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Konferencji Gospodarczej w Moskwie

HAGA 10. III. - W Holandli pow~tał komitet przygotowawczy
Międzynarodowej
Konferencji Gospodarczej w
Moskwie.
Komitet, na czele
którego stoi
prof. de Fries,
wydał pierwszy numer specJalnego biuletynu.
LONDYN, 10. III. - Sekretarz generalny zjednoczonego
związku zawodowego hutniangielskich - Gardner
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wtorek marca
r ków
w wywiadzie
prasowym
wezwał do zwiększenia wy- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -...........-~--..~-·-

.-.-----------------------------------------------~--·------------------l6dt

11

doniosłym

1952

Dla Planu - ponad plan
Płynq zobowiązania załóg robotniczych Łodzi i woiewództwa

dla uczczenia 60-lecia urodzin Prezydenta · Bieruta
i na cześć 1 Maja
djęła je
załogi.
I

olbrzymia większość Fabryce Narzędzi w Pabianitak np. w fabryce cach - 93 . proc. a w Fabryce
„Kraj" podjęło zobowiązanie Krosien Bawełnianych w Zd.
Apel załogi Pa--Fa-Wag wzywający· ludzi pracy w ca- 97 proc. załogi, w Łódzkiej Fa- Woli - 98 proc.
(Dalszy ciąg na str. 2)
b'm kraju do podejmowania. c zynu produkcyjnego ku czci bryce Zegarów - 95 proc., -w
SO rocznicy urodzin Prezyden ta Bolesława Bieruta i święta
I-Majowego rozchodzi się sze rokim echem. Jeśli chodzi o
teren łódzki, to zobowiązania produl<cyjne porljęła już ogro.
mna większość zakładów włók lenniczych. Icb śladem idą metalowcy, spożywcy I pracown !cy Innych br:mż.

Lisi chłopów ze $wiąlnik
do Prezydenta Bieruta

ZOBOWIĄZA~~ METALOWI 374.495 zł ...z~kłady Im. KomuChłopi z gromady Swlątniki pow. piotrkowskiego powzięli
C ,
.
, ny, Parysk1eJ "'. Ra~omsku~ w gm Bogusła;>Jice w Wolborzu na zebraniu gromadzkim zo-

miany handlowej między Anglią a Związkiem Radzieckim
i Chińską Republiką Ludową.
Gardner oświadczył, że angiel
ski .Pr~emys~ budowy masz)'.n
znr~.Jdu1e. . się w przededniu
naJ~rozmeJszego kryz!su . w
z;~nązku z ko_nkurencią ~iemiec zachodmch,
Japonii i
USA.
w tych warunkach - podkreślił Gardner _ jedyna nasza nadz!eja na przyszłość
związana jest ze sprzedażą na
szych obrabiarek i innych wy
rabów przemysłu budowy ma
szyn ZSRR i Chinom. Jednakże Ameryka wywiera ogromną presję,
aby uniemożli\'lić
nam wkroczenie na tę drogę,
która mogłaby uratować nasz
kraj.

i społeczno - postępowej, która skupia przede wszystkim
wielkich właścicieli ziemskich
i przemysłowców.
PARYŻ, 10. III.
Prasa
francuska poś"4ięca wlele uwagi przygotowaniom do Mię
dzyr-arodowej Konferencji C'.o
spodarczej w Moskwie .
„Combat" ocenia 11/Iiędzy

narodową Konferencję Gosp<>darczą jako
„niezwvkle dt;1>niosłą" imprezę, mającą na
celu przywrócenie ,.wymla:1y
handlowej między Wschollem
i Zachodem".
„Liberation" podkreśla, :ie
nie bacząc na czysto gospodar
czy charakter tej konferencji.
koła rządzące
mocarstw zachodnich, zwłaszcza zaś rzą
dy USA I Francji, stwarza.ją
wszelkiego rodoiaju przeszkody
przedstawicielom kół handlowych I przemysłowych, którzy pragną wziąć udział w ob
radach konferencji.

N<:~WY JORK, 10. III. Jak
P?daJe "':ych~dzący w Mo~t':;
v1deo. ~z1enm~ . „Dem~crac1~ .
b._ chihJski minister fmans?w
Gillermo del Pedregal OŚW1ad
czył, że przedstawiciele C!tlle
PEKIN, 10 3. - Wlad omość, li
0 sztabu
wezmą udział w Miedzynaro- rząd japoński pod p:e.Ją
dowej Konferencji Gospoda.r- Ridgway'a postanowił odmówić
czej w Moskwie. W skład de- wydania paszportów przemysłow
legacji chilijskie.i wejdą m.in. com ~apońsktm, któny zamlerzaprzedstawiciele przymysłu gór li wziąć udział w Międzynarodo
niczego, drzewnego oraz przed weJ Konferencji Gospodarczej w
stawiciele związków zawado- Moskwie, wywołała w spoleczet'l.wych.
jstwie Japońskim glębnk!e oburzenie. W komls1ach parlamentu zgło
. NOWY JORK, 10. II~. Dzien szono jut w ~w1ązku z tą decyzją
mk „Inprensa Popular dano- szereg Interpelacji.
si że za udziałem Braeylfi w
Międzynarodowej Konferencji Jak podaj~ dziennik tokijski
Gospodarczej
Moskwie wy- „Jomluri", deputowany do parla
powiedzieli się przedstawicie- ·mentu M!jakosJ oraz znany przele wielu partii politycznych, lmysłowiec Hoasl postanow!Ji odm. in. narodowo - demokraty- wołać się od de<:yzJi rządu do
cznej, socjal - demokratycznej sądu apelacyjnego.

w

Ogólna wartosć zobow1ązan ktorych zobow1ązama podJęło'
·
bowiązania, o których tak pipodjętych do dnia 7 bm. przez J 552 osoby, postanowiły wyszą
w liście do Prezydenta
pracowników przemy~1l1 meta . kona~ plan 4-miesięczny na
gOiOOamery ans I
Bolesława Bieruta:
!owego na terenie Łodzi i NO- dzień 18 kwietnia. Podobne za„Celem s\ybszej realizacji
jewództwa dochodzi już do 4,5 bowiązania podjęła załoga FaODgreS
tych zamierzeń, do których
miliona zł.
bryki Krosien Bawełnianych
„
Ty, jako Pienvszy Obywatel
zakładach przemysłu me- w Zduńskiej Woli.
fOUCGW O OJU
swym :i;yclem, pracą, wysił
talowego poza Zakładami im,
Poważne zobowiązania na MOSKWA, 10. III. Agen- kiem dążysz niezmordowaStrzelcz~ka, wysuwają się na sumę 328.549 zł. podjęła Łódz_ cja TASS donosi z Montevi- nie - postanawiamy:
czoło zobowiązania załogi Fa- ka Fabryka Maszyn Jedwa- deo:
1, Podnieść średnie plony
bryki
Maszyn
Rolniczych bnlczych. Ponadplanowa proWe wtorek w stolicy Uruz ha w roku bieżącym w na
„Kraj••, która zobowiązała się dukcja tych zakładów obejmu_ gwaju Montevideo mają
szej gromadzie: żyta o 1,5 q
Międzynarodowego
Wykonać ponad plan 100 sie- je m. in. WYkonanie jednej się rozpocząć obrady Ogólno- z 1 ha tj. z 14 q z ha, na 15.5
~riików. Poważne zobowiąza- skręcarki i 8 wiertarek.
amerykańskiego
Kongresu
q z ha.
PARYŻ, 10.3. - We Francji odby ge oraz
Gl!fi Vlnt .r • 'Obrady
nia Podjęły Zakłady Im. WiłObrońców Pokoju . Według da
2. pszenicy o 1,5 q z ba tj. Io się z okazji Międzynarodowei;o odbywały 11111 pod hasłem walki o
helrna Piecka w Zychtln!e.
.o s~erokim za~ięgu . zobo- nych sekretariatu komisji z 15 q z ha, na 16,5 q z ha. Dnia Kobiet 10 zjazdów, w któ- zakaz broni masowej zagłady 1 uWart.ość ponadplanowej pro- w1ąza!1 meta~owcow świadczy przygotowawczej, w kongre3. jęczmienia o 1 q z ha tj. rych wr.lęło udział 159.000 delega- stanowienia kontroli nad tym za•
dultcJi tych Zakładów wynosi fakt, ze w wielu zakładach po sie winno wziąć udział przez 14 q z ha na 15 q z ha,
tek. ZJazd.y takle odbyły się w kazem, o redukcję zbroJed l kre•
szło 400 delegatów z Brazylii,
4. owsa o 1 q z ha tj. z 17 Lyonie, Lille, Strasburgu, La Ro- dytów na zbrojenia, o rząd poko•
Argentyny, Chile, Meksyku,
q z ha na 18 q z ha.
chelle, Rennes, Arles, Tarbes, w ju l popraw11 warunków byt11,
Gwatemali i innych krajów
5. buraka cukrowego o 10 Clermont, Ferrant, Chateaux Rouq z ha tJ. z 280 q z ha, na
kontynentu
amerykańskiego.
290 q z ba,
Urugwajskich Obrońców Po6. rzepaku o 1 q z ha tj.
koju
reprezentować
będ.zie
z 12 q z ha na 13 q z ha.
150 delegatł>w.
7. zwiększyć dostawę mle- piszą w liście do Prezydenta robotnicy
W pracach kongresu uczestniczyć będą wybitni działa-1 ka do zlewni o 5000 litrów.
I( ,„
8. wykonać terminowo ocze
społeczni
i kulturalni,
z a ry 1
rai
Załoga Fabryk!
bowiązkowe dostawy trzody
przedstawiciele
różnych
NOWY JORK, 10.3. - Truman lstwowe USA, wynoszące obecnie
111
cz:rch „Kraj" w Ku aszyn Ro 1n 1- Twych urodzin załoga JednomyU- warstw społeczeństwa i wychlewnej oraz odsprzedać po przedstawił niedawno Kongresowi 260 mlliard6w dola.rów, ma pod"' liście do P
tnie, tak pisze nie zobowiązała się do dnia 1 ma- znań religijnych.
nad plan 2000 kg mięsa".
jprojekt budżetu USA na rok bud- nieść się do i75 miliardów. Fakt
rezydenta Bieruta: ja br. wykonać ponadplanową
Sekretariat komisji przygo„Zaloga na.sza na
Za przykładem gromady tetowy 1952-53. Jest to typowy ten musi pogłębić tendencje intla~romadzeniu 'Wypowt ddzlsiejszym produkcję w ilości 40 siewników towawczej podaje, że wielu $wiątniki poszła gromada Ra- budtet milltarny.
cyjne w USA I zmrue~zyć wartoś4
Twych h i storycznycb az ała slę o konnych RH 15·150, 50 siewników delegatów nie otrzymało do- ciborowice, która również po- Bezpośrednie wydatki na zbro- dolara.
długiej I clętklej "'lic asklugach w clągnlkowy eh KR 25·300 oraz 6,4 tychczas wiz wjazdowych do djęła podobne zobowiązania Jenla
W kolach postępowych podkre·
1 na armię mają wYnleść
e lasy ro· ton najbardzlej deficytowych czę Urugwaju, a wielu delegatom
botniczeJ o wolność I socjalizm w
przesyłając je na ręce Oby- 65 ,1 miliarda do.Jarów. Nadto wy- śla się, te nowy budżet amerykati
&cl
zamiennych
(przewody
wysiew
odmówiono
wydania
wiz.
walce narodu polskiego 0 w :n'.vo.
watela Prezydenta Bieruta.
datki zbrojeniowe ukryte są. pra- ski jest budżetem wojny t nędzy,
ne) do akcji remontowej przy·
leni& I byt niepnd!egly.
Y
-------------wie we wszystkich pozostałych po Zasługuje na uwagę fakt, :te dzien
wiosennych siewach. Warto~ć dozycja<:h budtetowych. Nawet po- nikt o masowym nakładzie nie o•
Pod Twoim przewodn.!ctwem na- datkowej produkcji wyniesie zycja, dotycząca wydatków na bu- publikowały szczegółowo pozy<:J1
na Partia - ~olska Zjednocznna 20U18 zł.
Partia Robotnicza, godnie repredownictwo mieszkaniowe, zawiera budtetu, by zatai~ przed opinią pu
Przesyłamy Cl, Dr<>gl Towarzy·
zentująca najszczytniejsze trady.
przede wszystkim fundusze na bllczn11 jego charakter.
szu, najgorętsze życzenia długich
cJe walk klasy robotniczej, Probudowę koS"Zar wojskowych. Rów·
lat życia I pracy dla dobra Pol·
wadl:i masy pracujące od zwyci _
nle:t pozycje, odnoszące się do ba
stwa do zwycięstwa po drodze ę sklej Rzeczypospolitej Ludowej,
dad naukowych dotyczą przygoPo- dla zwycięstwa socjalll'lmu I po·
stępu, po drodze budowy zrębów
towań wojennych. Tak wtęc pM:e·
koju.
PEKIN, 10.3. Korespondent slowych. Masy pracujące l toł· szło cztery piąte- wydatków bud·
'ocJallz.mu "' Polsce.
Centralnej Koreatbldej Agencji nlerze Armil Ludowej uchwalają żetowych, wynoszących łącznie
Załoga nasza, wnosząc SWój '"Y·
Telegraficzne,! donosi z powiatu rezolucje domagające się oddanla
11łek w dzieło budownictwa Pod.
85,4 miliarda dolarów na rok bud
Kymhva prowincji Kanvon, :te od pod sąd narodów zarówno organ!·
1taw socjallzmu w Polsce zdaje
tetowy 1952-53, przeznaczone są na
były się tam zebrania protesta- zatorów, Jak sprawców nikczemKOPENHAGA, 10. III.
1oble sprawę z tego, że stanowi
cele woJenne.
cyjne w jednym z odd.zlalów O· nej zbrodni Imperialistów ameryor.a ogniwo w potężnym lańrurhu
Wydatki na oświatę w nowym W zmarshallizowanej Danii
cbotnbków chińskich.
wzrasta katastrofalnie bezrokańskich, której celem Jest maso· budtecie
walki nias pracujących całego
uprawy
wynoszą
mniej nit
bocie. Według danych oficjal
W rejonie,
gdzte znajduje się wa zagłada ludnołcl.
&wiata przeclwko groźbie agresji
1 proc. ogólnej sumy wydatków
nych, w początkach lutego br.
wyżej wymieniony oddział, samo·
Specjalne oddziały sanitarne wal
odłogów
ze strony lmperializmu anglo-ameW prasie zwraca się uwagę na
loty amerykańskie zrzuciły w lu- czą pomyślnie z amerykańską łro to, ·t e nowy budżet przewiduje zarejestrowanych było w krat'Ykańsklego i w pełnym poczuciu
W ARSZA WA 10. 3. - Chla- tym wielką !!oś~ owadów zakaio· nią bakteriologiczną, przeprowa- deficyt w wysokości 14,4 i:nlllarda ju 132.162 bezrobotnych. Ozna
odpowiedzialności I zaszczytu, Jacza to, że co piąty robotnik
~i
z okolic, gdzie znajdują się nych zarazkami chorobotwórczy. dzając wszędzie szczepienia.
ki przynosi udział w t~J walce,
dolarów. Tak więc zadh1bmi" pań duński jest bez pracy.
wszy 1 Inn& owady
nleustanUiłl w1magać będzle wy. Jeszcze odłogi, zwracają się do ml. Muchy,
swych rad narodowych o przy- zrzucone przez Amerykanów zara
dajnoś~ prac:v i powiększać bazę
dzielenie tych odłogów do za- żone były bakteriami drumy, cho
produkc:vJną fabryki.
Aby nczrl~ godnie 60 rocznlrę lt~Sll!ldarowania i bezpłatnego Jery I tyfusu plamistego.
uzytkowania. Pragnąc sobie Zebrania protestacyjne odbyły
ułatwić pracę przy zagospoda się w licznych zakładach przemy-
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150.000 delegatek

na manifestacjach kobiecych we Francji
z okazji

„

Dnia Kobiet

Więcej maszyn rol11iczych

Truman
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Oddania pod sąd narodów

zbrodniarzy imperialistycznych
domagają się koreańskie
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Zespoły

Wielkich ilości tkanin bieliźnianych i ubraniowych
„ -O-z-.--,--N-A--·-5-,·~~'!~:~~i~~jł~g~~:e;~s~~~ Aktyw handlow"·~
dostarczy przemysł lniarski
w
TR
b d .

1 8. S

upt a.~owe.

pracach przy
obsiewie odłogów po, ~agą. im PC'M-y i SOM-y, po 0
orce

•

A
NAG ROD ZONY(ff

1.

b1eraJąc opłatę według najniż-

~

O5,5 miliona kg przędzy i 1 milion 900 tys. m. lkanin
w1951 r. da

ra Ule

dniu
szych sbve'·
WARSZAWA. 10.J. - w
NAZW ~.sv
przemysł włókien łykowych
il'\
"-·
10 bm.
odbyh ~ię w Warszawie więcej niż
Zespoły uprawowe otrzymu- krajowa narada aktywu handlu
Załotenla planu gospodarczego na rok 1952 przewidują, I:!: .a.kia·
ją od rządu pokaźną pomoc na uspołecznionego.
dy przemysłu włókien tykowyrh wyprodukują w br, o pięć I pół
w naszvrn konkursiP.
zagosp.odarowan;e odłogów w Głównym tematem obrad było miliona kg przędzy, o 1.900 tys. metrów tkanin, o 3.200 ty!. wszelpostaci kredytów na orkę, usprawnienie I potanienie obrotu kiego rodzaju worl,ów I o sou tys. kg szpagatu do snopO!wlązałek
(;ty
siew, zakup ziarna i nawozów towaroweg.o we wszystkich org'l· wlęr.<'J niż w reku 19;1.
sztucznych oraz w postaci ul 1lzacJnch handlu hurtowP.go l de·
''
w podatku gruntowym i w pla Lailcznego oraz w żywieniu zblo· Centralny. Zarząd Przemysłu luadtct w rb. nerokl asortyment
Włókien ŁykOWJtb '.\YP?OWAtlzł JO ZlOWJ'ch WZ0?61' ~~'! ctekoraeyJ
.:-;.„;:::_:::::;.:::".--------...:·.~~°-1 skupie zboia..
,
rowym.

'

znasz
projekt Konstytucji"

I

I

nycb obiciowych,' blelltnlanych
ubraniowych. Ilf. I.Il. przemysł
lniarski wyprodukuje w br. poważne UoAcl lnianych tkanin ubraniowych nie mnących się. W
okresie letnich
upałów tkaniny
tego rodzaJn spotkają llę nlewąt•
pllwle z powszechnym uznanle:!ll

~połeczeńst.wa.

ZastępuJąc

pełności

I

"

w zu•

tkaniny wełniane, będą
od nich o wiele JjeJsze, przewiew
nlejs1.e, a przede wsz,-Rktm taJll'ł.

t

tVJąksze zadania I większa odpowiedzialność

Do

wałki o wzrost Pr 0
przygotowuiq

się załogi

PGR w woi.

·d· k •. Dła
U

P~anu

- ponad plan

C 11 Zobowiązania Łodzi i
(Dokończenie

łódzkim

Wśród

wo.iewó<lztwa

robót, które zapewnią sprawny przebieg kampanii cukroindywi- vvniczej.

ze str. 1)

zobowiązań

dualnych na czoło wYsuwają
Państwowe Gospodarstwa Rolne rokrocznie osiągają · I ukończeniu remontów nastąpi-1 nych dla 3 roku Planu 6-let- się odpowiedzi na apel przoW trakcie składania zobocoraz lepsze wynikł tak w produkcji rolnej, jak zwie- ło z pow~du braku części zapa I niego.
downików pracy Wójcika i wiązań robotnik Anczewskł,
.
rzęcej 1 pełnią przodują cą rolę w walce 0 podniesienie sowych, Jak np. rurek, trybi- /
Perdasa z Zakładów im. Strzel weteran walk rewolucyjnych
itVdajnosci ziemi w rały m naszym rolnictwie oraz o ków wYSiewnych i redli czek . B1or(łe pod uwagę takie czyn czy ka.
1905 roku powiedział ze łzami
1
do siewników lub odkładnic i nikł, jak wzrost świadomo<ici
~rost pogłowia zwierząt gospodarskich.
jest,
Odpowiadając na apel ten w oczach, że szczęśliwy
politycznej wśród pracowniTę P~dującą rolę szczególnie wyraźnie uwypuklił lemieszy do pługów.
zredagowany pod kierunWł. SMOCZY:RSKI z iż
frezer
ków, wzrost wiadomości zawa.
.
rok 1951, rok, w którym mimo niesprzyjających wakiem Prezydenta Bieruta pro_
tychże zakładów zobowiązał
. Poni~v.:az z CZR już w astat dowych, wzrost wydajności
produkcja
runków (długotrwała po sucha), globalna
jekt Konstytucji Polskiej Rzezadania
swoje
wykonać
się
PGR wzrosła o 26,1 proc. w stosunku do r. 1950 I ruch . amach nadeszły części pracy (współzawodnictwo, zoczypospolitej Ludowej realidnia
do
6-letnim
Planie
w
tym samym przekroczy la 0 4,6 proc. poziom produk- wymienne, pracownicy warsz- bowiązania) ,szerokie zast,oso22 lipca br„ a spawaczka zuje w pełni te ideały, o któ·
tatów zobowiązali się ukoń- warule nowych metod agro- I
cji, nakreślony na drugi rok Planu Sześcioletniego,
IRENA DERTO~ z Zakła re walczyła z caratem i sanaczyć remont maszyn do dnia zootechnicznych, wzrost parku
F kt t
dów Wytwórczych Lamp Za cj!ł klasa robotnicza.
en przyczynił się w zaciery. W sumie przyniesie to 15 marca, a więc do Dnia G<>- maszynowego (ciągników o 26
a
rowych „L-2" w Pabianiproc., siewników zbożowych 0
wielkiej mierze do tego, że Państwu 6.000 zł oszczędności. towoś. ci Rolniczej.
DZIEWIARZE NIE POZO·
wYkonać · zadania
cach kieroWników, agronowśród
St;AJĄ W TYLE
Wszystkie PGR Okręgu Łódź 5 proc„ siewników nawo20Trawopolny
mów, traktorzystów, brygadziPlanu 6-letniego w trzecim
już są zaopatrzone w dostatecz wych o 43 proc.) - należy się kwartale 1953 r.
stów i zawodowYch robotniRównież załogi fabryk dzieną ilość nawozów sztucznych, spodzie~:ić, . że roczny bilans
system Wiliamsa
ków wzrosła wiara we własne
wiarskich na terenie Łodzi
ziarna siewnego i zapraw che- produkcJ1 osiągnie zaplanowa- W CUKROWNI DOBRZELIN masowo
siły i zdolności. Toteż ze zrozu
przystę;:iują do czynu
C, 1\L
ne 100 proc.
W trosce o coroczne podno- micznych.
mieniem przyjęli oni nowe zaprodukcyjnego produkcyjnego. W ZPDz im.
Do czynu
PGRy, produkujące nasiona
dania, jakie nakłada na nich szenie wYdajnośd gleby oraz
przyłączyła się tak~ załoga Głażewskiego zobowiązania po
trzeci rok Planu Sześciolet- 0 powiększenie bazy pas7.owej kwalifikowane, do dnia 1 mar- ,.,
największej ;-.a 11aszym terenie djęło 93 proc. załogi. Wartość
PGRy Łódzkiego Okręgu stopniego
cukrowni Dohrzelin oraz cu- zobowiązań w tych zakładach
niowo przechodzą na stosowa- ca rozprowadziły do PZGSó~
.
na dzień 1 maja WYDOSi milion
krownia OstrowY.
~:S
proc. zapotrzebow:mf'J
A zadania te nie są bynaj- nie wypróbowanego w Związ- 86,4
92 4
I Zobowiązania L'obrzellna złotych. Oprócz tego podjęto
mniej łatwe. Globalna produk ku Radzieckim trawopolnego pszenicy ja.rej, • proc. jęczszły po linii przygotowań do zobowiązania długofalowe do
mienia i 94,4 proc. owsa. Nacja ma bowiem wzrosnąć w r. systemu Wlllamsa.
,
•
siana te są przeznaczone dla
tegorocznej kampanii cukrow- końca roku, które dadzą 2,5
dalsze 3 proc. _ w
1952
9
0
1
1
roślinna o po- w roku bież. system ten za- spółdzielni produkcyjnych i
tym produkcja
niczej. Brygadziści montażowi miliona zł.
nad 32 proc„ a zwierzęca 0 prowadzają PGRy: Nakielni· dla indywidualnych plantato466.754 zł clą państwu realiMOSKWA 10. 3. - Agencja zobowiązali się skrócić o tyca, Rszew, Lućmierz, Glinnik, rów roślin kontraktowanych.
przeszło 62 proc,
dzień remont defuzora, uspra- zacja zobowiązań w ZPPończ.
Mię
okazji
Z
podaje:
TASS
rozprowadzenie
Jasionna, Głogowa, OstrowY, Stuprocentowe
wnic dopływ wody oraz wY- im. Jurczaka, a 110.041 zł.-w
Łęki Kościelne, Koryta, Dobie nasion wYkonane będzie w dzynarodowego Dnia Kobiet konać przedterminowo szereg ZPDz lm. Buczka.
Irańskich
Kobiet
Organizacja
dniach najbliższych.
cin i Bujnice.
Szkolenie
zorganizowała w Teheranie uroczystą konferencję.
Okręg Łódzki PGR do wyPrzed kampanie}
konania tych zadań przygotoGeneralna próba
Jak donosi dziennik „Besue
wuje się z całą s.taranno~cią.
w tegorocznej kampanii pro Aiande", na konferencji odczy
wiosenną
W poszczególnych majątkach
systematyczne
się
Do dnia 1 marca w wars:r.ta- dukcyjnej PGRy naszego woje tano „Przysięgę kobiet i matek
odbywa
szkolenie zawodowe tl'aktorzy tach Zespołów PGR wyremon- wództwa przystępują niejako ira~skich.", ~tó:a stwierdza, że
stów, chlewmistrzów, oboro- towaru:> 70 proc. ciągników, 80 do generalnej próby w wyko- kobiety iransk1e poprą swych
wych, brygadzistów, kalltula- proc. siewników zbożowYch, 87 rzystaniu wszystkich moźli- mężów i braci w ich walce o
·
torów.
prey likwidację niewoli imperialiproc. siewników nawozowych, wych rezerw, które 58 proc. kultywatorów, !!9 proc. zmniejszonych kosztach włas- stycznej. Kobiety irańskie ~kła
Wpływ szkolenia uwidocznił opielaczy, 84 proc. bron,
71 nych - pozwolą poQ.nleść na dają przysięgę, że wraz z casię już w zwiększonych udo- proc.
sadzarek ziemniaków, wYŻszy poziom gospodarkę .rol łym narodem nie dopuszczą
jach dziennych, w przyroście 62,5 proc. pługów.
ną, a tym samym zwiększyć do włączenia Iranu do agrewagi prosiąt 1 tuczników, w
Opóźnienie w całkowitym produkcję do granic nakreślo sywnego bloku wÓjennego
TRZECIM DNIU
W
MOSKWA, 10.S. - W PONIEDZIAŁEK,
lepszej konserwacji maszyn i
BOKSERSKIEGO W MO·
TURNIE JU
MIĘDZYNARODOWEGO
narzędzi rolniczych.

Przysin"a

· t
k o b Ie
t, b
ran s { c

~Turnie.{ moskiewski

Polsl<a-Czechoslowacja 12:8

Poniewa! jed,1ocześnłe ze
szkoleniem zawodowYm jest
szkolenie ideolopowiązane
giczne, członkowie zał6g tym
mocniej wiążą się z tegorocznymi planami produkcyjnymi.

młodzieży

z majstrami

Trzeba połqczyć entuzja~ilJ" młodych
z doświadczenie1n starych

Długofalowe
zobowiązania

Jeśli

Dowodem tego jest 189 zobowiązań grup produkcyjnych
i 87 indywidualnych, podję
tych bądż na zebraniach wYborczych do grup związko
wych, bądź na naradach produkcyjnych.
Oto kilka

Po naradzie

przykładów:

Gosławice - zwiększy
wydaJno~ć katdego obsianego
o ty~dy chodzi
hektara
q, owies
pszemcę
o z q,ziemi,
to
0 1 o 17 q,
o 3 q, bura.kl cukrowe
ziemniaki o s q.
zblohektara, zbiory
zbótRuda q- poctwytszy
ryPGR
0 1 1011 q, poza tym obolrnp<lwych
0
n:ży koszty konserwacji maszyn
1 narzędzi rolniczych o 1ll proc.
Le-szczyny
PGR zbóż
dni. czas
Jarych - 1l<rócl
&iewu
2
PGR Głogowa - 0 traktorzyści
ukończ!\ orki wlosel1!11e 5 dnl
przPd term!nem.
plo- zwlętuzy
ziemniaków
zbótLub!dzepr<>C.,
nyPGR
o 20 l>roc.0 10
podniesie
i;'Gll Ldmlerz zb:ó; pszenicy o s q na każdym
ha. zyta o 2 q, Jęczmienia jarego
s q ' rzepaku ozimego 0 4 q.
0
w PGR
chlewni się
Brygadzista
wy·
cu~notvly zobowil\2'.&ł
PGR

zechcemy

przeanalizować drogę przebytą

włelkd.

Nie moźna jednak przymy-1 Dzisiejszy majster to nie tyt.
przełożony, ale przede
kać oczu na wiele niepoko)ą- ko
cych objawów zdemoralizowa wszystkim opiekun t wychonia, bumelanctwa, braku r.o- wawca powierzonych mu roszanowania dla starszych i botników, a przede wszystkim
przełożonych, a nieraz i chu- młodzieży.
· j s t rany pewna
z d rug1e
· zau· się
liga ń stw a, J'aki'e d aJą
ważyć w ostatnich czasach u część młodzieży rozzuchwalaniektórych przedstawicieli na- na i bumelująca odnosi się
często w sposób lekceważący
szej młodzieży.
·
· t ra i innych przełOZ?L
T rzeb a pamiętac:,
że wr 6 g d o maJs
nie śpi. Stara się wszelkimi n~ch. I tr.zeba powiedzieć, ze
drogami zdobyć wpływy na i:;ue bez "':'1ny są tu ~ektóre
Star.a. się młodzieź zle pracuJące organizacJe mło
młodzież
któ re za mi as t ukró d · ·
.
'.
zdemoralizować, albowiem zde ziezowe,
moralizowanego łatwiej jest cić tego rodzaju wYbryki pchnąć na drogę szkodliwą, nieraz biernie je .aprobują.
Majs.ter musi posiadać u
na drogę służby wrogowi.
t
t
ł
mł _, .
mł . .
.
zagadn'ieme
au oryte .
ouziezy pe ny
jej
odziezy,
d
zk 1 ·
·
h
po s o erna,zawado
owarua,
wyc
kwalifikacji
niesienia

I
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naszą

młodzież robotniczą w okresie 7 lat "powojennych, to musimy stwierdzić, że posiada ona na swoim koncie wiele nłe
wątpliwYCh osiągnięć. Przecież pierwsze wezwania do współ
zawodnictwa, pierwsze szlach ctne zrywy produkcyjne, brygady korabielnikowców, Czutk icha, trójki robocze i inne formy zespołowej pracy - to dzieło naszej' młodzieży. Wkład
jest
socjalistycznego
młodzieży do naszego budownictwa

wych, wciągnięcia do aparatu
produkcyjnego _ musi stać
.
się or.b'itą zainteresowarua
wszystkich ogniw związkowych, partyjnych I administracyjnych
·
.
Nie do Zlli~sienia jest niepokojący stan rzeczy w Domach
Młodego Robotnika, jak np.
przy ul. Wróblewskiego 21, w
im. 1-go Maja i innych.
rocznicy WZPB
Ku czci
Nie można tolerować wypadutrudniania młodzieży
ków
urodzin Prezydenta
awansu zawodowego, j.aJ.t to
Apel robotników PAFAWAG czyni majster Koł?~ZJeJczyk
vrrocław, odbił się głośnym w ZPB im. I DywizJi Kośechem również i wśród robot• ciuszkowskiej .Nie można tole
ników rolnych w PGR woj. rować niechęci niektórych maj
strów do przekazywania swołódzkiego.
Według pierwszego meldun- jej wiedzy fachowej i doświad
ku. żony robotników w PGR czenia - młodym.
Dębołęka, należące do Ligi Koj Majstrowie muszą zrozubiet, postanowiły uczcić 60 . mieć _ jak to słusznie porocznicę urodzin Prezydenta wiedtlał majster Kowalski z
Bieru_ta zobowiąz.aniem -;ię do 1I ZPB im. Marchlewskiego na
grem1 ~lr:ego udz1ału w pra-1 wr;l:)rajszej narad z:\e majstró'l.v
z młodzi~żą , zorganizow'łnej z
cach zn1wnych.
W PGR Inczew robotnicy inkjatywy ORZZ . - że w dzigo!'".elnl ~krócą o 1 ml~sią.C: 1·siejszy;n ustroju. zmieniła s i ę
ka~p~n.11 zupełnie rol a m 8JStra . D::iwwykona:ue .planu
produkcyJneJ, ~obowią~uJąc się 1i niej majster to był poga nii:>rz,
przygoto\•Tywac codziennie 4 i:łu ga kapitalistv.
hodowa6 o l prosię ponĄd plan
od katdej maclorl'., a to dzlę.ki
opiece nad macioratroskllwszeJ
ml podczu miotów.
Jan Cechnlak, mąt uufanla
grupy hodowlanej PGR Babsl;:,
postanowi! przez raeJon:i,lne od:!;ywlanle 1 p!Plęgnaclę podnlP.ś~
mlecznM~ krów. W stosunku
roc~nym zwiększy to udoje o
300 litrów od krowy.

przez
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z P<>laków naJlepleJ wypadli
Kasperczak, Drogosz, Chychła 1
Autorytet ten musi jednak Grzelak którzy wygrall swoje
być . zbudo:vany na szacunku, walki V:ysoko. szczególnie dobrze
na OJOOwskim, serdeczny~, o-lwypadl Grzelak, który po bardzo
piekuńczyi:n. stosunku ms1stra ładnej walce zwyclętyl zasłutenle
do młodz1ezy ·
Rademachera, zbierając gorąee O·
Majstrowie muszą pamłę- lklaskl obiektywnej public:moścl
tać, że co roku przypływa do ' moslt!ewsklej.
produkcji blisko pół miliona
młodzieży, że w zależności od wyniki: w muszeJ - Kasper•
tego jak majstrowie zaopieku czak pokonał Majdlocha.
W koguciej - Niedźwiecki prze
ją się młodzieżą, jak ją WYchowają - tak ukształtuje się grał z Muzłayem stosunkiem gło·
stosunek mlodych do pracy. sów 2:1.
do maSzYDY, do całego otoczeo- W piórkowej Drogos2 wypunkto
wal stehllka. Polak przeważ ał
nia.
1
I nie tylko majstrowie, ale przez wszystkie starcia, punktujl\c
organizacje młodzieżowe l par Iprecyzyjnie lewym prostym.
tyjne oraz administracj::i za- w lekkiej _ Kudłacik przegrał
kładów musi pamiętać, że mło stosunkiem głosów 2:1 z Zacharą.
dzież jest bardzo czuła i wraż- Zachara był szybszy 1 agresywliwa. na wszelką niesprawkd- nle'szy.
1i~o~ć, na ~y przykład. Mlo- w' lekJ.rnpółśrednlel sadowsltl wy
dz1ez trzeba wYChować, ale grał z Kralceklem. Na początku
chcąc wycł_lowYwać trzeba sa- walki czech<>slowak zaskoczył Sa
bkiml atakami Jedkl
d
memu słuzyć przykładem
szy
ows.
·
.
1 kontrami' wy.
k ego
i · zapał
A w t e6· y entuzr~zm
1k 1
młodzieży w połączeniu z do- na Po a ce nym
świadczeniem starszych da walcza sobie przewagę.
w półśredniej Chychla pokonał
naprawdę piękne owoce.
capeka. w pierwszym starciu dy·
(m. b.)
sponujący silnym ciosem Capek

I

· S. b1•b11•otek
350 ty
R d ' k
w 1ąz u a ZJ ee j m
ś

Z • k

p od wzgw
1ę dem 11<>

wydanych na

m1eszkań.ców, podczas, gdy

ksiątek Związek Radziecki za) w USA jedna blblloteka przypamuje niezmiennie pierwsze miej- da przecJętnie na l3,5 tys. mieszsce na świecie znacznie wyprze- tcańców wliczając w to blbllotekl
ci

Inne państwa.
Ludzie radzieccy kupują ooraz
więcej kiążek, Robotnicy 1 uczeni, artyści 1 kołchofnlcy posiadają własne biblioteki. Wystarczy
wspomnieć, że w ciągu r. 1950 ty!ko ludność wiejska ZSRR nabyła
książek za przeszło 800 mllionów
rubli.

SKWIE DRUŻYNA POLSKA SPOTKAŁA SIĘ Z CZECHOSŁOWA
WYSTĄPIŁ
KTÓRY
CJĄ ZWYCIĘŻAJĄC 12:8, ZESP OŁ CSR,
BEZ KONTU2;JOWANEGO TORM Y, ROZEGRAŁ SWO.TE PIERW·
GDY POLACY WYSZE SPOTKANIE W TURNIEJU, PODCZAS
STĄPILI PO RAZ TRZECI, WYKAZUJĄC PEWNE PRZEMĘCZE·
NIE POPRZEDNIMI WALKAMI.

570

trafia kilkakrotnie Chychłę.
dalszych rundach Polak osłabia
przeciwnika celnymi kontrami I
wywalcza sobie stale rosnącą prze
wagę, wygrywając walkę zdecy.
dowanle.
w lekkośredniej - Krawczyk
xwyclęźył Krocaka.
W średniej Nowara po wyrównanej watce przegrał stosunkiem
głosów 2:1 z Jtoutnym.
W pólclężkleJ - Grzelak ~!oczyi bardzo dobrą walltę z Rade·
macherem. Pierwsza runda miała
przebieg wyrównany. W "lrugleJ
Grzelak przechodzi do szybkiego
ataku, bi.Je seriami I rundę wyso
ko wygrywa. w ostatnim starciu
Polak w dalszym clągq jest w
ataku. Po serii ciosów Grze1a:ca,
~ademaeher jest zamroczony 1 sę
dzia wylleza go ,.na stojąco" do
oślJ:liU. spotkanie wygrywa wysoko Grzelak.
W clężltieJ - Jądrzyk przegrał
z Netuką.
we wtorel< Polacy ma.Ją dzień
przerwy, w środę _ walczą 2 Ru -

szkolne I uniwersyteckie

Obywatele Związku Rad.zleciciego korzystają w szerokim zakre·
s~e z księgozbiorów różnego typu
bibllotek. Opubllkowany 29 stycznia br. komunikat 0 wynikach
:"!;:onania planu gospodarc%eg-0
""'.SRR na ~ok 1951 podl;:re~la, że
liczba blbl•otek na terenie ZSRR
przekr<>czyla jut 350 tys„ a łączny
Ich księgozbiór wyn~I ponad 700
mówią,
milionów. tomów. Cyfry
że V: Zwiqzlrn Radzieckim Jedna
biblioteka przypada przeciętnie

Santych tylko bibliotek publlcznych l naukowych jest w Zwlązku Radzieckim ponad 3 tys.; niektóre 'I: nich należą do najbogatszych na świecie. Dzleslątki tysięcy blbll<>tek istnieją w szkołach, na wyższych uczelniach I w
tormacjach Armil Radzlectclej . H.adzleclcle związki zaw<>dowe prowa
dzą 10 tysięcy bibll<>telc, przeważnie przy klubach robotniczych,
D<>mach i Pałacach Kultury.
P')ństwo radzieckie uruchomiło
dzleslątkl tysięcy bogato wyposażonych bibliotek w m ~Jscowośclach wiejskich: coraz większa
ll<>ść kolch-0zów zakłada też wla- munlą.
• *•
sne biblioteki. Tak np. w obwoW sobotę wirczorem bokserzy
dzle omskim wszystkie tcołch-0zy
Imają już własne bibllotrkl, liczą - \ZS ltR walcz:>-11 z Rumunią iwyclę
żaJąc 20.0.
ce łącznie ponad 400 tys. tomów.

:c

mistrzostw
narciarskich Polski

ZAKOPANE, 10.3. - Slalom-gl.·
gant był ostatnią konkurencją mlstrzo&tw narciarskich Polski. Blels:&czanln Płonka wykazał wczoraj,
te Jest w zasadzie najlepszym tech
niklem w zjazdach.
Czas Płonki (CRZZ) 2 mln„ 2)
3)
Claptak-Gąslenica 2,04 mln„
Ról-Gąslennlca (AZS) 2,04,6 min.,
4) Wawrytko u (CWKS) 2,0& mln.,
5) J. Marusarz (CWKS) 2,C6,8 min.
W slalomie-gigancie kobiet Gro
cholska zawiodła po raz trzecL
czwarte miejsce,
Zajęła dopiero
będąc gorszą od zwyelę:l:czynl o 10
sekund, Mistrzostwo zdobyła Ko·
delska (AZS) z czasem 1,51,8· mln„
2) Kowalsll:a (Gwardia) 1,55,0 mln.,
3) Bąkówna (AZS) 1,58,2 min„ ł)
Grocholska (CWKS) 2,01,6 mln„ 5)
Sty!lliska (AZS) 2,03 mln.
PunktacJa ogólna mistrzostw: 1)
CWKS 1.697 pkt„ 2) AZS 1.342 pkt.,
3) CRZZ 1.272,5 pkt., 4) Gwardia
874,5 pkt., 5) LZS 325,5 pkt.
W

dzając wszyst~le

1

Finał

SensacJa
koszykowa
Zaden ze znawców koszykówki nie przypu szc1 ał, że
r")pr. Łc:izi złożona z bardzo
r .lodych zawodników będzie
godnym przeciwnikiem dla na
~zych kadrowiczów. A jednak
młodzież nie tylko stawiała
dzielny opór, ale tym razem
wspania ły
odniosła naprawdę
sukces bijąc zdervdowanie ka-

drowiczów 42:33 (17:11)
W zespole zwycięzców na
wyróżnienie zaołużyli: Kac-zma
rek, Kasiński, Jańczyk i Wiś·
niewskl.
Punkty dlc1 repr. Łodzi uzyskali: Kaczm:.rek - 12, ,lań
czyk - 9, Kasiński - 8, Bednarowicz W. - 5, Wiśniew
ski - 4, Duda - 2 oraz Waliglirski i Przywarskl po - 1.
Dla kadrowiczów: Maciejewski - 10, Smigielski - 7,
Pawlak - 6, Mokwiński i ży
4 oraz Bednaroliński po wicz J. i Kwapisz po - 1.

·

Raporty już_.gj,ę. P~ójdą na Kqbę„.

Dziedzictwo
ftrzesta I0

p

I ewnego wiosennego poran
ta. 1924 roku przybyli do Ło- Jl:""
cizi d . Ł0 t
k
W~J

Y~ze. Mając mały

. apital1k w kieszeni i gprzyJ&Jące warunki (były j to czasy
Grabskieao szal .
w 1 t
"j '.
eJące inflacji
a u owe l olbrzymiego wzro
stu
bezrobocia)
ge postano
T ' bra~i
:· a s c h rawyrobów Wl 1 zalozyć zakład
gumowych Zrazu
był to mały Warsztat ·n Gó
nym Brusie Po dwó hal t rhwyzysku łód. .
c
~ ac
(płaca t
zkich robotników
wynosi·ła yg°dni?wa robotnika
30
które mó ł llliln: marek , za
g nab · 6 b h
ków chleba)
~ety
oc en0
,
chczasowe
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Swieżawskiego. Firma „Gentle- - - - - - - - - - -- brak kadr fachowych ułatwił
man" zawarła pewnego rodzaju
. wrogom ustroju dostanie się

. „gentlemen agreement" (tj. po
rozumienie dłentelmetl.skle, pole
gające na „uczciwości" stron,
a nie uJęte w formę umowy plsemncJ), z panem
Swictawsktm,
na mocymlnlstrem
którego
ten ostatni został zaproszony na
członka rady nadzorczej firmy
„Gentleman" z pensją 25 ·000 zł
(przedwo 3ennych) mleslęczśniet
W zamian za to pan wieżawski postarał się, by rząd
Polski t:awarł odpowiednie umowy handlowe z kra3·ami dostawcami kauczuku Qraz od
biorcami obuwia gumowego.

i nędza

kowskA - nie
jeszcze
za wygran\, W styczniu trzy
burłuazji
koleżanki z mojerto zespołu
chorowały, więc "musieliśmy „Było nas pięcioro, mały eh d:d r
oddać proporczyk. P.Je do nas cl, które rzadko Widziały na etole
musi wrócić.
chleb w dostatecznej 11ości. .Tak
.ó i
ły
ć
Oto jest wyraz nastroJ w
mog mle tego chleba do s;rt11.
atmosfery panującej dziś w kiedy ojctec nogi zerwał w po11ZU
oddziale konfekcji f LZOG.
kiwaniu roboty. Clętka była ta •
Efekty tej atmos ery?
sza młodość, wypełniona głodem,
Wydajność jednego zespołu zimnem rzadk-0 opalanej izby rona 8 godzin wżrosła z 500 par dzinnej i marzeniami o nauce.
do 800, a nieraz 900 par obu~
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Czy praca Zakładów jest cal zmarszcz:kaml twarz ojca, kt6'f1
kowicie zadowalaJ'ąca?
wracał
do
domu
ze
smutną
ci6 t
6
i
bot Wie!·
wt
Niezupełnie. Szwankuje jesz "' e zn w n e ma ro y,
ecze ·akość rodukc·i. Ilość ro dy matka za.lew,ając się łzami uJ.
P
J
P czyła akromny uciułany rrosz i
duk~Ji. I gatunku jest jeszcze myślała na jak długo go jeezcze
pomzeJ planu.
Obserwując jednak walczą- wystarczy. A gdy głód, który był
ce taśmy mamy nadzieję że codziennym gościem naszego m1e
d t h
'
al'
.'
s7Jtanfa, dokuczał nam jut tak
o yc czasową ryw izac3ę o
llość produkcji skierują
na bardzo, wtedy matka nocami mo•
walkę 0 jakoś'ć. A wtedy zało dllła aię - by troje nas zeszło z
ŁZOG b d i
ł
i tego świata. Pytałam wówczu
ga
ę z e mog a nap sać do braci Schrage na Ku- matki czy ~zystkle dzieci muszl\
bę:
·
z głodu umierać - i czy jak się
.
umrze to będzie więcej chleba dla
- Jesteśmy szc~ęśliwi, że- innych. A przeclet chleba w &kle
śmy się ostateczme potrafili pa h było dosyć w olknle piekar
uwolnić od was i waszego po
c
·
.
.
- ni leżały wielkie rum!.ane bochny,
nurego dziedzictwa.
chrupiące bułecl.ld, nawet obwaM BIELECKI
nki Dl
dl
st
·
rza ·
aczego n1e a wsry •
kich jeat chleb?

na szereg stanowisk. Wykorzystali te trudności niektórzy
usłużni pachołkowie kapitalL
styczni dla opanowania i uję· _
cia steru rządów w Łódzkich
Zakładach Obuwia Gumowego. Znaleźli się nawet podobno tacy, którzy regularnie co
miesiąc wysyłali raporty na
wyspę Kubę, o stanie budynków i· maszyn. A bałaganowi
w fabryce pozwalano celowo
narastać z dnia na dzień.
Wystarczy powiedzieć ż e do
Brygadzlstka Leokadia Olkowska polowy 1951 roku nie ~iedzlano
·--------------(na zdjęciu) t Jej zespół który w ŁZOG, co to Jest współzawod
przcn1ował w IV kwartale 51 :r. nlctwo pracy, co to są normy
posta,nowm nie dali za wygran!\. produkcyjne (co nie przeszkadza
W marcu propo.rczylt musi być
Io kierownictwu wysyłać falszy
w naszym zespole - powiadają. wych sprawozdań do władz nad
rzędnych), a przodownlk6w pra
cy typowano nie według osiągnlęć w pracy, lecz według widzi
misię kierownictwa zakładów.
Bywało I tak, te kierownik
działu pracy i płacy przestrzegał
przodujących
robotników,
by nle przekraczali baz akordowych, gdyt jego fundusz plac
Jest zbyt szczupły!
P61 roku temu nlltt w ŁZOG
nie był w stanie odpowiedzieć,
jakl jest doldadny stan zatrud-,
nienia w zakładach. Nikt nic
kontrolował
kart zegarowych.
Bywały dni, kiedy 30 proc. załogi nie przychodziło. do pracy. ~
Na to pytanie nie mogłam zna•
Nie było żadnej kontroli należ
• e
ldć odpowiedzi nawet gdy pod.
nycb I wykorzystywanych urlopów, w wyniku czegn nlelct6rzy
rosłam do wleku panny. 0!)1.lścipracownlcy otrzymywait dwa a
łam rodzinny dom. P1'zyjęlam pra
~ Z tą załogą nie da alf.I nic uo bi.ć - mówll.I ludzie, którym
powiedziano pótn!ej - pre cz!
nawet 'trzy razy W ciągu rolm. l"'"""ł cę u zamożnych ludzi jako 11łutYJnc~em Anna Szyndler, Helena Bratek, PelaKla. Witkowska
(zdJęcie na lewo), .Tadw1ga Maurlopy miesięczne.
•
tąca. Tam chleba nie brakowało.
1
h::..ilka l Aniela Górska (ll'Jdjęcfe na pra.wo) i;' ŁZOG udowodniły, te robotnicy uwolnieni od dziadzi·
Plany produkcyjn.e były wy
Nawet odpadki chlebowe wyrzuc
\t&Pttallzmu pc>tratlą 'WYZIWO 11ć s 1l~ble wiele sił I wykaza6 w~ele zdolności w walce o pro· konywane... na papierze. Drocało •lfl do 6mletn1ka. Wycl ągal1
dukcję.
gą różnych kombinacji i maa.łogt budów n zarządu le potem .stamtt\d biedni ludzi•
- - - - - - - - - - - - · . chlojek wykazywano wykon~Budowlanego
Ł.P.Z.B. 1 Jedli.
b
-nie planu, by uzyskać premię
na apel Pafawagu" po~ Udowama zakładu stały się Pan Swieżawski okazał się wy Nadszedł tragiczny wrzesień pieniężną dla administracji za djęły zobowią~~nia dla uczcze
Slutba u zamotnych - t o była
z Yt ciasne, a Polska zbyt jątkowym
dżentelmenem, 1939 roku. „Dzielni" bracia kładu.
nia SO-lecia urodzin Prezyden. moja edukacja. zrozumia1am, te
!kromnym rynkiem zbytu dla gdyż postarał się również o u- wraz z ich „mocarnymi" proKierownictwo zapytywane o ta R. P. Bolesława Bieruta świat dzie11 alę na ty~h co mall\
1 za duto 1 na tych, którzy nie maOlbrzymich możliwości produk chwalenie odpowiednich ceł tektorami via Zaleszczyki um- przyczynę niskiej wydajności święta 1 Maja.
cyjnych firmy „Gentleman". ochronnych i protekcyjnych, knęli zagranicę. Osiedli na wy pracy odpowiadało:
d
,~Il nic. Zrozumiałam, te w śwlezgodnych z interesami nadzo- spie Kuba, gdzie jak ongiś w
ię zy lnnymt załop. bu- cie tym toczy &ę twa.r da walka
112
Pensja pana ministra rowanej przez niego firmy.
1924 roku w Łodzi - założyli
- No cóż, z naszą załogą nic dowy
- 65 zobowią,zała się ty.c b biednych wyzyskiwanych z
W
1926 b
Rosły obroty 1 bogactwo fir zakład wyrobów gumowych i się nie da zrobić.
c;!~~~ ~~t~r:Jt1:r~~~ i tyml1i bogatymi, którzy wyzyski·
r.li b d:.,.~aicia Scbrage my Gentleman" rosła nędza „uszczęśliwiają" tubylczą ludWyna j ę
u JUA przy ul. Li„
,
.
ność
I oszczęd za j ąc 4.0 75 roboczo-go- wa .••
Jnanowskiego i rozpoczęto pro i wyzysk r~botni~ów bałuc·
owie ziano-precz.
dzln wartości 61.125 zł. o zo*•
•
dukcję n a olbrzymią skalę.
ki~h. Sprytni braciszkowie uSytuacja ta przy biernej ap- bowlązanlu tYm załoga napl- c dzlsi j bi Wla.d sław No·
0
Dla 7.dobycta rynków zagrani· mieli też rzucanymi od czasu
Raporty szły na Kube robacie CZP Gumowego i sala w Uście wysłanym do
a ro
Y
a
cznych I powiązania się z kapl· do czasu ochłapami przyciąg• Tworzyw Sztucznych, mające- Prezydenta.
wak, która tant oplsuje swą mło·
ta
łe111
ni
len1
ć
t
zagra cznym sm
ono ną na swoją stronę niektóPo mrocznych latach okupa- go swą s!ldzibę w Łodzi trwa
Załoaa budowy 146 ,,Boru- dość w llścl& do reda.kej!? - .Test
orinę prawną firmy na spółkę
h k.
"kó
j
. 1
ki
0 • ryc
al(cyJno. Do zarządu -ółki
ierowm w, ma strów i CJ"i h it
erows ·ej nadeszło w 1a do lipc!l 1951 roku, kiedy ta" w "Zgierzu wykona szereg pracownleą PSS „Tęcza" w Wie·
Pr Óci „ dwóch sprytnych
.... braci t zw. arys t okracj ę rob otniczą. 1945 rok u wyzwo1eme
· naro- Komitet Łód zki PZPR ujął prac przedterminowo zaosz. lunlu. JeJ dzieci spędzają t".zletl.
rszedt dyrektor banku depozy· Jednemu dali domek rodzin- dowe i społeczne Klasa robo- sprawę w swoje ręce.
czędzając 6.216 rob. godzin w przeiiszkolu, a mąt ma stalą
owego - Tempelhof, finansista ny drugiemu s
g
i tnicza stała siA P.rawym włatoś i 51.: 5
I
pracę w Technlczne.J Obsludz.e
&nglelsk.I - Atkln l przemyslo·
'
prawi
arn "
Przede wszystkim usuni"'t .... war c a. OO z•
R In! tw
w 19" ' b
'Wlec szwedzld - ln:t. Hansep. tur, czyjąś córkę wydali do- ścicielem zakładów, ich potem
·
" "
z ł gł b d
k
c a,
u• r. ył w sana•
klikę pact1ołków kapitalistycz
ao
u 6w W 0 zor ow1e torlum, skąd wrócił s nowymi 51.
tlnteres I dobro firmy wymagały brze za mąż, a ci w dowód i krwią _ zbudowanych.
et ścisłego powiązania się 1: wdzłęczn 0 ś i
li
nych, WRN-owców i sabot:ł- zobowiązały się ukończyć bu- 1aml do pracy,
czy-nnlkamt r~ądowyml Wybór
ć
c pomaga utrz.yJednakże trudności pierw- żystów. Powołano nowych lu dowę bielnika I warnika 10
Padł na szeJ:il kancelarii cywil· ma w ryzach setki wyźyski- szych lat powojennych a zwład 1 wcze§nfej zasiek W"gl
neJ Pl"ElrzYdmta, pana. mlnllitra wanych robotników.
d tkl' .
d
dzi i zal'Zęto wp. cv• adzar cio n
•
u
„ o- Władyslawa Nowak na zebraniu
szcza
o iwie
o czuwany Zakładów ład i porządek.
wego o 8 dni przed terminem wyberczym Rady Kobiet prey
Nowy duch zapanował w za oraz za.oszczędzić przez racjo_ PSS „Tęcza", w dysku1jl n;i.d pro
nalne zużycie materiałów 'l!ł. Jektem Konlltytucjl powledzlala:
kładach. Robotnicy uwolnieni l02.24ł.
„to wn:ystlko co mam dała. ml wla
od jarzma odetchn~li z ulgą
Ogólna wartość podjętych dza ludowa. I to wnystko co mam
i poczuli się prawdziwymi goprzez II Zarząd Budowlany zo ntwlerdza jeszi:H projekt Kons.tyspodarzami fabrykl
tue,J.1 PoJSlldeJ RzeczypO'Spolitej Lu
bowiązań wynosi 452.1 '70 zł.
Niedługo trzeba było czekać
daweJ. Konstytu-cJ~ to moje obec
na rezultaty. Po kilku tygodKoresp. J. Ujma. , ne tycie".
niach pracy o~·Gilrizacyjnej,
r'
„Złodzieje, krew naszą pi
już jak w ul1,1, barykadowano świetle lamp' naftowych. w zmiana stosunków znalazła od
Ją, w norach pracować kadrzwi i ~kna, ~obii:!ty zaży- salach panowało ;raz przeraźli bicie w wynikach produkcyjKonsłyłuci!
Zą, a co za to mamy? Nic! wały
"'.°h. trze~wi~cych, a ich we zimno, to znów .straszliwe nych. Okazało się, że z tą zaGłód i choroby. Zabijmy ich
przerazern . męzow1e goirączko- go;rąco, powietrze przepełnio- łogą, jak z każdą inną - „da
Wszystkich. a warsztaty apal wo myśleli
nad .5P<>Sobami ;ra- ne kurzem, miliardami drob- się coś zrobić", że w robotni111)'"!
towan:la w~sne~ ~óry.
nych pyłków z przędzy, trujące kach ŁZOG istnieje jednak
Obywatele miasta Zgierza
Cóż to s-1ę dz1eJe? - zawo- wyziewy chemikailid. używanych zdrowy instynkt klasowy, któ
Aleksandrowa nigdy jeszcze lał ktoś prze.z uchyl-one okno. w produkcji. w takich warun ry pozwolił im w krótkim cza
nie słyszeli tak przerażają
To tkacze bunt ogłosiJ.i - kach pracowały kobiety i dzie sie całkowicie zmienić stosucych, nabrzmiałych wściekłoś odkrzyknął. z d~ s~óż noc- cl. Płaca robotników była bar- nek do pracy.
•
•
Ó
' •
' cią pogróżek, jak tego pamięt ~Y· Wylegll na ulice l wołają, dzo niska, a co za tym idzie SWGJ
nego ranka 30 października
cięż.ko ;im pracować. W A- niska
stopa życiowa i cl~żkie
Walczr1ce
taśmy
Wśród o<tbywających się w Łodzi gwarantując w ten sposób k!lztał1826 roku. A porywisty pół ze
leksandrowie to ~mo.
warunki mieszkaniowe'.
~
nocny wiatr niósł groźne okrzy
Bunt tkaczy Zg.1erza i Alek
Na przestrzeni lat1 od buntu
Przy dwóch taśmach w sali dyskusyjnyeh z~brad pracowni: towanle na.szeJ
kultury według
ki killmset tkaczy po wąskich .sandrowa trwał dwa dni - 30 tkaczy zgierskich i aleksand- konfekcjonowania obuwia za- :y-cli"" na temat projektu Konsty- koncepcJI kultury •ocjaJlstyczneJ.
Ulici.Jtach Zgierza i Aleksan- i 31 października 1826 roku i rawskich do wybuchu wojny tknięte są proporczyki je- kt~jf zasłucuJ~~~ uwag~ldy,skuslJa,
Pla.stycy w o.sobailh prezesa łódz
drowa . Zaledwie dzień wsta- był pierwszym za~rgiem w w roku 1939 warunki pracy den „miesięczny",
a drugi zl rla zgroma
a w u e~ I\ n e· kiego oddziału ZPAP - Tadeussa
Wał, a w domach właścicieli o~ęgu łódzkim, m1~y tka- robotników łódzkich w fabry „dzienny". Posiadaczem pro- d kte Jl '; ~:.Jr.:nferency!:~ o~z~ Grygiela I dyr. Ludwika Tyrowi·
Warsztatów tkackich wrzało ~mi a pracodawcarru na tle kach wlókienniczy<:h uległy porczyka „miesięcznego" jest ~ yw
ie pracow
w u • cza naświetlili w dyskusji hlosny
niezwykle ciężkich warunków poprawie w niewielkim tylko zespół nr 6, kierowany przez ury.
obraz oderwanej od tycia, kosmo
pracy. A warunki te były bar- stopniu. Na}częściej o tyle tyl brygadzistkę Annę Szyndler. w ot~w!oneJ dyskusji po refna- politycznej sztuki bur:tuazyJnej,
1
dzo ciężkie. Rok wcz~śniej ko, o ile poprawa warunków Wręcz „dramatyczna"
była ce M e~yslawa Kotty, której ślt>po wysługującej się garstce za.
wspo~ o tym Stanisław W pracy ;robotnika podnosiła walka dwóch taśm - nr 1 i prze wodmczył przewodnfc:aący Ra· motnyilh snobów, Dziś, w Pol~ce
S~s:z:ic mówiąc o fabry:e s~- jego wydajność i przynosiła nr 6 o proporczyk za styczeń. dy Na.rodowe.J miasta Łodzi - Ludowe.I wyzwolona od tego ro·
kiennej w Sieradzu gdzie w1- korzyść kapitalistom
.
ob. Marla.n
Minor,
zabieralf dzaju „mecenasów" sztuka mote
dział:
'
S bki
ó. t
"ki
Chodziło o to, że zdobywcą głos literaci, filmowcy, plastycy I spełniać swą społeczną rolę 1 llłu·
1
.zy
.rozw J . ee. 1:1 • roz proporczyka w październiku, muzycy. Przypomina.li oni metody · ć
•
ZPW IM. WIOSNY LUDO\V
":•. lak .z rana z wschodem WÓJ ~ z niewiell~eJ fabry- listopadzie i grudniu ub. roku buriuazJI, która twladomle ""Y- zy masom i>racu,ącym,
słonca biegną z miasta do C.-ZC1€J osady w potęzne prze- był zespo'ł nr
od kHku miesięcy cle;rplą na
brysr.adzi"stki
~„
Zabierają<:
głos w dyskusji
1
fa.bryk.i tł
I dzł tarych mysfo
· t
ta i 0 l
~
chała twórców w warunki clę:!;lclej przedstawiciel KŁ PZPR _ Kacz·
brak wody. Jeżeli CZPW nie po
średni
h umłyd u h ~ d i c!1 brzy wi eh 1I:LaSb ok, pow~ „ n e
Leokadii
Olkowskiej.
W
stycz
wegetacji
l dążyła do Izolowania mar~k zwrócił uwagę na narodo·
llara się o przyznanie kredytów
c ' m o yc I
ze
m c .L<l r?' w rrueJsce na niu zespół Anny Szyndler po- twó ó 0 d 1
l ia.k z zachodem jedni wra wpół chałupmczy<:h zakładów •·
.
re w
udu.
wy charakter projelctu naszej
na Wybu·dowanle studni przy ul.
1
Caj„„ d o d om6 w, a d ru d zY - cała Je
. d nym s łowem 100- s.anow1
. k A wywalczyć
·
· · propor- Równoczegnl& liczni mówcy pod Konstytui:Jl, będ•ce'
Siennej, to zachodzi gro:fba nLe
·• , ukoronow•~
WYbiegają z miasta do fa- letnia droga
gospodarczego czy ·
pomewaz. me ma ~ze~ \ kreślall olbrzym! dorobek I zdo· niem wielowiekowych walk rewoWykonania planu na I kwartał
brykl".
rozwo3·u mia ta
k
. ka- czy, której by us1:ną ci;i.ęc1ą I bycze naszegc:, narodu w dziedzl- lucyjnych naszego narodu o zrzu·
br, Przecz te zakłady.
.
s w o resie
wytrwałą pracą me mozna b y t
Dłu· gość dnia roboczego przez p1talizmu stoi w
jaskrawej
•
.
nie ku tury 1 sztuki oslągn.Jęte na cenie jarzma zalctnoścl poli1ycz.
* • •
całe dzies.ięciolecia nie ulega- dysproporcji z postępem wa- ło zdo~yc - więc proporczyk przestrzeni ostatnich 7 powoJen- nej i gospodarczej.
>lt ODLEWNIA W ŁOWICZU,
ła zmianie, trwając od 12 do runków higieny i bezpieczeń- zdobyli. ·
nych lat. Literaci: ICoprowsk.l, Tl·
Podsumowu!ąc dy!f!,usię ob. l\li·
Podległa Łowlcklm ZPr obniży·
16 godzin dziennie, a miejsca stwa pracy w tym samym oAle z dala uśmiechają się moflejew, Rymkiewicz i Szuirter nor zaapelował do łódzkich pra·
ła dotychczas obowlą:iującą no:r• pracy tkaczy były po prostu
kresie.
dwie brygadzistki Pelagia zwracali uwa.g41 na fakt, te dople cownlków kultury by czynnie po
mę zutycla koksu na jednostkę
ktii:nią. Sale fabryczne niskie,
Dopiero 7 powojennych lat Witkowska i Helena Bratek, ro Polska Ludowa przywracając pularyZując proJ~kt Konstytucji
wytopu z 18 kg na 8 kg. Do- trudne do przewietrzania, o władzy ludowej zaznaczyło się każda oddzielnie w skrytości twórcom
Ich wldclwą pozycję I wc 1elali w czyn słowa Prezydnn·
łwladczenla Łowdcklch ZPT win małych nie
dających wiele wie1'kimi osiągnięciami rów- ducha ma nadzieję, że propor- doceniając ich rolę, Ja.ko „lnty. ta Bieruta: „Ponleśn1y projekt w
ny być rozp11wszecbnlone i wy· światła oil.m ach i dlatego przez nież i w tej dziedzinie. Ale to czyk w tym miesiącu zdobę- nlerów dusz" narodu, otworzyła masy,
wyjaśnijmy jego wleUcą
korzystano we wszystkich odlew większą część roku tkacze :nu jui odrębny temat, do i1n nego d:r.ie jej zespół.
przed nimi wspan.lałe peupekty- pr~elomową tre~ć ... "
Iliach.
.sieli or,acować przy skąpym artykułu.
(s)
- Ja - mówi Leokadia Ol- WJ D.fmrępowa.neio
rozwoJu,
(zn)

:.r..,..,.

Podjf11 apel Pafaw1gu

z
M.

t

p ·d·

i

·u

°

Jak tkócze zgierscy i aleksandrowscy
w roku 1826 podnieśli bunt
I

Z dyskusji nad

Dopiero w Polsce ludowej

artyści mają

prawdziwe perspektywy

rozwo1u

f

w rczosc1
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Wczasie studiów-odbvwają służbę wojskową
[WARSZAWA

rozpocznie się zale!Mai:l,le nowYch przeSZło 600-hektart>wych terenów przyszłych la!ów
mlej~ich, :M, I.n. będą to tereny
Olszynki Gr<>chowskiej (34 ha)
Wydmy 2erlllńsktej (40 ha) oraz 1:i
ha w Kabotach. Za kilkanaście lat
i>Od.miej~a tereny Wairszawy :i:alt'osnfł młodym lasem.

Na

W1Qsnę

!:BEŁM:

Władystaw

Lewczuk, mies.z'kanlec wsi Rucika w pow. Chełm zła
pal pięknego szarego orła. Zbłąka
ny i głodny ptak wpadł do stodoły w pGSZuklwan!u PQ_żywlenia.
I,.ewc2lUk zaopiekował się pięk
nym Pt,a,kien\ i zawtadomił najbllż
szą stację, ornitologiczną, te orzeł
ma obrąc.zkę z napisem „Ornithol, Cent. Rlga 4763". Ptak został
J:>rzewieziol'ly do Warszawy.
WYBRZEŻE

Zalega kutra „Kol 21" łowiąca na
pierwszym łowisku kołobrzeskim,
złowUa ~estotra długości 110 cm 1
wagi •8 !kg. Jesiotr jest rybą zanikającą na. wodach Bałtyku i zło
wiony okaz jest zaledwie szóstym
3es!otrem złowionym przez na~ycll tybak.ów po rol.tu 1945. Naj
Większy okaz jesiotra złowiony zo
przez rybaków
11tał w roku 1950
!,ArJd". Jego dtugość wynooila
E60

cm.

Wazne
dla właścicieli
. Bdministratorów

-----. ń
W
bo'
ty.
ym1e
JOwego.
cznego l
my kilku: Franciszek Janus.zek, student II roku na wydziale filozoficzno _ społeczł
b t ik b ł
.s...:
stu d ent Czesł aw· K. szedł na b rze. W prawuz..ie w Wyższej nym, syn ro o n a, y y cz o
wykład. Przed chwilą właś- I Szkole Ekonomicznej współ- nek Gwardii Ludowej. Frannie skońe2t'{ły Siię 'ćwticzenia praca ta układa się wzorowo i ciszek Jakubcziak studiuje na
z staro - cerkiewno - słowiań- wyniki szkolenia w r.am~ch tym samym wydziale, syn maskiego, trzeba więc śpieszyć studium są 211dowalające, ale łorolnego chłopa z pow. zasię, aby zdążyć na czas. Parę za ro . np. na Uniwersytecie mojskiego, wzór pilności i
Marian Tupiak,
minut później i,.vpadł do sali f ...ód.zkim pozo8tawia ona wie„ dyscypliny,
wykładowej .studium woj~ko- le d-o życzenia. Dzieje się . tak student II roku historii, syn
wskutek nie zawsze właściwe- robotnika budowlanego. Rowego.
Sala była już zapełnjona. g0 stylu pracy organizacji par- bert Gluth, student I roku na
matematyczno - fiz .Przysiadł gdzieś na skrawku tyjnej i ZMP-owskiej, które wydz.
ławy i wyjął brulion. Czesław nie wykazują dostatecznego chemicznym, syn profesora.
Studenci pilnie i z zapałem
K. uśm.iecł:mął się do włas- zainteresowania zagadnieniami
służbę wojskową,
nych myśli; „Jeszcze dw~ lata szkolenia wojskowego. Mimo to odb)"..vają
a zdobędZL; sropień oficera. studium wojskow~ na UŁ uno bo „służba wojskowa _ jak
Równocześnie pędzie się kształ biliwwało do wytężonej pra- mówi projekt nowej Konstymło- tucji _ jest zaszczytnym obowiększość
cić, aby. zost.ac; nauczycielem cy maczną
dzieży. Studium ma w swoich wiązkiem patriotycznym obyszkoły sredru;J."
Z rozm.yślan ocucił go głos kompaniach cały szereg przo- wateli Polskiej Rzeczypospoli(x)
wyszkolenia poli- tej Ludowej".
wykładowcy: „Dzisiaj bęqzie- downików
·
my rozpatrywali zagadnienia
terenoznawstwa."
się
przemysłowe
Głowy sł1:1ch~zy, jak na . roz
.
ka~ pochyliły . się n.ad notatlrn
ł.
mi. Czesław K. · notował
bie najważniej~ze · uwagi. Po
terenoznawstw1e kolej przy-I
W ltudiAch akademlekłeh Jen to 1pecytlezay przedmiot... W:r·
klacly I 6wlczenta. t: tego przedmiotu odbyWaJI\ się w WytszeJ
szkole Ekonomicznej, Uniwersytecie t.6d~Lm I Politechnle& raz
w tygodniu , po ł toditny„. Specyfikę je.go podnosi fakt, b wykła·
dowcaml 1 prowad~cymt fwtcze nla SI\ oficerowie z jednostek woJskowych I studenci - oficerowie rezerwy...

I
I

lecznictwo

DfUgl·.

so-

:~e:~:~ ;m:~~~ .·s~dzili

•
,
zespo, IeCZnlCZQ-SQnttarny

powstał

~~anp~~t~~~pa·a s:'mitere::::~

ł

rozbudowuje

.

J

lodzi
Kobiety
' •
d •
W

Widownia

nJU Swego

Teatru

Nowego zapo brzegi pnooownica
mi pracy z wielu łódzkicl1 za kładów I Instytucji, c:r.łonltamJ ZMP,
LK oraz goś~ml zaproszonymi tu
na uroczystą ·centralną akademię ,
ku czci Międzynarodowego Dnia
I{obiet.
Na &cenie preybraneJ blękltem I
czerwienlą, u:tandaramt kół LK,
por~reta.mJ · Prezyde'llta Bteruta I
czołowych dzlalaczclt Swiatowej
Demo·kratyoonej Federacji Kobiet
- wśród zlillenl I kwiatów zas!adło prezydium: I sekretarz KL
PZPR Jan Ptasiński, przedstawi
cielka KC PZPR Piórkowska,
przewodniczący P ;ezydium Rady
Marian
m. Łodzi,
Narodowej
Minor oraz przedstawiciele Wojska Polskiego, związków zawodowych i organizacji społecznych. w
akademii wzięły udział również
bawiące w Polsce delegatki koblet francuskich i szwedz.ltich.
Uroczystość za.gaiła 'lvlceprze\V.
d 1 e
zarz. Mlejsk LK
1
. sę z a art.n c.
ka.
Po refe<rach, okolicznościowym

pełniła się

SWJęta

ly tyczenia i zi>bowlązanla prodall

cyjne z oltazJI li marca I 60 roesnicy urodzin Prezydenta Bieruq..
Na zakończenie odczytany zost•'
nadesłany z Moskwy do Ligi Ko·
biet llst t.reśct następującej:
„Drogie Przyjaciółki!
Pozdrawiamy Was z okazji
Międzynarodowego Dnia Ko·
biet, gorąco życzymy dai·
szych sukcesów w WaszE?j
szlachetnej dzialalności die.
dobra świata, demokracji !
szczęścia dzieci.
Antyfaszystowski Komitet
Radzieckich Kobiet"

Nad usprawnieniem
usług

kraw:ecko-ku~nierskich
obradowano w Łodzi

W dniu wczorajszym w LO·
dzf zakof1czona została 2-dnle
wa ogólno-polska narada akty
wu gospodarczego Państwo
WYch Przedsiebiorstw Krawh•
przewodniCZI\•
przez
Zarz. l\llejskngo Lig! Ko· cko-Kuśnierskich.
cą
W obradach uczestnicz~-:~
.
przedstawiciele 71 istniejących
· w Polsce państwot1.'Ych przed.
.
czym!, lampami kwarcowymi
itp. i tym że robotnicy mają ,serdeczne 1.1ozclrowien1a od ko- siębiorstw krawfecko-kuśnier.
JUŻ. zapew~ioną trookliwą opielb:et francuskich I szwedzkich wal skich oraz przedsor·dcie!11 Cen
~zących c postęp l Po.k~J. przedta· trali Tekstylne.i, „C'entrogal1!"·
lrę lekarską.
Zakłady te winny być przy- zane przez 1-ch ~elegatk1 powitane Centr. Zbyt.u Przem. Skórza1' ładem dla ZPB im. 1 Maja, zostały dhti:o niemllkllącymt okla nego I innych central zaopa·
trujących te przedsiębiorstwa
Dzierżyńskiego, Marchlewskie- skaml.
go i ŁZPO, gdzie urządzenie Przew, PRN M. Mjnor udekoro- w surowce.
Na naradzie m. 111. omówiozespołów leczniczo-sanitarnych ~al srebrnym! l brązowym! Krzy
na.trafia na trudności w . przy- zam I Zasługi 10 przodownic pra- ne zostały szczegółowo plany
gotowaniu i wytypowaniu lo- cy społecznej: Józefę Błaszczyk _ remontów iokali, maszyn Itp„
sprawa urządzeń so·
tkacU<ę z ZPB 1:m. Stalina, st. dalej kalu przez zakłady.
Cz~rwień ze Spółdz. Pracy Im. Le c.ialnych i praca komórek bez·
* ·* •
Poza tym 8 marca otwarte wartowskiego. z. Grabowski\ " pieczeństwa l higieny pracy
zostały 2 ambulatoria między- ZPO nr 4, Grzmllas, Rrajew- oraz p-0ruszono kwestię termiJedno · z nich dla ską z Zakładów Im. Zubrzyckiego, nowości i jakości świadc:r.onYCb
zakładowe.
ZPO im. Fornalskiej i ZPDz Przybyszewski\ z Zakł. im. Nie· usług.
im. Ofiar 10 Vlrześnia, a dru- , dz~e.Iskiego, G. Chardy z ZLP, Wie
gie dla Centr. Biura Techn. i wiórowsk.ą 2 Tekstlllmportu, mo·
Miejskich Zakładów Wodocią- tornlcze Wesołowską 1 Zdybel,
Przybyłe w mlędzyczaisie delega
gów i Kanalizacji.
cJe z ldl!tu za;kladów pracy 'l.łoty
(Wj
REFLEKTOR REMONTOWY
I
15 październik 1951. 8 listo1951. 4 grudzień 1951.
pad
8 styczeń 1952. 25 luty 1952.„
Czy to kalendarzyk zebrali?

przy fabryce

Wygłoszonym

:~:; :e~~g~~~:zk:o~i~t P;:~=~:ic~a

Organizacja zespołów leczniPo ćwiczemach rozbiegli slę
przy więkznów do sal wykładowych na czo-sanitarnych
Zgoclnlo z obwłe.szczenlem Pre:z.
szych zakładach pracy posu&N m. Łodzi z 4nlem 1 man:a br. zajęcia kierunkowe.
wa się naprzód. Drugi taki zeaikcJa składania
się
rozpoc:ięla.
finansowym wyi}<azÓW
'Władzom
ZPB · im.
spół powstał prży
~.5zyst.ltich nieruchomo§ei oraz oArmii Ludowej (pierwszy ist'ób. zamieszkałych w- lokalach
Studium wojskowe jest dla nieje już przy ZPB im. StaliznajduJl\ilYCh się na tereinie 4a·
studentów wielkim udogodnie na). Przychodnie zespołu znanych l\l.e'rucllomo§cl.
Ponlewat do biura. : Oddziału niem, gdy:!! umożliwia im od- lazły miejsce na parterze poFinans_owego zg!lllSZa sltt wielu wła
telcieli i zarzącle6w dom6w, na- bycie służby wojskowej pod- fabrykanckiego pałacu mieszparku przy zaadminl-stratorów cm.s studiów. Nauk.a na stu- czące.go się
5J>Dk6d
wet
Miejsk. Zarz, Budynków MieS?Jkal dium trwa trey lata, Po tym kładach. ·
aiych, składających wykazy nie- okresie studenci · otrzymują
właściwie ISPOrzl\dZone, Prez. RN stopień oficera rezerwy.
Otwarcie zespołu nastąpiło
m. Łodd przypomina, Iż wykazy
W szkoleniu w . ramacn stu- - zgodnie z zapowiedzią - 8
:nleruchomooel za.budowanych I nie
wojskowego niesposób marca. Tak szybkie uruchozabndowl1ńyc.h naleźy składali na dium
specjalnych drukach, które S:\ do pominąć organizacji partyjnej mienie to zasługa w pierwszym
podjęcia. W 2 Oddziale Wydziału
Odgrywają one donlo- i'1.ędzie robotników. Bo przeFina'lsowego, At. Kościuszki nr 1 i ZMP.
(parter - [pokój nr 28 i 21), Tam· słą rolę jako ćzynnik wycho- cież własnymi siłami przebunajpóźniej do 15 bm. nalety wawczy i kształtujacy ideowe dowali sale pałacowe, stolarnia
~~.
&l<ła.dać wri>ełnlone wykazy.
oblicze młodzieży, Dobra pra- f~bryki ~Y,konała 8„kabin gaca studium wojskowego Jest tmetu f1zyko-terapu, z włas
UWlairUnltowana dobrą · współ- nych funduszów zakupiono sto
MYSL FILOZOFICZNA
pracą z uczelniami, organiza- ły i krzesła.
Poradnie zespołu czynne są
cjami politycznymi i młodzienr. 1-2
od godziny 8 do 20. Pracuje w
żowymi.
do nabycia w księgarniach
Trzeba sobie powiedzieć, że nich 4 lekarzy i kilka · pielęgnie wszędzie pod tym wzglę- niarek.
DOMU KSIĄZKI.
Zapal 1 entuzjazm., z jakim
_ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • 1dem na terenie Łodzi_je.st do~
C~y też może jakieś pómiąt
robotnicy ZPB im. Armii LureJe11owych punktach kowe daty? Nie. To po prostu
Rozdział bo.nó"' mięsno-tłuszczo w 9Wych
dowej podeszli do sprawy uterminy, w których MPR-B
l'Zl\dzenla na terenie ich fabry wych na kwleclet\ 1952 roku odbę opalowych.
Rejestracja bon6w mięsno-tlusz· c-biecywalo ukończyć trwający
odka zdrowi·a _ został dzle się w d.niailh od 14-24.IJI br.
Ośr
odbywać
kwledeń
na
ki
w Odod.z1a.łach Handlu czowych
wlą.cznie
od 9 miesięcy remont budynku
wynagrodzony pięknymi nowo PDRN Lódź-Sródmle~cie, Al. Koś się będziil we wszystkich skleczesnymi urząd%eniami leczni- ·ciuszki 1, Łódź-Północ, ul. L!ma- pach spożywczy>ch i ma.sarsklch w Państ'UJ. Żeńskiej Szkoly prz~
now~kiego to, Łódz-Poludnle, ul. terminie od 14 do 25 marca włącz mysłowej przy ul. WólczanNo i Hati tej zielonookaWiele jest w Łodzi różnych
skiej 23.
PabianlCika 210 wg nttcJ ustalone nie.
blondynek, neonowej, wciąż nie ma; Bo
Brunetek,
Hal.
wszyscy zainteresowani poblórą
go porządku:
~
Jak długo jeszcze potrwa re·
w dniach od u-19 z1ło!>ZI\ się zgloS'l!enla w swych rejenowy.ch
!:Zatynek i innych. Tak dużo, wc!qż się wyłaniają jakie„ nozakłady pracy od nr konta. i-~oo, punkta.ch opałowych, a poświadczą mant - nie wiadomo. Wiadoże nie umiemy w tej chwili we, nieoczekiwane trudno§ci.
mo natomiast, że pozostalo c?o
w dniach od 20-24 powyźe·J soo. je u prowadzących meldunki.
powiedzieć ile. Ale my chcemy To z centralnym, to z tym, to
Zakłady pracy uspołe~"nlone od
i k z owy•n. A my c~ekamy ~ cze·
·
· d · o
· ć
wymalowania 16 (!) klas i
kat
i
1
1
d
ły
•
"'
•
te3 na3w ę
napisa o 3e ne3.
szatnia do wyremontowania.
~)e :r!c:'~tkó~, kt.-Orzy otrzyma
S W
:,zej i najokazalszej. Co to oczy kamy. I wciąż obiecujem11 na• Z U Zli
Nie chce nam się - więce3 ju:.
Il bony mięsno-tlus,zczow~ w samiała mieć neonowe, a usta z szym czytetnikom ł wciąż po•
klaitzie pracy i nadal praęują. Pra
wracać do tego tematu (bo się
malin, truskawek, czy wi§ni da3'emy coraz to nowe terminy.
cownlcy cl nie ą obowil\Z.ani skla
za MPR-B wstydzimy) więc
lł. 111. 1952 r. o rodz. 19·teJ· w dali zgłoszenia,
jak kto woli. I mieszkać
prosimy o szybkie ukończenie
Ale podobno termin 1!1 mar- Państw. FilbarmonU w Łodzi od- Z) pracownllków zwolnionych,
1niala przy Pl. Niepodleglości.
3) pracowników n1>wozaangażoca jest ;uż ostatecznv. Podob- będzie Ilię koncert· s ud1:ia1em:
A nazywać się _ 'l'argowa,
mus.zet
Dziewczęta
remontu.
HALINY MICKIEWICZOWNY - wanych dla kt6rych dołączą zglo1•o ;uż żadnych zmian ł odwo
Na miejscu dawnych brzyd- wreszcie pracować w normal·
Napisaliśmy jeszcze w ubie- lań nie będzie. Podobno ;ut sopran. artystkl opery warszaw. snn.la pośwła.dczone przez pro- kich budek z gazetami „Ruch"
•tych warunkach,
wadzącego meldunki.
·
sklej,
głym roku, że będzie zbudowa
r;.a i wykończona, . a także od- się myje, czyścił 11zoruje tonę- LESt.AWA i'INZEGO - tenor- Zaklady pracy są obowiązane otwiera estetyczne kioski. Do
ustawiono
Łodzi
w
pory
te.i
II
wypełnić do·kł:l.dnie )!Ykazy n~ bo
dana do użytku 1 stycznia trze, czuli „zapina na .ostatni artysty · Opery warszawskie.J,
guzik". Więc ł my mamy na- JERZEGO GACZKA - forte- ny mięsno-tłuszczowe zgodnie z już w różnych punktach miasta
Jak naju.przejrniej prosimy
zarządzeniem nr 26 MHW z dn.
plan.
1952 r. A po pierwszym stycz70 sprowadzonych ze Szczeci- Zarząd Budynków Miesz;.;.il•
nia napisaliśmy, że otworzy dziej~, że jest to ostateczn11 w prorramle arte 1 pieśni kom· 21.1 1952 r. I 5 z podziaŁem na gru
pozytorów ArblsJero, Cllea, cur- PY pracowników zallc:i;onych w na kiosków. Zostaną one oświe nych, by nie dał się zwieść po
lli" A,., w kmicu lutego, A po- termin.
ttsa: Donlzettiego, Dunajewskie- planach zatrudnienia.
" J...,
tlone elektrycznością. W nie- zorom przy oglądaniu zePracownicy :r.atrudnlent w :pry· których kioskach ustawionych
Ale gdyby.„ NiE? mie;cte do ro, Gounoda, Moniuszki, Puce!tem, że W pierwszych dniach
"'.atnych zakładach pracy I wszy~t w najbardziej ruchliwych pun wnętrznej strony ladnej, dw ·..inas wówczas pretensji, o ezy- niero, Straussa l in.
marca.
piętrowej kamienicy przu •il..
Bilety w cenie od zł, ł.łO do kut osoby lndywlduaLne (emilryc1,
A napisali§my tak dlatego telnicy
1%.60 da nabycia w Miejskim osoby samotne, pomoce domowe ktach miasta zainstalowano Kruczej 3.
'
'
·,1.
ośrodku lntonnacJI, Płotrkowslr.a Itp.) winny pobrać zgłoszenia (z telefony. Możemy z nich ko(W)
„e tak nas poinformował ąoProszą także o to przemok··
czerwonym puklem) w swych re·
104 tel. 1ss-1s.
spodarz Hali MHD-Polu.dnie.
jonowych pun.ktach opalowych, po rzystać na razie w kiosku przy r.ięci lokatorzy tego domu, kt6
świadczyć je u prowadzącego mel pl. Niepodległości i Wolności rzy ze strachem patrzą na dziu
dunkl i zgłosić się po odbiór bo- oraz przy ul. Piotrkowskiej rawą rynnę i wilgoć wr.hodzą
twoim ręku", g. 18, 20, nów mięsno-tłuszczowych na kwic
nr, 94.
WTOREK
dozw. od lat 7.
cą na ściany mieszkań.
deń w terminie od 17-24.111 52 r.
W bieżącym roku „Ruch" o.
ROBOTNIK (dla młodz.)
Nie od rzec.zy będzie tu taktworzy następnych 70 kios- ze przypomnieć przyslowie,
176) „Bru(Kilif1sk!ego
BAŁTYK (Narutowicza 20)
natna pajęczyna", llod.
będzie miało
211
tym
W
ków,
„Na arenie", dod. „Mło „Nowa sżtuka" g, 17,
'l"EĄ..T,ft~
które wszyscy znają z dziecinEE łlAl>IO iiQ
MARZEC
telefony .
dzl buduj:\ pokój" g. lG 19.
._.
nych lat: „zasziJj dziurkę póki·
DZIS
18, 20. dozw. od lat 7 ROMA (RZltOW5k8 82) NOWY . (Więc.kowskiego
WTOREK, 11 MARCA
mala, mama Zosię przestrzeKonstantego
15) g, 18.30 „Horsztyń· GDYNIA (Przejazd 2) „We.sole zawody", dod.
„Głos mają kobiety". ~3.25
11.45
tum
gała". Bo im wcześniej ośnaukowo
Program
ski".
JUTRO
„MaJ pracy, walki, PD· Program dnia. 14.15 „ Wspomnienia
mniej kosztów i. Mboty.
POLSKIEGO wiatowy nr 11-52, PKf" kGju", g, 18, 20, dozw. robotnicze". 14.30 Muzyka popular
WOJSKA
Grzegorza
nr 11-52 „Bumelant", od lat '1.
(Jaracza 27-29) - g. 19
no-rozrywkowa. 14.50 ~uz. symf.
III
„Zbierajmy !lł<>m", „Jta
„30 srebrnlk6<w"
dla świetlic d~iecię
cjonalizatorzy uspraw- SOJUSZ (Nowe Złotno) 15.30 Audycja
WAŻNE TELEFONY , POWSZECHN \' tObr Sta
jeśli już mowa o remonI
Radiowa"
,,Wszechnic!!
16.00
cych.
nieczynne
Pogot. Ratunkowe 254-44 lingradu 21) g. 19 „Da· nialą produkcj41", „Lis
17:45 „Ludzie pierwszego szeregu"
i tzw skutkach
chytrusek''• g, 17, 18, 19, STYLOWY
my i huzary",
8
Strat Pożarna
(Killń.skiego 18.00
Koncert muzyk! ludO\vej. Realizując zobowiązania podjęte tach, rynnach
z okazji IO-lecia PPR, Zarząd Cen nauczyciele szkoly w DoKom. MleJska MO 253-60 MUZYCZNY (Plotrkow- 20, 21. Pro$r. dla ,:1aj- US) „Jednodnl<>wi mlllo
19.30 trali Zwalczania Szkodników Zbo- brej pow. brzezińskiego mieli1<1.!ejskl o•r Inriu 159-15 ska 243) g 19.15 „or- młod. „Kopciuszek (. -rzy", dod, „sprawny 18.30 „Wszechnica Radiowa"
2
złoży! na miesiac
15.30.
feusz w piekle".
do pracy i ojlrony", g. Muzyka I aktualności. o.oo0 Kon- żowo-Mąoznych
bi by do nas żal, gdyby o nich
przed obowiązującym termin
pro·
„Mówimy
21.30
sym1.
cert
(Trau1utta l) 1. MŁODA GWARDIA (dla 18, 20, dozw. od lat 1ł
D:VZUD~ MAŁY
4
Jekcle Konstytucji". 21. s Koncert lans centralnego zarząd•1 i 14e~rę 1>ie napisać.
19.30 „Dwa tygodnie w młoctzidy - Zielona 2)
19"1
rok
za
województwa
gów
A1,1dycja
22.05
Krak.
Rozgł
Chóru
Część budynku szko!nego, w
„Muzyka ·1 miłość" dod. 6WIT - „Tajna misja" literacka. 22.20 Muzyka taneczna.,
raJu".
·0 •
*
•
„Mali ogrodnicy" g, 16 g. 18, 20, dozw. od lat 12
„PlNOIUO" (Kopernika
której oni zamieszkują ma tak
dzieza.Jtładzle
:
„Dy~pozytor
5
kameralny.
Koncert
23.00
TATRY (Sienkiewicza 40)
ze popsutą rynnę. Nauczyciele
A~s. ':;:: (~~~l~::ń:~~ ,,l~~\i~~?nyCPlotrkow- 18 • 20 ·
pana Krllgera"
wlarskim" - to temat odczytu,
Progi;am rozgłośni !órlzk.!eJ
S7), A. S. nr 44 (P1otrkow !!.ka 152) g. 17 „Depesza MUZA (Pabial'lickl 173) „Futro
który wygłosi lnż. Solecki jutro o będą musieli wkrótce wynosić
7
od
dozw.
20,
18,
16.
g.
„w dni pokoju", dod. lat lł
'.
nr 18 choinkowa"
Jl<a 225), A s
a.oo Wiadom-0ścl . dla wsi. 8.05 godz. 19 w lokalu Stowarzyszenia meble, a co najgorsze, dowie'TEATR „W kraju socjalizmu"
(Zgierska 146), A s nr 22 WARSZAWSKI
Opow. pt „Moja edukacja". 8.15 Inżynie_ró:W i. Techników Przemy- dzialy się o tym miejscowe
(Nowotitl 12), A. s nr 34 OBJAZDOWY GNOM" nr 6-51, g. 18, 20, dozw. WISl.A (Przejazd n
mikrofonem przez miasto i słu Włok1enmczego przy ul. Piotr
„z
g. 16,
„Pl&'\~~e dni"
kaczki i „gęsiego", alugim szeg. 16 od lat 12.
(Południowa li)
(Woji!oka Polskiego 56), A.
18.15, 20.30, dozw. od wieś" B.30 Pr-0gram na dziś. 13.30 :rnwslclej 135. • * •
tP1ot1 lwwsk<>
P 1 ka" _ nrze.dst POLONIA
8. nr 35 (Dąbrowskiego
regiem idą do szkoly, aby za„Tajemnicza kryIl
I
I
kl,
Dla
12
lat
godz.
adresu"
„Bez
67)
·
„.
" a us.z
14-b).
jówka". 13.55 Aud. szle dla kl. III
Kursy kroju i modelowania or- żyć kąpieli w nauczycielowych
16.3Q, 18.30, 20.so, dozw. WOLNOSC (Napiórkow- 16.20
A. s. nr 41 (Al. Kośclu- zamkm~te.
„z mikrotonem przez miasto ganlzowane przez Ligę Kobiet cle mieszkaniach.
od lat lł.
~i 48) dyżuruje coclzlen·
„Pierwsze i wieś". 16.35 Kol;lcerty instrumen szą się dużym powodzeniem. Tym
skiego 16)
Wobec tego przypominamy
od
dozw.
15.30,
g.
dni!"
A. Dworzaka. Komentarz z. razem zainteresowane będą mogły
talne
PRZEDWIOSNIE <Zerom
4
•
ńie.
Gzelli. 17.35 „Ł9dzcy metalowcy skorzystać z nowego kursu orga. PRN w Brzezinach, że zabez&kiego 74) „Poddany" lat 12
J>YżUR POŁOŻNICZO·
BAJKA (Franclszkaflska g. 18, 20, dozw. od lat 14 ZAC'..Jłl';TA (Z.lllerska Z6l stosują juz metodę Kowalowa". nlzowanego przez Dzielnicę Gór-J pieczenie budynku szkolnego
Gll1EKOi..OGICZNY
dźwię_kowy. 19.15
31) „Złote jezioro", dod. REKORD (Rzgowska 4) „Alarm" g. 18, 20, doiw 13.50 Ty<godnikKcmstytucji".
Dziś c'yż iru1e cała dobe
19.25 ~:k~~·~a";l'atL~~in~~~m~~l~z~g:~~~j jest ważniejsze niż kąpieL dia
„Mówimy o
od lat 14.
Knemle „Walka o mistrzostwa", ;;Zaklęta. narzeczO.na",
9zpital nr 2,
kaczek.
nr 2rn.
JSrdgram na jutrv.
g. 18, 20, dozw. od lat 12 dod • .;życie Jud:iilde w
iecka :i-;

•

w
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Bony mięsno-tłuszczowe
na kwiecień

o

ied nei ·Hali....

Koncert

d • Iem ar 16
Opery Warszawsk"lej.

20 telefonów

ulicznych
w kioskach „Ruchu''
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dniu wczorajszym komisja. konkursowa przepro
wadziła losowanie nagród w
konkursie „Czy masz projekt Konstytucji".
Poniżej podajemy wyniki
losowania:

W

,Gl:OS\'- ~ooq~J
terminy
na „Bartkowe oko"

Wyznaczają

BZYch chęci nie możemy interweniować, . by został Pan przyjęty.
"Natomiast może Pan być przyjęty
na kursy: ślusarski, mechanicznoPl'ecyeyjny, atolars:k:i i zegaxmistrzowski prowadzone przez
Ośrodek Szkolenia Rzemio.sła w
Łodzt (ul. Łąkowa 4). W najbliż
szym czaste zostanie zorganizowa
ny kUJrs optyczny.
W. Pawlak - Matemy interweniować w i;prawie korzystania z
dzieł
Biblioteki Uniwersyteckiej
p'o podaniu bliższych sz.c:i:ególów.

-~

I nagr. aparat fotograficzny KAZIMIERZ MALARSKI - Kutno, ul. Rej.
tana 41m.1.

n

IGRN
w Barczewie nie stosuje
terminów podanych przez chlo
vów, odpowiedzial, że prawdopodobnie zgubiH wykazy.
Tak więc terminy dostaw wyznaczane są, jak to się u nas
1ia wsi mówi „na Bartkowe
o7co".
Edmund Wzgarda
wieś Będków

gm. Barczew
pow. Sieradz.

GDY TRAMWAJ STOI
WOLNO WYSIADAC
Ob. s. L. pisała w nadesła
nym liście, że 23 stycznia wysiadła z 19 przy ul. Struga
w momencie, gdy tramwaj zatrzymał się nie na przystanku
i zapłaciła mandat karny 6 zł.
W zakończeniu listu zapytywała czy istotnie z tramwaju
wolno wysiąść jedynie na przy
stanku.
Odpis listu skierowaliśmy
do Komendy M. O., która wyjaśnia, że ob. S. L. wy.siadła
z tramwaju jadącego b. wolno i dlatego lzapłaciła mandat.
Podró'i:ni wysiadający z tramwaju w czasie postoju - nawet między przytitankami
~e· podlegają karze.

nagr.

Obraz art. mal.

przypadł
ZDZISŁAWOWI
WŁODARSKIEMU. Łódź,

T. KOKIETKA w

W. Ste.ta:A!ikl - Klli!'S metalowo·
elektryc:zmy, z0:rganlzowany przy

-'--'-

-

--

Po „Pociągu
do Marsylii"

„Czy znasz projekt Konstytucji„

dol

Ul. W!ęckowsklego 5, trwa już
Pół roku I dlllltego mimo najszczer

' -

w naszym konkursie

1,.

U nas w gromadzie - pisze
rolnik ze wsi Będków - odby
Walo się zebranie ustalające
plan odstawy żywca na rok
1952. Chłopi naszej gromady
przyjęli zarządzenie o odsta' wie żywca z zadowoleniem.
Niezależnie od zebrania do
wsi naszej zjechali robotnicy
ł rozmawiali z gospodarzami
o ustaleniu terminów odstawy,
o korzy§ciach plynących dla
gospodarzy i 0 tym żeby starać się odstawić jak najszybciej.
Podalem termin odstawy na
kwiecień i maj, co zanotowano. Ostatnio otrzymalem od
sottysa zawiadomienie, że mam
odstawić w kwietniu i w lipcu. Soltys zapytany dlaczego

„

Kto wylosował nagrody

WyJaśnienie

W KRZYŻOWCE SYLABOWEJ,
zamieszczonej w nasze.I ostatnłej
„Panora]Jl.le" z dnia 9. III. br.,
opuszczone SOltały z winy k.o,rek·
ty niekt6re określenia wyrazów
pionowych. Są tor 11. Poprzecme
drewno na maszcie do przycze·
p;:'lnla I rozpinania :tagll.
Za·
wiadomłenla drukowane, zwłasz
cza rządowe. u (mylnie podano
11). Narzędzie rolnicze.
Przepraszając
naszych „kon·
kursowtcz6w" za te błędy, przedłużamy termin nadsyłania roz·
wiązali do dnla 18 marca br.
godz. 12.

- -

udziale

ul. Stary Rynek 8a.
Ili nagr.
wieczne pióro
TADEUSZ PANASIUK,
Czarniecka
Góra,
poczta
Czarniecka Góra, pow. Koń
skie.
IV nagr. obrus ludowY
ELZBIETA ZDZIOBEK
Łódź, ul. Nowotki 6 m. 4.

„Statek Nebn1ska··

dakcji, ul. PIOTRKOWSKA
96. ZamłejscowYm wyślemy

I

Pa.fistwowy Teatr Nowy zgodnie śnie na oso ble murzyńskiego maze swym pierwotnym planem za- rynarza.
sztuka ta wejdzie na scenę teW następnych !numerach mierzal wystawić w I półroczu
będziemy omawiać wypowie br. jedną sztukę współczesną (gra atru w czerwcu br.
dzi, jakie licznie załączyli na obecnie - „Pociąg do Marsyczytelnicy - do kopert kon- lii" Gruszczyńskiego), 1 jedną
sztukę klasyczną. Tą pozycją z re
kursowych.
pertuaru klasycznego miało być
U
1JI
nieśmiertelne arcydzieło At Ostrow drze WO Z meta~em
pocztą.

Klej, ktAru klei

skiego „Burza„.

Łódtkle

filmy
rvsunkowe

Jak się jednak dowiadujemy, do
planu tego teatr wprowadził zmla
nę, Okazuje się, że najblitszą pre
mlerą teatru
- po „Pociągu do
Marsylli" - będzie równiet sztuka współczesna, a dopiero po niej
jako następna ukaże się „Burza".
Otóż tym razem
wYbór teatru
padł na sztukę młodego postępo
wego amerykańskiego pl.sana Herba Tanka. której tytuł brzmi
- „Statek Nebraska". Akcja ,tej
ciekawej i śmiałej sztuki rozgrywa się na pokładzie ameryk<iń·
skiego tankowca, odbywającego
kurs u wYbrzeży Iranu. Sz;tuka U·
kazuje widzom fragment toczącej
się na statku ostrej walid klasowej między różnojęzyczną i różne
go koloru skóry solidarną załogą,
której przewodzi murzyński marynarz Brook$, a llmeryikańsklm
dowód2twem statku, które dopuszcza się ohydnego mordu wła

W miesiącu czerwou a najpótnleJ w lipcu na ekrany łódzkich
kin wejdzie zrealizowany w ub,
V nagr. plecak turystycz- roku w Łodzi fllm rysunkowy pt.
ny -: '.!'ADEUSZ BEDEŁEK „Opowiedział dzięcioł sowie", o- Łodz, ul. Marynarska 65a. party na baśni dziecięcej Brzech
Nagrody książkowe wyło- wy, o fllmie tym, który nosił
sowali: EUGENIA ZELA- prowizoryczny tytuł „Spółdzlelnta
ZNICK,A, Łódź, ul. Piotrkow leśna", pisaliśmy już w swoim
ska 87, J. GORAL, Toma- ezasie w reportażu z początkowe
szów Maz. aL Wojska Pol. go stadium produkcji tego filmu.
37 m. 39., ANDRZEJ GIB- Fllm, oprac<>wany plastycznie
CZYNSKI Głowno, ul, Łowie przez artystów - małżeństwo Li·
ka 5'1, J. KAZIMIERCZAK pińskich (znani rysownicy-satyry
Łódź, ul. Kongresowa 25, J. cy „Szpilek" Eryk Lipiński i HaOLSZEWICZ Łódź, ul. No- Ga) t wYreżyserowany przez Wło·
wy Swiat 20 m. 4, K. PAW- dzlmlerza Nehrebeckiego - znajLIK Łódź, uL Lipowa 58 m. duje się już w obróbce laborato'79, Z. STACHACZYK - ry.Jnej w wytwórni NRD - „DePiotrków Tryb. ul. Stalina fa''.
41, J. BRYDA Łódź, Naru- Obecnie łódzkie studio eysun-1
tŁoyrdi~za W30i m.b 3, J. 4POOLON5, kowe przy Wytwórni Filmów FaTrochę śmiechu
o z,
erzowa
m.,
Ił
l~d
FR. WOJTOWICZ, Łódź, ul. bularnych przystąp o u„ o prac
Podrzeczna 12 m. l, ItR. nad nowym filmem rysunkowym
@iRABARCZYK, Łódź, Kiliń - tym razem barwnym. Nosi on
•
11'1
A GRZE- na razie
p!'owlzoryczny tytuł
s k tego
in. 6 ,
•
"
d G I Pi "' I a"
LAK, Łódź, ul. Strzelczyka „Przy go Y uc a n„ w n • Au to
4 m. 3a, J. CZERKAWSIU, rem scenariusza Jest znany poeta
Łódź, ul. Sienkiewicza lOO i pisarz AleMander Rylll'k'lewlcz,
m. 8, AL. LEWIK, wieś Ru- zaś autorami opra~. plastyczneJ
da pow. Wieluń, i JANINA i postact „bohaterów - członko
TORCHAŁA, Łódź, ul. Naru wle łódzkiego filmowego studium
towlcza 109b.
rysunkowego: Wacław Kondelk i
LeCh Marszałek. Film, kt6~ego re
Łodzianie proszeni są o o- t:vserlę objął tak.te Włodzimierz Bardzo dobrze, te nasi ąnowle
się
nareszcie. Z'amlast
sobiste zgłoszenie się po od- Nehrebeiikl, zostanie ca!;kowl.cle poznali
roblt jakieś J>soty będą się mogli
blór nagród do naszej Re- ukończony jeszcze w rb.
razem grzec:mle ba-Wl6.

Uczony radziecki Iwan Nazarow wyróżniony został Nagrodą Stalinowską za ciekawy
i pożyteczny wynalazek, który
ma bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki Narodowej Związku
Rad.zieckieg1J.
Wynalazł on mianowicie uni
wersalny
klej karbinolowy,
który umożliwia sklejanie róż
norodnych materiałów - drzewa z metalem, skóry ze szkłem
itp. Jedną z najcharakterystyczniejszych cech tego kleju
jest to, że nie reaguje on ani
na upały ani na mróz. Warstwa kleju pozostaje jedna kowo
trwałą, zarówno przy 60 stopniach mrozu, jak i przy 60
stopniach ciepła.

W oknie

księgarni

BARTZ E. - W JARZMm WEHRMACHTU. Z niemieckiego.
Opowieść
a.utobiograficzna niemieckiego antyfaszysty, który po
wieloletnim pobycie w obozie !ton
centracyjnym zostaje wcielony do
osławionego
batalionu karnego
„999". Batalion nawiązuje kontakt
:-: antyfaszystami okupowany ch
krajów. Książkę cechuje mocne
poczucie internacjonalnej solidarności klasowej. Opowi eść żyw a , oświetlająca we
właśchvy sposób
postawę
niemieckich antyfaszystów.

Popierajcie TPD

----------------------..................................................„ .............................„ ..................................„ .........
NAUKA I WYCHOW. 25.ll. 52 Zg\lbiono Indeks ZGUBIONO kartę mel-fZGUBIONO kartę ra.d•
----------•IW)"dany przez UŁ Wydz. dunkow11 wydaną w Bo- dunkową nr 5832 na na:rn-1
KROJU nowoczesnego o- Humanistyczny nr alb. gumlloWie Stanislaw An· sko Pelagia Gol'ygowska.
Zakłady Przemysłu Pończoszniczego im.
raz modelowania wyucza 1284-H na nazwisko Hali- tończak Jezlory. (3136-G)
ZGUBIONO kartę tr.t'. t·•
ją trzymiesięczne
kursy na Krawczyk.
(3190-G)
Sprzątaczkę i szofera zatrudni RSW „Prasa"
płk. Wacława Jurczaka Łódź, ul. SienkieIPR.
Nawrot 32. (692-K)
ZGUBIONO kart' mel- dunkową K ,M,H.·VI 94•~
Piotrkowska 96. Zgłoszenia do Referatu Kadr.
wicza nr. 65 przypominają, że stosownie
UDZIELAM lekcji języ- ZGUBIONO leglt. szkolną dunkową nr 43331 Sobczal; Marta Komorowska
725
ków obcych przyjmuję tl:u Politechniki Łódzkiej nr Alelcsander, Klonowa,
clmska 7.
(31.9-Ci)
do uchwały Rady Państwa i Rady Minimaczenia i przepisuję na 2089-Wł. na nazwisko LuZGUBIONO kart~ melstrów z dnia 14. 12. 1950 roku wszelkie zamaszynie, Tel. 277-08 od cja Janla.k.
Kotoniarzy i uczniów na maszyny kotonowe
(3188·G) ZGUBIONO ka.rtę mel- dunkową Wacław Tu rek,
dunkową M C.ll,57539. Na wieś Bukowiec, gm. Brój
godz, 9-11,
(3193-G)
zat~udnią natychmiast Zakłady Przemysłu
żalenia i odwołania załatwia dyrektor lub
ZGUBIONO leglt. tramwa zwlsko Ochał Franciszek. ce POW. Łódź.
(3172 -G)
Ponczoszniczego im. płk. Wacława Jurczaka,
NIEMIECKIEGO udzielam j·ową Janiny Zdzlechow~
jego zastępca w poniedziałki od godz. 10
Łódz, ul. Sienkiewicza nr. 65. Zgłoszenia osona każdym poziomie. Ofer sklej ul. Dygasińskiego 6.
do 12 i od 15 do 17. Jeśli w poniedziałek
ty Prasa Piotrkowska 104a - - - - - - - - - biste do Działu Personalnego.
728-K
sub „Niemiecki". (3205-G) ZGUBIONO !eg!t. studenc
przypada dzień wolny od pracy, dniem
ką Politechniki Łódzkiej
9 marca rb. po
G1Ó::VUeg;-księgoweg-;;~- pełnymi kwalWk~
przyjęć jest najbliższy ~zień powszedni
ROZNE
na nazwisko Czesław Kaciężkich cierpieniach zmarł nieodżało
cjruni w dziedzinie finansowej i księgowej
;;;;~~:r;;;~~~
sela.
(3198-G)
tygodnia.
724-K
wanej pamięci
Poszukuje Państwowe Przedsiębiorstwo Buna Cerownia naprawia
St P.
dowlane. Zgłoszenia należy kierować do Biu.
garderobę bez śladu Wlę SKRADZIONO kartę mel
·
f
t dunkową na nazwisko All
t'a Ogłoszeń „Prasa" Piotrkowska nr. 104a
ckowsk1ego 6, m. 5 ron cja Luzak
(3206-G)
LOKALE
I piętro.
(2881-G - -· ='-----'
pod 729.
729-K POTRZEBNA gosposia z
gotowaniem dochodząca.
ZGUBIONO
wejściówkę
Nawrot 7 m. 6. (3234-G) ZAMIENIĘ pokój z u:tyZGUBY
fabryczną
na nazwisko
Kierownik 4 Oddziału Finansowego
walnośclą kuchni I wYgód
()głoszenia
PRN w Łodzi.
POTRZEBNA pracownica na takle względnie jeden ZGUBIONO przepustkę fa Władysław Kolasa.
domowa z. referencjami. pokój. Oferty Prasa Piotr bryczną. Regina Jele!tska ZGUBIONO·-i;i1i: sbudenc
W Zmarłym tracimy najlepszego koLERARZE
Dr BIBERGAL specjaUsta Zamenhofa 6 m. 42a.
kowsk.a 104a „3151".
za.~. w Alel~sandro,wi~ - ką WSE nr 195 na nazwllegę i przyjaciela, o którym pamięć za·
' • POTRZEBNA plastunlrn
WoJska PolsKlego So- '
·.ko
Tadeuoz
„~r
Y.UUIUóWl(;:t.
specJa- skórne • w e n e ryczne • ..-u,
'
- Piaseczny.
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8-9.30, 3-S Piotrkowslrn RENTGEN _- pneświetle ferencje konieczne. Więc nią przedmieście na po- bową nr 1088·2~586 oraz SKRADZIONO kartę mel
nt _ lOG,
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Wzbogacamy
®$ wiadczenie
przed wyjazdem
d@ Helsfnek
Rozgrywany w Moskwie mlędey
nare>dGWY turniej pięściarski cieny s!q olbrzymim zalntereosowa-

niem.
llokserzy Polsltl w pierwszym
me-cza przegrali z doskonałym ze
apo;em ZSRR 18:2. Nie byliśmy
zdzlwleni, te jedynie tyliko Chych
dwa punl<t:r
Ja potrafił zdobyć
dla naszych barw. Czekaliśmy na
wynilc w następnym mec=. Prze
ciwnillLem była d'Lie.slą.tka z NRD.
Mecz wygrallśmy 14:6,
Nie od dziś wiemy, ze S<Port w
Związku Radzieckim stoi na wyIOltlm pozie>mle, ze boks w ZSRR
posiada Ws:{'an!alych zawodn.Lków,
którzy nie jzden ;uż raz w spotka
nlach mlędzynarodo,vych potrafił!
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mistrzostwach pływackich

w mistrzostwach pływackich Łodzi udział brało 220 za
wodników w tym 59 kobiet.
Tym razem nie padł ani jeden rekord Polski jak to mia
ło miejsce w poprzednich mi
strzostwach. Trzeba jednak

O sporcie pływackim Łodzi rzystywany przez koła sporta
pisaliśmy ostatnio obszernie i we, to na starcie przyszłych
doszliśmy do wniosku, że z mistrzostw stanie nie 220 zachwilą gdy wprowadzone zo- wodników, a znacznie więcej

staną pevv-ne reformy i basen i wyniki będą jeszcze lepsze .
MDK będzie należycie wyko---------------------------

N1·espodz1·anka w kOSZU

dowe Lucyny Wlazlo l Al~ksandra
Pakielewicza. Wlazło na szybowcu Jednoosobowym P•zeleciala
248,45 km, a Pakielewicz z Pawllklewiczem na szybowcu 2-ooobovvyrn przelecieli fill,51 km.
* KORBAN PRAGNĄC uczCIC 60 rocznicę urodzin Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
.Bolesława Bieruta zobowiąt.al slę
pobić rekord Polsk.i w biegu na

JUZ mecze piłkarskie 0 mlstrzo„
o
• naetępuj•
stwo 11g i . w ynlkl byi:y
ce: Sparta - Annaturka Ust! 3:%,
MEZ Zidenlce _ MV Brat1slawa
i:~. OKD ostra wa - Dynamo Koszyce l:J, Ingstav Teolice
SON:? Kladno 4 :1 , Hovena Zilina
_ ATK 2 :o. Dukla Presov _ Vitkowlce zeiezarn;v 4 :o, ZVIL pi!:mo
_ Kovo Trnava 3 :3•

*

W MECZACH PIŁKAr.SJtICH
W TOWARZYSIUM MECZU w kraju uzyskano następujące
obiektywnie stwierdzić, po-i
PŁYWACKIM w Krakowie Gwar wyniki: Budowlani (Gd.) przegra
ziom był bardzo wyrównany
dla - OWKS ustanowiony zostal il z Kolejarzem (Bydgoszcz) 2:4.
w poszczególnych konkurenGwardia
nowy rekord Polski w sztafecie Górnik. (Wałbrzych) cjach zawodnicy walczyli bar
iX5G m stylem zmiennym - 2.00,8. (Lublin) 4;2, Kolejarz (Poznań) (Ł) przegrała/.
dzo ambitnie.
* w POZNANIU ODBYŁ SIĘ Stal (Poznań) 4:2, Górnik. (Radlin)
·'
Jedną z największych nie-\p•;;ed.;tawiają się 1: stPpv'~r· · międzymiastowy mecz Jekkoatle- - Stal (Siemianowice) . OWKS
Do najci~kawszych pojedynk?w. z~hczyć trzeba. start spodzianek rozgrywek ligo- Gwardia (Kr.) • . Stal (Poz- tyczny zorganizowany w hall. za (Krak.ów) - Stal (Sosnowiec) 3:Z.
Promewiczowny z Malino"'.- wych w piłce koszykowej był n&il) 50:3!!, SpoJnL (Gdati.sk) wodnicy Poznania wygrali z reDO FINAŁOWYCH ROZGRY•
~ką. Zwyctę mecz rozegrany w Warszawie - Kolejarz (W) 44:64, Kole- prezentacją Katowic 83:76 pkt. w
;.'~
udowodnić swoją wysoką klasę.
~y}a w wy- między CWKS a Spójnią z Ło jarz (Poznań) - Ogniwo (Kra- ramach tych zawodów Lerczaków WEK o wejście do ligi koszyko~~
My reprezentujemy średni pona ustanGwiła nowy rekord Pol- wej zakwallfikowlllY się zespoły:
,
scigu na 200 dz.i. Liczono się ogólnie z wy- ków) 39:42.
zlom wśród państw Europy środ- ,~ ~~
ogniwo (Łódź), Eudowlani <To-Po meczach tycn ta?elka ski w biegu na 110 m - 10,5 sek.
zwycięstwem
· stylem sokocyfrowym
m
J ;P,
kowej, ale bokserzy na>Si czynią (
SZERMIERZE ' ŁODZKIEGO ruń), OWKS (Lublin) i AZS cwro
*
klas~cznym drużyny łódzkiej, a tymczasem przedstawia s'~ na~ti;puJąco:
' (~
wyraźne postępy, a ce> najważniej1
7
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oawih w Lublinie. Wygil"81i cław).
Spójna (Łódź>
'powojskowi już W pierwszej
kJV[alinowko
drużyna reprezentacyjna zo1 ~• 1 ~.·.- 6 87!.:_• 7.„
b" Gwa.rdia (Kr.)
.1.
uzys u
11 a
AZS we flore I
•
•7• 770
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·
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i
zapewm
łowie meczu
. '
,
•·Ja p~w-„-10 odmłodzona, a tak
PIŁKARZE OSRODKA SZKO
.,
on, L mie Jscow"'m
':· .' ~:
Ogniwo ( r.
t t
12 b
.
JąC czas
~
17 10.7'7 ij3o.191 cie 11:s a Lublin wYgral w sza' posiadamy stoounkowo liczne
Y os a ecz CWKS (W-wa)
21:
te
LENIOWEGO CWKS wygrali to•
9:to 91)7:561
l!
3 .14' 9. Pro- pr.owadzeme
(Ł)
Włók.ni
55 24
/.,
AZS
:
niewiczów- 1:1e wygra-- mecz
rezerwy. Przecież na mecze z W<;15 8 : 9 ac 9 :8EO / nll 10:6. Spośród zawodników lódz warzyski mecz z Flot w Gd~·n1
ą
744:776 lk:ich wyróżnill się: Dolewsk!, Ła- 5 2
17 8:9
Druga drużyna łódzka Włók Kolejarz (Ostr.)
na ostatnio
grami l z CSR potrafiliśmy bez
7:io 746:7~2 komski, a z AZS Lublin Przyby- : •
17
trenowała niarza wy~rała z Kolejarzem Stal (Pozn.l
większego trudu wystawić niemal
~= ~~ii ~:r=~~ Io i Kraśkiewicz.
~~i!~:~
mało. Nie O:::trów 43:39.
równorzędne zespoły, co
dwa
* MISTRZYNI POLSKI w Jet77t·c9S
•.
11
Pozustałe wy n~ki ligowe Spójnia (Gd.)
trzeba temu
prze.d kilku laty było prawie nie
dz1e szybkiej na lodzie Potoposię dziwić,
Pronlewlczówna
możllwośclą.
wicz zdobyła pierwsze miejsce w
bo pływaczTurniej bokserski w Moskwie
zawodach łyżwiarskich zorgaruzotrzeSZCZąCym
jest doskonałym. przeglądem zawo ka ta jest obecnie studentką
wanych w Warszawie w Parku
I
dnlków przed ()l!mplj.Slkim turnie- Akademii Medycznej i ma oSkaryszewskiego.
ł
jem plęśalarsk!m w Helsinkach. graniczony czas do uprawia'k W HALI W POZNANIU odNiewątpliwie nie tylke> na.si, ale nia sportu pływackiego. Są- wałf'Z0fl0 () OJiStfZQWS
W Zakopanem rozegrano
był się błyska'w!czny turniej ho1 pozostali zaw<>dn!cy S'korzystalą dzimy jednak, że Proniewibardze> wiele, zdobywając przede czówna potrafi niebawem wy Na stawie w Parku Ludowym ny kolarz Jerzy Bel<, specJallzu- keja na trawie. ZwYciężył zespół otwarty konkurs skoków o miw Ja.cy si"·
· odb Y ł Y 5i"" za wody ły•w1arsk!e
i s t ac· się
·
• za1eg ł osci
'
strzostwo Polski.Skokom ,przy
" zimą w jeM:tJe szybkiej Kolejarza przed GWKS 1 stalą.
&
wszystkim tak bardzo potrzebną. rownac
h naJ· Je&~d z1e -~ybkleJ · WySclgi odbywa na łyżwach wygrał wySclg na 1500
· · d
ZSRR lecąc glądało się około 20 tysięcy
* LEKKOATLECI
rutynę meczową w zawodach tiur ponownte Je ną z naszyc
ły się na lodzie pok.rytym uczny- 3.ooo, 5.ooo m 1 tym samym zostar z Moskwy do ParyŻ<a na tradycyj widzów. Mistrzem został Stalepszych pływaczek.
nlejowych.
I ml dz.lurami, a ponadto, gdy w mistrzem wieloboju przed Fortu- ny bieg na przełaj zorganizowany nisław Marusarz, mając sko• .
.
Z pobytu w Moskwie skorzystana 400k mł •dru"'m
Bomec W
"'' dniu słoflce mocn1e.1 przy nlakiem (Włókniarz) l Jałochą (Og- przez redakcję dziennika „Huma- ki długości 74 i 75 m z notą
In
d WYSClgU
_, 1 sędziorównież nasi trener....,.
owo ym uzys a grzało lód formalnie trzeszc:rnł. niwo). Jedynie w biegu ra soo m nlte" zatrzymall się na lotnisku 221 pkt. Wicemistrzem został
stylem
•
t le
lOO
O
wie którzy na naradac h r<>bow Warszawie. Witali biegaczy ra- Jakub Węgrzynkiewicz - skom s y m W tych warunkach tytwtarze, pierwszy był Jałocha.
d \czas 5.13 ' a na
wl.aj akt 1tu
'
w konkurencji Juniorów w wy- dzieckich przedstawiciele sportu ki 71 i 74,5 m z notą 212,5
ua e zaga - grzbietowym ten sam8 zawod- rzecz oczywista, nie mogli uzy sk ać
ą
czych oma
na
wyjazdem
ane
••
śclgu na 500 m zwyciężył Nowicki
ik
nik uzyskał czas 1.12, .
z
n i en la zw..,z
pe>lskiego. W skład drużyny ZSRR pkt. Trzecie miejsce zajął Jan
dobrych wyn ow.
i.nyska ollmpljoSkle.
w konkurencji kobiet wszystkie (Włókniarz) przed Marc:lnlakiem wchodzą: Kazancew, Popow, Wa- Kula, mając skoki 65,5 i 70,5
p1erwsze miejsca zd<ibyla Głażew (Włókni&rz) 1 Słotą (Włókniarz).
nln. Jews!ejew, Anufr!ew, Mosk.a m z notą 208,5 pkt.
,
Równid w biegu na 1.500 m zwY
ska (Ogniwo). ona więc zostala
Narciarze bloracy udzia.ł w.
d czenko 1 zeszłoroczny zwY.clęzca
d 6 1 N w! k.i
„•two
f~
Cl ""
~
prze
o c.
o ni s
mistrzynią wieloboju.
biegu „Humanlte" SIC!mionow. Po mistrzostwach Polski udali SlEI
Pachniewskim 1 Słotą.
nadto startować w tym biegu bę- do Poronina, gdzie u stóp poW konlmrencji męsk.!ej popular
dą biegaczki z sRR z zeszloroczną I mnika Lenina złożono wieńce
towarzyskim binsonady uderzył on nieformeczu
W
został
i
CWKS pokonał ligową druży tunnie głową o słupek
4:3 zniesiony z boiska. Kontuzja
nę łódzkiego Włókniarza
na szczęście okazała się nie(3:2).
Drużyny WYStąpiły w nastę groźna. W przekroju całego
spotkania więcej z gry posiapujących składach:
CWKS: Klaczek, Pawlak. Mu- dali wojskowi, toteż zwycię
rzyn, Ch-O<l.yra, Zielińsk!, Łyszczarz stwo ich było w pełni zasłu
--=--Bokserzy Włókniarza wal- Gieraga przegrał z Frankiem,
Pulikowski, Janeczek, Kokot, Gór żone. Bramki dla CWKS zdo-·
·
------=---==
....
·;-74c~...,,.
czyli w Bydgoozczy z CWKS a Jaskuła WYgrał w pierwszej
ald, Grzybowski. I
byli: Górski - 2, Janeczek r
,
~..,...,_""'"'-I
mistrzostwo I Ligi. Łodzia- minucie przez poddanie się
W16kn1arz: szdurzyński, Wło ~. Pulikowski - 1. Dla Włók
0
darczyk, Dłużniewski, (Baran), Mil niarza - Hogendorf, Urban i
nie 4 punkty oddali walkowe- Zeliska.
ler, ~usio, Wapiennik, Hogendor:f,
Drużyna Włókniarza nie morem. Spotkanie zakończyło się
lllt - ~
Baran (Pietrzak), Szymborski, Ur- Zygmuncik - po 1.
że scementować si~. Zespól
zWYcięstwem CWKS 13:7.
ban, Zygmunc-lk (Szymborski).
Anielak przegrał ze Zwierz- łódzki ponosi porażki. Czyżby
Gra toczyła się na boi5ku
chlejewskim, Łukomski w III rzeczywiście było tak trudno
pokrytym śniegiem i błotem.
_
' rf
starciu przegrał przez TKO z zebrać z całej Polski kilkunaW tych warunkach wielkim ry
Guzym, Szaliński zremisował stu dobrych bokserów z kluzykiem byłoby ocenianie warz Kołodyi1skim, Cozać przegrał bów włókienniczych rozsiatości po3Zczególnych piłkarzy.
z Kowalewskim, ścigała wy- nych po całej Polsce. Wynika
Wśród włókniarzy najdzielniej
grał z Leją, Nitzler i Palii'lski z te.o:io że źle pracują włókien
spisywali się Włodarczyk i
zdobyli punkty bez walk. Ty- nicze koła sportowe, że stai
Zygmuncik.
rp.a przegrał przez KO w pierw nowczo za mało boksem inteten
dokladnie
znam
Ja
...
się
bójcie
Nie
DOZORCA:
03 S
O grze Szczurzyńskiego trud
szym starciu z Czaplińskim, I resuje się prowincja.
no jest coś powiedLieć, ponieotaw. Poprowadze was.
waż w 23 minucie podczas ro-
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_ Jak chcesz„. Już pójdę. Bardzo chcę spać, zamiast
dwóch dni szedłem cztery, ścieżka jest teraz w takim stanie ...
- W bardzo złym? - zainteresował siE: Szo-Pir. - Opowiedz gdzie i co tam jest zepsute?
Kendyri szczegółowo wymie nil wszystkie uszkodzenia na
ścieżce 1 na zakończenie zapytał:
- Będziemy naprawiać, Szo-~ir?
- A jakże! Co roku naprawiamy.
- To dobrze. Dużo wędrow~ów tamtędy. chodzi, gło~ę
można skręcić... Wybacz, czcigodny Sz~-Pir„ przeszkodziłem ci w pracy, pójdę już. Dzięk1;1Ję, dzt~kuJę.
I kłaniając się nisko, przyc1skaj.ąc dl.o n do ?i~~·si,_ Kendyri się długo cofał, zanim pozwolił sob!e. odwrocie się plecami do Szo-Pira. Następnie powo~ym I zmęczonym krokiem poszedł do osiedla. Zapadał wieczorny mrok.
„Do diabła, nie podoba mi się te?-. typ - pomyślał. zakło
potany Szo-Pir. - Czort go przymosł. G?yb~ g.ramca była 7.amknięta, nie pozwoliłbym nikomu wł?czyc się to w.
+-0 w drugą stronę. Szkoda, że nie zalezy to ode ~m~ ...
Odwrócił się, pomyślał i wszedł do domu, by P?Wtedzieć
'Bachtiorowi, że w osiedlu znów się ukazał Kendyn.
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było słuchać.
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wszystko się zmieniło w ciągu mego krótkiego snu, .dusztludzkie są oczyszczone - światło prawdy w tym, co Jest.
- Kto to zrobi? Aziz-chon?
- A jeśli Aziz-chon?
- To Jachbar. Cóż ma wspólnego z Sjatangiem? Czy to
nie wszystko jedno, kto panuje w Sjatangu, on czy Sz?Pir? Czarny pies, ryży pies, zawsze pozostaje psem. Narod
mój znajduje się pod cudzym panowaniem.
- On przyjdzie i odejdzie.
- A po co przyjdzie? Słyszałem, że Potężny Władca nie
chce wojny. Dlaczego chce jej jedyny Aziz-chon, jeśli nie
potrzebuje Sjatangu?
- Kobiety chce, niech mu bóg WYbaczy.
- Wojna z powodu kobiety?
*• *
- Nie wojna. Przykład dla, wszystkich. Przyjdzie, zaNoc ciemna i bezksieżycovva zastała Kendyrego w starej
wieży' u Bobo-Kałona. 'Migocą'cy płomyk lampki rzucał gę- • bierze tę kobietę i odejdzie. Ale nie będzie już tu władzy
radzieckiej. Nienawidzi on nowego, tak jak i ty, 1 zniszste cienie na ściany ubogiego mieszkania wnuka chana.
czy je, gdyż włości Aziz-chona są obok. Bachtiora nie bę
Kwadratowe pomieszczenie wewnątrz wieży podobne było
dzie, Szo-Pira nie będzie, wszysćy, którzy naruszyli Ustalodo ogromnego grobowca.
ne, dowiedzą się, czym jest karząca ręka Ustalonego. I jeśli
Kendyrj powiedział wszystko, co miał do powiedzenia
ty staniesz się chanem, pewna będzie twoja władza. Fai C7.ekał na odpowiedź. Ale Bobo-Kałon, który poddał jekirzy będą wiedzieli, że Aziz-chon jest blisko, że to twój
go propozycje głębokiej rozwadze, wciąż jeszcze mówił o
przyjaciel, że może zawsze znów przyjść, aby ci pomóc. Naczym innym - a Kendyri słuchał z szacunkiem, nie przewet góry nasze będą strzec triumfu Ustalonego, tak ja,k:
rywając, jak gdyby rzeczywiście rozważania starego wydały
strzegły go dotąd. Ty sam mówiłeś teraz o majestacie
mu się mądre i ważne.
i nieprzystępności naszych gór. Pomyśl, Bobo-Kałon!. .•
Kend:vri czuł, że nie uda mu się złamać uporu Bobo-KaKendyri śledził spode łba starcze, pomarszczone powieki
Cień jego ręki pląsał
łana i zaczynał tracić cierpliwość.
Bobo-Kałona i pomyślał, że powieki te są tak samo WYSUteraz po ścianie, Bobo-Kałon patrzył na cień, lecz Kendyri
szone jak skóra żmii, która drzemie w szczelinach kamieninie spostrzegał tego,
stej ściany. I pomyślał jeszcze: jakich słów trzeba będzie
- Dobrze, Bobo-Kałon! - Poważam twoją mądrość. Lecz
szukać, aby opowiedzieć o tym tam... w przytulnym miegdybyś zamknął oczy i w ciągu tego czasu wszystko by się
szkaniu, przy cichej, miejskiej ulicy, gdzie kobieta roztao"dwrócilo, a gdy je otworzysz i ujrzysz, że Ustalone znów
czająca słodkaWY zaoach perfum. oglądając swoje wąskie
triumfuje w twoich górach, czy r,ie powiedziałbyś sam:

t.:·
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lakierowane paznokcie, . będzie słuchać go z niedowierzaniem. Wielki wysiłek będzie musiała uczynić, aby WYWOłać w swojej ubogiej . wyobraźni niew~dziane i pra""'.ie :°"iewiarygodne góry, z ktorych on Kendyn, wydostał stę zywcem tylko cudem... Przelotn'ł myśl zniknęła, gdyż BoboKałon unosił już powoli swe ciężkie powieki i trzeba go
- Nie! - powiedział Bobo-Kałon. - Pragnę tylko l!po~
koju. Moja mądrość nie pozwala mi być chanem.
- A może jeszcze się zastanowisz, Bobo-Kałon?
Bobo-Kałon zmarszczył czoło:

Nie
ci.
-

Ja myślę jeden rs.z. I mówię raz. Powiedziałem.
miało sensu dłużej prosić. Kendyri utaił złość.

Niech tak będzie. Ale zamkniesz oczy?
Stare są moje oczy. Nie widzą już niczego.
Twoje słowo, Bobo-Kałon, jest jak kamień. Dziękuję
Proszę cię jeszcze o jedno: obiecujesz milczeć?
Milczenie jest językiem mądrych. Z kim jeszcze rozma-

wiałeś?

- Tylko z sędzią Nauruz-bekiem
- Co powiedział?
- Powiedział, że się zgadza. Znów będzie sądził ludzi.
Jego słowo - to także kamień.
- Wiem. Powiedz, czy Mirzo-chur wróci?
- Mirzo-chur nie zakończył tutaj obrachunków. Co jeszcze
chciałeś wiedzieć, Bobo-Kałon?
- Nic więcej ...

Kendyri pożegnał się z Bobo-Kałonem, wstał i zginając się
pod sklepieniem niskich drzwi, wyszedł z wieży w ciemną,
nieprzeniknioną noc. Był bardzo niezadowolony z przebiegu
rozmowy. Starzec okazał się bardziej uparty, niż można było
przewidzieć. Ale Kendyri nie wyszedł jeszcze poza iiciany
twierdzy, a już wymyślił nowy sposób podzfałania na starca
i uśmiechnąwszy się, pomyślał: I z Ósła można zrobić chana,
jeżeli go odpowiednio przyozdobić!

*

*

•

Wędrowiec doczekał się ciemności, długo wpatrywał slę
w migocący na skraju osiedla płomyk i wreszcie omijając
ścieżkę udał się w jego kierunku przez kamieniste pustkowie,
gdzie o tej porze nie było nikogo. Za dnia mieszkańcy wąwo
zów oczyszczali od kamieni swe nowe działki otrzymane
w ubiegłym roku.
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