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Najtańsza siła

akademia

WARSZAWA. Dnia '7 bm. dek dzienny obejmował prosię pod przewodnic- jekt na.rodowego planu gospotwem Prezesa. Ra.dy Ministrów darczego na rok 1953.
Bolesława Bieruta. posiedzenie
Referał o wYłycznych piana
Rady Min•strów Polskiej Rze- wygłosił wiceprezes Rady Mi8 i 9 lutego 1953 r. ezypo$politc.ł Ludowej. Porzą- nistrów ob. Hilary Minc.
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Rada Mhiistrów
narodol\'Y plan gospodarczy na
rn53 rok.

zjazd krajowy ,

większoict spółdzielni

produkcyjWARSZAW A (PAP). W
nych odbyły się juź zebrania, na których spółd?.ielcy ~ybra
li spośród siebie delegatów na powiatowe 'Z!azdy sp_ołdziel
czości i dla. uczczenia Kra,jowego Zjazdu Społdzielezoscf Produkcyjnej podjęli zobowfą.zania prodakcyjne.

bez~ieczeństwa

Chińska

uchwaliła

spo' łdz'telcy

zbliżający się

Przemówienie min. Czou · En~ Lai

mitetu LPRK - Czou En-Lai.
W referacie swym Czou-EnLai oświadczył m. in.: IV Ses.ia
Ogólnoch~t'1~kiego Komitetu Lu
.O.owej Politycznej Rady Konsultatywnej zebrała się w chwi
li, gdy waJka narodu chińskie·
go przeciwko agresji amerykań.skiej i o udzielenie pomocy Korei nadal przybiera na
sile, gdy etap gospodarczej
odbudowy naszego kraju został już przebyty i rozpoczyna
się realizacja pierwszego pię·
cioletniego pfanu rozwoju gospodarki narodowej. Przypomnijmy sobie, .co było przed 3
laty i 4 miesiącami. W owym
czasie nasza Chińska R~publi
ka Ludowa dopiero sie rodziła i nie było jęszcze warunków. abyśmy mogli przystąpić
do szerokiego. planowego bu·
downictwa gol;po<larczego. Trzeba było doprowadzić do
końca dzieło zjednoczenia narodowego; należalo zlikwidować resztki systemu półfeudal
neg 0 f półkolonialnego: trzeba
było stworzyć nowy demokratyczny system społeczny: nale·
żało jeszcze zaleczyć rany. odniesione w ciił:gu przeszło 20
długich lat wo5nv: należało 'po
dnieść poziom p~litycznego uświadomienia narodu i jeszcze
jego
scementować
bardziej

Podsumowując obrady Prezes Rady Ministrów Bolesław
Bierut podk1·eślił konieczność
dalszego usprawnienia k ierowzadań
nictwa wykonaniem
mobilizaoraz
plan1>wych
cji wszystkich sil do wykonania narodowego planu gospodarczego w roku 1953.

Zob.oWiązaniami

W licznych powiatach odbyly ~ię już również po\viatowe
z:jazdy, na których dokonuje
osiągnięć
się podsumowania
spółdzielni produkcyjnych da•
nego powiatu i wybiera delei;atów na z.iazd krajowy.
Członkowie spółdzir:lni produkcyjnej w Nowej Wsi, p~
kutnowskiego, w woj . łódzkim.
na
postanowili . . delegować
rzyło to sprzyjające warunki
?:jaZd powiatowy swego pr~:dla naszego, obliczonego na
wodniczącego Czesława Jozdługi okres planowego. szerokiego budownictwa narodo- Kobiety w Pakistanie st~nowią wiaka. Cieszy się on pełnym
najtańszą sile roboczą. zarob~k :mufaniem wszystkich spół·
we!'(o.
wykazuje boWiem
Trzy lata - to nJ.ezbyt dłu- lch wynosi so-110 proe. zarob· ~zielców
Jednak~ sukcesy ków mę:t~zyzn:v. Wykonują <>ne stałą tro'skę 0 umacnianie or!i!i okres.
zwykle naJ-c~ęższe prace. ltonaszego kraju we wszystkich blety zatrudni-0ne w bu down i- !;(ani zacyjne, polityczne i gojuż ctwie nosża na glowie zaprawę 'rnodarcze spółdzielni w Nowej
wywołały
dziedzinach
wśród naszych wrogów pani- mura~~ką, na kna{wyźsloe p~et.ra· Wsi.
kę i niepokój. a jednocze&nie ~: ~ ·f,;~~~r:t~~! ~~;~~e n~: . Członkowie spółdzielni produkcyjnej w Ską.pem, PQW.
prawę murars.ka.
cieszą one naszych przyjaciół
CAF Toruń, cennymi zobowiązaniaFot
(Dalszy ciąg na str. 2)
_ _ _ _.;__;.:_~-----------------:-- mi zmierzającymi do umocnienia i dalszego rozwoju ich
zes.poł-0wej gospodarki pragną
uczcić krajOwY zj11zd spółdziel
czości produkcyjnej.
Doceniając znaczenie wio·
~ennej akcji siewnej C7AV8rtę
go roku Planu 6-letniego, zo.':>owiązali się oni jak najstaprzygotować do tej
ranniej
ważnej kamn-anii gospodarczej.
PEKIN. Agencja Nowych Chin podaje:
Na IV sesji Ogólnochińskiego Kom~tctu Ludowej Poli- M. in. na 13 dni przed zaplatyczneJ Rady Konsultatywnej (LPRK) referat o pracy Biura nowanym terminem . osiągnąć
wiceprzewodnłcząey pełną potowość do rozpoczęcia
wygłosił
Komitetu Ogólnochińskiego
siewów. Poprzez właściwą uCzen Szu-Tung.
Ogólnochlńskiego Komitetu
Po referacie Czen Szu-Tung nie na podstawie powszechne- prawę zlemi, racjonalne stoprzedstawil propozycje w spra go prawa wyborczego ogólno- sowanle nawozów sztucznych,
zi.arna selekcyjnego i
wie zwołania II plenarnej se- chińskiego zgromadzenia przed użycie
odt)()wiednia pielęgnację zasie
sji ludowej Politycznej Rad:v stawicieli ludo,vych.
podwyż52ą oni w br.
imieniu biura Ogóbo- wów
W
Konsultatywnej Chin. Cz.en
LPRK plonv zbóż o l q z ha oraz
Szu-Tung podkreślił, że Ludo- chil\skiego Komitetu
obszar .uprawowy
wa Polityczna Rada Konsul- Czen Szu-Tung zaproponował, zwiększą
t3tvvma ma charakter orgnni- aby IV sesja Ogólnochińskiego roślin przemysłowych o blisko
za~ji lu.dowego demokratycz- Komitetu LPRK powzięła u- 50 ha.
Na powiatowy zjazd spólnego jednolitego frontu Chm chwałę w sprawie zwołania
w
produkcyjnej
i nie jest organem władzy TI plenarnej ~esji · Ludowej dzielczości
ponad 250
państwowej, toteż na jej ist- Politycznej Rady Konsultatyw Lesznie przybyło
nieniu nie odbije się utworze- nej. zgodnie z art. 6 statutu dele.F?atów ze wszystkich spół·
dzielń produkcyjnych, komi.teorganizacyjnego LPRK.
oraz zatów założycielskich
•
•

pokoju i

PEKIN. (PAP) Jak już do·
dnia 4 lutego br na
IV sesji Ogólnochińskiego Ko:rnitetu Ludowej Polityczne.)
Rady Konsultatywnej (LPRKJ
Wygłosił referat wiceprzewo-

odbyło

produkcyjnymi

w stolicy

Niewzruszona przyjaźń
llliędzy Chinami i ZSRR
:nosiliśmy,

uchwaliła
narodowy plan gospodarczy
na 1'953 rok

Rada Ministrów

rr.

DZIENNIK

I teh
.WARSZAW A. Dnia 7 bm z
erayeh towarzyszy broni - ookazji 5-tej rocznicy powst:lothotltili;
l'rz"clwko nia bohaterskiej armii ludowej
ehlńskleb
Ila. • . ów
,_lttdżeont amerykańskim I !eh
Korei w auli Szkoły GłównP.j
&,qhsBni,
w WarSłużby Zagranicznej
ł>r°*Z, przyJ~I! tyezto,nlJ dal· szawie odbyła się uroczysta
73'ch snkee11ów w um3'ctli.anlu si· akadem·a, zorganizowana stii{. bojowej Koreańskiej Armii raniem studentów koreańskich
ndoweJ walczącej o wolnoś~ I 'tudiujących w Polsce or'lz
llli!flodJegloś~ sweJ ojczymy, w Zt·zeszeni11 Studentów Polskich

rękojmią

WT&z 11

Rada Konsultatywna

jednomyślnie ·poparła
tezy referatu Czo u En -Laia

proszeni chłopi. Delegaci omaswoje dotychczasov.re
wiając
osiągnięcia n~ polu g~s.pod.ar
ki zespołoweJ nakreąhli. r~w-:
Jakim:
wytyczne.
nocześnie
kierować się bę?ą w .dal~zeJ
pracy nad rozw~Je~ spóldz1el.
cz.ości produkcyJneJ.
W c~asie zjazdu. fq)óldzi~lcy
wybrali 10 delegatow na ziazd
krajoy;y. W u_chwalonej n?:
stępn.1e rezolUCJi pcstanowih
w~mO: ~racę polltyc~ną w
społdzielmach 1 okol!C2'J'.YCh
gromadach oraz otocz;rc więk;;zą niż dotychczas opieką komitety założycielskie:

Nota

G,zechosłowacja

Joze f Stalin
przyiqł

ambasadora
argenłyńsldego

w Moskwie
MOSKWA. Agencja TASS
podaje:
Dnia '7 lutego Pnewodniczą.cy Rady Minisirów ZSRR
J. Stalin przyjął ambasadora
Argentyńskiej L.
Republiki
Bravo.
b
ji
enc
Pod?Z as
był mm ster spraw za!f
nycb ZSRR A. Wyszynski.

I

rządu

:
1 and

:a:i::

CSR

nie b~dzie tolerować

wrogiej

działalności

przedstawicieli dyplomatycznych Izraela
PRAGA. - Czechosłowacka Agencja Telegraficzna podała tekst · noty rządu czechosłowackiego do rządu Izraela.

Nota .czechosłowacka wyra- rowanej przeciwko Czechosło
stało się równie:i:
co
ża kategoryczny prqtest wobec wacji,
przyczyną tego.
rządu Izraela w zwią7'ku z je- bezpośrednią
go notą związaną z żądaniem iż rząd czechosłowacki zażądał
rządu czechosłowackiego od- odwołania go, lecz równoczewołania z Czechosłowacii po- śnie proces ten na podstawie
Kubowy'ego.
sła izrael'Skiego,
Rząd Czechosłowacji odrzuca
całkowicie notę Izraela.

faktów zdemaskował również
prawdziwe oblicze innych dyplomatów izraelskich w Czechosłowacji.

W dalszym ciągu nota czeCzteroletnie doowladczenla Cze
c;hoskiwacka przytacza fakty
na
wrogiej działalności przedsta- chosłowacj1 i fakty llj awnlone
procesie antypaństwowego ośrod
wicieli dyplomatycznych Izra- ka spiskowego (:<prawa Slansky'ego 1 wspólników) dowodzą
ela w Czechosłowacji.
jasno, że duża część dyplomatów
Proces · antypanstwowego o- izraelskich kierowana była do
środka spiskowego, który od- Pragi z dwojakim i pełnornocni 
był się w listopadzie 1952 ro- ctiRami: oficjalnymi - dla rządu
czechosłowacki ego i n1 eoflcjalnynie ml, lecz głównymi - dla agentuku - wskazuje nota
tylko ujawnił osobisty udział ry syjonizmu międzynarodowego,
Kubowy•ego w której przedstawiciele zajmowali
byłego posła
działalności szpiegowskiej, skie bardui .ważne stanowiska w apapol ' tycznvm 1 gospodar~acie
+
C'ZYm w Czechosłowacji.
zwartość.
PEKIN. Jak podaj Agencja
Proces antypaństwowe.t?o ośrod
Opierając się na sile szeroka spiskowego - stwierdza dalej
Nowych Chin, na posiedzenm
rocznicę
kich mas narodu, w ciągu o- dowiódł nłezb ' cle, że polinota
Komitetu
Ogólnochińskiego
tyka rządu lzraelsk leg<> wobec
statnich 3 lat dokonaliśmy tak
LPRK r:nia 6 bm. rozpoczęła
ern l~ra
Czechosłowacji (masowa
ogromnych przedsięwzięć, jak załóg
cja dokonywana przv pomocy
~;ę dyskusja nad wygloszonyprzeprowadzenie reformy rol- WARSZA WA. , bm. ndbyło się mi referatami. Przemawiało
agentów syjor.lstycznvch w lnsty
tucjach czechoslowacklch, niele•
nej, zdławienie kontrrewolu- posiedzenie kom!sjl w51Półnwo11. ogółem 19 mówców. Poparli
l(alny złodzi ejsk i wywóz cennee-o
cjoni~tów . jak ruch oporu wo- nletwa przy Zarz. Gł. zw. Zaw. oni jednomyślnie referat wice- .
mienla l pleni<;<lzv ltp.) prowabec agresji amerykańskiej i na Prae. Budowni.ctwa, ceramik! I przewodniczącego
b yła na ood<tawle przy j ęte
dzona
kom itetu
rzecz pomocy Korei, ruch wal- zawodów Pokrewny.eh, w ezade - Czou En-Laia oraz referat W-ezor11J o Codz. 1T Odbyła się W Państw. Teatne Nowym u.ro- go przez Ben-Guriona j Sza,reta
t.ódzitl ~P z planu „Morgenthau - Acheson"
ezy~ta akademla zorganizowana przez zarzą.-d
ki z korupcją. marnotraw- którego · podsumowa.no wyniki wiceprzewodniczącego ,
Czen
Uporczywe próby ame1·ykań
stwem i biurokratyzmem oraz w&pól.z awodnietwa o tyt.ul naJtep Szu-Tunga, jak równfoż spra- a<kazll 10 roczni-cy powsta~a zw 1~1Jku Walki Mlooycll.
;!tich podżegaczy wojennych ora-z:
wychowanie inteligencji w du- szej załogi budowla.n~J w IV wozdanie wiceprzewodnicząceWlde>wnta wypełniła l'Jlę mlo- wicka 1 Janek Krasicki or-z ty- ich izraelskich 1 Innych lokaukrycia prawdv pro<:esu prachu nowej ideologii
-;o delegacji eh ńskiej na Kon- dzlet11 z fabryk, szkól I uczelni, siące , bez' mlennych członków tej jów
kwartale ub. r.
i
wskazuje nota skiego pierw·
w
I
Równ~t
organizacji.
przedstawienia tego P!«X:esu Jako
Po powrocie narodu tybe- w budownictwie przemystowym gres Narodów w Obronie Po- która przybyła na akademię w
wojnie
po
latach
ciężkleh
~zych"
narodu
ityzmu
antysem
orzeJawu
strojach. organizacyjnych ZMP.
ta.ńskiego do swej wielkiej oj- sztandar przechC>dnJ, dyplom u- koju - Kuo Mu-żo.
skazane są na
Uczestnicy dyskusji zapew- W prezydium zasiedli przedstawi ZWM-owcy pracowal! na wszyst· czechosłOwack!el(o.
<:zyzny znacznie zacieśniła s\ę znania 1 nagrodę pieniężną w su
Z ośwl3d~zeń czołowych
fia~ko.
Solidarność między narodem mie 16 tys. zł za zdobycie pierw- niali o swej -alkowitej goto- ciele KŁ PZPR, ZŁ ZMP, ORZZ klep frontach wal'kl "O odbudowę . przedstawicieli Republiki Czecho
fo utworzen;u Jednolitej organi- <lowack'ej wynika 1asno. że anty
Chińskim i narodem tybetań- sz.ego miejsca _ uzyStkala załoga wości współdziałania w dziele oraz liczni przodownicy pracy.
1ako ideologia r asiSkiJn. Na obszarach zamie- oudowlana pracująca na terenie realizacji głóvmych zadań. sto- ·Po ooeg.rantu hymnu SFMD, re zacji m!odzietoweJ - ZMP-owcy semitvzm,
stowska i narzedzie polityki !!lów
Szkał'ych przez mniejszości na- huty ,.Flortan·•. załoga ta w ub. iąc:-•cb przed Chinami w roku terat, pośwlęee>ny tG roezn!cy po- pomagali, pomagają 1 będą nadal nego mocodawcy Tl:raela 1 1e<'o
wsta·n la ZWM wygłos!la oo. Ml- pomagać PZPR w walce o Pol- •olus:mików jest dla czechosło
~Odowe powstają stopniowo k:wartale stale wysoko przekra- ')irżącym.
wiceprzewodnicząca ZŁ s~ę 90cjalistyczną. W naszej co- wackich mas or acuiacy ch i dla
kuć n arodowe okręgi autonomicz- ,:r.ała mtestęczne zadania.
dzierrnej pracy i nauce nie ~ałego systemu dem<>kracjl ludoZMP.
miejbudownictwa
resorcie
w
,:·Wśród rnniejs?.ości narodowej · abse>lutn!e obcy 1 n!e do
s;zczędźmy wysiłków, biorąc przy
Will·
okr~
to
okupac,I,
Lata
prz:ypadło
Natomiast Jest rzeczą
przyjęcia.
pierwszeństwo
akiego
wzrasta
p?ic~ z. dnia na dzień
ZWM-u.
bohaterskiego
z
kład
catkowic!e jasna. że dla burtu1<1 najlepszej C?;.ęśoi naszej mł<>·
tyc;~ot;yzm i świad.omąść poli- załodze budowy os1e<11a Grochów
•zyinego nac lonalist:v~~nego syio
dzlety. 11 rok '1943 to P•ll\lętna
II w warszawie która swój rtan
a.
Referat przerywany był wl.elo· nl7,rnu. którego orge.nl1.acje Po udata powstania Zw! ązku Walki krotnie burzliwymi owacjami na tworzeniu I w rezult" c' e ooclpoW~szystkie te osiągnięcia do- w IV kwartale ub. r. WYkonała w W
godn~go spadk:ob!ercy cześć Józefa Stlllina, Bolesława rządkowania państwg Izrael AmeMłodych.
kla zą, że kierownicza rola '13.0 proc.
rvce. stały się !W am! amerykań
BRUKSELA. Prasa donosi. KZMP o słle ZWM stanowno B!eruta oraz Pol9kiej Zjednoczo- $klej
Plerwsi.e miejsce wśród budnkra~y robotniczej w naszym
sl,1zby szpiegowskiej, nie
RoPart~J
Polskiej
klerownictwo
któr~
się pod wlanych przedsiębiorstw powlato że l'l;a ~ brzeżu Belgii,
Wzmocniła
w JU
nej Partii Robotniczej. Na zakoń ma i n ' e będzie miejsca w Czeklęska powodzi, botmczej nad t11 organ1"'8<:ją czenle akademii, jej uczestnicy c!loslowacjl.
. zględein ekonomicznym, po- wych przyznano załodze BPP w nawiedziła
lltycznl'nl i ideologicznym, że :::zęstochowie. Załoga ta otrzyma wiele obszarów znajduje się PPR potrafiła bowiem ukazać uchwa!Ui wysłanie listów do KC
Nota po<lkre§l11, lt rzą<l :Izrael·
ski sztucznie sprowokował i świ a
osłabiona proporzec przechodni, dyplom ! a jeszcze pod wodą. Groźna jest mlooziety 1"1)szą przys1.lość - PZPR l Komsom<>lu.
nasza ekonomika
popiera os7,czerC"Lą kamoa
damie
dł~,isotrwałymi wojnami. ro.:. ~ys zł na.g rody. Drugie miejsce jeszcze sytuacja w zachodnie.i wolną I potęt.ną Polskę Ludową.
W C'l!ęścJ artystyczne' odbylo nie antyczechoslowaoką 1 ie cala
ml<>de
swe
oddali
Polsk~
taką
Za
Antwerpii
okolicach
i
Chojnl-11"landrii
w
BPP
z•łoga
c1zyskała
założo-1
że
i.
st,,.,a odbudowana
pogorsre'1ie
C>dpowi ectz!alność za
no mocne Podwaliny dyktatu- :ach, tue~ zaloga :SPP w Wie- Straty Belgii oblic:r.~ne ~ą na tycie bohaterscy przywÓ<l<'y 1 or- się przedstaw ente „Honcyik VI stosunków lzraelsko-czechoslowac
(Slb.).
.łowach''..
na
l.Zraela..
rzad
na
&.0&da
>IUCh
saHan.le•
ZWM-u
ganJ.z.atorz.Y
· sume 3 miliardów franków.
·
ry demokrac:ji ludowej. Stwo- iuni1&.

Nagrody

W 10

dla najlepszych

powstania ZWM

Uroczystą ak~· demia

budowlanych

w Łodzi

Echa
pOWOdzt"

Belgii

I

Niewzruszona przyjaźń między Chinami iZSRR
rękojmią

pokoju· i bezpieczeństwa

5 lat bohaterskiej armii
na Dalekim Wschodzie

ze str.

1)

są dla nich źródłem natchnienia.
Sukcesy nasze są nierozerwalnie związane ze szczerą,
bezlnteresowną
1 braterską
pomocą ze strony naszego
wielkiego sojusznika - Związku Radzieckiego. Niewzruszona przyjazna współpraca między dwoma wielkimi mocarstwami - Chinami i Związkiem Radzieckim
nadal
rozwija się i umacnia. Była
ona, jest i będzie dla narodów
całego świata
trwałą
gwarancją przed agresją imperialistyczną, gwarancją utrzymania pokoju i bezpieczeństwa
na Dalt;k~ .wschodzie i na
całym sw1ec1e.

Realizując nasze zadania w
dziedzinie
rekonstrukcji
i
odbudowy, korzystalii;my również z przyjaznego poparcia
krajów demokracji ludowej.
Między naszym krajem a krajami demokracji ludowej rozwijają się szczere i przyjazne
stosunki. zawarliśmy szereg
układów gospodarczych i umów o wymianie kulturalnej
z tymi krajami.

Nie stosujemy dyskryminacji wobec żadnego kraju kapitalistycznego
pragnącego
rozwijać z nami stosunki handlowe na zasadzie równości i
wzajemnych korzyści.

nlepn:enlknlonych
mroków no.:y, we ws:.ach
I ml:i.stach
koreańsltkh
łomocą wybu-ehy. Raz po
raz drty z!em!a, rozdzierana bomba.ml. Na.zaJutrz: statystyk! obliczą Uu Judzi, śplący·ch ciężkim
sn-e:m w swych zlem!a.nkach, postradało ży'Ci~, Ile dzieci zostało
sierotami. Tymcza.sem j2'st nr<:,
aanerykańs-cy
pira.cl powietrzni
szaleją, gdyż za nocne loty dowództwo wypłaea »m podwójne
łród

Z przemówienia ministra Czau En Lai
(Dokończenie

Komentarz dnia

nać

pomyślnie

państwowy

plan

W

budownictwa - powinzgodnie z uchwałą
Japonii i Niemiec przedwko
W 1953 r. - w pierwszym cent:raJ.nego rządu ludowego,
okupacji amerykańskiej i re- roku pierwszego planu pięcio- mobilizować cały naród do
militaryzacji, a jednocześnie letniego przemysł nasz i nasz~ aktywnego przygotowania się
.1a pogłębiające się sprzeczno rolnictwo znacznie zwiększą i wzęc : a udziału w wyborach
ici w obozie kapitalistycznym. prod.ul{cję w porównaniu z ro- do ogólnochińskiego zgromaW dalszym ciągu mó"?'~a kiem 1952. Biorąc za podstawę dzeni.a przedstawicieli ludoprodu'kcję zaplanowaną w ·o- wych i
terenowych zgrom3stwia-dził:
ku 1952 i prowizoryczny plan dzeń przedstawicieli ludowych
W tych warunkach najbar- na rok 1953 i przyjmując pro- wszystkich :zczebli; powinniś
dziej palącymi i doniosłymi dukcję z roku 1952 za 100, pro
my os'ągnąć jeszcze pełniej wy~rodzenle.
zadaniami na.rodu chińskiego dukcja
w głównych dziedzi-· szą demokrację, aby móc za- A krętyml, g6rs'kbnł droga.mi,
są następujące zadania: nale- nach
przemysłu i rolnictwa pewnić jak najbardziej i:-·- Jadą dtug!-e kolumny samochodów
ży jeszcze bardziej spotęgo osiągnie w roku 1953 następu- myślne warunki
dla twórczej I czołgów. Jadą na front :ti>lnlewać ruch oporu narodu chiń
jący poz.i.om: surówka 114 inicjatywy całej ludności w rze armil kcreańskleJ. Ja.d4 !:roskiego przeciwko agresji ame proc.,
stal w sztabach - 123 jej wspólnym wys:iłk:u.
nić tych właśnie zlemlan:l'k, gdzie
rykańskiej· i na rzecz pomocy
proc.,
węgiel
- 100 proc. enerOperacje wojenne rui lronty- ty5lą<:e ludzt wsłuchuje 6lę z
Korei, należy jeszcze bardziej
127 proc., nencie skończyły się już daw- trwogą w warkot samolotów. Jawzmocnić siły obrony narodo- gia elektryczna naftowa - 142 proc„ no, reforma rolna poza nie- dą walczyć o pokój n.a umęczo-nej
wej Chińskiej Republiki Lu- ropa
dowej, które winny etae .się miedź - 139 proc., ołów - wielu okręgami 70stała prze- koreańskiej ziemi, &!by ddecl oda
wszystkie zyskały radość, a.by podniosły się
Jeszcze
potężniej~e.
Naró<l 149 proc., cynk - 154 proc„ prowadzona,
134 proc„ soda warstwy ludności są zespolo- z gruzów doany, un!werisytety t
chiński miłuje pokój, lecz nie obrabiarki 131
proc., ce- ne. W konsekwencji dojrzały śwlątynle.
lęka się wojny. Jeżeli nowy kaustycZJlla rząd Stanów
Zjednoczonych ment - 117 proc„ drewno - warunki dla zwołania ogólno- „ONI MAJĄ
DUŻO BRONI, SAma jakiekolwiek najmniejsze 138 proc., pr-.ędza bawełniana chińskiego .zgromadzenia przed
chociażby zami.a:ry zakończe 109 pr.oc., tkaniny baweł- stawicieli ludowych i tereno- MOLOTOW I CZOŁGOW, A PRZE
nia wojny koreańskiej w dro- niane - 116 proc., papier - wych zgromadzeń przedstav11i- CIEŻ S.\ St.ABSJ OD NAS - podze pokojowej, powinien bez- l06 proc., cukier - 123 proc„ cieli
ludowych
wszystkich wtedzla.t k!e-dyś Jeden z koreań
SIĘ
warunkowo wznowić rokowa- zboże - 109 proc., bawełna - szczebli, na podstawie po- skich żołnierzy - „BOJĄ
nia w Panmundżonie.
116 proc„ herbata - 116 proc. wszechnego prewa wyborcze- SMIERCI, no NIE WIEDZĄ, ZA
CO UMIERAJĄ. MY NIE BOIMY
Równocześnie
ze wzrostem
Jeżeli ·natomiast nowy rząd Drodukcji przemysht i rolnic- go.
l:IIĘ .SMIERCI,
BO WIEMY, ZE
Stanów Zjednoczonych będzie twa przewiduje się zwiększeW zakończeniu, zwracając BRONIMY ŻYCIA".
kontynuował politykę
rządu nie wydatków n.a z.aispokojenie się do wszystkich narodowości
Trumana i nie zechce wzno- potrzeb, socjalnych kultura!- i do wszystkich warstw lud- Armia koreańska broni życia I
wić rokowań w Panmundżo- nych ludności oraz wydatków ności, Cz:ou En-Lai
oświad- s:!JCzęścfa swego nara.du 1 to wlanie, lecz będzie w dalszym cią na oświatę.
czył:
śn!.e stanowi o Jej nle•pokonane-J
gu rozszerzał zasięg wojny ko
Jednoczcie się jeszcze ści- sile. Niby o granitową o,pokę rozreańskiej, to wówczas
naró<l
~?Y zwiększyć jeszcze bar- ślej, podnieście wyżej sztan- blly się o b<>haterskl Ol}lÓr armil
koreański i naród chiński bę dzieJ
naszą
zdolność opo- dar Mao Tse-Tunga i z nie-, koreaó.,;kfeJ wseystkle kolejne odą nadal prowadziły walkę, a ru wobec agresji
amerykań- złcmną wiarą kroczcie nia<przód fensywy
,.letnie",
„Jesienne",
do walk.i tej są one całkowicie skiej i udzielać j~szcze więk- J ku jes.zcze większym, jeszcze „gener2'lne" t „ogrankzone", japrzygotowane.
szej pomocy Korei, aby wyko- wspamalszym ~ukcesom!
k!.e w elągu trz~h lat wojny po-

O naszej
polityce pokoju
decyduje nasz system demokracji ludowej. Polityka ta
odpowiada w pełni intereoom
naszego narodu i narodów
wszystkich
innych krajów.
Ale nie chcąc przyznać się do
sromotnej klęski w Chinach
imperialiści amerykańscy, stojący na czele obozu imperializmu i ogarnięci fanatyczną
żądzą panowania
nad świa
tem, nigdy w ciągu trzech lat,
jakie minęły od chwili zwycięstwa
chińskiej
rewolucji
ludowej.
nie zaprzestawali
- Otwieram naradę kierowników tkalń, techników f
swej ingerencji, nie zaprzestawali agresji w stosunku do pracowników zaopatrzenia przemysłu bawełnianego - mówi
przeMtawiclel CZPB.
naszego kraju.
w związku z tym cały na- ~oczątek niecleka'?Y· Tl'Wa stratę w produk~ji. Taką saród chiński powinien wykazy to Jednak tylko 5 mmut. i-:a: mą przędzę ma Jednak tka~.z
wać
najwyższą
czu]ność. stępna część narady je.st JUZ 1ka Wanda Flak. Przy bllzWzm.agając nadal walkę prze pełna emocji. Odb~a się on;; szym zbadaniu sprawy okazuciwko agresji amerykańskiej i w salach produkcyJnyc~ ZPB je się, że Wanda Flak wiąże
i na rzecz pomocy Korei, na- im. Hama~ przy ciągłym zerwaną osnowę w IO - 15
ród powinien również wzmac- stu~u i s2um1e maszyn Ucze· sekund, a Zofia Kukiełka 45
niać naszą obronę natodową stm~y narady w grup.ach zwie - 60 sek. Skutkiem tego ma
i być gotOV\'Yffi do tego, by w dzaJą poszc~ególne. działy p~o- mniej czasu na dogląd maszyn.
każdej chwili i w każdym miej dukcym~. l badaJą przebieg Maszyny pracują gorzej, zryscu zadać druzgocące ciosy produ~cJ1. . . . .
wy 11.ą częstsze, zdenerwowanie
wrogowi, który by ośmielił się
Gdzie ~kw1ą 1 Jakie .są przy tkaczki większe - w wyniku
nas zaatakować.
czyny mewykonywama pła- spada jej wydajność pracy.
.
. nów produkcyjnych w nlektó- Słusznie więc CZPB wydał za
Obecna polityka
wojny l rych zakładach? Odpowiedź rządzenie
o obowiązkowym
agresji prowadzona przez im- na to pytanie jest celem nara- szkoleniu i przyswojeniu oo~eriali~t?w .
amerykańskich dy. Bada 1r!ę Jeden z zakładów bie przez tkaczy metody KoJ'est meoczp1eczeństwem, któ- by znalei6 odpowiedź
dla walowa.
n~ zagraża pokojowemu życiu wszystkich podobnych. Zakła
Narzekania tkaczy na niską
wszystkich narodów świata dy im. Harnama, w których
ZPB im
Imperialiści amerykańscy oku odbywa się narada, były do li- jakość przędzy w
pują i budują liczne bazy W<' stopada r. ub. jedną z dobrze Harnama w ostatnim okresie
jenne we wszystkich krajach pracujących fabryk. W listo- są p0wszechne.
Europy, Afryki. Azji, i Amery padzie
nastąpiło
załamanie
ki. Ingerują oni brutalnie w produkcji. Obecnie zakłady !>ą
małe
sprawy wewnętrzne tych kra- na drodze do przezwyciężenia
jów, ujarzmiając ich narody istniejących trudności.
oraz. zmus~j~c je do dostarMłody
majster,
dawny Dwom tkaczkom majstra Roczama ludzi i sprzętu dla pro tkacz wychowany i wyszkola mana Drobni-ewskiego jednowadzenia . ni~sprawiedliV:ej. ny w' zakładach Harnama, da- cześnie przytrafiły się tzw.
agresywneJ' WOJDY w Korei.
je sobie dobrze radę. Zna plan małe awarie. Nastąpiły zrywy
Oczywiste jest, że imperia- dzienny i jego
,
i wykonanie.
ob
.
osnowy na cał ą. u-"lu go ść czolizm amerykański stał się naj- Znają P 1an rown eż r otmce lenka. U jednej tkaczki postój
pracujące w jego zespole.
maszyny trwał pól godziny, u
większą grożba dla pokoju w
Wanda Flak pracuJ'ącia n~
·
·
l
D 1 kl
~ drugiej 1 godzmę. Przyczyny:
A ZJi
.
na
ca
ym
.
a
e
.
m
czterech
krosnach,
wykonuJ·
e
· ·
VI hod
N od A i
zerwany sznurek u mc1elnicy
sc . ~:e: ar . Y ZJ osiąg swój plan dzienny z nadwyż- przy jednej maszynie. przy
ną POKOJ l bezpieczeństwo ty! ką. Natomiast Zofia Kukiełka. drugiej odkręcone łożysko prę
ko wówczas, gdy powstrzyma- pracująca na takich samych t
tyk
ją i zli~widują tę ~roźbę. J~st czterech krosnach, wykonuje u przy
owego.
to wsp?lne zada11;1e nar~dow zaledwie około 70 proc. planu.
Można więc było awarii
ws.zvstk1ch
krajow azJaty~ Wykonywała jednak bazę już uniknąć. W pierwszym wypad
ck1ch.
w 100 proc.
ku wystarczyło
kawałkiem
Mówca wspomniał następ- Co jest przyczyną zmnlej zwykłego sznurka zabezpieszenia wydajności pracy? - czyć nicielnicę od opuszczenia
nie o rozwijającym się nieustan ?:apytują uczestnicy narady.
się w dół na wypadek zerwanie światowym ruchu obrony
- Zobaczcie jaką przędzę nia wiązań przytrzymujących.
pokoju, czego dobitnym wyra- wyprodukowała nasza przę·
zem były: Kongers Obrońców dzalnia _
odpowiada Zofia
W drugim wypadku po po·
Pokoju Krajów Azji i Strefy Kukiełka.
wiązaniu osnów majster poPacyfiku w Pekinie oraz Kon
zwalił na puszczenie kroma w
gres Narodów w Obronie Po_,
ruch ..bez dokładnego zbadania
koju w Wiedniu. Zwrócił on Pięłnafc!e sześćuziesiąt przyczyn awarii. Mogła się
r6'wnież uwagę na wzmagająona za chwilę powtórzyć, pacy się ruch narodowo-wyzwonieważ „obluzowane" łożysko
le!lczy w krojach kolonia!Istotnie, przędza jest niejed n!e zostało dokręcone. Małe
nych i półkolonialnych oraz n'llita., petna qrubleń i stąd zainteresowanie się maszyną
na masową walkę narodów cbyt częste zrYWY przynosząc_ę _zarówno ze strony tkaczki jak
2 DZ!E.NNIK ŁODZKl nr 3ł (2662)l

Chodząca

niśmy,

narada u .Harnama

U źródeł przyczyn wadliwei produkcii
Jeden błąd pociąga inne
Nauki z małei awarii

Dwie
awarie
i co z lego wyn;ka

i
k d
se un

Zygmuntowl Pawlikowskiemu
„spuchła
głowia"
jak się
sam ":'Yl'aził. Pracuje on "'!"
ZPB 1m. Harnama od pazdziernika ub.r., a w grudniu
przytrafiło
się
to „n:edopatrzenie", które talk zahamowało produkcję.
„Textilimport"
dootarczył
zakładom bawełnę o dłuższych
i krótszych włóknach niż znakowane w fakturze. Niedbały,
niedoświadczony klasyfik.aitor,
pobrawszy próbki tej bawełny,
puścił ją do produkcji na maszyny nie przystosowane do
przeróbki tego gatunku surowca.
Prawie wszystkie maszyny
na przędz'łlni
stanęły.
Na

i majstra, było tu przyczyną
awarii. Nie skontrolowali dobrze maszyny nawet na svgnał
jakim była awaria.
Zrobił
to dopiero uczestnik narady,
ob. Goszczyński, pracownik
CZPB. Majster łożysko dokrę
cił i teraz maszyna będzie dzia
lać sprawnie.
· Wypadki te świadczą o tym,
że dobry i sumienny dotychc~s majster Drobniewski zaniedbał się w tym wypadku. przyrządach rozciągowych cią.
Dlaczego? Zainteresuje się i garek i wrzeciennic następ0zbada przyczyny niewątpliwie wał zryw za zrywem.
majster salowy oraz. rada za- Trzy tygodnie trwało, zakładowa.
nim wyszedłem z tego bałaganu
mó\vi
kierownik
przędzialni.
A dostało mi się.
głównego źródła
I od dyrekcji, partii, rady zakłopolów
kładowej i CZPB co niernlara.
W przędzalni przy każdej Głowa mi „spuchła". Zona w
prząśnicy
stoi skrzynka z domu nie poznawala mnie.
przegródkami. Wrzuca się do Chodziłem jak struty.
- Teraz jednak - mówi z
niej do oddzielnych przegroo
odpady przędzy. zwijek i nie- uśmiechem po chwili - podoprzędów„ Daje to duże o- dobna
historia nie przytrafi
szczędności surowca, który m! się. Dostosowałem wsz~·stjak zauważyli uczestnicy na· k;e maszyny do różnej długorady - nie wala się po padło ści włókiem bawełny. Odrazu
dze, co się zdarza jeszcze w tak powinno być.
niektórych innych zakładach„.
No cóż? „Każdy mądry po
Prządka
Czesława
Nowak szkodzie" - móWi znane przypracuje na 5 stronach prząś słowie.
Nie byłoby jednak
nicy. Obsługuje 2280 wrzecion. szkody, graniczącej ze szkodPo urlopie, V{. poniedziałek 2 nictwem gospodarczym, gdyby
lutego z nowym zapasem sił surowiec przed puszczeniem
przystąpiła do pracy. Zapyta- do
produkcji był starann:e j
na o swoje plany dzienne, nie sumiennie ~badany. l{ary'\"odzna ich.
na. beztroska zarwała w ZPB
- Dopiero wróciłam z; urlo- im. Hamama na pewien okres
wykonanie planów.
pu - odpowiada.
Dopiero - to znaczy już 5
Czy zakłady rntdrobią te zadnL Dotychczas nie zaintere- ległości? Tak. Z jednym zasowała się planem. Dotychczas strzeżeniem jednak że sprawmajster Barbarn Nowak nie nie i konsekwentni~ przeprozapoznała
jej z pia.nem. N o- wadzą rozpoczęte usprawniewak owe, które nie są rodziną, nia, że z popełn;onych błędów
wstydzą
się zape,vne swej wyciągną właściwe wnioski i
0pieszałości
i w przyszłości nie popełnią nowych karygodwięcej zainteresowania okażą nych bł1Jdów,
;ie robotnicy I
wykonaniu produkcji.
kierownictwo z dnia na dzień

U

Zmarnowane
trzy

łygo~nie

O wykonaniu planu bowiem
:;o decyduje
- można by powie J przede wszystl{im ~złowiek.
kiero~j}so;Ni ..::. 9b,,i -- • ,yr_, KAKQWSKJ;

„Nieszczęścia"
przędzalni

dz.leć,

ą

podnosić
będą swo,ią w;ec1zę
fachową i świadomość polityczną I że tak naprawdę pcczują się gospodarzami zakładów.

chodzą

po i o przekroczel'liu

dejmow&ll amerykail.rey

lnterw~

cl,

Nie pomo.g'lo gclą~l~!e do Korei '/a wszystkich p()Sia.danycll
dywlzJl USA, na nic zdała się
porno<: 17 krajów kapltal!styc.z:nych, zawiodły próby za.straszenia na.raodu koreańskiego bestlalsklim boanbardowanlem, paleniem
napalmem koreańskich
:lzi1!d,
masowym sto.sowan!~m bronJ bak
teriologlemeJ. Lotnictwo :i.gresorów okazało się nlezdoln1! cl.o sp•
raliflowa.nia dz.iałań armlt korea.ński1!j, nJ.e potrafllo
za.trzy•
mać transportu, ani Oodel4ć frontu <>d zaple-cza.
Wojna w Kore-1 dowiodła Jen>c•
raz, że technll<a „wojny gurlc~
kowej" nle może przynieść zwy•
clęstwa ludziom.,
którzy prowadzą wojnę n!~S'luszną.
A że :tootn:erze a.meryka.J\~cy na Korel
wieodzą,
l:t wal-czą w nlMłu,;=eJ
5prawle - o tym śwfadczy chodażby fakt, że pona.d 50 tysięcy
lud:i:I zdezerterowało z iszerec6w
armil amerykańskiej.
W przeciwieństwie do zupehl~
go rM:kla4u moralnego armil
agresorów, siła bojowa armil koreańskiej zna.em.le wzrosła..
żol
nlerze koreafl.sey I ochotnicy ~h!A
scy podnle-śli swe kwalifikacje
bojowe, opanowali
cal'kowlcle
współczesną technl·kę, ro.,;porządu

obecnl·e zna-cznle większą Uobroni wszelldego kallbni, samolotów, a.rinat 1 d:dal pr:z:eclwlotnlc7ych,
Ją

Ś<:ią

ar.
odgrywa poparcie całe.go narc>du. Robotnicy pracujący
w fabryka-eh na dwie.
zmiany, za siebie I za kolegów
wal-cząey<:h na froncie, cll!Opl noea.m! przenOISZą.cy bro!l 1 ŻyWność
dla armll, k<>bl~ty ma.sowo wstę
puj4-ce do partyzancldcll oddzla·
łów wszyscy oływtenł są j1!d•
ną myślą, jednym celem:
przyśplenyć zw-yclęstwo nad z:nl~
wtdzonym wrogiem.
JEST'ESMY ZDECYDOWANT
"
OBR<>NIC NASZĄ WOLNOSC I
N'IEZAWUlŁOSC
w
WALCE
PRZECIWKO
INTERWENTOM
AMERYKARSKO - ANGIELSKIM
I
w TEN SPOSOB WNIESC
Wielką rolę

mil

w

zw:vcl~twadl

koreańskiej

SWOJ WKŁAD w DZIEŁO ZACHOWANIA POKOJU".
(KIM IR SEN)
Nie tyl'ko pokoju na Korel. Zol
.nie-rze koreańscy I ochotnicy chlil
.s.cy walczą również o pokój n.a.
.całym świe-cle,
aby zbro :nlcze
działania amerykańskkh Imperia.
llst6w w Itorei nie rozciągnęły
się na l.nne kraje, Walka ta nabiera dziś coraz bardzleJ de-cyduJą-cego
zna.cl'len!a..
Imperla'ii;m
a.merykailskl nl1! zamierza bowiem zrezygnować ze SWY"1'. Planów po-dboJu świata przy pmnocy n.apaolmowe-go ognia. Los Ko-rei zagraża Innym kraJom Az.fi.
prezydent Eisenhower, w nl~6Peł
na mle.slą<: po obj~lu urzędowa.
nia, u~!łuje rozdmuchać nowe o-gniska ·wojny w Vl1!tna.mte, na
Malajach, na Formozie. Rzucając
hasło ,,AzJacl walczą z Azjatami"
szczuje on przedw1<c sobie narody Azji, występując w rod! otlejaJne-go 5PNYmlerzeńca zd.rajocy
Cza.ng-Jtal-Szeka, knuje plan nowych · prowoka.ej! prz~-clwko Chlnom Ludowym. Zwlęks:r.a ...tę deć
baz wojenny-eh w Ja.ponll I n:r.
Flli·plnach, flota ameryka'll.&ka na.
PacyfLku ugraża bezpleczefl.stwu
caleg1> Dalekiego Wschodu.
Ale 'ednoczełnle wzm:sga slQ
walka całeJ postępowej lndtl<oścl
pr;z;e-clwko nowej wojnie. Preykla.d
armli koreadsklcJ rewolueJanl:cn
Je wszystkich mlłuJą.eych P<>koJ
ludz:t na &wie-cle, stanowi tródlo
z którego czerpią oni wiarę w ostateczne zwycięstwo swej sprawy.
Dziś, w piątą roczni.cę powstanla Koreaftsl<lej Armil Ludowej.,
naretdy świata, a w tej liczbie t
naród polski, pou!rawlają tę nlenglc;tą armię, która przez i.lieki>
trzy lata bohatersko odpiera nleprzyjadelskle ataki, która •walcząc
w obronie nlepol!.ległoścl
sw~o kraju, walczy zarazem w
01 renie wszystkleh lud~k!ch war
tości, ludzkiei;o .szcz:ętcla 1 " '<>l•
noKJ.
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lud dalekiej północy

I

I

rocznicę

NA KRAięCACB ZIEMI
Eskimosi są niewątpliwie
jednym z najbardziej intereludów pierwotnych
sujących
na kuli ziemskiej. Należą oni
do rasy żółtej (są więc bliski
mi krewniakami Chińczy!tów,

akaż to postać interesująca i barwna -

J

I

pożywienie".

otoi głęboką pogardą. Ale też gdy jeden lub kilku łowców powróci z polowania z pustymi rę
pozostali natychkami
miast dzielą się z nimi zdobyczą. Do tylko taka organizacja społeczeństwa może zapowodzenie w twarpewuić
dej walce o byt na podblegunowei tundrze.
czone jest

Lenistwo

powszechną

Mikołaj Rej z Na.głowk! Urodzony w
roku 1505 na krańcach Rzeczypospolitej,
We wczesnej młodości osiedla się w
Japończyków, Mongołów itd.).
Ziemi Krakowskiej, W szkołach lwownajbardzi~j na
Zamieszkują
CZ).>t &kich i krakowskich niewiele się nauperyferie
wysunięte
północ
potem przyw.ał, że zajmował się
głó'
naszego glóbu, mianowkle
~'f11e awanturkami I figlami. Ludwik HieW klfmae!e p<>lal'."ym nie hltt;Jle
amerykańskie wybrz.eża Oce<> lt ·~ Morstin, w napisanej 06tatnio sztuce
anu Lodowatego niektóre wy Je r1>lnletwo.. E<skunosi są w1~c
W eJu (niebawem wystawi ją Teatr Peł.ski w
&kazanl przez przyrodę na ło.
'
.
spy arc h ipelagu Baffina oraz wiectwo _ tzn. myśl!wstwo 1 ryk ar~zawie i Teatr im. Słowa<-kiego w Kraa za.tern na pcży·
z~chodnie brzegi Grenla.1dii. bołówstwn k O\v1e) wspomina, iż Reja z Akademii Krana tych „krańcach wl!?nie wyl_ą~e mięsne; n'.c też
Siedząc
ł~Wsk~ej przegnano, „bo żaby na Błoniach
ziemi" są w'ęc Eskimosi praw dz1w:iego, u uwartMć ~oląd~ał l ma.g·istro<m kładł d<> łóżek, gołębie na
ka up<>lowanego rel!.lfera - re··•
'
.
„północną . czołówką" sztkl niestrawionego m ·chu - i;.p<1
dz1wą
,... ku łowił, proporczyki im do skrzydeł przySam fakt, że po- źywana jeiót ,laiko przysmak. Knl·
ludzkości.
„lnał, a pote.m wolno puszczał.„"
trafili oni tak znakomicie ~ra mat<>rlalna Eskimo.sów Jest
Dopiero potem zdobył pan Mikołaj pewien
typową, wysolrn wyspeeJP.llzowa.
• .
przystosowac s1ę do n1esłycha ną kulturą Jowieeką, na,tnwfoną
zaPas oświaty. Osiadłszy na wsi pCJd Krako!l"lównie na polowi:.nie na 1()1)zle.
śrowarunków
trudnych
nie
gospodarstwa.
do
się
zabrał
w~, gorąco
dowiskowych i opanować te- ceelluJe la niesłychana pomy;;ło·
nownocześnie uczył się i czytał. S2'.czególnie
wldo-czna w budowle nawość ·
a! b
d
" tę
~01.czytywał się w pierwszych polskich ksią
reny d .s p.ne, z aw o Y się, ncdzl 1owieekieh, środków lokotylko dla fok, polarnego ...,ta- mÓ.CJI, chat mleS"llkalny·nh, o•dz.le·
zec~ach, które w tym właśnie cza.sie zaczęły
ctwa i bia!ych niedźwiedzi ty. Jest to tym bardziej godne
<>puS'l.CZać prasę drukarską: w „EzopiF" Bier- sam ten fakt jest wyrazem uwa~!, że cała ta kultura musianata z Lublina, WYStępującym ostro przeciw
Mikołaj Rej
.. la się <>b<>jść bez ta.k po-rJ•·ta.wowe
l d k" · · t ·.
f
·
t num u
Wielkim panom, i w „Sowiizdrzale" tłumaczo
u z te) m e11gencJ1 go surowca jak... drewno. Pól·
orstiin ukaZ'Uje w swej sztuce Mikołaja i pomysłowości nad przyro- noena granica la.sów blegnle bony.rn z niemieckiego a biorącym w obronę
w;em setki km na południe od
Reja z okresu młodości, prawdopodobnie dą
chłopstwo. W tyro czasie zaczął Rej układać
&ie-dzib esl<imos'<kll. Na bezleś
•
1542, tuż przed napisaniem
l'ó~ne okolicznościowe wiersze i wierszyki: np. w latach 1510 nej t.unćli'ze Je<lyne SJJ•owce, Ja·
CYWILIZACJA
!lapisy na sprzęty (łyżki, talerze), powitania, „Krótkiej rozprawy". Hasła tego słynnego
kie są do dyspozycji - to kcść,
BEZ DRZEWA
róg, skóra l kamień . Drzewo jast
:Życzenia imieninowe. OdZl!laczał się wielkim dialogu zdają nam się, raz po raz, pobrzmieW pólnoeneJ Kanallllk;wsean.
komedii:
morstinowskiej
w
wać
talentem towaT"Zyskim, był dowci.pny, roz:r_now okołkach Bieguna Magne
dzie,
Ca!y wysiłek ludzi Dalekiej tyczneg-0,
„Ksiądz jilana wini, pan księdza
Wny, pełen werwy i humoru. Dlatego, mim<>
dziś jeszcze za pa.rę kiPółnocy skoncentrowany jest Jów moma Jrapić .•. ŻOJlfl.
braku urody, cieszył się dużym powodzeniem,
A nam prostym zewsząd nędza!
nieustannie na walce z dwobył zapraszany do wielki>eh domów magnacUrzędnik, wójt, soUys, pŁeban,
wrogami: zimnem i gło
ma
ŁOWY
iklich, a nawet na dwór królewski.
Z tych każdy chce być nad nami pttn.
dem. Wyniki tej walki są
Stopnicwo zaczął pisywać większe utwory.
gęś, temu kokosz
daj
Temu
sprawą życia i śmierci, toteż
Okres intenSYWllYCh łowów
W roku 1543 da:'ukuje słynny dialog w obronie
Czyż więc z nimi miŁa rozkosz'!
pierwszym, niepisanym pra- z.actyna się dla Eskimosów w
„Króttta I'07JPrawa między panem, ·
chłopów:
A przedsię na. tłokę robić?
wem społeczeństwa eskimos- maju, kiedy foki wychodzą z
wójtem i plebanem". Już ten utwór uka2'JUje
·czasem proszą, C%asem chcą bić.
kiego· jest zasada: „Nikt bez wody na l.6d · i wygrzewają
nam Mikołada Reja - jaiko człoWieka walki.
powodu nie powi- się w słońcu. Foka kładzie się
ważnego
Sprawnie ;ą nazwali tloką,
I takiego właśnie Reja - bojownika, odważ
nien uchylać eię od walki o przezornie na samej krawęnego, szczerego, mówiącego każdemu prawdę
Bo itam cza.sem ł grzbiet stlttką.„•
prosto w oczy, zadzierzystegQ i zaczepnego poU Morstina mówi Rej do swego przyjaciela,
kazuje komedia Morstina „Polacy nie gęsi" .
„Czy wY wiecie, co się u nas
O co walczył Rej, w latach bojowej swej Otwinowskiego:
dzieje? Jaka niedola ludzi uciśnionych, a damrodośd (gdyż na starość stał się dużo ostroż
Jan Koorowslcl
remnie kołaczących do drzwi. bogaczów, któniejszy)?
mleko ich i odarli ich wełnę, a
wyssalii
rzy
Po pierwsze - o prawa po19klego słowa pi- jeszcze kijem odpędzają, gdy się o krzywdy
sanego. Aż do połowy wieku XVI, - pisze upominają, Czy wy o tym wiecie?" Jednym z
prof. Brueckner w „Dziejach kultury polskiej" motywów akcji w tej sztuce jest autentycmy
- „łacina zabijała po prostu polszczymę; kto faikt wprowadzenia przez Reja chórów chłop
się zabieTał do pisania choćby listu prywatneskich na przyj.ęcie królowej -Bony ~ zamku
go, łaciny używał, bo pisać do kogoś po pol- proszowickim oraz gorąca walka na tym tle,
eon Pom.irowski, jeden z ezyły domJdnie o ostTej walce
sku znaczyłoby posądzać go o brak prymi- przeciw okolicznej szlachcie i możnowładz
rzetelniejszych krytyków z wyzyskiem i przemocą.
tywnego wYkształcenia".
twu. Słusznie tu uka,zuje pisarz prekursorską
Na tle tych czasów tom Plew okresie dwudziestoletej ostrej walce o prawo polskiego języ rolę szlachetnego i mądrego pisarza, wyprzecia, tak m.in. scharakteryzo- chala „Krzyk z miasta" stanoka wziął Mikołaj Rej udział bardzo wydzającego póżniejszą o sto lat satyrę Krzysz- wał Piecha.la w wydanej przez wił wymo'*ny dokument świa
bitny. Trudności by!y niemałe, gdyż nawet
i opresję chłop siebie w r. 1933 „Nowej Lite-' domości
pisarza.
społecznej
ortografia pol~a nie była jeszcze ustalona i t.ofa Opalińskiego „Na ciężary
ludowy raturze": „Piecha! szczęśliwie „Nie możemy już dłużej, już
karoy pisał po swojemu - 36 brzmień pol- ską w Polszcze", a także i plebejski,
nurt w naszym, późniejszym piśmiennictwie harmonizuje środki artystycz- dosyć" - woła poeta w wierskich 22 makami łacińskimi. Mimo iż śred
' ne z zainter.e sowaniami tema- szu „Strajk" i ten głos jest
rybałtowskim.
polsk.ich
zasób
bogaty
nie>wiecze przyniosło
robotników.
tysięcy
zaczrną się u nas obchody ku tycmymi. Sięgają one w sitra- głosem
Niebawem
pieśni i wierszy humory.stycznych, satyryczuczczeniu 400-lecia wielkiego nurtu polskiego wY narodowe i społeczne. Sto- Trzeba również powiedzieć, że
nyoh, miłosnych, okoliczmościowych, tradycja
uczony. Morstin su.nek do życia zbioroweio sta forma wierszy Piechala w porozwoju języka lHerackie.go się załamała. ód!rodzenia. Rej nie był
wisi w ośrod je się dla poety podstawą jego wodzi ówczesnego amorrfizmu
Trzeba było niemałego wysiłku, aby do tej wspomina, że dla niego „ziemia
ku niebieskich światłości, a całe niebe> koło najistotniejszego wewnętrzne- poetyckiego wyróżniała się <lotradycji nawiązać.
datnio swoją zwięzłością i dąż
się obraca. Burze sprawiają duchy powie- go samopoczucia."
Walka o język polski w literaturze narodo- tej
nością dcr komunikatywnośe:i i
i czarci też". Ale patriota gorący, czło
\Vej była Rejowi taJt droga, że „nie żałował trzne
Myślę, że w tym wielkim prostoty wyrazu.
wiek szlachetnego serca, odważny wróg ucisgdy chodziło o płacenie wydaw- ku i krzywdy, ,przeciwnik szlacheckiej samo- skrócie myślowym zawarta zoPieniędzy,
Do r. 1939 wydał Piecha!,
com. by jego ksiąoo w wielkiej ilości egzemp- woli i nierządu, przenikliwie dostrzegający stała słuszna na ogół ocena po- poza „Krzykiem z miasta",
larzy na świat puszczali. A przecie bardzo był groźne dla społeczeństwa skutki kulturalnego stawy poetyckiej Mariana Pie- jeszcze trzy tomy poezji: ,,Ele2.abiegliwym w przysparzaniu majętności".
kosmopolityzmu, utalentowany samouk, czuły chala. Gdy przeglądamy wy- gie całopalne", „Garść popioCzegóż mu nie zawdzięcza polskie piśmien na piękno i dźwięk polskiej mowy zasłu- dany niedawno obszerny tom łu" i „Srebrną wagę". Wicltillictwo ówczesne? Dał i „żywot Józefa", i guje Rej na pamięć pełną szacunku. Teatry jego utworów („Wybór poezji", my, jak z każdym rokiem do„Kupca", i „Wizerunek własny człowieka nasze przypominają postać wielkiego artysty. Czytelnik, 1952), obejmujący skonalił się jego we.rsztat twór
POczciwego", i „Psałterz Dawidowy", i „Po- Jar.a Kochanowsltiego, o którym czarującą dW!ldziestoparoletni dorobek, czy, dojrzewała treść i forma
(pleśni komedię napisał
styllę", i „Apokalipsę'', i kancjo~ły
Aleksander Malis:i.:ewski. teza ta znajduje w materiale utworów. Na szczególną uwapokrycie.
pełne
poetyckim
chóralne). O jego prawości świadczy fakt, iż
one także dzie- Marian Piecha!, syn łódzkiej gę zasługuje poemat „Garść
przypominają
że
jest,
Słuszne
~ Pierwszej chwiU pojawienia się pism Jana
rolę pi- tkaczki·, zadebi'utował w r. 1929 popiołu", o.snuty na tle prawOchanowskiego nie tylko uzn<iwał wielki ta- łem Ludwika Hieronima Morstina ..:.. torował.
dziwych wypadków w Dziko1~t mistrza z Czarnolasu, ale nawet publicz- sarza, który Kochanowskiemu drogę
tomem wierszy „Krzyk z mia- wie. Autor pokazał tutaj, jak
• w. N.
nie stwierdzał wyższość nad sobą tego młod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ! sta" zwracając od razu na sie- służba folwarczna ratµje z pło
bie uwagę krytyków i czytelni&zego od siebie 0 25 lat, jeszcze tylko w odp1hrabiów Tarnącego zamku
Nawet pobieżny przegląd nowskich stare księgi, drogo11a.ch rękopiśmiennych znanego poety.
lil!ielek ków.
Mikoła: Rej
tego tomiku wskazuje. że ma- cenne malowidła, zabytki sztuliteraturę
rodzimą
o
walka
iż
prosta,
Ilzecz
1
my tu do czynienia z ostrą, ki, słusz.riie wskazując na wła
~.~Yła się u Reja z hasłami poJitycznymi i reBABA, CO W PASYJĄ PLAKAŁA
wyraźnie określoną tematyką
S2: ~JnY!fil. Autor „Króllkiej rozprawy" był ściwych spadkobierców kultuspołeczną. „Wenus Fabryczna",
z. '<!Zegolrnie za młodu - niezwykle gorącym
Gdy ksiądz śpiewał pasy;ą, więc baba
ry narOdowej. Wczorajsf fort:Oletiinikiem Reformacji. Jed111ym z haseł Replakala; „W rytmie maszyn", „Strajk", na!e dziś stali się budowniczy„Do Lod7li", „Artykuł politycz- mi nowej Polski. MotYW „Gar:p~acj~ było udostępnienie wiE'nlym tekstów
Umie-li "Po lacinie, druga ;ą pytała;
ny" - już same tytu!y utwc- ści popiołu" przewinie się jesz
nie a Swiętego. „Prosimy, aby nam księża
„Płaczesz, a to wiem pewnie, nie rozumiesz
1
_ Jlb 'Q.nili po polsku imprymować (drukować}
czemu, rów stanowią dokładny ko- cze w niektórych wierszach
18
wsrio a._ła (jak w „Historii kultury pols;kiej"
mentarz zawartej w nich pro- Plechala, ot choćby w celnym
Ten płacz podobien bardzo
blematyki. A czasy wówczas „Pamflecie na hrabiów", gdzie
P<>ls! :rtti.na prof. Brueclmer) szlachta wielkok'szalo1temu".
.
sz!y ciężkie i surowe. Narasta- autor napisze:
tak (; na sejmiku w środzie Młody Rej był
Rzekła baba, iż-ci" ja placzę nie
jący kryzys gospodarczy obnawsz;orącYlll polerniistą i szermierzem, że
dlatego,
żał wszys·llkie sprzeczności sta~YWat S~o, co antykatolickie, Rejowi przypiLecz wypominam na swego osiołka
Chór r1.1tajów bezdomnych
rego, kapitalis:tycmego ustroju.
mina1'0 • zwłaszcza co jego styl nieco przypomilego,
i bosych
Powszechnym zjawiskiem stawy .;.· Po śmierci autora „Krótkiej rozprawyrósł nagl.e na rycerstwo
Co mi zdechl: prosto takim, by ksiądz,
ło się bezrobocie, które przy·
pad;1.1ędzy panem, wójtem i plebanem" napolskie,
głosem ryczał
śpięszało rozwój świadomośe:I
dokto~··nan jezuici,. jako na „dworzanina i
a w ich rękach widtiska
l takież na ostatku czasem cicho
politycznej proletariatu. Liczne
Wot wo.. a!>O:stackiego Kościoła . co swój ży
i kosy
kwiczał ..."
strajki robotnicze w mieście i
nrzemi11nily się w harfy
wił, n'e z:_:ciech, karciech a rymowaniu .stra" "'°oJ.Ol'"..ii sie uczył".
eolskie.
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - bunty chłopskie na ws.i świad-

s:arn
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dzi lodu i śpi, ale co pół minuty podnosi głowę i n:izsrią 
da się. A na płask:ej tafli lodovvej sylwetkę lu<lzką widać
już na setki metrów. Podpeł
znięcie na odległość skut2cznego rzutu harpunem jest
więc w tych warunkach sztu
jaką; trzeba do
ką nie byle
tego cierpliwości. a przede
wszystkim mistrzowskiego ma
skowania się. Obecnie w coraz powszechniejszym użyciu
jest karabin - ale i tak polowanie takie wymaga \11rybornego strzelca. Pierwszy bow~em strzał musi być od razu
śmiertelny; jeżeli zwierzę zostanie tylko zranione, choćby
nawet ciężko, zdąży się jeszcze jednym ruchem ciah zei zdobycz
śliznąć do wody
przepada.
W Ji.pcu, kiedy fody pttS'l<Czn,lą,
za·czyna !1ię okres polowania n:i
0otwaTtej w<1dzi~. E.slklmo..,;i używa
ją d<> tego specjalnego typu !D·
ka j a k ów ('5·lo·
dzi, słynnych
wo „kajak" wzięte je..t w!a§nle ż
języka es,klm06'k:ego). Kaja.I;: ta'·l
zbndowa.ny jest z natlusrezonye h
skór, op'ętycll na ru s7ltcvnrnln z
koki. Na górnej p<1wicrz-chnl
l<>den c!a~ny
~na}duje się tyll<o
otwór, w który wci,·k a s!ę czJ3.
wiek l przypina się w pa"Sie do
krawędzi <>tworu, „zra.stając się"
w ten spoo6b z lod'lllą w jel\n~
ca•ość. Łódź ta.lta je-st całltowlcfo
woćloszczoelna l bezp;ec n1a nawet
w czasie sztormu~ zwłas7<:za że
przed przewróceniem ehron.!a j'I
z bolcu do lca.:td r J
przy,'Viązanp
burty t unoszące ~lę na wodzie
'skóry fo•e-ze
dwa sta.tecznH<i
nadęte powletrrem. Z takler,o ka

laka i-1

się ryby -

na wnel-

k!e motliwe sPosobv: ośdenłem.
~m, •lecl11t węd1k4-

Dalszy

ciąg

na str. 4.

Wiersze Maria.na Piechala
L

W

--

I

W „Srebrnej wadze"· (1939)
poeta zszedł jakby z głównego
traktu na boczną ścieżkę zadumy osobistej i kontemplacji,
aby w „lata rozgromu", jak
sam nazwie okres okupacji, z
tym większą silą i doświad
czeniem podjąć w swej twórnaczelne sprawy czło
czości
wiecze.

zamyka
poezji"
„Wybór
wierszy powojennych.
cykl
Znajdujemy tu kilkanaście utworów o nowej problematyce
naszego kraju. Prawda, nie
wszystkie one...,dorównują najlepszym osiągnięciom Piechala, nie zawsze jeszcze dla nowych słusznych treści podbierze autor najwłaściwszy wyraz
artystyczny. Ale taicie utwory
jak „Warszawie", „Kościusz
ko", ,Deklaracja" i nade wszyst
ko „Włodzimierz Lenin" doniepospol.itej ostrości
wodzą
widzenia i wysokiej sprawności fonnaLnej poety.
Potrzeba pełnej dojr7..ałości
ideowo - artystycznej, by móc
w krótkim wierszu 0 Lentnle
zawrzeć syntezę ostatniego pół
wiecza naszych dziejów. Zacytujmy strofę, w której autor
celnie określa dziedzictwo myśli leninowskiej:

W krainach lodu i w oazach,
wszędzie,

toczą się

gdzie czlowiek
sie m.ozo ii,
drogą, która
wslrozal,

dzieje posłuszne Łudzkiej
woH.

„Wybór poezji" Maria~a Piechala stanowj cenną pozycję
książkową, którą warto mieć
w bibliote~e i warto do niej
zaglądać.

Piec i SŁONCE
Nasza „gwiazda dzienna",
czyli po prostu - Słoflce, posiada masę 300 OOO
Wyrobek)
(Ulotył rr&DCtnek
razy większą od masy Ziemi.
k o 1os, l'tczący so·
PonlteJ podajemy alfal>etyc7.ny J e3 t t o więc
ąla oper, które stały się wia.Snokią całP.;o kulturalnegn świata. bie 2 tysiące kwadrylionow
to jePost.a.ra~te się o.dgadną~ nazw!- ton, gdzie kwadrylion 6ławnyeh dynka z 24 zerami.
ska Ich twórców •
kompozytorów:
A swieci i grzeje nam to
1. Alda
Słońce, czyli daje energię pro
2. Bory-$ Gt>dunow
mienistą kosztem własnej ma
3. Carmen
sy, bo co sekundę traci około
4· Don Juan
s. Eugeniu'I OnJe&'ln
Jednak jego
4 miliony ton
s. Faust
masa jest tak ogromna, że
7 Goplana
może to czynić przez miliardy
~~!~1a w Aullł!:i:ht
lat bez wi~~znego uszczerb10. Jaś 1 Małgo~la
ku. Mimo. 1Z Jeden rok ~a
Il. Kawaln srebrnej róty
t!ch. sekund - przeszło 30
12. Lohengrlll
honow
13. ~11"', ~ z Lammennoor
.
.
·.
·
u. M'gnon
Byzmi to trochę dziwme:
1s. Niema z Porttct
Słonce wysyła energię promie
16. Opow1eśct Hoffmanna
mstą a sam.o - . traci .masę!
~~: :f~!1:cto
Drob~a c.zęsć. ~eJ energ11 ~oJ9. Sprzt'dana narzeezona
ch.od~1 oczyw1śc1e tez do Zie20• Tosca
mi. Na kazdy cen~ymetr kwa21. Uprowadzenie z Seraju
drato;vy, wystawiony pod o~i: ~:::;~ ~~
peracJę słoneczną pod kątem
24. żyd6wka
Por6wnaJde wtuny wynik " prostym, dochodzi co minutę
rozwtąunlem znmteszezonym w około 3 kalorie ciepła . Ciepła
i światła - które maja masę!
ł!z'sieJ$ZeJ „Panoramie".
'.""""'------------------------ALFABET OPEROWY
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Dlaczego śnieg jest biały?
Dla-czego śnieg Jest biały? Dla.czego w Jasny, slone-czny
dzień 1>blokl są tak białe, że nlekle·dy motna ,łe nawet wziąć
z.a dalekie lłzczyty. inleżnyeh gór?
Snieg składa się z mikroskopijny-eh bryłek l&du, a obło·
kl - z drobniuteńkkh kropelek wody. I woda ' lód są bezbarwM I bardzo pne-.roezyste. Ale z n 1ch tworzą się białe,
nieprzezroczyste obłoki I śnieg. Dlaczego tak się dzieje? Dla·
tego, że tworzą.ce śnieg drobnlutJ<ie bryłki lt><IU 1>toezone są
powietrzem, dobrze w i ęc <Hl.bljają światło. Gdy światło pada
na powlel"l>Chn:ę śniegu, to ezęśt promieni odblJa się od górny-eh bryłek lodu, część zaś przeeho<lzl przez nie I dostaJe
się w głąb. Tu promienie spotykają Inne bryłki lodu I równie-! częściowo odbijają się, częściowo przechodzą przez nie.
Stopniowo o<lblJaJą się l>d śniegu wszystkie padaJąe.e nań
promienie. Dlatego tet, Jełell łnleg ołwtetłony Jetti białym
łwl&tłem dziennym, wldz.lmy co białym.
Na wysoldch górach leły od wieków wantwa łnlełna.
Górne warstw;r łnlel'U wywLeraJą e!Anlenle na dolne war•
stwy, zgęszcsają je, beyłkl lodu zlepiają się w nieb. A jesz·
ele nlteJ bryłki ,lod11 zbtJaJą się w ni.eh. A J~zeze nlteJ
bryłki IO'tl11 zl>IJaJą się w nnrty przejrzysty lód. A wtęe,
gdy ze łnle~ -iało wyparte powietrze, otaoC!lające J lkro•kop!Jne brylld lodu, puszysty śni.ee pn;ekształclł etę w lód
t utracił 8'WóJ biały kol1>r.

Cudowny korżeń
mandragory
, niczycn, musi.my więc wykor'Zl'stać te roślinę b1orąc do pomocy
m1czurmow1k11. Odporn11
naukę
Z owocu jej na chłód 1 posucnę mandragore
ścl.
z pomidorem
„o:tenlć"
napój należy
aporząd:r.ano
miłosny, korzeń by! tak. aby otrzymał on wszystkie
dając na
używany Jako amu· lepsze Je! właściwości.
let chroniący od cza wiosnę owoce świeże, smaczne J
rów. Przyp1sywar.o w dużej obt;tośd.
mu również czaroSz.
dziejska moc czyn.en ·a człowieka nie
widzialnym Wszyst • - - - - - - - - · - - - - - - ko to diatego, że
ROZWIAZANIE KONKURSU
korz:eń mandragory
jest z kształtu poTYGODNIA z dnia 18.1 br.
dobny do człowieka
potworka.
Przedstawia on wyzwolen!e Ło
W nauce roślina dz1
przez Arm i ę Rad-z1ecką w
-\'\' ta uwazana była za dniu 18.J 1945 roku.
typową dla klimatu
Nagrody książkowe wylosowali:
.ś ródziemnomorskie
Duszyńska Wanda . Lódż-Balu
go. Jednak dyrektor staci1 do- l.
7a; 2. OrzeWszechzw ' ązkowego ty, ul. Stary Rynek
świadczaiaej
Lódż 1, żelaz
chowsk!
Instytutu Hodowli Roślin . Olga na 17 m Mar1an.
ll; 3 Łuczak Zdzisław
Mizgirewa malazla ja na stokach
Korzeniowskiego 25: 4
7.
gór w :tollnle rzeki Sumbar cpo- Lódż
Robaszk·ew1cz Ąnna. Lódż. Slen
Turkmenia). :cew1cza
łudniowo-zachodnia
34 m 23. 5 Walczewsk
Dziko rosnacych znaleziono za- Kazimierz Glo-Nno k. Łowicza.
ledw;e klik~ ok1azów, obecn ie - •Jl
Swoboda 14 m J
w ogrodach stacji dośw1ad c zaln?j
Mie1scowych prosimy o zgłosz:!
jest Ich cała plantac ja Nazwano nie sle do redakcji po odbiór nają man~ragora t • irkmeńską.
wyślemy
zani eJscowym
gród,
Oto CC' mówi o niej dvrelctrr <stazkl pocztą.
rysunelc:
stac)i dośw1adczalneJ, Olga Mlz- Tak wyglą'da zlnt.ony
gtrewa:
Mandragora jut w
łc1 była znana Jako
cudotwórcze
aladaJ~

starożytnoroślina powłalclwo-

.

właśc 1 ·..vość·

wiosna

na.stępu J e

Późną 1es'. en lu
u nteJ - zimą
wypuszcza 01ękne liście kw!tme
a po doskonale przebyte1 z m1e
w po•ow1e maja obficie owocuje
(do 150 sztuk owocu na Jednym
krzaku)
.Jest to bardzo ważne Gd:v nle
ma Jeszcze zadnych Jarzyn owoce mand"aP.OTY są Ju>. dojrzale.
Są one podobne do dużych no!"'llrlorów nachnacycb dynia Prawda. że dot.,,·chczas sa 1e•zcze n!cjade !ne. ale • pomidory rosr "
kle1vś dziko też bvlv n e•a'lalne.

a

dttś

W

kończy się.

Tymczasem obserwacje Słoń
ca pokazują. że Słońce nie
stygnie. Czyli bez przerwy powstaJ·e tam nowa ener!!ia pro
mienista. Do niedawna była to
wielka tajemnica: skąd Stańce
czerpie swą. energię? Dziś już
wiemy. jak si" zdaje, co jest
jej źródłem. Tyle energii. ile
wydziela w przejej Słońce
strzeń, może powstawać tylko w drodte pewnych przemian atomGWYCh, połączonych
u utratą masy
•
•
·
•
.
W1ększ.osć substancJl Słonca
>kłada sie z wodoru . jakkolwiek także wszystkie inne
pierwiastki chemłcme znane
na Ziemi, znatdują się też na
Słońcu. na~uralnie w stanie ga
zowym, gdyż na inn:v stan sku
pienia nie pozwala wysoka
temperatura.
Dochodzi ona wewnątrz bry
ły Słońca być moze, do 50 miTakże ciśnie
lionów stopni.
grawitacji jest
nie skutkiem
tam rzędu milionów atmosfer.
A te niez.wvkłe warunki. olbrz:vm'a tem~ratura i ciśnie
nie. sprawiają. że wodór sło
neczny prz~mienia się w hel.
Co sekundę, w każdym centvmasy
sześciennym
mettze
Słońca tworzy się 10 OOO atomów helu. Na każdy atom helu potrzeba 4 atomy wodoru.
Ale masa atomu helu jest nie
co mniejsza niż mesa 4 atomów wodoru, z których powstał atom helu. Temu ubytkowi masy odpowiada stosowna ilt-ść energii promienistej.
jaka wywiązuje sie podczas
powyższej przemiany.

sa bard?AJ noży'ec?ne
czn'ł1du .1emv
m9nrłragor7e

wiele witamin 1 substancji lecz-

PANORAMA
FILMOWA

Słońca

Na pociechę Słońcu można
powiedzieć, że są także gwiaz
dy słabsze. Gwiazda Bar:1arda
daje światło słabsze 2 500 razy. a lilipucie słońce zwane
świeci sła
gwiaz~ą Wo!ffa biej 40 OOO razy niż nasze Słoń
ce.
Zatem nasz piec i latarnia niezgorzej
świecą
grzeją
jest
Tylko czemu w zimie
zimno? - każdy zapyta. Przecif'ż w zimie Ziemia jest bliżej
Słońca niż w lecie? Ale to już
na drugi raz.
inna historia
E.

Białoborski

Na tropach od. kryć

Gzy ryby mówią?
uwaza3ą, że ryby
nieme. Badania uczonych radzieckich. ob.:'. Jjq
to pou:szechne mniemanie.
radzieccy
Ichtiotodzy
stwierdzili. że ryby kcż
dego gatunku wydają charakterystyczne i im tylko
wlaściwe dźwięki. Ponadto przy pomocy specjatnej aparatury uczeni utrwalili na taśmie dźwię
ki. wydawane przez ryby
w naturatnych. warunkach,
w glębokości!lch morskich.
WszechUczestnicy
Kc„ferencji
związkowej
:zwalanej
Ichtiotogów,
Nauk
Akademię
przez
ZSRR, wysluchali utrwalonych po raz pierwszy na
świecie na taśmie dźwię
ków, wydawanych przez
ryby.

Wyświetlany
„Swiatła w

'V 0-ddzlale

traktor

ukoi1czono opraOpracowań Filmowych w ł.odzl
prot?uk~:i czecho-:1ow~d<!ej ,a\\' : ~lka pr!,„„

cowan!e napisów fiimU

Ludzie

Błotny

w czułe Fest'walu Fil.mów Radz!ook:<'h film pt.
Koordil" wejdzie o~e·cn:e na ekrany łódzkie,

goda". opowiadającego o uczonv m I podrótntku czesk'm - Holu•
bie. Ponad:o w opracowaniu znajtłn!e się film produkcji węę: er
kompozytorze Węi; ' er a
sklej „Erl<el" o w' elkim nuodo wym
XIX wieku oraz film radziecki „B!y.;kawlca". &ędzle to ponowne opracowanie tego ciekawei<o f!tmn.

Eski1nosi

są

Podczas powstawania 4 ~a
mów helu około 7 promilów
na
doświadczalna
Stacja
masy wodoru wytworzy ciepło
Radzie<:kiej wyokoło 0,6 bilionów kalorii. czy- Białorusi"!
li tyle, ile daje spalenie 80 ton próbowała w roku 1952 przeszlo 40 nowych typów maszyn
węgla.
Z takich to reakcyj atomo- rolniczych i narzędzi, w tej
wej natury pochodzi ta olbrzy liczbie nowy typ błotnego
mia ilość energii słonecznej, traktora. Jest to agregsit zło
która między innymi słuzy też żooy z kilku maszyn, pr-zeznad9 · ogrzewania i oświetlania czonych dla wydobywania i
torfu.
n.a pola
wywożenia
Ziemi.
Wypróbowano również nowe
co suszema ziarna.
m;;sz~'lly
koparki rowów, maszyny do
sprzętu z.iemniaków i inne.

lud
Dokończenie

-

,

daleki~j północy

ze str. 3.

,.POLOWANIE
NA CZYSTYM LODZm"
Na jesieni, kiedy lody znów
Eskimos zmienia kajak
sanie. Sanie ciągnione
na
przez szybkie zaprzęgi psie
budowane są z .żeber wielorybich. (W braku tych stosowane bywają, w zdumiewają
co nieraz pomysłowy sposób,
inne materiały; widziano np.
sanie, których płozy sporzą
dzone były ze skręconych
skór, a poprzeczki z„. pasków
zmarzniętego mięsa!) Takimi
saniami puszczają się łowcy
daleko na lód i tam, zanim
zaczyna się
śniegi,
spadną
znowu polowanie na foki na
emocjonujące „polowanie
czystym lodzie".
FO'kl, tyją.ce pod lt>dem, wy.
wiereają sobie w nim otwory od·
dechowe, do których co pewien
czas podplvwaJa dla nabrania po
panuJ'lcej c•szy chawtetrza.
rakterystyczne „chra,panie" cddy

prawie nago. Wyrazem życzli·
waści w stosunku do wchodzą
cego gościa jest właśnie za.
proszenie go przez goopodarza
do zrzucenia odzieży.

staną,

w

AMERYKANSKIE
„BADANIA
ETNOGRAFICZNE•
Warto przy okazji nadmie•
w ostatnich latach te·
renruni podbieJUnOWYmi -

nić, że

zwłaszcza północną Grenlandią

- bardzo się zainteresowali
Amerykanie. Zrazu mówiło się
o „etnograficznej ekspedycji''
do okręgu Thule (północno •
za•
zachodnia Grenlandia) przez niewielkie
m!e:nkałego
plemię tzw. Eskimosów Polar·
nych - którzy są najbardziej
na północ wysuniętym społe•
czeń.stwem ludzkim na ziemi.
Ale rząd amerykański nie był·
by sobą, gdyby mu nie żal by·
finansowanie
ło dolarów na
tego rodzaju badań. Prędko
wyszło szydło z worka. „Eks·

I

UOOSK ONALE NI E

lamp jarzeniowych
Jarzenlt>we dziennego)
llezne zalety.
trey - t:zterokrotnle
ZutywfJą
mniej energii elektrycznej, niż
zwykłe tarówkl, da~ą widmo pro·
mieni, zblitone do naturalnego,
dziennego. Sw!Mło takiej lampy
nie zmienia od-czuwania kolorów,
co ceehuJe „w1e-czoro111e" oliwie·
tlen te.
Ale lampy te poeladają r6wnleł
wady. Jedną z nich Jest to, te ·am
py dzlennPgo łwlatla nie zapalaLampy

śwla.tła

po5fadaJą

I ______________

wieloletrośllna
Mandragora,
n a, będąc,; bliską krewna pomidora t>OS!ada 1edna nadzwvczaJ-

na

Gdyby Słońce było bryłą
raz rozgrzaną do bardzo wysokiej temperatury, to
na
energię
swą
wysyłając
wsze strony przestrzeni przez
miliardy lat, musiałoby do
dziś JUZ porządnie ostygnąć.
Nie inaczej, J'ak to czyni piec
żelazny, rozpalony do białości
przez spalenie pewnej ilości
węgla. Gdv zakończymy palep. iec wystyga 1· ciemnie nieje. Jego światło i ciepło kiedyś

ekrany kin francuskleb
N.a
w stycz.niu następny z ko
lei po „Skarb e" film produkcji
polskie-i „Pierwsze dn!" reżyserll
, ,„,., .....„ ., „,.,,. - - .Jana Rybkowskiego. Ty.'. uł nie
zo3tał zm!eniony („Les premlers
jours"). sam zaś f ·lm cieszy s' ę
W zdecydo
dużym powodzeniem
gwiazdy
. Istnieją na niebie
wanie dodatnich recenzjach podod
wielokrotnie . jaśniejsze
talent re~~.,,łasz.cza
się,
kreśla
Słońca, choć wskutek swej od - - - - - żyseh_ą I
krea,..łę Jana Ciecier•
Plewy.
roll·
w
skieA<t>
świe
ległości wyglądają jako
Antares świeci
cące punkty.
10 OOO.
Deneb 3000 razy,
Kanopus - 80 OOO a gwiazda
Sigma w Dorado (Złota Ryba)
300 OOO razy mocniej od
wszedł

się przy nlsl<ieJ te'lllperat11rze.
DO'tychcza.s uwahno Je za nienadające 1tę dla oświetlenia ullc w
okresie zimy.
lą

Obecnie nad weJ§clem do AkaKomunalnej
demlt Gospodarki
lm. K. Panflłowa (Moskwa) ploną
Jarzeniowe m mo
takle lampy
mrozu. Pracownicy laboratorium
światła teehni-cznego umłeś-cll! Je
w ciepłych koszulkach iz.olacyJny<:h - cyllndra<:h z przezroczy1tego 1zk:a.
wykorzystan la
Dośwla.d-czenle
lamp Jarzeniowych w takich warunkaeb W9ka:mJe na te<:bn!czną
motliwośt wykorzystania l<:h rów
nict dla oświetlenia zewnętrzne•
go.

Zdjęcie komety
Korzystajqc z jasnej pogody, Stalinabadzkie Obserwatorium .1stronomiczne po raz pierws~y sfotokookresową
('lr~fowdo
Jak
Harringtona..
metę
wyk.a;mją obęerwacje kometa zmieniła swq drogę
w prze„•1vorzarh gwiezdnych. Na podstu.wie danurh Obserwatorium Stao1~1.abad?kiego obecn;e
krdLona zostanie je3 nowa
orbita.

------------

Patr1>l wojskowy USA na „badania.eh" arktycznych.
~halącej f1>kt !llychaf daleko.. A lpedycja etnograficzna" okazaze foka pozostaJ~ PJ'Z:V '!'tworze ta się • tylko pretekstem: za.
.
.
,
.
pare minut, my~llwy, maJll<' stoPv owinięte futrem ma czas bez m~ast etnografow pOJechah do
szelestnlP podb1e~ do otworu I ta Th:ile „przyjrzeć się Eskimodat zniell'llcl<a etos harpunem. som"„. ir.żynierowie 1· saperzy.
. .
Ale gdv rpadn'e 'P'erwS2v śnl•g S
prawę trzymano na)p1erw w
- ta metoda zawo.dzl bo nallteJszv nawet slcrzyp ltr~ku natvrh- ścisłej tajemnicy. ale w końcu
miast odpędza zwierzę od otwo- wszystko wyszło na jaw i
ru. ~le Po„ostałe wtedv nic tnne- 3ztab armii zmuszony był o. .
.
go jak wyszukat przy pomocy
psa „uż:vwan:v" otwór "ddechc- statmo przyznać w of1c1alnym
wy. usta WI~ s!e !'rZY nim z bro- sprawozdaniu, że w Thule rozn ! ą w po1rntowtu I czekat c 'er- Poczęto budowę wielkiej bazy
tk
· W
nl!wte, zupełni<' n'eru<'l•omo. nie 1· tn'
szys o, ma się ror2z pru 7 , _5 godzin, cza.sem bez o 1.czeJ
•. obronnych
ramach
w
zum1eć,
skuteeznte.
wojskowych
przygotowań
paktu atlantyckiego".
caństw
NOC POLARNA
Wystarczy jednak przyjrzeć
W grudniu zapada na 2 mie- się uważniej mapie okolic bie·
'iące ooc polarna i ciemności guna północnego I zwrócić • u
kres wszelkim łowom wagę na bliskość radi:ieckiej
kładą
Eskimosi kryją Się wtedy do Syberii, żeby zrozumiee. jaką
sw:vch domków z kamienia. to „obronną•• rolę ma od3ryf zażywają wać ta leżąca, przeszło tysiąc
~niegu i lodu
:kobrze zasłużonego wypoczyn- km na północ od koła podbiei{u. Odbywają się tam wtedy <;unowego baza. Zwłaszcza że
istne .,orgie spania I JE>dzenia"; wspomniane sprawozdanie mó...,ozostałv czas poświęca się na wi bez żenady iż w Thule sta~ycie rod71>me i składanie wi- ::jonować będą głównie c!ęż
zyt sąsiadom - Eskimosi są kie. d a 1 c k o d y s t a n s obardzo towarzyscy w e bombowce, zdolne do lo')owiem
atomowymi: "
Domki są o~r~ewane przez tów z bombami
lamr>ki tranowe lub łojowe "'rzy C:>!Ym zalogi tych bombow
1
-,a ący się tran wydaj'! wpraw- ców przeszkala się specjalnie
izie nieznośną dla europejskie :fo „wielogodzinnych lotów na
'!o nosa woń - ale za to v. iużych WYSokościach I w waiomkach jest ta1< cieT'ło. że. runkach p<>larnych. "
~ Jilęblckl
:niesz.kań~y chodzą nago, lub
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Wybory w Eatansville -W KOSZARACH
FRANCUSKICH.
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som w !ntereo;ie
USA,

(Ludas Matyi)

Sam ukazał się we drzwiach sypialnego
pokoju pana Pickwicka właśnie w chwili, gdy
ten kończył się ubierać. '
- No! Cóż. Samie! - rzekł filozof - wszyscy dziś w ruchu?
- O! Czyste wyścigi, pa.nie. Nasi partykularzyści, którzy zgromadzili się „Pod Miejskim Herbem". tyle już tam
nakrzvczeli, że wszyscy pochrypli.
ręce
- A bardzo są przywiązani
do swego stronnictwa?
- MyŚlę, że tak. Nigdy nie
widziałem, by.kto pił i żarł z
taką energią. Sądzę, że niejeden z nich pęknie. •
- To wYnika ze źle zrozumianej wspaniałomyślności tutejszych obywateli.
- Bardzo być może - odN:ekł Sam krótko.
- A! - zawołał pan Pickwick spoglądając przez okno
- piękne chłopy silne, świe

I
I~
w

że.

- Bardzo świeże, to pewna.
Dwóch garsonów spod „Srebrnego Pawia" i ·ja wypompowaliśmy ogromną ilość wody
na wszystkich tych, którzy
wczoraj byli na wieczerzy.
- Pompowaliście wodę na
niezależnych?

redak~ą

pod

R.

Mtał!kowskiego

1. KRZYZOWKA

braliśmy

Poziomo: 1. Od
kotów,
mi.ana
kóz, królików od
znaczającycll

się

Pickwick,

s.

Lekka mgta, unosząca ale nad
ztemlll w mjejscach wilgotnych.
'1. DopJ:yw Wo?•
Imię męs

li.

kie. 10. Zaimek.
Zaginiony
12
przodek bydła ro
gatego. tł . Okres
P~&
czasu. 15
~teg<>

zboża

Cząsteczka

pełen

zdumienia.

!arzą

palącego

29. Urodzajna miejrzędowych.
scowość wśród pustyni 31. Cho33.
roba zakaźna. gorączkowa.
Nu ta. 35. sześćdziesiąt sztuk. 3?

S8 Miara powierzchni. 40.
Nuta
Rodzaj futerału na papiery. 41.
Przyprawa do potraw m:esnych,
ryb itp 42. Lewy dopływ Renu
4ł . Nuta. ł5 Rodzai głosu. 48. Odmiana orla 48 Pierwiastek chemiczny, gaz bez barwv 1' zapachu. so. Pęk rózeg do zamiatania.
Pionowo: 1. Wulkan na Filipi·
nach 2 P~zy.mek. 3 Dobrane to·
Litera grecka. 5 .
warzystwo. 4
Naga postać rzeźbiona lub malowana. I Zaimek 8. Termin sportowy 9. Kwiat. 11 . Część ciała. 13.
Głos zwierząt . u. Utwór muzyczny do ćwlczenia sill w Ę;rze . 16.
Umowa, układ . ugoda. 18 W naprzebieg
ukach przyrodniczych
20 Szczątki
zJawcska w czasie
rozbitego statku 22 Pierwiastek
chemiczny. metal barwy srebrzy
11teJ. U Ostateczny cios w bok26 Pierwiastek chesie (skrót)
gaz bez barwy 1 zapamiczny
30 Wezwanie.
chu. 23 Spójnik
3Z. Grecki bóg miłości 34. Kr~tki
36. R<>żdże·
na rosole
tłuszczu
niec. ozdobna roślina ogrod 39.
Cios. uderzenie u Rzeka w Pol·
Jednobrzmienność kofi43
&ce
cówek w wierhach 45 Wąt duaicleL ł7 . Nuta. 49. Litera fonetycznie.

JAK.I TO wYRAZT
NIEWIASTA
POŁOŻNĄ
KARZEŁEK

KRETYN

AEROPLAN
KAJET

jeszcze
ję za zdrowie pana
powiada. jedną szklankę móCóż pan powiesz na to wi dalej Sam patnąc na swe-

cem. - To wszystko jedno mówi mój ojciec - wcale SO•
bie pana· nie przypominam. To dziwne - mówi tamten. Bardzo dziwne - mówi ojciec.
- Pan musi mieć bardzo sła„
bą pamięć, panie Weller
mówi tamten. - Nieświetną,
to prawda - mówi mój ojciec.
- Tak się domyślałem - mówi tamten, potem nalewa mu
szklankę wina i zaczyna roznad sposobem, w
się
wodzić
jaki powozi, i wprowadza mego ojca w dosk,onały humor,
a w końcu pokazuje mu banknot na dwadzieścia funtów
szterlingów. - Kiepska droga
powiada.
stąd do Londynu - Gdzieniegdzie trafiają się
- mówi mój ojzłe miejsca
ciec. - A zwłaszcza koło kanału, jak mi się zdaje - mówi
gentleman. - Co do drogi, to
mówi ojta~ jest kiepska ciec. - No, panie Weller mówi tamten - pan jesteś doi co zechskonałym woźnicą
cesz., możesz zrobić ze swymi
końmi, to wiadomo. My wszyscy jesteśmy dla pana wielce
życzliwi, panie Weller. Otóż w
gdyby panu przypadrazie,
kiem Coś się wydarzyło, jak
wiózł wyborców, w
będziesz
razie gdybyś wywrócił się w
kanał, nie robiąc im zresztą
nic złego, przeznaczamy to dla
pana - powiada. - Panie,
jesteś pan nadzwyczaj łaskaw
- mówi mój ojciec - i WYPi-

go pana z trudnym do opisanrn wyrazem bezczelności czy da pan wiarę, że akurat
w dniu, w którym ojciec wiózł
wyborców. dyliżans wywrócił
mu się w tym właśnie miej scu
i wszy.;cy podróżni wlecieli do

- c~ nie
Gd~· eź Je-st

bardui ldzle kolego!
ten pański sekret ny

c! oo?

W11 armii europejskiej"
·\

kanału?

Ale ich zaraz wydobyto?
Pickwick.
- Co do tego - odparł Sam
bard:i.:o powoli - to mówiono.
że jednego gentlemana brakowało. Wiem dobrze. że wYło-

~ zapytał żywo

~~~f: wi~~:'n ~:;~r~:~u a~~o~z:,
0

teao z pewnosc1ą nie mogę po-

r~
.,,,<-·""''''W·=·>»:·„·

i} i
!.·::f:·:=

_,., „~~;:.

.<=:·:'.;[?~i,~ji~'.!!("~

·.-·::·==:·:.

·::-. ;<-,::=·~g

~~~~~~f~~:~j~l:~i:~~~~~~
ojcu

po\\'i.edział.

rueznlku''.

Ekonomiczność „ul<ladu ogólnego"

- Ba, panie, to Jeszcze nic.
- Nic?
- Nic a nic, panie. W nocy
ostatnimi wyborami
przed
przedwna partia przekupiła
służącą spod „Miejskiego Herbu". by ta zaprawiła grog
czternastu wYb<>rcom, którzy
pr;z.ez noc bawili w oberży.
- Co rozumiesz przez zaprawienie grogu?
osła
- Dodanie opium z blekoNiech
tem - odparł Sam.
mię Bóg skarze, jeżeli od tego
nie spali przynajmniej z dwagodzin po wyborach.
naście
Próbowano jednego z nich
1
taczkach
na
przywieźć
Zdarzyło się raz, że pewien
wnieść do lokalu wyborczego, człowiek, udający się z JeruDo katdego z poda.nych WYtej ale diabła tam! Burmistrz nie zalem do Jerycha, wpadł rolę.
.
j . .
.
I wyrazów dobierzcie inny o pod<>bnym znaczeniu . Napiszcie te chciał przy ąc Jego głosu; więc dzy zbójów. · Ci zbili go, obłuwyrazy kolejno, nie zmieniając go odwieźli z powroteni i po- pili t półżywego zostawiwszy
1łożyli do łóżka.
porządku.
na drodze, odeszli.
Co za szczególne sposoby!
PleI'wsze litery dobranych wyI zdarzyło się, że przechodził
mruknął pan Pickwick w tamtędy ksiądz. Ksiądz ów dał
razów czytane pionowo powinny .
'eb'
, d
ł
złożyć nazwę polskiego miastL
po owie o s1 ie, a w połowie mu ostatnie namaszczenie i
Za prawidłowe rozwiązanie <>bu do słu*ącego.
rzekł:
Nte taka jeszcze kroto- 1------'~ - - - - - - - - powyższych zadań prze:r.naczamy
·
ł
d
do roz\osowan1a I nagrody ksiąz-1 eh ·1
. Wl a wy arzy a ~lę. memu
kowe. a co najmniej jednego pocieszenia OJCU podczas wyborow w tym
nagrody
2 dalsze
,~Atrakcje''
rzekł Sam.
Rozwiązania miejscu, panie (rówruet kstążk1).
A co takiego? - zapytał
nadsyłać prosimy w tennlnle tyamervkańskieh
Prospekty
.
.
g<>dnlowym pod adresem: Reprzedsiębiorstw turvstycznyeh
Dziennika Lód~lego", pan Pickwick.
dakeja
Tak to było, pan-ie. One- wpowiada;ą różne niespodzian
Lódź 1, Piotrkowska 96. z dopls>klem na kopercie „Rozrywki u- go czasu jeździł on tu dylJżan ki dla uczestników wycieczek.
sem z Londynu, Nadchodzą I tak, uczestnicy wycieczki do
myslowe".
wybory i jedno stronnictwo za Monte Carlo mieli od godziny
ROZWIĄZANIE ZADA.tł
mawia go do transportowania 20 do 23 ,,zarezerwowane dya dnia 25 atycznJa br.
wyborców ze stolicy. W wilię skretne l«wki w parkach, prze
1. Log<>gryf-d<>pełntanka: Gal!- dnia, gdy miał wyruszyć w dro znaczone wyłącznie do dyspodzień, 2. gę, komitet drugiego stronnic- zycji zakechanych!
leusz (1. Grudzień do MeWycieczkowiczów
Atlanty·k - antyk, s. Utnlsko - twa najspokojniej posyła po
n'sko, ł intelekt - elekt, I. Laj- niego. Idzie tedy z komisjone- ksyku czekały „mocne wratekonik-konik. a. ektnisja-mlsja. '1. rem, który go wprowadza do nia i przeżycia". Towa„zvstwo
ulęgałka - gałka, 8. atyilllta - li· ogromnego pokoju, Kupa gen- turystyc~ne tojalnie wywiąza
sta. 9 zatoczka - oczka). !. Zga- tlemanów, góry papieru, piór ło się z ·tej obietnicy. Miano·
Ach, pan Wel- wicie wynajęlą kilkunastu ban
dywanka Językowa: Chryzantem i tak dalej. cie- dytów meksvkańskich, którzy
- jastrun. zlociefl · (1. suchar, 2. ler - mówi prezydent widzę pana. Jak się sfingowali napad na wycieczkoryto, 3. wrzawa. ł. went~!, szę się, że
pan ma? - powiada. - Bar· kę tu„ystów. Turyści, którzy
5. premia).
dzo dobrze, dziękujtf! panu najdzielniej się bronili, o~rzy
Za praw1dklwe ro'l:Wląunl& o~m powiada mój ojciec. Spo- mali pamiątkowe odznaczenia.
nagrody ksl~~kowe wYio- dziewam się, że i pan nie
zad-ań
Wróblewsk• Helena, chudnie sowall: l.
powiada. - Dzię
•A:Al>Jl!H •tz "1.tilą
Lódt 9, ul. Dr. J . Ko!lńsklego 11; kuję, nieźle idzie powiada -rv.P ·cz 'J'111SU11 ·u ·~11Z-0:w ·12
2. SOłoniewicz Waleria, Zgierz. ul. gentleman i obaj wytrzeszcza- ·1u1:>and •oz •11um„ms '61 ·1pJaA
Stalina 9; a. Jaksa Stefan, Łódt. ją na siebie ślepia. - Pan mnie '81 ·oireA 1!:>Uoa'l 'Ll ·q:>t?quauo ·91
'Hqnv 'St ·nmoq.:i; ·n ·111az111
Piotrkowska 152.
nie poznaje? - pyta tamten. 010 ·u 'Jaulhr.M ·n ·a ssnu1s ·n
Nie mogę powiedzieć. bym ' lf:>unuadurne ·01 ·:11:.n1n '6 '<>lf
Nagrody poeleszenfa (ksl~łltl) ·a 'llłS\l"l"'.l "L 'poun-00
odpo- -zsn1uo.w
wy101owaill 1. SzC%i:sny Ryszard pana kiedyś widział -iaz
'9 'Jl{SMOlfftlZ:) 'ł 'lJ1lZOW .,
Ol ja pana -JB ·g ·1:11sl.1ilssnw '2 ·1p.roA ·1
t.ódt 9, Muraraka 18; 2 Wasilew- wiada ojciec.
ska Marta. Łó\it.Jullanów, Julia- znam .- mówi tamten. - Zna
ZS:DNOVOZ - 'lSAWOd oa
łem pana małym jeszcze chłop
aINV'ZVIMZOtf
nowska Sł m I.

Adenauer: Pnowte, Da tym pn: Ykładzie widzicie nmł, Jak olbrzym!4 oszczędnoł~ oznacza. dla Stan6w Z~dnl>C'tony<:h po•:rlanle na wojnę :toł:DJeny DJ.em leckleh zamia.st amerykańsk !eh.

w Ha sek

PrZypowieść

aię ciała, wylatująca w powietrze.
27. Zbiór ksiąg, dokumentów u-

z.

pompę

------

Hl roeznka
minęła
uro·dzin wybitn~·go pisarza anKarola D°<:ken sa.
gie.Js,J<iego
J&go zdobyly 90bi e
Powieś.cl
we
popularność
zasłużona
wszystkkh kraja.eh. Poniżej
dntku!emy fragment „Klubu
Jednej z na.'poPickwicka"
pularnie.t szyeh powieści wiel·
kiego pisarza.

1 lutego

Jar

albo słomy, zwią
zany p0wrósłem.
11. Znak, pierwowzór. 19. Zaimek. 21. Rasa
psa gończego. 23
Symbol chemlcz
pleTWiastka
ny
2ł.
krypt<>nu.

ca llie

pod

- Czy podobna, by robiono
takle rzeczy!? - zawołał pan

jedwabldługą,
steńcl11.
11tą

gL

- Tak, panie. Chrapali całą
noc tam, gdzi e wczoraj poupadali popiwszy się śmiertelnie .
Dziś rano jednego po drugim

.....

o miłosiernym Samarytaninie
I -

Panie mił<>ęierny, czło
wiek ten zapewne bardzo grze
szył i dlatego dotknął go palec
boży. Wykonałem, Panie, swą
powinność i proszę Cię pokor
nie, aby postępek mój był ml
policzony.
I zdarzyło się, ze przechodził
Ujrzawszy
tamtędy żandarm.
zbitego, obłupionego i półży
wego, wyjął z kieszeni notes i
zapytał:

- Gdzie pan mieszka? Kledy t gdzie się pan urodził?
Czy pan sam targnął się na
Czy jest pan żonaty?
życie?
Czy służył pan w wojsku?
Czy nie jest pan pijany?
Nie otrzymawszy OdP<>wiedzi
go, naph:ał w uwagach:
„symulant" i odszedł.
I zdarzyło się, że przechodził
tamtędy człowiek pewnej politycznej partii. Ujrzawszy leżącego, któremu z kiesi:eni wy
padla była gazeta, przeczytał
jej tytuł, a · stwierdziwszy, że
jest to organ przeciwnego
stronnictwa, uderzył cz.łowiekopnął

w

głowę
laską
przekleństwem..

ka

i

odszedł

z

I zdarzyło się, że przechodził
sprawozdawca miej•
scowego pisma. Ten ujrzaw•
szy leżącego napisał o nim
wzmiankę do gazet i odszedł.
I zdarzyło się, że przechodził tamtędy wójt gminy Samarytanil, na której terenie
człowiek ów leżał.
- Mąż ten - rzekł wójt do rana me wytrzyma. Jeśli
umrze na naszym terenie, gmi
na zgoqnie z prawem będ zie
musiała go pochować na wła
sny koszt. Przeniosę go tedy
na teren gminy sąsiedniej.
I wziął człowieka na piec:;.
i niósł go na plecach swych.
W tym czasie znów przecho
dził sprawozdawca miejscowego pisma, a widząc męża, który z wysiłkiem dżwiga czło
wieka zapytał go:
- Przepraszam, skąd pan
jest?
- Z SamarytaniL
I tak powstała przypowieść
o miłos!ęrnYm Samarytaninie.
tamtędy

Na jedno kopyto
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Czarne chmury na horyzoncie
H isłoria zupełnie łódzka

1
nabiałowym ~~~~ać isi! asi~~~~~!~,~

Bl' łwa mleczarzy o wodę

Tuz in niezbyt wesołych fa.kłów
• d
k
I ie en wniose
Centra.lny Zarzj\d PM!emysłu MleC'Mł'Sklego, EksPozytura.
Wojewódzka w Łodzi oraz jego składnica zbytu zajmują
posesję przy ul. Gdań.sklej 184.
Ra.z po ra.z zajeżdżają na podwóru tej składnfey olbrzymie samochody ciężarowe, wioi:ące beczki z masłem ł skrzy·
nie z serem. Jest to magazyn dysłrybucyjny dla całej Łodz.i, gdzie paczkuje się bloki masia w '14 kg kostki, po czym
wędrują one do sklepów.
Budynki na tej
posesji, że na jedno „oczko" w ub;które zajmuje biuro, magazy. kacji, winno przypadać 20
ny, paczkowni"! itd„ są małe. osób. W Zakł::idach MleczarNa środku podwórka - pro- skich wypada na nie 40 ludzi
wizoryczny barak z drzewa. Ponieważ często brakuje woOd strony uL Wólczańskiej dy utrzymanie czystiości w
posesja graniczy ze s2lpita- ubikacjach powstawia wiele
lem im. M. Pixogowa. Po ao życzenia.
przeciwnej stronie Gdań9kiej
znajdują
się Za·kłady Prze·
mysłu
Bawelni.an.ego
im.
Dubois.
„BLtwa" o przyłączenie tej
po.resji do sieci kanaliz.acyj·
nej tnva od przeszło dwu

Dwuletnia bitwa

Czarny desze.z

To sąsiedztwo jest wyjąt
kowo uciążliwe dla mleczarni, gdyż w kotlowJ>J Zakła
dów im. Dubois pali się m:ałem, a komir. fabryczny jes·t
wadliwie skonstruowany. Wy
dobywa się z niego caly pióropusz miału. Dziennie około
półtorej
tony tego czarnego
:pyłu ulatuje w powietrze, z
czego około 120 kg osiada
właśnie na posesji. gdzie ekspediuje się masło i sery. Była
specjalna komisja fachowców, wybudowano drug.i komin, a pył węglowy jak h·
ciał, tak leci. Wszędzie widać
ślady tego
czarnego „deszcz.u".

Higiena
na sto dwa
mleczarskie potrze
bujące
dz ennie olbrzym:ch
ilości wody {do
płukani.a
posadzki, mycia
naczyń, higieny
osobistej pracowników itp.),
zer!)ią

ją

z

przyszłym.

Prezydium RN m. Łodzi
nie moze rówmez w tej
chwili doprowadzic' do m 1e·
czarni wody z ul. gen. Swier·
czewskiego, gdyż inwes;;tyc.ia
ta jest na
zbyt skomplikowane
kosztowna ze
względu

Osobnicy bez stałego zajęcia
wpadli w pogoni za 150 proc. zyskiem

płótno pościelowe, koszulówkę.
flanelę, skarpety, materiały ubraniowe 30 pro~ i 60 proc. o-

Zakłady

lat. Skierowano BZereg pism
do Miejskiego Przeds. Wod0. i Ka'la lf zaCJl,
" d o P reciągow
zydium RN, przedłożono k06Z
torysy, plan dzienny zużycia
WQdy. otrzymano sporą porcję odpowiedzi. ale jak do
tej pory ooz należytego &kutku. Proponowano, by z podłączenia do eieci kanali:u>.cyjnej
sąsiadującego szpi1ala
skorz:vstały również Zaikłady
Mlecza.rskie, ale... przy1ączenie szpitala do sieci projektowiane jest dopiero w raku

Dziewięłnas!ka z Piacu Tamfaniego

27 stycznia był „czarnym
dniem" dia niedobitków spekulacjj z Placu Tamfaniego.W dniu tym przeprowadzono
kontrolę na wspomnianym pla
cu.
W wyniku kontroli zatrzyma
no 19 osób, którym udowodniu
no handel łańcuszkowy. Przy
zatrzymanych znaleziono towa
ry poehodzące ze sklepów uspo
!ec:rnionych, a to: inlet, białe

raz naczynia kuchenne.
Ustalono, iż spekulanci do·
magali się cen. które przynio·
slyby im do 150°/1 zy~ku! Prawie w.szyscy zatrzymani me
posiadali stał7io zajęoia, gdyi
im się ono „me opłacało"
.
?to ich nazwi·~~; L.e0kad1a
Milewska
K1lm~k1ego 47.
Maria Pietrzak - Ogrodowa

miejscoweJ stu
dni, której ruNIEI>ZIŁL.A
ry i urządzenia
hydrauliczne są
:sardzewia le, za
LUTY
bite
osiadłym
OZIS
kamieniem,
Jana
przez co doJUTRO
pływ wody jest
Cyryl&
stale tamowany. Zużyte czę
WAŻNE TELEFONY
ści pompy czę.
Pogot Ratunlcowe 254-44
sto się psują. Straż Pozarna
8
W tych warun- Kom Miejska MO 253·60
kach
tn1dno l\1Iiejsk1 Ośr Infor 159-15
jest utrzymać
w porządku u- D~ZUlł~
mywalnie oraz
ubikacje
dla
pracowników 8.%. (ni&dzlela):
produkcyjnych Apt„1<1: nr .~ cObr Sta.ngradu
nr ł9 (Pab1a
i personelu btu itck• 218115) n:
16 'Jararowego.
cza '12), nr 19 (J Stalina
iOJ
ru
t'I
·wróblewsK.e·
Przepisy sanitarne dla zakładów tego typu prze·widują, ;o 541 ru ia cKopernlk•

dz~t!Wczat"

9.2. nieczynny.
MUZYCZNY
CPiotrkowSk• M3l !! 19 IS „SłOIIll
kowy kapelusz"
Po raz ostatni; 9.%. nie·
czynny.
MLODEGO WIDZA (MO·
niuszkl ła) g. 18 „zem

APTE"

'BJ.

10, B:-onisława Gałązka - Limanowskiego 135. Helena Żło
b'.ńska Krucza 34. Helena
Łukaszewska Szpitalna 1,
Władysława Szymczak - Sierakowskiego 36, Aniela Szymanek - Joselewicza 16, Alfreda
Szczęśniewska Wojska Polskiego 7, Jan Grochulski-Wól
czai1ska 97, Maria Brzeska Pietru!!iń&k!ego 26, Stanisława
Letrnańska - Sienkiewicza 22.
Zofia Franek - Krucza 28.
.Janina Kieszkowska - Franci·
•zkańsk-a· 3ft, Stanisł_awa Florczak - Artylerzystow l~, Eu·
<Ienia Kaczm.arek - ~oh~.skie
go 12, Jadwiga Pośp~eszy~s~a
- Kasztanowa 8, Zofia Wiśnie
wska - Swierczew~ldego 51,
:r-atian!ł Kop :- Zgie;ska 38 ~
i Sti;.msł~w ~1skupskt. S1Jeku
lantow me mmie zasłużona kara. (slb.)

POWSZECHNY CObr Sta
lingradu 2-1) g. H.30 i 19
„Intryga I miłość"; ll.2
nie<:zyuny.
lM. ST
JARACZA <Jaracza 27-29) g. 15 „Re·
wl?:or''. g. 19 „Pulkow-.
nik
F<>ster pnyznaje
s i ę do winy"; 9.2. g. 19
„Pułkownik Foster przy
znaje &ię do winy".
~fALY
<Traueutu1 nr 1)
g 19 15 .Domek trz~b

&t.;L"

LALE&-„PlNOKIO" (Kope:nika 16) g. 14.30 i
17.~0 ,.Skarb na pustko·
wh1". 9 2 nieczynny.

M !IO IP1ntrkows1<a 671
S3 (Pl K".:>.~clelny 8).

9.?. (poniedziałek):
(PiotrkowAp:ek1: nr I <Pablanłc- ,,ARLEKIN"
ska 152) g. Il 15 i 17.30
1<a 56), nr 11 (P1otrkow„Jaś Sz.pak",
9.2. nie;ka 12?1 nr 12 (Pr7eJazd
.i9). nr 43 cz1elona 28). nr .:zynny.
'.4 cWsctiodnla 54) . nr 36

Wszystko dla
białego szaleństwa

r. • mi:i'1o~v9!,!ego

Każdy wyjeżdżający na wcza
sy zimowe znajdz.ie wszystko,
co mu potrzeba ze stroju czy
sprzętu narciarskiego we wzrir
cowym
sklepie
sportowym
przy ul Piottkowskiej 71. Jest
tu bogaty wybór spodni narciarskich od 270 zł., ubrań od
500 U. skc:fandry po 145 zł.
skarpety wełniane od 17 zł. rę
kawice od 25 zł. Para nart kosztuje 172 zł.

A.

s.

nr 41

i\c , us;:k

48)

:r7)

(Al.

dyżuruje

Ko· M:UZEA
co-

aziennie.
DYŻUR

MUZEUM
ARCHEOLOGlCZ!li'E (Pl Wolnosc:
lol> otwarte codziennie
z wyjątkiem pomedz·al
ków w godz 10-18. w
niedziele o ę 10-17
Wystawy: archeologicz

POŁOŻNlCZO·

GINEKOLOGICZNY '

a.z.:

Od godz. 8 do 2():
dr II. Wolf ul. Lag ewnlcka 34;
<>d
na. num•zmatyczna. tl:a
~odz. 20 do S: szp. Im. M.
C!Wo gdat'!Slt'e w XD l
curie-Skl<><lo\V!•klej - ul
XIII w Łódzki ośrodek
Curie-Sklc><!ows•klej 15.
arc11eolog1c~nv o~niwem
9.?.: Od godz. B do 20:
w naukowych pracach
szp. im dr H. Wolf - ul.
badawczych 1 oświato
~ag:ewnlcka :J.4: od godz.
wych w Polsce LudoPonadto sklep po5iada duży 20 d-o 8: szp. Im. M. Cu- wej.
r!e-Sklodowsklej ul
wybór
artykułów
dziewiar- Cune-Sklodows!i:.ej
l\fUZEUl\f
ETNOGRA·
l.S.
FlCZNB (Pl Wolności
skich jak koszulki sportowe i
141
czynne
codziennie
gimnai:tyczne damskie i mę
oprócz
pon1eclzlałkó"''
skie, ubrania treningowe, golod godz. 10-18. w niefy itp. Ostatnio nadszedł trandziele od godz IO do
snort mundurków harcerskich NOWY (Wlęckowsklego ' 5> 17 W piątki wstęp bez"
h
g. 16 I 19; 9.2. g. 19
ołatny
' dziewczęcych i chłop:ęcyc oraz
„Heuyk
VI na ło- MUZEUM SZTUKI (Wie·
wiatrówki zetempowskie. (k)
wacll"•
okowakieao 341 tel.

li DZIJi'~NIK

ufoziU

Dl'

szp. im.

I

3ł-(266Z)

'

ru.r do

głównego

śliwskim.

lk.

•

na Wie 1e
ł
Je dyne WYIS
„ c·I e owy
Jafkie

mOgQ zdobyć

że

życia.

końca

w pl.aaiachRNinwestycyjnych
Prezydium
umieścić już kwal•f~kaci'e
~ •

Absolwenci
kursu Polskiego
pnyjęci
zos.taną
w skład

. k"
owsec

ł
z · zk -.. -··i'eckiego przy
rb. r•-J
nt-7Vłączenie dO Sieci
li
Wlą Upowstanie
OJ-JW
'
którym
sekcia
mł<>wodociągowej szpitala im. M.
dzieżowa. Młodzi myśliwi
Pirogowa, a wte<ly Zakłady
Dzisiejsza
niedziela
jest otrzymają do swej dyspozycji
Mlecza.rskie automatyczniie . o.statnim dniem polowań w oddzielny teren łowiecki, w
0
trzymai·ą wodę miejs.ką. Jest sezonie łmdeckim 1952-53. Od którym będą w.·równo po!OW:ać
poniedziałku o-bowiąz.uje cal- jak i rozwijać hodowlę zwle·
to konieczne, gdyż tęgo wy- kowi.ta ochrona ooz wyjątku rząt łowieckich.
('.it)
magają warunki higieniczne wszystkiej zwierzyny łownej,
nawet lisów.
i sanitarne zakładu przemyWojewódzka Rada Łowiecsłowego, gdzie pacz.kuje się ka w Lodzi chcąc wykorzy·
łys. żyle!ek
dla całej Łodzi masło i ser. stać martwy sezon organizuje
i... .ł.
Nie do pomyślenia jest, by kurs dla młodych myśliwych. „MOłO Or"
Kuns ten rozpocznie się 2
roootn.ilk (jak to ma miejsce marca rb. i obejmie 60 godzin
ZI
w tej cllwlli) st<>Jący przy wykładów. Wykłady dotyczyć
ł
au•---ty~eJ"
1AJ11Jćl ~~·
pa~zkarn1"
~
i Ia- b'-"'1ą
,.....
ro.i.n. techniki polowań, ''
dujący rękami bloki masła walki z kłusownictwem. etyki'
myśliwego,
nowego ustawo„Centrogal" otrzymał dla Lodo „wanny" nie miał pod rę- dawstwa
łowieckiego.
Kursandzi nowy transport żyletek:
ką umywalni z ciepłą i zlim- ci dowiedzą się również o. ho- „Matador'•
w ilości 200 tysięcy
ną wodą.
dowli zwier7yny łowneJ, o sztuk. Żyletki te rozprowad.zowliaśdwej gospodarce w obwo ne będą w tych dniach po łódi:
Należy oczekiwać, że dwu- d.ach łowieckich, 0 hodowli kich drogeriach uspołecznio
letnia
batalia Centralnego psa myśliwskiego i 0 wielu in- nych. (k)
Zanądu Przemysłu Mleczarskiego o wodę miejską dla ~--------~---~-------------~swych
zakładów
zakończy
się zwycięsko jeszcze w tym
roku!·
Zb. Sk.
W

200

en

d

rozprowa d •
C
I"
en rogo

Trochę

o Vaillandzie

i nieco o jego
„Pułkowniku Fosterze"

Świeże dorsze

tycznym wypowiadać się io
slowie i piśmie - burżuazy;
ne rządy francuskie usilujq
bronić swej chwiejnej wła
dzy i jeszcze bardzie; uzależ
niać Francję od Amer11ki.

po niższei cenie

w·

sprzedaży

Łódzka

Centrala Rybna ocze
kuje transpot"tu świeżych dor·
szy z ostatni.eh połowów_ Centrala dysponuje również dwżą
ilością filetów z dorsza oraz
dol'Szy wędzo.nych, których cena obniżona została do 12 z.ł.
za 1 kg. Z ryp słodkowodnych
znajiiują się na składzie szczu
paki, sandacze, liny i leszcze.
Dobrze byłoby, aby ryby te
były również zawsze w dostatecznej ilości na składzie w
sklepach spożywczych. które
nie zawsze chętnie sprzedają
tego rodzaju artykuły. (k)

BAŁTYK

(Narutowicza 20)
„Droga
nadziei"
g.
16.30, 18.30. 20.30,
dozw. od lat H; 9.2. g.
14.3-0. 16.30, 18.30. 20.30,
por. g. 10.SO, 12.SO.
GDYNIA (Przejazd. nr 2l
14.30,

Pro~ram

l1lmów dol:u·
mentalnvcb I
kultur.ośw·atoW:vcn „Radz1pf'„
ka Gru:cja", PKF
;;.53 g . 18,
dozw. od
lal 7, 9.2. „os;.atni Mo·
hikant.n" g. 20,
dozw.
od lat 7. „Na wiellt!eJ
budo,v:.e'~ ,,Rzeka Jan2'
Tse Kl.an.g ", ,,Prze!flą4
!•POrtowy
ł-5%"
PKF
G-53 g. U, 19.
Progr.

najmlodsz.: „Zasad7.ladek
rze·pę",
„Milslo Kula", „Byla so
ble mrówka" g. 11, 12,
13, H. lo, 18, 17; 9.2. g.
16 17.
Ml.ODA G'VARDIA Cdle
mlodz1ety CZ'.elona nr 2)
„Wilhelm
Tell"
do<I
„Ludy kolonlal- pow·
staJa" g. 14. 16, 18, 20.
dozw. od lat 14. por. ~·
10, 12; 9.2. g. 16, li, 20
AfUZA
CPab:anlcka 173•
„skandal w Clochemer
le" dod „Czy w!~le.
że„. 2·5J" g. 18, 18, 20,
dozw. od lat 18; 9.2. g
18 20, por. g. 11 „Upa·
dek
Berlina" I ser
dozw. Od lat 7.
PIONIER
(Ji'rancls.zk•ń·
ska 21) „Skrzydlaty d~
rotkarz", dod .•• w kra
Ju ~~Jal111>mu 1-51". 11
15. 17, 19 dozw. od lat
12. por. g. 11, 9.2. g. 17,
dzlł

Na kurs, który jest bezpłałny,
mlo
dz.ieniec lub dziewceyna pod
warunkiem,
ma ukonczony
18-ty rok
Zapisy rrzyjmuje WojewĄdzk..a Rada Łowiecka przy ul Zachodniej 53,
do
lutego rb.

zgłosić się może każrly

więc wyjście z Równ~eż dziewczęta
Należy

189- , otwarte codz1er1
nie
prócz
poniedzial·
ków w ęodz 10-16 w
czwartki 15-20.

dla

jest

tej niemniernle ciężkiej sytuacji? Jedno jedyne!

COllfld-z.te?K.iEDVf

8

H

podłączanie

obiegu wody.

stwa

k6wce"

dozw. oo lat 7.
STYLOWY Nieczynne
z powodu remontu
SWIT - „Clenie na to-

rach",

dod

„żerań 0 •

g. lff, 18, 20. dozw. od
lat 14, por. g. 11 „Biały klei" dozw. od lat 7:
9.2. „Dltta' g. 18, 20,
dozw. od lat 18.
TATRY <Slenk1ew cza 40)
„Cywil
na stadionie",
g 18. 11 20. dozw od
lat 14, por. g. 11.30: 9.%.
„Malhństwo

g.

aktorki",

ko
ksz
A
6Ó\

:tak

czy
:Oz!

z
Cjl

:Oo
Oś~

nr

p

w

K

ilk4 dnt temu w Teatrze
im. Jaracza w
Łodzi odbuła się

pre-

miera sztuki pisarza
francuskiego Roger Vai!landa. „Pułkownik Foster przyznaje się do winy". W tym
samym teatrze, tę samą sztu
kę kilka miesięcy temu JTał
zespół
teatru
paryskiego.
Sztuka ta obe<:nie znana i
grana niemal we wszystkich
krajach demokracji ludowej
pozostała
jednak nieznana
we Francji.
Kilka miesięcy temu w
jednym z teatrów paryskich,
miala miejsce niecodzienna
awantura:
sztuka
Roger
Vamanda „Pułkownik Foster przyznaje się do winy"
została
zakazana w czasie
pieTwszego publicznego przed
sta.wienia, a widzowie zostaii wi1rzuceni z sali przez
poUc;ę i pobici -przy wyjściu

przez

żandarmów.

Powód?
Sztuka
„Pułkownik
Foster przyznaje się do winy",
ukazująca
okrucieństwo
i
barbarzyństwo

a.merykań

skiego korpusu ekspeclyq1.1nego w Korei, przekroczyła
granice
„wol.ności" pisarza
fro:ncus kiego.
Kiedy Roger Vailland opu
swzał Paryż, policja przepro
wadzala śledztwo w '?ismach. do których piS'IWal, i
w wydawnictwie, które opu
blikowa.lo :ie-;o ~zt1l!cę. Coroz
czę§ciej,
zabraniając 'Olsarzom postepowym i pa.trio-

16, 18, 20 dozw. od
14WlSLA
<Przejazd nr 2)
„FanCan Tulłipan",
g.
H, 16, 18. 20 dozw. od
lat 18, por. g. 10, 12; 9.2.
g. 16, 18, 20
WLOKNIARZ (Próchnik&
16) ,.Wawrzyńcowy sad"
progr skład g 15. :a
20, dozw od lat 7. por
g 10, 12; 9.2. g. 16, 18
20.
WOLNOSC
19.
(Naplórl<OW·
POLONIA
(Piotrkowska
sklego 15) ,.Cztery SeT·
67)
„Kwiat
miłokf"
ca" g. 14, 16
lł.
20.
'
ctod •• x rald tatrza.tr
dozw. od I.at 12; 9 2. g
ę
•kl"
g. a. 16. la, . 20
dozw. od lat 14, por. g. l:ACHĘTA (Zgierska 26J
16. li, 20.
· - - -- - - -- - - ·
10. 12; 9.2. g. 16, 18, 20.
„Nl1! ma
pokoju pod
•
PRZEDWIOSNIE (Żerom
oliwkami" g. lł, l~. 18. energsę
vyczną
skle{lo 74>
„Dolin~
21>, dozw od lat 18 por
Dl.IHcl" dod. „111Ustuo g. U; U. 1'. 18. 18, 20.

lat

c ia:

ku t11cia..

dozw. od lat 14, por. g.
l1; D.2. g. 18 20.
I MAJA 1dawn1eJ Robotnik Kllińsk:egoł 176) „Na granicy" d d „Ro
zwóJ form
zwierząt".
g. 15, 17 l i dozw. od
lat 12 por, g. 11; 9.2. g.
17, 19.
REKORD
<Rzgowska %)
„Mały partyzant" dod
„lgrzyS'ka barcer9kle 0 • I
g. 14 16 18 20 doz w. oo
lat 7 por. g. 10, 12; S.2.
g. 16, 18, 2'0.
ROMA (Rzgowska nr 14)
„o 6 wieczorem )to woJ
nJeu, dod ,.Konie" g
15.30, lB, 20 dozw. od
lat 7, po.r. g. 11; 9-2. g.
18 20.
SOJU:.z
<Nowe Zlotnoi
„Nęd2nlcy" I ser
dod
•~la.llmnu

m1
Pol

• ••

w konyg. 18 lB 20,

„w kraju

dla

S-m
czy

.Ro .., Va.UU.nd ro.zp9czq&
twórczo.łć Literackq
20 ro-

ZSRR

t-52" g. 15 17 19 dozw.
od lat H; 9.2. „Nędzni·
cy"
II ser. g_ 17, 19,
por. g_ 11 „lCról La.vra."

mle

o szc z

d

eIek"·

za '

Pi.811wał wiersze ł pamflety. W t11m okresie peln.U
również
funkcję redaktora
czasop•sma „Wietka. Gra'',
WY<Lc1.wanego
przez
grupę
mtodych. pisarzy. W "l930 r.
VaiLLand poświęca aię w11lqeznie pracy dzienntkars kiej. Powrót jego do literatury nastąpił w czasie okupacji Francji, kiedu walc:zyt
w szeregach. ruch.u oporu z
hitlerowskim najeźdźcą. Z
tego okresu
pochodzi 3ego
książka „Dziwna
zabawa",
znana w naszym . kraju, a
przetłumaczona na 9 1ęz11ków.

***
Koncepcja
sztuki „Pulkownik Poster pr;;;yzna3e : tę
do winy" powstała wkrótce
po napaści wojsk lisynmanowskich na Koreę połnoc
ną.

Prototypem' pułkownika

Fostera b11t znajomy Roger
Vaillanda, oficer amerykań
sld, który po zakończeniu
drugiej wojny światowej osiadł we Włoszech. W rozmowach z Vuill.andem stwier
dzil, że najlepiej czuje się
w Europie, wolnej od ameru
kańskiego trybu życia. Ale
kiedy Amerykanie odnieśli
pierwszą
porażkę w Korei,
wyraził oburzenie, że ,,żóite
dzikusy" nic sobie nie robią
z potęgi militarnej Stanów
Zjednoczonych i domagał się
użycia przeciwko nim bomby atomowej.

*•*
Sztuka o pułkowniku Fosterze rozpoczęta nową fazę
twórczości
Vaillanda. On
sam określ.il ją jako opowieść o walce i jako broń
do waLJ..:.i. Naród francuski
nie zna tej sztuki. We Francji „Pułkownik Foster" ;est
zabroniony. Ale fakt, że gra
ny on jest w Moskwie i Leningradzie, Pradze i Budapeszcie, Warszawie i Łodzi,
że wchodzi na sceny teatru
berlińskiego, świadczy o solidarności mas pracujących

krajów demokracji ludowej
z walcząc11m ludem Francji,
stanowi moralne poparcie
te; waUrl.

slc
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.. Powstaje
Ra id motorowy - tylko dla kObleł Po raz pierwszy w Polsce

Wstrzymanie ruchu
kołowego
na ul. Rzgowskiej

jui nr 26

Nowe bary i kioski mleczne

Garść

W związku z robotami ka-

informacji o interesującej
i pożgtecznej pracy

nalizacyjnymi zostanie wstrzy
lłlany z dniem 9. II. 1953 r. aż
do odwołania ruch kołowy na
airząd Lód~k:i Ligi Przy- Najważniejszą dziedziną na-Iren wspólnie z sekcją motor<>Cdclnku ul. Rzgow!'-.k!ej od ul.
szej pracy je@!; szkolenie wą i strzelecką
Sieradzkiej na całej długości
jaciół Żołnierza należy do 1I
najlepszych w Polsce. Tak w i.akresie wied!zy wojskowej
Placu Nievodłegłości.
or~zlwcelu r~ijania, i
oceniono jego clział.alność na i wojskowo-t_echnicz.nej
Objazd ul. Sieradzką, Piotrryzow.ama sportow WOJSko
Zarządu Głównego sportów woJskowych. Takie
plenum
kowską i południową stroną
wych rosrtal stworzony klub
.
Placu Niepodległości.
za.rządzie
szkolenit>wy przy
Klub ten posiada
łód:rklm.
sekcję motorową, która w prze
ciągu swego IB.tni&lia ZOTganizowała C7Jtery raidy tPTen~e
i brała udział w szeregu imprzez
prez organizowanych
poszczególne zrzeszenia sporto
we.
W księgarniach Domu_Książ
kl ukazał się XTJI tom Wielkiej
H.a&łem naszej sekcji motoEncyklopedii Rad7·eckie.i, orowej joot: zerwać z sezono·
- D. W
bejmujący litery
motorowego,
sportu
wo:foią
Wydawnictwo zostaną zaopaRealizując to hasło sekcja zortrzeni przed e wszystkim preganizował.a dwa udane raidy
zc.ś
pozostała
numeratorzy,
zimowe. A w tej chwili przyprzeznaczona jest de
ilość
gotowuje atrakcję na Ddeń
Wolnej sprzedaży.
pierwszy w Polsce
Kobiet ratd motorowy - tylko <lla ko~
(T)
·
bi et.
Jadwiga Drabowlcz na szl<olenln r11at.o,.,.wym słucha uwainle
wskazówek ln,truktora

W połowie marca otwarcie baru
w ZPB im. Stalina

\i

Ozorkowie, jeśli tamt. rady
W końcu ub. roku w Łodzi
uruchomiono 5 nowych barów narodowe p1-zyjdą :i: pomocą i
mlecmych, tak że obecr..ie mia i przydzielą lokale.
Łódzkie bary mleczne ulesto nasze posiada już 25 tego
rodzaju placówek. Już niecHu- gają stałej modernizacji. Rozgo uruchom1ony będzie 26 -ty budowywane są zarówno sale
z 'kolei bar mlecz:ny przy zbiegu konsumpcyjne jak i zaplecza.
ul. Zarzewskiej i Rzgowskiej. [. Ostatnio rozbudowany został
Oprócz tego zaplanowano o- bar przy ul. Próchnika 1. Rów·
twarcie w tym r'.)\ru trzech dal nież jadłospis ulega stałemu
szych barów. Jednym z nich wzbogacaniu o nowe pctrawy
będzie bar, który powstanie w i obecnie posiada już 107 popolewie marca w ZFB im. Sta- zycji.
ilna. Ponadto projektowane jest
urządzenie baru na boisku Włó
!miarza.
porze wiosenno-letniej
W
czynne będą również kioski mle
c:zine przy ul. Północnej w par
* zarząd Wojewód7.kl Towarzyku Poniatowskiego oraz w pod
stwa Wiedzy Powszechn~J zawiamiejscowościach lełódzkich
damia , że seminarium WKP otibę
tniskowych, w Grotnikach i Ko dzie s:ę w poniedziałek 9 bm. o
lumnie. Jeśli chodzi o woje- godz. 17. Tematy: sekcja humaniwództwo, to nowe bary, obok styczna - A. Puszkin. konsu!ant
L. Gomollck;. Sekcja przyrodn'c7a
19 już !stni<>icicych. uruchomio - Gospoda.rka leśna, konsultant
ne będą w Kutnie, Pabhnicach prof. Potęga. Sekcja rclnlcza Tak poprawić wydajnmć ziemniaka. konsultant inz Brudzyń$ld
Zarz. łódzki L!J(! p , zyj, żoł
nierza zawiadamia, z„ w dn ' u io
lutego w lokalu przy ul . Piotrkowskiej 97 odbędzie się zebca,.. •e
or~an'zacy'ne kursu telewizyjnego. Na zebraniu omówiony zos'.aotwarta przv :i e program kursu oru. na•tapi
Wczoraj została
ul. Plotrkowslnei 92 pierwsza w usta!~n:e dni wykładów .
Wieczór Artystycznej Pleśni
Jest to l:lrup:wa.
pijalnia
Łodzi
ga tego rodzaju placówka w Pol- Ludowej w wykona'l!u świetnej
sce, gdyż oprócz Łodzi po1!ada ją śpiewaczk i Olg; L:Ldy przy akomoa'llamende Ncl!t Bogacl<:eJ jedv n!e Poznań.
W piJaln! będziemy mo.;11 olrzy odbędz i e s!e we wtorek 10 bm . o
produko- .;od?.. 19 w sali konserwatorium
mać zawsze wszystkie
wane obecn ie gatunki piwa. iak przy ul. 1 Maja (róg GdańskleJ).
grodziskie. W programie pl eśni pol!kie, rapoznań•k i e.
porter,
marcowe itp. Spec jalna aparatura dzieck:e ros:vJsk ie. czeskie I muPrzedsprz.edat b'letów
tadanie konsumen- rzyń•l< ; e .
umożliw1 na
tów natyct>mia;;towe zao::rzanie pi- w .,Orb!s1e" - ul. Piotrkowska 65.
organizov.1ane do
Wy~lecz.ki
wa . Mozna tu równ i eż napić s . ę
Muzeum Al'Cheolnglcznego pri.'z
oranżady oraz wina
lemoniady
placówka została bardzo •zkoly, instytucie I za!dady praNowa
"s tetycznie urządzona. Smako•ze cy - winny bvć zgłaszane co "'j
n ·wa ma1a tu do dyspozyci! dwa mniej na I dzień nao:-?.ód - w
Szkolenie na kursgch rad!ow:v... h lol<ale wyp<'qżone w cfe!ctowne '(Odz. B do 15 na tel. Muzeum Ar•
clleologicznego - 139-13.
LPZ. Zaj~cia odbioru słuehowego mebelki. (slb.)

Z

J>OP?1a·

XIII tom

encyklopedii

Kursv
dta

wychowawczyń

organtzuje 5·
kurs przygotowawczy
miesięczny
dla wychowaw::zyń przedszkoli i
5-mles l ęczny kurs dla wychowaw
czyń Domów Dziecka . Wyżej WY
m len ' one kursy rozpoC'lna się w
Polowie lutego. Wa.r unk l przyiecia: ukończony 18 rok tycia I uogólnokończone 9 klas szkoły
Wydz i ał

Oświaty

ksztalcącej.

Absolwentom powyższych kursów zapewnia stę pracę w charakterze wyc>howawcy-wychowaw
lub Domu
przedszkola
czyn!
l>z!ecka.
Zgłoszenia przyjmuje I lnforma
ej! udziela Oddział Szkolenia 1
lloskonalenla Kadr p!:ZV Wydziale
ul. Piotrkowska
Ośwlaty. Łódt.
nr 104 T piętro.

LPŻ w Warszawie, a jego sek- dyscyplmy jaik TOPL, s·t rzecja strzelecka znana jest w lectwo, łączność radiowa i
całym kraju, zabiera bowiem przewodowa cieszą się wielką
wszystkie nagrody przecho:i· popularnością i zdobywają eonie i szczyci się I miejsc:em. r:az więcej zwolennHtów, a
uzyskanym na centra•l nych zawodach strzeleckich LPŻ w co za tym idzie - coraz wię·
społeczeństwa
War;;wwie. Efekty pracy tej k ....,,zy procent
udobywa ciekawe i poż:v.teczne
sekcji są bardzo widoczne pokwitowaniem ich są bowiem umiejętności Wszystkie 'ii:ursy.
stojące w pięknej gablocie jakie prowadzimy są ba[·dw
wspaniałe nagrody, a przede atrakcy)n~. bo ko~óż na PI:ZYroda Prezoesa kład me mteresuJe telewizja
tk.
lub budowa krótkofalowych
n~
wszys i~
Rady Ministrow . Bolesława radiostacjf czy też terenaznawBieruta. O pracy innych .se.k- siwo - szkicowanie, pos.lu~
cji i o pracy zarządu opawla-\ wanie się kompasem i busolą.
da nam kierownik wydziału Program tego szkolenia jest
połączony z wyjazdami w tepropagandy Jan Lipski:

Pracownicy poszukiwani
Wykwa lifikowanych pracowników mistrzów
przędzalniczych na samoprząśnice wózkowe,
llllstrzów zgrzebnych, pomoo manipulanta,
śrubownlków zatrudnią natychmiast Zakłady
:Przemysłu Wełnianego Im. M. Kasprzaka w
Łodzi ul. Ł'ąkowa 11. Zgłoszenia przyjmuje codziennie Sekcja Personalna w godzinach 8.30
329-K
do 15
:Koncluktorki i kierowców z I kat. prawa jaz·
dy i ze z?U\,jomością silników „Diesel" na autobusy m-ki •• Chauss-On" f „Skoda" zatrudni
l:kspozytura O~obowa P.K.S. w Łodzi ul. Worcella 17-19. Z15łoszenia przyjmuje Oddział
325-K
Kadr o<l 7 do 15.

Wiadomości

dla piwoszów

*

*

SPRZEDAM maszynę ga.binetową .
„Singera"
Piotrkowska 70, m. 20, le
wa ot. II plę,.;.tr:..o'-'.---platforDO sprz~an i a
ma 1-konna z 1 koqilem,
platforma dwukonna z 2końmi, szru-y angielskie
1 KOŁNIERZE
wy-Jazdowe z czaprakami
w kompleeie, chomonto
11
pojedyńcze.
OPONY kuplę 9ooX:ro i angielskie
Spółdzielnia " UtrO·
Andrzeja Stru- Nowotki 139-a.
ll~OX!5,
ga se-13, tel. 160-37 po l& ~K~U~P:.:::.:1p;~-k:.:a::::10:.:ry:.:..,f,_e-r:y--w-raz
Łódź,
dwumle- z piecem do centralnego
PEKnQCZYKI
wys".>kości
rM<>we piękne ngrzewan!a
sięczne
19, do 6-0 cm. Oferty składać
Li~
22
sprzed.am.
(1~-03-G) Biuro Ogłoszeń, P lotrkow
:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, m. 6.
~ka 96 pod ,,Kalorvfen·''.
SAMOCHOD o.sobowy - SPRZEDAŻ na rat..v tapknesla.
w do czany, leżanki,
kabriolet
600stanie
DKW
K.
T api cer
sprzedam.
brym
(i1'2l-G) mater&ce.
_ .
.I.
Te 177 31
GwoMzlńskl, Pabian1c.ka
(1648-G)
śs.
nr
motoc:ykl
SPRZEDAM
OGŁOSZENm
z!lndapp 600 cm P<> gene
ZAOFIAROW. PRACY
Łask
Podaje się ~o wiadomości wszystkim za- ral'l'lym remoncie.
(1331-G)
Widawt>ka 7.
interesowanym, że Uchwałą Prezydium Ra· SPRZEDAM samochó<I -1GOSPoSIA potrzebna od
Narutowicrza 81,
125, zaTa.z.
Kilińskiego
dy Narodowej m. Łodzi nr. 4-36-53 z dnia DKW,

--------:„.------------~

UL YW A N E
FUT RA-BLA.MY
SKUPUJE
•
F

*

SPRZEDAM motor BSA
750 cm z koszem lub zamienię na mniejszy. Wla
17--44
domość Brzozowa
(przy Pl. Reymont.a) .
plac
W GROTNIKACH
Oferty sklasprzedam.
O<!łoszeń ul.
dać Biuro
Plotrkows.ka 96- „1684".

Dnia 6 lutego 1953 roku zmarła opatrzona św. sakramentami

S.

t

wntTORIA

P.
CEGIEŁA

z domu Czechowicz
Pogrzeb Odbędzie się dnia 8 lutego 1953
roku o godz. 15.30 z domu żałoby przy
ul. Targowej 47 na Stary cmentarz przy
ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają

Piotrkowska 78

Nawrot 1a

0

1738-G

----·-----------------1

Mą:i

i siostry.

osoba do KULTURAL:'.'<Y na powa:t
dziecka O<! nym stanowisku poszuku
Zgłaszać Je pilnie n i ekrępującego
godz. 7.30-iG.
Telefonosię Abramowskiego 1, m. pomieszozen!a.
wać ...., poniedziałek n.2.
12. tel. 200-14.
dowlani> Przedsiębiorstwo Powiatowe w Sie19;;3 od godz. 15.30 do 17.:JO
radzu ul 15 Grudnia 50. Zgłoszenia przyjmuje
l'OTRZEBSA pomoc do- nr lłl-47.
(l 7~fi-G}
w-.runk! dobre .
(1686-G) mowa.
310-K
(1345-G) m. 11.
m. 9.
Sekcia Personalna.
ZJUIIENIĘ
komfortow
4la
e
Nowotki
ul.
Łódź.
Miniza zgodą
20 stycznia 1953 roku,
(16&3-G) trzypokoj <YWe
mieszkam. 35.
Blacharzy, tokarzy, frezerów, tilusarzy warszękn!ejszej
l
najp
nie
w
stra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, ~r
tatowych, ślusarzy ze znajomoticią maszyn
POTRZEBNA pomoc do- d-zle!nlcy Zakopanego na
mowa do lekarza. Warun takież
ga.n:iwwane zostało z dniem 1 stycmia 1953
SPOŁECZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE
włókienniczych zatrudnią natychmiast Zakła
dwupokojowe w
kl dobre. Referencje ko- Łodzi. Ofertv składać dy Przemysłu Bawełnianego im. St. Dub-Ols
roku przedsiębiorstwo państwowe pod n.
zglauać się Biuro Ogłoszeń Piotrkow
n ! eczine.
Piotrkowska nr. %52
Łodzi Dyrekcja w
Łódź, ul Sienkiewicza 82-84. Wynagrodzenie
249/251-12 ska 96 pod „Zakopan(l".
Plotrko-m;ka
(1664-G)
tel. 129-72
od gooz. 17.
dobre, praca akordowa. Zgłoszenia osobiste
ŁÓDZKIE ZAKŁADY SPRZĘTU POZARpokoje,
ZAMIENIF;
4
315-K
przyjmuje Dział Personalny.
na
zapisy
półrocrie
drugie
na
przyjmuje
do- kuchni.a,
pomoc
POTRZEBNA
wygO<iy przy
NICZEGO PRZEMYSŁU TERENOWEGO.
dochodząca. 1 Ma- Placu Wo.lności na 3 pomowa
naukę:
Technika budowlanego na stanowisko kierow(1652-G) koje z kuchnią lub doJa 11, m. 2.
Pożam.lczego
Sprzętu
Zakłady
Łód?ikie
nika robót, kierowcę z prawem jazdy pierwmek. Oferty składać B!u
a) gry na fotrtei'ianie, skrzypcach, akordeP.T., kontynuują działalność produkcyjną i
szej kategorii, maszynistkę, st. księgowego.
ro Ogłoszeń Piot rkowska
LOKALE
onie, instr. dętych, fisharmonii i organach,
nr !Hi pod „Gabr.el".
oraz sekretarkę poszukuje Spółdzielnia Pracy
usługową Rzem.·Sp-ni Pracy "Poż.arotech
b) śpiewu solowego, c) teorii muzyki i śpie DWIE osoby poszukują
Konserwacyjno-Remontowa Robót BudowlaRO Z NE
nika" oraz Sp-ni Pracy „Sprzęt Pożarni
pomieszczenia sublokator
nych im. M. Nowotki w Łodzi, ul. Obr. Stalin·
wu chóralnego, d) rytmik.i i choreografii skiego. Wiadomość tel.
czy". Ł. Z. s. P. mają 5Wl\ siedzibę w Łodzi
gradu nr 104. Z!'(łoszenia przyjmuje Referat
NARTY
kUJe I uzbraJa
172-33 godz. 8-14.
dziecięcej. Ponadto przyjmuje zepisy do no355-K
oraz nap;awla Jan PuJ
Personalnv od godz 9 do 14.
przy ul. Więckowskiego Dł". 35, tel. 157-71,
wootwartych filii 1) rysunku, malarstwa, DWA samod7Jlelne duże dak Łódż. Klllńsk:E'~O 15
'156R-f;}
Wykwalifikowanego księgowego produkcyJnoS44-K
pokoje w dwu punktach te-I 128-62
205-09, 116-75, 163-31.
grafiki. i dekoracji, 2) :b'wego słowa (dyk- śródmieścia (wygody 1 urnateriałowego zatrudnią natychmiast Zakła
zam
iszczone.
zn
OBUWIE
kuchni)
zam le
żyWa!ność
dv Prz:imvsłu Dziewiarskiego tm. Wojska Polcja, deklamacja, recytacja, gra sceniczna).
nimy na dwa lub trzy po 3zowe. skórzane. ptaszod
tarbuje
skórzane.
cze
ski<'"'O w Ło"'!il ul. Wierzbowa 44. Zgłoszenia
Oferty
koje z l<uchn l ą.
UWAGA! Filie S. O. A. rozmieszczone są składać Biuro Ogłoszeń , 3w1eta Piotrkowska 111,
353-K
osob'ste nrzyjmuje Dział Personalny.
t!S~O-r.l
Piotrkowska 9' „Wyg0<1- w oodwórzu
ZARZĄD PRZEMYSŁU MUZYCZNEGO
we wszystkich dzielnicach miasta.
(1674-G) FOTOGRAFIE nagrobk<>
I< •erownika warsztatów zatrudni Technikum
347-K J'\e".
HANDLOWA
SKŁADNICA
CENTRALNA
we, artystyczne wykona
Ererr:et~czne r,ódź. ul. Kilińskiego 172. 352-K
SAMOTNY poszukuje po- nle,
gwarancja ttwałośc
Warszawa, ul. Długa 5
sublokator- StocZklewlcz. Wars-ia,va,
m!eszcu.rlla
pomoc skiego niekrępującego. ga&P<>dar- SAlltODZl'ELNA
SPRZEDAM
poleca
30. Inform u
Nowy-Swtat
()głoszenia
\
stwo rolne 15-morgowe. domOIWa potrzebna zaraz. Oferty składać Blu.ro O- Jemy l!stownle
(280-K}
Zglen:. Krogulec 14, Ga- Referencje konieczne, ul. głoszeń, Piotrkowska 96
tel. „1341°.
4-2,
(i34l-G}
(1520-G) Wólczańska
bara.
GABINET DEl'lTVST
LEKARZE
ZGUEY
(18'15-G)
192-69.
ZAMIENI~ domek jedno
SPRZEDA.U maszynę ga- POTRZEBNA pomocnica r<>dzinny
ł
d<!ntystyczny
GABINET
r.ENT
3 pokoje, kuch ZAGINĄŁ pies rasy pa.
stan
„Adler",
binelOWll
koroi
zęby
prześwietla- specjalność
Więckowskiego
GEN
•
domowa.
ogród OWO• klńczyk. Uczc lwy :tn.alaz
n!a,
16,
t,ag!e.wnlc'ka
idealny.
me klatki p ' erslowej. żo
(1679-G) cowywyg<>dy,
-G ł, m. 29.
l6-i 7 Obr ny stylonowe. Pawlikow
łądka s-9 ,
Ruda Pab. na 2 po ca proszony o zwrot z.a
)
(1392
5.
m.
m.
27,
Slenklewlcza
ski,
)
_
sta.l' ngr•du 76
wygody, wynagrodzeniem.
ł..ódź,
0470 0 18. tel. 108-2'3.
s7lk6ł koje, kuchn1a,Tel.
Super :i: okiem ABSOLWENTKI
RADIO
li
J
2tl9-7.2 Jaracza 9-2, Stefan Dzleogólno- ~ródm1e9cle.
ma·gicznym sprzedam. UL pOdstawowych,
li
''
aaw!ga ANFORO·
Dr
(1657-G)
dziczak.
15-17.
od
1
8-11
od
PrzybyszewSkiego 3, m.. kształcących uezą Ilię ma
KUPNO-SPRZEDAŻ
WICZ s.kórne. wener:ycz(dawniej szynoplsanla, stenograt!i
piętro
21 III
ne . kobiece 15--19, Próch
biurowej. Zapisy kursy :;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1
Napiórkowskiego).
- nowe nagrania taneczne
(1262-G) woz1u spacerowe, gię:
nl!ca 8·
WYDAJE INSTYTU';l' PRASY CZYTELNIK
umebl<YWa- Stowarzyszenia StenograSPRZEDAlll
- muzyka operowa i operetkowa
DrZA YRMAN specjaii'- bok1e. lalkowe, rowerki
!ów - Maszynistek. Kl- c:
ty!
b
i
- nowe piosenki młodzieżowe
faSQny
sta slcorne, weneryczne dziecięce. ładneLlnko"'sk
Piotrkow- :Redakcja i Administracja Łódź, ul. Piotrkowska 96,
n e ga. inetu 5B okweg~, lińskiego 50
i
s-9.:'0. " 4-6 Narutowicza ~o!eca Roman
- i.
-_-tel. Centrala 283..()0. Red. nacz. 125-64, godz. P~
'
stojqcy " ee era'
NaJ·lepsze zespoły
„
,
•
(1690-G) !i•2-13. Sekretarz oopow 20•-75 '!Odz przyj. 10.....:i2,
•• , go d z. ska 83
kl ego ....
.
zzegar
<1243-Gl '-'lotrlcows'<~ J?n 11419-Gl
nr ,
e 11gows
,(1570-G) POTRZEBNY chłopiec od ;dział gospodarczy 283..()0, wewn 36 oraz :::a-s2. dzlat
i7-20.
Cajmer, Rachoń, Harald, Kwieciński
Dr KUDREWICZ specJa- SPRZEDAM radio wyso19 do pomocy :sportowy 208-95, dział kult. i41-10. dzlat mlejskl
karakułowe - lat 15 do
Chór Czejanda, „Mazowsze", „Aleksandrow" FUTRO
llsta weneryczne, skórne klej ltlasy. Narutowicza
223-~ i 114-32, dział Il.stów 143-80.
Zapewnione ;:
sprze- w sklepie.
I (Brelt.schwanze)
(1670-G)
8-9.30. >-5 P:otrkowska nr 32~.
Do płyt „MUZA" używajcie tylko IGIEŁ ldam. żellgowskiego 34 całkowite utrzymanie. - sRe<1akcja rękopisów nie zwraca. za treść I terminy
„Tele!unken"
(1394-G) RADIO
nr 106.
ogłoszeń nie blene odpowiedzialności.
(i.569-G) Wiadomość tel. !10-01, w ;
„MUZA" gdyż inne igły niszczą płyty „MU- godz. 17-20.
klasy sprzeDr REICHER ~pecjallsta \"-YSOk!ej
(170~-G\ ;Dział ogłoszeń Piotrkowska 96. tel 111-50 i 114-71
ZA" i zniekształcają odbiór.
wznzryczne ~kórne. płcio dam. Nawrot Ol, m. 4.
1 SPRZEDAM kredens po- "odz. !f--19
czynny ~lłl. w soboty 8-14
uczeń do :;:
WGzy&t- lkojowy nowy I magiel. POTRZEENY
PŁYT i IGIEŁ „l\QTZA" żądajcie
we czaburzen a) P1otrkow SPRZEDAM samochód oPiotr- E Cena w prenumeracie pocztowej 5 zł m !eslt:cznie
obuwia.
ul. Przybyszew,,.klego 122 farbiarni
•..,...
&ka 14, czwarta - slód- sobowy .,Acller". Łagiew
KOLEGIUM REDAKCYJNE
JU:DAGUJE
.
;
podwór~)
(W
,111
!'OWSk.a
_
,
(Na~iór!,~:f*1ego).
_
_
_
_
v.c.m...,v.c_h_.
.....
- ~----··k-i„cll!lh_io.k.le.o.a.c„h_m....,u
-- '1380-.G) nicka 66,. .Wa.siak,
ma.
ł)ZIENNIK ŁÓDZKI W' 34 (:!662) '1
lnżyniera tub technika budowlanego na sta·
nowlsko kierownicze zaangażuje od zaraz Bu-
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Rekordy świata
Zybiny i Junka zatwierdzone

Narciarze i

hokeiści wyjeżd~ajq

na Zimowe Akademickie Mistrzostwa Swiata
l'lo, głowy do góry! I tylko
bez biadolenia. My wam pomożemy.
Nie macie Tingu?
Przez to chcecie odwołać zawody bokserskie? Slamazary._
A gdzie inwencja? Inicjatyw-;i
Ringu nikt wam nie przyniesie na plecach. TTZeba starać
się o niego 1 umieć go szukać.
Tylko nie w wielkich miastach, a w terenie, zrozumieliś
cie? W t e re n i el Hm,
kto wie, gdyby tak dobrze oliejrzeć kąty Zdun, czy nie natknięto by się w naszym mieś
cie na ślady ringu.
Podczas przyjacielskiej pow ten sposób sportow
cy Zdun pocieszali działaczy
łowickiego SKS-Technik, którzy w przededniu zapowiedzianego meczu
bokserskiego z
Ż'?)chlińskq reprezentacją szkól
zawodowych, ;ako gospodarze
tej imprezy, zalam11wali bezradnie ręce.
oawęd~i

Cenna rada zdopingowała
lowic:rnn. Rozpoczęto przygotowania do poszukiwań. Specjalna delegac3a wy.iechala do
Zdun. Pn:edstawiciele jej przez
parę godzin
biegali z krańca
mia.~ta na kraniec, a tu nic.
Brak ?akichl•olwiek śladów.

Zimowe Akademickie Mistrzostwa Swlała, które w roku
bie:i:ącym organizuje postęp0wa młodzież austriacka, odbędą
się w dnia.eh 23. II. 1. Ul. KonkurenrJe narciarskie roze
grane zostaną w miejscowości Semmerlng. leżącej o 100 km
na południe od Wiednia. natomiast łyżwiarze
hokeiści
walczyć będą w Wiedniu.
--------------•

Podobnie jak w latach poprzednich mi>trzostwa staną
się manifestacją na czeŚĆ' po·
koju, przyjaźni i współpracy
wszystkich narodów.
walczą
Polska repreze:ltowana bę
Dv.tś w Kutnie rO'Zegra·ny zosta- d7.ie na mistrzostwach
przez
nie mecz boks.erski mięc!zy m;ej- 67-osobową ekipę, w skład
s.cową
Stalą
a łódzką druzyną
której wejdą narciarze i hoke
Gwardii.
Gwardia w Kutnie wystaJ)1. w iści.
następującym si<ladzle:
Foryslń
Polska na zimowych akadeskl, Kow&lskl. M !czarek. Zachara, Makówka, Wolak, Lisiak 1 mickich m'.strzOS>twach świata
odgrywała w ubiegłych latach
Nlewadzll.
Stal posiada kilku dobrych za- poważną rolę.
wodników 1 na pewno dojdzie do
W odbytych po wojnie mi·
szeregu c;ekawych poJedynków.
strzostwach w Davos (Szwaj- - - - - - - - - - - - - - caria), w Spindlerowym Mły
nie (CSR) i Poiana stalin (Rumunia) Polacy należeli do naj
groźniejszych
konkurentów.
zdobywając wiele medali.
W rozegranych po woJme
zimowych mistrzostwach aka·
demickich świata zdobyliśmy

Bokserzy Gwardii
w Kulnie

czas tracenia resztek nadziei.
A 3ednak nie ma go i t•L i tam.
Czyżby zapadł się W ziemię?
'.A może zostal już przez kogoś
zamieniony na popiół?
Zapadał zmrok. Zaopatrzono
tiię w świece. One, w myśl przy
słowia, mopq ułatwić poszukiwania. z istotnie. Na boisku.
szkolnym wygrzebano spod
tniegu 1 alcie~ deski. Tak, to
c:::ęść ri1lgTi Ale gdzie są pozostale deski?
Zastanawiając się nad tym ucz
ttiowie lowiccv, W1JQ"-ebuwali
z ziemi nadgniłe deski, które
zda inem dz1.11.laczy LZS tO Zdu.nach, 7ako organizacji opiekujqcej się wspomnianym rinoiem, byly przecież W sposób
c!o;;tat'!czny zakonserwowane.
Nie toczyło ich robactwo, gduź
wybornie tępil je śnieg i mró?.

w

międzyczasie

o~azalo się

że

poszczególne elementy ringu zna1du3q się u różnych. osób Na przechowaniu...

Ukladano starannie deski.
Jak.z.e chciało by szę jednq z
nich wu. •io.t„czyć do zupełnie
'
"
frinego celu. - Jako pO'mocn•c:ego v.rgum.entu przy tłumaczeniu sportoW("Om LZS-Zdu'!l/, że na/etu troszcz11ć się o
społeczne mienie sportowe.
Na

pot:l~tnwie korespondencji
An.tc··rnl~a o;>racował

J.

Wl. LACH.

KULIG SANIAMI
po PUSZCZY
Z"VIEDZANIE MUZEUM
PRZYRODNICZEGO
WYSTĘPY ARTYST()W
KONKURS
z NAGRODAMI to kilka l\tl"akcji wyc(eezki

,„

do

=---------------

ce:-ię'

Rozległ sie równomierny. oddalający się odgłos kroków.
Piet1usza rzucił się z pochyloną głową w kierunku we1ścia.
W te.i same.1 chwili jedn;:ik odskoczył z powrotem Od strony
szczeliny
która przywiodła go w po<lziemia, zbliżało się
dru~ie <lwiatełko. odcinaJąc mu drogę powrotu.
W paniczny-n .c;trachu. nie zda1ąc sobie aprnw~· z tego. co robi. pob!ep;ł w głąb korytarza. zatrzymał ;;ię na $E'kundę 01ez6ecvdowan1e w miejscu. gdzie korvt'Olrz rozwidlał ~ię. uJr?:ał ja:t
mu ~1e wvdriło. 1e:::zcze dwa światełka i skręcił w poszukiW'"''ll r'l•unku na prawo ·
W oddali m11rntn.ło prześladujące go światełko.
Pietiusza potknął się w ciemności o jakąś belke f upadł,
wvpm<Z1'7ając z rąk kilof i latarkę. Podniósł się jednak i pobiegł dalej przed siebie.
ŁODZKI

u1~ag

nr 34 (2"62) D-'-10100

szyku.tą się

do sezonu

piłkarsk;eto

Sportow=y Budowianych starają sii: jak naJlepleJ wyko.rzyetywa~ własną
znajduJącą
'>T
W

salę
olę

glmnaHyczn~

przy ul. Nawrot
sall tej trenuj" lekkoatleci. bokserzy. a teraz :r.aczn;I\
pracowal> pod kierownictwem A..
:Zalecklego p łlcarze.

n

Dotyche-zas sekcja piłki notnej
Budowlanych liczyła 40 zarejestro
wanych zawodników Dość ta z
chwilą zb!ltanla się sezonu zwlęk
•zy się niewatpt ·w!e Trenin~l od
bywaja się we wtorki i piątki od
godz ~

szkolna
gą jednocześnie zglOS'i.ć w

dniu

dzisiejszym swoich reprezenDziś na terenie Tuszyn-La- t.antów.
su zorganizowane zostaną doroczne mistrzostwa narciarmłlADiO•
skie młodzieży r,zkolnej. Start
NIEDZIELA, S LUTEGO
nastąpi punktualnie o godzinie
S.łXI Dz1enn.k
8.20 Muzyka ron'.
10. Do mistrzostw zgłosiło się
„ Wszechnica
Rad· owa
przeszło 100 zawodników Mi· 8.33
„Histor1P literatury polskieJ" (Il).
strzostwa odbędą się w kon- 8.55
Muzyka
9 25 „ Wieś tańczy
kurencji dziewcząt i chłop· i śpiew•· 9.40 Dla dzlec1 w w.eców.
ku przedszk - bsjka pt.
„Jak
bałwanki
śn·.egowe
odwiedziły
Szkoły,
które we wła!<nym Marka".
9.55
Skrzynka ogólna.
zakre~ie nie mogą przeprowa- 10.10
„Poozja i muzyka". 10.40
dzić b:egów patrolowych mo· .. Na· świetlista wędkę" - pogad.
10.50 Robotnicze zespoly śwlet!l
cowe orzed mikrofonem. 11.10 „5:1
dla
młodości"
11.40
Skrzynka
'Nszechn.cy RadloweJ. 12.04 Przegląd
cz&sop!sm. 12.15 Poranek
symt 13.lo A ud liter 13.30 Koncert ork rozgł szczeci.ńak1ej. U.li
CL> •• o ludziach z Rusocin" 14.25
(Ł) Koncert rozr
w wyk. ork".estry ŁRPR pd Il. Deb cha. 13.15
Dla dz1ec1 - ,Opowieść o carze
Saltanie" Al. Puszkina. 16.15 (L)
„Biała Magnolia" słuchow. 16.38
(L) „Car. pop ·i mlynarz" - balenergicznie zabrały s!ę do zawo- lada lsSAkowsktego. 17.00 Wiadom.
dów sportowo-strzeleckich.
popołudn.
17.15 Koncert ro:z.r. w
Dotyehe7.a.• najlepsze wyniki w 1.vyk. ork rozgl. bydgDSk!eJ. 18.ot
Sluch<>w1sko. 19.30 Melod!e t.n.
strzeolanlu z wiatrówki e>sląr:nęłl: w wyk. us.połu !nstrum. 20.00 Kon
20.30 „Na fali
1) Wesołowski 30 pkt., ll) Stanl- cert Chopinowski.
lc:!ew1cz .Jadwiga 29 pkt., 3) Rze- humorn i satyry". 21.00 Dz'ennik.
21.15 Fe11eton. 21.30 Muzyka tan.
czeWSlka Stefanla 39 pkt., -łl Kę 22.00 Wiadllm. soortowe
z całej
dz'cka 2ł pkt. (na 30 motllwYch). Polsk• t lokalne. 2240 „wlec~o-rna
serenada".
23.10
Koncert
w
ro~
W strze-lanłu z kbk.s:
n:cę śmierci M
Karłowicza. 2.3.H
1) KrzyWoracz:ka Natalia 38 nJtt.,
Osta!Jlie wiadomości.
2) żaczek StanlElaw
se pkt., 3)
PONIEDZIALEK. 9 LUTEGO
Seniuk 35 pkL, 4) szarw!lo ;Aarla
35 pkt. (na 40 możłlwycb).
7.20 i 17 30 (Ll „Z mlkrofonera.
przez ml as to I wieś' 7 31i IL) Wiaclom<>ści dla wsi. 7.50 Stan P<>.'!Ody. i.ii5 Wit.dom. poranne. 8.00
(ł.) Muzyka rozr. 11.45 „Głos ma1ą kobiety"
12.04 Dz ennlk. 14.lł
Dla klas III - sluchow. pt. „o
lutym Mroz,e'"
U.SO
Muzyka
ŁKKF powołał specjalną ko· symf 15 M Muzyka rozr. 15.00 Komunikat
o
stani„
wód
15.IO Dla
misję
kontrolną
zdobywania wvchowa,vcz~rń pr-zed~z·kolt - po
SPO. Komisja ta ma za zada· ~adar.ka metodyczna 15.15 Audv•
H.30 Dla
nie:
sprawdzanie
poziomu cja PCK dla chorvch
'1rz:vgotowania sportowców do dz'eci - pog prz;,rodnlcza 16.0ł
Rad:owa": •. Nauka
SPO. kontroli prób na SPO, o.. Wszechnica
I<ons:vtuc11 Polsk:c1 R7-e~~y,.,,,_
sprawdzanie pracy zrzeszeń, •P0l 'te1 · I.udowP.1" (Il 16.20 IŁ)
kół sportowych SKS w zakre- Aua. dl2 dziPci pt. „Telefon numer os:~m·· 16.~5 (ł.) Recital fnrsie SP.
U?pianowy E Przyleck;ego 17.00
Komis.fa składa ~ie z 44 W'adom pooo!udn. 17.1~ (Łl Kwaczłonków a na czele jej stoi drens mu•:v'<: ron 17.45 (Ł) ReSzeligow;ki Wł. z Kole.iarza. rorlat aklu•'ny 17.55 (L) Muzyka
1810 (Ll .SieC:em dni ~oortu
W zwiazku z powohniem ro~r.
tńdzkie~o"
18 !!O CŁl „Porównajw•">0mnianei komisii zarhodzi my" 18 ao „Odpowiedzi fali 49''.
~tn.eb;:i
z~łaszania
w•zyst- 18.42 •. Nasze chórv śptewala".
Kich imprez połączonych z 19.02 Utwory wloloncLelowe. 19.11
ros. 19.39
~<lobvW"T'\iem SPO dn ŁKKF. Rad!owy lturs .1ezyka
Mu>.yka 1 ak•ualno•<'t. 20.00 Aud.
Ftera<.'ka. 20 20 Kor~ert krako•l\Ts'<lej ork. PR 21.00 Dz't>nn1k . i1:10
"!eoor!at z Zimowe• soartaklP>dY
WP w Zako„al'1em !t.45 Muzyka
t~n
%?. r.o „Wsrechn'ca Ratllowa":
.. Fkonom:a politycznn" <ITI. 2.~ 20
11

o dolychc.zasowym przebiegu

zawodów sportowo - strzeleckich wŁodzi ~~!~la~~~:~ ~~:!ak~~~e~. z~':~~
Zawody

sportowo - strzeleckie
przez Komende:
Miejską PO „Służba Polsce'" 1 zi;rząd łódz.11:1 LPż tr.1..ać będą do
kw:etn!a 1953 r.
W ctągu plerw~ze' tuy zawodów widzimy duże za!nteresowanie zawodami tak ze strony młodzieży, jak 1 starszych. o czym
świadczy liczba ponad OOOG blorącyeh udz'ał w strzelaniu z wlatrówkl I pon.ad 2500 strzelających
z karabinka sportowego.
Na czołowym mieJseu w :i:awodach sportowo-strzeleckich •piasowa! &I<: hufiec •• SP" pny WZPB
im. 1 Maja, gdzie z wlatrówk;

strzelalo ponad 800 i z kblts. pon&d 500 osób.
Huf,ec ten pierwszy rozpocz~
ostre strzelanie z kb, w którym
wzięło udział 65 :r.awodnlk-Ow, w
tym 10 członków LPż.
D •
"k
Najlepszy wynik uzyskał Stan!.z1enn1 a''
sław Kłol)czyk na 30 mo:Wwych
Białowieży
24 pkt. - drugie junak SP Henryk
Klimek na JO możliwych
ZRADIOFONIZOWAN'l"M
23 pkt., trzecie junak SP :aogPOCIĄGIEM
dan Mogal1ńsk1 na. SO możliwycll
KARTY UCZESTNTCTWA
22 pkt.
w „ORBISIE"
Należy zaznaczyć, te ostre ~trze
ul. Pfotrk9wska 68,
lanie odbywało się w dość ciężtel. 101-01 i 170-'7'7
"<ich warunkach atmosferye-znych.
w układach im. Bardowsklego
komitet zawodów wraz z akty-.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,\·em SP 1 LPż potrafił zmobtll~ować praw.e cała zalogę do wz!ę
~·a udziału w zawodach.
ZPO im dr Więckowskiego też
tYJą zagodn1en!amt zawodćw do
tego stopnia. te współzawodn!czą
Dziś w Łodzi I Godzina 10 w sali przy ul. o najlepsze v:yn!ki w strzelan:u z
m·eć będziemyiStalina 17
dokończenie mi -;viatrówki I kbks.
na„tqpujące im-I ~trzostw r,zermierczych klasy Ale w '"lelu nuzych zalttaprczy
6porto- Ili.
dach do tej pory jeszcze zawody
we:
God•lna l" w ba•eni"e MDK stneieckie nie są właściwie zro~
„
~
Godiina 10 pr·zy ul. Strykow mistrzostwa pływackie Włók- zumiane, jak np. w zakł. im
niarza.
Próchnika. !!dZle> nie ma pełnego
;kiej i Wycieczkowej :.tart do
składu
komite:u 1 w zakł 1m
marszów patrolowych.
Godzina 16 w sali MDK Gwardii Ludowej, gdzie rozpoczę
mecz pilki koszykowej kobiet to zawody w dnm 29.1. br.
Godzina 10 w Tuszyn Lesie Spójnia (War.) _ Włókniarz
~tart narciarskich patroli.
(Ł).
W zakł. Wł Bytomskiej komitet w ogóle nie pracu.Je do dnia
Godzina 10 w sali WłókniaGodzina 1'7 w sali pr:!:y ul. dzis:ejszego Nie strzelał ani .JeTale: samo
rza przy ·Placu Zwyci~twa J Zakątnej 82 mecz piłki kosey- den junak z kbks.
'11ecz szachow:v Spójni::i Gru· 1kowe; kobiet miedzy Spójnią prze!igtawia .!!le sytuacJ11 w zakła
dziądz Włókniarz (Ł).
<Gdańsk) a Ogniwem (Ł).
dach Im. Stallna na wszystkich

Słuch me zawiódł go Kroki stawały się coraz wyrażnie.1S"'.e Na boczne sciany korytarza padły blaski światła. Na.Jbliż~ze słupy wyraźnie wystąpiły z ciemności. SJ.--urcz przerażenia zdławił gardło Pletiuszy, gdy o dwa kroki od niego przeszedł człoW.ek. ŚW!ecąc latarka. Wydał mu się nie.zw:vk1e wielki. w kurcie. wy.>okich butach i ;;kf)rzanE'i czapce Człovnek odwrócił się podnosząc nad głową latarkę;
twarz jego ukryta b:vła w ci1miu czapki. jedn::ik Pietiuszy
udało się mimo to ujrzeć je~o oczy, ił może tak mu ~ie tylko
zdawa!o - ~?:klane. jasne, zle oczy, i paniczny strach owład
nat n?m C'łlk(lw!cie.
Człowiek ten. ubrany jak Paweł Piotrowicz. był 1ednak
dziwnie obcy i jakiś straszny Pietiusza zrozumiał. że gd:vbv nie:ma.iomy człowiek zauważył go. nie uszedłby z żvciem.
Od człowieka tego nale..żalo uciekać, uciekać za ws7.elką

8 DZIENNIK

Kilka

„ryprawa
do REZEUWATU
żUBROW i ŁOSI

Młodzie i
na nartach

Budowlani

KTO NAJLEPIEJ STRZELA?

14 bm.

Ring, to przecież nie igla, nie
można go tak łatwo schować pocieszali się łowiczanie pod-

dotychczas 10 złotych, 9 srebrnych I 11 brązowYch medali.
W klasyfikacji zespołowej nar
c;arze polscy zawsze pretend:>
wali do pierwszego miejsca, a
nawet na poprzednich mistrzo
stwach w Poiana Stalin Polska zdobyła drużynowo pierwsze miejsce.
Dlatego też zawodnicy polscy bardzo ~t "-LWe pr~got')
wvwali sle do tej imprezy. Ostatnim etapem przygotowań
nas-z:vch narciarzy jest rozpoczynające się 6 bm. w Zakopanem zgrupowanie. na którym
nasi reprezentanci przebywać
będą aż do dnia wyjazdu Wyjazd narciarzy polskich prze·
widziany jest 15 bm.. natomiast hokeiści wyjadą l!l bm
W czasie mistrzostw odby·
wać się będą wso'ilne wi~czor
r.; _ rE>nre_entacji .rs-··<>'kich
biorących udział ekip. na których program złożą się wystę
py artv<.tvczne w wykonanlu
"c"l•odriików. Narciarze polscy
przygotowali
szereg tańców
<.t0r- Iskich, krakowskich i ślą
skich.

Międzynarodowa
FederacJa.
Lekkoatletycma
IAAF
zatwierdziła dwa rekordy świato
we ustanowione pr.tez 7..awodnlków radzieckich - Zyblnę i
Jun ka.
Jun!( w 1951 r. ustanowił re
kord świata w chodzie na 15
km, wynikiem 1: 08,08, a Zyblna na Igrzyska.eh olim1li~
skich w Helsinkach pobiła rekord w rzuele kutą - 15:28 O.
Należy 7,aznaczyć, że lepszy
wynik od zatwiu·dzonego rekordu uzyskał w chodzie na 15
km zawodnik Łotewskiej Republiki Radz;.eeklej Liepa.skalns - 1:06,33,6, a po olimpia
d-zie Zyb:na również poprawiła swój rełrnrd światowY. osią
gając
doskonały
wyn:k
15:42,0.

prganlzowanę

I

Wgzystko skończyło się nagle.
Pietiusza uczuł w pewnej chwili .pustkę pod nogami; pada.iąc uderz\•/ boleśnie cillłem o jakiś
twardy pr:>.ed:niot,
uchwycił się kurczowo rękami
oślizgłej kamiennej bryły,
zawisł w próżni. daremnie szukając nogami punktu oparcia usłyszał huk 1 toskat, i runął w dół wraz z kamienną
lawiną.

2
Na<' uchem rozległ się senny męski głos:
- Jesteśmy nc. miejscu.~ Go~ozawodzk:.„ Wstawajcie,
obvwatelu
•
Paweł wyszedł ostatnl z wagonu. niesłychanie osłabiony
Po dużej goraczce Wiał timnv wilgotny wiatr asfalt na peronie bly>zczał .ia.I< lu~tro. ołowiane niebo w1si11Jło nRd miastem.. Tłum pasażerów wvniósł go na plac przed dworcem;
na przystanku z trudem wydostał ,;1ę z tramwaju.

Kontrola odznak
SP()

Czy

zdobyłeś

SPO?

c;.:al"'.'omo

P~1cci'1ł·

tai: opcrO\VV

23.50

•. Tosca 0 mon.wladom.

Ostat.

Pom rodzinny nie zmienił się od chwili wy.iazdu. Nlepokój ze zdwojona siłą ścisnął mu serce Paweł powoli wszedł
po schodach I długo nasłuchiwał pod drzwiami: w mieszkaniu panowata zupf'lna cisza. Ostrożnie nacisnął klamkę
.u drzwi
Pokój Mari1 Aleksandrowny był zamknięty na
klucz. Zaoukał Matka nie odpowiedziała. Zajrzał przez
dziurt~e od klucza i ujrzał puste posłane łóżko
„Mama leży w szpitalu!" - pomyślał ze strachem.
Drżącą ze zdenerwowania ręV:ą
nakręcił numer urzędu,
'W którym pracowała Maria Aleksandrowna i poprosll. żeby
Połączono go z Koływanowem.
- W urzędzie iencze nikogo nie ma
odpowiedziała
telefonistka z centrali. - Pilna rozmowa? W takim razie
łącze z dyż!.lrnym urzędnikiem
Niemal w tej same.i chwili usłyszał kobiecy głos:
- Urzędnik dyżurny. Słucham.
Zapytał, co się stało z jego matką, zapominając nawet
{,
wymienić swoje nazwisko.
Przecież Maria Aleksan<irowna
wyjechała w podrót
służbową odpowiedziała uspokajająco dyżurna, która poznała go po głosie. O co chodzi?
KoJ:vwanow zawiadomił mnie telegraficznie, że mama
jest cieżko chora
- Nic z tego nie rozumiem... Andrzej Anatol.fewic:i: nie
wrócił jeszcze z Moskwy, a Maria Aleksandrowna nie dalej
jak wczoraj telefonowała do nas z Krasnoturjińslia w sprawie n0wvch po<lreczników
- Jakto? To ciJ.Yba nieporozumienie.~
(C. d. DJ

