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Cena 15 gr Józef Stalin wybrany. jednomyślnie
środa

28 lutego

we wszystkich 18 republikach
•

WJ

(2039)

Uchwały ·światowe) Rady
poparte :akciq

będq

związkowych

MOSKWA, 27. 2. - Ludność stolic republik zwh\zkowych Ukraiń•
skiej, Białoruskiej, Uzbeckiej, Turkmeńaldej, Armeńskiej i Estońskiej,
powitała z ogromną radością wiadomość o jednomyślnym wybraniu
Józ.efa Stalina na deputowaneco do RMJ Najwyższych. Jak wiadomo,
18 lutego' odbyły się wybo.ry do Rad NaJwyższyoh 10 innych republik
związkowych. Józef Stalin wybrany został jednomyślnlle do Rad Naj·
wyiszych we wszystlriich 16 republikach zwiltskowYcb.

1951 r.

Rok VII
Nr 59

Najwyższych

do Rad

lód.t

Pokoi

se.tfk milionów lodzi na .:atgm IWift:ił!
BERLIN 27.2. w poniedziałek w
godzinach wieczornych od·
było się końcowe posiedzenie Swia·
towej Rady Pokoju,
Swiałowa Rada Pokoju jednomyśl
nie uchwaliła apel w sprawie zawarcia paktu pokoju i rezolucje w
11>ra.wie ONZ. (D-okumenty t~ opup6łny-0h

blikowaliśmy we wczorajszym wrdaniu „Dziennika Udzkłego").
.
Ponadto Rada jednomyślnie uchwaliła następujące rezolucje:
1) w sprawie pokojowego rozwiązania kwestii niemieckiej, 2) w sprawie P~~o~ow~go rozwiązania kwestii
koreansk1ej, 3) w sprawie pokojo-

wego rozwiązania kwestii japoń· cję demokratycznej, pokojowej egzyskiej 4) w sprawie uchwały ONZ stencji.
,
•
okreŚlającej bezprawnie Chińską Re
Wszystkie jawne i. tajne org~ll~Je
publikę Ludową jako „agresora", wojskowe i instytucJe w Japom1 wm·
5) w sprawie walki o pokój w kra- I ny być zakazane i c~ przemysł pojach kolonialnych i zależnych, 6) w ' wini«:~ być .przestawiony na tory pro
sprawie rozszerzenia światowego ru dukc~1 pokoJowej.
.
,
chu pokoju.
światowa Rada PokoJU \\zywa pny
jaciół pokoju Azji i basenu Pacyfiku
wraz z przyjaciółmi japotlSkimi, by w

I

najbliwej przyszłości zebrali się na
konferencji reeiołaalnej w obronie po
koju w celu n.eczywistego wprowadzenia w życie pokojowego rozwiąza
nia problemu japońskiego. W ten spo
sób zlikwidowane zosUłnie poważne
niebezpieczeństwo wojny na Dalekim
W

se

bod •

zie.

Demilitaryzacja Niemiec zac,hodnich
najlepszą gwarancją pokoju w Europie Ofensywa
BERLIN, 27. 2. - Tekst przyjętej jednomyślnie p1·zez tatu pokojowego, który położy
Pokoju rezolucji w spra.wie pokojowego roz- kres obecnej n!ebezipiermne,j l niepewnej sytuac.jl.
wiązania kwestii niern;ieckiej - ma następujące brzmienie:

Rezoluc1'0 w sprawie rozszerzenia Światowego Ruchu Pokoju

•

Swiatową Radę

·
Ignoru.1ąc

narodow,

· · Il ·
1m1e- emem

·

.

.

Rezolucja Swiatowej Rady Pokoju dotycząca spraw organiza•
cyjnych stwierdza konieczność jak najszerszego rozpowszechnia
nia na całym świecie tekstu orędzia do ONZ, uchwalonego przez
U Swiatowy Kongres Obrońców Pokoju. Rezolucja wzyw41 także
wszystkie Krajowe Komitety Obrońców Pokoju do poczynienia
odpowiednich krok6w w celu spowodowania ' uchwalenia przez
parlamenty poszczególnych krajów ustaw o obronie pokoju. Kro
kii te , powinny być przedsi•wzlęte przf poparciu najszerszych
mas narod6w.

św~towa Rada

Pokoju wzy-wa
wszystkie na4bard2lieJ bezpośrednio
zagrożone kraje, by połączyły
!Ilię
w potężnym proteście i by ~
eżczyzn i kobieł zmusiły swe rzą
do zawarcia w bieżącym roku
trakt.atu pokojowego z Nlewl,
których demiJltarnacja ~e
CZOl)a układem m1ędzy°uii.rodowym.

wolę
w
wita wzrost sd pokoJowych
niu których poldpisane zostały ukfa w Niemczech i powodzenie kongredy, zawierające kat~~oryczną„ de~y- su pokojowego w Ess~n. Swia~wa
ir:ję w sprawie dem1htaryzacJ1 Nie- Rada. Pokoju pozdraWia
zwolenni·
DJiec, odradza się z powrotem siły 1 ków p1>k0Ju w Niemczech, przygornlliłarysłyczne i na.zis~wskie. Od towuJący~ wspóln§e z milujący!111
budowa sił zbrojnych 1 przemysłu pokój ludźmi M'telkich lclerunkO>W
woJennero. Niemi~ stanowi nle~y ogó~niemieckle r~erend'!m . d~a
kle powazną grozbę nowej wo:jny wyrazenla wolł na~u memie~1e st~ć będzie najlepszą gwara.u•n
t.oweJ.
go w Sll~wie remilitarymcJł Jego cJę pokoju w Europie
Swiatowa Rada Po-koju z zadowo- kra.,iu i w spmwde zawarcia trak'
'

I

:b.·

l

wojsk z

ycofan1a· obcyc

Kiłei

~ • .lłM.olucj,Q JllUOhuje.

w pełni 'lWoł
pn.'.G Fttrił
ko-BelgU·
skie Towarzystwo Walki przeciwko remilitaryzacji Ni miec zachodnich konferencji narodów europejskich, których rządy przy
stąpiły do paktu p6łnocno-atlantycldego. Konferencja ma się od·
być z udziałem przedstawicieli narodu niemieckiego.

i zwołania konferencji zainteresowanych państw
BERLIN,

21

~~ma~~"~~; k~1::'~~~=.~.f,1~'.;. ~?!~~.;

przyjętej jednomyślnie przez
Rad"' Pokoju. rezoluŚw •„tową
""'
"

cj'i w sprawie poko,1owego rozwiazania kwestii koreafiskiej
ma. n.astepu1·ące brzmienie:

•
Swiatowa
Rada Pokoju domaga się natychmiastowego zwoła-

B

d>
..,

l

prA
U

"

-T-er·m·i-no_w_e_o_p_r.ac·o·w·a-ni·e-do·k·u·m·e-nt·a-cJ·l·t·e-ch·n-ic„zn„ej

koni&

przysp1·eszy .budown·1ctwo
m1eszkan1owe .w odZI

teresowanych krajów - w celu "rencji.
pokojowego rozwiązania kwestii
Swi t
R d p k • ,
koreańskiej
.
a owa
a a
o OJU wyraZwracamy się do miłujących za stanowc~ą opini~, że wojska
pokój ludzi we wszystkich kra· obce. POWllllly hyc wyco!ane. z
jach z apelem by d&magali się Korei. by. naród koreański mogł
'
od swych rządów
poparcia po· sam rozWtą·zac• swe w ewnę t r zne
stułatu natychmiastowego żwoła spi;awy.

Il''

n a r ~z o I u •118
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oNz

~bulona
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lłEltLIN, 27. 2 Tekst przyjc:te.1 je .1 011 ą pne7. D $wia1?wy Kongres Po
dnomyśZnie przez świafową Radę Ikoju: „~res.orem Jesł_ to I?aństwo,
Pokoju reiwlu . . .
,
które pierwsze stosuje akc.ię zbroj
CJz w s1irawie uchwa- ną przeciw drugiemu państwu pod
ly ONZ bezprawnie uznającej Chiń jakhnkotwlek preiekst.em". Swiato
skq Repiiblikę Ludową za „agreso- wa P.ada Pu<koju stwierdza, źe u'a" w Korei - ma nastepujące ehwała prz:vjętn przez. Zgrom~ebT''71'';.„tii' ·
·
nie Ogólne ONZ 1 uznaJąca Chh!;'ką
.
Republikę Ludową za. „agresora w
Swia!0 ~v~ Rada .Pokoju .~rzypomi j Korei _ jest niespr.i.wiedliwa i bez
na definmJę po-jęC1a agresJ1, ucbwa. Prawna.

I

Uchwała ta sta.nOfwi
poważną
Przeszkodę w pokoJimrym i·otnriąza
nin kwestii koreańskiej
stwa.rza.
nlebespiecze~twc iw.ez~rzenla woj
ny na Dalekim Wseh~e i tym sa
mym _ niebezpieczeństwo nowej
wojny światoweł.
.
Swiatowa Rada PokoJu da.maga
się, aby ONZ uchyliła tę uchwalę.
.

·scyt W
AzJ1·! Ameryce
1· Oce· an1·1·
Plebl
-.
,
•

wykaze prawdziwą Wolę za1ntereSOWanych narodów

W SP raW.1· e przy szI os· c1·
'

Jap on,. ·1

BERLIN, 27 , 2· Tekst przyjętej jednomyślwie przez Swiatowq nego traktatu pokojowego z Japonią.
· rezotue1'i w spraw 1· ,
•
•
•
Rad
· ·
k ·
k
Radę Po o3u
.
e poko3owego rozwiqzania kwestii 3aa uwaza, ze traktat po OJOWY po
winien
być p1-zedmiotem rokowań mię
t
b
po?\,skiej - ma nas ·ęp·n3qce rzmienie:

ilzy Chińską Republiką Ludową, Sta
Wykouując ucbwal;r II śwatowegoponii i w zainteresowanych krajach nda~ni k~je~n~~~nymi, Zwi,_~.kiem Ra-

Kongresu Pokoju. światowa .~ada Po 1\zji, Am1>ryki i Oceanii - ogólnona· Ziec un
melką Brytanią, a następ
koju potępia stanowczo remlhtaryza- rodowego plebisrytu w sprawie remi- nie traktat taki powinien być przyjęcję Japonii, jaką, przepro~·adz~ mo- H.tai·yzacji Japonii _i w sprawie zaw~r- !Y przez wszy~tkie 1.alnteresow~e kra
carstwo okupacYJne wbre\\ woli nal'o c1a traktatu poko1owego ze zdemihtal JC. Po zaworem traktatu pokoJOWego
du jppo11skiego.
.
1·yzowaną l pokojową Japonią.
wojska okupac;o.-jne powinny być na~wlatowa Rada Pokoju ~wi\7.a zal światowa Rada Pokoju potępia (ychmiilst wycofane z Japonii. Naród
rzecz konieczną zorganizowaiue W Ja- WS7.ełkie próhy zawarcia separntyslycz japoński po"'inien otrzymać gwaran-

Ł

•

Zobowiązanie

a

i apel inż. Grodzickiego

Poprawa warunków mieszkanł owych Iud1l pr&Q', rozbudowa ośrodków socjalnych I kulturalny eh jest
!il
pozycji Planu 6-Jetniego, którym. in. przewiduje wybudowanie w Ło-

jedną powaźniejsŻych

wd:i:r:n:e:::kt:;::k:::::::Ych~yrażając

sk ier0 \'7 aila przeciw ko Chinom Ludowym

musi• bgfr„ u·

Pokoiu

doniosłych uchwał Rzą-

zacja tych
du napotyka na trudności. Nie raz
spotykamy się z faktem opóźnienia,
lub naw~t prz~rwania rozpoczęty~h
~obót, mimo, 1z dla • prowadz~ma
lCh są przyznane kredyty, Jest
sprzęt, materiały budowlane i lu~ie d.o pracy. ;Przyc~y~ takich zja
w1sk Jest w w1ęk.~zosc1 wypadków
brak dokumer;tacł1 technicznej.
. ~lateg~ z y.i~el_k1m uznaniem przyJąc nalezy mlcJatywę pracownika
działu inwestycji Centralnego Zarządu Przemysłµ Bawełnianego w

I

~fó~~
n~n~~c~e~~::~. ~~ ~~c~~~~1
wią:~i~~a złożył następujące zobo0

„Doceniając

znaczenie

inicjatywy

chylając się

wielkie uznanie dla
projektodawcy i przydo jego prośby Prezy-

dium RN m. Łodzi przydzieliło inż.
Grodzickiemu do wykonania dokumentację techniczną przebudowy
dwóch domów przy ul. Piotrkowskiej 22 i 24.

Należy przypuszczać, iż piękna

inicjatywa inż. Grodzickiego znajdzie wielu naśladowców wśród inżynierów i techników nie tylko Łodzi ale i całego Kraju.

Działania wojenne
UJ l(orel

bu~ow- p:e~~~ ~:~~°:t0~~w~~~!:.go :

j~~~':~ze::f:a~r~~~::r
w d:~~-~ ~~~:S~70, koreańskiej . Annii Ludo~~j
me opracowywania dokumentacJi
.
0

1

~~~~';ią~~:u~!!:a!~;al:c~~1:!!~ "?~ki ~~~kdo~~f!u t!~~~a~d;
5

rueprzyJac!ele~ r.adaJą ~u duze straw sprzęcie.
Oddziały Ann!i LudoweJ·, działaJ'ące
w rejonie na południe od Hensonu,
zadały silne dosy 9 dywizji wojsk lizaeję Łodzi.
~yllł!1anowskich. Kilkuset oficerów i
Jednocześnie wzywam swyc~ zołmerzy;
nieprzyjacielskich poległo
kolegów z Działów lnwestycJi lub ?dmo:ilo rany, a 400 dostało się
Centralnych Zarządów Przemysłu do niewoli. Wojska ludowe zdobyły
Wełnianego i Bawełnianego oraz z.n.aczną ilość sprzętu wojennego. ,
kolegów z B~u~a ~rojekt-Owa~ia W dn~u 26 lutego oddziały Armii
~rzemysłu Wł_okien~1czego do poj-1Ludowe1 zestrzeliły w rejonie Seulu
scia. w moje siad)'.'
dwa samoloty nieprzyjacielskie.
dla dwóch obiektów. DoJmmentacja
ta. składać się będzie z projełttn,
kosztorysu i analizy materiałowej.
·
Całkowitą należność za poWYł.sze
przeznaczam na dalszą moderni-

===========================::;:========~====================================

1y w lud1.1ach 1

===================================

Pokojowa polityka Polski Ludowej zapewni szczęście -matce i dziecku

O pr~ww~ §~n1os_ta!'owif'!nia
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Tekst uchwalonej jednomy.~Lnie przez Swiatową
Ra.dę Pokoju rezolucji w sprawie waiki o pokój w krajach kolonialnych i zaieżnych ma n.asiępujące brzmienie:

BERLIN, 27. 2 . -

zwiększa znacznie niebez
pieczeństwo nowej wojny światowej.
światowa Rada Pokoju demaskuje
kłamliwą propagandę, zmierzającą do

tuacja taka

. noweł wojny świ~towej
Karta Narodów Zjec1.noczo11ych, któ samo jalt w wielu innych, ONZ, 'która · ~rzedstawi_enia
w1odąc_eJ do u.znanu~ pra
ra opiera si<? na prawie n'lrorlów do sa s<1nkcjonuje stosowanie gwałtów dla Jako drof;' kolorualnych 1 zaleznych
wa naroaow
mosta:um"icni a, wzlmdz;ia olbrzymie utrzym!lnia narodów w stanie zależ-'
zawiodła do samostanowie nia. Rada stwierdza,
kolon\alne«o
ucisku
i
ności
za
i
kolonialnycl1
kraja!:h
w
n.adzieje
niej pokł~dano. Sy- że WSJ,>Ólna, solidarna a1f:cja. wszystkich
leżnych. W tej jednak d:>:iedrinie, tak nadzieje, jakie w
----~--- narodow na rzecz pokoJU 3est decydu
~~----~----~---~---~---~jącym czynnikiem w walce ludó„ ko
lonialnych i zależnych o prawo do sa
mostanowicnia .
Propozycje zmierzające do pokojozboża
§hupu
planq
wego uregulowimia konfliktu koreań
WARSZAWA , 27. 2. - Z KAŻDYM DNIEM MAŁO- I ŚREDNIO skiego i innych poważnych problemów
ROLNI CHŁOPI PRZYSPIESZAJĄ DOSTAWY NADWYŻEK ZBOŻO
Azji (wyspa Taiwan, Vietnam, MalaWYCH. ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ.ŻE PEŁNA I TERMINOW A REAje), do pokojowego i-ozwiązania proSPRAWI
WCZĘSNE
LIZACJA PLANOWEG O SKUPU UMOŻLIWIA
blemu niemieckiego i japońskiego oraz
POGMINY,
SIEWÓW.
NE PRZEPROWA DZENIE WIOSENNYC H
propozycja mediacji, wysunięta przez
ROU
WYKONANI
WIATY I CAŁE WOJEWÓDZ TWA MELDUJĄ O
niektóre kraje arabskie i azjatyckie,
CZNYCH PLANÓW SKUPU ZBOŻA.
jak również inne kraje, miłujące podzieło zacho
Po WOJ. rzeszowskim i krakow- ostatnio p.ow. radomski. W woj. lu- kój - stanowią wkład w
prawa
skim, które 2lnacznie p1-zekroczyły I bełskim o przekroczeniu planu mel wania pokoju i poszanowania
nia.
"Pl_any rOC7Jne. o przedtermino wej re duje pow. Hrubieszów. Również w narodów do samostanowie
Wzmagający się opór narodów kolo.allzacji planu skupu zboża zamel- woj. wrocławskim 7 z kolei p0wiat
i zależnych przeciwl!;o: agrenialnych
swode
caiości
w
wykonał
Złotoryija
i
katowickie
woj.
ostatnio
dowaly
dławieniu wolności, włą
uciskowi,
sji,
zobowiązanie.
:
wojewód:z;twa
Dalsze
woj. gdańskie.
Mało- i śrewlliorolni ohł~ Cott'aZ czaniu ich do paktów agresywnych,
olsztyńskie l opolskile ;i;bliżają się w
tempie do zakończenia częściej organizują „dni zbożowe" wcielaniu ludności do oddziałów wojszybkim
na obszarach
dostaw zboża w ramach planu go- i to zar-'.>W1I10 w poszczególny ch giro skowych, stacjonowaniu
W tych krajów jednostek obcych wojsk,
madaoh jak i całych gmiinaoh.
spodarczego na rok 1950-51.
ostatnich dn:iach dalszych 200 g~i111 przeciwko tworzeniu baz strategi.cz.
Z pos~cze.g~lnych V:'oje:yó&tw
surowców, jak rów
no~zą rowmez o reah.zacJ1 zob;;w1ą- / zameldow~ł"'.> o wykonaniu swo1oh nych, :zagarnianiu
war
zan pr~.z dalsze powiaty. M. m. w zobowiązan w ramach plan<YWegO nież upór przeciwko zohydzaniu
tych kraW<?<j. gdańskim pow. szt:imski, jako skupu zlx>Ż<l:. Do chwili obe.cnej po tości kulturalnych narodów
szosty powiat na Vfybrzen; 1:1ko1'iczył nad 900 gm1111 w całym klra.Ju PNe- jów i przeciwko wszelkim przejawom
dyskryminacj i rasowej - stanowią za
rocmY'. plan. Na k1elecczyzme o wy- kTOozylło roczne plany.
sadniczy wkład w dzieło zachowania
konan~u roc21neg0 planu zameldował
pokoju.
Swiatowa Rada Pokoju wita między
narodową solidarność ludów w walce
przeciwko wojnie, zagrażającej całejll

I

Cztery województwo przekroczyły już
roczn e

?o

Spisek został· wykryty i

zdławiony

Czechosłowacji wygrała

Komunist yczna Partia
wielką bitw-: przeciwk o wrogowi klasowem u

PRAGA. Jak ju~ donosiliśmy, na
odbytym w dniu 22 lutego ple·
num KC Komunistyczne j Partii
referat
wygłosił
Czechosłowacji
przewodniCZl\CY partii - Klement
Gottwald.
zagadnienia wewnątrzparOmawiając
tyjne prezydent Gottwald zatrzymał się
dywersyjnej działalności
zwłaszcza na
zdrajców i apiskowców typu Slinga,
svermowej, Clementisa I ich kompanów.
Mów.l<emo ~ - stwtlerdd mówca te ohodziło o szeroko rozgałęziony spisek w łonie partii, mający na celu opanowanle partii 1 zmianę jej polityki, :r.a
garnięcie władzy w państwie, zmianę li
ni! politycznej partll i wkroczenie na
na . clrogę
kapitalizmu,
.:. drogę restauracjl
i
b
.
1a1izmu.
po ączema a1ę z o ozem mperopanować
Kim byll cl, którzy chcieli
partię 1 państwo oraz zmienić kierunek
polityki partii, skierować na tory restau
racji kapitalizmu?
Byll to agenci wroga klasowego, agen
ei burżuazji, agenci imperializmu.
W czasie okupacji czechoełowacjl ge-

ludżkości.

•

Zqd amy paid u pokoiu0
w~~!~~~m ~!a~~Ki r:::::~nf:ii

na,.t
wy!;azala bezspornie, że Związek Ra·
clzlecki pragnie zachowania polrnju I
dążąc do uchronienia . ludzkości
pi·zed_katas~~ofą nowej ~03ny śwlato
energicznie _doma„a sii; rokoweJ.
wan z moca~stwami .z~choclnnni. w
celu po~oj,oweg? ro~wiązanla pro1ll~mów m1ęazynarodowych. Jecl.~oczes·
rue wymla:ia tyc~1 not ~v_ykai.:a1a, _.z~
r!'ądy moc~rs~w _zachodntcn wszell,1m!:
siłami uchylaJ'.I się od ro~owań i z go
ry 7,al'.owla.daJą Ich me_l?o.\~Odzenie,
gdyby zmuszone zostały zas1ąsc do st?lu k<>nferenc;i:jnego - oznacza to. ~e
rządy mocarstw zachodnich ch_cą za
wszelką cenę doprowa~zlć do skutk_u
swe_ al!'resywne plany 1 wywołać WOJ·
,
nę swi~tową.
A 1e. Jest rzeczą_ jasną, ze ludzkość
si me E chce_ WOJ.ny. Jeszc_ze piętrzą
rz~nw eh uropie rumy m!a~t 1 ~si, zb~podczas ostatp.ieJ WOJDY ś;'!ia
y
towej. Jeszcze ni; obeschły Izy wnow
~ ~!~ro! po I?OleołY'ch . i zam?rdowacza".ie li W?J 11 Y śwmto"!ej.
Y .
MIJ10ny śwlezych mogił we ws2yst!<1ch
śwlatą przypominają ludzl;:ok~ajacb
unicestwiania
~broclniczy bezsens
śc_1
ntezhczo·~ych

istnień

luclzkicit,

które

yadly ofiarą rzezi, rozpętanej przez
imperialistów. Straszliwe skut!<i pożog•i wojennej na 1\:oreł budzą grozę
I lęk przed możliwościami powtórzenla tej zbrodni w skali światowej.
Ludzkość
Ludzkość nie chce wojny:
jest przekonana, ze nie ma problemów
nie dających się
międzynarodowych,
rokowail I porozudrogą
rozwiązać
mienia.
przekO•
całej .ludzkości
W lntłen.lu
nanle to wyrazlla Swtatowa Rada Po·
koju, która zakończyła obrady w Ber
Unie.
„Ządamy mwarc•la paktu poko·
ju między plęci<>ma wlelkimt mo
carstwami: Stanami Zjednoczo•
nyml, Związkiem Rad7.llecklm,
Chlil.ską Republlką Ludową,
Brytanią I Francją" -

w.

brzmi apel Swlatowej Rady Pokoju.
rzeba być wyzutym z jakichkolwlek zalet serca I umysłu, aby
nie odpowiedzieć na ten apel pełnym
poparciem. Tylko wariat albo zbrodnlarz moze pragnąć nie dojścia do
skutku paktu <J>Okoju między pięcioma
mocarstwami, paktu, który jest w sta
nie odwrócić grozę wojny zawieszoną
prze:11 lmpe·ria.łlstów nad ludzkośelą.

T

Czarne plamy na

doprowadzić.

,..........................
,
......................... ........................N............................. ............................. ..................................

KOROL.JEW

(42)

NA RI NG U
Po nauce „praca" w lesie. Bieg i rąbanie drzewa przeznaczonego na wyrąb µrzez leśniczego. Na pamięć wiedziałem o jakie
drzewa chor!zi, zawczasu wybierałem sosny, które trudno było
objąć rękami. Póki zwalisz takiego „olbrzyma", którego wie:rzcholek zawadza o niebo, ręce i nogi pracują nieustannie. Zyskałem nowe doświadczenie, otrzymałem nową specjalność drwala.
Godzinę lub półtorej spędzałem w lesie. Wzmacniały się mię
śnie serce, płuca: cały organizm przyzwyczajał się do wielkiego
Wieczorem -

śmierci,

rządów

wiemy,

że

ster

pożogi.

Któż

ośmiE!li

się

odmówić

U•

działu w tym histc.rycznym dz!e1e ra,..

przed pożarem?
towania
·
Q rganizacja Narodów Zjeclnoczonych
· - l<tóra narody świata powołały
do życia po tragicznych przeżyciach
poprzedniej wojny po to, by tragedia
taka po raz wtóry stała się niemożli·
wa - zawiodła pokładane w niej
przez ludzkość nadzieje. ONZ straciła
zaufanie i mandat moralny narodów
zjednoczonych , przekształciwszy się w
narzędzie podżegaczy wojennych. Swia
towa Rada Pokoju podejniuje wysl·
lek aby dać ONZ mozność zrehablll•
t<>wanla się w oczach ludzkości. Dele·
gacja wybrana przez Swlatową Radę
Pokoju przedstawi ONZ uchwały U
Swiatowego Kongresu Pokoju I zatą·
da powrotu jej do roll, wyznaczonej
przez Kartę Narodów Zjednoczonych .
Jeśli ONZ potrafi wy-nwolić się z pęt
nałożonych jej przez clyktat amery•
lrn.ńskich podżegaczy wojennych, jeśli
potrafi stać się instrumentem współ
pracy mledzynarodow e.l - sprawa obrony pokoju zyska wiele.
Naród polski, wespół z 79 .Innymi na
rodami, reprezentowan ymi w Swlato•
wej Radzie Pokoju, wita uC,11wały
berlińskiej sesji rady z radością I na·
Wszyscy uczciwi obywatele
dzieją.
Polski, która pragnie pokoju I o po·
J<ój walczy, popie1•ają uchwały Swla·
towej Rady Pokoj~ i poparcie to zaJ. w.
świadczą czynami.
świata

Domu

Łańcuch afer i skandali korupcyinych w USA

ł

obciążenia.

wej

w innych pai'lstwach bloku atlantyc•
lilcgo trzymają słabe ręce tchórzó,w,
lękających si<; własnych narodów lub
też sprzedajnych a.gentów amcrykań·
,kich trustów zagłady. Ale na szalę
llistorycznycb zmagań między twórca·
mi pokoju i zbrodniczymi podżegacza
mi wojennymi. rzucamy wol~ całej
lm.lzko:ici. 1.:ażily_ podpis położony pod
apelem w sprawie paktu p<>koju
to jerlna śmiercionośna kul'! wyjęta
z lufy karabinu, to jedna rozładowa·
na bomba i jeden dom uratowany s

Białym

wypadku mamy do czynieni.a z Jednym
z takich zjawisk.
Anglo-ameryka nie utworzyli rozległą
sieć szpiegowską w krajach Demokracji
Ludowej i przy pomocy tej sieci us!ło
wali, usiłują i będą nadal usiłowali prze
Wydarzenia międzynarodowe schodzą na dalszy
NOWY JORK, 27.2.
niknąć do Partii Komunistyczne j, prze
, gdyż dzienniki nii. czołowych miejscach oamerykańskiej
prasie
w
plan
dostawać slę do kierownictwa, zdobywać
sz....nzegóły wielkich afer i skandali korupcyjnych . W
nowe
to
coraz
głaszają
wpływ na po)itykę tych partii ltd.
afery te zamieszane są samorządy wielkich miast i przedstawicie le wiel
Wstrząsający przykład Jugosławii św!ad
oraz członkowie Kongresu, a na.wet urzędnicy Białego
czy o tym do jakich strasznych następstw kiego przemysłu
Domu,
rh~<e to w okre§lonych okolicznościach

W Stanie Mississippi ujawniono afe-1 szą, że utworzony niedawno urząd dla
Kierownictwo panstwem ujęli w swe
stano
ręce szpiedzy zagranicznych imperiali- rę, W którą zamieszany jest tamtejszy spraw mobilizacji gospodarczej
komitet partii demokratyczn ej, do któ wi źródło nielegalnych dochodów dla
stów. Wyllilti są znane.
prezydent partii demokratyczn ej. Kierownictwo
rej, jak wiadomo, należy
~:~
tej partii sprzedaje za łapówki syneJeszcze żaden agent I zdrajca n1e potra ;rt,mna17.,. D~aj ".enatorzy - Ea~tla~d
urzędzie.
oć na naszei· 1 1:>tenms zaządah przeprbwadze ma sle kury w nowoutworzo nym
Stan
f!ł i nie Potrafi mocno
d ztwa, ponieważ kilka osób w tym Nici afery mają prowadzić w wielu
"
zi·emi (oklasl'i·).
ł
·
'
Najbarw koncu przyjdzie kolej na katdego i;;tame otrzyma o posady w urzędzie wypadkach do Białego Domu.
płacąc za nie po 400 dziej jest jednak atakowany przez prasę
cen,
stabilizacji
z nich 1 każdego dosięgnie sprawiedliwa
w któ
kara. Czechosłowacja nie będzie drugą dolarów. Posada za którą płacono 400 urząd finansowania odbudowy,kredyty
dolarów przynosi około 5 tys. dolarów rym wiele fhm otrzymało
Jugosławią! (długotrwałe oklaski).
płacąc odpowiednie „prowizje" wysow Komunistyczne j Partii Czechoslo· rocznie.
Dziennik „New York Herald Tribu· kim urzę4nikom .w Waszyngtonie i owaicJ1 PT71E>Z dłuższy lwb krót!;zy czas mo
g'I warcllollć różne Slingi, mogą długi ne" podaje, że członek kongresu Boy- sobom z otoczenia Trumana.
Najciekawszy m szczegółem jest fakt,
scicherhiedtsdńenst we!'bowały czas odgrywać wybiO:ą rolę tacy jak kiD: należący do ,:partii de~o~ratyczi
eta;P<>
się -oczywuście ~wy że otoczenie Trumana usiłuje 2latuszoswych agentów spośród uczestników ru svermowa, ale w koncu wszystko to IleJ „wy~tar.ał -:
? .750 ty_s. dolarow po wać te afery. JedI;ta z podkomisji seehu op<>ru i ruchu robotniczego, werbo trzaśnJi.e, gd(yż lk:.Lerowntlictwio ptllr'tlli, non ~oką ~apowkę
dla wł~,sc1c1ela flrmy „Mo_b1le natu, kt6ra zamievzała ogłosić szczewały w więzieniach, obozach koncentra partii oddany jest sprawie klasy robot zyczk1 Mill
_Co - Har~ana. P_ozy7z góły kilku afer, otrzymała ostrzeżeniczeJ (długotrwałe oklaski). Wszyscy Pa.per
eyjinyoh, loehach gesllalpo.
urz~dz1e .f1- nie by pohamowała swe zbyt gorliwe
Obecnie wiemy, że Amerykailie wY· wstają, okrzyki: „Niech tyje towartysz kę tę Bo:(km uzyskał w
posredmct- zapędy, poniewsż Biały Dom posiad~
za
~dpudo~vy
nansowama
.
.
Gottwald!
Fran
wieżU do stechowlc tzw. archiwum
dokumenty mogace skompromitow ac
Domu.
Białego
urzędmkow
wem
i
wykryty
zosthl
spisek
że
Wskazując,
przy
ka, archiwum gestapo. Nie był to
członków tej podli;omisji, jak również
donosi
Times"
York
„New
Dziennik
oświad
KPCz
dnlCIZąCY
o
padek. w archiwum tych znajdowa!a się zdławiony przew.
South Ca innych senatorów. W wyniku ostrzeże
nlezwykle dokładna karroteka wszyst- C'Zył: bez w.ahamda mogę pow;i;ed.Zieć, że że senator Brown ze stanu
spekulacji zna nia zawarty został przynajmniej na ja
kich agentów niemieckiego sicherhelts· wygraliśmy wielltą bitwę przeciwko wr<> rolina zakupił w celach
mięgowi klasowemu (oklaski), wielką zwła- czne tereny na których komisja ener- kiś czas, - „pakt o nieagresji"
dienstu.
nową dzy Białym Domem a senatem i obie
co si~ stało później? co się dzieje o- szcza bitwę przeciwko imperialistom za g-ii ~tomowej miała wybudować
fabrykę. Brown zakupił te tereny w strony będą mogły oddawać się bez,
becnle? Amerykanie, którzy mają w chodn!m (oklaski).
ogłoszenia projekitu bu· lrnrnie luka:-atywnej dzJi:~alności Uprzeddz.ień
zakończeniu
w
powiedział
Należy
dawnych
zobowiązania
i
Usty
swym ręku
a transs.kcje un1ożliiwił dzielania pożyczek z funduszów pufabryki,
d<JwY
soJu
strzec
oka
źrenicy
jak
Gottwald
zja
stu,
agentów gestapo i slcherheitsdien
który wiedział o blicznych i rozdzielania posad w insty
Maybank,
senait<0r
Ra
Związkiem
wielkim
z
pYzyjaźni
1
szu
Wll'-Ją si~ u tych agentów, przykładają
tucjach państw6wych.
budowy,
projekcie
oddanym
końca
do
być
należy
im nó:l: do gardła i zmuszają do pracy dziecldm,
Inne dzienniki amerykańs~ie donoobecnie jut dla Amerykanów. W danym Wielkiemu Stalinowi.

MIKOŁAJ

a~~~i~.~~~~:0~:j rz~~ykt~:: ~~

w::i;:;ie
mówi spotka1'ia w celu zawarcia pak•
tu p&lrnju b~r~zie uważany za sprawcQ
przygotow'.;.ń do agresji.
mamy zl1.tdzen. Wiemy, że ster
N lerz:idów
w Stanach ZJcclnoczonych
wp„dł. w rr,ce garstki szalenców oraz
pozbawionych sumienia i uczuć ludz·
1,ich haµdlarzy broni i szafarzy m«so•

sala. Całodzienne zmęczenie dawało się we zr1a-

kL Lecz na sali także uparcie trenowałem. Najpierw lekka roz-

grzewka, później doskonalenie techniki. Zaczynałem ~awsze ~d
„abecadła". W dalszym ciągu szlifowałem wykonY:'."ame ruchow
w walce, dążąc do os.iągnięcia całkowitej pe~·f~kcJ_1. Z początku
ruchami zwolnionymi następnie coraz szybc1ei, me tracąc przy
tym ich precyzji.
P6źniej gparring z dwoma, trzema partnerami po kolei.
Podczas sparringu największy nacisk kładłem na technikę.
W dalszym ciągu 'inój sposób walki nosił wybitnie „uczniowski"
ch~rakter. Mal-o mieć dobrą broń, trzeba jeszcze umieć z perfekcją nią władać. Zasadnicza ilość podstawowych cics6w i sposobów obrony w boksie z zasady nie jest wielka. Podobnie jak
w szachach. gd'?ie nie ma granic na wszelkiego rodzaju koncepcje powstające podczas gry - w boksie rodzi si.ę mnóstwo kombinacji, odpowiadających momentalnie powstającym pozycyjnym
manewrom. Zwycięstwo na ringu. t?1' •'łmo jak w szachach na-

2 DZIENNIK ŁÓDZKI nr 59- (2039)

MORD

W jednym z u.rzędów US Armv
w amerykańskiej strefie Niemiec,
p•·acowala mloda dzielna stenotyNiemka, której zdarzyło
pistka się, przepisując pewien Teferat, popełnić drobny 'błąd maszyoowy. Po
prostu uderzyła nie w ten klawisz
i wybiła na papierze inną literę.
Zdawaloby się - drobiazg, o którym wspominać nie wa.rto, jako że
zdarzyć
błędy maszynowe zawsze
się mogą. Tu jednak, w wojskowym
biurze US Army stalo się inaczej:
zwolniono
stenotypistkę z miejsca
i omal nie postawiono przed sądem.
„Gdyby to się zdarzyło u. nas, odpowiadałaby pani przed Komisją za
dzialaność anty-amerykańską!" powiedziano jej na pożegnanie.

I

Zapy_tacie:_ cóż za straszLiwy błąd
popełnila nieszczęsna maszynistka?
Drobiazg. Za;niast litery N -

wy-

biła literę M i w ten sposób zamiast
napisać Nord - lltlantikpakt, Pakt
napisała:
Atlantycki,
Północno

MORD-Atlan tikpakt.
Jak to jednak źie i niebezpiecznie nazywać w amerykańskich biurach pewne rzeczy po imieniu!

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

leży do tego, kto umie w trakcie walki, przeciwstawić zamierzeniom przeciwnika swoje bardziej efektywne kontr-pomysły
i okazać się na ringu w wygodniejszej sytuacji.
Aby to o!;iągnąć należy też umieć zgadywać zamiary przeciwnika na podstawie najmniejszych oznak - np.' zmiany układu
rąk, ciała, nóg. Trzeba momentalnie umieć znaleźć w danej sytuacji odpowiednie kontr-działanie, żeby uprzedzić, unieszkodliwić, wytrącić oręż z ręki przeciwnika.
Przyp1o1śćmy, że przeciwnik szybko zmieniając szereg pozycji,
na ułamek sekundy oparł się na prawej nodze. Uwaga! Przygotowuje atak! Mózg powinien podpowiedzieć błyskawiczne
roz·wiązanie: nie tylko uprzedzić zamiar przeciwnika, lecz wy~
korzystać go z największą korzyścią dla siebie. Atak? Dobrze.
Znaczy, że w obronie będzie luka. Którą ręką zada cios? Lewą,
przygotowana do uderzeni.a. Już
prawą? Pięść lewej ręki Teraz pozwolimy przeciwnikow i wykonać zamiar.
wiadowo.
Tak, jakbyśmy nie wiedzieli wcale o co chodzi. Rzuca się do
przodu. Na to tylko czekamy! Wszystko zrozumiane i przygotowane - wyprzedzamy cios.
Na ringu podobna sytuacja może trwać nieuchwytną część s~
kundy. Ale ile na to trzeba poświęcić czasu i pra.cy, żeby się
nauczyć prowadzić taką „pozycyjną woj.nę" od gongu do gongu,
podczas całej walki!
Przygotowując się do spotkania z Mkhajłowem, podczas sparringów, starałem się przede wszy8tkim „czytać" jak otwartą
książkę różnorodność form walki.
Sparring z partnerem trwał S-8 rund w szybkim tempie.
Trener dQbrze robił, zmuszając do ''l!'alki i dając mi w ostatnich
rundach coraz to silniejszych partnerów. W ten spos6b sprawdzałem swoje siły, wytrzymałość l zarazem gromadziłem zapas
przyszłego pojewystarczający na sześć rund
sił, zupełnie
dynku.
Poważnie też podchodziłem do sparringów. W każdym sparring-partnerze widziałem Michajłowa i odpowiednio do tego
budowałem program walki. Zrozumiałe, że otoczeni,e na trenin-

Atlantikpakt

Na naszej fali

OLD
.......................... .......................... ............ . .

gu diametralnie różni się od sytuacji na ringu. Nie rzadko by-

wa, że bokser, doskonale czujący się podczas sparringów, nagle,
podczas spotkania, tr.aci wszystkie zalety uzyskane w czasie
przygotowań, staje się bezradny, przestaje panować nad sobą
i przegrywa bezapelacyjni e walkę.
To znaczy - że nie jest przygotowany psychicznie. Podczas
sparringu ch~dzi tylko o trening, a nie o zwycięstwo. Tutaj można boksowac swobodnie wiedząc o tym, ze nie grozi porażka
z powodu błędu . Dlatego ważną rzeczą jest prowadzić walkę
sparringową bez uchybień, „łapać siebie" na wykazywaniu ni-edopuszczalneg o uczucia strachu, kiedy przy zbliżeniu ciosu przeciw1~ika instynktownie przymyka się oczy, albo cofa się głowę.
Wysiłkiem woli można przezwyciężyć podobne uczucie, wykonywując odpowiednie do tego celu ruchy obronne.
Po sparringu - przyrządy. ćwiczenia przy worku pomagają
udoskonalać technikę silnych i szybkich uderzeń, łączyć je w
serie, osiągać doskonałość w zwodach ciałem, wyrabiać pracę
nóg. Ćwiczenia w wyprowadzan iu ciosów na „łapach" (rodzaj
Takie rękawice nakłada
kształcie poduszki).
>;1
rękawic
boksera. Ćwiczenia na
korygowania ciosów
dla
trener
precyzję
szybkość i
boksera
u
wyrabiają
„gruszce"
cudowny środek dla wyuderzeń, 'NYczucie czasu. Skakanka robienia koordynacji ruchów, lekkości i sprężystości nóg. Pił
ka lekarska służy _do wyrobienia mięśni całego ciała i ogólnej
sprężystości.

Trening na sali trwał ok. 2 godzin. Początek jego odpowiadał
Wyb6r
mniej więcej godzinie rozpoczęcia przyszłego meczu.
godziny nie nastąpił przypadkowo. Celem b)lło - przyzwyczaić organizm do jak największego obciążenia w tych godzinach.
W czasie przygotowań prowadziłem regullilrnY tryb życia. Sen
- 8 godzin na dobę, posiłki o ściśle określonej porze dnia.

(C. d. n.)

LUttJ bo ~ebtJetli
Dlaczego nie wypłacojq poborów

ll'zboqocone w noH'e

łyżwiarki

polskie

po prawie
Powróciła do kraju,
pobycie w Związku
miesięcznym
Radzieckim ekipa łyżwiarek polskich.

do!łwiadczenia

powróciły

dzień przerwy. Treningi prowadzili
najwybitniejsi trenerzy radzieccy,
przy czym poszczególne ćwiczenia
były dobierane w zależności od warunków fizycznych każdej z łyżwia
rek. Ponadto trenerzy radzieccy udzielili Polkom szeregu metodycznych wskazówek, podkreślając, że
przygotowanie do sezonu powinno
racjobyć oparte na całorocznym
nalnym treningu.
Łyżwiarki polskie wzięły również

Zawodniczki polskie razem z reCzechosłowacji,
prezentantkami
NRD ·i Węgier oraz z czołowymi
łyżwiarkami radzieckimi odbywały
wspólne treningi i wzięły udział
(poza konkursem) w mistrzostwach
Związków Zawodowych ZSRR w
Gorki.
Jak wiadomo na zawodach w
Gorki Głażewska pobiła rekord Pol
ski na d y stansie 1.000 m wynikiem
2:01,0 min„ a Sędzimirówna i Niem Mistrzostwa szermiercze województwa
czykówna poprawiły swoje rekordy łódzkiego jako zawody eliminacyjne do
reprezentantki drużynowych mistrzostw Polski odbędą
Również
życiowe.
CSR i NRD w silnej, międzynarodo s>ę dma 3 mia rea o giodlz, 17 (:111.0ll'et !lrobiet
i mębciziy<.zm OtralZ baigtrl!et).
wej konkurencji poprawiły kilka
Dnia 4 marca godz. 10 program przewi
rekordów krajowych.
duje spotkania w szpadzie 1 szabli męt
czyzn. Drużyna składa się z 7 do 11 szer
Zawodniczki polskie podkreśliły mierzy i obsadza następujące bronie: flo
niezwykle serdeczne przyjęcie i opie ret kobiet - 2, floret mężczyzn - 2, spa
da - 2, bagnet - 2, szabla - 3. ·
kę z jaką spotkały się podczas poMinimalna obsada drużyny musi skła
bytu w ZSRR. Stwierdziły również, dać się z 7 szermierzy. Mniejszy skład
że wspólne treningi z doskonałymi nie jest dopuszczony i powoduje dyskwa
lifikację.
łytwiarkami radzieckimi przyniosły
Jeden zawodnik może wziąć udział w
im wiele korzyści i przyczynią się dwóch różnych broniach dowolnie wydo dalszego podniesienia ich pozio- branych.
zawody te odbędą się w malej sali
mu sportowego.
gimnastycznej Młodzieżowego Domu Kul
Polki trenowały według metod tury przy ul. Moniuszki 4a. Zgłoszenia
kadry łyżwiarek radzieckich: po z imiennym składem drużyn wraz z wpi
dwóch dniach zajęć, na które skła sowym 10 zł od drutyny, przyjmuje sekretarist Polskiego Związku Szermiercze
dały się marszobiegi, gimnastyka i go Okręg Łódzki, ul. Piotrkowska 67,
następowal front In p . do dnia 1 marca br •
na lodzie,
ćwiczenia

z ZSRR

udział we wspólnej naradzie robonajlepsi. trenerzy
czej, na której
ZSRR udzielali wyczerpuJących odpowiedzi na stawiane im pytania.
W czasie swego pobytu w ZSRR
Polki miały możność przekonać się
jak masowym sportem jest łyżwiar
stwo w Związku Radzieckim. We
wszystkich niemal parkach Moskwy
urządzone są ślizgawki i tory do ja~
dy szybkiej, zapełnione setkami
młodzieży i starszych.

Co .słychać u szermierzy

I. Olejnik wybiera

się
nik

•

Dnia 18 marca odbędą się w Łodzi mię
dzywojewódzkie półfinały o drużynowe
mistrzostwo Polski pomiędZy reprezenta
cjami warszawy, Wrocławia, Katowic II

~·u marea m. w ~Wille ~
d:lie się ogólnopolski turniej we florecie. są to uwody 1ndyW!.dualne. Startują
zawodnicy 1 zawodniczki wszystkich
klas.
Od dnia 20 marca trwać będzie w War
szawie obóz kondycyjno-treningowy przed
spotkaniem Polska - Czechosłowacja któ
re odbędzie się dnis 7 kw.letnia rb. Na
obóz ten wyznaczeni zostali z Łodzi
szermierze: Banaś i Dsjwłowsld.

1

\vani obietnica~i , te juł
ż e nap e\'mo itp. Poborów
jednak ni e otrzy mują 1
zn ajduj ą się w lr.rytycZ•
ny ch warun k a ch, co z !to
lei odbija się uj emr:ie na
ich p racy .
M. Bielecki.

Zwiększyć personel
Dziwi mnie fakt, dlaczego w sklepie PSS nr.
78 przy ul. Wólczańskiej
119 pracują tylko cztery
ekspedientki mimo, że
jest to &klep dwuzmianowy. Chociaż personel tego •sklepu pracuje spraw
jednak czenie, trzeba
załatwienie ok.
kać na
pół godziny, ponieważ po
bliski sklep PSS nr. 19
nie posiada niektórych
artykułów i wszyscy klie
nci przenieśli się do skle
pu nr. 78-

ZMP w Panaszewie (gm. Poddębice) po·
urządzić wlastanowiło
Wystarano
ną świetlicę.
domu i
się o przydział
poniew!lt jest cm niewY-

si~ . te nale.
zwi ększyć perso-

wydaje mi

ma
Jeżeli aklep nr. 19
być faktycznie remontowany i dlatego nie zaopa
truje się w potrzebne arto
tykuły żywn'Ościowe,

żałoby

nel sklepu nr. 78 .

Stanisław

M.

Zadowolony klient
a poniewat zapłaciłem za.
I gatunek u da łem s1i; :I
Centr.
do
reklamac j ą
Handl. Prz. Skórzanego.
Błam wymieniono m i na
tychmiast na inny.
Witold Ratuszyńsld

przy
W sklepie MHD
ul. Piotrkowskiej (na odci:lnku pomiędzy ul. 22 Li
pca a Legionów) zak upibłam.

łem

W domu s twierdziłem,
te futro posiada felery ,

Podanie leży
Koło

a pieniędzy nie ma

kończony ,

w porozumiePow.
niu z Zarządem
ZMP wystąpiono do Pow
zw. „ Samopomocy Chłop
skiej" w Łęczycy o kredy.ty.

Od tego czasu upłynęło
przeszło miesią.c, a ZSCH
w Łęczycy nie odpowla•
da na złożone podanie.

Bemard Stefai\sld

Drogę wysypano szlaką
uczniowie
P.
z. G. i Technikum Graficznego w Łodzi składa
Dyrekcja 1

szkoły

przemysłowej

ją gorące

podziękowanie

Redakcji „Dziennika Łó
dzkiego" za zamies=enie na lamach pi&ma artykułu pt. „Piękna inicjatywa" (W dn. 13- 2. br.)
naprawienia
tyczącego
drogi.
donosimy.
radością
z
te droga, o której napra-

nia naprawiła na naael
drodze światło w 2 latu
niach, z których niestedwóch
ty jedna już po
dniach przestała świecł.ć.

wienie prosiliśmy, została 'WY&ypana szlaką, co w
znacznej mierze ułatwi·
ło nam dojście do szkoły. Równiet i elektrow-

Komórki są
podziękowa-

Składam

czańskiej 157 1 zawiad.a·
miam że komórki zgsta•
ły wybudowane i oddą.ne
do użytku.

nie Redakcji _ Dzienni.ka
Łódzkiego za interwencję w sprawie wybudowania komórek na terenie posesji przy ul. Wól-

Barbara Nowakowska

Siadem naszvcłl a.-tv•ulóUJ
Nie rozrzucać cegieł

do Szczecina

zaipewindlł

związane
łatwia sprawy
z zaangażowaniem 'i podpisaniem umowy o prac ę
Pracownicy ci interweniując w sprawie wypła
cenia im poborów odsyłani są od jednego urzę
dnika do drugiego i zby -

1

oa-g"1Jillli7Jatolr6w, że będ:zlile
do Szczecdn'lla na SJPOtkia-

notatki
Skutek
Na
„Zdradliwe cegły" (Dz.
Ł. z dn. 3 lutego br.) Prezydium RN wyjaśnia:
„Na ul. Ogrodowej bu
duje się kanał o dużej
konieczne
średnicy,
więc jest zmagazynowa
nie odpowiedniej ilości
cegły do robót bieżą
cych. Cegły są poukła
dane w kozły, zdarzają się jednak dość czę
sto wypadki, iż nieodpowiedzialne jednostki

mógł wyjeołl.ać

llllile

Woje-·
Centralnej
W
wódzkiej Poradni Ochrony Macierzyństwa i Zdro
wia Dziecka są pracowni
cy, którzy od 1 stycznia
br. nie otrzymali pobo·
Winę za ten stan
rów.
Wydział
rzeczy ponosi
Kadr , który opieszale za

m~·e .

rozrzucają

cegły,

czym

mo na skutek rob6t ka
Prenallzacyjnych zaznacza,
zydium RN
iż bynajmniej nie ma•
ją one wpływu na normalny dopływ pr[ldu
tak do mieszkań prywatnych ~k i dla innych celów. Przerwy .w
dopływie energii elekty
cznej na ul. Ogrodowej
mają zatem inne przyczyny i usunięcie icłt
kompetencJ1
w
leży
.
ZEOŁ."

niszczepowodują ich
się
nie i potknięcia

przechodniów. l{ierownictwo Odcinka Budo·
baczną uwa
gę na te wypadki i tak
w ciągu pracy jak i po
zakończeniu robót kanalizacyjnych jeden z
pracowników ma za zarozukładanie
danie
rzuconej cegły w kozły.
Co do przerywania dorzekopływu prądu -

wy zwracn

Studnie uruchomiono
~tan S\PO<l"towy ŁOZB J. MiaorcrlJnllrow•

Najbliższe

premiery w ~.lutni 11
I

Ciesząca się trwałym powodzestan 2lc!.row.!a .J.
niem operetka Dunajewskiego „Swo
że O'ledbodny wiatr" zej d zie już wkrótce ze
sceny teatru „Lutnia". 1 marca na
11
afisz tego teatru wejdzie obfity, zło
żony z 22 pozycji program · składany
pt. „UluNIOne melodi:e". Będzie to
w życl1illlind1e d w routmJLe w n.a.a0chodJufcą przegląd arii i duetów z najbardziej
sobo tę i niedIDe1ę oot>ędą. s:i•ę pólfiinałorwe ulubionych operetek, granych już w
spotkamda l>ok&erek.:iJe 0 =tr:zics~ stailL „Lutni". Wśród wykonawców- tego
w l'Qlku ub"iiegłym byliśmy śWJJadikamL
i<nteirCSll.IJącyoh waEik: rooeg;ranych w ży. programu znajdą się dwie nowopocntiln:i.e z ud.zliałem naJ.lęs•zych bOik&erów zyskane pary taneczne. Jedna z
tego Zrz esireniiia. Whemy, że . pięśo~ze nich - to Nowak i Koszałkówna b
Stail.i od tego CZ"'19\l poczymihli • wyriarz:ne
aletu Domu Wojska Polskiego,
~JPY i niewątpl!iwie poszazego1ne wal- z
groteskowy duet taneczny
k:i stać będą rua wYSolkim poiZiom!Je spor• druga Matuszew·ski i Kuleszanka.
Nl!De lOOIS/tainą .
towym,
W tymże program1·e publiczność
FJiruailiOwe sip.<l'bklal!lll<a rozeg.
11 mian-cia w Piotrkio'W!e.
Ciesey nas , te Stal główne srwoje . lm- , lódzka zapozna się z nowo.zaangaW~ydą tenoprezy rozgrywa me w Lodrz.i, a właśnue w żowanym aktorem '
~
ta.eh da . <C tym S<a
.
~~~=~Y~~~om ~tu w d1a- rem Opery Poznańskiej. Całość proWładysław
opracowuje
nYlrn wyp.ad!k!u w Zyd1'1tln!e, Kutnile i gramu
PliO't.l'k>owie ślooiz:i.ć przebieg wiaililt o 2la- Szczawiński.
e.rozytne tytuły m~rrow jedlnlego z nad• 1 Jak się dowiaduJ'emy ,,Lutnia"
Sfu11Le,1szych Zraes.z<en SpoTtoWYCh.

sld. iklOmu~u.je n•a m,
Olejm.iika znacZ111Le si"l

ż-e

poiprarw.ił i

Bokserzy „Stali
na ringu

P racownJcy poszukiwani.
Kferownictmo
„ Odcinka Robo't Wodno-Inż.
Ł d
(Budy Stokowskie) przyjmie natych·
0 pracy 8--10 monterów wodociągoJnlaS
wych i 8-10 pomocników monterów oraz 4
spa"'.aczy an~genicznych do budowy magiPom1'eszczen1'e
str ah wo.doc1ągowe.J· w Łn·dzi.
v
i st?1~wk1 zape'Y~10!l€. Warunki płacy do
(k 928 )
omowienia na mie3scu.
Księgoyvego - pl~~stę finansowego,~
tokarzy
szego księgowego (k.si1ęg. przemysł.)
wykwv.lifikowainych, ślusarzy na re:nonty obrabiarek, dwóch roboitników do Dzi, ału Gospo-

w. ~ ~i

nl

darczego, masz~ stkę wykwalifikowaną zatrudnią natychmiast Zaklady Wytwórcze Apa
ratury Nlsldeg? Napięcia A.-: 11. Zgłoszeni;
osobiste do Dzj]iału Kadr Łódż, ul. Gdan' s·ka
lir 138.

{k. 926)

s:zerokie 1·
Wąskie, pcmaprz.eW'lJaczkI, skręcarki, r·obotnlków

Tkaczy

na

krosna

.

: '

.„

gaezld.,
Zakłady
za.trudnią
mewykwatlifikowanY:ch
•
I
Dnwełnianego Im
P tzemys łu _._
„aro a L1eb·
Przedsi~biorstwo .Państwowe Wyknechta
odrębnione w Łodzi. Zgłoszenia p.rzyjmuje Wy{k 927)
dział Personalny ul. Kątna 6/8.

•

• (Iro b n e •
() g ł osze Jl}a

Dr CHĘCIJQSKI skórnoPiotrweneryczne, S-8,
r .F.K I\ R7.1'
(k 27J
kowska 157
1
.::D.::r=-H-O_R_E_C_K_I__
we <zaburzenia) - Piotr· to.łądka, kiszek wątroby
czwarta - Narutowicza 35. Telefon
kowska 14
(kl09)
<k 20) nr 206-99,
S16dma.

~~n~:; c~~:.Rskgf;;,1 a~~~i~

c_h...:o~r~o~by

Dr TEMPSKJ specjaltsta
weneryczne. skórne, WIO
SÓW. mocZOt>łclowe Piotr
Ck 21 )
kowska l14
Dr MAR K I E WICZ Gu;taw specjalista weneryczne, sl<órne, Ul Plo!rkowska 10916 Tel 138 - 0 2
Dr PIWECKI wewnętrzne, płuca. eerce Plotrkow
sk a 35
Dr ZAURMAN - specJa·
lista: skórne weneryczne 8-10. 4-6. Narutofk 23\
w1czs 2
Dr ROżYCJCl. speclallste
aku·
chorób kobiecych.
Przyjmuje godzi
szerli
nv 3-6 Plotrkowsl<a 83
Dr ltUDREWJCZ - spe
cjalista weneryczne, skór
Piotrl<ow
ne 8-9 9-5
Ck 22)
·
gka 106
Dr JADWIGA ANFORO ·
WICZ _ Skórne wene·
ryczne. kobiece i-s. ul
fk 25)
Próchnik.a 8 .
Spółdzielni•
LECZNICA
Lekarzy goaz 0_ 20 Poan al izy
rady zastrzyki
dentystyka :_ gabinet Leo
Plotrkowslta
smetycŻn y
nr 3 telefon 216-4R ck 241
Dr HEYKO - PORĘBSltl
weneryczne. 17
skórne
do 19 Brzetna. Telefon
Ck 28)
nr .158-19
specjalista
Dr GLAZER
skórne wenervczne, wzno
An·
wił przyję('!a 6~.
„d„r„ze„1•a-~•t•n•1•E?•A•2•8,__ _ _
IW PN O • "1 PR 7Fn .\
SREBRO ztorn wy&rl°iffie
monety kupuję Llnkowski Piotrkowska 120 i 02.

I

I

wprowadza z dniem 1 marca słusz
innowację. Będą nią dogodne
dla świata pracy popołudniówki
niedzielne.

ną

Z nową premierą wystąpi niebawem także „Osa". Będzie to rewia
polityczno-satyryczna, ta sama, którą obecnie gra warszawska „Syrena". Tytuł rewii nie został jeszcze
ostatecznie ustalony. że będzie interesująca, gwarantują to nazwiska
autorów tekstów, a są nimi: Tuwitn,
Gozdawa, Stępień, JuGałczyński,
randot, Prutkowski i inni.
Już w tej rewii zobaczymy nowo

przez „Osę" aktora·
Teatru Narodowego, znanego w Ło:
dzi z kreacji w „Krakowiakach i Go
Tadeusza Cyglera. Objął
ralach" on właśnie reżyserię rewii, która
będzie najbliższą premierą „Osy".
(zn)
zaangażowanego

KUPIĘ

streptomycynę

jednogramówki i pastylki
„Pas". Łęczyca, Przedrynek 7, tel. 118 Wacławski.
3-tonow
SAMOCHOD
kupi Straż Pożarna LuY_
tomiersk. Oferty Lutomiersk Kościuszki 16 Jastrzębski.

samochód
SPRZEDAM
Mercedes V 170. Dzwonić
tel. 268-96 godz. 9-lI, _
15-17.
dolna
Olimpia
OPEL
s~an dobry do sprzedama . PabLanlcka 124 od
16 do 17.
SPRZEDAM małe gospo
darstwo dom ogródek po
dmLejskle. Olerty Dzienml< „Komunikacja".
z
STANDART 500 cm
wózkiem sprzedam. Oglą
dać godz. 16-17 Zeromskiego lb, m. 7.
WYROBY żelazne śrubowe nity artykuły techn!czne el"'.ktrody do spawania sieczkarnia, magle
domowe koszulki gazowe
stal automatowa szybkotnąc~ poleca Madej P~otr
kowska 181, tel. 272-08.
samochód
SPRZEDAM
BMW 2 litry stan bardzo
WLadomość tele
dobry.

~~6.

SPRZEDAM kuchnię szamoto:"'.ą ? dwóch płytach
Kopcmsk1ego Nr. 59 m.

„Dzienniku Łódz
W
kim" z dnia 1 lutego br.
drukowaliśmy list miesz
ul.
szkańców domu przy
Armii Ludowej 32, opisujący perypetie mieszkań
ców przy zaopatrywaniu
Prezydium
wodę.
się w
RN m. Łodzi zawiadomiło nas. że studnia na tej
posesji zo!ltała naprawlo
na.
w-w posesja nalety w

80 proc. óO pryiwa~
właścicieli 1 Komitet Do
mowy winien wpłynąć na
nich, by większą opieką
Motor
otoczyli posesję.
przy studni na tej posesji
ulegał w ciągu ostatniego półrocza trzykrotnemu uszkodzeniu, na sku·
tek nieumiejętnego obcho
dzenla • !lię z nim dozorMieszkańcy posesji
cy.
przy ul. Armii Ludowej

Ra·
ze
do
skargą
Prezydium Rady Narodo
wej m. Łodzi. Prosimy
podjąć w Redakcji nade
siane dokumenty.

należy żllda~
od Rady zakładowej, któ
ra winna rozliczyć się
jak i z instytucją, do któ
:-ej wpłaciła pieniądze .
Stały Czytelnik, Praco·

Stanisław

dzimy

Olczak.

się
zwrócić
w dni przyjęć

s. M. -

z. Burnatowskl. - Nie
Pan miejsca pracy
i dlatego nie motemy

podał

ciąg wątroby w zastrzykach „Hepatra \" Naruto·
wicza 90-5 od 18,

RZECZ

z. w.

i i<:.

.

wnik „WSllólne>ty Pra.cy1•
1 czytelnicy z Bałut . Anonimów nie .bien:em\Y
po4 uwagę. Możemy interweniować po podaniu
do wiadomości Redakcji
nazwisk.

Zwrotu

znolezionq zwróć do
zgubionq zgłoś do

MOI

• ••

interweniować.

Ekspozytura Towarowa. lir 1
Tel. W-10, 14Al-2<1, 1'2;1-'re.
dla wykorzystania powrotnych samochodów
przyjmuje ładunkL całosamochOdowe
1 drobnicowe w kierunkach:
Kutno
Tomaszów Mazowiecki

ŁÓdt, Gdańska 81. -

~g~rs~ Wota

~~~iÓw

Sieradz

Radomsko

7
Ck7D >
samodzlelw dobry. stanie. Tele- na gosposia z dobrym go
Skarźyńska,
towaniem,
fon 152-90
POSZUKIWANJE PRAC~ Piotrkowska 108, m. 8.
NAUKA I WVCROW
przyjMASZYNISTKA
na KURSY Kroju szycia pól
przepisywanie
mie
maszynie. Oferty Dzien- roczne, 3-mieslęczne przy
ZDR. Armil Ludowej 11
nik Ł.ódzkl pod „1763".
dłuższą m. 3·
KSIĘGOWY z
praktyltą przyjmie odpo- KURSY SAMOCHODOWO
wiednią pracę;, Oferty MOTOCYKLOWE - Kościuszki 68, rozpoczynają
pod „Księgowy .
wykłady 5 marca.
fAOF'IAROW PRAC.\' KROJU nowoczesnego, mo
delowania ,szycia wyuczadomowa Ją lrnrsy IPR. Próchnika
PRACOWNICA
potrzebna natychmiast, - Nr. 25.
księgoDaszyńskiego 17 • III pię- STENOGRAFII,
maszynopisania.
woścl,
tro Witasowie.
POTRZEBNA starsza ko- Kursy Stowarzyszenia Ste
bieta do gospodarstyva do nografów - Maszynistek.
moweg'?t Obr. Stal~ngra- Zspisy: Kilińsltiego 50,
du1tI' s lep zegarm1strzo- Piotrko:sk~1iiocHODO
i ~:oŁ
ws ·
2
a_2_.:1_.p_s_y.
galanterii ZAPISY na trzymiesięczszydełkowej
cl?.i ecięcel. Limanowskie nv kurs kroju, modelowa
nia lPR, Sienkiewicza aa.
go 161, Baranowski.
KUPIĘ wózek spacerowy ·POTRZEBNA

„ ~;:.;z:~~~wkist~;~:o~~= 1~~Js1:,~E~:a~up~~:i,al~~- =f. .: ó.: d: ;t•c_ ;t.;. ró; ;.zl;.;~-~m_an_}l_~k_e
lO.

Bednarz -'

llstu
Odpis
kieroy•-

przesłaliśmy do
nictwa szkoły.

• tWOWa Komuftl"kacj a silmo[ hod 0\Vil
pans

Wieluń

'fi'.

pieniędzy

32 wirini we własnym ·interesie dopilnować, by do
zorca przez niewłasciwe
obsługiwani e nie uszkamotoru. Odnośn i e
dzał
nieuruchomienia hydr antu przez Z a kł. Woeloa. 1 Prezydiu.m
Kanalizacji
RN wyjaśnia, 7.e mieszkańcy nie zwraq1li się w
tej sprawie do E>yrekcji

ZGUBIONO legitymację
szkolną na nazwisko Kró
likowski Tadeusz, Legioposzukuje aa-, _n.,;;ó;...w:.:__16'-.-------POKOJU
'""'Płacalna Zapła •·
motna
ZGUBIONO legit. ORMO
.
•• ,
ci z góry. Oferty „Od za- Nr. 3431 na nazwisko Ry
bicki Tadeusz.
raz".
ZAMIENIE 3 pol<oje z ZGUBIONO legityr.rtlQj ę
śród· szkolne na nazwiska: Ko
kuchnią, wygody,
mieśicie naŁdóodmź elkbjeodknool-1 wAl~lska Julia, Hłyńczak
ma.
u
rodz nny.
-k"'tt
. ś-c-ió.,..w
ce. Oferty pod „ogr6· -z-Go--u=s=-=1=-=0-=N"'o.,..--w-eJfabryczną PZPB 9. Nazdek".
ZAMIENIE 1 pokój z ku wisko Węglewska Regina
Kaniowski~ll
chnlą w śródmieściu, z Strzelcó:"'
. .,..3,.,,3,.,-3_0_ , · - - - - - - wygodami na 3 pokoje z _n_r_
legityma•
kuchnią z wygodami. Ki ZAGUBIONO
cję _ubezi:1ieczalni społ~!Ińskiego 57 m. 8 n p.
ZAMIENIE dwa pokoje z czneJ, wydaną. na nazw1kuchnią bez wYgód na sko Pyc;l.a Zofia.
dwa lub trzy z wygoda- Z~GI~ĘŁA karta rzekoszta mieślmcza, Matuszewski
wszelkie
mi.
ulica
zwrócę. Wiadomość Rzgo Kazimierz Łódź,
_B_a_to_r_e_,g,_o;,_4;..;;0.;...- - - - - wska 32, u dozorcy.
legitymaaj a
URZĘDNICZKA poszuku ZGINĘŁA
je sublokartorskiego po· Ubezpieczalni Społecznej
zapłacę za kilka Matusiak Wojciech , Zduń
koju.
Daszytismiesięcy z góry. Wiado- s~a - Wola,
_k_1e~g~o_4_1_._ _ _ _ _ __
mość tel. 210-17.

r.OKAl.1!1

z
ZAMIENIE 2 pokoje
na
szczecin
kuchnią
Łódź mniejsze. Wiadomość Jaracza 32-10.

'7.flłlR\'

ZGINĄŁ pies wyżeł-mie-

ZGUBIONO

legltymacjt!I

rrdaną F )rzez

_Państw.

'f

Ło
e cf~slne
H~le~~ nazw s o Wo niak
---·-------leg1tym•cję
ZGUBIONO
szkolną. Nazwisko Wr6Andrzej. Wólble~sk i
czanska 188.
----------Rń?:NR

d feum

szaniec brązowy , proszę
odprowadzić za wysokim
ulica
wynagrodzeniem ,
Czartoryskiego 2
tymacj
ZGUBIONO
Zw. Zaw. Prac. Sztuki l fotografie amatG>rskle naj
Kultury . Nazwisko St ani- szybciej wykonule Fotoautomat: Nartttowieza a.
sława Pia~ "' cka.

le~i

ę •Z•D•J•Ę•C•I•A--ie•g•i•ty•m-a-cy•j·n-e,

DZIENNIK ŁODZKI nr 59 (2039) S

listonosz i technik w Sno"
p dnicach 1(hłopi z Wi~lkiei todzl

ozrs:

środa

Romana, Leandra

28

JUTRO:

LUTEGO

Albina, Anton.

WAZ.NE TELEFONY:
Komenda M1e1sita M o.
Pogotowi e Ratu'nkowe

' io4-44

Strat P~arna . • . . . ,
MleJsJd Ośrod<>.Jc tn.formac"

..... .

Kobiety uczq
253·60
t34-1ó
117-11
~

159·1f>

OZlSlEJSZEJ NOC\' OVZURUJĄ
APTEK fi

nr

Apteka

W

<Lunanow~l<l„go

t),

a.pt.

nr 10 (Plotrkowska t93l, apt. nr 21 tł.a·
!ftewrtleka 120) apt. nr 23 IPtelrkowska
307), apt. ru 21 tNarutowJC'la 42) . apt. nr
2li (Gdańska 90), ~ipt. nr 33 <Anm1 czer·
wonej 8), apt. nr 208 1Srebrcynsk.a 67> .
apt, at 29 IPiotrkowslta 25)
f>.pteka V ZaklaC1u Le<:zructwa Pracow·
r11czego. Al. Kośoius:zki {8. dyturuJe oo6Liennie.
li

'

Kobieta w Urzędzie Pocztowym
jako urzędniczka, telefonistka lub
teletypistka to nic nowego, ale kobieta-listonosz. kobieta-technik to
pojęcia, z którymi spotkaliśmy się
stosunkowo niedawno. A jednak
kobiet tych jest coraz więcej. Staie
rośnie ilość kobiet
przeszkalanych
w Ośrodku Min. Poczt i Telegrafów
w Łodzi.
Ęnergiczna,
30-letnia · kobieta o
krótkich blond włosach i jasnych
szczerych oczach to Helena Kobielak - listono.sz ze wsi Rokiciny,
pow Brzeziny. Kiedy w listopadzie
ub. roku rozpoczęła pracę na poczcie, uśmiechali się z niedowierza. niem znajomi i koledzy listonosze.
Ale Kobie.l akowa, wdowa, matka 10-

PAtęST\VOWY TEATR NOWV tul W:.ęe

kowsltiego nr 15/17) o gOdZ'.in!e 19 .,Zw;ych:srwo••
PAlilSTWO\VY TEATR ZYDOWSKI (ttl!i>Oa WUęc.ko1Ątski 0 ego nr 15/17) Od 28.II do. 9.III Teat.r na wyst<".pa.ch
w Warsz..iww, Krakowie, Katowioac.h.

l'ANSTWOWY 'fEATR Im. 81. JARACZA
(ul. "Jaracza 27 /29) 0 g<>d2liln.le 19

,,ROdztna••,

PANSTWOWY TEATR
POWSZECRN"f
(Ull<'.a Obrońców· Stallngradu nr 211 o giod.Z. 19.15 „Wczoraj t przed•
wczoraj". OsUl1Iniie <lin.i. Zniżki ważne.
TEATR „o 8 A" 101. Traugutta IU li o gOdz. 19.30 ,.Złote niedole"

'l'ZATK KOMEDn MUZYCZNEj hLUT>
NtA• {ulica Pi.Otrkowska nr 2431 o godz 19.Hi . „swobodny wiatr•'. · ·
Ostat<r'l'i dziie11.
PAillSTW. TE.'\TR LALEK ,PINOKIO"
.<ul. Kqpernilka nr 16) - 'o ~. 15
„Przygoda Misia Łazęgi"
·
Pr2leldlstawiiende ZJSm'k.ruięte.

płacić
za wybitą szybę~~

Kto ma

W sklepie tekstylnym przy ul.
Piotrkowskiej 37, ktoś · wybił dużą
wystawową szybę. Z tej racji kierownik sklepu zarządził, aby każdy
z kupujących„. dopłacał do swego
rachunku 2 zł celem pokrycia kosz
tu szyby.
Kupujący sprzeciwiają się temu,
twierdząc, że szyba wystawowa powinna była być ubezpieczona. a nie
powinno się ludziom pracy z· ich za
robków samowolnie potrącać ~urn
za winy nieJ;5opełnione. I .słusznie.

„.

ADRIA

(Ul.

Stallna ··~)

Nowy transport misek

dla mlodzlety

„Czarci ileb" - godz. 16, 18, :!O.
BA.JXA 1ulica Franctszkaflska nr 31) „Konstanty zasłonaw" godlz!lna

.

UJ

Naczynia

13, 20; d02JW. od 1art 12.

PDT.

cieszą

emaliowane

się

wciąż wielkim popytem.
BALTY.K 1ullca Narutowicza nr 20) .,cyrk„
godz. 16 30. 18.30, 20.ao:
Łodzianki ucieszy więc na pewno
dozw Od !.at 12
.
GDYNIA mllca Daszynsk!ego nr 2J - wiadomość, źe wczoraj nadszedł do
„Program Aktualności KraJ. I Zagr. PDT now:y duży tramsport mi.s ek
8/f>l" PKF nt 9 /51. „zwakzamv gruź- oraz wiaderek. Naczynia te sprze11cę"
prod. po.Iskiej, „Cement" dzisiejpr<>d. polskiej, „Była sobie mrówka" dawane będą już w dniu
- kreskówka radziecka; - godz 15 szym. W najbliższych dniach ocze16, 17, 18, 19, 20, 21.
.
. kiwane są dalsze transporty naczyń
BEL {ul Legionów 21 - Nieczynne r emaliowanych.
oowodu remontu.
M'UzA fPablanlcka 173) - „Hamlet" eodz 16.30. 19.30: dozw. od tat l4.
l'OLONJA ·1uuca Piotrl!:owska nr 67) „Pokój zdobędzie świat" g<>d2ll:na
16. 18. 20 - oozw, Od lat 7.
PBZEDWIOSNil!l {Ul. Zeromsklego 74) ~,Spisek bankrutów" - ·g<Xlz. 18. 20:
doz w. od l:at 12

„

NOTATNIK

Rzgo'Ws:ka 21
„Orzeł
Kaukazu" II seria; ,godz. 18 20· d02lW
od lat 12
'
'
·
ROBOTNtR ml!ca Killńsk!ego ur l'ill\ „strół
galowy•• godz. 18 20;
, dozw. od' lat 14.
łtOMA (ul. Rzgow.s.k.a 84) - "Przybrana
córka" - godz 18. 20: <iła młodz. nie
REKOUO

ŁODZKI

<ul

. dozw.

STYLOWY cuUca K1U6sldego nr 123) -

„Legitymacja partyjna" - godz. 18.
20: d<:n:w Od lat 12.
·
SW!T. (Thlłuc-kl Rynek) - „Muzyka 1 mtłM~" - godz 18. 20: dmw. Od l?.t 10 .
TATRY (Ulica Slenitlewicza nr 40J „Młodzi marynarze" ~odz. 16. 18,
20: dozw. od 1-..t 7
WIS;f.A
f!Jllca Daszyńsltlego nr 1) „Teatr zwierząt" - Program skladany
- gocl.z 16.30, 18.30, 20 30 - dozwolony Od lat 7.
Wf..OKNIARZ rulica Próchnika nr 16\ ,.czeka~ na mnie"
gooz 16.30.
18.30. 20.30: dozw od lat 12
WOLNOSC: {Ul Napiórkowskiego 16) „Duś o wpół do Jedena~eJ" - E(Odz.
16. 1~ 20 - dla mł-Odz niedazw.
ZACHĘTA fl1\. Zgierska 26) „Miasto
nieujarzmione" - godz. 18, 20: dozw.
Od lat 7.

Zebrania

odczyty

DZIS:
- W śwlellicy Zakł . lm. Hall'iki Sawic•
klej . (N!ocilarni!lld'.la 31, o godz. 16 wiecwr
~ton'lld
Ja.n.a Ko.µrowskjego. Recytuje
W. Mrozowski.
- W lokalu Zw. Literatów (Baindurl!!Adego 8). o godz. 18,30 zebrantie dyslrnsyjne Koła Młodych Literatów nad fil·mem t książką „Statek Derbent"
- W gma-chu WSE {Armi:i Lurl.owed 3/5),
o goda:. 19 odczyt dr J . Tybora pt. „Drogt rozwojowe przemysłu włókien:ni-czego
w PI.anie 6;1etn:im".
- w lokalu NOT (Piotrkowska 102), o
gooiz. 19 C'd·czyt prof. <ił' E. Pa'lucha pt. „Zwekm'llie chorób zawodowych".

I

.

się

dostarcza1ą

·

zawodu pocztowca

z

zbo2e

nadwqżltą

Wczot·aj chłopi gl'omad Retkinia
i Nowe Złotno z terenu Wielkiej
letniej córeczki, nie, zrezygnowała z · średniaka z pow. piotrkowskiego i Loilzl dostarczyli manifestacyjnie clo
rozpoczętej roboty. A kiedy zwer- j jej marzeniem jest pracować - jak j punktu skupu 11 ton zboża ponad
bowała 300 prenumeratorów· rozma- i sama mówi na „wzmacniakach" ;;a.planowaną ilość. Chłopi gromady
itych pi,s m, w tym 30 „Dziennika 1 tzn. na stacji zasila :jącej telefony. Łagiewniki przekroczyli plan skupu
Łódzkiego", zdobyła tym wielkie u- Marzenie jest realne, bo p. Zosia u- o 25 v roc.
znanie wśród współpracowników.
zyskuje dobre wyniki w nauce.
Zaznaczyć należy, ie wsród chło•
Dziś,
kiedy Helena Kobielak ma
- Będzie z niej pierwszorzędny 1>ów tych gromad pr:z:eważają mało·
poza sobą 2-tygodniowy kurs ideo- technik - twierdzi J;icrownik Oś- rolni.
lo·g iczny, ukończony w Ośrodku rodka.
Łódzkim, zapał jej do pracy listoNa 10-miesięcznym, kursie admiOdpowiedź
nosza jest jeszcze większy.
nistracyjnym znajduje się m. in.
- Teraz po kursie, kiedy wrócę Julia Wróbel, córka chłopa z RabOlejnlcza1'a
do Rokicin, ll;Sprawnię pracę na na- ki. Julia Wróbel, starościna kursu,
Apel Olejniczaka, ucznia Państw.
szej poczcie, wykorzystując wiado- która niedawno ukończyła 9 klas
mości, które tu zdobyłam. Z pracy U-latki pragnie ukończyć
jeszcze Liceum Techniki Dentystycznej w
~istonosza nie zrezygnuję, bo uwa- kurs pocztowy II stopnia, aby zająć Łodzi, wzywający młodzież szkolną
żarn, że na tym odcinku kobieta mo- odpowiedzialne. kierownicze stano- do ochotniczego wstępowania w szeregi brygad letnich SP, nie pozostał
że dorównać mężczyźnie.
wisko na poczcie.
Tak rozumuje również 20-letnia
Już w marcu rozpoczną się w Oś bez echa.
Uczniowie klasy III a Państw.
członkini.
ZMP, Zofia Kwiecień, rodku 2 nowe kursy przeznaczone
przechodząca obecnie wraz ze swy- wyłącznie
dla kobiet teletypistek Szkoły Administracji Gospodarczej
mi 9 koleżankami d...VUletni kurs i telefonistek. 80 dzi~wcząt, które z podjęli apel, dając piękny przykład
techniczny, po ukończeniu którego pracą tą nie miały dotychczas nic młodzieży szkół łódzkich.
otrzyma świadectwo technika pocz- wspólnego - zasilą kadry fachowtowego. Zofia Kwieci~ń jest córką ców pocz.itowych.
(Kas)

na „apel

Komunikat

Zmnlejszye

szybkołC,

uwataf na

Komendy MieJskleJ SP

sygnały

Ograniczyć do m1n1mum
ilość wypadków u I i cz.n ych
•

•

I

Zachód na Pabianickiej", wsza fala przechodniów i wjeżdża
na nich.
Tę sytuację trzeba zmienić. W naj
cy o „wyczynach" niektórych kie- bliższych dhiach Wydz. Komunikarowców.
cji Prez. R. N. organizuje specjalne
Akcje, mające na celu 'z mniejsze- patrole, w których skład wejdzie
nie ilości wypadków ulicznych spo- prawdopodobnie także czynnik spowodowanych z winy szoferów były łeczny.· Pomoc w akcji obiecała tak
że Milicja
Obywatelska. Zadanie
już prowadzone niejednokrotnie. Jepatroli będzie polegało na sprawdnocześnie przypominamy sobie lekcje · cho.d zenia organizowane przez dzaniu czy kierowcy znajdują się
w stanie trzeźwości, oraz czy ·przeMilicję Obywatelską dla mieszkań
c·ó w naszego miasta. Akcje te dały strzegają oni przepisów, co w wydobre wyniki, nie mniej jednak w niku przyczyni się do ograniczenia
dalszym ciągu zdarzają się na na- do minimum ilości wypadków uliczszych jezdn.iach wypadki i to nieraz nych.
Na marginesie akcji trzeba jednak
ba['dw l)!>ważne.
powiedzieć: Nie da ona zadowalają
Niedawno np; na ul. Łagiewnic cych wyników, jeżeli przechodnie
kiej samochód ciężarowy zjechał za ze swej strony nie zwrócą większej
bardzo na lewą stronę i uderzył w uwagi na przestrzeganie przepisów
bok wóz jadący w przeciwnym kie- dotyczących ruchu ulicznego. Jakże
runku, co spowodowało śmierć woź często zdarza się że przechodzimy
nicy. Na ul. 'Nowotki samochód pro- · dn'
·
k
·
·
·
wadzony przez nietrzeźwego kie- Jez ię nie na s rzyzowanru, nie
„Dziki

„Nieostrożny
szofer" - w · listach
pod takimi tytułami piszą czytelni-

rowcę wjechał

zwracamy uwagi na sygnały, wyna chodnik i pl'zeje- skakujemy lub wskakujemy do tram
u,itrzymał

m

Męż.czyżnt roic<Zll1i!JM 1e33 ~
tere.l'llle Łod;z;i, kllóir>z;y dOtY'C~ nie . otr.zyrnal.I We'ZWlalnlia na lcoirn!lsję rejelll1ą:'c
cyj1I>ą w:z:ględalii>e otr:eym,a'l!i wezw131!11a, me
dotąd s>i; me sta<wtillli, O!bow>l.ą"'81Il.i. są y,gło
si.ć się na JromiEję
dniu d.Zisiejftym w
j·ed.nym z punktów: u1. L~ 10. UI

w

:p. (Wyda:, Wojskowy) lub Og:rodloW'a M..

W marcu

stanieją

nowalli•I

Wiele osób' zachęconych widokiena
dawno niewidzianego rabarbar.u , .sałatki czy szczypiorku wchodzi do
sklepu. I tu następuje rozczarowanie. Ceny mimo przeprowadzonej ostatnio obniżki są jeszcze za wysokie dla człowieka pracy i nie każ•
dy sobie może pozwolić na ich kupno.
Jednak już w marcu Centrala Ogrodnicza zamierza rzucić na rynek
większe ilości
nowalijek i obiecuje
znacznie obniżyć ceny. Wkrótce
więc gospodynie łódzkie będą mogły na szerszą niż dotychczas skalę
urozmaicić jadłospis nowalijkami.

Odznaki ZBoWiD
Zao:ząd Okręgu Zwią2'ku Bo.j.owtl.llk;ów o

Wol,ność i r>emokr-a·cję w · Łodzi z-awtadaml.a -c"1-0a1&6w Związiku, którzy otrzymali
nowe '\egit:yn>a<:Je c:r.J<lol~Kt>W"k.le. '"' R-.fe·

waju! Na nic nie przyda się walka ra ~ P zrsoll a:J..?'fy :ta.rządu Okręgu p rzy ul.
Plio~rik.o·w;;.JQej i!l'I' 49, I pięl!ro - ip.rzyjmu~
przeciw lekkomyślnym szoferom, je- Je "~mówienia na nowe ooznallti zwią'.!:żeli
sami
będziemy
wyskakiwali
z
kawe.
, . .
.
.
.
.
To są rażące wypadki spowodowa
1 zamaw>ema PI'ZYJmuie s:u~ od da'iia 1
ne z winy kierowców. Do mniej- tramwaju pod koła samochodów
(ki) · I :,~~!n~1e. w godzin.a.eh od 8 N'M do 1s
szych przekroczeń szoferów, które
jednak mogą spowodować także poważne następstwa, należą:· przekraczanie · obowiązującej w mieście szyb
kości, szczególnie na zakrętach, nieprawidłowe wymijanie, zła interpre
POKRZ'i'WDZONE
przez odcinek ulicy Gdań Brr! Nieapetycme t nt„
tacja przepisów o trójstrumienioROGI
REFLEKTOR· skiej od Ogrodowej
do higieniczne.
wym ruchu, wprowadzonym ' p,rzy
KU! Wszystkie sklepy Obrońców
Stalingradu.
A. S.
sygnalizacji świętlnej. Często zdaSRODA, ".il lutego.
FSS kupują chętnie róż Błoto bowiem sięga
tu
11,50 „Głos mają kobiety". 11,57 Sygn. rza się, że .samochód skręcający w
nego rodzaju butelki od (W związku z przcprowaONSUMENTOl\f, z któ
i Hej'OO~ 12,04 Dzleninilk. 13,25 Program prawo nie czeka, aż przejdzie pierwódki. Tymczasem nas dumymi robotami kanali rymi w stołówce PSS nr.
chawszy 9 metrów

na ...

się

słupie.

'RADIO.

D

K

13,30 KDll'l•C'ert dJ1a SZlkół. 14,10 „Wszechnica Radj.owa". 14,30 Aud. Si2lke>l·
ina. 14.50 MUZ)"ka. 15,30 Aud. dl.a świetU.c
diii>ectęcych. 15,50 Pog. <lila kuTSÓW J)alI'tyjrny-ch I stmmia w mi.eśC'l.e. 16,lo AUd.
o•wi.wtawa. l 6,20 CŁ) Pieśn!i l:'ooyjslcie.
Hl,40 (Ł) „Czy wl~ie? ..." 16,45 (Ł) A:kllu•
am-ości lódaok.l•e.
16,55 (Ł) Kom'l.LTld!katy.
17,00 Dzienniik. 17,o5 J?!og. sipOII't.owa. 17,15
MUZJl'ka lud10v..ia. 17,4-0 I.ekcj.a, języik;a rosyjSkdego. 18,00 (Ł) X aiUd. z cykl.U: „Llld~e Trleehgoa:«ti przod'l.lją w kul1lU!rze
wytwórczości". 18,ZO (iŁ) Mua;y!k,a rozryw•
kowa, 18,45 (Ł) A~Ja dl'!l kobiet. 18,55
(Ł)
Prog.ram lo.karrny na jutro. 19,00 „WS!7Je.chn1ca Radiowa". 19,ZO (Ł) Ko.n.cert
rQ2lrY'Wlk;owy. w:ri~.: - Ol'k. ŁRPR p/d
H. Debi-cha, W. Kra.jewskla - SOj?l'a·n.
20,00 Dzi~nnuk wi,ElC2ll'.>Imy. 20,30 (Ł) „Sp!~
wa.my P011ski<> pi-eśn1 masowe" - aud. Sił.·
muz. w opr. prod'. M. Drolmera. 20,45 „Nowa lmmedia rybałtowSka" ~ słuchoW.
2i,30 Muzyroa i akttlaffinośc:L 22,00 „Ojctec
Goriot". 2:2,2'3 Kcmoeoń. Traalsm. "' Pragi.
23,oO Osta>tn.ie wl01dam<:JŚC!. 23,10 Prog.ram
n.a jutiro. 23,15 Muzyka.
•
d.nJJa.

j

Bunt

Lekarze .

de ntyści

k u czci Kongre·su l. K.
Pr.zed1p<>łudn.iowa g!'Upa lekarrzy,denty•
stów i pomocy delntystY'(!21D.ej rorgantzioWGll)a w Kol~ LiigJ. Kobiet przy MLędzy
sZlltd11nej Przyohodrnd Lekarskiej DOSZ <Ila
uo:rezeniia maoją.cego się odbyć w Wairszawioe OgóLn~~ Kongresu Lig! Kobiet postainiawJJa podjąć następujące wbow:iąmam:j,a:

Pr~•cować dodatkowo n:i.oor.zrl.elę, dJn,
4.3. br .• by umo.t.liwlć tą drogą skoray,
stainile z pomocy dent::YstY'Cm.ej paioje<ntom
p:raoująC}'Jll 2ialWIO<:liOwo.
Własn~'m k057ltem zaopatrrz.yć w pisma
po.czek.a!Jni.ę <lila pacjentów.
Z~Imzyć wyd'8jność ;pracy pmy jed.no
C21e!l!!1ym 21Y(ięks1Zleindnl oszc.zędntlŚCi matel"ilałów i światła.

w · . ,I ab r 1.:1 c e

- butelek od wina
zacyjnyml) prawie do Im 12 kot usiłował Jeść z Je•
nllrt nie chce Impić. Naj· stek. Czy nie należałoby dnego talerza, . cytujemy
więc naprawdę
częściej
więc lądujemy
poło-i;yć
list, otrzymany z „Powpo
opróźllieniu nas
na wzdłuż chodników po 2 szechnej'':
3 deski, aby umożliwić
śmietnilut, gdzie opłaku
„Dochodzenie w stołów
jemy swą dolę .i marno· robotnikom przejście do ce nr. IZ stwlerd.ilło, ie
trawstwo Centrali Odpad zakładu pracy.
wymieniony zakład po•
ków.
(Ge1-.) siada kota w celu tępie
Pokrzywdzone
~ .
nia myszy. W ciągu dnia
b!Jtelki od wina NIE SLINIC
PALCÓW kot
trzymany
jest w
biurze, odgrodzonym nie
CHODZIS~ do sklepu
A MOŻE DESKI?
gastronomicznego
- zbyt wysoką ścia.ną od
BY CHODZIC po po· przy ul. Piotrkowskiej 71 sali konsumcyjnej. Wo·
wydojedyńczych
deskach i prosisz oo sala tl«~. Miła bee tego, że kot
cl stał się z biura na salę,
trzeba mieć dobrze rozwl ekspedientka pakuje
kierownikowi
nięty zmysł
równowagi. salatkę w bielutki perga. polecono
Łatwiej
jednak przejść min.
Ale zanim sięgnie zakładu, żeby podobne·
po desce niż
przebrnąć po pergamin ślini
palec. wypadki więceJ nie mogły mieć miejsca",
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x-i7 nie 1.auwaźył w podnieceniu. że,
X-27 wyciągnął Janinę ze sceny.
- Teraz Już się nie wymkniesz! - pod· zbliża się dyrektor teatru.
.
- Kocha.ny? - zawolal. - Już na zawpisałaś kontrakt i musisz go dotrzymać?
Janina nic nle odpowiedziała, Była bla, sze zostaniesz 11 n.as? Taki sukces! Oto co
znaczy uroda męska. Wziąłeś publikę z
da I wylęknlona,
zapłacę!
~ Teraz już bezwzglę<lnle poJedzlC!Z :re miejsca! Ile chcesz X-27 pojął, że dyrektor teatru chce
mną? samoch.id cze1'8.!
go za.angażować.
Na ulicy czeka.Il prz.ed samochO<tem po.

moen!cy. Ziuta Emłlla, założywszy nóźltę Kokoszko (z donm Pudło) orzeltła: - Coś
na nMkę usiadła na błotniku I pallla z tam nie Jest w porządkn!
wrodzoną Jej gracją cygaro, podczas gdy
- Może trza pośpieszyć ·na odsiecz?
Jim Klshka studiował swóJ ręczny zegaUzbrojeni ruszyli na pomoc. Udało Im
rek, by po zupełnie nłedłngieJ <>bserwacJI się wyzw<>llć x-2; z uśclslrn dyrekrora
stwlerdzjć, źe było juź późno.
teatru.
Gdy asy wywiadu stwierdziły, te pub•
Szcięśliw!.e wyprowadzili go wraz z Jaliczność już opuścłla teatr, a X-27 jalt nh:1ą z teatru i czarna limuzyna ruszyła
nie ana tak nlie ma, Ziuta Emilia hrabina w kierunku lotniska.
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