CENA 15 Gr.

Rok wielkich

osiągnięć

DZIENN'IK

ludzi radzieckich
MOSKWA. W poc7;uciu du1117 z osiągnięć wielkich sukcesów zbilansowali ludzie radzieccy wyniki swej pracy w
·19sz r.
W dalszym ciągu napływają
meldunki o wykonaniu i przekroczeniu państwowych planów gospodarczych na r. 1952
przez załogi różnych gałęzi
przemysłu oraz wielkich budowli komunizmu.
Wspaniałymi

botnicy wydobyli przeszło 3
miliony m sześc. ziemi na terenie, gdzie założony będzie
fundament gmachu elektrowni wodnej, blisko 5 milionów
m sześc. ziemi w miejscu,
gdzie zbudowana zostanie zapora wodna.
I

~k
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Łódź,

bojownikami o

sobota 3 stycznia 1953 r.

solidarności ludu stolicy
pokój całego świata słało się

powitali rok 1953 hutnicy radzieccy.
Już 23 grudnia ub. r. wykonany został plan roczny wytopu surówki, 27 grudnia wytopu stali, 26 grudnia produkcji walcówek, 25 grudnila - produkcji rur stalawych.
O całkowitym wykonaniu
planu na r. 1952 zameldowali
energetycy radzieccy 31 grud
nia ub. r.
MinisterPrzedsiębiorstwa
WARSZAWA. - LUD STOLICY DAŁ WYRAZ SWEJ
stwa Przemysłu Materiałów
POKÓJ I GORĄCYCH
Budowlanych ZSRR zwiększy NIEUGIĘTEJ WOLI WALKI O
O POKÓJ
ły w ciągu 1952 r. prądukcję UCZUC SOLIDARNOSCI Z BOJOWNIKAMI
o 2J. proc. w porównaniu z CAŁEGO $WIATA NA WIELKIM ZGROMADZENIU SPRA
WOZDA WCZYM Z KONGRESU NARODÓW W OBRONIE
r., 1951.
POKOJU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 2 BM. W HALI
Budowniczowie Kujbyszew- SPORTOWEJ NA PLACU MIROWSKIM W WARSZAWIE.
skiej Elektrowni Wodnej wyOlbrzymia hala, którą wy- manifestowali zebrani swą wo
konali roczny plan prac monW ciągu roku ro- pełnili przed~tawiciele społe lę walki w obronie pokoju.
tażoWJ'(:h.
stolicy, robotnicy,
czeństwa
Wzniesiony na zakończenie
rze- przez Jarosława Iwaszkiewinaukowcy, inteligencja,
kobiety, młodzież cza okrzyk na cześć pokoju, z
mieślnicy,
il7
i żołnierze - jest pięknie ude mocą podchwytują uczestnicy
korowana.
rozDługo
zgromadzenia.
Nad stołem prezydialnym brzmiewają skandowane okrzy
,;,~~~1::t
. , .,~~-r'.
na błękitnym tle z rozwinięty ki: „Sta-lin, Bie-rut, Po-kój!"
Serdecznie przyjęto wystą
mi do lotu skrzydłami - go„.~\„
pienia następnego mówcy ucze
łąb pokoju.
Witani okrzykami „Niech stnika Kongresu Narodów w
bojownicy o pokój!" Wiedniu, członka prezydium
zyJą
działacza katolickiego
członkowie dele- PKOP
przybywają
polskiej na Kongres Dominika Horodyńskiego, któgacji
Narodów w Obronie Pokoju ry podkreślił olbrzymi zasięg
oraz delegaci zagraniczni - potężniejącego wciąż ruchu
uczestnky Kongresu, którzy obrońców pokoju.
„Niech żyje międzynarodowa
kraju
przebywają w naszym
na zaproszenie PKOP. Wśród solidarność ludów walczących
oklasków zajmują miejsca w o pokój!" - takimi okrzykapowitano przemówienie
mi
prezydium zgromadzenia.
delegatki Chile na Kongres
zgromadzenie
Zagajając
Narodów. Serdecznie oklaskiczłonek prezydium PKOP, Zowano słowa mówiące o niefia Wasilkowska, serdecznie ugiętej walce narodów Amery
powitała obecnych.
ki Łacińskiej przeciwko impeSprawozdanie ~ Kongresu rialistycznym podżegaczom wo
Narodów złożył ludności stoli- jennym.
cy przewodniczący Polskiego
Pojawienie si~ na trybunie
Obrońców Pokoju
Komitetu
dziś
oochodzl
Naród nleml<>ck!
lsk" j przedstawiciela Afryki Pół
~„ ·
urodi;in Prezydenta
?7 roeznlcę
Nlemje-ckieJ Republiki Demokra· oraz przewvumczący po ie nocnej, delegata na Kongres
tyezneJ, przewodnkzą.cego soeJa- delegacji na Kongres W Wied Narodów w Obronie Pokoju,
llstycznej Partll Jednoś-cl Nle- niu znany literat Jaroslaw powitano serdeczną manifesta
mle.c Wilhelma Ple-eka. Wilhelm Iwaszkiewicz.
cją uczuć przyjaźni dla walPleck, który kllkadziesląt lat swePrzemówienie przewodniczą czących o pokój i wyzwolenie
go tyda pośwlęclł walce o sprawę
klasy robotniczej, walce o postep cego PKOP spotkało się z go- narodowe ludów krajów kolooddźwiękiem wśród nialnych i zależnych.
1 demokracJt:. przewodzd dz iś weadf-- rącym
ce narodu niemieckiego 0 3
Wielokrotnie
Przemówienie członka prezy
ność, 0 pokojowy rozw6J Nfemltt zgromadzonych.

Z

wielkie zgromadzenie
sprawozdawcze

z Kongresu Narodów w Obronie Pokoju

rocznica urodzin
Wilhelma Piecka

'•(

Już w

pierwszych dniach nowego rok u

w iysiqcach

zakładów całej

rozpocz~la si~

Polski

walka

o przedterminowq realizację planów produkcy;nych

bytowYCh świata pracy, a prze !poczęcia produkcji, które wyde wszystkim - o oddawaniu konywać będzie miejscowa narzędziownia.
do użytku nowych mieszkań.
najCała załoga chce jak
WARSZAWA. - W pierwszym dniu pracy w 1953 r. za- sprawniej pr2lygotować się do
loga zakładów mechanicui.ych nowych zadań. A zadania te
gają wzm<>żonego wysiłku już
która w r. ub. wy- nię są wcale łatwe tym barod Pierwszego dnia pracy w „Ursus",
dziej, iż plan przewiduje, że
1953 r. Toteż pierwsze meldun- produkowała 6 tys. traktorów,
potokowego już w III kwartale br. pierwdo
ki z całego kraju mówią o tym, przystąpiła
sza polska koparka opuścić ma
monta:i:u ciągników.
że przodują.cy robotnicy i przo
Rozpoczęcie montażu poto- zakłady.
dujące załogi, pragnąc jak najKA TO WICE. Załoga obsłu
bardziej przyśpieszyć budowę kowego przyczyni się P<>ważwalcownię
ałł f bogactwa ojczyzny, a tym nie do zwiększenia rytmicznoś- gująca olbrzymią
zgniatacz w hucie „Boświatowy Ci produkcji, a tym samym u- umocnić
samym
obóz pokoju - już 1 I 2 stycz- latwi wykonanie zadań tego- brek" dostarczoną przez ZSRR,
aila zwycięsko wykonywały i rocznego planu zwiększonych przystąpiła do pracy w nowym
1953 z postanowieniem
przekraezały swe dzienne :i:a- w stosunku do ub. r. Montaż roku
dania.
potokowy umożliwi równiez coraz pełniejszego wykorzyW tysiącach zak ł a dów pracy dalsze doskonalenie jakości stywaru·a wi"elkiej zdolności·
produkcyJ"neJ· tego nowoczesne
rozgorzała uparta wa lk a o d a l produkcji.
Czwarty rok realizacji zadań go agregatu. „Osiągamy coraz
sze zwiększenie produkcji, o
lepsze wykorzystanie mocy pro Planu 6-letniego 'Załoga War- wyższą dzienną produkcję dukcyjnej, wprowadzenie no- szawskich Zakładów Budowy mówi szef produkcji ob. Kowej techniki, 0 wyższą jakość, Un:ą.dzeń Przemysłowych roz- chanowicz - i dlatego mogliś0 uruchomianie nowych pro- poczęła intensywnymi przygo- my w dniu dzisiejszym przydukcji, o obniżkę kosztów wła towaniami do uruchomienia stąpić do realizacji planu prze
snych. W tym celu w wielu produkcji mechanicmych ko- widującego znacz.nie wyższą
fabrykach udoskonala się or- parek niewykonywanych do- wydajność zgniatacza aniżeli
w grudniu ub. roku".
ganizację pracy i wprowadza tychczas w kraju.
Rosną stosy żelaza walcowaDo magazynów fabryki nadprzodujące metody pracy, a
czołow1 przodownicy jaszcze chodzą już staliwne odlewy nego, które inne huty otrzywyżej podnoszą wydajność, po poszczególnych części koparek. mają do dalszej przeróbki.
rywając swym przykładem re- Zespały konstruktorów wykań Walcownia - zgniatacz da w
projekty przyrządów, roku 1953 setki tysięcy ton
sztę załogi. Napływają też mel czaJą
dunki o nowych osiągnięciach sprawdzianów i specjalnych wyrobów walcowanych dla
Ila polu P-o;;>ra'i\'l': warunlców Jurzą.dzeń J;!Okze~h do roz. Polski Lud<>w.e.i. ~ pokoju. _
WARSZAWA. - Nowe, pozadania, Jakie stoją.
przed ludźmi pracy Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej w
roku rozpoczynającym drugą.
Połowę Planu 6-letniego wyma

rywają.ce

Państwa

f.ODZKI

Manif estacią

osiągnięciami

7oast noworoczny w Radzie
lf..
I

dium PKOP, uczestnika Kongresu Narodów w Wiedniu,
przewodniczącego CRZZ Wiktora Kłosiewicza, który zobrazował walkę mas pracujących
o pokój, wywołało potężną owację na cześć chorążego pokoju, wodza postępowej ludzkości Józefa Stalina i wielkiego budowniczego Polski Ludowej Bolesława Bieruta.
Na zakończenie zgromadzenia zebrani uchwalili jednooklamyślnie wśród burzy
sków rezolucję, w której dają
wyraz niezłomnej woli dalsźej,
jeszcze ofiarniejszej walki o
pokoju świa
wielką sprawę
towego.

w dnlu

styczn!a 1953 roku Pr't~
Rady Państwa. Aleksander Zawadzki. przy " ąl w i>ma-chu Rady Państwa korpus dyplomaty-czny akredytowany w Pols.re.
dypfomatv"7."
Pri.edsta w:-clele
Przewodnlczacemu R1dy
złożyli
Państwa tyczenia noworoczne.
Na zdjęciu: Przewodn!ezący Rady Państwa Al eksander Zawadzki
wznosi wspólnie z przedstaw!c'e·
dYT>lomatycznego
la.m.! kol'}>usu
toast noworoc~ny.
1

wodniczący

CAF -

fot. tlaranowski

Protest rządu

Depesza
Józefa Stalina
do Prezesa
Rady Ministrów

Bolesława

Bieruta

Do

PrKeSa Rady Ministrów
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej
towarzysza B. Bieruta
Warszawa

norweskiego
WASZYNGTON. Rząd norweski przekazał Departamentowi Stanu notę protestacyjną
przeciwko nowej, dyskryminacyjnej ustawie Mac Carrana-Waltera, która przewiduje
badane tzw. „lojalności" marynarzy statków zagranicznych, zawijających do portów

Dziękuję Rządowi Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej i
Wam osobiście, Towarzyszu
Prezesie za Wasze przyjazne
życzenia z okazji rocznicy moich urodzin.
:1. STALIN

amerykańskich.

Ponury bilans amerykańskich bestialstw
w obozach jenieckich · w
Agencja Nowych jennych l nigdy nie zgodzimy
PEKIN.
Chin donosi, 7.e 30 grudnia się na ich zatrzymywanie. Miub. r. szef koreańsko-chińsldeJ łujące pokój narody na całym
gen. świecie nie zgodzą się tym
rozejmowej
delegacji
Nam-Ir przesiał szefowi dele- bardziej na kontynuowanie i
gacji rozejmowej „sił zbroj- rozszerzenie wojny koreańnych ONZ" amerykańskiemu
progenerałowi Harrisonowi
test przeciwko zamordowaniu
w dnłach 24 i 25 grudnia dalszych jeńców ludowych na
po~łktem· ntctegv roku
wyspach Czedźudo i Koźedo
spotkać się można Jesz•
oraz w Pusanie.
cze z takim oto twierdzeNa podstawie opublikowaniem: „Mamy cal7 rok
przed sobą. Moźemy się nie
nych przez waszą stronę i
spieszyć, pofolgować, nie WY·
przez Międzynarodowy Komisilać się z wykonywaniem na
tet Czerwonego Krzyża daszych planuw pracy. Zaległo
nych, od chwili rozpoczęcia
ści odrobimy później".
rokowań rozejmowych zamorPogląd ta.kl wypowiadają
nieraz lodzie skądinąd obodowaliście i zraniliście 3.059
wią.zkoWi i sumienni. Nic bar
jeńców wojennych naszej strodziej fałszywego I błędnego!
ny, przy czym w rzeczywistoSwfadczy to bądź o karyrości liczba bezbronnych jeńców,
dnej beztrosce, bądź o zupeł·
nYJn niedocenianiu znaczenia
którzy zginęli lub otrzymali
równomiernośei i rytmiki pra
rany z waszych ociekających
cy w gospodarce planąwej,
krwią rąk, znacznie przewyż
w której obowiązują:
sza tę liczbę.
Stale, sys\ematyczne wY·
planów dzienW okresie od 23 lutego 1952 konywanie
r. złożyłem 45 protestów prze- nych, dekadowych i miesię
z
ciwko nieustannym zbrod- cznych. Równomierny rytm
tendencją wzrostu niom, popełnianym przez wa- pracy. Pełne wykorzystywaszą stronę, jednakże ani razu
nie zdolności i mocy produknie złożyliście wyjaśnień w cyjnych zakładu. Zapobiegazwiązku z tymi protestami, nie
nie i skracanie do minimum
mając odwagi ani nie będąc w
wszelkich przestojów.
stanie tego uczynić. Macie natych warunWypełnienie
dzieję, że zachowując haniebne milczenie, zd0łacie uniknąć ków gwarantuje nie tylko ter
surowej odpowiedzialności za minowe wykonanie, ale i prze
mordowanie jeńców wojen- kroczenie najbardziej nawet
nych. Lecz bohaterski, nie- napiętych planów produkcyjopór naszych jeńCÓ'-\' nych. - Kierownictwo, zało
złomny
wojennych i szczere oświad ga, zakład pracy, które od
pierwszych dni roku zasady
czenia b. komendantów obotej nie trzymają. się, w 90 na
zów jenieckich Doda i Colsomi
100 w:v11adków - planu nie
od dawna już zdradziły przed wykonają, a już w żadnym

Kore~

sklej pod bezsenaownym pretekstem zatrzymywania jeń
ców wojennych. Strona wasza
nie zdoła uniknąć odpowiedzi alno6ci za te zbrodnie wojenne.

Od pierwszych dni
Z

że usiłując
światem,
całym
zatrzymać jeńców wojennych,

mordujecie ich okrutnie.
chwili gdy rozpoczęt0
nad kwestią jeńców
wojennych, strona wasza stosowała najrozmaitsze wybiegi,
aby nie dopuścić do rozsądne
go uregulowania tego problemu.
Od

dyskusję

wypadku go nie przekroczą.
I Jeśli nawet wskutek forsownego wysiłku, szturmowości, zrywów, podjętych w
końcowym okresie (miesiąca,
kwartału) uda się Im nadroto z reguły
bić zaległości,
dzieje się to poprzez nadmłer
ny wysiłek ludzi I maszyn,
kosztów włas
zwiększenie
nych, a więc związane Jest z
oczywistą stratą dfa gospodarki narodowej.
DQświadczenia roku 195! at
nadto przekonywająco poI Jeżeli
twierdziły te takty.
pewna ilość zakładów pracy. i

Prawdziwym waszym celem
jest przedłużenie i rozszerzenie wojny koreańskiej, aby
pokój na Dalekiu
naruszyć
W schodzie i na całym świecie.
Nie mamy zamiaru tolerować mord<>wania_,ieńców .w o- _a nawet niektóre..•ałczie ~. .

dukcyjne w r. ub. nie wykonały w pełni zadań planu, •
tym samym stały się dłuż
nikami społeczeństwa, to w
olbrzymiej większości wypadków, powodem tego były
nie jakieś „obiektywne" przy
czyny i trudności, lecz wła
śnie brak przestrzegania rytmiki I walki o codzienne wY•
konywanie planów. - W zakładach tych zjawiskiem chro
· nicznym było wykonywanie
w I i II dekadzie każdego
zaledwie, kilkuna•
miesiąca
stu procent planu miesięcz
nego, a dopiero w trzeciej
dekadzie forsowny zryw, bynajmniej nie równoważący
poprzedniego
niedociągnięć
okresu.
Ze sprawa równomiernego
wykonywania pła.nu stanowi
jedną. z podstawowych zasad
planowej gospodarki socjalistycznej w ogóle, dowodzi te
go przykład Związku Radzieckiego, gdzie poświęca się jej
stale ogromną uwagę i troskę, nie szczędząc jak najostrzejszej krytyki i sankcji w
stosunku do tych działaczy
gospodarczych . i zakładów,
które nie dość skrupulatnie
Je przestrzegają..
Na XIX Zjeździe sekre·
tarz KPZR Malenkow stwier
dził wyraźnie, że:
„Jedną z głównych

przyczyn niewykonywanla planów państwowych Jest nierównomierna produkcja przed
slęblorstw w efą.gu miesiąca.
Partia zwracała nieraz uwa·
gę działaczy placówek gospodarczych na to niedociągnię
cie. Jednakże jeszcze teraz
wiele przedslęblornw pracuje zrywami. Niem,lil połowę
planowanej produlrc;1 miesię
cznej wykonują. one dopiero
w trzeciej dekadzie. Prowadzi to do niewykorzystania
mocy produkcyjnych, do stosowania pracy nadliczbowej,
do wzrostu ilości wybrakowa
nej produkcji i zakłóca pracę

.(Dalszy cicut na str. 2)

Georges Dervelle

Na li11ii poezia - proza

Od
p ierwszych

Hi :I: 1er owska
gra dni
·
. .
z okaz11 Noweoo Roku
Wywi~~y przez telefon
~

Za kulisami kryzysu rządowego

""

we FranCJI••

Dr, drrr ... Nie odpowi4da. tvchczas. No, 11 poza. tvm mam
- Tu.u, tu.u, tu.u„. psia krew jeazcze M warsztacie acenarlu.sz tnmowv. Temat? Walka
zMW ZtJ.jęty ...
Tak bylo chyba z piętndcle z sabotażem i aa:piegamł-

raz11, gdy.§my w noworoczny
DOBROWOLSKI: WBREW
ranek próbowali dodzwonić się
WRÓŻBOM
do kogoś z dlu.giei litanii pisarz11, któr11ch w sam Nowv
Dzwoni - wotnvt Za chwłtę
Rok zamieriatiśmy zaskoczyć dowiemy się więc, co al11chać
714szq nowq., noworocznq cin- nowego u Stanislawa R11szarkietq,.
da Dobrowolskiego.
Jak tam MW1/ rok, paWreszcie."
nle Ryszardzie? - pytamy au.TUWIM: „COS" Z MUZYKĄ tora ,,Notatnika Warszawakiego".
I TA1J"CEM
- Roboczo. Bardzo roboczo
- Drrf' .. Tak. Tu. Ju.tian Tu- się zacząl - sl11chać odpowim. Slu.cham ...
wiedź w 8 luchawce. _ Od ~aCo zamierzam robić w mego rana
siedzę nad notcym
-nowym roku'! Pisać, oczywi· wyborem dziel Konopnickiei .
.§cie.
Wyboru tego wla§ciwie r.toko- Co? Rzecz ;Jasna przede nalem już dość dawno. Dzi.ł
wsz11stkim wieraze.
książka jest już gotowa do dru
- A poza tym? Poza tym ku, qrak jeszcze tylko wstępu
ziibieram 8ię również do opra- Ponieważ drukarnia czeka cowania nowej sztuki dla Te- więc trzeba się śpieszyć. Ju.atru Nowego. Jaka to będzie tro rękopis musi być oddany. _
sztuka? Wesola. Nawet bardzc
_ Gdybyśmy chcieli wiewesola, bo innych staram się rzyć wróżbom, to zMczyloby,
z
„coś"
to
nie pisać. Będzie
że cały rok 1953 wypadnie pa§piewem. nu dokonywać
tańcem,
mu.zykq,
wyborów z
Mniej więcej w rodza;u „Zie- dziel i pisać wstępy...
lonego Gila".
trochę się na to zapo_
1
wiada. Na początek bioN się
WAŻYK: ZACZYNAM
bowiem za wybór z ... samego
OD CHIN
stebie. z moich własnych u.two
Dziękujemy ł clz1.0onłmy da- rów
napisanych w latach U•
lej. Na linii - znów poezja. bieglvch. Państwowy Instytut
Tym razem w 011obw Adama Wydawn.ic~y zamówil u mnie
Waż11ka.
tom pt. „Poezje wvbrane",
Jak tD11glqda mój plan przezn.aczony
dla
głównie
fl4 rok 1953? Zacznę go ch11ba szkól i ~wietlic. Poza tym zood„. podróży do Chin. Nie, ?łie bowiązalem się oddać do
15
;a.kie# nowej, tylko o.·l po- stycznia temuż PIW-owi dal·
dróży, z której niedawno po- szy
tom wierszv pt.: „Now(t
wr6cilem. Chodzi o to, że po rzecz". Będq to wiersze na?powrocie z kitku.tvgodniowego nowaze, drukowane już czępobytu w Chinach napisalem ściowo w czaiopismach. S'POf'v
poemat pt.: Widziałem Krainę nowych wierszy o Warszawie.
Srodka". Poemat ten ukażę się
już niebawem w tl4kladzie dużo liryki osobistej, spolecz„Czytelnika" 1ako pierw1za nej, nieco przekladów z literamoja tegof'oczna poz11cja wv- tu.ry niemieckiej, radrleckte1,
bu.lgarskie; ł rumuńskie;.
dawnłcza. Chd4lb11m przv te;
Poza tvm podpisałem umooka+ji wspomnieć o naf)f'atodę
tlustracjach, które wę z wvdawnictwem MON-u
pięknych
do ~jego poem4tu, M 1pore opowtadanie o tema~obił

Paryt, w grudniu

Po odmowie Guy MoJlet I gaullsły Soustelle prezydent republlki powierzył misję tworz enla nowego gabinetu panu BI·
dault (Bidault tak:te zrezygno wal z próby utworzenia rzą,du
- przyp. red.). Z dotychczasowego przebiegu kryzysu rządowego widać, te manewry rea kej! zmlerzajlł do sytuacji którą KPF określiła w deklaracji z 24 grudnia ub. roku, a mianowlcle, :te „kierownicze koła buriua-zjl francuskiej doło:ią
wszelkich wYSlłków, aby utworzyć bą,dź rząd teA'o samego
typu (eo Plnay'a-przyp. red.), bądź rząd „stlnle:fszy", rozszerr,ony n RPF ( obarczonv misJ~ przyspieszenia dro&i Francji
ku hańbie i fa.nyzmowl",

rozsadza;ącvc~

jq wewodu
przeciwteństw, z
powodu wzra.sta.1ącej opozycji
wobec je; potityl.:i ;:iodporząd1'.cwani4 się zagr11ntcy i polityce wojny, z powodu w zrostu
sil demokracji i poko;u." . Fajon
wnętrznych

dodawał , że komuniści francuscy żądają zmiany konstytucji, ale w kierunku rozszerzenie: gwarantowanych przez n : ą

wc.~ności.

Podczas gdy zadaniem Soustelle'a było wprJwadzić RPF
do „normalnej gry parlamEntarnej", Bidault imierza do
realizacji „rządu ~'1'dności na·
rodowej", zalecon.:oj oo miesiąprawL:c..w-yc:-h ca przez agenta inmerializmu
30 października 1950 roku' Stąd oróby
dobrze poinformowany tygod- przywódców socjalistycz„y~n amerykańskiego - „grabarza
nik amerykański „,Tin ,e" pi- - uległego iarzędzla kltiitall- e>jczyzny"-Paul Reynaud. Bisał: „Bidault ;est zwolennikiem stów i pod~·~gaczy - utr--yma- dault idzie jesz ·~e dalej niż
rrzymierza z RPF. jedynie nia rozbicia klasy robotniczej Soustelle, wypowiadając się
zdot"l.ego do utworzenia 8oti- i uśpienia kj cz ·.ijności Dla- nie tylko 1.a zmlmq konstytudnego frontu. antykom 11•istycz- tego też R!"F nie rezygnując cji, co wymaga cz:o.rn ale rów
nego i silnego rządu.". Od tego w niczym i zasad.1iczego celu, nież za natychmiastowym przy
czasu kontakty Bid'łultl' z kan tJ z wynfostenla de Gaulla do znaniem nowemu rządowi p~1Frzywódca
uprawnień.
dydatem na dyktatora stały władzy, zmusze>ny był zmienić ni
MRP dławiąc się właśnie burtio.ktykę.
się tajemnicą polisz mela.
Nie mog1c chwilowo doko żuazyjną legalnością obawia
Jeszcze przed dzlew5ęcloma
miesiącami, podczas mozolnych nać ataku frontalnego, gau'1.i się nawet teł karykatury partargów poprzedzaj lic~ 1.h po- ści usiłują znaleźć „legalne" ~am.en tu, ktorą powołały do
wstanie gabinetu Pin·w'a RPF wyjście przez szeroko otwarte zycia wybory z 17 czerwca i
został!" oficjalnie pasowana na wrota do ,gry parlamenhr- pragnie. uwolnić się od jego
„partię repu~l!kań_J\C'ł , kiedy nej"; poprzez kombinację „rzą kontroli.
Wszystkie te manewry napot~ - po ra_z p1erwstv cd chwi- du jednoś;l narodowej", tj.
h powstania tego ug:.1i:;.owania wszystkich <1trupowań antyko- tykają na zdecydowany gprzeprzedstawiciel '::i:;i ystow- munistyczn:vch, a więc anty- clw mas ludowych. Mimo okre
sklego ugrupowania gaullistów ludowych . Jak potwierdził pu- su świątecznego, pcdc;:as któ został. wezwany do Pałacu Eli- blicznie je•\...:n z przywódców rFgo wiele fabryk tyło nieRPF Prele>t, gaulliści zm!e- czynnych, tysiące depesz i rezejskiego.
W czasie obecnego kryzysu rzają do „rozsadzenia maszy· zolucjl domaga się r.ie tylk-:>
lf~ullista Sous~elle otri:yMat ny" (repu':>Jikański~j - przyp. zmiany interesów, ale przede
misję fc;innowama now~go rzą- red.) od wewnątrz. Taktyka wszystkim radykalnej zmiany
du. Proba ta była z g~ry ska- Hitlera znajduje naśladow- polityki. Jeśli upadają rządy,
to n ie z powodu ko:istytucji,
zana na niepowodzen~e, lecz ców."
Nie było rzec:r.ą przypadku, a.lte kdalate_geos, że pro"'.adzona powedług zgodnego. zdania cbser
11 Y
ł t . potępi~na przez
watorów, stanowiła ona do- Żt! Soustelle um 'ekU na czoło
olbrzymią w1ększośc Francu"
godny manewr taktyczny dla
„swego programu x.atychmia- zów. Jest prawdą, że powstaje
gaullistowskiej RPP'.
koni.tytucji, jedność narodowa, ale powsta-1
reformę
stową
Przede wszystkm szło o wy- zwłaszcza, w kierunku ograni- je ona wokół klasy robotniczej
wołanie wr&żenla jakoby fa- czenia uprawień parlamentu i jej partii pod hasłem poszyści spod znaku RPF stano- - do czego od. dawna i:awołu-jlityld niepodległości narodoWili „taką samą partię jak In- ją ugrupowarua 'lkrajnie reak- wej, postępu 1 pokoju.
ne", co według zamysłów spis- cyjne.
,,Akcja mas - j'łk podkreW związkti z tvmf planami
kcwców pociągnęłoby za sobą
t'rzyjęta na
politycznego śla rezolucja biura
odabienie czujności mas ludo· członek
tyce żołnierskiej, zaczerpnięte wych. Spiskowcy zda.Jl\ ~obie KPF. Etienne Fajon, pisał swe O!'-tatniej sesji K\ KPF, zmieTadeusz Kulłsiewicz.
z moich 01obtatvch Pf'Edyć M bowiem sprawę, że jedyni\ s;łą go czasu: „Konstytucia z 1946 ni bieg wypadków, ocali FranDrugą, kńqżkq, kt6rq za.młe
od pcdr-orządk.:>
f'z4m wydać, będzie nowv tom froncie. Szkic tego opowi4da- z~olną przeciwstawić niEzwy- re.ku sankcjonuje bur%uazyjne cję od nędzy,
puczu wolnolci demokrttttJczne ... Kta- wania się wobec za~ranicy, od
wiel"szv. Tom teft zawierać bę ni4 ;est już f)f'awie got01.0y. cię:tone zapory próbom
feszystowskiego, jest klasa ro- sa będąca u władzy nie może faszyzmu i wojny ·• narzucają.:
dzie wiersze J>QWOjenne, pubti
1zil nidć tych wolnolci z po- rrąd prawdziwie fr?ncuski.
botnicza.
4)
str.
na
cląg
(Dalny
doniepublikowane
ł
kowane

i

(De>kończenie

prze11S1ę1>1orsiw

cych

ze str. 1)
azupeouaJą.

się".

Słowa

te i wnioski z nich

płynące mają tym bardziej
jąk najpełniejsze potwłerd-ze

nle w odniesieniu

do naszej

rzeczywistości.

C-0 więc naleły czynM, aby
tak ważny problem, jak równomierność 'WY
konania planów?
Pierwszym, nieodzownym
warunkiem jest doprowadzenie planu do każdego oddziału, do każdego stanowiska, do
każdego robotnika.
poznanie zadań,
Dokładne
jakle ustala plan dla daneJ
jednostki produkcyJneJ, Jest
zabezpieczyć

żelazną zasadą.

Drugim warunkiem, Pr'M!·
strzeganla rytmiki, jest 1ia.ła
kontrola wykonywania pła.
nu. Kontrola codzienna, deka
dowa, miesięczna - przez rady zakładowe, nadzór techniczny i kierownictwo.
Warunkiem trzecim - jest
organizacja pracy
właściwa
w zakładzie i w poszezeg6Jnycb jego działach. a przede
wszystkim należyte tunkc.Jonowanłe slużby zaopatrzenia
techniczne·
materiałowego i
go.

Zespól tych warunków w
oparciu o pracę uświadamla
jąoą. -ze strony rad zakłado
wych, organizacji partyjnej
i aktYWu związkowego - o
znaczeniu równomiernego '11117
konania planu - musi przy1 to
nieść wynik pożądany.
nie tylko przejściowo, lecz na
stałe.

Rok 1953 - czwariy rok
planu, stawia przed nami Je·
szcze trudniejsze zadania nit
rok obległy. Wyznaczony cel
- pełne wykonanie planu przez wszystkie bez w-yJą,tku
Jednostki gospodar~. osią
gniemy tylko wówczas, sdY
do przebycia tej niełatwej ł
dłuA'lej drogi Jut na Jej porozło:tymy nasze siły
czątku
przyswoimy
równomiernie,
sobie właściwy rytm pracy,
który uchroni nas zarówno
od maruderstwa Jak f forsownych UYWÓW,
T. D.

dzi i wietnąc wmę&Ie robo----------------------------------------------------------------------------------------------~
-----------------------------------------------·
____
______________________________
tę komunistycznych agentów.
MORZE wc:.~:~NE. „Batorym" do Indii (IV)
,

Nasze

asaterski statek Óceaodbywający
niczny,
daleki rejs, staje się
wyspą
wśród bezmiaru w6d
pływającą, na której równolegle żyją tut obok siebie
dwa światy: świat załogi I
Pierwszy
pasażerów.
łwlat
jest światem obowiązku, pracy, odpowiedzialnośct, świa
tem. gdzie czai odmierzany
jest godzinami wacht i służby
- drugi. pasaterski. naturalnym biegłem rzeczy stanoWl
środowisko beztroski 1 -wypoczynku. w którym czai mie-rzy sie godz.lnami posiłków 1
rozrywek.
„Batory" pod tym W%,łlę
dem nie rótni się od setek inn veh „pasażf'rów", które przemierzają oceany.
Wielonarodowe i wielojezyczne środe>wisko pas'lżer
skle w miarę podróży zbllb
się do siebie. Różnice pochodzenia społeczneg'>. pogląd.>w
politycznych. wvznań religijnych. wykształr:enia zacierają
się w ciągu tych trzech tyROdnl podróży. podc:zaa których
łączy wspólny pokład, miejsct
pn:y stole lub w czytelni, gr'l
towarzyska lub bar. W takich
codziennych zbliżeniach, z indywidualnych rozmów wyła
n1-ją się niejednokrotnie zarysy światopoglądów, jak w
soczewce skupione w prz.ypad
kowym rozmówcy.

P

Przy oficerskim

stole

Tak się złożyło, te na pokładzie „Batorego" byłem jedynym pol!!k1m pasażerem od
bywającym drogę z PolFkl 'lC
się złotvło. te
lndU - I
'ak„ pol11kiego dzlennik;rzE
zapros!l·
statku
oficerowie
mnie do swojeizo stołu . Za
proszen!e prz)'jl\lem i rajoś·

"k

2 DZIENNIK t.ODZKI or

I

Jak

zostałem

Przy stole reprezentoclą.
wane były wszystkie pion.y
produkcyjne tej wielkiej i zło·
żonej maszyny jak11 stanowi
Zastępca
statek oceaniczny.
tu
reprezentował
kapitana
!prawy opieki społecznej 1
kulturalnej nad załog11 Pierw
uy oficer zbliżał mnie do
~praw podporządkowanej mu
7.ałogl nawigacyjnej I pókła·
mechanik
Pierwszy
:łowej.
sprawy maszynowni
wnosił
'krytej wprawdzie głęboko we
wnętrzu statku, ale decydują
cej o jego szybkoścl Inten1ent reprezentował trud.ny
ważny i delikatny dział ob3ługi pasażerów. dział hotelu
kuchni, zaopatrzenia. I wresz
de lekarz okrętowy wne>sił
3pra-wy związane z własnym
ioświadczeniem i obowiązka
mi.
cenne.
było
Zaproszenie
~dyż zbliżało do świata, -i którym pasażer nie ma zwykle
'{ontaktu. do świata produkzyjnej pracy załogi. Nie priy„uszczałem. że może ono stać
rtę źródłem fantastycznych do
'llysłów.

Dla
:ttórą
\tład

włęks1l0Ścl

pasażerów

- zanim wes1.ll na pokarm.iła
„Batorego" :>racowicie i codziennie kapi1.alistyczna propaganda ?; ame
-ykańską prasą, radiem i fi1-nem na czele - stałem !ie
dmś nader podejrzanym. ba
-lemonlcznym Statek był ZM·
comity, obsługa !!prawna. je·
ale ~c:
łzenie ".łoskonałe Nezystko mogła być prc,pagar
.la. O. oni to umieją robić ny dear .••
Niektórzy pasażerowie dv~
·retnie orz:v1Jąd11U się. cz~
;Jrzy jedzeniu nie mam kło--

a (t631)

Sherlockiem Holmesem
Z tych wszystkich pytań

i odkrywa Indie dla siebie.
W ten więc sposób po dodeze>rientacją o prawdzie n.a- brodziejstwach rz.ądów portu!!Zego kraj'U i naszego ustroju. galskich, hiszpańskich, holenpoza fantastyczną ignorancją derskich, francuskich i angiel
spowodowaną bredniami pro- skich wyzyskiwaczy, którzy
pagandy burżuazyjnei o de- stosowali tu wszystkie metody
„łagodnej
mokracjl ludowej, o Polac:e, o kolonizacyjne od
socjali:bnie l Zwi11%.ku Ra- perswazji religijnej" zwanej
dziecldm - WYłanla się lęk, inkwizycją poczynając, a na
że indyjscy górnicy, zatrudnię dewaluacjach rupii i manini w kopalniach jej, m~. pew pulacjach finansowych koń11
nego dnia mogą powiedzieć: c:ząc. Indie niepodl-egłe ~ako
tzw· " brytyj6 klej
k
czł
doś„ wy -•-·1t
,
one
zy......u •
"
··
Jedna sympatyczna missis
Otóż ta starsza pa.ni wola- wspólnoty' poznać mogą tenie wytrzymała wreszcie i za- j"ąc na mnie „Hello, towa- raz z kolei metody ameryk~
mnie wprost - „art' rlszez" zapytała rozbrajająco: sklch cwakrów i banlderódll
pytała
the shipsdetectlve"
you
- Niech pan powie s7.czen:e Przybywają tedy do In ń
„Czy pan jest okrętowym de- dlaczego pan udaje, że pan. kupcy 1 misjonarze ameryka
tektyWem?"
tle !T16wi Po angielsku. Byłam scy, członkowie techniC;WY
Angli- misji 1 studenci, kombmatoWyjaśniłem, w towdrzy~twłe kilku
Zaprzeczyłem.
i emisariusze,
ni
k
jlstanowiący
ik k
nie jestem detektywem •-6
że
"" w t Ameryk an 6w i o ni l'ZYkład
e spans . . 0 10 a 1n
że pan Awietnie wy
chociażby dlatego, że gdybym twierdzili.
1
nej młodego drapieznego imbył, to nie aiedzi.ałbym przy "Oówi po angielsku i tylko się
oerializmu amerykańskiego_
stole oticel"&klm. Nie uwłerzv •.ak specjalnie maskuje_
Otóż.. by nie odbi~ać od
Moją łamaną angielszczyzna
ła. Nazajutrz identyczne pytanie - zadała mi inna pani r.apewniłem ją, te jest w błę- sedna rzeczy i dylJl'esJami nie
romanse 1zie ale nie je6tem ~en, przerywać sensacyjnego wączytująca namiętnie
naszej
opowiedziałem
t.ku,
Poradziłem jej. :zy 'uwierzyła.
kryminalne.
młodej Amerykance. te grono
te lekturę na
'lb ~· odłożyła
angielskich
ich
i
jej rodaków
mi"iąc. bo w tropikach znane
towarzyszy uważa mnie za desą wypadki umY1łowych przy
tektywa, za coś po~edniegio
psdłoścl. Tego l!Bmego wieczomiędzy Szerlokiem Ho~esem
ru jednak podeazła do mnie
'ł "Czerwonym agentem · któstarsza pani, żona wielkieac
Tak aie złożyło, te opowia· " w wiadomym celu fotogra")rzemy!!łowca, prowadząca ze
'!Ulll jługie rozmowy politycz iałem o tei całej zabawnej hi· fuje wielbłądv t ob1uc-zooe o-ie na temat teeo, r::zy w Po1- ,torii pewnej amerykań8kle~ <ły w ..trefle Kan::iłu Sueskie3Ce dalemy prace dawnym fa- •tudentce która 1ako nauci.v- ~o oraz ich samych.
,rykantom 1 ~iadaczom cz,· 1elka jechała do IndU do
·ei wysyłamy ich na Sybir 1 zkoły misyjnej pre>wadzone'
'%1 ludzie mora chodzić d irzez Amerykanów Ameryka
·ościo . .i bez narażania sie n;i 'lOwiem. którą Kolumb odkrvl
Młoda Amervkanka powai.rięzienie i czy to prawda t e >rzc2 pomyłk~ w mniemani"
koPalniach w Pol· "' odkrywa Indie. terai z k0 ue i trzeźwo powiedziała n~
1 nu w
•ce t w zakładach „Skodv" 1.> ei - nte przez pamieł wiPl •o: - Musi pan to zrozumier
<iego żel(l.'lna. le«? PT"Zl"Z In- '1'asza propa11::inda wvtwarr. ~
.::ze-.ho~lowac.ii pracują Chiń
.erea wielkiego businessu - nastroje paniczne strasząc lu-

potów w posługiwaniu się no-żem i widelcem, inni ze zdzlwieniem stwierdzili, te wieczorem ne>szę krawat. Dla nie
których to wszystko było podBo przecież paliłem
stępem.
rajkę i fotografowałem wyspy
wyłaniające się z wody na
trasie naszego rejsu. A przede
wszystkim ja jeden siedi.iałem przy oficerskim stole.

wątpliwośct -

poza całkowitą

,,Podst-=p „.

eh

lndyJska
dyg res Ja

Psychoza

ceyey~

społeczeństwo

jest

pod wpłyWem tej propagandy
i nie zdając sobie spmwy

idzie na j·e j pasku. To już jest
psychoza i dlatego pana, jako
za
pasażera polskiego biorą
detektywa. za .PoS:S.ć z ry~nkowych opowieści z „com1c·
sów".
- Ta psych07.a - odpowie•
działem - nazywa się „Forestalitis" 1 kończy się samobójczym skokiem przez okno lub
strzałem w łeb w obawie przed
komisją badania działalności
antyamerykańskiej.
Moja rozmó czyni nie

na
to nie od wi~ziała ptynęliś
c · - !Z8·
my prz po
ez morze zerwcm.~.
pytałem więc "dośllwie C%Y to
że w atlasach geoprawda
w
graficziiych, wydawanych
USA Amerykanie zamierzają
unienić nazwę morza Czerwone
go n.a mo~e Imienia „Standard Oil Company". Od czasu
bowiem gdy wYPlerają An·
„ ~ki ego Wach<>du i
glików 'z Bi.=
i:. zatoki Perskiej 1 gdy łamią

blokadę angl.el.ską st.osowan.ą
wobec statków wywożących
o.aftę perską. gdy ich tanl<oW
ce płyną SP<>koinie przed no-

sem brytyjskich kontrtorpe'.!owców. kim nłe ważą si~
ich aresztować tak jak to
~robiły z włoskim tankowcem,
7..attzymanyrn i 5 ]derowanvm
ryrzymusowo do Adenu - mor-z:e to nie po-winno nazywać
~ię czerwonym Osławiona ko-nillja jeszcze gotowa wejneć
w te sprawy i kto§ odpowł...
izialnv za nazwv ~eoitrafłe"'
'le i atlaSY po_,ądzO'ny będz.ie
"J sprzyjanie C?.erv1onym i ~
·.kc-czy oknem.
Jest bowiem metoda w tytn
Hotrnes
,zaleństwie, Szerlok
wam to mówi Krńl detektvwów 6 i dPtPl<:tvw królów. We
Nłasnej osobie.

Snop

Gdy
dokuczał

ml

reumatyzm

narodu

na pracę
ś UJ i e t l • C

-

Ani pracować, ani spać, niików, fabrykantów i innych
ani jeść. Po prostu żyć się nie bogaczy.
Tak jak Snieguokf wdzięczne
tak mnie łamał ten
chciało,
a !Pi~ 17Jllt o11re lecz n!ie mających n'iic wspólopo- są Polsce Ludowej tysiące chło
przeklęty reumatyzm sprawa ~wa;111iia ne~ z. 'komisją. Ludziie ci
wiada małorolny chłop Józef pów i robotników, którzy dzięwolnego czasu i s.pra- siedzą na zebraniu nie inte$niegucki z gromady Marcha- ki leczeniu w uzdrowiskach,
wa rozrywek nie wy- resując się zupełnie jego prze
ty (gm. Marianów, pow. raw- jak Ciechocinek, Busko, Ciena terenie na- biegiem, a cz.asem - nie wiegląda
sko - mazowiecki). - Bywało, plice-Zdrój, Inowrocław, IwoPołczyn, Duszniki i w szego miru;ta wcale aż tak źle, dząc nawet jalkiej sprawy ono
że nawet chodzić nie mogłem„. nicz,
ot, stawałem się w chałupie wielu innych, odzyskali siły i by mogłia stanowić problem. dotyczy.
teatry, loSą przecież ki.na,
gderliwym, dokuczliwym gra- mrowie.
Łącznie z terenu woj. łódz-, kale roiz:rywkowe. Wreszcie
tem.
Człowiek
Aż tu pewnego dnia nad mo kiego, 645 członków ZSCh sko- ZiaJkŁady pracy i organizacje
pcJtSjadają właLS.tle
ją dolą ulit.owali się dobrzy lu- rz.ystało w roku 1952 z. leczenia społeczne,
,,... dzie ze Związku Samopomocy uzdrowiskowego schorzeń gość śW'ietlice„.
ChłQpskiej. Powiadają - bra- cowych, dróg moczowych, naNa małą frekwencję i przeAle przyjrzyjmy się bliżej
de, nie P07.wolimy ci tak cier- rządów krąźenia krwi, chorób'
jawy bikiniarstwa wydziały
Naświetlic.
pracy
pieć, pojedziesz do wód do u- przewodu pokarmowego, nie- właśnie
na małą kulturalno - oświatowe z;wiąz
zdr?wiska. Pomaga innYm, po- dokrwistości, chorób kobie- rzekamy cziasem
frekwencję w tych świetli- ków z.aiwodawych mają tylko
moze i tobie. A ponieważ żeś cych.
cach, na bikiniarzy i chuliga- jedną radę - zwiększenie ilobiedak i członek naszego związ
T.ak sc1 odczytów i popularnych
zaś w innych.
Na styczeń 1953 roku Zarząd nów
ku, nic nie zapłacisz ani za leczenie, ani z.a wikt, ani za 4 _ Wojewódzki ZSCh przygoto- pierwszy jak i drugi objaw kursów n.aukcwych i z.a wodotygodniowy pobyt w tym u- wał już ponad 50 skierowań do jest bez wątpienia szkodli- wych.
Nie praktykuje się
wy. Lecz w jaki sposób rea17 uzdrowisk.
zdr cwisku.
praV1<':ie zupełnie innej formy
Opłaty za 4-tygodniowy po- gują n.a taki Sita.n rzeczy ko- zachęcania ludzi do korzystaNo i pojechałem do Ciechokultuiralno-<iśw:kr..owe nia ze świetlic, jaką są wiecinka, gdzie zaraz zaopiekowa- byt w uzdrowiskach i za Iecze misje
li się Il'l;ną lekarze. Takiego sta nie są uzależnione od docho- przy radaoh zakładowych.
czorki taneczne lub artystyrunku Jeszczem nigdy w życiu dowoścj gospodarstwa, jakie
czne. W artystycznych zesponie miał. Te cztery tygodnie posiada kuracjusz. I tak, chowyżywa
świetlicowych
łach
przelecialy mi jak we śnie. Do ry, którego gospodarstwo przed
wypadków się jedynie niewielka część
W większości
Marchat powróciłem jak by stawia roczną dochodowość do
600 zł„ opłaca za całą kurację wcale nie reagują. Dlaczego? pracowników. Istnieją na przynowonarodzony.
Z pros.tej przyczyny: członko kład zakładowe zespoły artyW S"ali Kłubu Międr;yna.rodowe1 Książki l Prasy w Wa.rszawle
To było w 1951 roku. A gdy tylko 100 zł. Tyle również pła
tych komjsji me :iJntereotwarta z-0 sitala ,, Wystawa chiń s ki.eh obrazów noworoeznyeh".
roku znów mnie Ci członek spółdzielni produk- wńe
następnegu
styczne, w których udział biosię sprawami kulturalS'llją
Wystawa zawl~ra 75 banvn~· rh reproduk-cJI obrazów wybitny-eh
Kuracjusze z gospozaczęło łamać, bo reumatyzm cyjnej.
współczesnych p1nsty ków chiński-eh.
„pa- rą ludzie nie mający nic; wspól
Taka
no-oświatowymi.
to przewlekłe choróbsko, znów darstw 0 dochodowości od 600 pierkowa" komisja
chińskiego". A"tor Mu Bal.
istnieje nego z daną i!'lstytucją, jak Na zdjęciu: „Wielki wódz narodu CAF
- fot. Zdz. Wdowińskl
od
zł,
250
płacą
zł
ZSCh wysłał mnie na 4 tygo- do 1.800
np. w zakładach Kunickiego. studenci a nawet czasem za3.600 do 6.000 - 350 zł. Wszydnie.
SW'ietlioa zakładowa miesz- wodowi tancerze. Taka orgaTeraz mogę powiedzieć, żem scy inni opłacają po 32 zł. za cząca się przy ul. Piotrlwwzdrów jak ryba. I nigdy tego każdy dzień pobytu w uz.dro- ltiej 204 'była przez długi nizacja zakładowych zespołów
artystycznych nie przyczyni
dobrodziejstwa nie zapomnę wisku.
cz.-::is terenem bik.inia~slri-ch
W praktyce jedn?-k większość wybryków i pij.ac-kich ,pos.ie- się na pewno do wciągnięcia w
ZSCh, a przede
7.arządowi
kulturalno - oświato
wszystkim naszej Polsce Ludo kuracjuszy, pochodzących z go dzeń". W ciągu jednego ro- }:11racę
wej, bo to przecież ona otwar- spodarstw biedniackich, zwal- ku 4 razy zrrueni.ano tam kie- wą ·wszystkich pracowniików.
zamkniętych
ła nam dostęp do korzystania niana jest z opłat przez Woje- rowników świetlicy.
Trudno
i dobrze zorgiaJlli.nawet
Ale
z tego wszystkiego, co dawniej lwódzki Zarząd ZSCh.
bowiem pracować bez. popa.rśmierci poruszyła.
artystyczny
(cm.).
było dostępne tylko dla obszar
cila i zainteresowania kie- rowany zespół
rownictwa zakładów pracy i nie jest jeszcze ukoronowacały świat
rady zakładowej. Gdy obecny niem pracy KO, jak sądzą
kierowniik świetlicy ob. A- niektórzy kiierownicy świe1Tnoa;cie Rosmbn"aotDie
ameryw
d 18 miesięcy
damkiewicz interwentiowal u lic i rady zakładowe. Cóż boniepokona n. .,
kańskim więzieniu Sing
o wiem mają robić tacy, którzy
zakładów
kierownictwa
Jeste§my przil was i z wami
małżeń
przebywa
Sing
kon.k retne poparcie i bliźsze nie potrafią artystycznie tań
Gniew ludu wasze kajdan11
stwo Ethel i Julius Ropracą czyć,
się
z.ainteresowan.ie
czy deklamośpiewać
pali.
mu rolen- wać? Wairio przypomnieć, że senbergowie, skazani na śmierć
świetlicy obiecano
tego
Byście bt1li wotnł za „szpiegostwo" na rzecz „wro
naprawdę w Zwliązku
tę
sprawę
ie
Radzieakim we giego mocarstwa".
żadamy „'
i„. skończyło się wczesnym okresie pOII'eW'Olu„rozkręcić"
Proces wykazał, że Rosenber
na obiecankach.
cyjnym by zwalczyć „biki- goWie „winni" są czytania piStrofki wiersza, przepojone
ruars:kie" - jak my mówimy sma komunistycznego „Daily szczerością i uczuciem, pł.v
nawyki niektórych obywa- Worker", udz.iału w ruchu o- nące
„Łapanka
z serca porusz.onego
teli, Komoomoł wprowadził w
brońców pokoju i że w czasie do głębi uczciwego człowieka
Gorzej nawet. Ob. Adam- świelll!lcach lekcje taroa. W wojny cieszyli się z powstania są najlepszym dowodem, że
młodzież w drugiego frontu oraz uważali, niewielu jest takich, którzy
kiewicz etwierdzil, iż komi.ISja ZS.RR. tańczy
jest świetlicach, poczekalniach ki- źe na ZSRR spoczywał główny nie oceniają właściwie politykulturalno - oświatowa
nie tylko „papierkowa" aJ.e nowych, parkach, skwerach i cięźar wojny z hitlerowskimi ki podżegaczy wojennych, że
po prostu członkowie tej ko- k.alwiarniiach.
Niemcami. Mimo, że żadnego sprawa Rosenbergów stała się
misji - nie są wcale jej
innego oskarżenia prokurator sprawą wszystkich uczciwych
Gdy bowiem raczłonkami.
dbać nie potrafił udowodnić małżeń lu dz.i.
rze a
da zakładowa zorientuje się,
stwo Rosenberg ma zginąć 12
zaczyna kuleć
iż praca KO
stycznia na fotelu elektryczalarmuje klomif>ję kulturalnym.
Dlaczego my boimy się tej
„na
która
no · oświat.ową,
Przeciwko tej strasznej zbro
Huta żelaza „WS<:hód" stanowi Jeden z naJwlęknych obiektów
gwałt" zwołuje zebrania i aby Eormy rozrywki? Dlaczego ka dni podżegaczy wojennych ode
planu p' ę<'i oletnlego NRD . przy budowie kombinatu „Ws.chód"
mieć na nim pełny komplet wiarnie gdzie można by urzą zwały się głosy protestu ze
w i elką pomo-c okazuje NRD Zwlązelc Radziecki.
członków „łapie" po zakładzie dzić tańce są obecnie w więk · wszystkich stron świata. TerNa zd .lędu: wielkie ple-ce kombinatu, pny kt6rv-ch budowle po•
miejscem ror w stosunku do dwojga spowypadików
pr-o1:ypadk~l\TY'Ch . .ludzi wol- srości
ma.gają niemle<:klm te-chnlkom inżynierowie radzl~y.
Fot - CAi!'
nyeh w teJ chwili od pracy, spotkań „bezrobotnych" kom- kojnych, uczciwych ludzi, któ„New York Times" .ziorganizo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - binat.orów i rozm.aitego ga- rych pragnieniem było, by po- wał niedawno specj4lnq ankie
tunku „kociaków". A prze- kój został zachoWany - budzi tę na temat Bkuteczności proa
amerykańskie;,
cież młodzież chce się po pra- oburzenie
soięc;a
wszystkich uczci- pagandy
cy bawić i ma ku temu pełne wych ludzi całego świata. Gło zwłaszcza
„Głosu Ameryki"
prawo. Trzeba na każdym sy protestu przeciw tej krzy· zagranicą. W tym celu polecokroku pamiętać, że człowiek czącej niesprawiedliwości pły no 24 korespondentom ze.grazadowolony z kulturalnego ną od ludzi wszystkich ras, wy nicznym tego piMn& sporzqcza6'1.l, pracuje o znań, niezależnie od ich kolo- dzić odpowied1'.łe sprawozdaspędzenia
W peumym piśmie amer11- racji przemysłowej"... Toteż wszyscv ze sobą w wierze l do wiele wydatniej. Prowadzić ru skóry, czy poglądów polity- nie z kra;ów, w których przedobrą pracę KO to znaczy talk =Ych.
b11wali.
musiał pa- bre; woli tak, ab11 ustanowić
kańskim ukazał się następują- „wybór WiLsOfl.4
ją prowadzić, by dać masom
Protestuje i spoleczeństwo
roł
nad11rekcji
najintymniejsze
zgodność
pełną
twierdzić
skladu
ell komentarz na temat
W ankiecie tej kof'esponde'
maksimum ko- ;:iplskie. Do naszej redakcji napracującym
osobowego gabinetu Eisenho- dzieje, wittza1'.e przez §wiat 'lotników? I
ci ujawnili nader rzeczot.Oy st<i
rzyści i zadO'WQlenia.. A więc pływa codziennie wiele listów.
Jeśti nas pamięć nie myli,
interesu z nową administrawera:
su.nek do audycji „Głosu Ame
być i w których czytelnicy protestubez.względnie
muszą
podob11ym próbom „skoord11·
1,J eśH Ameryka posiada swo cją''.
i kursy, ale trzeba ją przeciw bezprawiu i żądają r11ki", stwierdzają bowiem, ze
odczyty
T11le o gabinecie Eisenhowe- llOtoania" na;zupelniej sprzecz wprowadzić też do prac świet
~ą mistykę - czytamy tam rozglo§nię tę określa się jako
to istotna jej część jest w prak ra. Aby jednak dokladniej zi- n.ych interesów kapvtalu i świa licowych program rozirywko- uwolnienia dwojga niewinnych qadatliwą, naiwną, monotonną,
tyce i od dawna związana w lustrować postawę p0Ut11cznq ta pracy, potwięcił swe życie wy w całym tego słowa zna- 'udz.i skazanych na śmierć. często tr11wialną i nade wszyst
Oto Henryk Mastalerz, zaMussolini
Phila,
oczach opinii publiczne; z oso- pisma, zac11tuim11 ;e.szcze fto- (oprócz
czeniu. Wtedy dopiero znikną mieszkały w Łodzi, Traugutta ko nieznośnie nudnq".
bq btuinessmana... Większość tatkę, w11drukowaną z powo- Flitler).
przejawy bikiiniarstwa i chu- 1r 9 pisze m . in.
Jeśli idzie o ocenę ogólnej
Myślalbll kto może, że WSZ'l/ob11wateli spogląda z podzi- du zgonu Phitlipa Murraya,
a świetlice zapeł
Ugaństwa,
„Ja, Jako młody obywatel propagandy amerykamkie3, to
orz
pochodzą
C11tat11
te
~tkie
'!Dem, ;eśU nie nawet z milo- który - jak powszechnie wiattlą się młodzieżą i starezymi
korespondenci sttoie?"dzają, że
domo - byl przez długie tata ganu finansjerv amerykańskiej korzystającymi po pracy z dołączam swój głos potę:płe·
.ściq, na przedsiębiorcę ..."
nla tych, którzy pragną śmler propaganda ta odTWri skutek
Wprawdzie w gabinecie Tru. jednym z czołowych agentów pt. „wan Street Journal". Lecz rozrywki i nauki. Zniknie też
Ci niewinnych ludzi. Żądam 1ed11nie, gdy idzie o :u.reklaf11.(lna nie brakło „mistycznych wielkich monopoli ta amery- n.ie! C11towaUśmy wla§nie t11- wówczas nie7Jdrowy
objaw wraz z wszystkimi ludźmi, któ mowanie coca - cola. ,.jest na
ruchu zawodowym. godnik „The Commonwaal" „akcyjności"
byznesmanów", ;ednakże dla kańskim
które rym droga jest wszelka myśl tomiast mnie; niż nieużyteczna,
świetlic.
rzecz11wist11ch wladc6w USA Otóż - według cytowanego p(- wychodzący w Now11m Jorku i dotychcms z..apełnione były
postępowa, którym drogie jest gdy USA usilują na.rzucić inbylo tego wciąż za m.alo, toteż- sma - „Murray b11l człowie stanowiący nieoficjalny or- przewaz.rue jedynie w okreżt1czliwo§ć dla
pokój, zachowania n11m krajom
słowo Spetlmana.
kardynala
7an...
cz11tamy - „businessmani bli· kiem miłości bożej ... Miał wiesach pewn"ch akcji społecz Rosenbergom życia•.
~iebie, lub sympatie dla amektókardynala,
samego
Tego
scv byli ZtDq,tpienia w inteti- le cech chrze§cijańskie; świę
po
nych czy polityc-z..nych Do listu tego, ob. Mastalerz r11kańskiego st11tu życia".
gendę amer11ka.ńskiego wybor tośei. To ziar1i0 pszenicy spa- ry nawiedziwszy ostatnio Ko- zakończeniu ich zaś świeciły
wiersz, który napisał
~ałącz.a
,,.Istnieje jednak petoien ascy. T11m Tazem ;ednak ludzie dle na ziemie prztlftimlo już reę, wzywał żołnierzy e1mery- pustkami.
pod wpływem wzruszenia i obu pekt propagandy - tUprawieinteresu wrócili na swoje miej owoce to godn11ch uwagi de- kańskich do ;ak na;krwawo
się
dowiedziawszy
rzenia,
organii
za:kladowe
Rady
,,New
stwierdza
dliwiająco
sce, w11borcy okazali skruchę... klaracjach żalu i młlo§ci ze szych wyczynów w imię obroRosen- York Times" - wobec którego
dla spolecznośct businessu wia strony kłerownik6'!D przemyslu ii11... „wolnej i11,icjat11wy ż11- ?.acje społecZ111e winny więk ~kazaniu małźeństwa
szą trooką i zarlnteresowaniem berg na śmierć.
<izialacze propagandowi są bez
domo§ć o nominacji Charlesa. stalowe110". Dla PTZ'l/kładu pi- da gospodarczego".
formalnie otoczyć pracę świetlic, a ŁZG
chociaż
-·Więc
Czyny mówią gloś
rilni.
Wilsona na sek,..etarza obrony smo podaje deklarację, wyglosię o zor„ ... Znienawidzili koszmar
riiej, niż słowa".
przybrać znaczenie szonq, przez prezeia 1<:01'\Cernu myliliście się W'.ówiąc, że cyta- powinien postarać
musiała
wojny
symbolu nowoodzvskana; po- „Jones Laughlin", który uczcił ~Y pochodzą z „Wall Street gantzowanie w odpowiadają
To prawda. Zwlaszczc czyny
I Z4 to na śmierć ~kazani,
popularMurraya w taki oto retorycz- Tournal" - to jednak to grun- .::ych temu lokalach
zycji.". A dla~ego? ~t.iteqo jak ~. które
tak haniebne.
Chcieli, b11 czl.:iwi':!k żyl
sposób~ „Jakiż lepsZ'l/ pom- cie rzeczy iocale nie popelnilit nych .,popołudniówek" i wieodpowiada pism~, .~e Witson
!pokoir.y _ ~twarza polityka amervkańska.
:z.orków tanecznych.
„to żaden marzyC'tel • lecz „szef n.ik moglibyśmy wznieść pamię cie błędu."
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O bajecznie kolorowym pałacu
Dzieci łódzkie witają Nowy
o „Syłwester trwa 1o dni
11

nie czym innym
zapamię
tale rysują w oddzielnej. specjalnie w tym celu urządzonej
salL Oto przodownik nauki
Kazio Hampel z 3 oddziału IV

O Piękna nagroda dla małych przodowników

Półmrok
natomiast panuje
w sali bajek. Bajczarka w ło
wickim stroju opowiada zasłuchanym dzieciakom, siedzą
cym półkolem obok rueJ na
dywanie, piękną, interesującą
bajkę. Nad bajczarką, tuż pod
sufitem jedzie pan Twardowski na lśniącym, srebrnym
księżycu. Nie mniejsze zainteresowanie zdradzają dzieci ob·
serwując
występy teatru lalek „Arlekin". Sztuka „Jaś
Szpak" podoba
się bardzo
małym widzom, o czym najlepiej świadczą ciągłe
salwy

atrakcyjna zjeżdżalnia i mała
karuzela. Wszystkie sale są
bajecznie barv.rr1e, pełne świ.a·
teł, choinek, girland świerkowych i ślicznych dekoracji,
Ciemno jest tylko w sali kinowej, gdzie kilkadziesiąt dzieci
ogląda właśnie film o przygodach misia.

Na sali teatralnej odbywają
występy iluzjonisty, który popisuje się przedziwnymi
sztucz~ami, będącymi niczym
innym jak szczytem zręczne"
ści. Dzieci nagradzają każdą
sztuczkę rzęsistymi
oklaskami. Kilkoro dzieci w tym samym czasie zajmuje się zupeł

„Ze6p6ł
poselski m. Ło
d>Ji przyjmuje obywateli w
każdy wtorek od godz. 17
do 19 w Prez, NR, P'.otrkowsl<a 106. W dniu dzh<'.-j
S'tym przy!muJe poseł t.nź.
Stanisław

Urbaii~zyk".

Godz. 17. N.a przyjęcie cze- ci.a.
(A)
ka już kH.k.a o.sób. Kto pierwszy? Student, ob. W. Z. Studi<uje on obecnie na PWSP,
ale chciałby przenrieść się na
Uniwersytet Ł6dz'ki., bo ze
wz.ględ u na stan zdrowia n.ie
będzie mógł 2XJ1Stać
nauczycielem. Zwracał się o radę
do dziek.an.atu wydz. humanistycznego UŁ i do Min.
SzJkół Wyższych, ale beu;kutecznie. Prooi więc o pomoc i
radę pooł.a.
Ogólnokrajowa narada ProdukInż. Urbańczyk notuje i przy cyjna Centr<ill Odzieżowej z orzed
rzek.a pomoc. Sprawa będzie staw1delaml dystrybucji: Mln>,
POT 1 CRS Samopomoc
zbadana i w miarę możności PSS,
Chłopska. M-0żna powiedzieć „dro

.
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TPD kończy rysować
.
: .
.
Temat? Również „drobla.zr-.
duży okret. Obok Kazia na
PrzesuwaJą &:ę mteresanm.
Omówlenle medocią~nieć prodUkstolecz.ku ·leży
książka pt. Ju~ daw:io. minę~ godz. ~9, .a cyjnych, braków t niedomagań
na
„Witaj
bracie
żołnierzu" \ ooob. wc1ąz duzo.
PrzyJęc•.a rynku odzieżowym.
Przed chwilą wygrał ją na lo- ~konczono. o g<>:dz. 21;. PrzyI pewnie dla tego, te to takt
terii książkowej, która dostęp- Jęto 16 ooob. W1ększ.osc z.gło: drob!azg, dn'a 29 grudni.a - na
na jest tylkb dla przodowni- szc;inych . spraw, to bć~ączki narade nikt nie uważał za stosow
k·
k" N t
·
t !Tl.les'llkaruowe. Rzecz Ja>Sna, ne pofatygować sJe. Narada w'rc
?W nau 1. • a om1a.st wszys - że n.ie mogą one być ziałat- nie odbyła sle. A szkoda, bO było
k1e. bez W~Jątku dzieci ot~zy- wione przez zespół pooelski nad czym radzić.
~UJą sł~~1e p_aczusz~i z p1er- _ 0 ile chodzi 0 przydzi.a·ł
mczkam1 1 c1:1k1erkam1..
mi0S21k.ań. Ljikw.idacja trudTrz.y godzmy trwa impreza. n.ości miesz.kaniowych to prze
Przedsiębiorstwa
Jest I~h począwszy. od . dn. 27 cie.ż budowa nowych domów,
kawał
gr':1drua, trzy codz1enme.. Na to rozwój budownictwa miesz
kazdą przychodzi 500 dzieci. k.an.iowego, który w ciągu
Podobno niektórzy nasi czyt.,,.
W c~ągu 10 dni wesoło i ra- jedne~ roku nie może za- nicy miel! 1 stycznia bard2() za.
wtedz!one
m nv I to natvchmlast
prac~
dośme powita w ten ~posób spokoić potrzeb miasta.
po kupieniu ;,Dziennika". „ZaJ>o
Nowy Rok na ~orgamzowa_ Naszym
zada.niem
V>'iadall IO stron. a wydal' c-zte,-y,
śmietnikach
nych P_rz:z TPD. 1r.nprez~ch 15 mówi poseł inż. UrbańCZY'k Pr7.ecleż to nte 1 kwietnia, a 1
tys. ~1ec1 ł~~1ch. Powita go - jest nie tylko likwidacja stycznia" mówtll sob'e.
Jeden ze sprytniejszych C1!l'tet.
uś?"l~echem 1 P_IOs~nką z na- tych czy innych konkretnych nlków otrzymawszy w kłosku .. Ru
a.le taikże wpły-w.a chu" u zbiegu ul'.ul. Kopernika 1
powodują tym samym zamail""- dz1e.ią si;><>t,kama się tu znów„. bolączek,
nie n.a społeczeńetwo łódzkie Żeromskiego 4-stronlcowy „D.z!en
zanie śmieci. Stąd trudności za 12 rrues1ęcy.
nlk" wrócił 1 poprosił o resztę
w ich usuwaniu. Ładowacze
gazety. Otrzymał ją po dlug"ch
MPO muszą rozbijać kilofami
poszukiwaniach. Taki: same wypadki miały miejsce i w Wielu
7.&llarzn.ięte góry śmieci, a poinnych kioskach, jak np. u zbie.
tern dopiero ładują je na is.a.gu Narutowicza i Armii Ludowej.
rnochody, przez co nie ~ią
W niektórych, dla uro=a 'cenia
gają swej nonnalnej dzieninej
spnedawaTU> „DztermiQc" ośmlo
strontcowy.
normy i opóźniają, nie ze
Dobrze byroby, aby „Ruch" inswej wbiy, o 30 do 40 proc.
XIX. PUanowska Marla, f..ódt struował
„Błyskawiczny
Konkurs"
dokładniej
swych kolwywózkę dz:kmną.
„Dziennika ŁódzkiE.>;::o" spot- WG!czailska 112 m. 3 - „Podwlad porterów 1 uęT~tł n1-ec.o kol•
ny" Henryka Manna.
portat gazet.
kał się z gorącym
przyjęciem
XX. Bedełek Jan!na, t.Mt, Ma
ze strony czytelników, czego do rynar!Jka
Ha - „Patent AV" Ł.
BRAK ŁADOWACzy
wodem jest wielki napływ ko- t.aglna.
respondencii do redakcji w ilo
Nagrody mołna odbiera~ od 110·
Obecnie w karoym dniu ści 1935 listów. Rozwiązania nledzlalku 5 stycznia br, w rewyjeżdż2 na Ł6dź 30 samo- nadeszły z całego .wojewódz- dakcji „Dziennika" pokóJ 3. Zachodów i około 15 wozów twa łódzkiego, a nawet od czy mleJscowym wyślemy pocztlł.
(Dokończenie ze str. 2)
konnych, które ładują śmieci telników mieszkających w inWszyst:klm, kt6rym nie d0opJsai wy~żą je n.a 4 zsypisika. nych okręgach Polski. Na pod- lo szczęśete w 05tatll'lm lC>Sowanlu Ma on wei§ć do wielkiej antoRazem zat..rudnionych
jest stawie licznych dopisków, czy- życzymy powodzenia w następ logii powieści i prozy pt. ,,Pi•
nych konkursach.
155 ludzi, a do pełnego st.a- nionych przez czytelników na
sarze l Armii", przygotowynu kompletnej ob.sługi tahoru marginesie konkursu, z przywane; na 10-rocznicę odro.
brakuje 21> ładowaczy. Mimo. jem„o~cia stwlerd?.amy, że podzenia Wo;ska Polskiego, któże ładowacz ziarabi.a miooię- stacie przedstawione w karyka
ra prz11pada w paźdzłerni•
· 600 - 700 zł „ MPO rue
· turze politycznej są dobrze ma
czme
ku. br. W luźnym, i dalsz11m
może doczekać się skierowań ne społeczeństwu łódzkiemu.
planie, mam nadto książkę pt.
· · wyz· ·wYdz'i.a łu Zatrudmem.a
A oto lista nagrodzonych u„Jakobini warszawscy". Wy•
·
j
l'1czb Y pra- czestników konkursu. Przy każ
ze] wymi eruone
starczy? No to „dosiego".
co wni.k'ow, przez co znowu dyro nazwisku podajemy ro·
· norma lnY Plan wy- dzaj wylosowanej nagrody.
Jury k-0nkursu na pogadankę
c1erp1
(scenariu·sz) clo filmu szkolnego
wóz.ki.
JASTRUN: 5 WIEKÓW
I. Roma Grzywacz, Ł6df., Przę po przedyskutowaniu złożonych
REALIZMU
dzalniana 16 m. 3 oryginalny prac zdecydowało żadnej nie przy
APEL DO ŁODZIAN
rysunek Kazimierza Gruss.a z Je- znać I nagrody. natomiast powiększył k-0„•em I nagrody ilość
go autografem.
Trlld.ycyjnym „dosiego roku"
W tym stanie rzeczy przed- II. Jan Matusiak, Aleksandrów nagród II i III.
witamy także przy aparacie
siębiorstwo apeluje do Wlizy&t f..6dzkt, Da.szyiisklego 101 Jak
Nagrody U po 3.000 zł pny-zna- Mieczyslawa Jastruna.
0
kich mieszkańców Łodzi, by na1;;. dfre~a Wypy-ch, Łódź, Zród n.o 7.a następujące prace: „Dlacze
go latamy''. gOdło „student" au- Zanim powiem o pla-nach
pod żadnym pCYZJOrem nie wy- Iowa 7 - Jak nagroda 1.
tor Aleksander DomalewSki, f..ódź na rok 1953 - mówi Jastrun
lewali n.a śmietniki i do pu- IV. Sikorska Irena, f..ódt, Tar- PWSF,
ul. Targowa &1. „Poznajszek nieczystości w stanie nowska 15 - „Klub Pickwicka" my Alek&a.ndra Gierymskiego", - muszę jeszcze tak zwanym
godło „Powiśle". autorka:
Nela dobrym slowem wspomnieć
9lynnym, nie wrzucali tam Karota Dickensa Iw 4 tomach).
rr.okrych papierów, oraz rupin
V, Głuszc:&ak Janusz, Zgierz Sa.motychowa, Warszawa. „Dwu- rok ubiegly, który jeśti chodzi
17 Stycznia 11 - „Krzytacy" Heo tlenek węgla"· godlo „Kwas siar o mnie, przyniósl mt międz11
z kartofli i kości, które nale- ryka Sienkiewicza Iw 2 toma<:h). kowy". autor: lerzy Stobiński, .
.
.
ż:· palić. Ładowacze znajduVI. Szwedowski Edmund, Łódt, Kamienica Sląska. „Dz!eń w por- innymi: „Poemat o mowie polji1 w puszkach od śmieci bu- Traugutta s. o. z. nr 6 „Lu- cie", godło „Ikar", au tor: RY-1 skiej" - już zresztą wydany,
dalej przeklad p"ematu Alektelk.i, puszki od konserw i cjan Leuwen" Stendhala (w 2 to- S>Zard Gogda, Warszawa.
Nagrody m po 2.009 zł orzyzna- sandra Puszkina pt. „Poltawa"
szmaty, mimo, że rzeczy te ma-eh).
vn. Le~nlcka Kry-5tyna, Łódt 1 no za pra.ce: mgr. inż. Eugenluktó
k
l ·
k ·
ry u aza się w sięgarmożna sprzedawać
zbiera.- Więckowskiego 39 - „Stacja Great sza Przesławsk1ego, Nowv Targ. Mieczysława Prajsnera, szcze<:ln, niach w same święta, no i spo
czom odpadkó-v użytkowych. Midland" Aleksandra Saxt011a.
VIII. Marek Uzna6.skl, f..óllź, Stanisława Dębowskiego, warsza ro nowych wierszy, drukowa.Jeżeli nie z.rozumiemy,
że Biegańskiego 35 „Przypadki wa, Lucjana Znicza. Byd'l'()szcz, nych w pismach literackich
Ryszarda KoessJera, Gdańsk oracownikom MPO trzeba po- 111„Jego Blasa" - Le Sage•a.
•
Wierszy mam obecnie w tece
w ich trudnej pracy i IX. Dubas Doleslaw. f..ódt 8, wrzeszcz.
dalej będziemy przeładowy- Batorego 58 m. 6 - „Rodzina Du
Szczegółowe omówienie konkur dość dużo i myślę już nad ich
re'ów" Barbary Gites.
su zamieszczone zostanie w stycz nowym tomem.
wać śmietniki niepotrzebnyX. Szymańska Hel,ena, Łódź, nlu lub n.a ooczątku lutego w cza
mi odpadkami, zalewać je Przęd7.alntana łZ
„w matni" soplśmte „Głos nauczycielski" o- A ;akie mam plany' Je•
wodą,
co powoduje ich z.a- Emila Zoll Iw z tomach);
raz w jednym z numerów „Film śli chodzi o plany wydawmarzanie, doprowadzimy do
XI. Kwa.śnlew&kl Frarw:l6zek, 1 Oświata".
nicze, to za parę dni wyjść poś
. będ Delchat6w, Armfl Czerwonej 3% stanu, iż miecie 1eżec
ą „Czerwony Morten• M. A.. Nexii.
u.'tnien mój tom pt. „Wiersze
11
n.a naszych podwórzach przez xrr. Bubas Mieczysław, f..ódź,
wybrane" w popularnym wydługi
czas. Kontrole lotne Nowy Swlat s m, 2 „Yankes
daniu Książki i Wi~dzy przewykazały, że na śmietnikach n1 dworze kr6la Artura" Marka
znaczone dl<! szkól.
łódzkich
40 proc. zawartości Twaina.
W
rb. liga Przyjaciół
Moje plany robocze koncento odpadki uźytfcowe, które
XIII. Swiderski Henryk, Łódf:,
nie powinny się tam znaleźć Sierakowskiego 76 - „Kolo szczęś Zołnierza organizuje w miej- trują się glównie wokól dat• ola" Then•a de Vries.
scawościach
klimaitycznych szej pracy historyczno-literacDużą rolę muszą odegrać
XIV. Wiśniewska zenona t.ódź
tutaj komitety blOki>WC I do- Ogrodowa te m. 37 - •• Listy po- <Przesieka, Swieradów Zdrój, kiej. Temat, którym prze -e
Poronin i Łeba) dwutygod- wszystkim postanowilem się
mowc, które n.a specjalnych sla" Kalmana Mtkszath'a,
dla zająć, jest równie ciekawy i
zebraniach z lokatorami po- XV. stwerska Anna. Wrochw niowe ,;wczaso-kursy"
Uj <..kf
1
p
„
winny wyjaśniać i uświadae.,.. ego 10 m. - " roces Te- i.nGtruktorów społecznych i pasjonujący jak„. obszerny ł
wyróżniających się cz:łonków żmudny w opracowaniu. Chom.i.ać mieszkańców o ciQŻkiej ode>ra Dreisera.
.
·
XVI.Mazowiecki,
Fldor Lechosław,
sytuacji n.a odcinku wywozk1
szów
Niska 12Tomam. 1 LPZ oraz członków zarządów dzi mi mianowice o tradycje
ś · i
kół i 2'.2.irządów d'Zielnioowych. realistyczne w poezji polskiej,
!Tl.lee . • T ym sa·~~m ?rzyc zy- - „Tyt.an" Teodora Dreisera.
nlmy się w duzeJ mierze do
xvm. Pietrzak Waldemar, Ł6d.t
Dla alktywu ze szkolnych poc.eąwszy od wielkiego jej
odciążenia MPO, do przyspie- 12, PrądzyńskJego 27 m. li - -„sa kół LPZ
zall'ezerwowane są mistrza Jana Kocha.now1kieszenia tempa
pracy
te~ lammbo" Gustawa Flauberta.
niejsca w miesiącach lipcu go.
_,_. b'
t
xvn1. Frej Waldemar. f..ódź 1,
rozmawiał
przeu.;:,ię iors wa,
Armii Czerwonej 10 m. 12 - „Zy- i sierpniu Yi ośrodku w Łe
-·
~b. Skb,
cle ~ilnry.ka Brula.M" SJ;endb.aJa. bd.e„ •
•:&..
W:vsocJd

I

Sprawa kosmetyki naszeRo miasta

Nowororzny

Trudnojci Miejskiego
Oczyszczania
Łodzianie utrudniasą

tak, by przychodziło do nas
ze sprawami, na które naprawdę możemy na.tychmiest
zaradzić i które
pomogą do
zlikwidowania niedociągnięć,
istniejących jeszcze na róż
nych odcinkach naszego ży„

I

Narada

śmiechu.

Jest godz.ina 12. - Nie w
nocy lecz w południe, ale dzieci łódz.kie przyszły właśnie
teraz
do
pałacu,
którym
na okres 10 dni stała się III
Sz.koła TPD, aby powitać rad-Ośnie Nowy Rok 1953.
Przez megafony płynie melodia skocznego krakowiaka.
W jej takt tańczą rozbawione
dzieciaki pod kierunkiem mło
dego wodzireja w ludowym
stroju. Migają czapeczki krakowiaków, górników, górali,
marynarzy
i
malownicze
dziewczęce czepce
ludowe z

Rok

Rozmowy posłów zwybercami
o Pomoc i ra~a w wielu sprawach
o „Wtorkowy" kontakt zdaje egzamin

8

Odpadki utytkowe na
Jak zaradz ć złu?
Przed

trzema

tygodniiami

ukazał się n.a łamach naszegQ
pisma artykuł pt. „Nie miesiąc lecz stale", omawiający stan saillitarny nasze~
miaista. DZliś musimy zająć się
sprawą wyWó7.ki śmieci z terenu więlk:iej Lodzi, tym ba1rdziej, że jesteśmy po t.zw.

generalnych porządkach przed
świątecznych
we wszyetk:ich
doma.ch ł6dzk:ich. Gospodynie,
pragnąc

doprowadzić

wnętrza

swych mieszka·\

do idealnej
czyst.ości, wyrzucały nie tylko
bezużytec7.l'le śmieci, lecz rów
nież cenne odpadki użytkowe.
powiększając tym samym bardzo znacznie ilość śmieci w
puslJkach i śmie<lnikach.

DOZORCY".
Nia ostatnim nadzwyc-zajnym posiedzeniu Rady Na.rodowej m. Łod:Zli kilku ::adnych
poruszyło """rawę
wywózki
-..śmieci,
żądając m.in. by do· zorcy domów i """"'
""""e5J i n.ie wyrzucali przed dorny na chodniki stert śmieci i napełnionych puszek, nie uzgodniwszy
uprzednio termiJ!'lu ich zapapieru. Ile dzieci, tyle barwbrania przez MPO. Nieczystonych czapeczek.
ści nie mogą przez kilka dni
Ale nie wszystkje dzieci tań leżeć na ulicach miasta, choczą.
Oto ogromna gromada ciażby ze względu na estetyotoczyła koliste
podium, na kę, nie mówiąc już o higiektórym popisuje się efektowną nie.
jazdą n.a wrotkach para sporz meldunków wynika, że
towców przybyła do Łodzi aż niektóre dzielnice miasta znaj
'
'
. t
pl k
z Wrocławi.a. Pełno dtleci jest --UJą
się wproo
w o a arównież w sali gier rucho- '1ym stanie. Sterty śmieci zawych, gier umysłowych, w 'egające podwórza sięgają w
sali gdzie umieszczona jest '1iektóry„h wypadkach prawie
w-ysokości I piętra. Pod nimi
leżą zamarznięte i
zasypane
~mietniki oraz puszki rnetalowe. Stan ten pogarsza się st.a·
d ·
l e, g d yz· MPO rue
na ąz.a W
SOBOTA, 3 STYCZNIA
terminie z wywóz.ką.
7.20 (L) „Z mikrofonem p.rzez
mtuto 1 wieś" 7.35 IL) Wtadom.
d.J.a wsl. 7.4-0 (L) „o dwóch latach
WYJASNIENIE ZAINTEpracy Konusjl Zdrowia GRN f..a:r.
RESOWANYCH
nów" - aud. 7.55 Wladom. poranne. a.oo (f..J Muzyka rozr. 11.45
Miejskie
PrzedsiębiOI'Sltwo
„Głos maią kobiety". 12.04 Dzlen- ( czyszczaini.a dało nam w tej
nlk. tł.OS Informacje 14.10 Muzyka operetkowa. H.45 Muzyka. 14.50 sprawie
kilka
wyjaśnień:
Koncert. 15.10 Audycja literacka. Przełomowym mome~tem był
15.30 Aud d'a dzieci 16.00 „Wszech okres
od 9 do 11 listopada,
nic.a
- wykład „Pnv- kiedy to niespodziewany a
roda"Racltowa•·
(I). 18.20 (L) Aud. dla młodzieży pt. „Nasze dośwta<lc1.enle" obfity opad śniegu sp.araliżo16.35 CL) Koncert ŁRPR. 17.00 Wla wał komunikację. Cały tab-0r
domołd popołudnJowe, 17.30 (f..) samochodowy i konny przed„Z mikrotonem przez miasto 1
wieś" 17.45 (Ll „w rocznicę po- siębiorstwa oczyszczał ulice,
wstania PPR" audycja. 18.00 place i arterie wylotowe, wy(f..) Pleśni rewolucyine. 18.15 CL) wożąc z nich olbrzymie ilości
„z obu stron mikrofonu". l8.30 śniegu. z tego też powodu
Aud. OŚW 18 ~ Aud. Ut. 19.30 Muzyka l aktualn 20 oo .. Przy sobo- wstrzymana została normalna,
cle po robocie". 21.00 n"z!ennik codzienna praca przy wywóz22 oo
w
h !
·
·
:n.30 Muz. tan
·
„ szec n ca ce śmieci.
Ponieważ
mieszRadiowa"
wykład „Materla-1 •-- •
.,, --> •
• ·ą
·~ e do
llzm dta•lektyczny 1 historyczny" ""'ncy '-""-'Zl u".'a~aJ ,
.
<m 2.2.20 z eyldu: „Najp!ękn!eJ-,puszek na śrrueci i śm1etnit;ze sonaty fortepianowe" - sona ków należy wyrzucać nie tylta As-dur Beethovena. 22.45 Muz. ko popiół, odpadki, żużel wętan. %3.15 Fragmentv z ooeretkl
l
ó
. . .
t
Kalmana „Hrabina Marltza". 23.se g 1CYWY, a e r wniez meczys o1ści i to W 6taniie płynnym,
O•totnlP wladoonoścl.
ł DZIENNIK ŁÓDZKI nr 3 (2631}
0

Rozstrzygnięcie

„Błyskawicznego
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przez telefon

Nagrody w konkursie

no scenariusz
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Informator „Dzienn ika Łódzkiego" (2J Państwowa

na straży interesów konsumenta

(wyciąć

i zachować)
Dziś: pralnie i farbiarnie

nas

na-

(Zw. bran. spół. budowl.

[l.ie&t

l do

rr~.:
ty.

(A)

1'o;AZWA
lp. Zakł. PraJ.
l Farb. o ddzlał
Sp. Zakł. PraJ.
l Farb. Oddział
Sp. Zakł. Pr&!.
l Farb. OddzilLI
Sp, Zakł. PraJ.
l Farb.
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Za.kia.tł,

Jlutor:r

Zakład,

pranie garderoby l farbowanie

Zakład,

pranie bielizny

U
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RODZAJ USŁUG
pranie bleL l garderoby ·
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D~browsklego
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przyjmuje

„

„
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PU.trkowska 11%
B&J. Getta Warsz. S%&

Narutowlcn 3'7
Adwoka.ck& 11

nr 3
nr 4

Limanowskiego U

5

do prania

„
„
„
„
„

„
„
„

farbowania

„

N

ca.rderobę

„

•

do pran.ta

„
„

Państwowa Inspekcja Handl owa jest organem kontrolnym
Ministerstwa Handlu Wewnętr znego, który ma za. za.danie czuwać nad tym, by sklepy uspoł ecznlone l prywatne sprzedawały towa.ry po cenach ustało nYch przez władze, by nie mia'y miej~ca żadne nadutycla w sprzt'fl'\r" "" '!łn~ttTtku do konmmenta. Dotyczy to zarówno towarów reglamentowanych Jak
wolnorynkowych.
Walka ze s11ekulacją oraz o „czYstojć" handlu uspołecznio
nego prowadzona jest przez P IH w bezwzg-lędny sposób.

WODA ZAMIAST SLEDZI
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farbowania

„
„
„

„

257

Więckowskiego

„
„
„

prasowanie, c:erowanJe
wywabianie plam
przyjmuje gar~erobę do pran.la I farbow&nla
pnyjmu~e garderobę do prania 1 farbowanl•

a

8w1e~eweldego

Wól-czańska

garderobę

przyjmowanie bielimy do prania. 1 farbowani&

Nawrot 35

22

Il!'

„
„
„
„

1%
Swierezew5klego U
Rzgowska 47
A. Struga 12
slenklewt-cza 3ł
Nowotki 7·9
Kopernika 2T
Ws-chodnla 65
Zgierska 40
Szyulonow1-cu Zł
Killilskleiro IO

nr lł
nr 17
nr 18

n.r

„

Wlęckow1klego

I
9
11
11
12

nr 19
llr 21
nr 21

pnyJmuJe

ł

PlotrkOW6ka 14
Piotrkowska 1'7
Obr. Stalingradu 2Z

Sp. Zakl. Pral. Chem.
Punkt usługowy nr 1
nr 2

„
„

ADRES
W6Iczail.ska 2$1
3ła

wa,ka o ocz:ysz:cz:en~e aparatu handlu
z n~euczciwych elementów
Ukrócenie spekulanck~10 pro~ederu
Be~wz:ględn1

usługowych m. lodzi Narutowicza

Więckowskiego

Chem.

usługowy

„"
„
„
„

„

„
„
„

Chem.
1
Chem.

preyJmuJe blehzne - rep1>rac:la ubrail.
przy!mu.J.p garderobę do prania 1 farbowania
przyJmu~ garderobę do prania
farbowania
(pralnia bleJlzny>
Pl'll:YJmuJe &'arderobę do prania
farbowania
ramowanle firanek
preyJmuje g'arderobę • bieliznę
farbowanie
przyjmuje garderobe I blellzne
farbowanie
(pralnia I farb fa rufa)
przyjmowanie bielizny l garderoby

Mają jednak jeszcze miejsce
>poradyczne wypadki nadużyć
nawet w sklenach uspołecznio
nych. W Łodzi sk~ep spożyw
~ zy PSS nr 633 ul. Piotrkowska 152 sprzedawał klientom
~ledzie wraz z zalewą. Cennik
urzędowy mówi, że śledzie kO~ztują 22.40 gr. kilogram. zaś
śledzie
z zalewą 16.12 za 1
'<:g. Pragnąc pokryć manka,
'>przedawano śledzie wraz z pokaźną porcją „zupki", po cenie
'22.40 gr, Dochodzenie przeprowadzone przez PIH wykazało,
7.e w beczce było 56 kg 20 dkg
śledzi, oraz 43!1 kg tej właśnie
„zupki". Nie bez winy jest tu';aj Dyrekcja PSS - . Wschód,
która nie wykazała dostatecz'1ego nadzoru. PIH całą sprawę skierował do prokuratury.

3

STYCZE~

OZIS
Genowef')'
1UTRO
Eugeniusza

' inko!kol•

WAŻNE TELEFONY
Pogot. ·Ratunkowe 254-44
Str11~ Potarna
8
Kom. Miejska MO 253-60
Mlej&ki Ośr. Infor. 159-15

D~ZUD~

.APTE"

:>DYNIA (Przejazd nr 2)
Program rllm6w doku ·
mentalnych: „Leśnt wr
drownl<'v" „C7v wiecie
'10WY 1 Wlę~kowsk1ego 15.
te.~ S·52".
„Mala rstwo
g 18.30 „Niezapomniany
blstot'Y-czne t fmlknna"
rok 1911"
PKV 52-52 g 18. 19 POWSZECHNY (Obr Sta
dozw od lat 7. „warUngradu 21) g 19.00 szawska premiera" g 20
„Intryga 1 llllłość"
dozw Od lat 7 Prouam
IM. ST. JARACZA
(Jadla naJmłod : „Czaroracze 27-29) g 19 ,,Dydzłt•Jska
torba", „ Wiorektor"
MALY <Traugutta nT 1) senna bajka", „Z61ty
boelan"
g
18, lT
& 11.15 „Domek trze-cb
dzlewcz•t„.
Mł..ODA
GWARDIA (dla
MUZYCZNY
(Plotrkowmlodz!ety - (Zielona 21
Ska !431 I! Ił 15 „Słom·
„Spotkanie nall Labą"
kowy kapelusz" .
g 18. 11, 20 dozw. Od
Mł..ODEGO WIDZA
(Molat 12
niuszki ła) g. 18 „Zemsta" z udz W Waltera ~UZA (Pablanlclta 173)
LALEK „PINOKIO" (KO·
„Cywll na stad,lonle"
pernl.ka 16) - WldoWig . 18, 20 dozw. od lat 12
sko zamknięte
PIONIER
(Franciszkańska 31) „Pldil tal,!" g
17, 19 do.zw. od lat 12

Apteki: nr 13 (Obr. Stalingradu 1~). n.r 49 (Pabla
:nleka 218), nr Ul (Jaracz S2), nr li (J . s ta lina
&o). nr 17 CWróblewsklego 5ł), nr 26 (Kopernika
fl), nr 50 (Piotrkowska 67).
:nr 53 (Pl. Kościelny 8).
POLONIA
(Piotrkowska
A . S. nr ł1 (Al. Koścmsz FILHARMONIA (Naruto- 67) .,Fanfan Tulipan" 8
kl 48) - dy:turuje codz,len
wtcza 20) g 19.30 „ Wie15 17. 19, 21 dozw. od
czór walców"
lat l i
nie.

k,ONCER,T.\!
J\I

• 1(,1
A
PRZEDWIOSNIE (żeromGINEKOLOGICZNY
.,.... •
skiego 74) „Drutyna" li
18. 20 dozw od lat 7
Od godz I.OO do :i.o.oo BALTYK (Narutowicza 20)
llZP· tm
Curle-Skłodow„Edward w opala-eh" - 1 MAJA Cdawn. RobotSktej. ul. Curte-Skłodowdod
„M1ędz:vnarodow•
nile . Kilińskiego 176) lłkl„1 IS: od
godz 20 OO 1potkante bokserskie"
„Ak~!a B" dod „ W kra
do I .OO szp Im dr . H. 1 . 18 17.30 19. 20.30 ju s~.1allzmu t-52" I·
Wolf. ul Laitlewnteka 34.
dozw od lat 7
17. 19 dozw od lat Ił
DYŻUR POŁOŻNICZO·

1

ku"
ac ie
eh
run
ym
nieć

odzi

Pn1row u1cv poszukiwani
Sekretarkę ze znajomością stenografii

taez.Id

zatrudni

wa"
arspo

wa.

ich.
tece

ich
Je•

ato·
po.

sze
Wy•

zeen•
(laL-

ie;,
jej

ieł

kl

I

sprzą-

„Prasa" ul. Pfotrkow25-K
ka 96. Zgłoszenia do Referatu Kadr.

•

dzy
polany,
lek-

R.s.w.

{

)~ 10~/~ll ll:I

drobne

KUPIF; umeblowanie syplalni, w dobrym atanle
:>!erty kierować Biuro
'.>głoszeń PlotrkowSlca 96
Svoialnia"
c~-G)
oo sprzedania ZUndapp
KS 600 stan dobry Wla1omość u: 8 Marca 1-l
godz. Ul-20
(l!-G)
3ZAFĘ·blbllotekę używaną kuplę . Otem sl<ladać

Biuro Ogłoszeń Plotrkow
~ N TGEN
11~pp•.r.1
przesw„e t1en1a ska M .40fl"
L„KĄK.f.ti.
.cis tk! p1ers1owej. U>łąd- KUPIĘ fotel dentystycz!<a 8-ll, 16-17 Obr. Sta- nv natychmiast Zgłosze
(44-GJ '1.la proszę kierować pod
I>r KE!CltER specJallst. lingradu 76
weneryczne •kórne. otc1c
nr telefonu 184-28 (codzien
we (:i:abun:„n•a) Pio trko"'
nie) .
'34-t?.-K\
KU l'N o-sl•H '-E
1
1'
czwarta-s•ń<lma
•k•
Łt\01·
lAKOW
PRAC'\'
ANFOBO 'IANINO do sprzedaJUe
Dr Jadwiga
WICZ skórne, wen ery cz· N dobrym stanie t.6dt 1$-19
P~óch
kobiece
ne.
Wróblewskiego nr 34 POTRZEBNA gosposia lub
<170R2-G ·. li
oracownl-ca domowa na
ntko
• frv„iere ,.,,., e'f''17
stałe . - P iotrkowska 200
br ZAUKl\olAN specJah· FUTRO
łi>pkl kara m 1 pierwsze ptetro.
nowe
weneryczne '<ułowe
skórne
sprzedam
PotudUCZNIA(-cę)
przyjmę do
4-ł Naru towil'za ~ :llowa :,s m
g
(49-G) nauki. Zakład Fotoirraticz
~ł A"'U••A"f'&.._,~ ;:i.J.>eCJb JPRZEDAM plac l'h mor ny Narutowicza 3, żvch
hsta Wcn~1 · )'..:,.ne. skóm•
(33-G)
przy zgierskim lesie - !lńskl
8-830 1---45 Piotrl('lw<: \r ~
miejscowość
letniskowa POTRZEBNA pomoc doUl~
•1•884-Gi '3ub!hsk1. Sa.sanek
J'lT
8, Ra- mowa . Wschodnia 17 m. 1
(51-Gl Orechwo
Dr WOYNO apecia11s w :l<>qnsz~
(15-G)
chorób •tcórnych. wene- 1)0 OCZEK e lektrf'1ma· PRZYJMĘ do Wspólnego
ryczn1ch . 2'aburzenl• ptc1c szynki z Igłami poleca pomieszczenia dwóch pawe Nowotki 7 front . til- ?racown!a MechanJki P re nów. Otukar·ska 6, An11 tf-18
(16955-G 1 ~yzyjnej Katow!ce 2'7 Sty dn:ejczak
(41-Gl
~ :mia 14 w podwórzu.
W'()ł..KOWYSIU
speDt
heA:tar
z1em1 lub
LO&ALB
Cjal1$t8 chorób Skóry 1 'UPIĘ
wenerycznych
Ws.chod- nnlej z domkiem Oferty
Biuro Ogłoszeń PRZYJMĘ do wspólnego
(16R8~-Gl ' kładać
nla 57
t?lo"-rlrowc:l{::i q6 .. Knonn"'
starszą oso
Dr pJWECKI wewnetrz- KUPIĘ szafę • btbllo tekę pomieszczenia
be za pilnowanie domu
ne. płuca . serce 3-7 Piotr !..6dź Więckowskiego
47 Mińska 17
(poprzeczna
(38-GJ
k~~
(35-G) K•tnell 14-16
m. 15
(17000-G1
Dr MAKKIEWICZ specja W'lZEK spacerowy zamie ?OSZUKUJĘ n1e~.rępują
lista, skórne weneryczne nlę na głęboki na prze- cego pomleszczenla
w
m<>ezopłciowe,
Plotrkow- ciąg roku. ZWTaca~ s.lę śródmieściu. Dzwonić Bcss..G> Ite1. 129,-,.,.
łka 109
(%7-G)l6, 119·90
(3-G)

•

._,~

·-•t•

-

REKORD
(Rzgowska 2)
,.Bez adresu" dod. „Prze
gląd
kulturaJnv 4-5J"
g. 17.30, 19.30 dozw. od
lat 14
ROMA (Rzgowska nr 84)
„Pierwsze dni" g. 18.
20 dozw od lat 12
SOJUSZ (N.owe Złotno)
„Pm;telnla Parm e ń slra"
I ser. dod. „Wilk I nled~wladkl" g. 18.30 dozw .
od lat 12
STYLOWY
(Klltńslclego
121) „Skazana wioska"
dod . „TowareyHe panc:ernt" g. 11, 20 dozw. O<l
lat U
~WIT (Bałuck1 ftynek 1)
.,Zwycieskl powr6t" g.
18. 20 do.zw od lat T
TATRY (Sienkiewicza 40)
„Za wieja" g. 16, 18, 20
dozw . od lat tł
WISLA (Przejazd nr 2)
„żywy trup"
g. Ił, 17,
20 dozw. od lat 12 (Film
grany tylko 1 dzień w
wersji rosyjskiej
bez
tłumaczenia
na język
polski)
WŁOKNIARZ (Próchnika
16) „Chłop-cy na pozycji" dod „Drog'a do stu
dlum przy&'otowaw-czego" g. 16, 18, 20 dozw
Od lat H
WOLNOSC
CNaplórkow.
sklego 16) „Fanfan Tulipan" g 14, 16. 18, 20
dozw od I.at 18
ł:ACH~TA
(Zgierska U)
„Małteilstwo
aktorki"
g. 18. 20, dozw. od lat 12
ZAMIENIĘ pokój z kuchl

nią w Żakowicach
przy
stacji na 1 pokój w ł..odz!. Wiadomość Łódź Niska 6-7 m . 112
c48-G)
ZAMIENIĘ 2 razy po 2 po
koje z kuc!mią na 4 lub
5 pokot z kucllnią. Oferty kierować do Biura
Ogłoszeń, Piotrkowska 96
„Pilne"
(26-G)
2:AMIENIĘ 3 pokoje z ku
~ hnlą z wygodami na po
kój z kuchnią z wygoda
mi. Oferty lclerować Biuro Oglo.suń. P iotrkowska
96 ))od „ER"
(1-G)
ZAMIENIĘ samodzielne 2
nieduże pokoje z ku-chnla
słoneczne. ogródek. przed
mieście blisko tramwaj u
'la pokój , kuchni.a. wygo
c!y lub ! pokoje kuchn; a
na p : ętrze. Ofe'rty skloda~ Biuro Ogłoszeń Piotr
l<owska 96 „Okazja"

ZAMIENIĘ duży pokój z
kuchnią i przedpokojem
3 ewentualnie 2 ookoź
ie z kuchnią. Ł Ó d • Arml! Ludowej 21 m . 27 od
17 do 21

!Ul

?RZ'YJMĘ do wspólnego
~mi eszcunla
studenta
Wiadomość - ul. PKWN

rdawnlej Dowborczyków)
nr 28. Mahoń
(13-G)
P08ZUKfWANIE

PRAC'\

PIELĘGNIARKA
zajm !e
się pielęgnacją noworod-

ka na parę godzin lub do
p!lnuje chorego, ewent
uijmie się jakąkolwiek
inną
pracą
w kultura!nym domu. Wiadomość,
Zakątna 62 m. 13

mym klientom. Winni będą ukarani.

CUDOWNA STRZYKAWKA
Równolegle działa na terenie
woj. łódzkiego PIH wojewódzki.
Ostatnio stwierdzono w
Skierniewicach, że w sklepie
PSS nr 4 znajduje s i ę podejrzanej jakości spirytus „produ
kowany" rzekomo przez Manopol Państwowy. Śledztwo wykazało,
że kierowniczka sklepu posiada odpowiednią strzykawkę,
przy pomocy której
wyciąga z butelek spirytus, a
na to miejsce wstrzykuje wodę. Zakwestionowano 20 butelek takiego „spirytusu", a spra
wę skierawano do prokuratora.

NA

pisaliśmy o
pocztówkach świąte

W swoim czasie

„dzikich"
cznych sprzedawanych nawet
przez sklepy uspołecznione, a
produke>wanych przez nieznanych wytwórców na deficytowym i potrzebnym do ważnych
celów kreśT::1rskich
papierze
„bristol" . PIH zainteresował
się niezwłocznie tą sprawą, zaś
wstępne śledztwo, które jesz·
cze trwa, wykazało, że trzy wy

twórnie prywatne tych pocztówek (w Łodzi, Krakowie i
!',asku) produkuj!\ istotnie takie pocztówki, i wprawdzie ma
ją patenty wykupione w wydziałach finansowych, zezwala
jące na produkcję, ale nie od·
dały projektów rysunków i ma
lowideł
do
zatwierdzenia
przez Wydział Kultury co oczywiście oznacza naruszenie obowiązujących przepisów.

POD

LADĄ„.

PRZEDZIWNY „POGOBZE•

LEC"
PIH
wojewódzki
pełniąc
swoje funkcje kCl!ltrolne w terenie, często również natra fia
na nadużycia, k t óre nie wcho1zą w zakres jego d ziałalności.
I tak, wYkryto, że Gminna Spół
dzielnia Samopomoc Chłop
ska w Brzeźniu pow. Sieradz
przydzieliła właścicielowi prywatnej restauracji w Brzeźniu
ob. Józefowi Kubys zkowi bu·
dulec na 1-piętrowy dom jako
pogorzelcowi, mimo, że nic nigdy mu się nie spaliło. A tymczasem okoliczna ludność odczuwa brak cementu i materia
łów
budowlanych.
Sprawę
skierowano do Wojewódzkiej
Rady Narodowej .
Działalność
PIH przyczyni
się niewątpliwi e do usprawnie
dystrybucji artykułami pierwszej potrzeby i oczyści handel
uspołeczniony z elementów nie
uczciwych, które przynoszą ujmę dobremu imieniu pracowni
ków tej gałęzi naszej gospodar
ki.

W sprawie

PASEK.~

W pionie PSS w Piotrkowie
„DZIKIE" POCZTÓWKI.

SOBOTA

lnspekcja Handlowa

stwierdzono, że do wędlin luksusowych dodaje się w sklepach wędliny tańsze, oszukując w ten sposób klientów. W
tym samym PiotrkoWie w skle
pach MHD ukrywano przed
klientami, głęboko w magazy.
nach, płaszcze podgumowane
oraz sprzedawano konfekcję
tańszą
po cenach gatunków
droższych, przy czym metryki
poszczególnych towarów niszczono.

lłenów

mięsno -tłuszczowych
Wydział Handlu podaje do
wiadomości, że WSZ)'6Cy kon-

swnenci,

mają

bo.ny
wyz.nacrone do realizacji w dni.u 6
stycznia 1953 (wtorek), winni zrealfaować swój przydział
w dn.Lach 5 stycznia br. tj. w
którzy

mię.sno-tiłuszcwwe

ponledzi.ałek.

Jednocześnie
powiadamiaże
w dniu 5 stycznia

my,

będą

W Kutnie na rynku przytrzy py

otwarte wszystkie sklehandlu
uspołecznionego,

mano paskarzy handlujących prowadzące sprzedaż mięsa i
„patentkami". Pobierali Olli 15 je~ przetworów,
zaró'W'?lo
zł. za parę, kupując je uprze- bonową jak i wolnorynkową.
dnio w sklepach państwowych
po zł. 9.
W Łęczycy sklep PSS pobieza mąkę pszenną ceny wyż
sze niż ustalono a za wędliny
zamiast zł. 18 liczył zł. 20. Sprzedawców dwóch sklepów
Gm.innej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Łęczycy
przyłapano
na niedoważaniu
towarów.
rał

W okresie śwlątecmym spisano cały szereg protokółów
karnych za pobieranie nadmier
nych cen. W kilku punktach
handlu uspołecznionego łódzki
PIH stwierdził np„ że st>rzedawcy odkładają lepsze jajka pod

W Lipcach Reymontowskich,
w sklepie Gminnej Spółdzielni,
znaleziono ukryte przed klientami, w magazynie kilkana·
ście par pończoch damskich i
kilkanaście metrów
kretonu.
Towary te miały być później
ladę żeby później sprzedawać dostarczone po
cenach wyż
je po wyższych cenach znajo- srych spekulantom.

"' Dn. 5 stycznia 1953 r. 0 godzi.
ni„ 16 w Zakład z ie Filologu Kia
sycznej UŁ odbędz ie się zebranie Polskiego Towarzystwa Fiiologicznego i odczyt mgr. M. Smo
lcowsklego pt. „Ci cero w Grecji".
• „Łódzki ośrodek archeologicz
ny ogniwem w naukowych pracach badawczych i oświatowy ch
w Polsce Ludowej" - taką nazwę
nos! wystawa otwarta w Mu zeum
Archeologicznym w Łodz1 . Wysta
wa zapoznaje z dokonywanymi
odkryciami zapytków archeologicznych. działalnośo.ia muzeów,
zw1ązaną z ochroną
tych zabytków, wteszcie z pracą 1 dorobkiem naukowym Łódzkiego Muzeum Archeologkznego.

NAUKA I WY<"HOW

PARYŻANKA Artystycz- PRZYBŁĄKAł. się
ple$, ZGUBIONO karte metna Cerownia ns·pr.aw!a gar bok.s :tółty
Wiadomość dunkową nr H. VIlI-427A
derobę bez śladu.
Wlęc Piotrkowska 8 m. la Trze ! pokwitowanie na zło:to
~ASZYNOPISANIA, ste·
(30-G' .,.łkowskl K.
(19-G) ne dokume nty na nazwinogratU biurowej Kursy kow~klego 6-5
GUBIONO wejściówkę fa sko Jan Szymanowski,
Stowarzyszenia Stenograrów-Maszynistek
Zap!SJI
')ryczną,
kartę meldun- Mała 7
(31-G)
ZGl'B\
Kilińskiego so. Plotrkowkową na nazwisko Zofia
ska 93
1!6968-G•
Tyborowska
(54-G)
ZGUBIONO
kartę
mel=o...,;__ _ _ __;...;._;..;....,;;... SKRADZIONO kartę mel - ·--- dunkową Natalia Streme
;{URS dziewiarstwa ręcz dunkową, leglt. Zw. Zaw. ZGUBIONO ll:arty mel- szenko, wieś Budz!szewlMa
'.lego
Zapisy codziennie leglt. Ubezpiecz. Społ. na dunkową oraz legit. tram
z.
w Instytucie P Rz w t.o- nazwisko Aniela Miaiak, wajową na nazw1&ko Wa- ce, pow. Rawa
cława
Jakubowslca,
Mo:tzl ul Stalina 7 w go- za.m . Mielizny 15
ZGUBIONO
kartę
mel•
niuszki
11
(53-Gl
:1zli'lach od t do 18, w sodUnkową
nr K. Vfi-41173
'Xltv od 9 do lł
ZGUBIONO dowód kole· .i;UUUIONO Kartę me1- wyd. przez Biuro Ewiden
Jowy nr 1199034 Helena dunkową Władysław Ko- cji Lu<lnoścl Radonia. Na
~e~~:~ 1 :urs5 _~fi~ lk~~ Maranda ul. Zgierska 12 złowslct
(SO-G) zw1sko Józef GapLs, zam.
!croju, szycia 1 modele- ZGUBIONO zderzak samo ZGUBIONO karte mel- Radonia pow. Opoczno I
wania . Zapisy codziennie chodowy z tablicą reje- dutl.kow11 n.a nazwisko He
Jd godz s-12 1 16-iG w stracyjną. uczciwy :ma- Iena Skotnicka wieś Bla- ZGUBIONO kartę mel•
'-odzl ul Jaracza 7 t Slen lazca proszony o zwrot ła gm. NaTamlce pow . dunkową Leokadia Gór·
WI 1 ń
<lewlcza 19
•34-40-KI u wyn.agrodzl!'lllem Piotr
eu
(57-G) nlewska ~ź, Wschodnia
(łO-G)
POI.ROCZNY kun kroju. kowska 143 m . 18
ZGUBIONO Kartę mel- nr 29
szycia 1 modelowania IPR
dunkową.
pokwitowanie ZGUBIONO kartę met3 mies kurs nowoczesne ZGUBIONO
legit. zw. na złotone dokumenty na dunkową nr J . vn-49224
~o kroju I modelowania Zaw., 2 tramwajowe, Ligi nazwisko Emll!a Sallt ul. wyd . przez Biuro Ewlden
IPR. Zapisy Piotrkowska Kobiet 1 wejściówkę fa- Klllńsklego 49
(45-G) ej! Ludności w Chybif?llnr 24
(28-K) brycZ:rnł ą Janlna Jan( c zaGk) LGUBIONO tcarte mel- cach na nazwisko Wanda
32ul
otno
88
d
k
....... sk
Ch b ' Il
0
P ł..ROCZNY kurs kroju.
un ową
n.a na.zwIs ko Cy„w.o..u
a zam .
a .e szycLa 1 modelowania IPI'ł ZGUBIONO
leglt, Zw. Wiesława Słabiak, Naru to ce ur. w Stanisławowie
Zapisy Zgierska 30a, I p. zaw na nazwisko Wacła wiC2la 45
(17-G) drugim gm. Chabielice
oodz.tennie godz ._19 _ wa czarnojan
(20-G)
·
:Vólczańska 27 - wtorki! ZGUBIONO wejic.lóW!kę fa 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
,rody. ~wartki l Pif'\tkl bryczną Stanisław Adam- _
WYDAJZ lNSTYrUT PRASY CZYTELNIK
od l(odz. 17-20
(27-K) czewskl, Zgierz ul. Rey- iERedakCl• , Adm1nistrac1a ŁOdt. u: P1otrkowsle• Ił,
LEKCJI gry fortepiano- monta 21a
(2:1-G) ;: el Centrala 183-00 Red na= 125-M gocJ2.. Pt"ZYj.
wej udziela dyplomowa5 2-U SekrPtarz odpow 2M-'75 rtodz przyj 1&-12,
na nauczycielka. Próchni SKRADZIONO leglt. Zw. E1Z1&ł goapodany !83-00 wewn 16 orn mon. dział
'ca !!S-28 parter.
(24-G) Zaw., Lig! Kobiet i weJś- ;:;portowv 208-15. d.zlal l<ult. 141·10 dz1al miejski
c1 6wkę fsbryczną. Nazw! i
228-$2 1 114·32 dział l!stów 143-Be
sko Zofia Jarzyńska
i'tedekcja rękopisów nie zwraca. za treś~ I tenn<nY
ROZNE
oe;łoazeń nie blerzp oaoowledzlalno§ct.
- - - - - - - - - - - ZGUBIONO
książeczkę cze
ladnl-czą krawiecką
na !'Jz.tał ogłoszeń Ptotrkow'łlta oe tel . 111-G<r 1 lW..'11
:
czynnv ł-1' w &oboty 8-H.
ZAMOWIENIA na podgu- nazwkko Stefan Zięba
mowanle tkanin bawełn!a
?renumerate mte.neczna Zł ł .05. kwartalni! Zł U.15,
nych, jedwabnych oraz re ZGUBIONO leglt. Ubezp. 5! 'l61rooznte 'il 24 llO 11rzvjmu1a wszyatkle Urzędy
peracJe śniegowców sza- Społ., kartę meldunkową . i Agencje P()CZtoWI' OTU '11.<to'losze miejSey 1 wlej·
rych, bruowych przyj- pokwitowanie na zlotone ;; <CJ' na te~nie całe' Polski w termlnle do 111 katmuje „Wulkan.lizacja" - dokumenty. Antoni Ml- :
de•o m-ca n.a okres nastepny.
Gdańska 59
(18978-G) chalak, Drewnowska 102 :
:R!:DAGO.Tl!: KOT EGTtTM t!EDAKCYJNIC
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Na sku iek

Sportow com naszym W11rzqdzono by niewątpliwie wielkq
gdyby vrć.bowano
krzywdę,
twierdzić, iż pozbawi eni są oni
fantazji przy wynajdy waniu
różnego rodzaju przyczyn na
niepowo usprawie dliwienie

nią ilością sprzętu".

W

wyjaśniającym

p;śmie

Powiato wej Rady
ie?;:retar z
Zrzeszen ia LZS nie ukrywa
fo-<:tu, że LZS w Rembies zowie posiada zaledwie siatke i
·
jedną pilkę, ale„.
Gdy próbowa no w między
czasie zorganizować tam zebra
młodzież
ł•ie, przez trzy dni
tego zespolu nie mogla zebrać
E;<; dla dokonan ia wyborów do
rarii;. Co więcej, gdy zapropo
n·)wano jej założenie sekcji
sportów zimowyc h z jednociesnq gwarancją przvdzia lu
n•ezbędnego sprzętu, propozy cja trafiła w próżnię!

iak iyk i

reprezentacja Polski przeRrała zFinlandią

dzeń.

Jale nie boiska, to męcząca
>Odróż, jak nie sęd<.ta, to zle
'arunki atmosfer t1czne, jak
·:ie pech, to wresz~ie. sprzęt ...
Czy istotnie dysponuj em11
tak skąpą ilością sprzętu sportowego?
Na podstaw ie niektóry ch li!'ÓW sklonni bylibyśmy w to
uwierzyć, gdyż większość tych
korespon dencji zaczyna. się na.i
częściej od zdania:
Dlaczego nie przvczie lono
n.am?!! ..•
Powiato wy
- „Dlaczeg o
Y.cmitet Kultury Fizy.;zne j w
Łr.sku nie okazuje żadnej po··
111ocy W praC1J LZS P"ZY gr.;·
11\Gdzie Rembies zów gm. Z.
pclice, skoro zespól ten post••·
da chętnych członków, a 1edynie nie dysponu1 e odpowie d-

błędnej

(Od nasz.ego soecja lnego
sto lat i nie wimeczu, jaki został rozegran y wczoraj w Katowicach . Rewanżowe spotkanie hokejow e Polska - Finlandia odbyło się w fatalnych
warunka ch atmosfer ycznych .
Wyjeżdżając kilka dni temu
z Łodzi do Katowic , jeden z
kolegów radził mi zabrać z sobą parascl. Na hokej z parasolem? Absurd! A jednak szko
da, że nie posłuchałem dobrej
rady.
Na poczatku meczu pad'.lł
deszcz, potem zaczęła się · lewa. Siłą rzeczy lodowisk o stało się podobne do ciasta.
Koczomb
Nasz bramkar z
przypominał chwilam i wiośla
rza.
polska grała w
Drużyna
składzie: Koczomb , Chodako w
ski, Zawadzk i, Penczek . Bro'1'lOWicz, Masełko. Palus, Je'"zak. Lewacki , Csorich. Janicz
ko, Herda, Nowak i Wróbel II
Można żyć
dzieć takiego

Miał to być najlepsz y skład.
na jaki stać nasz hokej w ochwili. Obiektvw nie
becnej
iednak trzeba stwierdzić, te
bardziej nam się podobał zespół młodzieżowy, który ~ez-

Bydg oska

,,Gwardia11

Być może, że czlonkow ie tegfl LZS chcq uprawiać sporty
letnie. Ale trzeba się wres.!de
Trud.iv
na coś zdecydować.
jeżeli jespieszyć z pomocą,
<!€n z członków tego LZS bę

gra

dziś·

w Zgierzu
Wczoraj zapadła decyzja. Po
stwierdz eniu, iż lód nadaje
~łę do gry, zadepesz owano
natychrm ast do bydgosk iej

dzie chcial uprawiać piłkę noż71ą, drugi boks, trz~ci lekkoczwarty plyu,a1 ,ie.
atle>tykę,
piqty tenis stalowy, ów koS•JJ ·
kówkę, a jeszcze inni szermie .
k<:! Do tego celu potrzebn y b1/
by~ caly wagon spnętu. A korryść? żadna! Zaistniałoty na
•_oct niebezpieczeństwo, że niek~ó„e dru'i:yny skladaly by ~ię
za1edwie ... z 1'edne•' oso""·:
v11

WJ]słannika)

ników, łączy jedna myśl wygrać! Ale do końca meczu
pozostało jeszcze 16 minut efek

po swym zwycię
stwie nad Finlandią otrzymał tywnej gry. Finowie nie kapiwnosza
z całej Polski depesze gratu- tuluja. Przeciw nie do walki żywiołowy poryw:
lacyjne.
jednak do meczu
Wróćmy
obrona niejeden z
Nasza
rewanżowego.
ataków likwiduj e.
~rożnych
Co tu ukrywać. Przegraliś lecz wreszcie Silvenno inen u'11Y jedynie wskutek zastoso- T'likając bezpośredniego starcia
wania złej taktyki. Zawodn i- z naszymi obrońcami próbuje
:y nasi prowadząc 3:1, nie po- szczęścia z daleka. Jego silnv
trafili utrzymać tej przew3g i strzał okazuje się celny. - A
dobne więc prowadz imy już różnicą
ułatwiając
~yfrowej.
napastni kom tylko jednej bramki. W 7 min
1vsoono wanym
Finlandi i rozwijan ie pełnvch oonowni e zapala się czerwon e
i skutei:zn ych akcji ofensyw - ~wiatło nad polska bramka
'1ych. Dzięki m. in temu Fi- To Przed strzałem Kuuseli k~
nowie odnieśli zwycięstwo 5:4. pituluje nasi bramkar z. •.-; ie

pośrednio

Już na samym początku wal
rozooczęła się pod niezbvt
auspicja mi dle
oomyślnymi

ka

Polaków , Chod'3ko wski za spo
wodowa nie złośliwego faula i
wyrzuce nie kija za - bandę o10 minut karnvch
trzymuje
Rzadko zdarza się na mec;3-::b
hokeiow ych. żeby zawodnil <
1?ył tak surowo t'l<"'""'''lV. A le
~vm razem wyrok był spr a wie
jliwy.
Z pod łyżew i z pod kijów
tryskaja raz po raz strumien ie
wody. Pierwsza tercja kończy
1:0 dla Finlansię wynikiem
dii. Strzelce m bramki był Hakala.
W drugiej tercji w piątej mi
nucie„ Zawadzk i ·X>daje krą
~ek Lewacki emu i nad bramką Finlandi i zapala się czerwona lampka. To znak, że wy'"Ównaliśmy. A w kilkanaście
sekund później Wróbel z pojania BrC>!l1owicza podwyższa
wynik do 2:1.
Przed rozpoczęciem trzeciej
Polska prowadz i więc
tercji
2:1. Trzecia tercja zapowia da
sie nadzwyc zaj ciekawie , choć
woda coraz grubszą warstwą
·
·
t flę 1--'o
~kr
uu wą 1 mimo
·~ ywa a
·isilnych starań ze strony ormimo puszcze'!~nizatorów,
ch urząruch wszystki
nia w do
wypom" "wywan1 ·a
dzeń

Gwardii, aby ich drużyna hokeJowa szykowała się do po·
lróży. Dziś więc 0 godz. 18
tamna lodowisk u z-'ersldm
s•
.
""'
rozegra
n:
WłóknJa
'1ejsey
wody warunki gry stają się
1potkani e towarzys kie z ho- WT'~ost fatalne.
W drugiej mlnude Csorich
- A więc nie brak sprzęt·~ ·~el::ta.m· Gwardii , a jutro na
Al. •trzela trzecią bramkę dla Pol
1ert główny~ po~odem slabeJ lodowisk u łódzkim
ski.
pn:y
,
•.
pracy orgamzac y7ne7 a przede
Teraz wszyscy zapominają o
WSZ)J•tk im brak konkretn ego Unu gOBcie z B~dgosz~zy ztnie
l-zą się z druzyną, łódzkiego oadajacy m deszczu. a całą licz
planu działalności.
na widownię i naszych zawod
Włókniarza.
W. L.

I

N'ic na kolanie! - oto ha„10, projektu - przeprowa<l.zone zo-1
które przyświeca obecn·ie naszym ;tan.ą w JedneJ grupie systemem
dzialaczom sportowy m orzy ukła- 9unktowy m. z I ligi spadną do
daniu różnego rodzaju projek- E lig; dwa ostatni<> zespoły w tab~ll. a na ich miejsce wej-Oą dwie
~ów.
drużyny z II ligi.
pierwsze
dłuższego
od
Aktyw p!ł•rskt
więc już czasu zastanawi a się n ~ d
Bardzo życiowo i słusznie poprojekcie sprawę
środkami, które przyczyniłyby się ' '&ktowan o w
do podniesie nia polskiego piłkar m<stnostw rezerw I ligi. Poniestwa na wyższy poziom Po dłu- waż nie rzadko zdarzały się wyg.ch naradach i dyskusjac h w o- oadki, że w zespole rezenv wygólnych zarysach wylon.lł się stępował pilkarz z mocno posreprojekt s10kcji piłki nożnej brzur.yml już wlosaml, a więc
Już
tadna nadzieja na
GKKF w sprawie zml&ny syste- najczęściej
postanow iono, it w
przyszłość,
'llU rozgrywe k pllkars!klch.
rb. będą mogli brać udział w
tych spotkania ch tylko ci zawo:1J% DRUZYN W I LIDZE
nicy, którzy nie przekrocz yli
opinia, aby I 11ga jeszcze 25 roku ~ycia.
PMJeważa
składała się z 12 zelll>Oł6w, które
14 DRUŻYN W ll LIDZE
znalazły się w niej w wyni.ltu tegorocznych rozgrywe k.
II liga składać się ma z 14 druwedług
Rozgrywk l ligowe żyn. Wchodzą do niej te zespoły,
które opuścHy I Ui:;ę, a włę<: K.ilejarz (WaMzawa) i Włókniarz
(Łódź) oraz te zespoły, ktÓre zaWłókniarze
jęły 3 pl~sze miejsca w swoi<:b
grupa<:h n ligi. Wreszcie zakwaradzą
lifikowan e do niej zostaną zespo
y się na rv
W loll:al'll Zwl~zku Zawodow ego ty, które uplasował
Włókniarzy (Ul. SJ:enklewicz.a 13) miejsca.eh w swy.ch grupa.eh 1 nie
przez ml
w dniu to stycznia o godz 10 ra- zostały wyelLminowa.ne
kiej. Los
no odbęd'Z:le się plenum rady strzów klasy wojewódz Widzewa
tomasrow sklej Spójni 1
głównej zs Włókniarz z udzlajut przesądzo-v. Drużyny
został
Temadzlałae7-y.
i
le.n trenerów
wotern zebrania będzie ocena pracy te przegrały z mistrzam i klas
nie zasportowej tego z.rzeszenia za rok jewódzkic h ! tym samym
llezono ich do grona II Ugl.
1952.

I

Czy wiecie

skąd się wziął naśz

słyszeliście?."
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CZĘSTOCHOWĄ

Dalej projekt przewioo je zorganizowa nie dla pozostałych drutyn dawnej n ligi 1 dla najlepszych drużyn klasy wojewó<izklej
- lig wojewódz kich 1 mlęd'Ly
WQjew6dzklch.
I tak w o<lnieslenłtt do pRl<arstwa łódzkiego pr.tewld.zl.ana jest
projekcie liga mlędzYWOje
w
wódzka. która sk.ladać się będzie
z najlepszy ch drużyn woj. łódz
kiego, miasta Łodzi oraz okręgu
l powiatu częstochowUiego.
tego projektu będą
dalszych
jeszcze przedmio tem
dyskusji w sekszczegółowych
cjach piłki nożnej WKKF, które
w pierwszej połowie stycznia powinny sprecyzować swe stanowisko odnośnie drużyn wysuwan ych
przez nie jako kandydat ów do
!lg międzywojewódzkich. Należy
orzypu~zać, że w końcu styczni a lub w początkach lutego na
podstawie dokładnego zbadan1a
uwag i spostrzeżeń z terenu. -ekcja piłki nożnej GKKF ogłosi ustalony przez siebie nowy system
rozgrywe k.

sz

w
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Założenia

w~

in
ko

i

zrozumiał, do ziemi się chicie kłaniał
prosił.
enia
i pr~ebacz
Kiedy już Maksvm ek miał umierać, poskarżył się Bogu:
ś, ro
„Pokazałeś mi, Panie Boże, skarb. ale nie nauczyłe
z nim robić . Nie uchowałem k~mvków orzed oanami. ~knv
śmier
wdziłem biednych ludzi. Zrób tak, żebym choć przed
cią mógł ciężki grzech odkupić".

też trochę pobawią" ...

się

moje dzied

Pokazał wtedy Pan Bóg M:;iksym kowi wielkie gniazdo
.zieloneg o kamieni a w lesie. Mak~ymek przykrvł to miei•re
- i tagałęziami, z wierzchu znak położył - końską głowę
kie zaklęcie powiedział, żebv nikt gninda nie mó~ł znaleźć.
póki panowie rządzą. A kiedv panów już nie będzie. gnJa7do
samo się dla ludzi otworzy. I POszedł Maksym ek do Wiercho turskieg o klasztoru f po niedługim czasie umarł ... "
no go na
Uśmiechając się wstydliw ie. jak gdyby przyłapa
jakiejś psocie, Osip zamilkł. Słuchacze milczeli również.
- Teraz rozumies z. dlaczego osiedle nosi tak niezwykłą
'
nazwę? - zapytał po dłuższej chwili Paweł.
na.
Walenty
ła
westchnę
legenda
- Piękna
- Wyjątkowo ciekawa! - potwierd zi! Abasin wchodząc
do chaty. - Bardzo ciekawa. choć grzeszy dużymi nieści
eć się,
słościami. Na przykładzie tej legendy można dowiedzi
jak powstają wszvstki e mity i bajki ...
- Nie. to wszystko szczera prawda - zdecydo wanie zato nie są żadne bajki!
protestował Pietiusza - Maksym Kożewnikow jest postacią prawdziwą - nie
zwracaja c uwagi na snrzeciw y Pietiusz: v. ciągnął :Maksym
Maksym ilianowi cz. - Był to biedny chłop, który mieszkał
w okolicac h Bie!ojark i. Zimą 1831 roku pojechał do lasu po
smolaki i rzeczywiście znalazł na korzenia ch sosny kilka
do
kryształów zieloneg o kamieni a. Kożewnikow zawiózł je
Jekatery nburga i sprzedał zarządcy szlifiern i Kopowin owi.
N:e ulega wątpliwości. że uralski chłop. Maksym ek, nie mógł
kamieni za bezcen, a tym :_aroddać piP.knych zielonyc h
dziej - dzieciom do zabawy Musiał otrzymać za nie jakieś
y a.lmanędme v:rosze i na tvm kończy się jego r.ola odkrywc
rvnów. Nikt nie wie. kiedy i gdzie zmarł człowiek. który
pierwszy miał w rękach rosyjskie , najpiękniejsze n:1. świecie
almaryn y.
Lanuszk a, która szeptała na pieC'U z PietiUS3ą i którą wyAbasina. zeskoczyła na
raźnie nużyło długie opowiad anie
podłogę, przytuliła się do Walenty ny i dostała od niej jesz-

Maksym ek tylko się roześmiał.
w naszych stronach , w Blałojarce, Maksym ek
„Po co mam sprzedawać. kiedy sam za nie pieniędzy nie
się
żadnego
Biedny chłop, smolarz. Majątku
Kożewnikow
nie
! Weź sobie za darmo dla swoich dzieci, a jak
płaciłem
nie doczekał, a dzieci miał chyba cały tuzin. Nie skarżył
".
przyniosę
jeszcze
starczy
że skarb
się na swój los, skarbów nie szukał. a tak się stało,
A pan dzieci wcale nie miał, oszukiwał tylko Maksym ka.
sam wpadł mo do ręki. Poskąoił mu tylko Pan Bóg sprytu
ek
Maksym
razu
pewnego
kamyki i pojechał. a za parę dni cała kupa wielkich
Pojechał
Wziął
oszukali
go
1 źli ludzie
..•
zimą
Jak nie zaczną krzyczeć na
to
było
że
mówią.
przyjechała z miasta.
Ludzie
panów
smolaki.
wozem do tajgi po
ch
korzenia
na
i
sosna
zwalona
ka:
leży
Maksym
Patrzy, a tu w tajdze
na tych
"
wiszą takie zielone. jasne kamyki. Dużo ich wis:ało
„Pokaż nam to miejsce gdzie znalazłeś zielony kamień!
zimą
wyszła
zieleń
to
że
.
poale
korzenia ch Maksym ek pomvślał
oszukał,
pan
go
że
ek
Maksym
Zrozumiał wtedy
spoa śnlei:ni I cieszy się ze słoneczka. Nigdy jeszcze Maksyfajgi: długo ich po tajdze prowadził. ale
do
nimi
z
szedł
kate
rnek takich śliczności nie widział. Zerwał z korzeni
prnwdzi wego miej,sca nie pokazał. „Na śmierć zapomniałem"
myki ile ich było. włożył do garnunk a z kaszą, co to go
mówi.
do domu, oddał
wziął ze sobą na drogę. i gdy przyjechał
daru
Wieczor em wyi;mag ali panowie Maksym ka batogiem po
człowiek
prosty
był
to
Taki
zabawy.
do
dzieciom
ciele, jeść nie dali, a rankiem znowu krzyczą na
gołym
pojął.
boskiego nie
niego:
Akurat w tym czasie zerwała się śnieżyca Wszystk ie dro„Zaprowadź nas na to miejsce! "
zmarzł na
g[ zawiało. Jakiś pan jechał do Jekatery nburga,
Mawać.
przenoco
dnl tak go męczyli , a czwarteg o dnia Maksym ek nie
mu
Trzy
dał
żeby
ka,
kość 'i prosi Maksym
ał l do zwalone j sosny ich zaprowa dziL
wytrzym
ksymek pow'ada :
brzózką
nasza
na
czasu zaczęły się u nas kopalnie . Panowie mają
tego
zbudowa
Od
sosny
naszej
z
chata.
to
„Nasza
w
j
Przenocu
starczy.
a ludziom zabronil i samym kamieni szukać Spę
gości
zbijali,
dla
tek
chleba
naszego
a
ogrzana,
kopalń. prawdzi wa katorgę urządzili. Cieżko
do
ludzi
dzili
cieple".
do chity. A w chicie wiadomo jak uciekali
a
ludziom.
okno
było
Nazajutr z pan oczy otworzył. !łoneczko świeci w
szu!rnli dla siebie kamieni. ciemną nocką myli piasek w rzena tvm okniP błyszczą jakieś zielone dziwy. ObeJrzał pan
kach I niejeden panom sprzed nosa sporo zieloneg o k~mie
kamvki i mówi:
nia i złota sprzątnął, bo przecież Pan Bóg zielony kamień
„Gdzie znalazłeś?"
dla wszystki ch ludzi stworzył.
„Wcale ich nie szukałem, nie kopalem , a zerwałem z sosnoA Maksym ek jeszcze długo żył. Wolna chita go poważała.
już
Tylko
zabawy.
do
dzieciom
łem
cze landrynkę.
wych korzeni i przynios
tylko czasem ktoś bez żadnej złości powie:
Chvba
sie nie chcą bawić i rzuciły na okno".
.. I PO co tv ojczulku kochanv . oanom kamieni e pokazał?"
Pan mówi:
cru.lt. mai.. iiO gr,
~. Z.a.lti. Grai, .a.s. W. ,,i>r&.s&" - t..oaz, u... Z.wulU !'I. - Pap1efi
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Kiedyś żył

Rozgrywk i w tej lidze odbywać
się będą identyczn ie jak w I lidze z tą tylko różnicą, że nie
dwa, a trzy ostatnie zespoły rnają spaść do klasy niższej.

w

Pq

Maksym ek sam to

„Sprzeda j mi kamyki, ile ich masz, niech
almaryn ? Nie

J. NIECIE CKI

I Liga składaI ć się będzie z 12 klubów

- Opowied z, Osipie - odezwał się rozkazującym tonem
Pletiusza Dopiero teraz Walenty na ujrzała chłopczyka. który siedział wygodni e na piecu chlebow: vm Obok niego sieokrył ciepłym
działa Lonusz.k a, którą Pietiusza troskliw ie
kocem
Osip siedział nadal w tej samej pozie na ławie, jednak oczy
jego przymknęły się, a twarz rozjaśnił jakiś dziwny uśmiech.
śpiewnym.
Odkaszlnął kilka razy t zaczął opowiadać nieco
spokojny m i wyraźnym głosem.
3

minucie ten sam zawodnik wykorzy stuje podob;,ą sytuację. Teraz już r ~owa
dzi Finlandi a 4:3. Ze stronv
sunie atak za ata·nolskiej
kiem na bramkę Finów. Atakujemy całą piątką. Herda ry
zykuje przebój. Wychod~i z
niego zwycięsko. Ma przed so
bą ostatnią przeszkodę - bram
'rnrza fińskie~o. Polak próbuje strzału. Czarny krążek w
siatce. Jest 4:4. Do końca mei::zu pozostało już zaledwie kil
'.<a minut. które jedn'3k ud2łc
W
wvkorzystać Finom.
>ię
~zterna<tej minucie Rapp usta
la wynik meczu 5 :4.

I denastej

s. Sitkowsk i, Zgierz - Praiw:ie
w każdym w i ększym mieście wy
typowany jest 1eden ze sklepów
MHD, który prowadzi siprze<laż
rldioapar atów na raty. W Zgier zu sprzedaż taką prowadzi skleo
MHD nr 11 przy ul 17 Stycznia 33.
Dokładne Jn!ormac je o formalno§
clach, jakle należy załatwić przy
zakupie, ot rzyma Pan na miejscu.
W nadesłanym
A. F. Lódź I!śc:e opisuje Pani, że jedna z lokatorek domu przy ul. Jaracza 56
wydania klucza
odmówiła Pan;
od strychu Na skutek tego nie
P3nl opróżnić naczyma
mogła
podstawio nego pod dziurę w dachu l woda zalała Piml sufit w
mieszkan iu. Nie pomogła przv
tym Interwenc ja przewoclniczacel
komitetu domowego. Lokatork a,
która odmówiła klucza, sama
jest członkiem komitetu . \Vyda'e
nam się słuszne. by postepow anle
jej napiętnowano na jednym z
pos'e dzeń komitetu,
'lajbliższych
wzg!. lokatorów domu.
Spójnia, RadO!llKS
le
Crilonkow
sko - Sprawą zlej - Wasz:rm
zdaniem - działalności zarządu
KS Spójnia zainteresowaliśmy na
szego przedstaw iciela w Radomsku Po otrzyman iu od nie~<> informacji list wykorzys tamy.
W nadesłaW. Bryszewsk!
nym llśc!e Pisze Pan. że pralnie
orzetrzym uja biellznę w praniu.
".lonieważ rzekomo brak jest tuszu do znaezeni• jej Odois listu
do zarządu sP6l~k\erowaliśmy
\ dzielnl.
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