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Uroczysta akademia w Phenianie
z okazji 5 rocznicy utworzenia
Koreańskiei Armii
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40
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MOSKWA. - .Ja.li: iionos! agen
eJa TASS, w dniu 7 lutego O>d'byla s.i ę w Phe'llianie Uil'oozysta. a.ka
deani.i. poświęcona piątej roCIZJll·
ey utworzenia korea.MkleJ armil
ludowej.
Ukazanie się w prezydium ma.r
azal:lca l~im Ir Sena or.a:r: Kim Du
Bona, Pak Hen Jena, Pak Den
Al I innych przywódców Partii
:Pracy i członków rządu Ko.reań
Ludowo-Demoskl"J Republiki
kratyem'i). jak ró~vnleż ambasado1ów ZSRR i Chińskiej Republiki Ludov:~j powHahi iz.eu~ani
d!ugo nie milknącymi owacjami.
Przemówienie, pośw ~ęcone p'ą
tej rocznicy utworzenia koreań11klej armii ludowej wygłosił minlEter obrony na=odowej Koreań
Ludowo-Demoskiej Republ'.k!
kratyc-z.nej wicemars:iałek Tsoi
Jon Gen. Omówił on S'Zctz:ególowo
bohaterskie czyny boJ.awe armii
lud<lwej.
T&0I
W zi::tończenlu minister
Jon Gen mówił o trwałej, nierozerwalnej więzi łączącej !ront z
rzapleczem, o wielkiej miłości narodu koreańskiego do swej armii
1 Partit Pracy ora7: do organlza:ora zwyclęstw narodu koreańskie
go marszałka Kim Ir Sena.
Serdecznie powitali zebrani prze
mówienie przedstawiciela bohaoddziałów ochotników
terskich

Ludowei

odczytano depe!IZe
powitalne d-0 Józefa Stall.na, Kim
Ir Sena 1 Mao Tse-Tunga.
Odczytanie tyoh depes,.;, ir:ebrani powitali długo nie mUknącą
Następnie

ryczałt•ni

Cena 20 li'.

Wielkie manifestacje patriotyczne
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Łódź,

Współzawodnictwo pracy

we Francii
19 rocznic~ wydarzeń lutowych

PARYŻ.
wi władz,

- Wbrew zakazow wielu miastach
francuskich odbyły się uroczystości, związane z 19 rocznic-ą
potę:i.nej demonstracji antyfaszystowskiej i strajku powszewtorek 10 lutego 1953 r. chnego, które w lutym 1934 r.

Po katastrofalne/ pov1oc!zi

jedną z głównych dźwigni

wzrostu produkcji
Górnicy w walce o plan

KATOWICE. W toku za-Inia współzawodnictwem praostrzajs,cej się ł poglębiaJą.cej cy - organizacje partyjn~, a
coraz bardziej walki o węgiel za ich p~·zykladem organizapo przemówieniu przewodni- cje związkowe w przodujqczącego KC PZPR, Pre:i':esa Ra cych kopalniach uczą się .I>OBolesława głębiać ooraz bardziej opiekę
dy Ministrów Bieruta, załogi kopalf1 docho- nad ruchem współ2lawodnic
dzą do wniosku, iż współza- twa pracy.
W kopalni „Boże Dary" z
jedna z
wodnl.ctwo pracy,
głównych dźwigni wydajności początkiem bież. roku dobrze
pracy, nie było dotychczas do- przygotowano nowe współza
wykorzystywane wodnictwo o jak najpełniejsze
st:i.tecznie
dla zapewn;enla ciągłości wal- wykorzystanie zdolności i mochińskich.
ki z przeszkodami . i tru~no- cy produkcyjnej poszc~egól
Z oka21.li piątej rocznicy utwo- lfolam'I. w produkcji.
Wciela- nych przodków. Podjęly tu zoTZffila koreańskiej armil ludowej jąc w życ.ie zawarte w prze- bowiązania
produkcyjne 42
przedstawiciel armii wręczył mar mówieniu wskazaniia na te- bry.ro:idy górn:ków i wszystkie
llzałkowi Kim Ir Senowi sztanda,r. mat organizowania i kierowa- wykonały
swoje z.obowiąza~---------------------------------------------------- ni a.

faszystom drogę do
Jak donosi „L'Humanite", potężne wiece, zebrania
i manifestacje robotnicze odbyły się w Brest, Nantes, Lorient, La Rochelle, Annemasse,
(dep, Haute-Savoie), Perlgeux,
Clermont-Ferrand. W zakła
dach przemysłowych Suresnes
(dep, Seine-et-Oise), Bevons,
Poissy, NeuiJJy, Nanterre, Men
>il-le-Roi odbyły się krótkotrwałe !'tra.iki na znak protestu przeciwko zakazowi manifestacji Studenci p?.ryscy wy'tosowali pismo protestacyjne,
zebrano kilkaset
')Od którym
Xldpisów. W Rom?n~ roNni'ta
imtyfaszystowdemon<tracjj
iki ch uczczona została wspól:iie przez l2organizacji, związ
:{i zawodowe, orp;enizac:jt> mło
jzieżowe. kobiece itp UC'hwalono jednomv~lnie rezolucję
1otęplająca ataki na nietykaldeputowanych
no§ć poselską
komuni~tycmyct1. aresztowanie
Le Leapa I jef!;o towarzyszy
W Paryżu, w dzieln'cach robotniczych. władze imob:Jizowaly tysią"e pol'cjantów, jednak do żadnych incydentów
nie doszło, porieważ data mazo<h;la przesunięta
nife~tacji
na 11 lutego br.
zagrodziły

władzy.

Odznaczenie
wicepremiera CSR

Zdenka Nejedfy •

PRAGA. - Prc7ydent R<·p11bll•
l~lement
czechoslowackleJ
kl
Gottwald na wniosek nądu nadał
Holandii, B~g!i
prezesowi AkadPmil Nauk I wii Franeji trwa kata:strotillna
która J!O<:ł.łon~ta olZdcnkowl NeJe·
cepremierowi
kopalni „Bielnnwl ~e" pow6dt,
W
ofi:ir J wy1'7ą
brzymią i!oU
„nudown:etwa.
order
dly'emu
załoga odnosi sukcesy równie:i:
dzila 1<.o.losalne straty m:iLc·
OJezyzny Socjalistycznej" w zwią
r!alne.
dzięki dobrze prowadzonemu
zku z 75 r0<:znleą uroozin oraz za
Katastrofie tej można było zawspółzawodnictwu.
l sekretarz Komitetu Ze.kła- pobiec I wydatnie zmn.leJszyt
wybitne za.sługi, polożone w butrar:iczne JrnnseikwencJe, gdydownictwie se>cjallzmu w Cze-t'hO·
dow ego PZPR w teJ' k"""'alni
by rządy krajów nawle<:lw- mus7ał ustąp~ć
·~k'
•lowa<:jl I w dziedzinie poglęble
- Paweł Zemlik dobrze widzi nych powodzią, częś~ olbrzymich IW1l1 wydatkawanyeh na
PARYZ. - Jaik jut do.nosiliśmy, nia pr7~·jaźnl czecho.~lo1facko-ra
niebezpieczeństwa, 'jakie mozbrojenia., pośwlę-clly na buże przynieść bezduszny, biurodep11towany koonunilstyezny Pron-1 dzleeklej,
dowę urzad7.eń przeciW}lowo·
dzlowyclt.
kratyczny stosunek do wspólWicepremier Nejedly zaJmule
i.eau wni6sł w Zgroonadzenlu NaNa z!!Jfl'Clu: zn.i.szczenie q,oza>,·odnictwa pracy.
rooowym rezołueję, krytylmją.cą wybitne miejsce w dziejach kul•
wodowane powo<:lzlą w Mus,•1·
przewodniczą,Wskaz.ania
wieku.
czeskiej X
rząd Re.ne Mayera za powlerze- tury
n1s k·RC>tterdamu w Holandii.
'
nie teki ml.nistra zdrowia byleFot. - CAF
PEKIN. Agencja Nowych Chin donosi, łe w dniu 8 In· cego KC PZPR tow. Bieruta
gestapo
tego odbyło się końcowe posiedzenie IV sesji Ogóll.nochłń· wyj.aśnify nam - mówi on - - - - - - - - - - - - - - - - m11 wspólpra.cownlkowt
powrócił
Andre Boutemy.
sklcgo Komitetu Ludowej Politycznej Jłiady KonimltatywncJ. że musimy usunąć główny
Fakty uj:iwnlane prze1' Prona mianowicie
nasz brak tea.u wywołały falę protestów
Na posiedzeniu tym uchwa- klasy demokratycme, wszyst- stale kontrolować i analizować
NOWY JORK. Po 11-dnio·
przeclwlt«> udziałowi Boutemy w
lono rezolucję aprobującą w kie partie demokratyczne i wyniki współzawodnictwa. Inu
podróży inspekcyjnej do
rządzie. Pod naciskiem opinii pu- wej
całej pełni .referat polityczny organizacje ludowe, patrio- czej l!atwo możemy mieć wspól przemysłowców
tów- demokratów wszystkich zawodnictwo na papierze.
·
Czoll En-La1a.
bllczneJ Boutemy został zmnszo- Europy zachodniej, sekretarz
Załogi poszczególnych prwd
sesja uważa - warstw ludności ooaz Chiń„Obecna
ny do ustą.p!enla. Dnia s bm. w stanu USA Dulles I szef „urzę
stwierdza rerolucja - że głów czyków zamieszkałych za gra ków inicjują bardzo różno
godzinach wic-czorny.ch podano o- du bezpieczeństwa wzajemneby zjednoczyli się i rodne formy współzawodnd.c
nymi zadani.ami, które stoją nicą,
flcJalnle do wiadomości o 7.Clo• go" Stassen wrócili w ponlejeszcze twa i przychodzą do organi- BERLIN. - Jak podaje z Dues- szenl11 przeiz
bardziej
przed narodem chińskim są: utworzyli
Boutemy dymisji, działek do ~tanów Zjednoczo1) Da~ze simtęgowan!e wal- zwarty ludowo-demokratycmy zacji partyjnej i d07J0Cu tech- nldorfu agencja ADN, w p~t:i która znstala przyjęta.
nych.
ki przeciwko agresji amery- jednolity front pod kieraw-1 niemego z różnymi 210bowią dłMci Thyssena w Landsberru
przewodniczącego zanlaml, żeby przyczynić się k • .ltfuehleim od.była &lę tajna kon
kai1skicj I ruchu pomocy na nictwem
i·zecz Korei, umacnianie sił Mao Tse-Tunga, Komunisty- do przełamania wyl!lniają- ferencja or; udziałem 200 pr:r:emy- Słowa
znikn~
.
cych się trudności.
(Dalszy ciąg na str. 2)
obrony narodowej i zadawanie
zachodnJo-nlemlec-klch
slowc6w
ciosów wsze!- '
druzgocących
lderownlków gospodarki
ora.z
ię:z:yka włóftn;arq
Jdej agresywnej akcji impeSbre>Jenlowl!J s cza.s6w lłl'IJera.
rialistów amerykańsl~ich przetej uczestniczy!
W konferencji
ciwko Korei i Chinom w celu
minister spraw wewnętrznych w
wywa lcmnia roZ1Sądnego porz~d-z.le bońskim Lehr oraz przek oj owego uregulowania promyałowcy, których w 1032 r. zaak, tak - kierownic- cjalnej radości, bo takie wyblemu k.oreailskiego i innych
do Duesseld.orfu Hitler,
prosił
two zakładu wzdycha konawstwo nie da w efekcie
problemow Dalekiego Wschoaby omówić z ni.ml plan zaga.rnię
wykonama planu m1es1ęczw
ciężko i przyznaje du.
c:la władzy.
pierwszych amacn m1es1ąca ncgo,
2) Koncentrowanie wszystK-0nlerencja w Landsbergu zwo
Walka więc o plan wzmaga
Agencja N owych Chin donosi z Phenianu, że ogłoszony lana :z:ostala ,.; oksz:j! przewiezie- jakoś nam nie szło. Tera.z Jewysiłków na
ki<;h naszych
się do robozabieramy
się dalej i doprowadza wre·
dnak
Zgromadzenia
Najwył.szego
Prezydium
dekret
został
tam
przei
pro~ukcjf
zwiększeni~
na zamku
nia do mauzoleu
ty na całego ł na pewno po- szcie do upragnionego r~zul·
prov:ldzemu reza~u. oszczęd- Narodowego Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycz- landabenklm
zmarłego
zwłok
nośc~. na wykonaniu i przekro- nej 0 mianowaniu dowódcy naczelnego Koreańskiej Armii przed dwoma laty w Buenos Ai- trafimy nadrobić zaległości •.•. tatu - zakład przez ostatnie
10 dni wykonuje 110 proc., co
Rzeczywiście praktyka nieczemu. planów budownictwa Ludowej Kim Ir Sena marres zbrodnlan:a wojennego Auguraz potwierdza tA.kie oświad w sumie daje ?OO-procentoszałkiem Koreańskiej Republi- ność
gospoo2JI'czego na rok 1953.
koncernu
władcy
Thyssena
sta
1 niezależność Korei
czenie i załoga może w końcu wą reauzacJę planu m1es1ą3) Prowad_zenie energic7..nych k:i Ludowo _ Demokratycznej. przeciwko ameryltań~ko - an• „Verelnlgte Stahlwerke", który
miesiąca wylegitymować się
ca. (Wówczas to kierownic·
Dekret stwierdza, że Kim Ir giebklm Interwentom.
przygotowan do wyborów do
tina,n.sował Hitlera.
wykonanego
procentami
stu
two zaciera ręce 1 uważa, że
marmianowany
zostaje
Sen
przed
zgromadzeń
tere~o~ch
jest tak właśnie, jak powieplanu.
st:\Włcieh I_u~owych wszyst- 9załktem w związku z piątą
Czy oznacza to jednak, że dziano na początku artykukich szcz2bli 1 do .ogólnochiń- rocznicr. utworzenia Koreań
kterowmctwo zakładu miało łu ... ) I tak jest zadowolone, że
skiego zgromadzenia przedsta- skiej Armii Ludowej i podnaclrablamy jakoś n'e przychodzi mu do
mówiąc:
rację
wicieli ludo\V{'cl~ w celu dal- k:reśla, że dokonał on wielkich
głowy prosta skąd inąd myśl.
zalcgłoścl. I czy oznacza to,
szego urnocn;erua demokracji czynów bojowych Podczas an- Co by było, gdyby załoga
koń·
w
zacicra.fą.c
rację
ma
że
narodowo.
walki
tvjaoońskiej
.
w kraju.
cu miesiąca ręce, że zaległo od samego początku miesią
Sesja. 'Y"'ywa. wszystlne n~- wvzwoleńcz,lJ ora7. pałożvł wyca wykonywała 110 proc. plaści „zostały na.drobione?",
wszystkie hltne z.a.slu!t'I w dziedzinie U·
rodowosc1 Chm,
Aby sobie odpowiedzieć na nu..ł'rzec1e:ll w efekcie w za.
WARSZAWA. - Przed s~em W«>Jew6d1.lklm dla m. st. war·
tworzenia, "umocnienia 1 roz--to pyt:inic sięgnijmy po jakiś
woju Kore.ańsk1ej Armii Luda- nawy za.1<.ońnyt a!ę ostatnio proces w trybie doraźnym przeeiwirański
kładach dajmy na to bawel·
wej. Pod ws;paniałym .:iowi'ldz- ko sz:iJ~ złodziei mienia społeesnego b, pracowulk6w Zyra.rdow
przykład . Załóżmy (d!a upro5Jdch Zaklad6w Ko.azą.ornle:r:yeh:
ł
nianych lub wełnianych, ozna
pierw
X
zakład
że
szczenia),
twem Kim Ir Sena Koreański>
poc1qgn1ę y
Jullano...-1 Tka.cnwl, Adamowi wYWOZ.111 furmankami poza teren wszych dziesięciu dniach \Vy czałoby to w skalt miesięcz
A.rmla Ludowa zada1a nłE"przynośc~ iacielowi szereg druzgorących GrzeJncz!lkawl, Adamowi Kar- zakładów. W ten sposób banda konał 90 proc. planu (to wte- nej tysiące I tysiące kilograkramów dodatkowo wyproduko~lo~ów w sprawiedliwej wrilre wru;zewsklemu, Adamowi !lłowl 5zkOdników g09Podarczych
ko,wl 1 Czesławowi Piecykowi o- dła w ciągu doby ok. 500 kg czy. dy właśnie kierownictwo ki- wanej przędzy, !ll'łkl tysięcy
Jak donosi
LONDYN. _
narodu o wol- ra-z pa,scrom: . stanlmwowl Tra- stego alemlenla lnlane!{-0. Odb;or wało głowami i mówiło o ko- dodatkowych metrów tka·
wvzwo1E>ńcr.e1
ezyko'\\1. Andrzejowi J\fa.tlszew· ca.ml złodziei było kliku spekuagencja Reutera, premier irań
mec:mosci nae1ro1>1cma za1e·
11klemu. J6zefowl Kl„sl\lto•'lllkle- lantów wiejskich, którzy O<lprze- glości), W wyniku - nic ki- nln.
ski Mossadik wydał polecenie
gmins!emię
sk~adzlone
dawa!J
Ostatnie dziesięć dni miemu 1 Boleslawowt Chnanowb·kle·
sprawiedliwoś-::i,
ministrowi
nym spóldzlelnLom w Grod>.isku . wania głowami naturalnie siąca wykazały przecież, że
mu,
by W)'toc:wył sprawę b. premie
lub lecz Z\\~iększonej wydajności
Żyrardowie l Mszczonowie
można tę dodatl<ową. ponadszajka złodziei, d.z:lalając w łcl- dawali je bydłu, jako pa : zę.
l'OWi Mohammedowi Saed, b.
pracy załogi, lepszej organiplanową. produkc.Ję uzyskać.
slym porozumieniu dopuściła alę
ministrowi skarbu AJ:>basghoprodukcyjprocesów
zacji
roszarniczych w Podkreślając szkodliwość SPQ·
w zakładach
J
g
l
I nie tylko to. Wykazały one
kradzieży 191 ton leczną czynów wszy~tklch o~karŻyrardowie
li G o1s rnye an oraz b. prezenych, czy też innych c:r.y11nlWARSZAWA. W dniu 9 bm. siemienia lnianego o ląc.znel war- 7.onych sad skazał: osk o~k Tka.
sowi banku Państwa A!.)dul
ków wpływających na wyko- ie w pierwszych llnlach mieHussein Ebtehaj za nara:i:enie poseł nadzwyczajny i minister toścl 6-00 tys. zł. Przestępstwo to ci.a na 7 lat wlezlenia, Grzejsz.
planu w rutstępnych siąca te kilogramy f metry
Karwasuwsklego 1 Tra- nanie
zostało wykryte dz ękl czujności czaka,
„
B
"1'1stwa na t t
stracono. Stracono bezpowro•l?:iesięcin dnia«<h zakJad wys ra y w pełnomocny elgu w Polsce p. załogi a prtede wszys.tktm robot czyka na kary po 6 lat w!'-:zienin
s k :ir b u P "
wysokości 2.25 miliona fun- Fernand Justice złożył wizytę nicy Marianny Kser.marek. za- Maliszewskiego I Chrzanowskieg<:
konuje już 100 procent pia· tnie! Załoga „nadrabiająca za
legło§cl" niirdy Ich nie nad•
tów szterlin~ów przez podoi- wiceministrowi spraw zagra- uważyla ona. te oskarżeni wysy- po 5 lat więzienia, Kleszknwr?tie.
nu.
drobi, bo nie wYprodukuje
sanie w 1'l48 r. umowy walu- nicznych Marianowi Naszkow- pywal! czyste siemię do ś:niecl go na 4 lata więzienia oraz Slnnłe
lepiej,
naturalnie
Jest
oraz do plew, które na.!tępn e bę w1.1a 1 Piecyka na kary .Po 3 la-j ma. jednak uowodów do spe•
.,kiemu.
z Wielką Brytania.
to "'eJ'
·- (Dal..szy cial? na str. 2)
uda,cy z n!mi w zmowie puerzy ta więzitnla,
"'

Zjednoczony naród

chiński

• • •

Pod naciskiem

opinii public1nej
Boutemy

wykona wielkie zadania

umocnienia gospodarki i siły
swej oiczvznv

1u ·a IV sesji Komitetu LPRK.

Dulres

do Ameryki

Tajna konferencja

zachodnie-niemieckich

b. popleczników Hitlera

I

które powinny

Bojownik owolność i niezależność Korei
Kim I r Sen
mianowany. marszałkiem

ę

a

z

y

a
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O „nadrabianiu

zaległości"

T

Złodzieje mienia społecznego
ołrzymaJi zasłużoną karę

B. premier

•
•
•I
do odpowiedZia

Z kTOilJ.kl•
dyp Jom aft! czn e7•

•

•

Handel wiejski analizuje
Wleg wroctawsll:a

Jąt

pnewa:b!At kT:Yt&

Cladi~

ezeco nie

tnotna np. powiedzieć • wiolar adl łubelaklch lub kleleddeh.
W woj. bydgOl!lki.m jest więcej zelektryfikowrunycll wsi n~ w nelrn>'W·sklm; drogi w nczeclósldm m.11,n POS!JCZ1'Clć llllę gladm:l\ nawtenchnią, 1ll2 np. 4l'Oln w warna.WSklm lub blałostocJtlm. W -_J.
katowlcidm jest 71 proc. ludJl.OŚe! nleroln1-c-zej, tym-czasem w 111·
belsk1m tylko 16. Jclell mtem w 11b. roku ha.ndd wieJskl nJ.e

pogłębić i rozszerzyć
także pomocnicze formy handlu: wyjść na targowiska, ba-

trzeba

·zary i jarmarki.
Zeszłorocme mizerne wyniuw2lfl!lę-d11!a1 często
w planadl 'J:IAllPatnenia owej epocyfLkl po- ki owych pomocniczych form
1&zczergólnY'Ch teranów, !eh protUu kansumcyJneł'o. lee?. dzielił
handlu, które dały raptem 1,5
i przydzielał wwa.ry mechll!ll.lc'Zlll.e - datbówkl do GS lub&klch,
procent ogólnych
obrotów,
a pa.pę właśnie do wr~Lch, na.Jw1ęceJ nafty do bY'Clgn.sk!eh,
świadczą o rachitycznej dziaa podków do S'ZJC'Zeel!ISktch to neez prO<Sta, nara.ził w oW}"Cll
łalności GS-ów na tym polu.
eikręga.ch odbiorców na !kłopoty 1 trndnośe!.
O niedocenianiu możliwości, ja
kle ten typ handlu otwiera
Wyrzucić
przed spółdzielczością wiejską',
Przykładów wadliwej rejo- dów i zaniedbań. że owa nie- niedocenianiu korzyści, jakie
nizacji towarów, tj. niewła- udolna rejonizacja towarów może jej przynieść.
ściwegio rozdzielnictwa wielu kosztowała drogo. Placówki
W 250 miastach odbywają się
artykułów w skali wojewódz- handlowe płaciły za rozjazdy dwa razy w tygodniu targi ·
h
· dn
w setkach miast i miasteczek
kiej. w powiatach i gmmac
, i przerzuty t owar ów z Je
e- jarmarki. Na targach i jarmar·
przylC!adów niemajomości po- go krańca kraju na drugi
trzeb terenu 1 kiepskiej analiHandel wiejski przekroczył kach n:ożna nie tylko chłop~
zy rynku wiejskiego pokaza- plan obrotów, ale równocześ- sprz~ac tawary, a~e 5kupyv.:ac
no 6 bm. na krajowej nara- nie 1 plan kosztów handlo- od mego nadwyZki płodow
dzie aktywu handlu wiejskie- wych. Płacn nie tylko za prne- rolnY<;h;
go _ więcej.
rzuty, ale za niewykorzystane
Obf1c1e zaopat:!"Lone stoiska
Stwierdrono, że mimo wy- kredyty
ban.lcowe, za nie- na jarmarkach i targa~h. W!konania w ub. roku planu o- zwrócone
opakowania,
za tworzą u pr°?ucei;ta WleJskie·
brotu towarowego w pionie przestoje wozów itp. Nie u- go ?~ekoname, ze pr~einysł
·
nk
· N' k
produkuJe cohandlu wiejskiego w 110 proc. pora ł się
z ma arm.
le o- SOCJahstyczny
ra więcej i lepiej
że żąda się
i wzrostu wydajnosci pracy, rzysta z. usł?g drobnej wy- odz niego nadvvyżek' płodów rol
nie wszędzie towary docierały tw.6rczośc1,. me dociera wszę- nych, ale daje mu się w zamian
do chłopa, że było wiele b1ę- dzie do klienta.
towary. Masa towarowa i umie
jęt.nie zorganizowany skup podetną korzenie spekulacjl
Wypracowanie lepszych, ela'Aparat handlu mmi nasta- wszem, potrafi wyrabiać clą stycmiejszych metod skupu,
wić się na inny
styl pracy, gniki, a nawet ciężarówki, a
kupować takie towary i w ta- nie potrafi robić kłódek, zawia
kich ilościach, które miej- sów, albo balii. Te drobne arscowy odbiorca zużyje.
tykuły codziennej chłop.skiej
GS muszą zerwać z syste- potrzeby rzadko się pojawiały
(Dokończenie ze str. 1)
mem dotychezasowym kupo- na półkach GS-ów. Chłop mułych
dodatkowych wartości,
wania na prawo i na lewo, siał ich_ szukać u prywa?1yc~
które uzyskać byłaby w staz systemem, który asekurował stragaruarzy. ~łąd musi byc
nie pracując równomiernie,
się możliwością przerzutów, a naprawiony, Wiele .drobnY:ch
rytmicznie od początku mic·
na którym żerował spekulant zakładów czeka na zamów1esłąca. na tym poziomie, jak
i wydrwfgrosze. z systemem, nia. Zamó:vi.enia te musi im dać
który mniej dawał się we handel wieJski, jeśli nie ~c.e w ostatnich dniach.
I dlatego jeśli spojrzymy
znaki, uchodził przed retor- sobie wyrobić u klienta wieJna cyfry (tym razem ju:i: rzemą, kiedy dysproporcje cen sk!ego świadectwa nieudolnoczywiste) w tkalni np, ZPB
towarów przemysłowych i rol- śc1.
im. Kunickiego, która na ponycb sprawiały, że nie trzeba
czątku stycznia nie wykonybyło chłopa zachęcać do kupwała planów, a w końcu przena.
kracza.fa, jc:i:eli spOjrzymy na
Byłoby jednak błędem, gdyI wre52lcie jesz.cze jedna spra
cyfry wykonania planów w
by teraz aparat handlu oparł wa: Zbliżenie towaru
do chłO· Łódzkiej Tkalni (38 proc. na
swoje plany na zeszłorocz
początku - 128 proc. na koń
nych wskaźnikach spożycia, pa.
cu stycznia) - wówczas moOczywiścte trzeba rozszerzyć
gdyby przy planowaniu zaopatrzenia np. w podkowy bardziej sieć wielobranżowych żemy powiedzieć sobie otwar
nie uwzględnił ilości i< nni na sklepów, zwiększyć ilość pun- cle: I tu t tam i w wielu inswoim terenie, stanu dróg itp. któw sprzedaży detalicznej. Ale n:vch zakładach bezpowrotinnych w kieleckim, innych
w szczecińskim. Przy planojednak p. Zygmunt Za- .
waniu zaopatrzenia w odzież
rernba nie zdzierżył.
- nie zbadał uprzednio poNie WYtrzymał nerwotencjału produkcyjnego t.:słu
wo. Przez dłuższy czas ten
gowych zakładów krawiec- naprawdę
zasłużony i długo.
'
1
kich na swoim terenie, który
letni
agent
sanacyjnej
„dwójł
jest inny w woj. gdańslti.m, a
ki", aktualnie zaś agent wyinny w łódzkim.
wiadu twórców neo-hitleroGdyby np. jeśli chodzi o wskiego wehrmachtu i instru
artykuły spożywcze, nie przektor kursów s2lPiegowskich- wzyWał do saQotażn w Polanalizował, jaka jest struktupróbował milczeć.
sec? Skądże!
ra ludności w powiecie, a
Prasa polska ogłosiła jesz„Nie ukrywam t nie wstywięc ile jest rolniczQj, ile niecze w grudniu ub. roku opar- dzę się moich kontaktów ze
rolniczej.
te na faktach oświadczenie światem międzynarodowym
Aparat handlu wiejskiego
„kierOIWilictwa
organizacji - oświadcza dumnie ten,
powinien pamiętać o tym, że krajowej WIN" - p. Zarem· pożal się Bo:i:e, „socjalista••
wieś żąda
WYboru towarów. ba milczat
na żołdzie amerykańskich kaA zatem błędem byłoby opiePrasa pols-ka ogłosłla foto- płtalistów - co zaś i jak m6rać się tylko
na dostawach kopie
szpiegowskich rapor- wię o Polsce znajduje się w
scentralizowanych na produktów
„delegatury
zagranicz- moich publlkaeJach"cji zakładów kluczowych. MuNiewątpliwie. Tylko że
si zatem aparat nawiązać ści nej WIN-u" - p, Zaremba
ślejszy kontakt
z zakładami milczał. Prasa polska ogłoslla wszystkie z tych „publikacji"
drobnej wytwórczości, inspi- dokładne dane dotyczące pla- p. Zygmunta Zaremby były
cówki S7JPiegowskiej w Berg ogłaszane - „.publicznie.
rować je.
POod Monachium, z adresami
Długo pleśnialy w schowLuźny i sporadyczny
kontakt handlu wiejskiego ze zde- t nuhlerami telefonów włącz· kach pewnych dyskretnych
p. Zaremba milczał, urzędów USA aż niektóre z
centralizowanym źródłem za- nie kupu, z drobnymi zakładami milczał. A przecież we wszyst nich ujrmły światło dzienne
kich tych dokumentach p. Zy przym~my
bezstronnie,
wyrobił w odbiorcy wiejskL-n
mylne przekonanie, że prze- gmunt Zaremba zajmował że bez zg8dy p. Zaremby i
wraz z wuerenoiwską agen- wbrew jego skromności eu·
mysł uspołeczniony jeszcze wie
w
lu rzeczy nie produkuje, że o- turą, kierowaną przezeń do · torskiej, mianowicie spółki z b, agentem gestapo
związku :z przekazaniem ar•
Białasem jedno z honoro- chiwum dokumentów WIN-u
wych, że tak powiemy, miejsc, władzom po~ękim.„
Czemu więc p. Zygmunt Za• 1 Cóż robić! Verba volent, scri·
remba tak długo i tak zawzię pta manent. Natchnione „szla
cie milczał?
chetn:rm oburzeniem" słowa
,,Chodząca
Ano, z tych samych poWo- (verba) niesłusznie na nas O•
dów, które zmusiły go obe brażonego p. Zygmunta Zacnie do zabrania gło~u. Pan remby ulatują jak dym, i to
W zwlą:i:ka ze wzmt&Ji,ką ,,zmar
Zaremba milczał, gdyż łu- . nawet nie bezwonny - a nie:nowane trzy tygod:n.le" w artyku
dz!ł się, że w ten sposób moktóre „publikacje" - p. Zale pt. „Chodząca nara.da u Bar·
że jednak zdoła uniknąć losu
remby, owe nie przeznaczone
na.ma" („D:zlen:nlk lt.ód.7lkl" z dn.
ca~kowicie „spalonego" agen• do szerszego spopularyzowa8 lut.,.go br.) kler. przędzalni ZPB
im. Ham.ama wyjaśni.a:
ta. Kiedy milczenie okazało nia zarembiańskle „scripta",
zarzuty po-d adresem Ida.rynsię -dlań zabójcze, p. Zarem•
które ludzie brutalni nazywa
ka.tora ob. Jarosińskiego Jakoba przemówił, łudząc się, że ją szpiegowsldmi raportami,
by pracę swą· w karygodny
może w ten sposób zdoła jepozostawiły trwały ślad.
sposób Iekcew~ł I utrudnlał
Wykonawstwo planów prodult·
dnak uratować żałosne resz•
Ktoś naiwny mógłby zapycyjnyeh s~ n!esłusznl', gdyt ob.
ki „twarzy" i uniknąć losu tać, czy w swoim pełnym
Ja.roslńskl
zalda11yfl·kował bacałkowicie „spalonego" agen„
„oburzenia" przemówieniu p.
wełnę we w?:.telwy sposób I kon
1
terował ze m.na
1uoblścl„ na
ta.
Zygmunt Zaremba zaprze·
tein temat. Przyczyną za.nlten1a
Nie udało się. Słowa oka• · czył autentyczności chociaż
Ja.kości był zły proces teehnozały się dla spalonego agenby jednego dokumentu - arlot:le:tny ł nlewłakhve rozstata równie groźne, jak poprze chlwum WIN-u. Chociażby
wienie przyrzadów rozclągalą
cych. Korzystaląc z Jepsug<> su
dnio milczenie.
jednego dokumentu, przytorowca, przystaplłem do 'ZIJllany
Pan Zaremba udaje okro• czonego przez prasę polską.
na lepsP.e i>roc.,.su tochnologlczpnie obrażonego I dotknięteNie, p. Zygmunt Zaremba
nego przędzerua.
•
go na honorze. On - amery· nie zaprzeczył. Pan Zygmunt
Kler. t>rzędzalnl
kań&kim szpiegiem? Ależ to Zaremba nfe o§mie1:1 się zaZPB Im. Darnama
„wytw6r chorej fantazji! On przeczy6 autentyCZJ\oścJ dO•
(-) Z. PAWLiltOWSKI

„przerzuty"

Tyle podk6w -

ile koni

I

wi!)ksze związanie chłopa z a·
paratem zaopatrzenia i skupu
przyniesie kontrahent.om, obopólne korzyści. Rozszerzenie po
mocniczych form handlu pozwoli GS-owcom zapoznać się
z aktualnymi potrzebami chło
pa, będą mogli WYrobić sobie
lepszy pogląd jakie towary są
chłopu potrzebne w danym terenie. Czego chce i co należa·
łoby mu na następny targ przy
gotować.

Aby handel wiejski mógł te
kluczowe zadania dobrze WYkonać, większa musi być w apa
racie wiejskim troska o czło
wieka, więcej należy miejsca
poświęcić szkoleniu pracowników, otoczyć lepszą opieką
przes7.kolonych,
Gwansować
tych, którzy na to zasługują.
W obecnej generalnej przebudowie nie tylko gospodarki,
ale i psychiki chłopskiej, aparat handlu wiejskiego ma do
odegrania dużą rolę. Zła rejonizacj a, zła gospodarka GS-ów
opóźnia tę przebudowę. A codzienna, dobra pra~a handlu
wiejskiego to bliski i przekony·
wający argument dla chłopa.
że sojusz
robotniczo-chłopski
uspołecznionej wsi to rzecz realna.

A

Jeszcze raz

narada
u Harnama"
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(Dokończenie

p an Iz-tory
,
•
SJP
n1·es uszn1·e o brazi·
'(.

ł

kument6w z archiwum WIN.
Ktoś uparcie nahvny mógł
by zapytać, czy p. Zygmunt
Zaremba. srodze się na nas
obraziwszy, zanrze,..zył np. no
tatce „Adama" (Boryczki) z
dnia 30. 4. 1949„,o pieniądze
zabiega WIN, który twierdrl,
że ma w kraju siatkę" (szpłe
&'()wską

i sa b o t a

ż

o w 2').

Nle, p. Zygmunt Zaremba
nie zapneczył temu. Pan Zygmun·t Zaremba nie ośmielił
się temu zaprzeczyć.
Kt.oś niepoprawnie naiwny
mógłby zapytać, czy p. Zygmunt Zaremba zaprzeczył
np. raportowi ,,Marka" z dn.
20. 12. 1950 roku, w którym
szef „delegatury zagranicznej
WIN" pisze dosłownie: „przy
gotowując się do zawarcia u·
mowY (szpieg()WSkiej z WYwiadem amerykańskich pr<>tekt.orów polakożercy Adenauera i twórców skierowanego przeciw Polsce wehr·
machtu - dop. red.) starałem się zewsząd, skąd się da,
zebrać aproba.tę kroku łącznłe
z warunkami, S!lrawy te były omawiane do§ć szczegóło
wo z PPS (emigrancka WRN
p. Zaremby oraz Białasa dop. red.) jeszcze na tle brą
zOwego (Irvinga Browna) i z
tej strony mamy p e ł n Ił
ap ro bał ę".
Czy zaprzeczył p. Zaremba,
że zalecał i aprobował służ
bę w wywiadzie WłN? Nie.
Nie zaprzeczył, Nie ośmielił
się zaprzeczyć.

Ktoś
mógłby

nieuleczalnie naiwny
zapytać, czy p. Zy•
gmunt Zaremba próbował
bodaj zaprzeczyć, że szplegowską (w służbie Waszyngtonu i Bonn) placówką )zwaną
„K<?mlsja Krajowej Rady Po
litycznej" (Berg ul. Sonneweg nr 89 i 91) kieruje m. in.
. Jego kumpel najs_erdecznieJ·

dzenie uczyć się na przoduj~
cym doświadczeniu Zwi~
Radzieckiego.
3) Walczyć z biurokra~..;
mem w naszy<:h ~~
czych. organach 1 wsród kierowruczych
praoownikówt
wszystkich kategorii
Z tego powoou w naszej
pracy powstaje wiele poważ.
nych problemów. Jeżeli chce-my zrealizować nasze wielkie
budownictwo n~rodowe, mu•
simy pokonać biurokratyzm i
utrzymywać ścisłą więź z ma·
sami.
Jeżeli zlikwidujemy te nie-·
dociągnięcia, planowe budow•
nictwo naszego kraju zakoń•
czy się niewątpliwie sukce•
sem. Nasz system ludowodemokratyczny
niewątpliwie
~OZWinie się jeszcze bardziej.
mtrygt imperialistów doznają
niewątpliwie fiaska, a my nie·
wątpliwie odniesiemy całko
wite ZWycięstwo.

ze str. 1)

cznej Partii Chin i centrnilnego rządu ],udowego i zmobilizowali się do walki o zwycięskie wykonanie trzech wymie
nionych wyżej wielkich zadań".

Na

posiedzeniu

rezolucję

uchwalono

wyrażającą

całko-

wite poparcie dla postulató·v
kongresu na1"0dów w obronie
pokoju.
Uczestnicy posiedzenia wy.
stosowali do chińskich ochotników ludowych depeszę z
pozdrowieniami,
w
której
ob'ecują popierać bohaterską
walkę aż do zwycięstwa.
PEKIN.

•Na•końcowYm
•

J>C!·

siedzeniu IV sesji Og6Inochlnsklego Komitetu J,udowej Politycznej Rady Konsultatywnej
wygłosił
przemówienie
przewodniczący
Mao
TseTung, Przemówienie Mao TscTunga wielokrotnie przerywane było hucznymi oklaskamL
SDt"ac1·a
Mao Tse-Tung
zaaprobo~
wał referaty, dyskusję i rezo- ·R----..;;;,;~~
lu~je uchwalone n~ sesji, po~
wms:r.owal uczestnikom sesji

Krótkie

o z s t r o' J•

pomyślnego

za.kończenia

~ejl

zaległości„

Na naszej fa!i

me

Rezolucja IV sesji
Komitetu LPR K

obrad i wskazał na trzy l'iecierpiące zwłoki zadania stojące przed narodem chińskim.
Zadania te są następujące:
nie zaprzepaszczono część pro
1) Wzm?.gać walkę l?rzeci.w-:
dukcji,
ko agresJ1 amerykanskieJ 1
A pocieszanie się „nadra- na rzeez po~ocy Korei; ~y
bfanłcm zaległcści" jest tylko chcemy pokoJU - ~wied71:'-ł
formalnym st.osunkiem do Mao Tse-Tung Jednakze
planu. Stosunkiem. w l[tórym dopóki. imperializ~ a~erykańnie ma rzeczy najważniejszej skt me wyrzeknie się swych
- tro!'ki o rzeczywistą wal· p
łk
ty h l be pod t w
kę 0 produkcję, 0 jej zwłęk- yszah ?Wda· c ..J iz
~ · g... nyc.
zą an ora„
szenie o dawanie społeczeupl n e zr zy nuJe ze swego
anu rozszestwn mo:i:Jiwie największej rzenia agresji,
jedyną decyzją
iJofoi tkanin.
narodu chińskiego musi być
Troska taka może za§ s I ę kontynuowanie walki
wraz
przejawiać jeclynłe w konse- z narodem kvreańskim
kwentncJ, nll''.lgłętej walce o
2) Uczyć się od Związku
codzfenne WYkonvwR.nfe pia- Radzieckiego. zamierzamy zre
niiw, "' to by na początku młe alizować wielkie budownictwo
siąca czy kwartału nie uronić narodowe. Praea, jaka nas
nic z P-O'!l•ll.~nnyr.h mo:i:llwośr.f czeka. jest trudna. a nasze
- bo b.lrtej straty nie nadro- doświad<:zenie niedostateczne.
bimy. {W)
Dlatego też musimy niestru-

„nadrabianiu

A targi

.błędy

„

szy, Franciszek Białas - w
najściślejszym z nim porozumieniu.
Nie. p. Zygmunt Zaremba
~ temu nie zaprzeczył.
Pan
Zygmunt Zaremba nie ośmie
lił się temu zaprzeczyć,
Jakim więc wreS7.Cie fak·
tom próbował p. Zygmunt Zaremba - „socjaUsta" od wiel
kokapitalistycznych i neo hitlerowskich boleśei - zaprzeczyć?

Spalony agent Zaremba go..

łosłownie

przysięgając,

że

,,kategorycznie"

spt'Zeciwia
się„. sabotażowi w Polsce,
próbował zaprzeczyć faktowi
prowadzenia kursu szpiegowskiego i sabotażowego w okolicach Frankfurtu (listopad
1951 - maj 1952 r.). Dowód?
Ano ten. że do Frankfurtu
przybył na jakiś tam zjazd,
w lipcu 1951 r.
Nie będzlemy d;-<>blazgowi ..
Istotnie, w lipcu 1951 roku
P. Zaremba mógł się zjawić
we Frankfurcie of i c j a 1·
n i e. Ale prowadzenie kur11ów szpiegowskich nie wchodzj ntgdy - jak wiadomo w zakres oficfalnych zajeć.
Nawet p. Zaremba nie był
pod

tym

Chociaż John Foster Du~s.
objechawszy w g dni 7 %4•
chodnto-europejskich pa1\stw
wasatnych, zdążył jui: powr6..;
cić do Waszyngtonu to ;ed. .
nak
rząd Luksemb~rg 11 do„
tychczas ;eszcze po tej „szan.,;
tażowej" „Btitzreise" nie mo•
że ochloniąć. Popadł p 0 pro"'
stu w
bntzreisefiebeT""? Bo
też sko,;promitowal słę „nłe-i

możebnłe".

Wszy11tkim
wiadomo, ie
ame...,•kańsk:
•neoa•'"
0
."
• m:Mi'ster
.„
.
h
h ć ofic,'abii
zagramcznyc , c o
c
purytanin
pierwsze; wod11.
·
•• n,e
' ·3es todtego,
b yna3mme3
żeby sobie tęgo popić. A itd
specjatnq wprost slabo§ć czu.;
je do „rye,-whi.sky" (dola.ro.i
wa
„żytniówka).
Niestet11.
mocarstwowe wladze :.uksem
burga nie mialy o tym złelo..i
nego pojęcia. Toteż, gdy inne

„. ...,,

nawiedzane

„zqdy

zawczas"

p-rzysuo„obily gościowi
łela. ...
da zapas tego trunku, wladzao
luksemburskie wystąpiły
:8
chlebem, solą i coca-cola ty1..i
ko. Nic więc dziwnego, że do•
sto;ny alkoholik się rozsier•
dzil i kazał LuksemburcZ11kom
wyslać po „rve-whtsky" ::J)e""
cjalny samolot a:!„. do Pary•
ża. Niestety, samolot PotDróclł
z niczym gdyż okazalo się, te
podczas
nłedawnych rozm6•
wek
Dulles Rene Ma••eł"
wszystkie zapasy zu~to tło O""
statnief kropli._ sytuacja. bez
wyj§cta..
I dlatego wla§n.łe rząd' tuJC.
semburski popadl w rozstr6:f
nerwowy.
Nie chcemy tego
rozstroju poalębła.ć, anł tet
słać pomłędzy „sojusznikami"
ziaren
niezgody.
Jednakie.
czo?owy
podżegacz wojenny
jest m§ctw11. nie tubf, gdy wis
!lale nie spel"tłają w lot ;eao
zachdanek. Totei! z dotuchcza
sowii
pozycją filara „a~m.H
e"J'"opejskiej"
Luksembu„gi
na pewno może stę po7e„11.nć.

PAL.

wz~lędem W:V:jąt

kiem. Być może dziś, kiedy
P. Zaremba już jest całkowi
cie „spalony" - zmlei;i się f
to. i p, 7.aremba będzie pro.
wadził kursy szoie~owskie I
sabotażowe 0 ficjalnie.
Doda.fmy, że .,obrażony"
agent wywiadu Zaremba onże w
woln h chwilach
„socjalista" złożył swą
,.szl~checką" deklarację w
„Freie!': Eurona": w szczekaczce oficjalnie już kontrolowanej - jak to stwierdził pu
bllcznie k~nsul amerykański
w Monachium w listopadzie
1952 roku - Przez bońskich
neo-hitlerowców.
·~
Zważywszy całość dztalal·
naści (nazlonal) socjalisty" Zaremby, nłe ;iijdomo.
doprawdy, kto komu łri~e;
tu zas1JCzytu przynosi: czy p
Zaremba
neo-hitlerowskiei
„Freies Europa" czy też od:
wroWe.,
--SŁAW.

J
Gfazewska COgn!wo Łódt)
Wicemistrzyni Polski w 1ddzie
f2:J'b!del Da lYżwaell.

Przed Krajowym Zjazdem Spńłflzłełczości
•

I

T

Hei,'muzykanty grajta fajura!

Wesele kurpiowskie

Idziemy po najlepszej drodze
, ,
.
•
nią
na
innym pomozemy weJSC

.

.

eatr Miejski w Sieradzu. dziom

kierownictwo, staje na

strcnę prezydium zja-1 moctlYch nogach i rozpoczyna
W
d

oolidną pracę.

Z u i .trybuny zwTóco.n7
8lł
.... ł wszystkie twarze, stare l
· zmar
bruzda
„ ode pooran
.!ll:<:zek'
~mi
,e .
.
bli tnło 1 ?°!.s.n:;1ące I timienca<kiści. Na wszystkich ten
118.rn Wy1·a:z:• sJi;urY.enie
•
....

T~ samo

czy.ntą l!Pół42'ł-elc„ z

IWA> Pelagia„ RhW Kr:us11kow'ce
z~połoi lumy.eh go!!lJ>cdaNtw
Rosną plony, rośnl.e he>wy.eh.
oonda., :rcr.ną dochody ogólne J
<'lóo!bilste.

Il.ef.erat, który wYgłasza prze n.zs Pela.gia, posls>tb>Jl\'f!Y si>C"'odniczący PRN Sieradz, Jan mle 5 I 6 ldasy, wiera w 195J r.
JanJkowS<ki - to anallza :raz· ~rzecięi.-nie po u q zbóż kł<>t10·od k I wy.eh z heklla.ra, po.deus gdy in. .
ółdz' I
WOju
ie CZOS~l pl u. - O.~·w:>tJnaln.ie g~odarujq•tY c.h:o. . sp
CYJne~ w trzec:h pow1?ta:::~: ~Je- !>l n.lc-e.tw1e po a do 10 q.
RZ'IV Kr;1192>kowl.c:e podmost ploradzik1m, łnsJnm i w1elunzkim,
sprawozdanie z trzech lat wal- ny <'o 23 g, ez~·li zbiera o ł q
ki w gromadanh s;>óklzielczych wlęcr_i nili; mleJ8C>Owi i ok.&I!.azni
·
cll1o;>i.
.
~
. "
.
z WTOf(<em Jawrr1ym l ukrytym RZS D?;lerthl u~u1e z ha
- walki zakończonej wieloma 28 q ~zeuicy - chłe<pl tylko 12 q.
w RZS Ople.sLn sypie wspani.asul..-cesami.

I

1- osię

w E<Półdzlelnla<:h p.-oouk- ku wypracowa.I& 410 dniówek obcytny·ch po.gło~~ie bydła, trzody, ra.ehunkawy>ch, uzyskała roc,.;ny
dochód w wysokości U.4U :Ił.
owk.c

w 'powiecie sieradzkim, w
istnieJ·e 13 spó}dzielni
który
•
·
m
produkcyjnych wybudowano w
ciągu ub. roku: 1 stajnię, 2 chle
wnie, 2 wozownie 3 betonowe
.
2 cieplarnie,• 9 hal ogrosilosy,
dniczych i 6 domków jednorod.zinnyc'h,

Przykłady

RZS Op!-e&n z kre<'lyt-Ow 'll>:vsl<anych na 2 haJe <'"rotl„iu• .

tlz!ękl gos1><>d~.rnośc!

te,

wyJ'ęte

dłu-

z

giej listy przodujących spóldzielców, mówią same za sie·
bie A przecież poważny de>:
przynoszą spółdzielcom
chod
również działki przyzagrodowe.

c~enie

w~vl>••dowJI

i plamy„.

s ha.I, a P..ZS Izab~Hw ::" c~h!t
l h:i.ill wy'llu<lo~va.1 %. RZS Pelag'a
Mimo tych i wielu innych
.n.a budowę nowej o)lor:v w•1'10·! o rn\:cesów, ni~wiełe jednak zro
przew!dyw~ł
n!ż
lł.OOt 7lł mniej
kos.,t;orys ()pra>c<>wanv prZof'z fa- biono w pow. sieradzkim, ła
eh-owców. RZW Chcdw na rc»ian ~kim i wieluńskim w kieruncie młyna zaos=ędził 2uoo zł.
ku szerszej rozbudowy 91>ół

Doświadczenie nauczyło już dzielczości produkcyjnej.

spółdzielców, że o doBo oto w ciągu ub. r. do 12
pr.:aed<:tnle po ~~ło r~oj~e !!.Tcf1arstty""ia
isitmiejących w lf?OW. sieradzk e
czhy
b
Ka1bd:y h·ektar rze.palku onmego ---.-- • wd~<?ó~~~1 w·11-a o rac un ?- kim spółdzielhi przybyła zaleda.I w azs W<>~awlce po u,s q wys?1.a
_ u chi<>pów tyLk.o po B,4 q, sp6! wa ile ZWlększenie po1łowia dwie jedna nowa, do 8 w pow.
d~~lcy wykopaU po 370 q slem- ~erząt ~omowych i wkład w łaskim - trzy, a w pow. wie- chlO!Pl ty!ko po 11e q. mwestycJe.
luńskim. w którym istniały je1nt8'Ków
Oto gdy RZW Tubądzin w r. dyinie 2 r()lnicze zespoły wyChoć powoli, Je-cz: stale zwlęk-

le o<Wles t Ję,c:r:mleń: po n

U tych, klerzy

w Łodzi

q s ha

wielu

zwyciętyH ;;/~'.011>1 os>ąca.j11

Oto RZS Izabe1ów po roku
wegetac ii i ślamazarnej roboty
oczys<:cza swe szeregi ze szko~
.
. ó
dnik w, powierza nowym lu-

1951 przezinaczył na in\:vestycje twórcze, zdołano zorganizować
tyJ.Jto 4 tys. z.ł.,to w roku ubie· też tylko jedną spółdzielnię:
głym wydzielił ju~ 15.505 zł. RZS w Ła,;zewie AB.
Podobnie postąlJił RZS Wojsła
Aktywiści powiatowi ł gmin
wice, -który fundusz inwestycyjny na rdk bież. :cwiękRzył ni nie potrafili ożywić „sta5-k.rotnie w por&v..maniu z 1951 rych lecz papierowych" spół
dzielni w Jeżopolu (gm. Klorokiem.
nowa), w Podłężycach (gm Mę
ka), w Bogucicach (gm. KroPoważmy wzrost
kocice) i w Elodii (gm. Wodzierady).
stopy życijcv1ei

-·----·

Wiosna ich nie zaskoczy

I •

•
u ••
W parze z troską 0 rozwój
urtt0j p0Wla Rle ma
gospodarki zespołowej , W pHze
siczvcić"
si~
z. krzepn.ięci~n:i p~zeświadcze~
V
~
ma o wyzszosc1 teJ gospodRrki ·
- Mało u nas zrobiono na od
nad ind):wic:1uaI·1ą wyrRsta:n
przoclowmc.v p~i>cy, ~rast~ ~o /cir;ku spółdzie;lczości produkt~ cz~o.w.eka „czł~\vi;,~a cyJntJ - mówił podczas dys. półdz1elczo„c1 rr.Y.i11kcy1neJ i kusj· Stefan Kolbert członek
wie·
.iedi:ocześnie rosną dochody o- RZ~} Kraszkowice
luński).-Nie, nie ma się czym
sob1ste.
P.r.r.ykl:uty: ltod?.lna l"ranclm:k" szczycić mój powiat. A pr-ze· J d-'
b ł
·
Antczaka z RZS Tubądzin za. 713 · ·
Yo wie e z ,..adniówek obrachunkow•reh otI"Zy- CICZ mozna
m.Ma u q :tyta, pszcn'ey 1 owsa, łać. Za długo - mimo naszych
58 q z\l!Dl!D.iaków. 0około 14 q sla- sygnałów - t.oler<>wano w nana, n q buraków pas1rwnych szej spółdzielni nierobów i ezko
oraz 9.468 zł w got-Owce. Gdy war
t4ńć naturlilf.I określ\:my w ple- dników, tak że stliła się ona
n111duoch - roczn.:or doohód t>eJ ro odstraszającym przykładem Dopiero rok 1952 postawił nas
dt:lny Miągn..'.lł 11ona.d ts.ooo zt.
I · li N
'wi
i U
Reod'lllna Wa,'IC?:aków z RZS Wo7.WYC ezv . a
czci
dt:lera.dy sa 1.806 dniówek o-bra- na nog .
zebraniu w styczniu
ehullkowych w natur.aJlach 1 go- walnym
t6wce otreym&ła tyle. :te JeJ prze postanowiliśmy przejśc! z. II na
clętny mf&&!ęc:in:v zaTobeO< 056.J\g- III typ gospodarowania zespo-

I

czym

;:.v

(Pow.

ll4ł W)"!O'k<>ŚĆ

2.łl!O

zł.

CMewmistrz.yDI Bobro'W9k& s
AZS Tub~zlm., która w cla,1\'11 ro-

at:ty dzień zb~i%a na<1 ku
Wit-~ 11l e. lV ware-ztat.a<:h Te.Jl
Obos•uęi noln!;:twa, w Pań
ll1n.s1ynoOśrccllrn.ch
ll'LWOVl)"Cl1

z

gp6ll!l!z.llelnr'a;c-h
PGR,
w
WY"Ch,
pr()dU·kcyJnyeh oraz w groonadzJ<lch kuźnlach wre pra.ca przy remon.ta~h maiszyn i :ruirzę;!lzi :ro.l111.c:zy<:b.
Gminn~

Sp6J4z!elnle „Samo.po-

w

z10,p:!.tTuJą się
nawozy szlllcxn~. w z!arno sel~·k
<'łi einfkalia,
i rl-ż!le
c~Mo~~·~c

111c·c Cil.op.jk:i"

J>trf:rze!lne do zwaJ.czanh -;zl1ocln!
Zapcblci;llwl
ków w5r6d roślin
p~ńi.otwo
rcłn!,cy z go.spoda~stw
'Wych, ~Itól"'17!e!cz:vd1 i ind:vwidu3l!ny-l'h,

wyl<or7ystują

ft\vardr,'enla powler:>.ehnl
l wywotą obornik na pola.

gleby

prowadzą delegatury zarządu woje-

POl\f ;aaw$ l'l!azowle.c:ka re-

W

JllO.nty

plJugów - wielo.~k'bowców,

ku)tywatcrów, slewr.llCÓw z•1wlo-1
wyd!. l na.wozowy-eh, wnićw l
bron 70Staiy ukońzzone Już l!
We ~"ł;Pół7!1tW'O'd:DLctwle PC"""
o:iwladPOU BP.d!no eza !iiuo-wn1k wa•ntatów Hen~
l'Ylt Dudelt. - Nasze czter:v brypracowały na1;:u1y reJilont.owe
Na 57>czcgólne
J>tawdę dzielnle.
"'Yrótnlcnle :r~tgują bry<:ady
'Włn:dy9ława Fra.n·klewkza 1 J6zef~ lfot0oddrJ.cz;y1ka. Ple;rwsza prze
r1ętn1e wyY.onywala 135 proc. nor
PlY', a. druga. od 127 do 130 proe.
Obecnie w remonta.eh ma=n
f.'niwnooim~~tow:v<:b przoduje br·yJlld.a J6zcra Kolod7.il'j.czyka, .klówyd:;.mość dzi~un;i po·dJ'&
niosh. do uo' proc., na. drug'e
inleJ~e wysunęła slę br:n:a<la
11:1awa·~a J3M. suclleeklego (133
proc. noriny).
-

11allśmY

I~

Warmat<>wey POM Rawa Mair:ow!tck!' do dr.ia 3 !ut.e~o tt.koń
c~i l~nwn•c,; rem:-nt 17 >r!1&•1'I< _.' „.,,~no.,nowiązaJe,k oraz 4 mło

~ieśn!eJ, · n~ ~f'~zy~
wany harm

o 17 !ln:
·~·" dywał za31!1

D<.ogr~.

'
- A w!~ Wiosna
na-s n e zasilto
m6wią Jl
c:sYI 1uwa Mazowlec'<araeown.!cy POJll
.c:ho~by sie. 1'~Zl>~le za.sko~la nawet
rn!esl:ic weześmej
• nlż zazwy(an>
;,...

en.

słuchaczy

w latach

1952

steaaek woj~ łódzkiego, gdzie

Na J~!l· rn,<<>ruio'nvca
ca<"
.' k l
' · •·
Jlym z zr\Jran
. P()3t:\now!h a C ę
rcnontO'Ną
;·s.:r,:vii.Vd.ch rnas~;\r.n
r 1Dtczn-h
110

odczytów I

1 950 -

'""°li

wódzkiego w terenie.
Tematyka odczytów zaplanowana
na dlugio okmy i aktuali/rowana odpowiednio do potrzeb środowiska, akcji politycznych czy rocmic
historycznych. W śrOdowiskach wiejskich wygłaszane są odczyty z dz.iedziny agrotechniki, ag,robiologil, rolnictwa i hodowli.
Akcją swą TWP objęło 1 młodzież.
W ubiegłym roku roZJWinięto szeroką działalneść w Domach Młodego
Robotnika (zakładach pracy skupiających dużą liczbę młodzieży. Dzialano tam w porozumieniu z Zarządem Łódzkim ZMP.

j~t

•tyeznla..

Zadania 1 zamierzenia ·rowar:eyWiedzy P()WSzechnej są niezmiernie ważne. Wypełnienie ich wymaga nie tylko sprawnej organizacji
wewnątrz TWP, ale także współpra
cy ze strony organizacji masowych
1 placówek kulturalno-oświatowych.
Niestety, stosunek ich nie jest zawsze
właściwy. Słabe jest zainteresowanie
ze strony Ligj Kobiet i Związku Samopomocy Chłopskiej, który dotychczas nie zdołał opracować konkrettnych form współpracy w zakresie
organizacji odczytów w środowii;ku
wiejskim. ORZZ ponosząca pełną
oópowied:z;ialność za organizację ocl-

stwa

Julianem Tuwimem
ZorzQdu Łódzkiego TWP

~!f~~u:!~a~!!:f;~~~;
jednocześnie pracownikami TWP,

ok.re.;

BIERNY STOSUNEK ORGANIZACJI MA~OWYCH

braki
()ziała I ności TWP w Łodzi

N

K

• •.

(_)sią~nięcia i ~

iewiele miasteczek i "Mli można by znaleźć w naszym województwie, których mieszkańcy nie zetknęli się dotychczas z prelegentami Towarzystwa Wiedzy Powsze<:hnej, nie wiedzieli co jest celem tego towarzystwa, nie słuchali
prof.
Wywiad
organizowanych prt.ezeń odczytów.
Działalność TWP polega na popularyzacji wiedzy, zdobyczy techniczprezesem
nych, nauk prZ.JTTOdniczych, .7Jdobyczy w dziedzinie rolnictwa, historii wych objęła 715 miejscowości wojepostępowej myśli polskiej, nauki o
wództwa łódzkiego. W siatce tej uspołeczeństwie, literatury itd. Zadastalono 684 punkty wiejskie i 253
niem TWP jest dotarcie do wsi i mia- punkty odczytowe miejskie.
W małych wioskach i osadach działa aktyw odczytowy, współp.racujący
z :insl;rulktorami TWP. W 12 miastach

nicznej

Heeej, muzykan. ty grajta fafura!.~
- woła „raj" i zacierając ręce z uciechy kieruje
wzrok ku parze
młodych kurpiów .
A pow6d do zado·
wolenia niemały
wszak to je{[o prot„i:rowany kandydat na męża mło
dej kuJ:1)ianki „przeszedł" ... Więc
1alej w tany. a ży
wiej, a raźniej„.
Na czym to grają
„,muzykanty''-zapytacie? Trzy instrumenty - harmonia z nożnym .Na 7JdJęclu - młoda para napełnia pimiechem, skrzypewem szklarucę wKełnym gości.om.
cl':.ki i niewielki bę
benek - i to wszystko. I pły nej wobec artystów i twórców
ną jedna za drugą stare kur- ludowych po=zególnycb ziem
piowskie melodie. piosenka za polskich, a w ich liczbie i reSmigają pary, ro- gionu kurpiowskiego. Dlatego
piogenką„.
ześmianych drużb i urodziwych fakt powstania z0rganizowanedruhen, aż rozwiewają się z fur go i poddanego artygtycznemu
kotem pasiaste wełniaki dziew kierownictwu - ludowego zecząt i długie, barwne wstążki, społu kurpiowskiego należy gp
weselnych rąco i żvczl.i-wie powitać. Zespod
zwisające
przybranych kwieciem czep- spół. który pnywiózł właśnie
ków... Jakież to tany weselne? do nRsze"O w()jewództwa wido
Więc wspom71;anv już „fafur", wisko pt. „Wesele na Kurdalej-„powolniak" i żwawsze: piach", składa się z 20 ooób,
„okrąp:Jak", „żuraw" i nawet rodowitych chłopów kurpiowstary kurnl0w~ld w11lc z figu- skich. Widowisko ukazując tra
rami... A potem weselna bie- rłycyjny kurpiowski obrzęd we
siada i znów pieśń: „Dziękuje ~elny, ujęty w pewną fabułę-
my pani gośpodynt i pa.nu go- nosi konstrukcje i formę !<rluspodarzośiu za ten obziad do- ki scenlcmei. Całr>ś<" ohrzędu
bry, dajcie pz.iwa, a dobrego, ..oczepin", związanych z nim
:'>leśni i tańców. mel<'dii i stroa dobrego„."
iów - dla widza, który ogląda
Ten „obziad" - to nic inne- ie po raz T';„-„~„v - jC"st niPgo, jak poprostu - obiad, a to .„a+i->liwie wir'lowiskiem intere„pziwo" - to oczywiście czi>r- ;;ującym. I pod tym wzgledem
nane z pękatei bec1.ki... piwo. •pełnia ono dobrze rolę popuW kurpiowskiej gwarze jest laryzat.ora folkloru i obyczawiele charakterystycznej, a ;ów kurpiowskiego ludu . .Tako
~akie zasługu~e ono na poparmiłej dla ucha śpiewności.
cie i obejrzenie. Tym niemniej
•
wi"'nwisl{o wymaga jeszcze tu
i ówdzie starannego szlifu
Piękniir ziemia kurpiowska. reżyserskiego i wyposażenia
na której do dziś dnia utrzymał go w bogatszą oprawę dekorasię ciekawy swą odrębnością cyjną i muzyczną. Zapał i trud
folklor. adz!f! zachowały •ię C7.łonków zespołu jui wydały
specyficzna pal'tl I tr:1dycje owoce, 1~ aby osiągnięcia te
- obfituje taki:e w s11moro<łne „t.lłłY 6le jeszcze pełniejsze talenty artystyczne. Wydoby- tr7.eba "Mnewnić kurpiowskim
wać takie talentv, umiejętnie ar~tom ludowym jak najdowychowywać, T'Ozwijać i ota- godniefaze
warunki dalszego
czać tI'OS'kliwą opieką-oto nie rozwoju.
wątpliwie jedno :r: i~łnych za~).
dań naszej pol!tytld kultural-

pokutują jeszcze pozostałości kapitalistycZll'l.ego zacofania, dokąd w nikłym jeszcze rouniarze dotarła wiedz.a w niesfałsrowanej postaci, gdzie
trzeba rooibudzić zamiłowanie do nauki.
Zadaniem TWP jest dalej udostęp KADRA PRELEGENTC>W - NAUKOWCY I NAuczycmLE
nienie wiedzy tej części klasy roboW skład kilkusetosobowej kadry
tniczej, która pragnie swe doświad
czenie życiowe i wiadom<>ści nauko- prelegentów TWP wchodaą młodzi
we podbudować i usystematyzować, Pł'acownk:y naukowi wyższych uczelktóra chce mmpeJnić braki w wy- ni ł6dzkich oraz pewna grupa starksztakeniu, spowodowane ogranicw- szych naukowców. Na terenie powianym dostępem do nauki w ~troju tu dużą rolę spełniają nauczyciele
wiejscy. Prelegenci szkolą się syka pi tali.stycznym.
stematycznie w ramach kół rejonowych i kola wojewódzkiego, opracoSIAf.KA OBEJMUJĄCA '715
wując najlepsze metody dydaktyczMIE.JSCOWOSCI
Ja.kie są dotychczasowe osiągnię ne i formy popularyzacji wiedzy.
W listopadzie ub. roku TWP obj~
cia TWP? Liatka punktów odczyto-

ło akc.11\ od~ą równie! szkoły,
by pomóc organizacjom szkolnym w
kształtowaniu materialistycznego poitla<lu na 4wiat. OdC?.yt.y dla młodzie-
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cy w prrzygotowywaniu zaplanowa, nych odczytów.
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Akcja odczytowa TWP powinna
posiadać szerszy i większy n~ż dotąd
\ 1!1..Alll A . A J wpływ na kształtowanie świadomo(
g1
)
mas pracujących województwa
ll11 \ śc!
' I.:'11 UB/U
Ił B.J
ł6dzkiego. Do głębszego oddziaływa·
nia tego poważnego 1 ruchliwego ollo•ć odczytów I słuchaczy w mieście
1
środka oświatowego winno przyczyna wsi,
1:y obejmują uczniów starszych klas nić się lepsze zrozumienie przez akliceów różnego typu. Wybitni nau- tyw łódzki zadań towarzystwa. Akkowcy wygłaszają odczyty dla nau- tywiści kulturalno-oświat.owi winni
popularyzować działalność TWP. baczyciell
dać konkretne osiągnięcia, trudności
organizacyjne, a przede wszystkim
STUDIUM NAUKOWE
przyczynić się do społecznej kontroli
praform
W poszukiwaniu nowych
wy~łaszanych odczytów.
cy TWP :zorganizowało studium nauKoła prelegentów muszą być zasikowe i cykl wykładów powszechnych
dla przOdujących robotników. racjo- lone większą niż dotąd grupą wybitnych naukowców, profesorów \l.'YŻ
nalizatorów i młodych nauczycieli.
Ta nowa forma działalności ma na szych uczelni, większą niż dotąd ~ru
celu umożliwienie przodującym ro- pą konsultantów. prowadzącą st'mibotnikom i nauczycielom pogłębia· r.aria dla prelegentów,
Byłoby r7.e-.ną interesującą gdyby
nia wiedzy w różnych dziedzinach
nauki oraz udostępnienia im drogi ciytelnic':v nasi, korzysta.fąc.v z od·
do awansu społecmego i umożliwie czyt6w TWP. chcieli wy1>0wiedzf Pć
nie owocnej pracy samoksz:tałcenio się na łamach m1szPi ga'lct.:v na tP·
.b
wej. Wykłady te tTWają 6 miesięcy, mat pracy prelegentów TWP,
osią'gnie' i braków.
zajęcia odbywają się w niedziele.
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Ze stolicy
Łódź jest najbardziej
kobiecym·
miastem
.
„
Pierwszy budynek
pod względem zatrudnienia
z gazobetonu
~

wnątrz zakładu, umieszczać ak
itualne tablice z informacją o
wolnych posadach. Ale są i ta
lde zakłady, gdzie tego rodzaczy wymienić choćby tylko ju tablic nie wyv:iesza się.
w Warszawie trwa obecnie boty murowe i mają macznl•
murarkę Marię Szymańską wy choć _zapotr.zebowa!lie na pra· budowa bloku mieszkaniowe- ułatwioną pracę.
konującą 150 proc. normy i cowmkow Jest duze.
go wznoszonego z dotąd merozpoczęło procę
stolarza A. Klaczewską - 135
stosowanego je~zcze materiału Jeszcze w połowie br„ przewł·
proc. normy. Tymczasem jak- KAŻDY ZAKŁAD POWINIEN budowlanego, tzw. bloków ga- duje się uruchomienie w War•
słoiq
że często zdarza się jeszcze,
OPRACOWAC PLAN
zobetonowYch Gazobeton to 5zawie dużej wytwórni blokó\\'
że w naszych sklepach pasman
nowy materiał bur1owlanv skla gazobetonowych W związku z
teryjnych, zabawkarskich czy
Ponieważ w styc'Zniu rb. dający się z pia•ku, cementl! tvm na budowach kilku osie•
w~rzywnlc~o-ow.oco'Yy.cb mlo- centralne zarządy wszystkich i innych dodatków. tworzący dli stołecznych. a m. ln. na
być
?-zi, zd1·ow1 męzczyzm pracu- przemysłów oraz ministerstwa masę nasvconą powietrzem i Pradze i Grochowie robotnicy
Ją w charakterze sprzedawców wydały zarzadzenia które mó· od 'ś · ·
10 przystąpią przy budowie no· to naJczę
·
ś · ·
·
' stanowi- prarnwaną
p
c1 memem
W i'd Zi się
CieJ w P 1a- wią wyraźnie
wych bloktłw do układania
jakie
t
f
młodych
cówkach należących do dyrek- ska powinny b:vć obsadzane a mwos er.
B'el
h murów wygzych kondvęnacjl
„
PSS
Ł'd'
W
h'd
·
Łódź
•
znoszony
na
1 anac
z bloków gazobetonowych.
CJl
o z- sc o 1
przez kobiety
zakłady pracy
k d
·
b d
k
mężczyzn
-Zachód
bo .
' .
; -b . . 3 - on ygnacJowy
u yne
z
·
o wiązane są Jak na,sz, cieJ bloków gazobetonowvch zostaKobiety dowiodły, ze nie ma zawodów "męskich" l ,.ko. O~tatnio MP~ robi duże wy przeanal~zować u siebie te nie oddany do użytku w połoble·3Ych", nie ma pracy, Iltórej by przedstawicielki pic} pięłt s1łk1 aby przyciągnąć do pra- sprawy 1 opracować plan za. b
nej nie umiały wykon'\ć. Kobieta-ślur.11.n:, tokarz', motorni- cy kobiety. Motorniczy MPK trudnienia kobiet, szczególnie Wl~
weg mate• ,
• •
czy, kobieta-murarz, kierowca i kcbleta-piekarz, to określe Maria Goraj „urzęduje" co- na funkcjach zajętych obecn:e . as osowame no . 0 b'okó
WYlHSnla]ą
nb, które dziś n.lkoi;o już nie dziwią.
dzień w oddziale zatrudnienI'l, przez mężczyzn, którzy mogą n~łu kprzy whznOE?.emu • óln~ Dyrekcja Okręgowa Kolei ?at\
1
i zgłaszającym się tu kobie- być skierowani na inne stano- mz~sz alnyc . ma szczeg
Łodzianki kroczą w pierw- cy przedsiębiorstw
tłumaczą tom wyjaśnia sprawy zawo- wiska,
duze zna7~eme dl8: naszego stwowych w Łodzi mimo P<>dlę•
szym szeregu tych dzielnych się, że praca u nich jest nie- du motorniczego lub konduk•
!'
•
stale rozw1Jające~o s1e b•1dow- tego zobowiązania wymiany wakobiet, dla których praca za- odpowiednia dla kobiety. Frak torki.
nictwa ..Jak bowiom wykazały ;onów dwudrzwiowych na wagowodowa jest naturalną potrze tyka wykazuje jednak, że kodoświadczenia.
bloki z gazo- ny wlelodrzwiowe
poct11gu od
Na uznanie zasługuje fakt betonu używane do budowv choozącym z Łodzi wFabrycznej
bą. Fakty, że 56 proc. ogółu bieta potrafi pracować dobrze
o
DETAL, ALE WAżNY
zaplanowania przez Ligę Kozatrudnionych w Łodzi stano- w każdym prawie zawodzie.
biet 30 spotkań przodownic nie ustępują pcd wzgledem godz. 14.05 nie może uczynić tego
wią kobiety (w przemyśle proUchwała rządu z lipca ub. r. pracy z łmbietami niepra.eują właściwości cegle, a nawet z powodu braku tych wagonów.
cent ten zbliża się do 70), że
ułatwia w znacznym stopn:u
niejednokrotnie ją przewyż- Dla zllkwidow•nia jednak si:tuczRADOSNA PRAKTYKA
kobietom obeJ'mowanie pracy cymi. Spotkania takie zachęcą szają. Są one mianow:cie oko- nego tłoku powst~tego na skutek
w ub. roku bli5-ko 10 tys. konapewno
niejedną kobietę do
biet rozpoczęło pracować zaOt.o np. w Zakładach im. N a jej mocy zakłady mogą
od ło 2.5 raza lżejsze od cegiel;. zajmowania miejsc na pomoslacb
wodowo - mówią same za sie Str;::elczyka, ob. Swiderska ja- przyjmować bez pośredn;_ctwa wyuczenia sibęknow7go zaw u Wielko~ć jednego b!oku z ga- przez podróżnych mieszkajacych
bie. Są i takie zakłady, gdzie ko odlewaczka osiąga 159 proc. oddziałów zatrudnienia te ko- i pracy zaro oweJ.
zobetonu równa się wielkości bliżej Łodzi, od dnia t bm wz::no
procent kobiet jest bardzo WY normy, Michałowska, wyta- biety, które jeszcze nigdzie nie
Przy dobrze postawionej ak
cegieł tak więc murarze cnlono ten pociąg 4 wagonami osoki. W ZPDz im. Emilii Pla- czarka - 137 proc., a Towa- pracowały, lub mają co naj- cji propagandowej Łódź na 6mogą
szybciej wykonywać ro- sobowymi.
ter wynosi on np. blisko 80 rek, r<lzewiarka 282 proc. nor- mniej półroczną przerwę w pewno wywiąże się z zadania
proc.
my. W Łódzkich Zakładach pracy. Niestety, nie wszystkie,zwerbowania do pracv zgod
Metalowych tokarki Jadwiga zakłady umieją wykorzystać nie z planem około 7.500 nleFAŁSzyWA „TEORIA"
Dzied?,ic, M. Grzelaska, Tere- odpowiednio tę uchwałę .. Za· zatrudnionych dotychczas nisa Gr!'czyk i ślusarz M. Ru- kłady jak ZPB im. Marchlew- gdzie kobiet, które na funkZ drugiej strony mamy w dzińska przekraczają wysoko skiego, Stalina, Dywizji ~oś-lejach zawodo~vych wezmą _bez
Łodzi i takie placówki, które
swe bazy. Również wiele ko-1 citiszkowskiej,
Koczaskiego. pośredni udział w budowie 1
nie doceniają jeszcze pracy biet w budownictwie osiąga Harnama - dbają o to. aby rozwoju naszej
ojczyzny, w U·
kobiety. Tutaj na pierwszym piękne wyniki pracy. Wystar- na widocznym miejscu na ze· trwalaniu pokoju.
(k)
miejscu znajdują się przedsię
I i II sCopnia, a także w11bior51twa budowlane, gdzie koglosić cykl pogadanelc z zabiety stanowią zaledwie 7
kre~u higieny pracy, chorób
ktoś
brał
proc. ogólnej liczby pracowzawodowych,
dla robotnicników, W MPK procent ten
m.atek z zakresu lcannfenicl
w ub. roku wyniósł tylko 13.
.i pielęgnac;i niemowląt itp.
W wielu wypadkach kierowni
Przewiduje się także ur.zq
trzymanymi dotychczas.
(Historia
spotkania,
Wszyscy łodzianie w wie~u od 5 do 60 lat Dzieci korzystające 7.e żłob
d.tenie wspólnych
łmprei
rozrywkowych.
Niestety
które nie doszło
i przedszkoli będą szczemuszą się poddać szczepieniom przeciwko ków
pierwsze iebranłe iapoznaw
pione i kontrolowane na miejdo skutku
cze nie doszło do skutku ;i
scu. z tym, że rodzice musui
durowi brzusznemu
do zakładów pracy dostarczyć
Studenci medycy.
WTOREK, 10 LUTEGO
mie- winy zakladów. W ostatniej
bowiem chwili, ody studenci
świadectwa szczepień dotychszkańcy
II
Domu
AkademicT.20 1 17.30 (Ł) „z mikrofonem
Szczepienie dzieci przeciwko błonicy
przyb11U już n.a spotkanie, oczasowych.
przez miast.o 1 wieś". 7.35 (Ł) Wia
kiego prZ'I/ ut. Ogrodowe;
kaialo stę, :te ktoś zabrał •••
domości i reportaż dla wsi.
7.SO
Przypomin'1mY. że zarówno
28a, wystąpm z godnq po„Weryfikacja" szczepień
Stan pogody. 7.55 Wiadom. poran
klucz od §wietncy.
pierwsze jak i drugie szczepie- chwaly inicjatywq nawiqza
ne. 8.0<' (Ł) Muzyka rozr. 11.45
Studenci m.ajq jednak nania są obo\l(iązkowe i bezpłat nia kontaktów z zakladamł
„Głos mają kob; ety". 12.04 DzJenW tych dniach na mieście szczepień (9ZC'llepienia prze- ne. Natomiast uchylanie się od
dzieję, że dalsza współpraca
nik. 14.10 Dla klas IV - słuch.
im.
Marchlewskiego.
„Dw!e szkoły" 14.30 Dla klas v _ ukazały się plakaty obwiesz- prowadza i kontrol~je 17 po- obowiązku szczepienia kosztuułoży rię pomyślniej.
("')
„30 koni Wicka goni" słuch. 15.oo czające o rozpoczęciu
szcze- radni D _. dla dzie~i zdro- je 3 tys. zł grzywny, lub 3
Studenci zobowiqzaH słę
Mu:r;yka operetk. 15.09 Komun!- pień ochronnych
przeciwko wych) przynosząc świadectwa miesiące pracy przymusowej. przeprowadzi<! w zakładach
kat o stanie wód. 15.10 Aud. l!ter. durowi brzusznemu. S:r.czepie- szczepień przeciw błonicy o(w)
szkolenie grup .sctnitaf'nych
15.30 Dla ·dzieci - „W!tla Malejew nia rozpoczynaj<> się 15 lute"" szkole 1 w domu". 16.oo „ Wszech
„
nica Radiowa": „Nauka o Kon- go i będą trwały do 30 kwietstytucjt Polsklej RzeczypospoU- e · nia. Tym wszystkim, którzy
Ludowej" Cl). 1s.20 Aud. pt. „sa- „nie zauważyli" obwieszczeń,
botaż". 16.SO CŁ) z twórczości K. przypominamy, że szczepi· enia
Seymanows.klego. 17.00 Wladom.
(Mowa o kaszy)
popotudn. 17.05 Korespond. z za- są obowiązkowe dla wszystgranicy. 17.20 (Ł) „Wizerunek do- kich łodzian w wieku od 5 do
(Dokończenie ze str. 3)
lspodarzył indywidualnie na 8 nych go3podarzy w naszej groZ l6dzkich jadlospisów do
brego tkacza" reportaż A. 60 Lat
h T f.l
b ł
· 'k i żl
mowych zniknęly ostctt11io
Demkowskiej odznacz. II na~ro•
a eo i Owi Y o cięz o
~· madzie.
d'I na konk. btyskaw. w rozi:lośni
Pracujący będl\ szC2epi~ni łowego i odtąd nasz RZS nosi tak teraz powodzi mu się wspa
- My spółdzielcy z Dzierlipotrawy, w skład których
łód7:k'eJ. 11.15 (Ł) w so rocznicę w zakładach pracy, dla rue- miano „Zwycięstwo".
niale.
na - mówił ob. Pszczółkowski
wchodzi kasza jaglana ł (1f1I
urodzin kompoz. radz. M. Blan- pracujących czynnych będzie
Oświadczam tu z tego miej- zobowiązujemy
się
siewy
czana.
A zniknęły dlatego,
tera. IS.OO (Ł) Łódzl<! tygodnik 31
kt •
e lennych
. k owy. 18.3 o „No t atmk
.
dź w;ę
pun ow szcz p
że w żadnym sklepie uspo.
Uc;eczk~,
sca, że my w Pyszltowie, a J·est wiosenne zakończyć w ciągu 5
ozv•
"'
telnlka" 18.40 Muz. lud. w wyk.
Również 15 bm. rozpoczyna
nas 19. twardo staniemy przy dni oraz do końca roku pod·
łecznionym nie możn.4 było
orkiestry rozi::t. bydg. 19.05 Muz. się akcja
szczepień
dzieci
radOSRł
naszej spółdzielni i nie dam.v nieść hodowlę trzody o 50 proich dostać, mimo, te w marozr. 19.10 „Wszechnica Radiowa" przeciwko błonicy. Akcja ojej rozbić kułakom, którzy cent.
(1az11nach sklepowych leża
1
f~~~af~~:~. ~:.~0R'i: 0 n~9~;~ :~~ bejmuje wszystkie dzieci w - Już w 1949 roku byłam przypuścili na nas już szturmy
ła.
Leźala • _• niewycrniona..
ton ·czny w w:vk. w!elkieJ or:c wieku od 6 miesięcy do 7 lat zwolenniczką
spółdzielczości To tylko powiem,
że złamią
Po podsumowaniu dyskusji
Jak się dowiadujemy, ctma
gymf. 21.00 Dziennik. 21.30 Repo~- włącznie. W roku bieżącym produkcyjnej - mówiła z try- zęby, i że wkrótce cała wieś przez ob. Bąkowskiego, I setorzy tych dwóch gatv.11kótn
taż Zakopan„m.
z Z imowej Spartakiady w P. odbędzie się tzw. weryfikacja, buny Helena Bechtowa •. człon- pójdzie w nasze ślady!
kretarza KW - PZPR. zebrani
kaszy od dziś mogq ;e nabyw
21.45 Koncert chó
. .
ru roztli. wrocl. 22.()0 „Wszechn!- to znaczy kontrola szczepien kini RZS Pelagia lecz gdy
Członek komitetu załoŻyciel przedstawiciele spółd7-le1ni wv
wać w sklepach, zostalct ;Id
ca Radiowi": „z historii m · ędzy przeprowadzonych w
latach przyszło do założenia spółdziel- skiego w gr. Kiki, ob. Woźniak brali spośród siebie 27 delegabowiem wreszcie wycenłona.
narodowego ruchu robotnlcze~o ubiegłych. Tak więc rodzice ni wraz z mężem uciekłam do oświadczył:
tów na Krajowy Zjazd Spół Cena tych kasz zostala obniw o!<resie 1mo~rla117-r.1U"
2'?.,fl d 'ee·
· k
j k' pod l.ś
Gra ork. tan . P .R. 23.oo Koncert
dzielczości Produkrvinej. a w
Zl
i w wie u, a i
a i - miasta. Męża załamały kułacżona. l kg kaszy gryczanej
my wyżeJ·, muszą przyprowa- kie plotki,
starań, liście do Prezesa Radv Minisolistńw
23 .20
Muzyka dawna.
a J·ego strach prz ed b- Dołożę· wszelkichd K
kosztuje 15 zl 50 gr„ l ko
·
1
ś
dzić swe pociechy do punktów
a
Y
u
nas
Jeszcze
prze
raJo23.50 ostatn e _w_a_oo_m_o_._ c l _ . - - - - - - - - - - - kaszy jaglanej - 12 zł.
zespołową gospodarką podzia- wym Zjazdem Spółdzielczości strów Bolesława Bieruta i w
('ID}
lał i na mnie. Dziś wstydzę się Produkcyjnej powstała spół rezolucji wytyczyli droge swej
za te chwile słabości.
dzieL11ia. I wzywam do współ- d::iałalności na rok bieżący.
Będą więc podnosić w swych
Wróciliśmy w r. ub. do Pe- zawodnictwa z nami komitet
zespołach uświadomienie polilagii. Z otwartym1 rękami przy zał. w gr. Karszew.
tyczne, walczvć 0 wzrost plo' łd
jęli nas spółdzielcy na człon- W imieniu członków ZUZ nów 1 hodoWli, wszędzie stoso- ISPO
Zie
ków. A dziś?„. Dziś jesteśmy Okup Wielki - mówił spół wać statutową dniówkę obra• śl
szczęśliwi. Mąż pracuje jako dzielca Tkaczyk - przekazuję chunkową, popularyzować SWO
oborowy, a ja mu pomagam zobowiązanie. że do końca ro- ie osiąiruięcia i pomagać przy
mało
Do naszego mieszkania wszedł ku zwerbujemy do nasi.ej spół zakładaniu nowych sryółdzielni W
O li
dobrobyt. Nie, dla tego kto ko- :izielni 8 ostatnich indywidualCzesław Mondrzyk.
cha rolę. nie ma lepszego żyZwiązek Spółdzielni Przemy
cia jak yv spółdzielni!
ka~tlgorii
słowych i Rzemieślniczych orchłopskich
ganizuje w dniach 13 i 14 JuteZostały już ustalone warunki gminne zaopatrzone są w te na
~o w Łodzi w sali konferencyj
Przekonał
sprzedaży nawozów sztucznych wozy w ilościach pokrywają.
nej Komitetu Wojewódzkiego
na sezon wiosenny rb.
cych całkowite zapotrzebowa~obrobyt
PZPR. ul. Kopernika 8, krajoDo 10 marca rb spółdziel- nic.
wą naradę, na której złożone
nie gminne sprzedawać będą
Nawozami sztucznymi (mieNa mównicę wszedł 66-letni
':ędą sprawozdania przez spor·nawozy spółdzie!niom produk- szanką nawozową) dla pracow- G:·zegorz Szafral'13lq z gromaizielczość przemysłową f rzecyjnym, plantatorom upraw nlczych ogródków działkowych dy Pyszków. Twarz pomarsz'Tlieślniczą z działalności za rok
kontraktowanych, mało i śred- dysponuje Centralna Rada Zw. czona lecz czerstwa. Oczy peł
IG52 oraz sprecyzowane wytyniorolnym chłopom oraz na ce Zawodowych. Na jej zlecenie ne cgnia i radości.
czne pracy na rok bieżący.
le nawożenia łąk i pastwisk i ogródki działkowe zaopatruje
- Chcę wam powiedzieć, moi
W naradz . .: wezmą m in. una reprodukcję zbóż jarych.
w nawozy sztuczne terenowy/ drodzy, że wczoraj pow.;tała u
iział przedstawiciele MinisterPo 10 marca br. spółdzielnie aparat Centrali NasiQnnictwa nas nowa spółdzielnia. do któ~twa
Przemysłu DrobnP-go i
gminne sprzedawać będą na- Ogrodniczego I Szikółkarstwa. rej przystąpiłem jako jeden z
'ł.zem!o~ła i CP.ntralnego Związ
wozy sztuczne wszystkim kate Ogródki działkowe, znajdująre pierwszych. A co mnie przeko.cu Si;-ółdzielczt>~o'----goriom
gospodarstw
chło:;>- się poza mia&tami wojewódzki- nało?„. Wizyta u mojego syna
.skich.
mi, zaopatrzone zostaną w na- Teofila, który od dwu lat jest
Przy spóit17.ie-ln' prou.u.n.~.t1neJ
w Rudzie Bugaj woj. ł6dzkle,
Sprzedaż wapna nawozowe- wozy sztuczne przez miejscowe członkiem spółdzlelni produkunaeh~mloro k•lN' wł...,zoroW"ł
go i kainitu nie podlega w se- sW<)łdzelnie gminne na zlece- cyjnej Bilice, w woj. szczecit1dllt osób. któr<' nie ukońezyzonie wlo~ennym rh. żadny';ll nie terenowej rady zwią_z.ków 1sk~m. I oto com tatn stwierły sl'edmlu
k1a.. szkDl:y podstawowej.
ogranic:zcmcm. - Spóldzielme zawodowych,
l_dzil: tak jak przedtem, gdy go.~a. zdJędu: Je.k~a. geografii.
DZIENNIK ŁODZKI nr _35 (2~} '
~
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ub. roku

1O.OOO łodzianek
zawodowq
otworem

Bromy fabryk
przed kobietami
Czy zabawki muszq
sprzedawane przez
zdrowych

I

'nstytucje

[°

.

.REFLEKTOREA~ f'OŁODZI-;;:

Bezpłatne

ale

obowiązkowe

Cenna inicjatywaa le
za
klucz

eRAPIO•

I

Przed

~rajowym

Zjazdem

Spółdzielczości

Niewyceniona
i ag lana
i gryczana

powrót
zadowolenie

•

--

\Warunki sprzedaży nawozów
na zas~eww wiosenne

Kra1"owa narada

• I •
n1
.
h
rzem1e n1czyc

l d.

Wyia!na pomoc dla
i 'redniorolnych
Od 11 marca S?rzedai dla wszystkich
gospodarstw

I

• •

mnie
na ·

s,

J

4·

„

Ocl

•

a
ji

ń

Lepiej, ole jeszcze nie no celujqco

łrzyrztdowej

kłrHwnicy
do misternej
ondula ci i

Przed

Łodzi
Oglądają~ rewie . fryzur na

'Ur~ystości 5o-lec1a C~hu
Fryz3er6w, trzeba było stw1erdzić, że łódzcy fachowcy to
prawdziwi „artyści". Pośród
20-tu zaprezentowanych fryzur nie brakło ani dziennych,
ani fantazyjnych wieczoroWYCh misternie wykonanych,
a nawet była wspaniale uło
żona historyczna :fryzura Marii
.Anto?iny ze strusimi piórami,
wstążkami i perłami. (Fryzury
te potrzebne są teatrom).
W związk\I z 50-leciem Cechu i:iajstarszYm i najbardziej
zasłuzonym członkom wręczo
brązowe
no złote, srebrne

.odznaki.

Coś dla miłośników

pelargonii

sesji egz1111ina-

Wagony lramwaiowe

cyjnej na wyższych uczelniach ·

W 1903 r. w Łodzi było tylko 2-ch fryzjerów którzy potz:afili ukarbować włosy kobiece... trzyrzędową karbownicą. Pcmieważ oprócz nich znalazło się 10 innych :fryzjerów
męskich, umiejących strzyc i
dwunastka ta założyła
golić,
mieście Cech Fryzy.r naszym
Jerów i Perukarzy. (Nazwa była o tyle nieśQij;ła, że ani jeden członek Cecnu wtedy jeszpotrafił u-obić peruki).
cze nietego
czasu upłynęło 50
Od
Jat. Dziś rzemiosło :fryzjerskie
opanowane zostało przez fryzjerów łódzkich wspaniale, o
czym świadczy fakt, że na
ostatnim Ogólnopolskim Konkursie na 8 nagród 6 pozostało

w

zakończeniem

Garstka, która

slę

ile

Z Fi/harmonii

cierpią

spisała

na uwiąd starczy

Na wyższych uczelniach całe go kraju dobiega końca tego·
roczna zimowa sesja. egzamlna cyjna. Wykazuje ona gruntowniejsze opanowanie wiedzy przez studentów, ni:i: w latach poprzednich, Swiadczy o tyijl nie wielki odsetek .ocen niedostatecznych.

Karłowicz, Strauss, Czajkowski
Przypada;ąctl w tych dniach
44 rocznicę tragiczne; śmier
ci MiecZ11sława Karłowicza.,
Filharmonia Łódzka. u.czciła
wykonaniem ;ego u.tworów w
ramach XXII Koncertu Symfonicznego. Koncertem dyrySogował Tadeusz Wilczak.
listami byli: Krystyna NycWronko - .sopran i Maksymilian Zimoląg - róg.

Łódzki tabor tramwajowy
sprawia dyrekcji MPK wiele
Łódź posiada bokłopotu.
wiem aż dwadzieścia kilka
typów wagonów, które trzeba spe<:jalnie dobierać. Nie
Na wyższych uczelniach Ło.-, Wśród bardzo nielicznych słu
Koncert rozpoczęła „Rapsobowiem wytrzywszystkie
Łodz.i,
wyższych
szkól
chaczy
należyw
rolę
d~ mobilizującą
Karlowi.cza.
Litewska"
mują jedną szybkość jazdy i dia
tyYn przygotowaniu się do egza którzy słabo przygotowali się
slu.sznie;szym
jednakowe obciążenie. Wiele Niewątpliwie
Rapsodii
nazwanie
minów miał okres wymiany le do egzaminów, malazła się gru
z nich - to typy stare i psu- byłoby
zaponieważ
„Bia.loru.ską",
jące się często.
gltymacji ZMP-owskich. Reałl pa student-ów In roku geograbiało
bieżącym roku Łódź wiera typowe motywy
W
zując swe zobowiązania podję· fil Uniwersytetu Łódzkiego. wprawdzie nie otrzyma no- ru.skiego folkloro, odmiennego
te z tej okazji, studenci ZMP· Na skutek niedostatecznego owych . wagonów tramwajo- swym charakterem od litewawcy i niezorganizowani sta- panowania materiału grupa ta
wych, ale będzie stare i zni- skich da;n. Zresztą powraca.
szczone wymieniać na nowe. jący w u.tworze kilkakrotnie
ranrue przygotowali się do se- nie przystąpiła do egzaminu w
pełen niewymownej
temat,
Wpłynie to na znaczne ..iPock;uterminie.
oznaczonYm
Łódz·
Politechnice
na
sji. Np.
tęsknoty, ;est „żywcem" wzię
i
komunikacji
sprawnienie
klej słuchacze III roku Wydzia mowanie wyników sesji egza·
dobrze zna
zwiększenie możliwości prze- ty z pieśni żniwne;,
lu Elektrotechnicznego uzyska· minacyjnej na wszystkich wyż
wozu pasażerów. Pozwoli tak nej mieszkańcom rodzinnych
li w większości oceny dobre i szych uczelniach Łodzi ~·publi-1 że na zmniejszenie różnorod stron Karłowicza.. W owym
czasie - ziemię o;czystą Kar~
ności typów wozów
kujemy po zakończeniu sesjL
bardzo dobre.
lowicza nazywano Litwq. Wileńską i stąd tytuł Rapsodii.

Co.

10
LUTY

.

-

f{
-

-

:v

~~

DZIS
Schola.st.,ti
.JUTRO
Ma.rlt

NOWY (Więckowskiego
g. 19 „Henryk VI na

15)
ło

wa.eh"

WAZNE TELEFONY
Pogc>t. Ratunkowa 254-4ł
8
Strat Pożarna
Kom. Miejska MO 253-60
Miejski Ośr. Intor. 159·15

D~ZUR:V

POWSZECHNY (Obr. Sta
llngradu 21) g. 19 „J.ntryga 1 miłość"
lM. ST. JARACZA (Ja.
racza 27·29 g. 19 ,,Re·
wi2.or"

(Traugutta nr 1)
g. 19.15 „Doon.ek trzech

MAŁY

dzlew-cząt"

P.tUZYCZNY (Piotrkowska 2ł3) nieczynny
LALEK „PINOKIO" (KO·
gooz. 17
pern!ka 16)
"Skarb na pustkowiu"
„ARLEKIN" (Piotrkowska ~) g. 17 „Je.$

APTE"

i bratków
balkonowych

?l{•rl\'ł,;)
11:.114'!!
Q'Z,.1,e.

~~r...I.

WTOREK

. Jang Tse Klang" „Pne
gląd :;portowy 4-5?."
PKF 6·53 g. 18, 19 dozw.
od lat 7. „Ulica gra.
niema" g. 20 dozw. od
la.t 12. Program dla
namlQd.: „za.saidzlł dzla
de·k rzepę", „Mi.sio Ku
~a~:: g.Br!~ fbie mrów
1
MŁODA GWARDIA (dla
młodzieży CZ!etona nr 2)
" Wilhelm Tell" dod
" Lud Y k o1on lal ne pow·
stają" g. 16. 18, 2D dozw.
Od lat 14
MUZA (Pabianicka 173)
„Skandal w Clochemer
le" dod. „Czy wiecie.
te-. 2-51" g. 1s, 20 _
dozw. od lat 18
PIONIER (Franclszkańska 31) „Ostatni Mohlkanln" dod. "Bieg na
g. 17, 19 doow.
przeła.J"
od 1 t H
POLO~IA (Ptot°ncowska
milośel",
,,Kwiat
67)
dod. ..X rald tatrza6.ski" g. 16, 18, 20 dozw.
od lat 14
PRZEDWIOSNIE (żerom
sklego 74) „Gęsi ba'by
skł
Jagi"
ad il - program
~ I;,t f" 18 • 20 dozw.
1 ~AJA (dawniej Robotnik, Kilińskiego 176)
,,Mały partyzant" dod.

* Akadem.lę dla uczezenta eł
rocznlcv śmlerct L. Waryńskiego
organizuje w dniu ll bm. w lokalu własnym przy ul. Gdańskiej
nr 102 o godz. 16.30 rada zakłado
wa przy Miejskiej B\bllotece im.
L. Waryńskleg-0 . W programie referat okollcznośc!owy oraz część
artystyczna. Wstęp wolny.
a.
Dziś · (wtorek) dn. 10 bm.
godz. 18.30 w lokalu NOT (Piotrkowska 102) mgr Inż. Rybczyń~kl
wygłosi odczyt na temat „Analiza matematyczna w geodezji".
Odczyt pt. „Prawidłowe nastawianie obi~ zgr7.eblarkl w 1'.)';ze
dzalnl czesankowej" wygfosl w
dniu 11 bm. o godz. •19 w lokalu
Stow. Inż I Techn Przem Wlólc.
„Litewskq Rapsodię" - sl11- ul. Piotrkowska 135, int. R. Jóihar-cerskie"
„Igrzyska
9
nfK.~it~ ~~~~:~k~at 2~ szeliśmy w Filharmonii Łódz wickL
„AkcJa B" dod. „w kiej dość często - ;est ona
kraju soc.Jalł.zmu 2·5%", niewątpliwie najwarto§ciowr~t 1 18 · 20 dozw. od szą pozycją, w twórczości svm
ROMA (Rzgowska nr Sł) fonicznej tego kompozytora.
„o 6 wieczorem po woj Ostatnie wykonanie wypadło
ILC>dzlanln. - Wynik konkursu
nie". dod „Konie" g. raczej blado. Utwór ten nie- został ogłoszony w tygodniku
18, 211 dozw. od lat 7
.,Fllth" nr 2(Zl5) z 11 stycznia
SOJUSZ <Nowe Złotno) zwykle subtelnej konstru.kc;i, 1953 r.
„Nędznicy" II seria _ o piękne; instrumentacji wyd-Od. „Czy wiecie u.„ maga baTdzo starannego przy
t~~ 1 ·~4 g. 17 • 19 dozw. <Xi gotowania..
Pieśni Karlowicza - §pieSTYLOWY - Nieczynne wala Krystyna N'l/C- Wronko,
z powodu remontu.
prezentując bardzo mily glos,
k b
ś •
S\VIT - „Dltta" dod. - k ó
„Młodzi 1.ntynlerow1e". t ru z pewno cią zys al y
elektryczną
g. 18 20 dozw. od lat 18 du.żo więce; W audycji kame'S
A takie pieśni jak
TATRY (Slenkiew!cza 40) ralne;.
„Mal:l:e6.stwo a.ktork1",
dod. „Od wełny do 11 • „Pamiętam ciche, ;asne, zlote
brania" g. 16. 18, 20 - dni" - wyma.gajq dużego glo Wyda~ Instytut Prasy Czytelnik
su i dobrej konsystencji, zioła- Redakcja t Administracja Ł6dt,
dozw. od lat 14
ul Pl0 t k sk
CPrzejazd nr 2) szczn "" górze.
WISŁA
'" ...,
„Dwat tołnlene" dod.
283· 00 r ow a OO tel Centrala
- · Red. na~ 1~5-M godziny
b11l
koncertu
solistn
Drugim
20,
li,
16,
g,
„Błoni-ca"
przyjęć lZ-13. Sekretarz odpow .
„
od l
d
wi'~NIAR;t f;róchntka Maksymilian Zimolq.g, który 204-75. ęodz. orzyJ. lł}-12. dział
283-oo. wewn. sa oraz
gospodarczy
16) „Wawrzy:tlcowy sad" Z powodzeniem wykonał kon- 228
32
- · dział sportowy 208-95. dział
pr-0gr skład. g. 16, ia, cert na róg Es-dur Ryszarda
l Straussa.
20 d-oow. od lat 7
2kulturalny Hl-10. dZlał miejski
2842 t ll4-32. dział listów 143·80.
WOLNOSC (Na lóI'lc
Koncert Z4kO'ń.e%ontl 201tał Redakcja rękopisów nie zwraca.
owP
k"
~r!.ii? glS) 16 'i~La~:lska III Symfoniq Czajkowskiego. za trbelść t terminy ogłosze6. nie
ene odpowledzialnoścl
. b
W k
• •
·
Y onanie symfond 11ło cal Dział ogłoszeń _ Plotrk-0wska 98
doow. od lat U
ZACHĘTA (Zgierska 26) kiem udane, a.le sam utwór tel. w.so I 114-75 czvnny a-1s'
•
w soboty s-14
;:~;r w~':i.1:~" D~~; nie. należy do c~ekawszych po- Cena w &p;n~tmeeracle
pocztowej
g. '16, 18, 20 dozw. od Z'l/Cf!. Być moze słuszne jest
slęcznte
założenie repertuarowe poka.- Red J
lat 18

-1

Pracownicy poszukiwani

Twój

Wykwalifikowanych pracowników mistnów
:_7~alniczycb na samopn:;p,śnfce ,.v6zkowe,
6w zgrzebnych, 1>0moo manipulanta,
Prz bownfków zatrudnią natychmiast zakłady
ł elnYsłu Wełnianego im. M. Kasprzaka w
<1~zl ~11. Łakowa 11. Zgłoszenia przyjmuje co·1e n nie Sekcja Personalna w godzinach 8.30
d o 15 .
329-K
·

Łodź

„DREWNO"

iii..!

Ogłoszenia

d roboe

w

Łodzi

Al. KośoiuM;ki 32, tel. 163-49

zawiadamia, że przy ul. Piotrkowskiej 275
tel. 147-99 uruchomiła
punkt osługowY naprawy, skupu I sprt:edaży mebli używanych.

ANFORO·
Skórne. weneryczne. kobiece 15-19, Prócb
(1262-G)
nlka a.
nr R!:ICHEa specjalista
weneryczne Skórne, płclo
we czaburzen'a) Plotrkow
1ka lł, czwarta _ s.iód. (1380-Gl
i;!!a·
Dr ZAURMAN sp~jallstłl sktirne. weneryczne
s-S.30, 4-6 Narutowil'za
.G) KUPJ~ pliui lub domek,
1!!..J.
0243
Lódt ul. Slertkowsklego
Dr WOYNO specJallsta 37-15 Bilip Sta.nisław
weneskórnvch,
cnorób
rycznvcll. ubunenia _ .JESCONK~ ntęską, pranową sps:zedam. Wia
Nowotki
płciowe.
1• Wie
tel. 170-17 godz.
domość
10-11. l&-1
f~ont.
8
4
cmo-G)
br LESZCZYNSKI, eh~ -uo
roby wewnemne, G<!afl. SPRZEDAM tanio byle
&ka 'Tł. tel. 165-40 godz. z:araz pół domu (pięć lzb
(t557• 0 > wolnych). Wladoril.ość uJ.
11-19 .
Rzgowska 12 1klep >.: obu
(1209-G)
br SIENłi:O specJallsta wiem
•
ł-41 KOCIOł. ogrzewalny
llkórt)o.wenervc:r:ne
~Ińskiego 132
Henzla ekonomiczne zu·
Dr l"IWECIU wewnęt~ źycie opału, tokarenkę
serce 3-1 zeg,uml.strzoWSJtą, lokoPhll'a.
ne,

I

pocztą

SPOl..ECZ1'.m OGNISKO ARTYSTYCZNE

w

Piotrkowska nr. 252
tel. 129-72

l:.odz! Dyrekcja -

przyjmuje

na drugie

półrocze

zapiSY na

naukę:

a) gry na fortepianie, skrzypcach, akorde·
onle, instr. dętych, fisharmonii i organach.
b) ś ! ewu so1owego, c) teorii muzyki i śpieP
wu c hóra 1nego, d) rytmiki i choreografil
· zapisy do no·
·
dzi ·...,. j · p onadto przy3mu3e
eci„~e
malarstwa,
rysunku,
1)
wootwartych filii
grafiki i dekoracji, 2) Ż)'Wego stowa (dykcja, deklamacja, recytacja, gra sceniczna).

UWAGA! Filie S. O. A. rozmieszczone są
we wszystkich dzielnicach miasta.
s47 ·K

So' I od ob ro mowa

S. t P.

Dr ADO.LF SCHIFFMAN
adwokat.
kierownik Zespołu Adwokackiego

Zakłady Przemysłu Bawełnianego

I

im. 1
Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi, ut Łą·
kowa 23-25 przypominają, ze stosownie do
uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów
z dnia 14. 12. 1950 roku wszelkie zafalenia
i odwołania załatwia dyrektor zakładów
względnie I lub II zastępca w poniedziałki
od godz. 12 do 14. Jeśli w poniedziałek
przypada dzień wolny od pracy, dniem
jest najbliższy dzień powszedni ty3324-K
godnia.

I

tra

Bardowskiego

orzypominają,

Łódź,

w

Powiatowego Komitetu
Pokoju w Łęczycy.
Eksportacja zwłok odbędzie się w dn.
1I .lutego br. o godz. 16 z kościoła pa·
rafialnego w Łęczycy na cmentarz miej-

scowy,

I

im. Pio-

ul. Gdańska 80

że stosownie do uchwały

Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 14
12. 1950 roku wszelkie zażalenia i odwoła
nia załatwia dyrektor zakładów lub pler·
wszy zastępca w poniedziałki od godz. 1012 ! od 14 do 16.30. Jeśli w poniedziałek
przypada dzień wolny od pracy, dniem
przyjęć jest najbliższy dzień powszedni ty·
312-K
go dnia.

„N A P H TO LG RU N"
11 0 ś · 1/2 k
g.
ci
w
NATYCHMIAST
KUPIĄ
Warszawskie Zakłady Fotoch1"mi.czne

BARWNIK

cka

Łęczycy

przewodniczący
Obrońców

Zespół

1'79'7-Cl

w

Adwokacki
Łęczycy,

Po długich i ciężkich cierpieniach,
opatrzony św. sakramentami zmarł dnia
8 lutego 1953 roku, przeżywszv lat 62
~z najuk~chańszy mąż, ojciec· i opie·

S. t P.

Dr ADOLF SCHIFFMAN
adwokat
kierownik Zesoołu Adwokackiego
w Łęczycy.
Wypnrwadzenie drogich nam zwłok z
kościoła parafialnego na cmentarz miejscowy" w Łęczycy, nastąpi dnla 11 lutel:?O 1953 roku o godz. 16. o czym zawlafamlają 7vczllwvch pamięci zmarłego
żona. eórkf. 7.f„1: • wycltowanka
i rodzina.
~ '7!!8-G
!>Oknie ZAM:IENJĘ wille jedno4
ZAMJEN~
wygody prz'' rodzinna we WrO">~'·''n
kuchnia.
Placu Wolności na a po- "a m1es1kanie w 1' od~!.
!<oje z kuchnią lub do- "'.'{!C>!:zenla Wrocław ul
-nek Oferty skladal' Blu :"7~ck!P!!n !;5
l'OOR."l
ro Ogłoszet\ Plotrkowsk•
nr 98 pod „Gabriel".
POSZUKtW. PRACY
ZAMIENIJlł

domek Jednr
rodzinny 3 pokoJe. kuch ~UTYNO\VANA ret\lSZP•
n1a. wYgOdy. Olfl'Ód OWO· .ca przyjmie dod3tko··"''
Ja-"C'"
~owy Ruda Pab. na 2 pc- „race do domu
n;;="-G1
ANGLISTA mgr pol!ZU· !toJe. kuchnia wy!!n<l~· e m. 5
229-7~
Tel.
~ródmteścle.
Tel
za lekcje.l)Omieszczenie
kuje wygodnego
ZGUBY
od -11 t od 15-JT.
i2t-51 godz. 20-22

~~~~a~~~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::~=~~====W~a~r~s~z~a~w~a~,~u~L~W~o~b~k~a~4~5~,~~~=~
~~~~Bs 5
- - -....- - - - - - - - t~~n1:Z~ :z~~le<:aar%~~~
272-01
' - KUPNO-SPRZEDAŻ
,·~von'1
J'
telefon
191 (lł28-Gl
Piotrkowska
ARYTll{OllfETRY mHZY
1

Dnia ~ lutego zmarł nasz nieoceniotłY
kierowruk, kolega i wieloletni współto
warzysz pracy

DWA oddzielne mieszka
nia jednopokojowe (Rzgo
wska, Kilińskiego) zamie
nię na 1-2 pokoje z ku·
cbnlą śródmleścfe. Ofer
ty sJdadać Biuro Ogło·
szeń Piotrkowska 95 „:Ila
(1526-G)
miana 1526"

Zakłady Przemysłu Z~zebnego

agu e Kolegium Redakcyjne

•

przyjęć

LEKARZB ·.
Dr
WICZJ&dw Iga

P.M.L.

Piotrkowska 161

Pomomlcza. SpÓldzlelnia' Rzemieślnicza

-

energiA

LOS: ALE

Zamieiscowym -

*

Oszczędza i

los

czeka na Ciebie w Kolekturze

Kierownika warsztatów zatrudni Technikum
~nergetycme Łódź, ul Kilifurkiego 172. 352-K

WY~Walifikowanego księgowego produkcyjno: • ~ałowego zatrudnią natychmiast Zakła
etnysłu Dziewiarskiego łm. Wojska Pol·
s~i
e~o w Lodzi ul. Wierzbowa 44. Zgłoszenia
1
353-K
~ ste przyjmuje Dział Personalny.

szczęśliwy

*

;4

Aptek!.: nr ł (Przejazd
19), nr 7 (Wólczańska 37)
nr łł (Piotrkowska 225),
nr li (Zgierska 146) nr 2.2
(Nowotki 12). nl' H (Woj
:..!l'ZYjemnle jest w pokoju, ltle- ska Polskiego 58'), nr 85 Szipalk"
...,, Przed oknem c:cv na balkonie (D11browsklego 24-b).
Miejs~ Przedkwitną kwiaty.
łC,INĄ•
A. $. nr łl CAi. Kopostano- ściuszki 48) dyturuJe co6lęblorstw-0 ogrodnicze
wiło t>Omóc łodzianom pragnącym dziennie.
•
PI'ZY<>Zdobit! balkony 1 okna \ zaBAI.TYK (Narutowicza 20)
DY2UR POł.OZNJCZO·
g.
dosta't'czyć reflektannadzlet"
planowało
„Droga
GINEKOLOGICZNY
~m ju:I; gotowe skrzyneez'kl z za14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
is1anymt kwiatami w kilkunaatu
dozw. od lat 14
Od Jodz. 8 do 20: szp GDYNIA (Przejazd nr )
gał;tinka.c:h 1 odmianach, pelargo2
nie, PE!funte. szal'w!e, najwcześ- t.m. dr. Ił. Wolf - uL La Program filmów doku·
glewntcka !ł; od godz
:nlejae balkonowe bratki itp.
kult.-<>ś1
mentalnych
Spnedat skrzynek rozpocznie 20 do li szp. bn. Curle- wla.towych. „Na. wl~:ę ~ut niedługo, o czy:m powla- Skłodowskiej. uL curie·/
ki-eJ b1140'Wle", „Rzeka.
~ my naszych czytelników. (k) Skłodowskiej 15.
---------------------------------------------------------

.„

zania nie tylko „pereł literatury symfonicznej" - ale rów
nież ze względów historyczpośledniej
u.tworów
nych
szych. Do takich w tum konmt:>dztencz11
cercie natezaty
koncert na rÓg Straussa oraz
III Symfonia. Cza;kowsktego.
Cz. Z.

ZAOFIAROW. PRACY
do liczenia.
lll"
•••J pokoje 3KłtADZlONO karte me·
„ -...
:; POKOJE
-·- 1 kuchnia ZAMIENI•
61
nienawe••~czne.
elektryczne
wsp na zauuen ę na du kuebnla, wygody. cen- :lunkową, pokwltowi;n'"
z naturalnej wody ze źródeł iwonickich, słuźy
domowa
komplet ne, st~?e kupuJs POMOCNICA
żv ł pokójk ewhen1 tualnfle ' trum na dwa pokoje. I:·_ :u zlotor.e d<,kumenh..
do przyrządz:i.nia. k"piełl jodobromo""'ch.
~~zt:~uy napraw. ma· do trz.yletnlego dziecka
t pokó· 'raz leg:t.
O ert:v,~hnla.
uc n l!ł·O<>los>er
e z Biuro
ma
"'
~
U m~„Jłwia
p.Jotrk<>.w-,
Wro'VYch
:.aJri
Ubezpiecz
1e lub pokój.
1dd z1e1nwygody
~kładać
leczenia•• „zdrojowe"o
przeprowadzenie
i
przedłużenie
k
J Pujd31< poszt1k!wana.
wa
,n„ .. an
p· k
"'
d
• • ero?cl!m s a 222 mie$Zkąp.1a 6 od
'1
182 k1· >poł„ leglt zw. zaw na
_0f
Tel.
p0kój.
1
~hnla
„Cle
pod
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owaka
1otr
!
_
_
_
M::,;·.R!!;..„n!!.:..
Wlelf'm
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'lazwlsko
'l62l-G) od lł-lf
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O mistrzostwo

łwiała

w hokeju na

łodzie

Pierwszy mecz Polska gra zCSR

~~~~~~~~~eJkłosy Otwarcie
Dlaczego do mistrno.rtw ~r
mierczyc h III klasy nie st.asM:·
li na planszy zawodni cy Włók·
niarza, a z AZS zgł0$il ~o
jedną zawodniczkę Stefaniakównę. Przecież zrzes'Zen ia
te posiadają dosyć licz.:ne sekeje i trudno uwierzyć, żeby
brak było młodych zawodni ków, którzy tym razem mieli
doskonałą okazję do ztnierzenia swoich sił.
.
Ostatecz!11~ zgłoszono ~lko
28 zawodni kow.
Wyniki przedstawiaj~ się

11astępująco:

Ili Zimowej Spartakiady

skład weszły:

Wo jsk a Po lsk ieg o
W ~let1\

odlbyło ~ masoweg o
ollw~Mcie III Zim<>- K.ra•j nasz,

lJl'OCZ.V'6te
wej Spad'lt>aikiady Wojsk.a Polskioego, na sba!rcie której Eltanęli czołOWi żomlerze spor~ Indoweg o Wojska Polski.ego.
Do ~ Sperlak iady p-zemówił przybyły na
uroczyst e otwairoie wicemin ister obrony narodow ej gen.
Popł.aiwSk!i.
„Już po~

Floret kobiet: 1) Mnichów na., Gwardia ; 2) Stefania k,
AZS· 3) Mizersk a Gwardia ·
~) K~sifuka Gwardia .
'

W Zurłchu odbyło się Jui
Ioeowan le i podział na. grupy
drużyn zgłoszonych do hokejowych
mistrzos tw
iiwlała.
Polska 7.alłczona została do
grupy silniejsz ej w której

inJeci - oświad
~ł m.in. mówca - ~j~
się w Zalkorpan em MJ~eps1
sporww cy
nasze.go WOJska,
aby zdać egzamill} z całorocznych przygoto wan, aby wykamć w:z.;root tę.żyz.ny fieyC'Lll.ej
co.~
lepsze przygotowani~
bclljowe.
NaSl'Ja iwtadza ludowa i
PolSka
Zjedru:lczon.a Partia
!robotnic za pnev.>00 .niczka narodu - S'tv.-«lll"Zyły doskonałe
warunki dl.a roo:woju sportu

i

wyczyno wego.
budiujący oocjadm n,
pot.rzełl'llje
ludzi zdrowyc h i
silnych, śm!.ałych i wytrzymałych, 7Xl0ilnych do najwięk
szego poświęcenia w walce o
wykonali lie Planu 6-letnieg o,
gotowyc h do obrony niepod'le gości i wolności
naszego na·rodu.
Taik jad!: lud pracujący swą
bohaterską pracą,

tak

żołnie

rze ooszego wojska ofiairnym
i wzmożanym wysiłkiem w

nota 326,5. W:iicemls t:rzem zoet&ł Jan Kula. - &koki: 63,5,
63,0, 69,0 - not.a 302,5, 3)
Krzepiow skl Da.nie} - skoki:
61,0, 62,5, 65,0 - .nota 288,5,
4) Ranka - skok.i: 63,0, 67,0,
70,0 nota 280,5, 5) Wawro
- skoki: 61, 62,5 i 64,0 - nota 276,0.
'

Czechosłowacja,

Szwecja , Szwajca ria l Niemcy
zaehodn le.
Pletwny mecz Poll!:.ka rozegra z reprezenta-Oją Czechosło
wacji. Spotkan ie ło odbędzie
się w dniu 6 marca br.
'1 marca. Polska &T• z Nlemcami zachodn imi, g marca ze
Szwajcarią, 9 marca ze SzwecJą, n roli.rea rewanż ze Szwaj
carią,
tZ marca z Niemcam i
zachodn imi, 13
marca
ze
Szwajcarią
l U marca ze

wać się będą w Bazylei. Me•
cze słabszej grupy, w akłacl
której weszły: Włochy, Au-

stria, Belgia, Francja, Anglia.
i Holandia . odbywać Gię będ"
w Zurlchu.
----

Hokeiści Norw egii
iadą do ZSRR

Hokeiści Norwegi i zaprosze ni zostali do Związku Radzlec•
kiego na rozegran ie
kilko
spotkań
towarzys kich
w
dniach od 6 - 15 marca. br.
z drużynami ZSRR.
Rewanżowe mecze
odbęd:\
się w Oslo w dniach 19 29
marca.
Sz"\1\•ecją.
Mimo, Iż hokeiści norwesc y
Rozgryw ki tej JFUPY ro741TY- zostali zgłoszeni do hokejowych mistrzos tw świata.. zrezygnowa li oni z wyjazdu do
Szwajca rii, uważając, że tarnee po lodowisk ach Związku
Radzieck iego będzie bardziej
a.trakcyj ne nli walka o mistrzowsk ie punkty. Występ w
CS), w. lekko półśrHnla - Ucha ZSRR umożliwi łm rozegran ie
ra (G) przegra! z Gajewskim (5). kilku spotkań z doskonałymi
Byla to na:pięknlejsza walka bokeista mt
radzieck imi
co
dnia. Zachara prze~ral Jl(>żnicą przynies ie bo~elsto
m
norweJednego pkt. w. półśrednia skim
wiele
korzyśCi
sportoZwierzak (G) pokonał wypożyczo
nego przez Stal ze St>óinl zawod w-ych.
nika P'etrzaka . w. lekkoArednla • - - - - - - - · - - - - - - - Makówka (G) pokonał Mal!nowsk!eg0 (S). w. śreiln!a Wolak
(G) przegrał z Lan!Jiew!czem (S)
w. pół.ciężka - Lisiak (G) wygra!
w pierwszym starciu p::-zez Ko
odz~aką
ze Stasiak!em (S), w. ciężka Nle'Yadzll (G) pokonał w trzec_im
każdego
tarem przez poddanie się :Tanialta (SJ.
..,
,
W ringu sędziował Kozak. Publlcz.ności około 'IOO w'dzów.

Bok serz y Gwa rdii (Łódź)

wyg rali w Kut nie

podn.o...o;rzeniu swego wysZlkol enia umaoniają siłę obronną
naszego maju, siły <>baru po- Pięściarze
Gwardli łódzkiej wy
'
koju. Zbraitalili z żołnierzami stąuili w Kutnie
na meezu ze
Floret męski: 1) BoroWl!lk l
boh.a.teii
Stalą w osłabionym składzie z ui
skiej
ArmH
RadziecKolejarz ; 2) Kobielsk i ~warwodnikam
i,
którzy
kiej
!
armii
krajów
demokra - jedynie spotkania mieli za sobe
dia; 3) · świderek, Unia; Kowa
pierwszego kro
cji ludowej żołnierze nasi pod- ku.
lewski, Kolejarz .
noszą z dnia n.a dzień poarlom
Niemniej jednak łodzianie odSzabla męska: 1) Kobielsk i,
wys2lkoleni.a bojoweg o i poli- nieśli zasłut.one zwycięstwo U:8.
Gwardia : 2) Pakowsk i, Gwar·
tycz.nego . Sport i wychgw anie Wynik! spotkań w poszczególny<:h wagaeh były następujące
dia; 3) Kunkiel, Gwardia ; 4)
fizyC"l%le stanowi nierozer wal- (nie roz,egrano
spol1<anla w waBorowsk i, Kolejarz .
ną azęść wyszkol enia bojowe- dze muszel):
w.
go,
kogud-a
wyrabia
I
Majchrz.akCG)
w
żołnierz.
ach
I
szybkość i wytrzymałość, od- pokonał Wojtalika (S), w. ko.gucla
II Wiśniewski CG) wypunkto wagę i wolę zwycięstwa".
wal Szczepańskiego (S). w. -p.i(>r
W dalszym ciągu przemó- kowa - Kaczmarczyk (G) pokonał
Narciarz e mrozu się nie boją.
W biegu na 12 km zwyciężył wienia wicemini lSter Popław Kublck 'ego (S). w. lekka - Sylmla (G) przegrał z Błaszczykiem
Na starcie mistrzos tw szkol- Zambrzy cki Wł. XII PGU..
- ski wzniósł okrzyki na cześć
nych stanęło 65 zawodni ków, 1.03.09; 2) Żyżyński G. IV TPD chorążego pokoju Generali .sw tym 11 zawodni czek. Mi· - 1:04.30; 3) Łukasiewicz E. V simUEa Józefa Stalma,
na
strzostw a odbyły się w Tu- TPD - 1.05.04.
czesc ukochan ego wodza i
.szyn Lesie. Poszczeg ólne trasy
nauczyci ela narodu polskieg o
W punktac ji ogólnej
były dobne
znakowa ne, nie żyli narciarz e XII zwycię BoleslaW13 Bieruta oraz na
PGiL
mówiąc już o tym,
że były 27'7 pkł; 2) II
PGiL - 263 pkt.; cze.se ministra obrony nad"o,rna1own icze.
dowej MaTSZał'ka Polski Kon3) I PGiL - 227 pkt.
W konkure ncji
stantego Rok0&so wskiego. Odziewcząt
krzyki entuzjas tycznie podna dystansi e 4 km zwyciężyła
Na szczeblu szkół !111od.zież interesująco, bo to nie byle ja w Parku Poniatow skiego.
W
wszechs tronnie
chwycili żołnierze-sportowcy. ha~cerska. brala gr~mialny u- ki zaszczyt znależć się
uzdolnio na
w repre tym też dniu na starcie stanlł
·
·
Gundela ch E. X TPD w czasie
.
fla
.
.:........
dział
w
zimowyc
zentacji
h
igrzyska
i wyjechać do Kryni· łyżwiarze. W drugim dniu mi•
ch.
w. ciągruęcia
gi pa, ....,wo- W sumie na starcie mieliśmy
26.12. Skończyła ona ostatnio
strzostw zmierzą swe siły nar
W~J .n.a maB"d dokonał przy 5.300 zawodni ków. Na szczeblu cy.
kurs narciars ki w Zakopan em.
Uroczyst e
otwarcie
mi- ciarze na trasach w Smardze '
dzwiękach hYJn?u narodow e- dzielnico wym na starcie
Drugie miejsce zajęła Jakubow
było strzostw nastąpi w dniu 15 bm. wie.
/
go C3X>łowy narcJ.alI"Z CWKS - 1.058 zawodni ków
ska !>. VIII PGiL
2'7.10,
W półfinał
ror.gryw - Ciatpł.ak.
.
trzecie - Sochack a J. Liceum kach o Pucharowych
.
Polski w piłce
• .
Teraz zbliża
moment de·
Pedagog . - 27.42.
Na zakończenie uroczyst osci cydujący, dz.leńsię ostateczn
siatkowe j kobiet
rozegran o
ych
W konkure ncji chłopców na spoitkani a
otwarcia
III
Zimowe
j
Spartaeliminac
ji.
eliminac
Przeprow
yjne
adzone
w kiady
dystanr.i e 6 km wyniki były trzech grupach.
Woj.oka Pols.kiegQ odby- one będą w Parku Poniatow następujące: 1) Graczyński M.
ła się defilada zawodni ków, skiego i w Smardze
spotkanie bokserslc:l~ o wejście po dwóch wy~ranych rondactl
wie 15 i 16
Siatkark
i
Unii
łódzkiej
wal·
VIII PGiL 26.36 (dobry
po czym odbyły się pierwsze bm.
do II Ligi przyniosło Unii (Piotr zremisował ze słabym Mil'ko,
czas); 2) Tuora J. I PGU.. - czyły w Olsztyni e zajmując konkure ncje Spa!"taki
!ców)
przekony wajace zwycięstwo w&,fa lekkośre<lnła - przecl_wnlk
a~y.
z Łodzi wyłoniona zostanie
28.00; 3) Krawczy k J. XI TPD pierwsze miejsce, przed SpójGwardią (Bi~lsko).
Cygana - Jedraslak został 7.dyW otwartym konkurs ie sk~- 38 osobowa reprezen tacja har· nad
nią z Warszaw y,
Gwardią
z
Sukces
. Unii móg!by być cyfro- skwaLf!kowany w III rundzie z.a
- 28:42.
Gdallska i Spójnią z Olsztyna . k?w startowało 31 zawodlili - cerzy na Igrzyska Ogólnop ol- wo wyższy. gdyby nie słaba for- n!eprawidlowe cl~y.
kow:
.
r.kie. które rozegran e zostaną ma Madejczy ka 1 Steca. którzy waga pi>J.ciężka - sekundan t
W Szczecin ie niei;łety nie
mając
miernych przectwnilców podd2l Ka'użneg 0 Dobij!,
Mistrzem WoJiska Polskieg o w Krynicy. Dla reprezen
tan·
powiodł<> się siatkark om łódz na
wywatc~yć tylko remisy
wa.i:a c1ętka - Stec zremisowa
rok 1953 w konkure ncji tów szyte sa jednolite unifor- zdolall
Sez kondycJi jest również Masla- po mało ciekawej walce z Ko-ł
kiej Spójni. Łodzianki w swo- skoków otwartyc
h
został Sta- m.v. Otrzymają oni nowe buty relt.
morkiem.
jej grupie zajęły ostatnie nisław Marusa.n
Bohaterem meczu był Cygan
:, zwyciężając narciars kie i łyżwiarskie. Wal
Werdyf<"ty sędziowskie były bez
Lekkoatle ci Łodzi szykują s: ę miejsce za Kole.}a.rzem z Gdań skokami : 71,5,
(Unia).
Wprawdz
ie
przeciwni
k
je
75,5
7a~trzeżeń
i 76,0 - ka zapowia da się nadzwyc zaj '{O
. Organ'zac ja zawooów
do rozegrania
zimowych m!- ska, Gwardią z Wrocławia i
był surowym bqkserem ,
nie
dobra.
A. s.
&trzostw. M strzostwa odhęd" się Kolejarz em z Torunia.
m" ' ej plotrkow: anln wa-lczył am22 bm.
bitnie.
W grupie pierwsze j zwycię·
Do m i 'łtrzostw, które rozegra·ne
z bok!terów Gwardii wyrótnill
siatkark i AZS A WF z
zostaną w hall w Pabianica ch sta żyły
<lę: Zaskwara . Frydrych i DObinać na sta.-cie ma o!colo 150 za- Warszaw y
przed Gwardią z
ja.
wodników. Orl(an izatorzy zazna- Krakow a i Unią z Radomia
Wynlkl technlcz!le l~ospodarze
.
•
czają. że lekicoatlecl. którzy spóź
Jedna z najlepszy e;h pływa
w Poznaniu w me~u 0 pu- na p!Prwszym mie.1scu):
Dwie pierwsze drużyny z
n . ą s i ę na sta rt pierwszej konku~··
waga
muna
Brzózka
odniósł
czek
Polski
MaUnow
ska słar char Polski między Pozna.ni em zwycięstwo
rencJ '. nie hęda w ogóle dopusz- każdej grupy rozegrają mię
nad Sawickim w I
towała ostatnio w zawodac h o a \Varszaw
szermierz e Lodzi szykują się do
dzy sobą spotkani e finałowe.
czen i do m!strzostw.
ą padły dwa rekor- "llnd1'e orzez ko.,
misłrzostwo okręfnl łódzkiego
· l •
100
wa.,--a
d Y P o I ~ki JUD
k<>~-rla - Wieczorek zmu Jednej z najciekaw szych w tym
orow na
m ;li zvrmana do poddania s '. ę w II sezon:e Imprez.
Włókniarza.
M3 się odbyć w
dylem
dowohtY m
kobiet: rundzie.
Malinow ska
na dysłansle Szulc - 1.15,1 l ;na 400 m stYLodzi turniej miast z udziałem
waga
piórkowa
AdamC7.y
k
u400 m stylem klaE<rcznym zaa- lem dowolny m Klemińska
- legł na ounktv lep$Zemu tech- 7,awodników z Gdańska, Szczecitakowała z powodze niem do- 6.22,2. Mecz wygrali pływacy
w pól! 'nalowych mistrzostwach dły od brania udziału w dalszych tychczas
,lczn!e Za.skwarze.
n.a. Poznania 1 oczywiście I odzl.
.
owy rekord Polski nawaga lekka - Adamu11 prze~ral
Po:•k i w pllce koo;zykowej ob '. e m<?czach.
ZawOdy zorganizowane zostaną
Poznani
a
108:89
pkt.
J
~rlecy<lo
weme
punkty
leżący
z bojo·
do Pronlew iczówny .
Pływacy Szczecin a w meczu wym Frydrych em,
drużyny łódzk i e:
w sali MDK 15 bm. Lódż repreWłókniarza · 1
Koszykar ki Włókniarza prze- Malinow ska, uzyskując czas
pucharo
wym wygrali z Gdań· wai;:a lekko·póHre.dnla - Woj· 7entowana będzie ml-:dzy innymi
Ogn.wa przeg r ały swoje decydu- grały 3i :52 z warsu.wską Spójrli.ą,
6.35,3 (poprzed ni rekord wyno sklem 109:55 pkt., a Wrocław
tpsiń~k! rozprawił « · - · „„
~ące mecze 1 tym samym od.pa- a Ogniwo przegrało
przez: Dajwl<>wsk 'ego, Rybick ie·
2f:il ze Spój lsił G.41, '7)
.
•
Starow·czem. zmu•zajac
ustanowiła nowy przegrał
nr?-edW·
z Katowic ami 78.llZ nlka do ,., 0 ,tdanla
nią z G<1ańslca.
się w r starciu. go~ Bachmana. Czarneckiego, Ła
,
rekord Polski.
pkt.
wa.ga t>óJArMnla Ma„• 0 '~'"'"k komskiego, Plecha I D<>leckiego.

Najlepsi narciarze

SPO

wśród najmłodszych

___ ______
__________
sportowca

I

5.3 00 har cer zy brało udział
w mis trzo stw ach zim ow ych

Siatkarki Unii

zwyciężyły

Unia (Piotrków)- Gwardia (Bielsko) 12: 8

Lekk oatlec i
szykują s~ę do

startu

Malinowska (Włókniarz) rekordzistką Polski

odzianki

Turniei

mias t

w szermierce

odpadły

I

Nogi ugięły się pod nim. Oparł się ręką o ścianę i, nic
już nie rozumiejąc, wpatrywał się machina lnie w
karteczk i;
leżącą obok telefonu. Dwa lub trzy razy odczytał
bezmyśl
nie słowa, pisane ręką matki: „Pawełku! Dzwonił jakiś
człowiek,
który nie chciał powiedzieć nazwisk a i bardzo
prosił, żebyś od razu po przyjeździe zatelefonował
do niego.

Nr 71634".
I
Serce waliło młotem. Nigdy jeszcr.e Paweł nie przeżył
tak głębokiego uczucia ulgi: telegram o chorobie matki był
nieporoz umieniem . Wszedł do swojego pokoju, usiadł w fotelu i przymkną' oczy.
„ ... Nieporoz umienie. .. - myślał, - Czyżby to było tylko
nieporoz umienie? Przecież ktoś wysłał ten nieszczęsny telegram? " - I myśl ta, zupełnie naturaln a w tych okolicznościach, zbudziła w nim nowy niepokój .
- Kto mógł wysłać telegram ? - zapytał głośno. - Kto?
W jakim celu? Nic z tego nie rozumiem . Trzeba zatelefonować do Ninki. Może ona potrafi to wytłuma
czyć ...
W mieszka niu Koływanowów telefon przyjęła służąca
1, nie pytając nawet kto dzwoni, powiedziała, że Ni.na Andrejewn a została na noc na letnisku i będzie W domu d
piero pod wieczór.
Głowa pękata od potworn ego bólu. Kilka godzin
prze!zło
w odrętwieniu. Było już dobrze po południu, kiedy Paweł
ubrał się i wys::edł na miasto.
„To chyba najmądrzejsze, co mogę zrobić pomyślał,
kiedy zorirntował się,· że idzie w kiemnku Mielkow ki. Chałuzjew powinien wiedzieć .. : Zmuszę g
0 żeby powiedział
całą prawdę o ojcu. Wyduszq z niego!"
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Tego pochmur nego dnia Mielkow ka wyglądała ponuro
i bezludni e. Pawia zdziwiło, że wszystki e okiennic e w domu
Chałuzjewa były otwarte.
Drzwi również były uchylone .
Wszedł na gąnek i nacisnął świeżo wyczyszc
zoną klamkę.
Okazało się. że drzwi zamknięte są na .łańcuszk
u. Po chwili
drzwi uchyliły się nieco i Paweł ujrzał przed sobą starą
kobietę.

-

Nie ma, Nikodem a Iwanowi cza nie ma w domu - po- Pojechał na..Jetni sko do Gilowki, miodem się
tam kuruje.
- Kiedy przyjedz ie?
- Bóg raczy wiedzieć. W sobotę przyjeżdżał na noc.
-- Nie ma, to trudno. Do widzenia !
- Co mu powiedzieć?
- Prawda.. . Zapamiętajcie, proszę. moje nazwisko : Raskowałow. Powiedz cie Nikodem owi Iwanowic z;owi,
że Raskowałow chce się z nim zobaczyć w bardzo ważnej
sprawie.
:-Druk, za~t . .Grat . .a.s.w. „Prasa" ,...,, Lodt, ul, Zwu.IQ 11, ,.... Papier; d.r\lk..
wiedziała.

„.

- Dobrze. Powiem, że przychodził Raskcwałow ..•
Powrót do mieszka nia. Cisza. Odrętwienie.
Wieczor em ocknął się i zaczął nasłuchiwać. z mieszka nia
KołYwanowów dolatywały dźwięki muzyki. Poszedł do
nich.
Ninka wybiegła do przedpok oju. Od czasu, kiedy widział
ją po raz ostatni, schudła nieco, tylko oczy błyszczały jak
dawniej.
- Co za miła niesP<>d zianka! - ucieszyła się. - Wszystko świetnie się. sk~ada. Przed paroma minutam i otrzymałam
telegram ~ .Fi.ed1: • Pr7.yjeżdża nocnym pociągiem. Rozumiesz, przyJe7:d za moj Fiedia ! Gotowa jestem nawet wybaczyć mu, że pisywał mi raczej o pokładach wę~la kamienn
ego w Wołczance, nżi o swoich uczuciac h... Chodź, będzie
my pić herbatę i czekać na Fiedię... Często widujeci e się
z Walą? - Zamilkła na chwilę, przyjrzała się mu dokład
nie, stanęła na Palcach i położyła swą delikatną małą rękę
na jego rozpalon ym czole:
- ~asz dużą gorączkę ... jesteś chory, prawda?
Zamiast odpowie dzi wyciągnął z kieszeni telegram . Nin•
ka pr~ec~ytała i spojrzała na Pawła szeroko otwartym i ze
zdz1w1en ia oczami.
- Nie rozumiem , Pawełku. Co to znaczv?
- Wiem tyle samo, co ty...
•
. Przecież Marla Aleksan drowna wyjechała w podr6i
słuzbową. Fiedia, z którym rozmawiałam dziś przez telefon
mówił mi, że spotk:i!I ja w Krasnoturińslcu. Może to 'akieŚ
głupie żarty? Któż by jeanak ośmielił sic tak hrtowa.ć? To
ostatnie świństwo - oburzyła się. - żartować imieniem
twojej matki, mojego ojca! ..• ,
Jl:. c1. DJ
nu1. ~6 gr,

