprawozdaniem sekretarza generalnego
i przewodniczącego Zgromadzenia w
tej sprawie, które zaleca, aby Zgromr;dzenie zrewidowało swą uprzednia
decvzję '{lrzeprowadzenia szóstej sesji
w Europie i aby sesja ta odbyła się w
Nowym Jorku. Sprawozdanie stwier
dza, że rząd francuski nie przyjął pro
pozycji zorganizowania szóstej sesji w

arsza y

ezwanie

~ iUl~dtinmimnve zakończenie
t'11

PG IPI m me Is

Zarząd Okręgowy w Łodzi przydzie
li do PGR- ów dostateczne ilości nawozów sztucznych: fosfor, azot i po-1
tas. W PGR-ach po raz pierwszy w
tym roku zostaną zasiane: zioła lekarskie, kok-sagiz i wiklina.
Dużą pomocą w tegorocznej akcji
siewnej będzie należyta organizacja
Brygad Polowych, których przypadkowy charakter działalności ulegnie całkowitej zmianie. Również
poważną rolę odegra właściwie pojęty ruch współzawodnictwa pracy.
StoFowanie norm akordowych w
Państwowych Gospodarstwach Rolnych pozwoli zwycięsko - przedter
minowo zakończyć wiosenną kampa
nię siewną. Jak bardzo pragną te-.
go wszyscy robotnicy I pracownicy
PGR-ów dowodem jest fakt przyjęcia przez okręg łódzki długofalowego współzawodl"ictwa, do którego
nasze województwo
wezwała
Warszawa.
Chod:;Qi o zmniejszenie o 10 proc.
ilości roboczogodzin ludzkich i .PO·
ciągowych w czasie wiosennej akcji
c.łewne.f w 1951 r. co zaoszczędzi

akcji siewnej

Zbiórka podarków dla dziect koreańskich jest juz zakończona.
zebrano w Polsce 2.063.299 podarków i ponad 8 mitiónów zl.
Ogółem

Jut od kilku miesięcy agresorzy ame89·361 roboczogodzin, wyrażających rylcańscy niszczą ogniem i żelazem zicsię sumą 402 tys. zł, podwyższenie mię korea1iską, niosą pożogę spokojnym
popr~ez racjonalną uprawę i pielę- miastom 1 wsiom, zabijają setki ty.Sh:cy
gnacJę w stosunku do roku l950 a) niewinnych ludzi, a miliony skazulą na
plonu burakó~ cukrowych o 20 glód I nędzę.
Ictóre samo
Społeczeństwo polskie,
proc., b) b.urak?W. pastewnych 0 30
proc., 3) z1emru~~ow o 20 proc., d) niedawno doświadczyło okropności womotylkowych rosim o 45 proc., e) o- jennycb które jeszcze dziś leczy rany
raz plonu zbóż jarych o 25 'proc., co zadane 'wojną, ze szczególnym oburzeniem piętnuje napad amerykańskich imda sumę 5.462.000 zł.
Oprócz tego postanowiono wypro- .lPeriallstów na I{oreę, szczególnie mocno
dulrnwać taką ilość nasion koniczy-! odczuwa trage<llę i cierpienia narodu Im
1
ny, któraby wystarczyła na obsiewy reańslclego, mordowamgo w bcstialslci
własnego terenu. Nadwyżki zaś po- sposób przez amerykańskich naśladow
stanowiono przekazać dla potrzeb ców hitleryzmu . .
Solidarność narodu polskiego z walprodukcyjnych i drobspółclzielni
nych gospoclarstw rolnych. Następ- czącym o swą wolność Indem koreaf1nie uchwalono także skrócić 0 10 sklm wyraża się nie tyll<o w potępieniu
proc. czasokres siewu wszystkich amerykańskich agresorów, ale w akcji
zbó:i i okopowych w ciągu wiosen- konkretnej pomocy dla narodu lcoreań
nej akcji siewnej oraz zwiększyć sklego. Społeczeństwo polskie postanozbiór warzyw w masie towarowej w wiło przyjść z pomocą tym dla których
wojna jest szczególnie straszna, postanostosunlm do r. 1950 0 10 proc.
dzieciom bohatersldej
Realizacja tych zobowiązań przez wiło dopomóc
okręgi: Wąrszawa i Łódź, walka 0 Korei skazywanym przez imperialistów
palmę pierwszel'l.stwa wśród zespo- na śmierć z głodu I zimna.
Apel Polsl<iego Komitetu Obrońców
łów PGR, przyczyni się w dużej mie
rze do przedterminowego wykona- Pokoju wzywający do udzielania pomonia zadań 11 roku Planu 6 .Jetniego cy dzieciom koreańsldm spotkał się z
HOŁ szerokim oddźwiękiem. w wyniku prze
w dziedzinie rolnictwa.
prowadzonej w styczniu br. zbiórki zebrano ponad 2 miliony darów: odzieży,
zabawek, :!ywnoścl
błellzny, obuwia,
•
itp.
W akcji zbiórkowej wzięły udział wszy
zespołowej stkle warstwy społeczeństwa. Każdy uprzyczynić
obowiązek
ważał za swój
się w jakiś sposób do jak najlepszego
czasie na budowach warszawskich roz przeprowadzenia akcji pomocy dzieciom
podarki w
poczną już pracę pierwsze brygady nie Korei. Jedni ofiarowywali
rozerwalne.

I

„Nierozerwalne brygady robocze"
radykalnie usunq mankamenty w
pracy budowlanych
WARSZAW.A, 14.2. Troska o pełną
jakie przed budowni
ctwem stawia Plan 6-letni, mobilizuje
aktyw budowlany do szukania coraz
to lepszych form pracy. Wyrazem tego
jest zgłoszony przez czołowych mura
rzy Warszawy: Słupeckiego i Milczar
ka pro.iekt stworzenia tzw. nierozerwalnych brygad roboczych w poszczególnych specjalnościach budowlanych.
Istota tych brygad polega na przestrze
ganiu stałości składu personalnego da
nej grupy roboczej i na zapewnieniu
jej ciągłości pracy poprzez opracowanie odcinkowych harmonogramów robót dla każdego zespołu.
Zawodowego
Przewodniczący Zw.
poseł
Pracowników Budowlanych Baryła udzielił wyjaśnień w tej spra
wie.
Stałdć zespołów roboczych nie była
dotąd zupełnie ·na budowach przestrze
gana. Robotnicy stale przerzucani byli
z jednego do drugiego zespołu. Ten
stan rzeczy nie pozwalał zespołowi na
zgranie się ze sobą, na wypracowanie
i stałe ulepszanie metod pracy, przeszkadzał w sharmonizowaniu ze sobą
czynności poszczególnych członków ze
spo-łu. Wprowadzenie nierozerwalnych
brygad roboczych radykalnie usunie
te mankamenty.
Opracowywanie odcinkowych harmo
nogramów robót dla poszczególnych
br;,·~ 0 ::1. roboczych danej budowy, zlikwiduie niepotrzebne przestoje pracy
danych zespołów, jakie dotąd dość czę
sto miały miejsce oraz pozwoli na ra
cjonalną gospodarkę kadrami.
Przewidujemy, iż w najbliższym już
realizację zadań,

•

PARYŻ, 14.2. W Santa Margherita
we Włoszech odbyła się konferencja
premiera Plevena i premiera De Gaspe
ri'cgo .przy udziale ministrów spraw
zagramcznych obu państw.
Konferencja urządzona została na
Celem jej
życzenie Waszyngtonu.
pisze „Ce 8-0ir" jest wzmocnienie przy
gotowań wojennych. Omawiano spra wę zawarcia paktu śróclziemnomo1·slde
go, w skład którego weszłyby również
Grecja, Jugosławia, Tureja, Izrael.

„Humanite" stwierdza, że rozpatrywano rówmez sprawę przyśpieszenia
remilitaryzacji Niemiec zachodnich.
Pleven i de Gasperi dokonali wymia-

I

I

wyprawki mego dziecka, niech służy koreańskiemu niemowlęciu. Niech matka tego dziecka wie,
że my doceniamy Ich walkę o woinołł
l pokój świata".
,;ro co daję chciałam zachowa~ 1>amiątki; po córce, którą zabiły hitlellOW
skie bomlly, ale teraz„. weźcie to 41&
innych dzieci... - oto słowa Józefy
Prucllnal ze wsi Jab!onka woj. rzeszow.
skiego.
Naród koreański broniący swej wolności 1 naród polsld budujący nowe ~
cle mają wspólny cel, o który w&lCZll
wspóL'lie. Tym wspólnym celem Jest oJdełzanic podż~gaczy i zbrodniarzy w_,jcnnych, tym celem jest zapewnienie
trwałego pokoju.

I

ny doświadczeń na odcinku walki z ru
chem pokoju i z przeciwnikami remilitar, _..icji Niemiec zacliodnich..
Rozpatrywano również sprawę unii
celnej między Francją a Włochami.
(Jeszcze dwa lata temu Francja i Wło
chy ,, Jstanowiły zawrzeć unię celną,
lecz postanowienie to nie zostało wpro
wc.dzone w życie w związku z podsta wowymi sprzecznościami interesów go
spodarczych obu krajów).
Nie jest ptZYJ.~adki~ - pisze ,,IIumanite" - że podczas konferencji p1'e
mierów i :ministrów spraw zagranicznych Francji i Włoch - do Belgradu
przy~ył zastępca Achesona dla spraw
Perkins. Amerykan\e
europejskich,

tworzą w basenie Morza śródziemneio
blok, mający uzupełnić Pakt Atlantycki.

„Avanti", omaw1aiąc
RZYM, 14.2.
premierów podkreśla, że
francuskie propozyc;je w sprawach go
spodarczych, przed.stawione za zgodą
USA, zmierzają do stworzenia bloku
polityczno-gospodarczego, który by
stanowił „równowagę" dla wpływów
Wi~k.iej Bcyie.n.ii na kuntynencie euro
pejskim.
Dziennik „Messagero" podaje, że na
konferencji premierów omawiano spra
utworzenia „trójkąta Paryż wę
Rzym - Bonn".
konferencję

LEKCJA OPTYMIZMU
(Telefonem od korespondenta

API)

„Komuniści przystąpili do walki. radzie francuskim polityka przygoto- strawie.

Tysiące

no:"Ych podpisów

Dzięki ich inicjatywie odniósł suk- wań wojennych i próby faszyzacji ży przeciwstawiają się polityce rządu, kt6
ces strajk generalny 12 lutego 1934 r. cia publicznego. Potężna delegacja ko ry wsłuchany w głos swych ameryi powstała możliwość przegrupowa- biet patriotycznych niesie traill!lpa- kańskich pan6w i gJ::tchy na głos wła

W

____ ___

powiedziała:

„„.weźcie część

Claude Domergue

UJ Mo.sl1.wie

______________________
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wykonują
zamówioną przez · Waszyngton robotę
Konferencja prem1erow 'F rancji i Włoch

Sesja naukowa Instytutu!

Marksa-Engelsa-leniila

naturze, Inni w pieniądzach, tnnl wręsz
cie zgtaszali się ochotni~zo (lo prac zwilł
zanych z przeprowadzeniem zbl6rkł.
Szczególnie żywy udział w akcji zbiór·
kowcj wzięły l<0biety. W niektórych województwach udział kobiet w pracach
2wiązznych z przeprowadzeniem zbiór~
przcl.;raczal 70 proc.
polskiego w
Ofiarność społeczci1stwa
akcji pomocy dzieciom koreańskim nie
wynikła z płytl<o pojętych pobudek fi•
lentropijnych, ale z głębokiego zrozu•
mienia, z pocz11cia solidarności z walczĄ•
cym ludem Korei.
Przebieg akcji zbiórkowej wyka~ł
jak bardzo zrozumiala i bliska jest dla
narodu polskiego sprawa walki narodu
koreańskiego o wolność I pokój. Jedna
z mleszltanelt wsi Staroniwy Aleksandr•
sumsz wręczając dar „trójce zbiórko-

Pleven I de Gasperi

nia sił antyfaszystowskich. 4,5 mi liona robotników opuszcza pracę.
MOSKWA 14. 2. W Moskwie rozManilfesta".:ja w Alei Vincennes buParyżu.
dzi ukryte energie kontrofensywy
poczęła się sesja naukowa Instytutu
proletariackiej, odpierającej swą
Delegat radziecki Carapkin oświad Marksa - Engelsa - Lenina przy
poświęcona wielkiepotęgą nagły atak klik faszystowKC WKP{b),
czył, że delegacja ZSRą sprzeciwia się
Wykazała ona grabieżcom
sikich.
Zin-omadzenia mu wydarzeniu w życiu ideologiczre,„izji postanowienia
wolnośd, że siła, odwaga i zwatOgólnego z 14 grudnia 1950 r. Rewi- nym Związku Radzieckiego - ukatość są po s.tronie klasy robotniczej.
Je tei decyzji - powiedział Ca- zaniu się IV wydania dzieł Lenina.
dt
F-rancja pracy, Francja ludzi uczciReferat p. t. „Skarbnica wielkiej
rapkin - to )eszcze jeden manewr
wych podniosła się przeciw fasz.yzzmierzafocv do te,;o, aby stworzyć jak idei leninizmu", poświęcony IV wy
mowi, przeciw nędzy i wojnie".
naibetl~iej sprzyjająca atmosferę dla daniu dzieł Lenina, wygłosił dyr. Inpowyższych słowach, w dziele pod
dele lcji Stanów Zjednoczonych w stytutu - Posp.iełow.
tytułem „Syn ludu" - Maurice
Dyr. Centralnego Muzeum Lenina
ONZ. W głosowani~, czy należy włą
A. Kosulnikow, wygłosił referat Thorez ujmuje historyczną doniosłość
czyć : :n punkt do porządku dzienne- walk robotniczego Paryża w lutym
~ delegacje głosowały za - 5 p.t. „Wdelka przyjaźń i współpraca
go przeciwko, a· 6 - wstrzymało się od Lenina i Stalina w świetle dokumen 1934, kt6re p1'2ynosząc zwycięstwo sił
wolności nad zmontowanym przez
tów IV wydania".
"~OSU.
agentów Hitlera zamachem stanu, przy
zręby frontu
i:totowały jednocześnie
_._;;-.....,
...::;,.;..,;;..
...;;,...;-.;;..;
Dzień pou;szednl H.rał1• Rad
fudowego.
Doroczny pochód robotników i demokratów Paryża z Placu Bastylii na
ProdukcJa beż udziału robołn!k6w
W Leningradzkich ZalCładacb Doświad- procesie technologicznym czas trwania Plac Republiki dla uczczenia 17 roczczalnych Narzędzi Szll.flerskich, w cza- cyklu produkcyjnego przy wyrobie ka- nicy omawianych wydarzeń, stanowił
sie, w którym odbywa się normalna pro mienia szl!flersklego trwa około 25 go- żywą ilustrację aktualności lekcji hidukcja - nie widać na sall robotników. dzin. Na linii czynnych Już automatów storycznej, którą to Thorez wyciąga
skrócony do 33 minut, pćiniej z opisu dni lutowych. Kto paW wielkiej hali obecny jest jedynie me- czas ten został
chanik, który kieruje mechaniczną linią czyli przeszło 40 razy! Ten wynalazek trzył na żywą rzekę mieszkańców Pa'!lącą bulwarem, nie mógł wąt
maszyn. Na resztę załogi składa się je- technild stosowany jest obecnie w za- ryż
szcze jeden elektryk i kilku kontrole- kładach doświadczalnych, a w nledale- p.ić, że wok walki z faszyzmem w cią
rów. Cały proces produkcyjny - od po- kim już czasie będzie wprowadzony we gu 17 lat dzielących nas od dni lutodo końca - odbywa się bez wszystkich przedsiębiorstwach przemysłu wych 1934 r. nie osłabła w ludzie fran
czątku aż
~uskim. że dziś, bardziej jeszcze niż
udziału człowieka. w istniejącym dotąd szlifierskiego ZSRR.
prze!l 17 laty, lud ten gotów jest wal:::zJ ·. ,.rzeciw siłom faszyzmu, wojny
Ogrltd. botaniczny wśr6d g6r podbiegunowych
w górskim masywie Chllbln, na półwy lB.rne i właściwości gleby stwarzają tu i śrr.ierci o życie, które jest godne mia
spie Kola, za kołem podbiegunowym. specjalne warunki dla wegetacji roślin. m ży-:ia.
czynny jest od lat 20 Polarna-Alpejski Na podstawie naul< miczurinowskich ba- U awet nie obznajmiony z życiem
ogród Botaniczny, w którym reprezen- dają pracownicy ogrodu rozwój roślin, ft Francji przybysz, który uważnie
towane są rośliny wszystkich stref krain k!eru.ią procesam\ dojrzewania i stwa- słuchał okrzvków wznoszonych przez
górskich, począwszy od tajgi do wyso- rzai• nowe gatunki roś1\nnoścl podble- tłum w cią'(u 4 ti:odzin trwanfa manikogórsklej pustyni kamiennej włącznie gunowej. Zostały już poddane selekcJi fr · :.cji, który przeczytał n'ezliczone
".lSPare!1ty niesione przez członków
Jest to 1edyna na ~wiecie Instytucja te- liczne jagody, wieloletnie cebule I trago rodzą1u pracu1ącs w wArunkach gór wy pastewne oraz rzewle11 i szczaw, przy organi.zadi c:lemokratycznvch - musiał
::inC!hlf>.'?Un.owych . 7,erówno "wqltowne czym · kołem podbiegunowym powsta-1 zrozumieć czym żyje dziś naród franzmlanv temperatury, jak długie dni po· ty jut poważne ośrodki hodowli jarzyn. cuski. Nienawiść i pogardę budzi w na

....__

Pomoc dzieciom Koiei

rent z napisem: „M:iędzynarodowa De snego naro~u, odwazył się rękoma po
mokratyczna FedeTacja Kobiet powin licji zerwac z merostwa męczeńskiej
na pozostać w Paryżu!" Robotnicy za wioski O~adour napis, potępiający
kładów samochodowych „Renault" pro wskrzeszenie Wehrmachtu.
Przed trybuną, na której obok Jactestują przeciw faszystowskiemu dekre
towi, godzącemu w światową Federa- ques Duclos generalnegG sekretarza
cję Związków Zawodowych. Młodzież CGT, le Leap'a i przewodniczącego bo
re~ ublikańska okrzykami i transparen jowników o wo1ność i pok6j - Farge'a
tarni piętnuje zarządzenia przeciw :M:ię zasiedli inni przywódcy narodowi dzynarodowej Federacji Młodzieży, De, pochód rozwiązuje się. Zmrok zapada
„Trzeba zmyć hanb_ę, wcześnie i powoli Plac Republiki pumokr'.:.tycznej:
którą rząd pragnie okryć nasz krai" stoszeje.
- głoszą napisy, „Międzynarodowe or- ~ olityczne wnioski z przebiegu mani
ganizacje demokratyczne pozostaną W Ir festacji? Naród francuski jest gotów walczyć przeciw faszyzmnwi i woj
.
Paryżu!"
żywa rzeka ludzka płynie nieprzer- nie. Francuzi, którzy przeszli w powanie naprzód: grupa V:ie~namczyków cnoclzie z Placu Bastylii na Plac Repu
piętnuje zbrodnie kolonializmu w ich bliki mają dość sił i odwagi, aby zwy
własr.:j ojczyźnie, jak i w. męczeńskiej cięsko przeciwstawić się próbom zdła
Kobiety francus~1e deklarują, wienia Republiki ze strony wykonawKc·· ·
że nie dadzą swych syn?w na rzeź w ców woli Waszyngtonu. Tak samo jak
imię krwawych inter~sow banku in- przed 17 laty oni sami i ich starsi towa
dochińskiego. Wetei:~m Morza Czar~e- rzysze pokonali podobne próby ze sti;o
go wołają o wolnos~ dla bohaterskie- ny pp. Chiappe i de Ja Rocque - man
go marynarza ~enn Martin. Tłumy data::<uszów Hitlera. Ale porównanie
paryżan okr~(~ 1 enl:: „Niech żyj~. fiol- obu epok kończy się na tym punkcie.
ska Ludowa! I „Niech żyje pokoi! - Proletariusze francuscy roku 1934 po·
witają grupę ~olaków w barwn~ch na konali atak faszyzmu, nie zdołali jedrodowych st~?Jach. Stolica manifestu- nak zwycięsko przeciwstawić się wójje serdeczposc i przywiązanie do gór- nie. Dziś doświadczenie jest 'bogatsze,
Związek
ników polskich, którzy swym znojem sprzymierzeńcy potężniejsi.
przyczyniają się do ogrzania naszych Radziecki, Chiny Ludowe, kraje demo
miast i do utrzymania w ruchu na- kracji ludowej i cały potężny obóz
szych fabryk, a swą krwią zmieszciną Obrońców Pokoju, który nie zna graz krwią Francuzów, użyźnili polu bi- nic między państwami i kcatynentami
- oto sprzymierzeńcy francuskiej kla
tew przeciw okupantowi.
IUHeszają się okrzyki: „Precz ze zbro sy robotniczej w jej walce przeciw woj
HB jeniami Niemiec! Nie chcemy w n' . W roku 1934 naród francuski nie
hitelrowskich . generałów! miał za sobą ani krwawej lekcji okuParyżu
Krupp do więzienia! Eisenhower do pacji, ani ogromnego kapitału doświad
domu!" Więźnio"'.ie hitlerowskich obo czenia związkowego z kongresem w
zów w pasiakach z Oświęcimia i Da- Pleyelu i z Kongresem Warszawskim
chau przywodzą na pamięć niedawną - nie miał doświadczenia Apelu Sztok
przeszłość, którą tak bardzo pragnął- ho!mskiego i akcji dokerów przeciw
Dziś sytuacja
by z podręczników historii usunąć bra przeładunkowi broni.
jest lepsza. I to napełnia
tający się z hitlerowcami Eisenhower jest inna
i wpatrzeni w niego francuscy mini- wiarą w .zwycięstwo pokoju

2 DZIENNIK ŁÓDZKI nr 46 (2026)

•

I'

Wesołe? Dowcipne? Satyryczne?

O działalności pewnych „estradowców"
1 prawdziwych potrzebach kulturalnych
Zadaniem „Artosu", Państwowej
„.„Ogon kotce oberwał"
Organizacji Imprez Artystycznych,
Nie dalej jak 30 stycznia br. Mło
jest krzewienie kultury socjalistycznej wśród szerokich mas społeczeń dzieżowy Dom Kultury w Łodzi zastwa i przygotowanie widza do oglą mówił w „Artosie" imprezę dla mło
dania i zrozumienia sztuk teatral- dzieży. I cóż zespół „Artosu" zapr~
nych. Zadanie to realizuje „Artos" dukował młodym widzom?
Między innymi monolog o perypoprzez organizowanie estradowych
imprez artystycznych przy pomocy petiach mieszkaniowych z takim rezawodowych aktorów. Działalność frenem:
„Artosu" ma szeroki zakres, obej„A ja jestem bez mieszkania,
muje ona bowiem również muzykę
Szlifuję codzień bruk
i . poezję, którą popularyzuje przez
Cały dzień się nauganiam,
specjalne audycje o programie, zaFormalnie spadam z nóg.
wierającym utwory klasyków muzy
Nie mam miejsca na mieszkanie,
ki i poezji polskiej i światowej.
A tak odpocząć chcę

Na polu krzewienie kultury muzycznej łódzki „Artos" ma duży dorobek. W ciągu czterech ostatnich
miesięcy ubiegłego roku dał 11 kon
certów muzyki poważnej w Łodzi 1
województwie. Koncertów t)'ch wysłuchało 3545 osób.
Imprez różnych, to znaczy audycji poetyckich, składanych, przedsta
wień spektaklowych i szkolnych w
tym samym czasie było 142 z udziałem 51.774 widzów.
Rozpatrując
dorobek
„Artosu"
pod względem ilościowym, przyznać
tr.z~ba! że jest on duży. Ale popeł
rull?ysn~y zasadniczy błąd ograniczaJąC się do oceny ilościowej. Zaga
dnienie właściwej realizacji zadań
tkwi bowiem nazwijmy to terminem
fabrycznym - w jakości produkcji.
Niestety, pod tym względem „Artos" zasługuje na ostrą krytykę.

Może z państwa na mieszkani~
Ktoś weźmie mnie.

W dalszym ciągu monologu recytatorka marzy głośno o pokoju malutkim, ale koniecznie z kimś, bo
„sama boi się spać", a poza tym woli „razem snuć nić szczęścia". I kiedy marzenia jej realizuje kwaterunek, to wynikają nowe kłopoty, bo
pan, z którym przypadło jej mieszkać, okradł ją gruntownie. Tu następuje
rymowany spis skradzionych rzeczy do nocnej koszuli włącz
nie. Okazuje się, że to nie wszystko:
„lecz ruinacji nie przerwał, ogon
kotce oberwał, i przez tego to drania jestem bez mieszkania itd."
Wesołe?
dowcipne? satyryczne?
Nie - żałosne jak kot z oberwanym
ogonem. To jeden fragment programu, a podobnych było więcej.
W Tomaszowie Maz. publiczność
uraczono innym spęcjałem. Była
nim mowa nad grobem pijaka, zaczynająca się od słów: „Szanowni
pijacy i szanowne pijawki". Jeżeli
Młody sprzedawca ktoś
ma nadzieję, że tekst miał speł
nić jakąś rolę w walce z alkoholizradziecki
mem, to się myli. Sens był inny.
W artykule wstępnym „Komso- Nic dziwnego, że publiczność była
molskie.i Prawdy" czytamy m. in.: oburzona, a echa tej imprezy bardzo
- W naszych sklepach widzimy niepochlebne dla „Artosu".
~oraż więcej brygad najlepszej obsługi klienta; pracownicy handlu ra
Gdzie tkwią błędy
dzieckiego, dla których zespokojePodobnych przykładów moglibyś
nie potrzeb nabywcy stało się pra- my cytować bardzo dużo tak z Ło
wem, dążą do pogłębienia swych dzi jak i . z województwa bowiem
wiadomości zawodowych.
teksty te i podobne są stałą pozycją
.,., ..S,kron;ma prąca sprzedawcy, czy w repertuarze składanek, ale to nie
t~ kelnera jest. w. Związku Radziec rozwiązuje sprawy. Trzeba znaleźć
kim nie mniej ważna i poważana, przyczynę niskiego poziomu repetniż każda inna praca. W sklepach i tuaru imprez estradowych „Artosu".
w przedsiębiorstwach wyżywienia Przyczyny leżą głęboko, korzenie
zbiorowego pracuje znaczna liczba i(!h tkwią aż w przedwojennym tekomsomolców. Uczestnicy młodzieżo atrzyku rewiowym, który wypaczał
wego współzawodnictwa o jak naj- poglądy widzów i odwracał uwagę
sprawniejszą
obsługę
konsumenta od zagadnień walki klasowej.
zostali niedawno odznaczeni przez
„Artos" postanowił wziać na sieministra handlu ZSRR zaszczytną bie rolę wychowania widowni. Pró
odznaką za doskonałe
wyniki we bę podjęto, ale do tej pory nie znawspółzawodnictwie.
. leziop.o właściwej linii w realizowaW ZSRR istnieje około 60 wyz- niu tych zadań.
„Artos" przede \Vszystkim nie zer
szych uczelni i liceów technicznych,
szkolących spęcjalistów dla h?ndlu wał z tradycją teatru rewiowego.
rndzieckiego. Około 14 tys. osob u- Występuje jeszcze z niewłaściwym,
częszcza cto 122
szkól handlowo- nieupolitycznionym repertuarem. Im
kulinarnych i handlowych. Liczba prezy składane są mieszanką słowa,
tego rodzaju zakładów naukowych pieśni i tańca bez wyraźnej myśli
stale wzrasta.
przewodniej.

Wielkim błędem „Artosu" było udzielenie licencji i patronowanie im
prezom, organizowanym przez aktorów nie wchodzących w zespół „Artosu". Treść tych „korsarskich" imprez, niezgodna z duchem czasu,
wymykała się spod kontroli „Artosu" obciążając jednak jego konto.

...

Nasuwa się pytanie, skąd się biorą teksty do repertuaru i kto je kwa
lifikuje?
Otóż teksty piszą„. aktorzy, a kwa
lifikację
przeprowadza kierownictwo. Kierownika literackiego nie
ma.
St~orzyf

teatr objazdowy

z analizy możliwości personalnych „Artosu" wynika że rozwiąza
nie problemu repertuarowego uzależnione jest od pomocy z zewnątrz,
od współpracy z literatami i od wła
ściwego doboru kadry aktorskiej.
Zagadnienie to łączy się z inną, za
sadniczą sprawą, która dokona prze
łomu w działalności „Artosu": trzeba stworzyć objazdowy teatr i powiązać go z artystycznym ruchem
amatorskim i świetlicowym.
Mamy podstawY do twierdzenia,
że utworzenie w Łodzi objazdowego teatru nie nastręcza trudności.
Są kadry aktorskie. Właściwy ich d<?
bór, przygotowanie ideologiczne i
oparcie pracy teatru na wzorach es:
trady radzieckiej, stworzą warunki
do bezbłędnego realizowania wielkich i zaszczytnych zadań „Artosu".
Z. T.

.

, , ,
Chcę POJSC
zrezygnowanym krokiem
do domu. W miarę jednak jak zb.iżal
się do mieszkania, rosła w nim §w·iadomość, że dzieje się rzecz, na którą
nie może patrzeć spokojnie. Jeszcze
się dobrze nie rozeb„ał, a już zacząl
się rozglądać za piórem i kawałkiem
papieru. Usiadłszy potarł ręką zbolałe żebra i zaczął pisać:
- Do stu piorunów„. - przekreśLił. Trochę za ostro pomyśLal i
zaczął nd nowa.
- Miałem (bo już nie mam) dzisiaj wolny wieczór i pierwszy raz po
paru tygodniach postanowiłem pójść
do kina na „Pierwszy start". Koledzy
w fabryce ostrzegali mnie, że jest to
marzenie z rzędu nieziszcza.lnych. Szkoda czasu - mówHi - i tak biletu nie dostaniesz. Lecz ja jestem uparty i poszedłem.
W ogonku do kasy, który w malowniczych skrętach wil się przez pół
podwórza, stało na oko biorąc ponad
sto osób. Pełen słodkiej nieświado
mości stanąłem na koficu. Gdy jed' nak po pól godzinie posunąłem się
zaledwie o„. pięć osób, poszedłem
przyjrzeć się sytuacji pod kasą. Tu
wciągnięty zostałem natychmiast w
wir ludzki i krzyżujące się ok'.!yki.

-

toś,

jcikiś 15-letni młodzie
opowiadał drugiemu z ożywie

Obok mnie,

niec

niem:
-

Mówię

ci.

ją.

pierwszorzędnie Latasię skrzydfo

Zobaczysz Jak im
szybowca w powietrz11

uru;ało.

Też chciałem zobac::.yć jak się to
skrzydło urwało,
al.e dostawszy od
kogoś łokciem w żebra, za.wróci.ie ....

zrezygnowaniy do domu.
A tu jeszcze przy wyjściu jakie§
indywiduum zaproponowało mi bilet
:::a jedne„. 10 zł.
Pytam więc zrezygnowanym gło
sem: Co ma zrobić człowiek pracy,
jeśli
po soiidnie przepracowanym
dniu chce pójść do kina i nie ma zamiaru ani popierać nielegalnego handlu biietctmi, ani stać dwóch godzin
w kolejce. Cóż z tego, że istnieją bilety 1ilgowe, k~edy ich i tak nie moż
na dostać. Przecież kino istnie:ie nie
tylko dla samych kinomanów. O zna
lezienie sposobu, by ludzie pracy mo
gli naprawdę korzystać z tak popularnej rozrywki jaką jest kino prosi
jeden z wielu.
Skończył pisać, a w tym momencie
otwarły się drzwi do pokoju i weszła sąsiadka - panna Ziuta.

Panna Ziuta miała w tym samym
domu nieduży sklep z galanterią. Zaczęła rozkosznum głosi.kiem:
- Telefonowala przed chwilą moja siostra, że dostała dwa bilety na
„Pierwszy start . Sarna nie mogę iść,
ale pomyśla1:am sobie, że pan tak
rzadko chodzi do kina, to możeby
pan s/.corzystal?

I

Scena, którą
obserwować

mestety

często można

pr;.ed kinami

za.

łódZldmi.

W takich warunkach nabycie biletu
przez ludQt pracy jest prawie nie•
mo?>liwe.

Skończyć
Załodze

do

Pa.nic, co się pan pcha! - .4.nwe.t jeszcze dwa bilety! - Edek,
dobij 1~. o mocniej, bo pcha.ją z boku.

Wracal

Przemilczmy tu ton, to jak.im je;
miala bądź co
(zk)

podziękował. Przecież
bądź dobre chęci.

z marnotrawstwem·!

i dyrekcji ZPB im. Marchlewskiego

obniżkę kosztów własnych, tkacz czy prząd
ka biją się nieledwie o każdy met1· przędzy, o zmniejszenie ilości
odpadków, zwiększenie jakości i ilości. Palacze oszczędzają
kilogramy węgla, kora.bielnik owcy oszczędzają wszystko - ocl
surowca. do artykułów pomocniczych włącznie. 'fym j::iskrawie.j
niestety odbijają się spotykane jeszcze WYPadki marnotrawstwa
już na.wet nie surowca, ale ;rntowycb towarów.

W ogólnej walce o

Nie należą np. do rzadkości w
ZPB im. Marchlewskiego wypadki
spotykane w oddziale wykończalni,
że robotnicy robia sobie z towaru fa
brycznego„. sza1 1··1, 1·, onuce czy J•oszule.
'
'
Koszule te robią robotnicy z 2 me
trów materiału wycinając w środku
otwór te.i wielkości, by przeszła
przezeń głowa. vV ten sposób niszczy się dziesiątki metrów wyprodukowanych i wykończonych tkanin.
Oczywiście, robotnicy zatrudnieni
w tzw. kuchn~ farb, gdzie _są .szc~e:gó~e. warunki pracy, powmm m1ec
odziez ocbronnq poczynając od konul, a kończąc na onucach. Nie zna.

!

'

ku

uwadże

kiem zapobiegawczym przed zniszczeniem. odzieży. A tam niestety wy
padki niszczenia na szaliki, onu1.:e
czy chustki tak cennego materiału
jak flanela, są najczęściej spotykane.

..,

Wypadkom takin1 należy zapobiec
gdyż niszczy się w ten sposób tysią
czy to jednak, żeby na ten cel wolno ce złotych. Kuchnią farb powinien
było marnotrawić drukowaną flane- się jak najszybciej zająć wydz. Bezlę, barchan czy kreton, które nie pieczei'i.stwa i Higieny Pracy i dosą nawet praktyczne w użyciu, gdyż
d
ł
h
'k lii
bk
. starczyć pracującym tam robtonikm
po wp ywem c emi ·a szy 0 m- odzież ochronną. Natomiast na poszczeją.
.
. zostałych oddziaiach produkcyjnych
Do tego celu nalezy przygotowac należy surowo zabronić używania
dreli.chy i to n~e „kombinowan.e " ~o towarów dla doraźnych potrzeb oraźme - oddzierane _z g~toweJ sz.u sobistych.
ki - a uszyte odpowiednio do pri:eznaczenia.
Tym poważnym marnotrawstwem
Tak wygląda sprawa na oddziale 1winni;t się jak najprędzej . zai.nterefarb. Niczym natomiast nie można so:"'ac Podstawowa OrgamzacJa Par
wytłumaczyć t~ch,_ którzy pracuj~ w tyJna, dyrekcja i Rada Zakładowa.
pakarni, far~1arm czy ~kładlł:~I, a
Jer.i: Mytkowski
więc na oddziałach, gdzie odziez oY
1
chronna nie jest koniecznym środKoresp. „Dz. Ł."

I

I

z
t m ó
walczy z

k

„wołkiem z_bożowym"
I

zie

się dzl~ło_ ze s_kupem _zboża
Kułacy me zaS!Piali s_wych inte1:esóvv. Roz~u;:.zcza11 plotki, namavnal! chłopow by
y.rstrzymywali się ~ dostawą zboża.
Jednym słowem robili wszystkc by
wprowadzić zamęt i opóźnienie skupu. Biedota wiejska mało sobie na
ogół robiła z tego gadania.
Widac
było jednak, że część średniaków
zaczyna ulegać wpływom kułackim.
Gminna Rada Narodowa ogniwa
PZPR i ZSL przystąpiły do akcji.
Zmobilizowały aktyw wiejski, organizację młodzieżową. Rozpoczęto ro-

w gm. Rautow.

botę

ka Irena

uświadamiającą.

żyli przyczepiony na . płocie. d~i:y
arkusz papieru na ktorym rowmut
ko, jedno pod drugim um~eszczone
były nazwiska członków gromady z
ilością zboża naznaczoną im przez
trójkę gromadzką. W następnej rubryce widniała liczba zboża dotych-

piętnuje

jako wrogów Polski Ludowej, którzy nie dają chleba robotn.ikom fabryk i kopalń. Ci ludzie to
przyjaciele imperialistów ameryka.ń
skich - wrogowie Polski Ludowej".
- I powiodło się - opowiada

I

zetempowską.

rych prowadziłoby kilka wejść rozm!eg..
czonych w różn~'Ch pun1<tac.1 sal'„ Pokrywy tych wyjść mogłyby być ..,,·manto
wane w podlogę tak, by nic przeszkadza
ły publiczncści w
swobodnym poruszapTZY
monto'\vaniu tzw. zapasov1ych niu się po sali.
wyjsć.
Jeszcze radykalniej rozwiązuje problem
Plagą dużych sal, hal, i innych pomie- bezpieczei1stwa zastosowanie ruchomycb
l<tóre rozsuwałyby się au tom"""
szczeń przeznaczonych dla większej ilo- ścian,
ści osób są trudności przy szybkim ich tycznie.
opuszczaniu w wypadku jakiegokolwiek
Tego rodzaju wyjścia zapasowe mogły·
niebezpieczeństwa, jak np. pożaru.
by być zastosowanie zarówno przy budo
Wydaje mi się, że tłok przy wyjściach wie Teatru Narodowego, jak l Hali Sporradykalnie rozładowałyby zapasowe wyj- towej.
ścia przez podziemne korytarze, do któSt. Walicki

o„.

„Łodziance"

Z wielkim zaii:iteri;sowaniem przeczyta !my, że w obecnym stadium rozwoju prze
łam w. prasie. łod.Z<k.łej artykall, w któ- ,mysłu elektrote5'hniczncgo, nie. wsz.yscy
rym 1mędzy mnym1 podano, ze w Ło- mogą zaopatrzyc się w aparaty rao,owe
dzi zostaną otwarte lokale, w których . czy też zainstalować sobie głośniki, a
koncertować będą zespoły muzyczne.
!posłuchanie muzyki, jest miiym odprę·
Jednocześnie z przykrością stwierdzi- żeniem dla człowiel<a po pracy.
łam, że w kawiarni „Lodzianka". należąCzy ŁZG nie mogą przywrócić koncerceJ do LZG zaprzestano dawania kon- tów w „Łodziance".
certów w godzinach wieczornych. WieK. Mikolajczyk

korzyści
jakie płyną dla
nich i dla całego Państwa z terminowej dostawy zboża. Mobilizowano
opinię małorolnych chłopów w celu
wywarcia odpowiedniego wpływu
na pozostałych członków gromad.
Do dzieła wzięła się również ZMP
Tutaj już należy oddać głos Irenie
Bąk. Irena pracuje w PGR w Chodowie. Nie ma więcej nii; 19 lat.
Zawsze uśmiechnieta i zawsze w ruchu dzieli swój czas między prace
w majątku i pracę społeczną. ·Jako
członkini ZMP czuje się współodpo
wiedzialną za wszystko co się wokół
niej dzieje. Teraz opowiada.
Czesława
Zachariusz, Zosia
Lemańska i ja stworzyłyśmy wtedy
trójkę

Kilka przezornych uwag
O tym z jak wiell<im zainteresowaniem śled7ą łodzianie prace przy budującym się Teatrze Narodowym,
czy
też przy Hall Sportowej świadczy <'9.
ly szereg listów na.pływających <Io naszej redakcji. Poniżej drukujemy list
czytelnilca proponującego usprawnienie

Łodzianka

wyjaśniając

r'ałopom

Litt1J ho 'Ąe~~cii

•

~Wetfł fttt,~cli i11tef+Je114i
TOWAR NALEŻAŁO SPRZEDA.C
PIENIĄDZE TYLKO W KASJE
w jednym ze sklepów PSS odmówiono
Właściciele sklepów rzeźniczych
przy
l<lientowi sprzedania towaru znajdujące ul. Rzgowskiej 113, 195 i 203 otrzymali zago się w gablotce.
rządzenie z Prezydium RN m. Lodzi, by
Kierownictwo tego sklepu otrzymato personel wydający towar nic przyjmował
polecenie wyjmowania i sprzedaży na żą pieniędzy. Tak więc notatka pt. Brak
danie klienta towaru z gablotki. Za nie- higieny" odniosła pożądany skutek'.
właściwy stosunelc do klienta kierownictwo sklepu i sprzedawczyni otrzymali
WĘDRÓWKI NIEPOTRZEBNE
upomnienia.

Postanowiłyś

my piętnować kułaków o których
wiedziano, że choć zboża mają pod
dostatkiem - celowo nie ch:::ą odst::iwiać
go do punktów skupu.
Wkrótc:e też na ścianach niektórych
clomów zaczęły ukazywać się napisy: „Tu mieszka wróg Polski Ludowe,;. Nie chce sprzedać zboża Pań
,twu".
W gromadach ożywiło się. W cha- ..
łupach co biednlejszych chłopów z
7.arlownleniem komentowano akcję
7.E!lemp0wr-ów
Nn tym jednak nie
ifoniec.

W „Dzienniku Lódzkim" z dnia 30 stycznia publikowaliśmy li.st w którym c>.ytelnik nasz opisywał czterodniowe wę•
drówki od Poliltlinikl Chorób zawodowych do przychodni ZLP.
Akademia Medyczna - Poliklinika Cho
rób zawodowych - nadesłała następują·
ce wyjaśnienie:
„Zarzuty postawione Poliklinice Chorób. Zaw_odowych przez z. w. są słuszne,
poniewaz zas_adą pomocy leczniczej jest
udzielenie JeJ tego samego dnia celem
zaoszczędzenia choremu czasu. PrzypaDZIURY W CHODNIKACH ZNIKAJĄ dek
jednak, który opisuje Wasz informa
tor jest pojedyńczy w praktyce Poli·
Chodnik na ul. Nawrot w pobliżu do- kliniki i miał miejsce tylko dlatego że
mu nr 50 miał być napr_awiony prz~z w tym dniu kiedy ob. z. w. zglosa' się
O~dzia.ł Drogowy w stycz_nm,
przeszk<?- po poradę - rentgenolog Polikliniki był
I
k
b
t · h ·1 · t '
dz1ly Jednak w :WYkonamu tych robot chory. Przypadki .tego rodzaju mo;;ą 5 po
renajuż
Bąna - ukończeniu
o w eJ c planu.
w1 i Jes es- mrozy. Z ustalemem sii;: warunków atmo radyczme. zdarzyc się i w przysztości.
my
sferycznych chodnik zostame naprawia- Jest to nieuniknione z powodu niemoż
Jednocześnie dokona się naprawy ze 1ności zdobycia rentgenologa na zastęp•
Dzielnb dziewczyna śmieje się we ny.
psutej lampy.
stwo".
soło.

NOWE NORMY TARTAKU W GŁOWNIE
„Robotnicy chcą nowych norm". Notatką o takich tytule, sygnalizował nasz ko
respondent ,fakt opóżnienia wprowadzenia nowych norm w tartaku w Głownie.
Robotnicy pracują na nowych normach
już od 13 stycznia. Wcześniejsze wprowadzenie tych norm było niemożliwym ponieważ PZGS w Lewiczu ani zw. zaw.
nie posiadały danych do ich ustalenia.

Którejś niedzieli na drodze we czas dostawioneg~. Nie było rzeczą
wsi, wychodz:1!;y gospodarze zauwa- przypadku, z'e przy nazw1'sku co bogatszego chłopa liczba sprzedanego
przf' 7 niego zboża była niewspółmierIJJie niska do jego możliwości.
czasopismo
Wieść o wywiP.szonej tablicy szybko
To była jedna gmina. Walka o ter
Historyczny'' rozeszła się po gromadzie. Kułacy minowe wykonanie planu skupu zbo
dfa których bilans zestawienia był ża toczy się we wszystkich gromaZ l11?ik1~'tywy Łód~kiego Instytutu So•
c.1olog1cznego przekształcającego się o- .wyraźnie oskarżający przechodząc dach w całej Polsce. Czuwają nad
becnie z placóvlki naukowo:baóBwczej w mimo udawali. że nie dostrzegają tym Rady Narodowe, cały aparat
zal<lad pracy
pedagogiczno-spolecznej, tablicy. Stojący przed zestawieniem. polityczny PZPR, czuwają aktywiś
zacznie wychodzić w Łodzi w marcu br . pozostali chłopi •żywo omawiali u- ł ci ZSL i członkowie organizacji mlo
no'NQ. czasopismo - ,_.Jtwa:rtałnłlc 1-t istomieszczone liczby.
dzieżowej. W ogniu walki klasowej,
ryczny",
Wkrótce po tym w sklepie G. S. która szczególnie jaskrawo wystę
Na łamach pisma omawiane będą zagadnienia z dziedziny badań historycz- ukazał się duży afisz. Przedstawiał puje na tle terminowej realizacji
nych. zagadnienia społeczne ,stanowiące
rirzedmiot zainteresowa:'l współczesnego on narysowanecro z talentem i po- skupu zboża har1;uje się świadomość
polsl<iego ruchu społecznego. zagadnie- mysłowością pr~e~ jednego z zetem- J;laso~'Ja biedoty wiejskiej i chłopów
nia z zaluesu filozofii itd.
(Zjk)
„Kwartalni!< Historyczny" stać będzie powców, kułaka siedzącego z głową sredmorolnych.
na gruncie ideologii marksistowskiej, kle wołu na workach ze zbożem. Napis
rując się zasadami materializmu hi3to- nad
rysunkiem brzmiał:
„Wołek
rvc1,nego i dialektycznego.
zbożowy". Pod spodem zaś :r.najdowały się nazwiska i podpis:
Kowalczyk Stefan zam. Kalei'l
wersji polskiej
Duża gm.
Rdutów 13 ha - nie
wokalno-muzyczn.y
wpłaca podatku, FOR, nie sprzeda
W najbliższym czasie ukaże S1ię na
daje nadwyżek zboża.
ekran.ach ·film rad:llieckii „Tajna. miFilharmonll
Tomczak Mateusz zam. Rdutów sja", Praee, związane z dubbingiem
w niedzielnym koncercie, organlzowa
Stary 26 ha - nie podpisał apelu tekstu tego filmu, znajdują się w sta
nym przez „Artes" w sali Filharmonii,
pokoju, nie płaci "'Odatku, nie dium końcowym,
wy~tąplą:
Halina Ottoczko (mezzo so,.,
pTan), Nina Stoi.owska (sl<rzypce), Antosprzedaje nadwyźek zboża.
ni Golę<Jio\vsl<I (tenor), Stanisław StaWhidyga Mieosyilaw zam. Ko·
W p;rzyszło6ei ukaże s:ię w opraconlcwlcz (fortepian), Wanda Ruśklewlcz
·
·
· waniu polskim złożony z dwóch se- al<om;>anlament.
cew1a Duza 14 ha - były sanacyJ „ .
.
.
.
„
w ich wykonaniu usłyszymy najcelntej
ny rządca, nie sprzedał nadwyżek: I"11 film i:actziecki „~1elkii O:by~tel •
3ze utwory Rimskij-Korsakowa, Jal< arie
zboża rozsiewa wrogą propagan- . Jest to fi11m o S.ergruszu K11I'OW'.l~.
~ oper
. Snieguroczka"
Borodina '
I
„K;!ążo: Igor" - duet z' op. „Borys Godę.
Trwają prace nad polską wersją
dunow-il1ussorgsic!ego oraz szere~ utwoPo tym następowało feszcze kilka filmu radzieckiego żukowski" poi ów skrzypcowych i fortepianowych.
nazwisk i podpis:
postaci J'.'edn„,,.o' z twórKomencal'z opracowany przez Jerze;;o k' , z
"Tych wszyst. . świ„conr.go
. '<
•
•
•
_„
Kurylul<a wygiosi Adam Wysocki.
icn
MP z terenu gm. Rdutow cow lotnictwa TOSYJS!nego.

Nowe
„Kwartalnik

Nowe ·111na9

l&oncert

w

w

I

I

I

lekarza
Jagielska. Jeśli
Panl
pracuje i ma na swoim całkowitym utrzymaniu matkę, która ukończyła 55 lat
życia, to przysługuje matce prawo korzystania z w1>zelkich urządzeń leczniczych w Zakładzie Lecznictwa Pracowniczego. Jeżeli natomiast matka jest
młodsza 1 nie może pracować, wówczas
na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej o niezdolności do pracy lub z tytułu ubezpieczenia Pani przysługuje
jej prawo leczenia.
Nie ma żadnych
przepisów, które by określały czas lecze
nia się u lekarza rejonowego, aby następnie można było wyjechać do sanatorium czy uzdrowiska.
Należy zwrócić
się do terenowego
Ośrodka Zdrowia,
skąd lekarz o !le zajdzie istotna potrzeba - skieruje matkę do sanatorium.
Władysława

Gdy chodzi o

to r.aien
'do o~rodk.a
- jeżeU s~
wskazania - lekarze slcieru.jq matkę pani do ,c;la_lszego leczenia uzdrowisk.owego,
oczyw1sc1e po przeprowadzeniu potrzeb·
nych badań.

zwrócić

się

chorobę

I

płuc

bezpośrednio

Przeciwgruźliczego,

skąd

TABELA WYGRANYCH
1 ~zień ciągnieni~

Wy&r-ana 30.000 zł padła na Nr!
25445.
Wyjlrane po 211.000 zł padły na Nrl
Nr 2899 57594 103927.
Wygrane po IO.GOO zł padły na Nrl
Nr 6579 33969 85901.
Wygrane po 5.000 padły na Nr Nr
Stały Czytelnik. - Przy określaniu ilo5239 11889 33639 348J9 46154 58C93.
ści zużycia wody przez poszczególne ro
dziny, bierze się pod uwagę ilość osób 60983 75901 77049 79548.
w danej rodzinie i zależnie od tego, Jakie zużycie wody wypada na głowę jedWygrane po 1000 zł padły n.a Nr
nego mie.s:zkańca domu rozdziela się, ra- Nr 1781 2863 3844 4816 11293 127011
o)mnek za wodę na poszczególne mteszkania, Dzieci traktowane są przy tym ja 1319i 13246 17523 25775 26242 27080 1
ko dorośli. Opisywany wypadek marno- 29086 30541 32033 33547 34746 47731
traw1twa wody możemy pi.1b!J.kować po 51957 56297 61522 61847 62774 64507
podaniu nam nazwiska 1 adresu.
Mieszlrnlicy Zarzewa. - Sprawa prze- 70030 70353 70381 73961 ·14-:,5s 77236'
dłużenia
linii tramwaJoweJ na Zarzew 794114 8'9239 93953 9Cll3 994G7 !!07681
aź do toru już w roku
bieżącym jest !)9'794 101594 103176 103550 10927S:
rozpatrywana obecnie prz_ez Prezydium 109869.
Rady Narodowej m. ;t,odz1 .

..................,,............................
~.~-~----~~-·.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................<#IO.........................................

A. KOPTIA) EWA

Miło~t
Tłumaczyła

Zofia Lapicka

(117)

9212.org
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- No, ja już pójdę! - odezwał się Logunow i wstał szybko; widocznie coś ukłuło go mocniej niż żądło komara. Pójdę już„. powtórzył wyczekująco, patrząc na Warwarę .
- Dobrze, Platonie! - odpowiedziała i wyciągnęła rękę
z takim wyrażnym zadowoleniem, że nie pozostało mu nic
innego jak pożegnać się i odejść.
- Przyjdę cię jutro odprowadzić! - krzylmę!a w ślad za
nim, ogarnięta współczuciem, ale
Łogunow nawet się nie
odwrócił.

Noc stała się jak gdyby piękniejsza i jaśniejsza. Mocniej

zapachniały przybrzeżne krzewy i trawy pokryte rosą. .Jaśniej zabłyszczały gwiazdy. Jutro„. Jutrc już tego nie bę

-

A może to nie takie ważne„. to pisanie listów -

odez-

wała się Warwara z rozpaczliwą odwagą.
Oburzyło ją to, że zawsze była taka pokorna, onieśmielo

na jego despotycznym autorytetem.· Czemuż to ona właś
ciwie patrzy na niego zawsze jak nieśmiała uczennica? Przebudziła się w niej kobieta.
.
- Trzeba przecież poświęcić trochę uwagi żywej istocie
- zażartowała, ale w głosie zadźwięczały łzy.
- A czy listy pisze się do umarłych? - odpowiedział też
niby żartem zakłopotany Iwan.
- Napisze je pan w podróży. Na statku•.. - dodała przysuwając się do niego, nagle rozpłakała się i oparła głowę o
jego ramię. - Nie można przecież taki Nie można tak! powtarzała szlochając. Ja chyba umrę z rozpaczy!
Iwan zmieszał się. Patrzył na miłą, dziecinną buzię warwary, zalaną łzami, gładził ciemną główkę, opartą' na jego
ramieniu, czuł delikatny zapach jej włosów i skóry, cie~ły
dziecinnie świeży oddech, ale dziewczyna wywołała w _ri1~n
nie męskie wzburzenie, nie namiętność, lecz żal, troskę I litość. Był sam pełen ciężkich przeżyć, Zbyt wielkie miał poczucie odpowiedzialności za człowieka - przyjaciela.
- Warieńko - rzekł obejmując ją delikatnie i ~omaga
jąc
jej wstać. - Mogę ci tylko jedno obiecać: me pokocham na· pewno żadnej innej„. Widzisz, tut aj - wskazał na
serce - wszystko się tu wypaliło. Wyczerpało. Nie płacz!
Przecież ja też jestem nieszczęśliwy, a nie umieram. I nie
mam zamiaru umierać. Tobie też nie radzę - ujął ręka
mi jej twarz, pocałował w oba policzki i leciuchno odepchnął.

dzie:
Poszli oboje ścieżyną nad rzekę, potem w górę, do domu
Warwara zadrżała na myśl o oczekującej ją samotności.
Iwan prowadził ją za ręb' jak małe dziecko.
- Zziębłaś? - spytał troskliwie Iwan. Warwarze skurczyło się serce od tego serdecznego głosu. Na nas też
Ciężarówki pędzą po doskonałej szosie. Rześki wiatr bije
już czas, trzeba wracać do domu.
w twarz. Szara wstęga asfaltu wije się pomiędzy wysoki- Nie, jeszcze nie! .. - rzekła z uporem. - Przecież pan mi topolami, zza których miga błyszcząca :;;muga wody, lub
jutro wyjeżdża!
,
przytula się do skalist~'rh n:;ie:0rków na samym brzegu rze- No właśnie, ~uszę się przygJtować, napisać listy„„
ki.„ Czerwone, błękitne, żółte, pomarańczowozielone nagie

.,....
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skały wznoszą się w niebo. Jedynie mchy i porosty przedostają się

na te szczyty i tulą się do bezpłodnych skał wraw najmniejsze szczelinki. Inną znów górę pokrywa
jaskrawa zieleń głogu i zbocze mieni się czerwonoi:ółtymi bły
skami. Teraz szosa zanurza się v.1 ponurym, wypalonym lesie, szarzejąc pomiędzy czarnymi modrzewiami i p y nic po
bagnistym mączyi1cu; pomiędzy kępkami w dołkach zebrała się woda, ziemia zarośnięta jest osoką, wel:nianką, porzeczkoliściem lu.b gęstymi krzaczkami borówek.
- Trzydzieści lat temu poszukiwacze złota szli tędy z sakwami po ledwo widocEnej ścieżce.
Błądzili, głodow ali opowiadał Płaton ł..ogunow, patrząc z boku na poc~1murną
twarz doktora. - Gdzieś tutaj„. - Łogunow uniósł siq opierając się o ramiona towarzyszy. Tak, właśnie przez te
skały pełzli do Głębokiego, nie szli, ale
właśnie pełzli na
czworakach· poszukiwacze z Czażmy, ucie:rnjąc od szkorbutu i śmierci głodowej„.
- I dopełzli? - spytał siedzący obok Nikita· E.urccw.
- Tak. Do Głębokiego wes:>:li już na nogach. Uratowała
ich wielka ilość borówek, które przezimow,1ły pod śnie
giem. Nie było przecież wtedy ani jednego osiedla nn przestrzeni dzielącej kopalnię złota od morza. A teraz co krok!„.
O, znów coś nowego!
Wszyscy wstali, zaciekawieni okrzykiem Łogunowa, trzymając się dachu szoferki i ścianek samochodu; zmarszczeni
od słol'lca i wiatru spojrzeli przed siebie. Na wz?;órzu wyrosło jak gdyby spod ziemi miasto. Błyszczą szyby, po wesołych ulicach chodzą ludzie, huczą samochody, jadą zała
dowane y;rozy,
zaprzężone w potężne woły
przywiezione
z ~aleka, Na odsłoniętym wzgórzu jakby kupa śniegu to duża ferma hodowlana drobiu. Traktor parskając dymem jedzie obok szosy w kierunku zielono-czarnej, wykarczowanej niedawno pod ogrody ziemi sowchozu. Przy
kierownicy siedzi dziewczyna, Jakutka lub Tunguzka, okrą
gluteńka jak rzepa. Czarne migdały oczu przypomniały Lagunowi W;:irwarę; długo, z tęsknotą w sercu oglądał się za
traktorzystką.
{C. d .n.)
strając

MIKOŁAJ. KOROLL§,,Y,Y

Czy Antonowi' cz powto'rzv .s. . . wo'].

zeszłoroczny

sukces?

Przed.· ba ta 11· ą·· Ie ko atIet
•

·

W najbliższą so
botę
i niedzielę
odbędą się w Poznaniu zimowe mi
'trzostwa
Polski
w hali w grupie
seniorów. Na za-.vody te ::>kręg tóJzki wysyła również

swą

będą

.

·

w~:~~~~w~~el:.t~a~r~aros~b~~~:l~~~r~~-~:.~ ~J~v~i~~~~c~~i.n~o~:r~;·i ~~~;k=~ii
mam tam nic do roboty„.

z

frontu ligi koszykowe i

n!c twierdzić, że poznaniacy spotJ{anle
t o \Vygra,ią, gdyby nie .. widmo spadku
z Ligi jakie zagr aża „azetesiakom". W
spotkaniu I rundy zwycię ży li warszawia
nie 47:3J (22:16).

lódź
UJ

waż11ą.

1

Asem
atutowy·m
Łodzi jest T . Antcmowicz , zesz rcrocz
Najbliższ~ sobota i 'liedzi c!a cozg~y w e k
„Kolejarz" Poznań będzie miat równ ież
ny m istrz Pols k i w hali n a 50 m.
W tym roku dys tans sprinterow- !<0szykó wki o mistrzostwo l Ligi przy- c iężki orzech do zgryzienia w postaci
ski będz_ie wynosił 80 m, co nie jest nosi meae w następujący m zestawieniu: łódzkiego „ Włókniarza". Ostatnie i:!wie
porażki drużyny łódzkiej nie mogą byspecJalme na ręl< ę łódzkiemu ~prin
1. ,.stal'' Po~-::nań ~- AZS ~V arszawa
najmniej przesądzić wyniku tego spotkaterowi. Trzeba dodać, że w tym ro2.
„Spójnia•·
Lódż
„Gwardia'" Kra- nia na korzyść „Kolejarza".
ku będzie startował Emil Kiszka.
ków
Równi eż „rozkr ę c8 ją cy" się z każ
W I rundzie !odzianie wygrali w Ło
3. „Ogniwof•
dym metrem Stawczyk na pewno bę
Kra!ców
„Spó jnia" dzl 54:53 (26 :30).
G<lańsk
dzie miał dużo do powiedzenia
w Lidze koszykówki żeńskiej rozgeraTak, czy ina.c zej Antonowicz zna4. ~,Kok·jarz" Poznań „"\Vłóknlarz'' ne zostanie jedno spotkanie, a mia'i1owlleźć się p o winien w finale.
Lódź.
cle w warszawie SJlOtkają się miejscowy
Na 80 m przez pł. jadą dwaj najAZS l „Gwardia" Kraków.
Po
osta
tnim
zwycięstwie
„Stall"
nad
lepsi płotkarze okręgu: Tułecki i Pa
St. Mich.
„ spójnią" (Gdańsk) możnaby teoretycz·
włowskL
„

Łodzianie

~ie mogłeś

0

ekipę.

w reprezentacyjne 1
kadrze

-- Osobista sprawa? - wyoucha na ki, worki„. Ale ja już byłem il'1.n3".
?le: - 'Nic in:iego
wymy- Niech
niepow odzenia. Nie
siec? - A czy ty wiesz o tym ze kom B~dę pracować. Prnco\~ać r!'zem I .ty

Przec1ez cały nasz kolektyw niepokoi
się o ciebie. Zrozum to! Prawda, żei nia.
W biegu na 800 m z łodzian star- Tej konkurencji jednak nie przew - Tak, kiwa głową Orłow.
tować będzie Kundzik, a 3000 m dziano w P•r ogramie.
Siedzę z opuszczoną głową.
Szewczyk.
.
- No jak? - pyta :Mikołaj
posta
Wśró_d ko~ie\ S~ mczewska. wm:c,~ nowiłeś?
W konkurencjach
techniczny ch
odegrac w fma e
m powazną
- Postanowiłem - mówię
nie liczy się na s\.1kcesy łodzian .
lę, podobnie, jak_ i Peskówna w bie _ No, nare3zcie
uci~szyli się
wprawdzie członek kadry repr. gach przez płotki
chłopcy. Gdzie twoja walizka?
Grzelski miałby szanse w dysku.
J. Grab.
- Nie, nie pójdę mówię. Nie
·

.

GV

A RI

I

81)

Kola

Myśleliśmy, że

iy masz char akter, a ty okazuje się, po
prostu - szmat~ .. W d~datku jeszc;;;e
bokser! Graj lepieJ w pmg-ponga. io
dla ciebie zajęcie.
Poszli.
Ze złością chwyciłem cały bokserski
rynsztunek, skrupulatnie zaw_inąolem
i na strych. Z boksem skonczone„.
„.Po upływie kilku m: n ut pędziłe~
z waliz!<ą na z.lamanie ka~ku w pog?~u
za tramwajem, byleby się nie spozn:ć! Z niecierpliwośc ią wchodziłem na
~alę. W ielki ciężar sp a dł mi z piersi.
K!'yzys minął...
Wszystko było po daw nemu. Ta sa·
ma, jakże dobrze znana sala, zwykły
tryb zajęć. Te same skakank i, grusz

I

Wybrzeże

dziłem się wspomnieć.
_

Przyszedłeś?

_

zapytał

mnje

Jt

W. Gradopołow.
-

Chłopcy rozkładają ręce.
Sztein podnosi się z krzesła.

- · Dość namawiać!

tak, jak gdyby nic absolutnie nia zaszło. Z n im i, kt.órz.y pomogli mi w tej
ciężkiej godzinie zastać zwycięzc<l W
walce o wiele trudniejszej niż w meczu na ringu, w walce ż własną sła·
bością, z ni epotrzebn~-m uporem, z
„osobistą sprawą", o k t óre j teraz wsty

Przy E z edłem - . odpowi adam.

- Dobrze.
wtórzy m y „.

Staw aj do szen:gu.

l'o•

NA PODEJśCLt\.CH
REJESTR WALK WYPELNIA Sił-.
Minął rok.

W życiu· moim zaszły wielkie zmia·
ny . J estem studentem wyższej szkoły
treneró ·w p r z.y Instytu<:ie Kultury Fizycz nej im. Stalina. Sale wykładowe,
gabin e ty , laboratoria pod drzwiami kt6
rych st ałem n i egdyś , podglądaj"c w
dn !u m ego p~zyjścia na salę boksersk,
s tanowi ą tern z dla mn ie dom rodzinny.
Po~tanowiłem
poś wię cić się karierz•
trenera bok:serskiego.
Znacznie w zro sła liczba
moim „rejest rze b ojow ym".

walk w

plqUJaniu

Wkrótce, po moim powrocie, A. G.
Charłampiew
urządził
konferencjo.
pływalni MDK o go„Spójnia·• Łódź w sobotę rozegra na
Om:lwialiśmy sukcesy naszej drużyny
własnym terenie mecz z „Gwardią" Kra dzin!e 16 odbędą się zawody pływackie
na mistrzostwach Moskwy. Wszystkie
W składzie reprezentacyjnej kadry J>il- ków. Krakowianie ub. niedzieli w me- o zimowy puchar miast między reprezen
Odznaka
SPO I walki były poddane szczegółowej anali
karskie,! Polski zn 1 źr1 " d J ·
d- ·
BSPO
budzi coraz .
.
.
. . .
,
nley
łódzcy·
~
"e
.
•!ę
wa,
zawo
i
czu
z
Włókniarzem
udowodnili,
że
grać
tacją
Lodzi
a
reprezentacją
Wybrzeża.
,
· ozczuczynsk1 I Szymborslc .
j
.
. „
•
większe
zalntereso· zie. Zwyc~ęzcy ~ zwyc1ęzeru .w rowNiespodzia11ką dla wszystltich było zali- umie ą, totez „Spójrua mimo straconych Obydwa zespoły wystąpią w swych naj
wanie
wśród szero- nym stopmu byli krytykowani kolek·
czenl~ do kadry młodego pi!Jrnrza Szym· szans na zdobycie tytułu mistrza Polslc!
!<ich r~esz . nasze~ tywnie. Takie omówienia walk stosoborsłnego. Czy oznacza to, że ju:i: w nad· na rok 1951, przygotowuje się do tego silniejszych składach.
młodzlezy 1
ludzi
ł • ·
k 'd
tk
chodz.ącym s rzonle zawodnilc ten rcprc~
pra~y. Organizatorzy wano w przysz bsc1 po
az ym spo a
zentować będzi~ barwy Polslti?
llaczej pojedynku bardzo starannie. W Krakowie
prób SPO
(szkoły, niu. Korzyść z tego była ogromna.
ni':'· PZPN zwroclł uwagę na Szymbor· łodzianie wygrali z Gwardią 41:34.
kluby, kola sportosk1ego, .lako na utalentowanego piłkarza
we) przystąpili jut
Omówienie moich walk pomogło mi
- który na licznych kursach projektoBilety na ten mecz nabyć można w sedo ustalania zespowanych dla kadry zapozna się hardzie,j k.retaria·cie klubu przy uJ. Pól·nocnej
łów kandydatów do wreszcie zrozumieć przy czyny ciężkiej
dokładnie ze sztuką
piłkarską, a przy
zdobycia w tym ro- podwójnej przegranej.
tym poprzez różne ćwiczenia, nabierze (Helenów). Zawody rozpoczną się o godz,
ku odznaki, a nawet
la. w dalszych meczach „Ogniwo" (Kra- Wałbrzych szykuje slln• drutynę pil·
odpowiedniej lcondycji.
fd. c. n.)
podjęJ1 systematyczków) zmierzy się z gdańską • „Spójnią".
„
nie :: nimi wiczen!a
karską, która reprezentował będzie ten
i zaprawy,
W pierwszej rundzie wygrała „Spójnia" okręg w
rozgrywkach o mistrzostwo Przy1iominamy zestaw norm· obowl11zRoger Garaudy
42:40.
Adam Ważyk
II Ligi. Nie tak dawno przeniósł się tani kc:;'lz~~k!S~~PO jest 2 stopni: dziecię
ZRODŁA FRANCUSKIE
NOWY WYBOR WIERSZY
na stale łódzki
zawodnik - Pletrzalc. cego - dla wieku 11-12 I 13-14 lat oraz
Obecnie dowiadujemy się że I Łut I młodzieżowego
SOCJALIZMU NAUKOWEGO
dla wlelm 15-16 I
Str, 115
Zł 7,postanowił powrócił na b;lsko. On rów 17- 18 lat.
zł 10,Str. 328
nleż ma zaslllć barwy ldubu walbrzyW stopniu dziecięcym obowiązuje:
Tadeusz Kubiak
sldego.
1. Gimnastyka wylrnnanie ćwiczeń
Ahne cezaire
kslątkł.
BALLADY I PIESNI
osnowy lekcyjnej.
„Dom Ksdąt.<k!•• zorga.ni?.<>Wa·l kslęgar·
ROZPRAWA
2. Pływanie - 25 m przepłynąf dowol
Odejście paru zawodników z drutyny
67
S1lr.
zł 4,W
n.tę sipecja.!ną,
ro.2'!1)Qrządrz.a·jącą
pelnym
nym stylem i w dowolnym czule.
Z KOLONIALIZMEM
wyborem w•y<laM/lrtioctw z 2agad111leń woj• LKS Włókniarza, nie oznacza jednak, że 3. J\lar~z - 2,5 km.
skowych
I
wychowarnJa
~o:ycznego,
Str. 46
zespól ten zostanie osłabiony. Pierwsża. 4. Bieg 60 m.
zł 2,50
Tadeusz ROZEWICZ
5. Skolc w dal.
wystąpi na wiosnę w
KsJęgarnJa ta mieści się przy ul, Plotr- drutyna ligowa
Andree Vlollls
6. Skok wzwyż.
CZAS,
KTORY IDZIE
l<owsldej 47,
swym normalnym składzie .Jedynie za- 7. Rzut piłką palantową lub kamie·
CO WIDZIAŁAM
Jednoa1lkl woj~kowe, Slużbn P-Ol!S<ce, braknie Patkoll, który ,jak donoslllśmy niem.
Str. 34
zł 6,\w,>;eJlk.1e orgarni.z,aeje spot·towe \.a·k rów- przenlóRł się do Bydgoszczy. Obecnie pl!1 8. Udział w grach (2 ognie,
W INDOCHINACH
mały
n~d ~ze·rn·kle koła z.ajmu)ące ' S.tę tymi
szczypiorniak.
palant
lub
siatkówka.
Notatki z podróty
przechodzą zaprawę
Witold Wirpsza
d«;icelo:l·n amt z.na1jdą tu wi~le int~resujq· karze Wlólmlarza
w stopniu m!odzicfowyru BSPO obocych <llha siebie wy<la•wl'l!letw.
zimową.
z! 7,wiązują normy:
Str. 213
POLEMIKI I PIESNI
1. Posiadanie wiadomokl o r.elach, zaStr. 44
zł 5,Jt. Palme Dutt
dani.ach oraz organizacji KF w Polsce
Ludo wej .
.
I
KRYZYS
2. Gimnastyka - Jak wyźcJ,
Jerzy Mil!er
3. Plywi<nle - Jale wy:!:ej ze skokiem
IMPERHJM BRl'TYJSiilEGO
do
wodv.
SŁOWA
NA POZYCJI
Lud·e>WY. Ze ~11>6t Sportowy w SoJ.cy Wiei
z.18,4·. Mar~z - 3-5 !nb 8 km zależnie od
Str. 237
kle,\, gm. Tka-czew, pow Lęczyea , p<>· przy końcu ub. roku koło TPP-R Istnh=65
Str
.
je
ta•kże
Jrol-0
ZMP.
Pra.c.ę
tych
kół
utrugrupy
wiekowej
:zł li,l
pici.
_.,....,
wstał wi·o~ną 1950 r . Liczył wówczas ogó.
dnia Jednak brak ś.wietHcy. Członkowie
5. Bieg - 300 lub 1000 m zależnie od
łe:rn .33 członków. Obecnfo licnba czl<>n·
LZS
mają
na-dzieję,
że
Gminna
Rad.a
N•płci.
,,CZYTEJ,NIK"
Jców p.odnios ta S'lę do 4t>. LZS Solca Wlel•. CZYTELNIK"
r0<1owa i Pow. zw. Sam Chłopski<!j p0s 1 6. s trzelanlr z wiatrówki, broni mało
k.a po!l!a<ia 3 sek·cje: piłki nożnej, siat- mogą
im nie tyloko w wYbudo,w.atnlu boi- kalibrowej lub wojskowej,
zależnie od
kówki I lekkoatletyc:i.ną. Najleptej ror.· ska
pJł!kairs®l·ego,
lecz
również
i
w
uwugrupy
wiekowej
i
plcf,
Wkrótce do 11abycia w księgarniach
Wkrótce
do
nabycia w księgarniach
wija s.Ję sekc.:a p!~l<i noż ne ,\ Bol•Slko do nięelu WSZY'SUdch wymten!onych br•- 7. Poko11a11le toru
przeszlcód.
biatlil<óWld zbud 1 owa.1 1it.~my wloe.nym1 slła· ków.
„DOMU KSIĄŻKI"
„DOMU KSIĄŻKI"
s.
5
norm
z
pięciu
gr111>
ćwiczeń
do
mJ. odczuwamy bra1k ko·szulek i butów
(k 526)
Wa.cław Andrzejczak
wyboru (szyll!<Oścl, zręczności, siły, WY·
Tadeusz Bieniak.
i Jmordynacj1).
;.._ _..,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
('!;i,.5'fl- p!ł-ka.i-sik1i-ch. Cz;lonkowle LZS założyli
W dn. 13 bm. na

Porad11ik sportowca

z lfllóhnlarza
obozu piłkarzy

Gdzie możemy nabywać
sportowe ?

·-----------

·--· -·-·- -

-

Cl1cfmg 1ni~t boiska

___ ---·

trzymałości

~===.::~.:_-.:_-_-_-_-_____________________
~·-----------------------------· -----------------------------Dr T.EMPSIU ept:C]B llsta
WYROBY
art:vku POTRZEBNA pomocnica
sltórne. wto
'ZCHIRV
techniczne,
nity domowa. Rzgowska
róg
Praco,; ni~~· poszukiwani. weneryczne,
sów.
, Piotr
sieczkarnia
pod- Lokatorskiej, piekarnia.
Osoby ctrzymuJące
ZGUBIONO
l<OWSl<a
kówki do lfutów, magiel
PL nr
na nazwisko

- -Q

'

Szwaczki do 'obszywania-:;;::;·; ciężl;imi
maszyi:iami potrzebne Spółdz. Swit - Pogo.
nówsk1eg 0 40.

Obwteszczenlę o licytacji
Klń. 76/51

:Komornik Sąd~ Powiatowego dla Dzielnicy
Łódź-Sródm. _rewu:u 2, Lip.iński Marian, maj4cy kancelarię łJódź, Andrzeja 11, na pcdstawie art. 602 k. t;>. c. podaje do publicznej wiadomości, że .dma _22 lutego 1951 r. 0 go.d z. 11
w Łodzi, Wolczan_s~a 139, odbędzie się i.'sza
licytacja ruchor:iosc1, na!0żą~_Ych - do firmy
Przemysł Chemiczny . '!Puca , składających
~ifl z samochodów: ctęzarowego i 00obowego
oraz mebli, oszac?wan,Ych na łączną sumę zł.
9.204. Ruchomości mom~ oglądać w dniu li.
cytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym
Dnia 8 lutego 1951 r.
.
Komormk (-) Lipiński.
(~

•
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( )głosr,enia drobne li
I.Ff: AR1.F

Dr HEYI{O - PORĘBS•~I
llkórne
weneryczne, 17
do 19 Brzeżna
Telefon
nr 1&8·19
Cit 28 >
Ll!:CZNICA
Spółdzielnia
Lekarzy god;r; 9-20 Porady, zastrzyki, anallzy .
dentystyka - gabinet ko
111\etyozny. Piotrkowska
111 I telefon 216·łB. (k 24)

ły

moczopłciowe

Or CHĘC!l'ISKI Skórnoweneryczne. 5-41
Piotrkowska 157
·
Ck 27)
Dr. GLAZER- specjalista
skorne wenery czne, wzno
wił przyj<:rla n-e,
Andrzeja Stru ga 23.
Dr BA LI CKA- --,p_e_c_j_a_ll-sta
slcórne wene1 ,yczne 5-·7 ,
Sienklewlc7-a 52
(k 29)
Dr PlWECKI wewnęuz.
ne. proca. serce Plotrkow
ska 85.

114

"or

(I< 21)

RUDREWlCZ

-

cjalista \Veneryczne, skór
ne 8-9 3-5 P1otr1<ow
(k 22)
Dr ZAURMAN
gpeCJ8lista: skórne wenervcz·
ne a-IO. 4-6. Narutowicza 2
<l< 231
Dr JADWIGA ANFORO·
wtcz - skórne. wen~
ryczne kobiece 1-6, u ..
Próchńllca 8
(k 2 ~l
·0 r REICHER spec1a11sta
weneryczne, ~ Kórne. pieto
we czabur1.enial - Piotr·
lcowska 14
czwarta -·
s16dma
fk 20)
_G_A_R-~l>·E~.N.....
ska 106

TftvS"TvC:'oo

_ _ . . . _ . . . . . . . . ,. . . ., _ .

~Q "" ~

LEKARZ·DENTYSTA

Bronisława

PRZESYł.KI Od kTe"Wmych

spe

z ZAGRANICY

Paczek Pffft\O
n.a które przyjmuje zaimówien!.a i opła•ty
Pekao Traidting corpe>rntlon
New York 4, N. Y. 25 BToad St:r<!let,
l'OOilll 818
'
Tą <1.r?•gą mC>że5z otrzymać:

\.Vełiniiane, bametniaine,
podszewk-0we, ma.szyny do szycia, m<11; zy11y i na·rzędzi•a roJntc-ze, cement, meble,
ra<1iC>O<d>biornL!d, rowery, węgiel,
pa,~ki żywn•o.Sciowe Lnwenta1rż żywy kirowy I pros,lęta.
'
Tnfe>rm<a1CJl Llod7:1eJa:

maiteruad:y czysto

BANI ____________________
POLSKI KASA OPIEKI _.
s..........
A.

----~,Warsz:l!wa, ul, Traugutta 7,

Szelkow~ka ,

zęby sztuczne 6- 7. Mo· FOTELE lrnsmetyczne
niuszk1 u .
<k a2i rozsuwan e sprzedamy. za
.__
_ ._
___.
POAZUKfWANIE PRA('\I kład !ryzjersld, Slenkie~--1"-' ~-~
„w.,,..~ wicza 39, telefon 14!5-74.
INZ. CHEMIK
znający MóTOCY'IiLDKW Sacha
języki,
poszukuje pracy ra 350 w dol1rym stanie
przy dokumentacji na u- do sprzedania, Ki!iltskleczelniach, biurach kon·
strukcyjnych . iMtytutacl1 go 235, ".,.1.,,·=-4
naukowych I wydawnl- SPRZEDAM półrocznego
czych. zaopatrzeniu prze- willca alzackiego. Skrzymysłu 1 szlcolnictwie za- wana 15-16, godz . 17.
wodowyrn. Zgłoszenia - 2 F'OTELE w b. clobi-Yi1)
„Or~anik" z
podRnlcm stanie spi·zedam ul. Jara·
warunl<ów.
(k ~14) cza 10. n prawa oficyn"
SltON'CZYLAM kurs bi· 1( pi ą lro od godz, lfi--lG
btlotekarskl. znam rosyj· -KUP1Ę kotkę „s.l~.
ski. francuski. szuk~m po '-P,_,l°"o""li=·k::::o:;:\\:-':-Si<-;:;a::;--1-6_4_--:4::-.==co:
sady . Oferty pod „1374". SPRZEDA!lZ
l~UPISZ

-·_-:-o----

"1Płł7Flt

u±ywnn.ą

biżuterię,

zeftA -

J\ 1 rek. pi<')r ś clonelf, oh"ąrz ·
kl ~lubne w sltlep le Obr
WAGI. Ngprawa - stem- Staltngradu 3, pod zego1Jlowanle wypoży czę nie· rem.
mowlecą wagę. Kupno na - - - -- - --· wet pol>1manych.
Piotr- SPRZEDAM radio. Zglerkowska 8,
(k 33) ska 9, ro. 19.
(k 567)
•U ' Pl\/ll

•

n.tech tąd·ają wyłączni<2

(k

528~

żelazne,
śruby,
ręczna

73

legit.ymację

domowa, stal szybkotną
ca &utomatowa, elektrody 'llAUKA ł WYC:HOW
do spawania etektryczneo-0 pol e ca Kaz1m1erz Ma- STENOGRAFII, księgo
dej, Piotrkowska 181, .tel. wości
maszy nopisania
nr 272·08.
(k 065) Kursy Stowarzyszenia Ste
nogr afów - Ma5zynistek.
l .Allf'l AROW. PRAC.V Zapisy: Kilińskiego 50,
Piotrkowska 83.
pOl\IOCNICA domowa po
SAMOCHODOWO
trzebna od zaraz. Jaracza KURSY
-MOTOCYKLOWE,
Koni: B2, m. 44.
ściuszki 68, przyjmują za
POTRZ~E~B~N~-~Y,.--u-c-ze-n~
. -n-a
plsy.
doko:1czenie praktyki do
krawca damskiego, Piotrkowska 169, m. 2.

POMOCNICA domowa, z ;;:AMIENIĘ pokój z kuch
gotowaniem potrzebna za nią na 2 pokoje z kuchraz . Warunki dobre. Re- nią. Koszty remontu zwra
ferencje. Wytwórnia Win, cam.
Polud11iowa 6, m.
PKWN 4.
(k 566) na.
~~~~~~~~~-

671

Machowski Stanisław,
ZGUBIONO zlecenie FGM
w y dane na 4 metry sześć.
drzewa za numerem 17.723
Mecweldowski Grzegort.
Nowotki 8, m. 10.
ZGUBIONO
książeczll:lł
Ubezpieczalni Społecznej,
nazwisko Kościański Tadeusz, Sandomlersk11 17.
ZGUBIONO
książeczkę
Ubezpieczalni Społecznej,
Figi el Izydor, Łagiewni
cka 9-21,
Zcruiiio-N·=o-p_r_a_w_o_J_
pz_d_Y
wydane przez Prezydium
Powlatowe.1 Rady Narodo
wej w Łasku. Nazwisko
Cieślalt Marian.
SKRADZIONO ksi11teczkę
wojskową wyd.
RKU ł.ódż n i legi tymację zw.
Zaw. na nazwisko Wlclń·
sk i Zenon u r . 22.9. 1913,
zam , Gło w no, Wyspiań
skiego 24.
ZGUBIONO
ksląteczkę
WOJSkOWą RKU Łódź, Ma
lesza Wacław, ur. 8.ł. 1910
zam. ul. Wojska Polskiego 7, m. 24.
ZOUBWNO
le g ityma.ej~
Zw. Zaw. Włókniarzy na
11uw1sko Bak Ma rian.
ZGUBIONO kartę
reje•
Rtracjl wo.l akowej
wyd.
RKU Łód z na nazwisk"
Olejnlcz;ik Franciszek, ur.
19.9. 1900,

3 pokojowe
me- POTRZEB SA praczka che' ZAMIENIĘ
otwarty . miczarka, Wiadomość or- (wszelkie wygody) śród·
na 2 pokojowe.
Stanisław Gabała, Próch- ?a 11, II p. pr. ofic. Zie- mieście
leniewska.
(k 563) Ofer ty „606"
O.lennik
11lka 4.
MEBLE używane dobrze POTRZEBNA pomocnica ł,ódzkl.
sprzedasz,
ta!lio kUJ:>IS7., domowa do dwojga osób. ZAMIENIĘ 2 pokoje kuŁódt,
ul. S1enklew1cza Obr. Stalingradu 3, zegar- chnię w Bydgoszczy na
mistrz.
jeden pokój kuchnię w
~~/5_._~~~~-~~
Lodzi. Wiadomość Daszyń
BIURl{A, stoły, młynek, POMOCNICA domowa po sl<iego 49-9.
maszyny do pisonia, mo• trzebna od zaraz z goto·
tor elektryczny oraz rM· wanlem. Obr. Stalingradu SAMOTNY starszy pan po
ne urządzenia do sprzed? nr 19-G.
•zukuje ładnego sublolta·
nie . Tel. 140-25.
tor•l<lego nieumeblow ane
POMOCNJCA rlomowa po go poltoju , usługa, wygoSJJ ,NJIC BMW 750 tere· trze bna P r óchnik; 20, m. dy. Z~loszenia „Sublo!<a·
nowy, DKW 250 NZ, kosz 16 lewa oficyna II p1ę- torski".
Jckkl motocyklowy sprze. , tr;,
'
~- PRbl•nlcka 208.
POMOCNTCA domowa po ZAMIE>;JĘ duży PO,\edyń
FOTF.l. skórzany klubo- I trzelma. Referencje, wa- czy pokój na
Zarzewie ZGUBIONO leg. gzkolnwy okazyjnie sprzedam. runkl dobre, Magistracka na
po!,6j z kuchn i ą za nr 26 Nazwisko Zimnoch
Tel. 132-70.
Jn r 7, m. 1~--- zwrotem kosztów remon- Hono rata.
tu. Abram owski ego 38, m . =P:;R:;-;z=~v=B:-::Ł,-1\"""'K'"A,,..L'"·-s-ię--p-1-H
~ ~~~-------i;; p n~; F.D.J\)11 wózek glębo SA!\IODZIELNA pon,ocnl 38, II p. Stankowska.
wy teł biały nakrapiany,
\<i czeski, kti nlę spacero· ca domowa z gotowańiem
lewo oko bia~e pra e
wy czeski,
Piotrkowska potrzebna
natychmiast. POSZUKUJĘ kawalerskie i czarne do odebr ani. K~n
111' 02-96,
.Piotrkowska 220, m. 8.
g-0 pokoju. Tel. 140-25,
I stantynowska 35-16.
POPULARNY
bli ponownie

skład

l
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LUTEGO ,

Będzie1ny produkować „suchą plazinę"

OZIS:
Fa'UStyna

WAZNE 1'ELEFONY:
Komenda Mie1ska M. o.
Pogotowie Ratunkowe

3 tys. krwiodawców

Około

JUTRO:
Julianny

posiada

. . . 253-60
104-44, 134-15

11J·ll

Straż Pożarna

, , . • . , , , ,
Mlejskl Ośrodek rnformacJl • , , 159•!5
DZISIEJSZEJ NOCY OYŻURUJA
APTEKI:
Apteka nr 4 (Daszyńskiego 19> apt.
nr 7 <Wólczańska 37). apt. nr 61 °(Pwtr•
kow.ska 225), aipt. nr 18 (Zgierska 146),
a;pt. n.r 22 CNowotk.l 12), apt. nr 34 (Woj6,ka Polsok.lego 56), a-pt, nr 35 (Dąbrow•
ska 24-b),

Łódzka Stacja

miastach.
Gorzej jest w innych
i konserwacji
Ludowej 26 Tam stacje nie są samowystarczalJest drugą w Polsce co do ilości dostarczania krwi. l\'Ia ona ne i muszą sprwadzać krew z oś
3000 krwiodawców w wieku od lat 18 do 40. 72 proc. z rodków, które jednak nie zawsze
około
nich stanowią ro!Jotnicy, 25 t>roc. ucząca się młodzież, 15 proc. mogą dostarczyć żądanej iloścL
Brak odpowiedniej ilości krwiopracownicy umysłowi a reszta inni.
dawców wypływa stąd, że niektórzy
AP.tek.a V Zakładu Lecznictwa Pracowwypadkach,, ~iedy Łó~ź ~aspokajając v.:łasne potrzeby uważa;ją oddawanie krwi za szkodl<'_agłyc~
W
niczego, f'.\.1. Kościuszki 48, dyżuruje co- n::istępt.1J' duzy odpływ krwi, Jed.v- moze Jeszcze wysyłac do Warszawy liwe dla zdrowia, podczas gdy i:nedz1enrue.
nym sposobem uratowania chorego około 5 l krwi dziennie.
dycyna wykazuje dowodnie, że odjest natychmiastowe wstrzyknięcie
dawanie krwi przy racjonalnym od
mu odpowiedniej jej ilości. Krwioszkodliwe
żywianiu nie jest wcale
lecznictwo stało się POI?Ularne nadla organizmu, a często nawet barw,et w wypadkach chorób zakaźnych
dzo pożądane.
lntelektualis
PARSTWOWY TEATR NOWY (Ul. Więc- i wewnętrznych, jak np. przy maNie we wszystkich jednak wy7
15
0
Katolickich
Działaczy
Wstrzyszkarlatynie.
anemii,
godziJilie 19 - larii,
~~~~~~~w-:;;.. /1 >
padkach konieczna jest krew normalna. Przy oparzeniach ogólnych
kuje się również krew przy zatruPAŃSTWOWY TEATR ZYDOWSKJ
w Łodzi
cennym i niezastąpionym środldem
(ul. Więckowskiego 15(17) - nie-czynny ciu czadem.
Konferencji
Krajowej
wyniku
W
Krew pobiera się co 6 tygodni w
leczniczym jest „sucha. plazma". Pro
PA!i<STWOWY TEATR tm. St. JAltACZA
Kato- jektuje się więc w ośrodku łódzkim
ilości od 200 do 400 cm sześc. Za każ Intelektualistów . i Działaczy
(ul. Jaracza 27129) - ci godzinie 19 OKomitecie
.
Polskim
przy
dy cm sześc. krwi dający otrzymuje lickich
„Pan Geltllrnb".
(a)
rozpoczęcie jej produkcji
brońców Pokoju, która .odbyła się w
1 ł
PA!ilSTWOWY TEATR POWSZECHNY
z 35 gr, co wynosi od 270 do 540
(uliea Obrońców stallngradu nr 21 ) _
Warszawie w dniu 30.I br. pod przeo godz. 19.15 - „wczoraj i przed· zł jednorazowo.
Łódzka stacja rozwija się bardzo wodnictwem ks. prof. dr .Jana Czuwczoraj". Zniżki wa-żne.
TEATR „o s A" 1ul, Traugutta nr 11 - pomyślnie i obecnie ilość pobranej ja, dziekana Wydz. Teologii UW Dwukrotnie pisaliśmy, że w Szkozostała powołana na terenie Łodzi
•
· w1ękt 10 - k rotme
•
· 1.r~rw1• Jes
o godz.
przez mą
KO J9 '30 „Złote niedole".
TEATR
Wojewódzka Komisja. Intelektuali- le Przemysłowej Żeńskiej przy ul.
, NIA" c:~~~nPi~~~k~~~::rn;r 24~1u7:. I szą nJż dwa. lata temu. Dzięki temu stów i Działaczy Katolickich.
Wólczańskiej 23 brak jest planu za.
o godz l!l,15 „Swobodny wiatr".
Na zebraniu Wojewódzkiej Komi- jęć i wskazywaliśmy na. koniecznośe
I
PA~STW. TEATR LALEK .,PINOKIO„
sji, które odbyło się w ł..octzi w dniu zmiany stanu rzeczy. D~·rekcja szko(ul. Kopernika nr 16) - o godz. 17 13 bm, ukonstytum.vały się władze ły tłumaczyła się remontem, l\tóry
„Przygody Mlsla Laz(gl".
w składzie: przewodnict.ący l~s. ka- rzekomo przeszkadzał w ustaleniu
Uczniowie Pat\stw. Gimnazjum i Li- nonik Rudolf Weiser, dziekan Stu- planu.
ADRIA-iu.l . .StallJI!a l) _ dla młodzieży _ ceum Energetycz11ego w Łodzi, przezna- dium Wyższej Wiedzy Reilgijnej w
Okazuje się jednak, że chcieć czyli dochód z zabawy w sumie 317 zł na Łodzi, vice-przwe0dniczący ks. mgr to móc. Remont wprawdzie' trwa. w
„Bialy kieł" - godz. 16, 18. 20.
tej
z
SP
Junacy
Korei.
walczącej
dzieci
_
an
nr
Franciszkańska
(ulica
BAJl{A
Jan Arcab, sekretarz - Maciej J. dalszym ciąg·u, ale stały plan mimo
szkoły dla uczczenia 33 rocznicy powNl~zynne z powodu remontu.
Kononowicz, redaktor „Słowa Po- to już jest. Tak więc dzięki naszej
BALTYK (Ullca .Narutowlc.z,a nr 20) - ~ stania Armii Radziecklc.j zobowiązali się wszechnego", członkowie ks. mgr int..,rwcncji nauka w · tej szkole mogodz. 16.30, 18.30. przepracować w ciągu br 1075 dni przy Stanisław: Pniewski ' i dr Witold O· że potocr·ć się dalej normalnym
opow•eść"
„Le~na
•
.
20.ao - dozw . od lat 7,
Bałutach i Trasy strowski z UŁ.
budowie parl(U na
GDYNIA (ulica Daszyńskiego !U 2)
trybem. (T G.)
„Pt•ogram Aktualności KraJ. 1 Zagr. P-P.
Sklepy PSS wywJe.szają na wjdocz:nr 6151", PKF nr 7151. „w· poszuklwa.
ncu Dynozaurów", „Jedna minuta", nym miej-scu zegary ,wskazujące osiąg
nięty przez personel procent wylrnnane„Zawody młodzieży robotniczej"
go<lz. 15. 16, 17. 18. 19, 20 1 21.
go planu miesięcznego. W niektÓrych
ff El. ru! Legh~nów 2) - Kino nieczynne
sklepacr, wskazówki zegarów stoją, po·
t t."lwodu remontu.
MUZA (Pabianicka 173) _ „Poszukiwacze kazuJąc wyniki miesięcy ubiegłego roku,
razie nie wymieniamy jakie to plaztotf• - godz. 18. 20; dozw od lat 14
POLONIA 1u11cs Plotrl<Owskli nr 67) - cówki, wierząc, że w najbliższych dniach
„Pierwszy st.art" - godz. 16. 18.30. Z! zegary ich zaczną chodzić,
·
.
- dozw od lol 7.
UJemnle na pracy Komitetu Uczelz
l'EZEDWIO""IE
z rzeszen I a Studentów Polskich
....., · tu 1. '-'eromsJoego 74) - manego
" ~
w ognfo" godz. 17 _30 _ 21): ·
,,Mongoli.a
prz~ UŁ odbija się brak świetlicy, w któ·
dozw. Od lat 12.
REKOR~ rui. RzgowsJ<.a 2) ,... „Sen 0 ml· rej mogłyby slę odbywać wieczory dylośct • - godz. 18 20; d.1a mle>dz. nie• skusyjne, prób;y zespołów recytatorsldcl1
~rwi. Stacja łódzka, mieszczą ca się

przetaczania

pl'zy ul. Armii

I

Wojewódzka Komisja
tów

powstaje

Jest wreszcie plan

ŁODZKI

NOTAT.NIK
*

:;;

I

I

Nłcłarnlanej

przy ul.

wykonana 10 dni
przed terminem
Pracownicy budownictwa przeaq
w dn. 19 stycznia ukoń
czy li w stanie surowym potężną halę montażową przy ul. Niciarnianej.
Wcześniejsze o dziesięć dni ukończe
nie jej mogło być tylko wynikiem
szeroko rozwiniętego współzawod
nictwa. I tak: cieśla Bronisław Król
wyrabiał przeciętnie 385 proc. normy, .Jan Pietras 377 p1·oc., murarze:
Remigiusz Jaranow;iki - J,85 proo..
a Stanisław Szlawski 170 proc. Ponadto przy budowie wy1·óżnił się
Władysław Majewski kierownik budowy, wysunięty w grudniu z majstra na to stanowisko oraz majstrowie Kazimierz Wyrzykowski i Bo·
Ogó!em robotnicy
lesław Cmoch.
osiągnęli
pracujący przy budowie
210 proc. normy.
Prócz szybszego wYkonania hali,
robotnicy przez ostrożne obchodzenie się z elementami prefabryko·
wanymi, zmniejszyli o 7 proc. ilość
stłuczek, co dało 71.958,12 :i:ł oszczęd
ności w nowej waulcie.

słowego

Przetaczania i 11'on!fierUJoUJania krwi

W Polsce istnie.ie obecnie H stacji

montażowa

Hala

Ponadto kierownictwo budowy
wraz z załogą zabowiązało się do
wcześniejszego o 1 miesiąc oddania
do użytku budynku 1mcjalnego dla
pracowników Widzewskiej Fabryki
Maszyn. Początkowy te1·min wykona
nia 30.4 został teraz wyznaczony na
31.III.1951 r. przy czym robotnicy
wezwali do współzawodnictwa wszy
stkieh pracowników budowlanych.

(a)

*

Przq

Zio#oH'ej •••

INa

*

.:lozwoh:„ny.

.

ROBOTNn<: (uliei' ~1lińskiego nr 178)
,,!Huzyl;a 1 m•lośc" - gOdz. 18, 20
ctozw, od Lat 10.
cul!ca RzcwwsJ<a nr g4l _
RO!llA
,,Goa!" godz. 18. :10; dozw. o<I lat 10
STYLOWY ·uL,Ca 1<1t;ńs1<1ego nr 123) „Hamlet" - godz IU.30, 19,30 - do•
zwalony od lal 14.
SWl'i' tBałuck' Ryne10 - „Kłopoty ref.
Tr1i,zi1\" - g :dz . 18, 2o - ct02wol-ony
f1<I iat 14,
TATRY (Ulica S1en.k.Hc:W1eza ńr 40J „Hrabia Monte Christoc. -

I1 seria -

O<l lat 14.
rultl'::'i OaszyńS.kleJ?o ru 1)
\VISł.r\
~odz 16 18 .30 21
,4ł:ada bogów 0 -

godz

IG

18 20 - doz w

dozw od ~&t 14.
'l\L01.c•.".4 L~i. RZ iul:c.::. Pr0t·hwka nr l6l „Swiniarka t p'.lstuch" - ~Odz 16.30
18.30. 20.30 -

dozw. od lat 7

itp. Mimo to życie kulturalno-oświatowe

I

RADIO

I

CZW ARTEK. 15 lutego,
11,50 „Głos maJą 1<.ob1e:y". l i 57 ,;ygnal
\2,15 P.-t.<"t''.V3
1 Hejnał. 12,04 DZlPnn.:l<
13,2:J Pro.gr. d ni.a

1II-1V -· „Czy Jll

l<l

I

!
'

kl.a~~

- ,l,u<.:;1.

,,prawa ?"

p.c').lska. t<l,15 Qp,JW zt z:btoru
\.; ,:{v I<o.nc. :~/Jk.
<)n11i::1ilsk1e··
Ul-TV pt, „u1. -cc.11.:.1v:r, Chu!)1·
:tkrz) "H 't1\ve l~>.~~o A ud
lv.tirJ Ul

13,50 Muz

\,„„,.:\
n(1 ··
d.la ~v..,..;et.J.:i.c dLit-P:~cycl,
O?Of'l->nk.l"

tul. NapiórkQ\YSklego l<l)
•. urabia rnonte Cbrłstoh - I seflc,
godz. 16 18, 20 - dozw. o<I lat 14

13,:W ,\ud. :.;zk di.a

i

.„No weh~·
dla k:a-~

lfi.~)O Ił-„,

Za~~di<"·

.~r) i'.:'W'a1nv
.,tuz.

W

B. Bu .=;l.a·kH~"W!<:t.<:: l 1J.f)(1 1L) w au.d.
Tf'PB ·- i;Og H BrrHkJWS"L{.'f.1.1 pt. •• l'ra
L1„· n;.o·a·d7;,·~2n un.1 ...-.·ersytec;e·· 16~15 CŁl
Aua et. '"uz w opr. R. Satan~wsk:lego
Pt .,Pi-M~d p:<1tko\\'ym koncertem S'Y'Tnf."
!){>:·:„c

\\.OL~OSć:

1

90-1

rozwija się: ostatnio zorganizowano
.
osobowy chor męski, l'tórego próby z
konieczności odbywają slę w VII Domu
Al<ademlckim.

cZg1erska 26) - „Knock-ont"
16.30 <Łl W aud. dl.a ml-Odzi-eży - rep, z
- godz. 18, 20: dozw. o<I lat !O.
dy:;ll:us}t ZMP-eów na·d fllm~m „PierwlS.5o (ł.J Aktualn łódzh'1e.
s~y stan''.
l •.OO \.Via<! popotu,dn. 17.05 „O<l,pow•iedzi
Muź. kameral•na 17.45 Rn- I
17.15
49".
fali.
d lowy poradnik .ii:tz.ykowy. 18.0o (Ł) „Oe!
ZEBRANIA I ODCZYTY
naszych lrn-respon<:l"')'1tów" 18,10 (Ł) ,.Stu
DZIS:
chamy muz.l'kl" - aud sł -muz. w opra<>.
.
.
- W s"".ieWcy MZK (lJ'ąbrowsk!egc 23). l H; Wąrnlankt. 18,45 (J,) „Mówimy o spor'
o godz. 16 W.'.et:zór autorski Wł Pawlaka. cie" - po[?. pt. „Kolo przy ZPDz im.
I Głaże":sk'ego•' 18,n5 (Ł) Pl'og1-. l<Yk. na
Recytuje Waclaw Mrozowski.
- W lokalu (S!c.n-k.i·ew:eza 13). 0 go<lz. jut.ro, 1 9,00 „Wszechn. Fta<11owa" - wyokł.
18 zebranie roboczo,informaeyjne rekcji z cyk' u: _„Przyroda"., 19.20 Muz. lud. 19,40
Lekcia ięz. rosy~k.!ego. 20,oo Dzienn!'\c.
bokserskiei ŁKS Włókniarz
20.SO Muz. 20 «> KOl!le. reprezent~tcyjny.
·
•
- W lokalu WKKF (Piotrk-0w~,ka 671. Tra-nsm. z Bu<1'aipesmu. Zl.,30 Muz. i a.ktualno~ci. 22.00 „s~ate,k n:ewolnikóv.''' H.
treKoła
o go<lz. 18 miesięczne zebt~nie
He-ni,ego. 22,20 Konc. w wyk. ork. PR
nerów boksNskich.
ZACl-IĘTA

-

W świeflcy Zakł. jn1. Szymaf15=kieg\) 23,00 Ostat. \Viad. 28,H> .,R<.."zmov.-~ mu„

(Rz:gowska 91) o godz. 19 wieczór
ski Wł. Pawlaka.

a~1tor-

zyczne" - aud. sł.-muz. 23,55 Program
n.a juitTo. 0,02 Koniec attdyoj1./

Bunt

UJ

Foto - Oie311.iczak
Przed paru dniami w obszernym reportażu pisaliśmy o budow!e 75 domków robotniczych przy ul. Zioło·
1
wej. Domki te przeznaczone są dla osób, zamieszkujących w budynkach, wytypowanych do k:lpit~ n('go re4 blo·
dnach
tych
montu. Po ukończeniu remontu, osoby te powracają do swych poprzednich mieszkań. W
ki zajęli mieszkańcy ul. Kilińskiego40. - Nasze zdjęcie począwszy od góry, st.rena lewa, przedstawfa: bry['.::>rlę
przodownika pracy,
murarzy przy wznoszeniu murów jednego z domków, Bolesława Fijałkowskiego trans•portującego cegłę, robotnice w;ktorię Mysiakowll i Eleonorę Dziarczyk przy obsłudze betoniarki, rodzinę Trubowicz z dziećmi - przed dom.em ora,z Zofię Wręczycką z synkiem, w swym mieszkaniu.
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„Czytelnlk".
Red-akcja l a<lmin!straeja : 'Lódż,
Piotrkowska 96, tel. 217·82, 209·02,
204.75. - Dział sportowy 208-95.
Dzila·t Miej&ki. 114-32. - Dzlal Ko.o
resporu:len tów 207-18. - Dz.iaił ogto.
sze11 123,33, - Wieczorem od godlzi.iny 17,00 telefon Reda!kcH tylko
114,32, Spoortowy 208-95
Re<lakeja ręk.Olpd&ów ru\e zwTaca, za
treść 1 terminy ogłoszeń nile bierze
Spółdz.

Cala tróJka pracowała w rozgłośni ra-1 de pailce ku Wańcekuczowej I powiedział:
dioweJ przy audycjach ,.Głosu Ameryk.i". - Zobacz te spracowane dłonie, cale ŻY•
X-27 zastał Całuna-cicbopipskiego, A• cie pracowałem i chętnie pracowałbym
(lama Dzidl>io-Dzledzickiego oraz Wańce- dla ojczyzny, gdyby„.
Adaś Dzldzlo-Dziedzlckł odpowiedział:
kuez<>wą przed mll<rofonem. Wygłaszali
oni w!aśnle audyclę na temat: .,Co myśli .• Rac.la Ar.lek, ;acy robociarze jak my,
Polonia za oceanem o Polsce, Rozmowa nie mają już dztś w Polsce nic do szu·
'
między dwoma robotnikami ł Jedną ros kania.
A Waticelmczowa piskliwym głosem
botnlcą".
Całun-Cicboplpsl<i wyclar.:nal ~wole chu wt&rowała: - OJ tak, oj tak!
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Rozmowa między X-27 a zacną trójką
była krótka:
- Wydział Zwalczania Prawdy odkomenderowuJe .was do Hollywoodu... Je•
steście patriotami?
D:>:ldzlo-Dzledzdckl i Całun,Clchoplpskl
stanęli na baczność a Wańcekuczowa
wzniosla oczy z głębokim westchnieniem
w sufit.
odpowledzłał wreszcie
- Rozkaz! Calun-Clchoplpskl. Jesteśm,Y patriotami!

Wyd.•Ośwta.t.

odpowiedzi.alnośc~

- Wię11 dobrze. Kręcimy film antypolskL w Hollywoodzie. TUtaj na wlękSze I
drobne wydatki.
- Padamy do nóżel'! - podziękował
Adaś Dzidrlo-Dziedzick! I wyciągną) rę.
kę po plik banknotów.
Ale wań,cekuczowa była bardz.iej szyb•
ka i prawte wyrwała z r~l<i X-27 gotó•
weczkę. - Pardon - powiedziała wytwomie, torsę przechowuję Ja, mon cher
ami.

w ~~ -'1"' ~~. Yl)'d...·~;~:_~;.,~Q*"~·l.o_ćidi. · 1111. Z~M

°"-_a;

„D21ienmliil<.a ~·
ldego" przyjmuje PPK „RUCH".
Łódź, u1Loa Piotritowska nr ro<I,
telefon 130s62, nT konta VII-567.
Prenumerata miesięczna 4 zł 5 CT.

Prenumeratę

Redaguje
REDAKCYJNE
KOLEGIUM
'
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