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Opłata POftiO'.tl'& atnesona ~łtem
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Zgon wybitnego
członka
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l. Z. Mechlisa
MOSKWA. Agencja TASS
komunikuje:
Komltet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckicgo i Rada Ministrów
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich donos"'ą z

wr&'l!i •

Depe.sze Stalina i Mao-Tse- tunga
w 3 rocznicę układu
. .
.1 pomocy wza1emne1
.
. so1uszu
'
o

f.ODZKI

wa (jako przewodniczącego),
A . F. Gorkillla, F. F. Kuzn.iecowa ,M. T. Pomaz:niewa i M.
A , Jasnawa;
2) pochować zwłoki L. Z.
Mechllsa na Placu Czerwonym
przy kremlowskim murze.
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JAK DONOSI AGENCJA TASS, J . STAMOSKWA (PAP). LIN WYSTOSOWAŁ DO PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEGO
LUDOWEJ MAO
RZĄDU LUDOWEGO CHII'itSKIEJ REPUBLIKI
DEPESZĘ NASTĘPUJĄCEJ TRESCI:
TSE-TUNGA
z

15 I 16 lutego 1953 r.

13 ~--------------------------.....................„ .......------------------------------bólem, że dnia po
głębokim1953
roku zma,rł

lutego

okazji l!rZeCi<!J

ro-czn.lcy pod-

pisania ra.dziecko-eh!ńskiego ukła
du o przyjaźni, sojusr,u l poonocy
wza.Jemnej proE1zę Was, Towarzyo przyjęci e
S"ZJU .Pr:rewodnie11ący,
mokh sndecmy>Ch pozdre>wień l
ży>Cuń dails:rego umo<:fe·n.!a P·r .tY-

jaźDI!

I 60)U:SZU

między

Chlfls$:ą

a Zw'. ą2'kiem
Ra.Re.publik
Soojallstycz.nych
dzleekich w inte•resie sp.rawy pokoju i be'Z!>ie<:llcńs-twa nare>dów.
;J, STALIN
Re-publiką

Ludcwą

i ciężkiej chorobie
dłu giej
wYbitny działacz Partii KoTSE-TUNG PRZESŁAŁ DO PR2i'EWODNTCZĄCEGO RAMAO
munistycznej i Państwa RaDY MINISTRÓW ZSRR J. STALINA NASTĘPUJĄCĄ DEPESZĘ:
d zieckiego, czlonek Komitetu
Komunistycznej
Cen h'alnego
z <>1'azjl trzeciej rocw.lcy pod- publik Radz!eokich pnesyl:am w
Partii Zwiąi&ku Radz:eckiego
pisania ukła;du o pny~aźnl, soju- imle'lliu nara-du ch i ńskiego, rrą.du
towarzysz Lew Zacharowicz
I
Republiki Ludowej i
Chiń•klej
EZU I poonocy wr,aJ 'mln<!j mlędey
M ech Us.
moim własnym. w!ielk.:eanu nair o•
Lu·dową a
Republi ką
Chińską
K om itet Centralny Komurząd.owi raRe- dcwl radzLe-o.'<lemu,
Zwią.zk ' ean So-rjal 'stycznych
n istycznej Pairtti Związku
dzlęockiemu l Wam osob' kle wyR ad zieckiego.
razy sudeeznej wduęcznoścl I go.
Rada Ministrów Związ.ku
Metalizacja natryskowa
rące pozdrowie nia.
Republik
Socjalistycznych
trze-eh lat um.oon "ty
W ciągu
Radzieckich.
się ogromnie l rozwinęły st~;;ornld
• + •
! w.spóhpracy
przyjaźni
śc'slej
•
•
•
m '.ędzy dwoma w!<?lk iml so ~uszlli
Rada Ministrów ZSRR i KC
os1ągn1ęc1a
kami - Ch ;namt I Zw i ąz:k ' em RaKPZR postanowiły:
bezin•.eredz'. e-ck!m. Prawdzlwi·e
ZO!'ganizowania po1) dla
WARSZAWA. Podajemy dalsze informacje o przebiegu
sowna pom&e rzą:lu I naroou ragrzebu L. Z. Mechlisa utwo- obrad zjamów powiatowych, poprzedzających Krajowy ZjaZd
dz!-eckieg-0 dla D<>Wy-ch Chin, n: e
rzyć komisję rządową, powoSpółd:llielczości Produkcyjnej, który odbę~J;ie się w Warszatylkc p.rzyśp; e<>zyła odbu-Ocwę I
łując do niej tt. M. A. Susłowie w dniach 21 i 22 lutego br.
rozwój g<>:?l>o<iarki Ch on, lr•cz bę
dzie m !aJa równ.l eż donl.o<~e znaW najmniejszym powiecie nyrn w przeehodzeniu d-0 V'"Tż
re~llza-c.ji p !e rw E'Zego
czen ~ e dła
woj. koszalińskiego w pow. szych zespołowych form g~s
planu bttdO'l".'·n iplę.-c · ole-t.n lego
Bytów istn'eje 10 spółdzielni podarowani.a drogą wzmozee>twa p·ań,;-twowego Chi.n za.k.r<>Joprodukcyjnych, które zrzeszają ni.a pracy polityczno.-uświadane.go na wielką skalę.
miającej. Szczególnre mocno
166 gospodarstw chłopskich.
Przewodniczącego
by wielka ntewZll"U.sr,oPragnę,
Spółdzielnie te uzyskały w pod~reśla?o_ ~bo~ą~k 0 0 =
na przy ,jaź:i między o·b u kn.jam.I
porównaniu z dawną gospodar ~zei:ita ~pieką kom1tetow za o
- China.ml I ZSRR - za.c:·e~n' •ia
ką indywidualną ich członków zyc1elskich . .
dniem
się I rca:wljała z ka:bd;vm
W czasie zjazdu powiatov.;eprawie dwukrotny wzrost pow walce l"nedwko nowym agregłowia zwierzęcego i przecięt- go w Pru~niku woj. opo1:8k~e
•Ywnym knowaniom !mperlalizmu
nie o 4 kwintale z ha wyższą go, spółdzielcy pr~ytac.wli ~1cz - - - - - - - - - - - dośw ; adczeń
z
Koo-zy„ta)ąoe
l w dzifile nb~O'lly po•k o .t u na Da·
podstawo- ne przykłady, ś:"1a?czące, Jak
zbóż
wydiajność
Do
wproRa.C:·z ~ e--0lti.e·go
Zwią'llltu
lekim Wschoo'Z!-e I n11. caly.m świe
dł
sukcesy społ<lz1elcow prudh
TRALNEGO
zakla.cl.a;ch,
wa.dr,o.n-0 w wielu
fZe uzenle
nickich wpłyńęły na rozwój
.
.
. .
wyc ."
KOMITETU CEN
cie.
na teTen!e kraju mital '. za<> ; ę
••
Osiągnięcia spółdzielni pro- ruchu spółdzielczego w powieKOMUNISTYCZNEJ PART!I
któr-ej,
dzięki
natrysl«>wą,
MAO TSE-TUNG
p.rzy dufo mn:<>j sz3-.ch koszdu~cyjnyc.h . powiatu. b!1ow- cie. Wyniki podziału pierwZWIĄZKU RADZIECKIEGO
Przewo-t'Lnlczący
mot.eta
cusf.e
t.a.eh, w krótkim
skiego silni~ odduałuJą na szych dochodów 6 spółdzdelni
Dro<illY Towarzyiszel
Ce'lltralnego Rzą1h1 Ludcwe·go
wp.ro„vadz 1 t po-nownie do proreo cy1nq
W !mieniu Komttetu C<!ntralne- m,ało i średniorolnych . chł~- założonych W 1950 r . zachęciły nad
duk<!JI zu~yte części metalowe.
Chińskiej Rcpubl:•kl · LudcweJ
li
W Do-Lnośląsklch Warsz.tata.eh
Polsld-ej zJedn<>czonej Pa.rtii pow, czego dowo~em. J~t, ze 384 gospodarzy z tych gromad
co
Wailbrzy<>hu
w
N!JlPrawczych
orczą
ormą
gospodarkę
na
przejścia
do
llStnieJących
.
do
ub.
'ro~u
w
Robotniczej oraz w Imieniu ludu
WJ"l"OWa.dMno meta.Uza,cJę nawał
.
poJ.skdego p=esyłamy wyrazy naJ- społdzielni wstąpi!o 23 1:1°"."Y~h zespołową w ciągu 1951 r. ·
tryskową e>d niedawna. Jedną
RZ:'M· Zg<>?me z uch
O zaufaniu, jakieP,o chlopl
a . kilku~ziesi~'"1u
szczeirsugo współezucia z powo- I członków,
z pierwszy-eh pn·~ było pny.
~otowanle wahl koonpre•:iwe·
du zgonu towa?2y·sza Lwa zaoeha- dalsz:>:ch mało I średniorolnych opolscy coraz bardziej nable- powz1ę~ą w dniu 12 bm. P
pro- prezydium senatu,. dyskusJę go dla jednej z kopalni. Wyt>0utworzyło 4 nowe rają do spółdzielczości
rowkza. Meoehllsa, wybl-tnego dz:la- chłopow
czenl-e n~·wego w•lu ko-szitowam.in. nad rządowym pr<?,Jektem re:~
świadczy
dukcyjnej,
łaicza partld komunlistyczneJ 1 pań· gospodarstwa zespołowe.
roby uo.ooo zr.
Analizując ten stan ;zeczy fakt, że w takich gromadach akcyjnej „reformy . o.~dynaCJl
etwa radzleekiego.
CzyWw!ce wyborczej w kom1sJ1 spra~ Na. zdj~u: ml"llrz Antoni Ml- wśród zakładów
Rudzicika
na jak
Zycie tc>wa~ Mechltsa wl-er- spółdzielcy, zgromadzeni
natrys·k uj<! metal przy
powiatowym. Sltwier- Ła;kowice czy Łąkia Pr1ldnic: wewnętrznych przedłuży Się chatik
Stalina zjeź~z.i?
Jtego ucznta Wldk.tego
pomciocy o;pecjalnyrh n~1'rY·!'kl
przemysłu
będZ'i-e dla Da'!l wz°"""" ttw-0lu· dz;e·~I, ze wśród chłopow pow. ka, wszyscy mało i średnio- do dnia . 5 n:iarca.
wa-czy. Wal będ:zle wkrótce
Rząd i większość rządo~a gotów i wró-et z nawrotem na.
wśród roln· chłop· jednocześnie przya zwłaszcza
cyjne·g o hM'llu 1 nLM:tomn.ego cd- Bytow,
kopalmę.
usiłowały, jak wiadomo, skrordzennej ludności tych teTe- stąJu, do s~łdzielni
dania 6prawie ko:mU.nl:mnu.
cić czas trwania dyskusji do
• •
•
Rok ubiegły był okresem
nów, rosną nastroje sprzyjaBOLESŁAW BIERUT
CAF - fot. Kuperman
chlubnych osiągnięć załogi Za
-'-· dnia 24 bm.
W
jące rmv:oj~wi spółdzielczości BYDGOSZCZ+
Przewodnlen„y
kładów Przemysłu ChemicznetvAu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Toteż wielu
p:rodukcyJneJ.
--.przemawiających na zjeździe kampanii przygotowawczej do
Komirtetu centralnego
go „Pabianice". Plan produk~
'Polskiej Zjoonoezo.nej Partl4 podkreślało konieczność dopo- Kra}~wego Zjazdu Spółdzielt1;ł! wykonlł,ny został pr1tez za·
możenia chłopom indywidual- czosc1 Produkcyjnej w groRob<>tnloezeJ
znacznie pr:ied termikłady
madach wielu powiatów woj.
nem, a do końca roku I'rzekro
bydgoskiego wzmogła się praCZOPO go o 14,S proc.
ca polityczno - uświadamia
W liście do ra.dy zakładowej
prowadzona przez orgająca
I dyrekcji zakladów Zarząd
nizacje partyjne, ZSL, ZSCh.
Główny Zw. Zaw. P.rac. PrzeNa wsi pomorskiej w związku
mysłu Chemfo:p;nego pisze:
ze zjazdami powiatowymi 1
„Za wYbitne osiągnięcia zazjazdem krajowym oraz zebra
łogi w wYk<>na.nlu planu proniami sprawo7.dawczymi, wię
dukcyjnego, pia.nu w asortycej mówi się o spółdzielczości,
mentach, jakości i dodatkowej
Srodkowego
LONDYN. - Ogłoszono tu dC\ „dow~twa
WARSZAWA. Rosną z kaź- ski w ten sposób iż sta·r a się dyskutuje sprawę statutów, a21.kumulacjI oraz za wytrwałą
dym dniem szeregi młodzieży przodowaniem ..;., produkcji nal!zuje osiągnięcia pobliskich oficjalny komunikat 0 . podpi- Wschodu".
walkę o przedterminową reazgłasi:ająceJ się w odpowiedzi gotowością do pokonywani~ spółdzielni. Ta atmosfera po- sanlu w Kairze 12 lutego pOJakkolwiek rokowania kair- lizację zadań trzeciego roku
stałym pod.nosze- ~a%a wielu.. chłopom w .pod- rozumienia anglo - egipskiego
na apel Zarządu Głównego trudności,
się oficjalnie mię Pl11.nu 6-letnlego, za wynikł oZMP, do nracy na najważniej· niem swych kwalifikacji za- Jęciu dec~ZJl. o prz!stąp1eniu w sprawie Sudanu. Porozumie skie toczyły a Egiptem, uczest- siągnięte w mtęctzyzakladoAnglią
dzy
ankonwencję
zastąp~
to
nie
ciągu
w
Totez
spółdz1eln1.
do
świadopozliomu
i
wodowych
sze odcinki Planu 6-letniego.
wym współzawodnictwie pra10 dni lutego glo - egipską z roku 1899 o niczył w nich aktywnie, jak cy, uchwałą Prezydium Zarzą
zdobyć początkowych
We wszystkich częściach kraju mości ideologicznej
londyńskie,
radio
stwierdziło
shile zgłaszają się do zarzą- również zaszczytny tytuł pio- po?'stało w tym wojewódz: condominium (wspólnym zadu Głównego Zw. Zaw. Prac.
16 nowych spółdzielm rządzie) w Sudanie, która to ambasador USA w Egipcie Przemvsłu Chemicznego, za.kła
twie
dów ZMP najofiarniejsi, przo- niera.
Caffery.
konwencja dawała w istocie
produkcyjnych.
dujący chłopcy i dziewczęta z
dowi Waszemu przymano ty·
rzeczy pełnię wtadzy generalk'
·
· t ·
Równocześnie Stany Zjedno- tul najlepszego zakładu w prze
nemu gubernatorowi angiel- czone, które występowały w myśle za IV kwart.al 1952 roku
skiemu.
pn:echo:Inf
śle w1;>glowym, metalowym lub
proporzec
charakterze pośrednika mię oraz
Nowe porozumienie przewi- dzy Anglią a Egiptem dążyły, ZZP Prżem. Chemicznego, któ
ch'2 micznym.
znajdt•je się w Zakł11.f!ach
duje, że Sudan ma możność według doniesień prasy, do ry
Użyli
„Pragnąc zrealiz;ować ślubow Uroctz!„samookreślenia" za trzy lata, umocnienia swoich pozycji w ł"armaceutycznycb
ą
w an ie złożone przez młodz;ież
sku, Jak rownleż nagrodę w
tj. powzięcia decyzji czy ma Sudanie kosztem pozycji an,
•
n fl zloc;e młodych r>rZ-O<lown iwysokości 10.000 zł.
się zjednoczyć z Egiptem, czy gielskich.
ków w Warszawie chcemy
też stać slę państwem niezarozpaczać pracę tam, gdzie toPEKIN. - Agencja Nowych l'Oemicy utworzenia Korea6- leżnyrn od Egiptu. W 3-letnim
czy si ę decydująca walka o W:"
sklej Armii Ludowej. Zabito I okresie przej)ściowYm guber6-letniego. Chin donOsi z Kaesongu:
Planu
k e n anie
Dnia 9 bm. Amerykanie pO- rani9no 39 jeńców chińskich f nator generalny z ramienia
Pracą swą chcemy zasłużvć na
mhno pionierów, czołow-.rch 11~wnie użyli nowej b~oni che- koreańskich. Dwa dni wcześ- Anglii utrzymuje swe zasadreah:atc rów Planu 6-letnie~o" i:n1cznej przeciwko jencom wo niej Amerykanie zamordowali nicze pełnomocnictwa. Będzie
- tak pisz ą w swym liś::ie JennYm na wyspie Kożedo, w tym samym obozie jednego on w szczególności nadal dowódcą naczelnym miejscoZarząd;,i którzy śpiewali pieśni z okazji jeńca.
do
ske'"owanvm
Amerykanie usiłują ukryć wych sił zbrojnych oraz będzie
ZMp w Nowym Targu, woj.
WARSZAWA. - Dnia 14 lu- cjach masowych oraz usta1ef~t zastosowania bron! che- rozstrzygał wszystkie sprawy tego odbyło się pod przewod- nie wytycznych i metod dalszej
„
kr"l l{OWFkie mhv17.1 chłopcv·
m1cz.nej. Przedstawili oni po wojskowe, jak również spra- nictwem wiceprzewodniczącego pracy polityczno - organizacyjR!'l~nw~ki, 'Jachimiak, Guzik
prostu swą zbrodnię jako uży- wy polityki zagranicmej Su- Centralnego Komitetu E. Kras- nej.
Li'!ek I Wójcik. zamieszkali we
cie „drażniącej substancji". danu.
sowskJej plenarne posiedzenie
w«iach tego powi<Jtu. Ogółem
W przyjętych przez Central.
.
Jednakże amerykańskie a.genCentralnego Komitetu StronPi;zes~ło !150 młodych robotniJak wynika z d~iesień a- nictwa Demokratycznego.
cje telegraficzne donoszą, że
ses1ę
ny Komitet dyrektywach opark o:w ; chłnnów z woi. krakow- na
resztki tej ,drażniącej substan gencji Reutera, igłowny cel
szeregi
skie.e:o 7 1siliło już
Referat polityczno - organi- tych o zasadnicze tezy referacji" jeńcy ~usieli zmywać wo nowego porozwn enia polega zacyjny wygłosił przewodni- tu politycznego oraz wnioski
&.
oc'.1 otnik ńw za~iagu pioniermydlaną. Zastosowany :e:~'::!~!og!, d:P;::: czący Centralnego ~itetu zawarte w podsumowaniu dyWARS~.;"WA. - W dniu 14 dą
„ Wię'{s~ość z nich rozsk iPi:t<'
7
ia krajów arabskich. Wacław Barcikowski. Przed- skusji, ustalono, że Stronnicj
PD" "ła nracę w Nowej Hucie ~m. ?pusc1ła. Warszawę, uda- Pr.zez Amerykanów śr.odek che
Demokratyczne winno
d miotem obrad było dokonanie two
tld
najofiarnieiszej ,1ąc się do Nowego Jorku na m1czny, to prawdopodobnie wc ągn1ęc
P rzy!dad
młoc' ~· ery idc>cej w zaciągu drugą część VII sesji Zgroma- substancja w p<1sta.et lepkfej a przede w~~dow~~'Sro3 na tle sytuacji gospodarczej i wzmć pracę polityczno - orpolitycznej, cx;eny dotychcza- ganizacyj;ne wśród rzemieślni
Pd·oz:i e i;:kim na najważniejne dzenia Ogólnego Organizacji cieczy trują.~ej, która wywołU- tgresywn~~hodu"
0 cuyci
•
owego
walki o P1.3n 6-Ietn; Narodów :T.iednoczonych, dele- je oparzenia ciała,
s<>wej pracy . Strcmnictwa De- ków i usługowców oraz zwięk
1
o<li: z•1ływuje na całą młodzież gacja polska z vrzewodniczą- Według oświadczeń samych „Daily Mail'' zapowiada, ze mokratycznego w akcji wybor ~zyć działalność w Komitetach
PDls'.{ą. "">ozostOJjąca na m;e;- cym delegacji minl!'tremspraw Amerykanów, żemierze amerylnatychtniast po zawarciu po- czej do Sejmu Polskiej Rze- Frontu Narodowego, radach
Stanisławem kańscy trzykrotnie opryskali rozumienia podjęte zostaną ro czypospolitej Ludowej 'V ra- narodowych i organizacjach
scu młoc'lzież rozwija w swych zagranicznych
o :wejściu . EgiP:tU dach narodowych i organiza- masowych~
, kowania
jeńców ta ciecza. 1
ZPkl:a<lach pracy ruch pionier- Skrzeszewskim na czele..

Coraz więcej chłopów przystępuje
d9 gospodarki zespołowej

Na zjazdach powiatowychj
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triumfowi Hitlera

łniga

na sprawozdawców projektu ustawy ratyfikacyjnej w
komisjach Zgromadzenia Narodowego. Obu tych panów usiłowano
przedstawić
jako
„bez.litosnych oponentów" układów z Bonn i Paryża. W
rzeczywistości jednak Moch
jest jednym z twórców projek
tu „armil europejs-kiej" i podobnie jak Koenig nigdy nie
ukrywał swej zgody na remilitaryzację odwetowych Nie·
miec zachodnich.
Wyznaczenie takich sprawozdawców świadczy o niemożli-

Telefonem z Pary!a /

PARYŻ, w lutym
Je.lJen naweot rzt1t oka na paryską, pras.ę mlesumńskit z
()~utnicb Clnl, chwffo spędzona na którymkolwiek z nlelicz·
u:;rcb zebrań pokojowych wystarczy, aby zdać !14>ble sprawi:, że walka przeciw układom Bonn· I Paryia wchodzi we
Frr:.!lc.ił w decydującą fazę.
Przyczyniła f".iQ do tego bm taJność, z jaką Foster Dulles
'WJ" Alll\CTY} swaim europejskim agentom 75-dnfowy termin na
ratyfiil;Mję zgubnych układów ~ ryg<łem obcięcia. dolarowej p1>mocy). 7..n&mif'nne jest. i:e żaden z na.ibardzleJ nawe1 proatlantyckich dzle:ruilków we Francji nie ośmielił s.ię
jawnie bronić te.i formy układ~ Bonn ł Paryża, w Ja.klej wości kół rządzących posługitak ochoo7,o ~pisał je Robert Schuman w maJu 1952 r.
wania się jawnymi zwolennikami traktatów i 0 konieczUbiegając się o inwestyturę brzmi dość
humorystycznie, ności uciekania się do pomocy
Rene Mayer zrnugzony był o- przewidują one również pew- .,_~eudo-„przeeiwników".
biecać z jednej strony poważ- ne zmiany trybu głosowania
Jest to próba osłabienia czuj
ną modyfikację traktatów dro w lonie władz armii europej- ności mas ludowych i rachuba
gą tzw. „protokołów dodatko- skilej i pewne ułatwienia przy na przypisywaną przez Pewych", a z drugiej - pozost::i e~ntualnej wysyłce francus· tama Francuzom „krótką pawić deputowanym
swobodę kich kO!l'ltyngentów
wojsko- mięć". Rene Mayer i jego przy
gł?sowania przez niełącze_nie wych na terytoria zamorslne jaciele liczą na to, że „człote1 sprawy z votum zaufania .. (co zresztą nadal wymagałoby wiek ulicy". zapomni na przyPo wizycie Foster Dullesa spe11:jalnego zezwolenia orga- kład 0 udziale Mocha w prookazalo się jednak, że premier nów NATO).
.iekcie, pamiętając tylko 0 jego
bynajmni;j ni~ ~a zamiaru.
Natomiast nie zmienione zo- demagogicznej „opozycji" I udoti:zY_m~c obietruc. których stają dwa zasadnicze założenia ma zatem swoją dalszą akcję
U~Z!ehł Jako kandydat na pre- paktu: likwidacja francuskiej przeciw armii europejskiej za
m1era.
armii.i narodowej i odbudowa „zb_yteczną"
Dulles nakazał pośpiech. W pod „europejskim"
szyldem
Ten
desperacki rachunek
rezultacie protokóły dodatko- armii odwetowców z Bonn bankrutów okazał się jednak
we", opr;~owane przez radę ?adne kru-:zk1 proceduralne, fałszywy. Od chwili rzucenia
ministrów wcale nie przewi- zadne „protokóły dodatkowe" w dniu 26 stycznia przez: KPF,
dują „po.;,..,ażnej modyfikacji" i „akty. interpreta~yjne" nie są KPD i SED wspólnego apel:i
układów podpisanych w Bonn w. starue. przesłonić przed opi- do ludów Ę,rancjl i Niemiec
i Paryżu, ograniczając się do :ru.ą. pubh.c. ~ą tych
dwóch ~on- urzeciw ratyfikacJ'i układów z
kł dów
drugorzędnych
szczegółów. ~eKwenCJl
u a
woJen- Bonn i Par.r.la, na terenie
„Protokóły dodatkowe", za;pro- nych.
F.t;ancji coraz potężniej naraponowane przez rząd francusKoła rządzące pragnąc Z.'!ł sta masowa akcja pod tym haki, dotyczą w rzeczyw1sitości wszelką cenę wprowadzić w słem.
przedłużenia „gwarancji" bry· życie rozkaz Dullesa, są zmu- Oto kilka przykładów z otyjskiej dla europejskiej „spól szone do manewrowania. Dla- statrllch dni. Na wielkim spotnoty obronnej" z 20 do 50 lat,,tego wyznaczono „socjalistę" kaniu 2.000 członków ruch11
co w obecnych warunkach ~ułesa Mocha i gaullistę Koe· oporu w Longwy
uchwaliło
jednoglośnie rezolucję przeciw
„armii europejskiej". Krajowa
rada obrońców pokoju zwrócii
ła się w teJ· snrawie do wszyst
...
kich merów Francji.
Republikański
związek
b.
kombatantów w liście
do
WS"''"Stkich dr><nutowanych żą. · D I'
1
·
'""
~...
,.Inspektor" Dulles,
wystąpienie
u .esa me o- da konferencji czterech mo·
ja.k
z11acza, że imperialiści ame- carstw dla pokojowego rozwią
ironicznie nazwała sekreta·
rykańscy zamie1"zają zTezyg- zania sprawy niemieckiej.
rza stanu USA prasa zachod·
nować ze swej agresywnej
...
•
tr
nio-niemiecka., wyglosil przed
't k'
E
· ·
Az·
Delegacja robo•ntkow
me a
po l t y t w uropie t w
Jl.
k"
t
żąda·
mikrofonem radia nowojorSą oni po prostu prze1"ażeni parys· iego .z Y1!1 samym
skiego przemówienie na tereakcją opinii publicznej w niem. zgłosiła się d? Zgr~~a~
mat swej IO-dniowej podTóEuropie i na ca.lym ~wiecie ~ema Narodo~ego l do P ażd
ży po zwasalizowanych kra·
n.a prowokacyjne wypowie- dmm rady ministrów. K
y
jach Europy zachodniej.

l

Fakty

wnioski

-

,,Inspektor'' ścisza ~los

Dulles, rzecz prosta., starał
się przedstawić wyniki swej
„~nspekcji" możliwie w korzystnym dla polityki

am.e-

rykańskipj świetle. Jednak.że
1tie móg! on uni!cnqć akcen-

tów rozczarowania. i zawodu,
jakie odczuwa po zetkni~c1u
się z nastrojami anty-amcryka<lskimi w Europie.
Tak więc Dulles oświacl
czyl doslownie, że wśród ludności europejskie3 „stwierdziliśmy pewne obawy, iż
USA nie posiadaja, odpowiedn.it:h
kwalifikacji dla.
zapewnienia. wolnemu §VJiatu (tzn. krajom paktu a.tlantvckiego - przyp. ;. w.) ta·
kiego
kierownictwa, ja.kie
jest niezbędne ..."
Wp;awdzie Dut!es pociesza się, że jego i Stassena
rozmowy z rządami satelickimi USA przyczynily się do
rozproszenia tych obaw „przy
najmniej jeśli chodzi o sfery
oficjalne", ale - stwierdza
Du.Hes - „opinia publiczna
i partie opozycyjne zwracają uivagę na wydarzenia i
oświadczenia,
skladane w
USA, traktując je jako nie1·ozwa.żne ..." Wobec tego Dul
Ze!l zaklina amerykańs1dch
polityków o zachowanie „umiaru" w wypowied.ziach.
Wiadomo, że największy
.~iepokój i oburzenie w kra·
1ach. zachodnich wywołane
zostaly ostatnio przez agres11wnc oświadczenie Eisenhowera. na. temat zamierzo·
nego przez USA rozszerzenia
wojny da Datekim Wschodzie
01·az wlasne wypowiedzi DuL
li:sa, :mchecające odwetowców bo11.skic1i do jak na.j!!zyhszego ratytikowa.nia uk•adu o .,armii europejskiej"
i wskrzeszenia wehrma.chtu,
iako §rodka „oc!z1:skania" tereP6w za Odrą i Nysq.
Apd więc c!Tn.eryka'ńskiego
sekretnrza stanu ncleży ro;u m;Pć przede wszystkim j!Iko kr11tyke poczynań EisenhotvP.ra oraz jeqo tv?asne sam"hicwwanie się.
Oczywiście
tego rodzaju

s

Dalekowschodnia
twierdza pOkoju
W

Rewohtcjł
Paźdzlern 1 kow-ej.
Na
przestrzeni ty'C:b lat Związek Rapo co najdziiookl w:le<lokrotnle
d!twal wyraz swej p.rzyjaźn.l dla narcdu
mniej 10 podpisów pod rezoluchiflskii.go. E(.aipaml teJ przyJ3źnl
cjami przeciw ratyfikacji ubyly traktaty z roku 19~i, 1937 l
kładów z Bonn i Paryża.
1945. W sierpniu 1915 ro.ku Zwlar.ek R:i.dzl-ec.l<I dzlalają.c w my<l
Rada miejska w Cannes, w
Nadszedł bowiem
kulmina-cyj- istnleJąceęo sojuszu. wy~lal S\\'ą
rezolucjj jednogłośnie uchwało
a.rmię, która za.daW'S'Ly śmiertel
nej przez wszystkie partie, ny I uroc~ty momerut r()kO<Wań,

obrońców pokoju
bowiązał się zebrać

z

w Sete zo-

przestrzega
przed
nowym
wehrmachtem,
ukrytym za
,europejskim"
parawanem.
Związek wdów i sierot w-0jennych w patetycznej rezolucji
zaklina deputowanych francusklch. aby nie oddawali broni
w ręce morderców ich mężów
i ojców...

serdeczne,J

t

ałlmoder&e

p.rz.ed

przyjazne)
trzema
laty, w dniu 14 lutego 1950
ro.ku, ze'bratli elę na Kremlu Józe.t Stalin, Andrzej WySJ:yńsk!,
Ma.o-Tse-Tung I Czou En-Lal.

otwlerają.cych

nową

erę

przyjaź

ni dt:Jisko-rad-,;le<dkli.J: pooptsanie 1U'7A?Z AndrZe,ja Wys.zy6sklego i Czon En-LaJ•a, Jaiko peJnomoon!ków obu stron, historycrllne
go układu o pr:r.y Jażnl, soJwsi.u I
pomo.cy wza.jemn·ej mJędey Związ
kiem RMhńe-oklm & Cl'll6&ką R.~
publi'ką

Lud.ową.

Równ-0oe2eśnle

p.odplsano po.rozumienia w sprawie prze<ka ziania Chlńskelej Re•publ!.ce Lud.owej C'Z11ngeznflsklej linii lcolejowe;j 0 w St>rawle portu
Art.u,ra I Da.trenu o=z w sprawie
uchli.Jecla prze.z ZSRR długottt
mlnowego krooytu Chińskiej Rekół burżuazji ·francusikie~ sipeł pnbl!ce Lud<>wej na za.ku.]> urzą
nienia tych r<nkazów, potężnie dzeń I lmlych masterldów, które
je akcja ludu francuskiego ZSRR zg~d7lll &~ę d.ootairezyć Chiprzeciw zdradmeokim ulda- nom.

Wielkie wiece ludowe odbyły się już w . Marsylii, Peri ueux 1 w Tuluzie. Przykła
d takie można by mnożyć świadczą one, że wbrew rozka
zom Ei.senhowera i Dullesa,
, ..."brew gotowości rządzących

dom, których ratyfikacja ozna Te htsto.ryc=e akty były kO'llczałaby
pośmiertny triumf sekwencją i wyrazem glębokleJ
Hitlera l śmiertelną groźbę przyjaźni chlńslrn-ra.dzie.ckie.!. da
tnjąceJ slę
od c:z;u;ów Wielkiej
dla Francji i pokoju.
----------------------------

Zwycięstwo

nad

hokeistów Moskwy

reprezentacją

MOSKWA. - TO'WaJ'ZylSkle spotk:i.n.ie !JokeJ"w" rn:z.cgrane 13 bm.
na stadlonli. Dynamo w Mo<Slkwte
między re<prezcntaocJam.1 Czechosłowae)! I l\10i5kwy z 3 1t-06czyło .się
:~;Yff~~;~ f:l)~rutyny MO\Skwy

M~:~~~ zk~i~';!n~~

CSR

Włókni~rz wygrał
w drugim dniu
mistrzostw hokejowych

(0:0, 1 :O, 1:1).

• „ •

wczoraj

grając
niż dnia poprzedniego
pokonując Budowlanych 5:2

lepiej

i
(1:1, 1:1, 3:0).

w :!

tercji

zde-

Zwłaszcza
Włókniarz uzyskał

japońską

dopomoi;la
w w~.lce o
Zwlązlllk

j3poftsk!e

zmusiwszy

do
narod,,.wi

solkaplt11laeJI,

chińskiemu
wyzwol~nle.
Rad'!:'e<~kl r, ~·dal udzl„-

ChlńsldeJ
RP.publlce L11dow .J
t>nmo·ey w buo'lownl
ctw!e gosp.odawzym i kulturalnym.
NLc więc d:zilwner;o, te wdzięcz
ność
1 przyjaźń plęćS<!tmll!ono
wego
naro<Lu
chh'l.skicgo
dla
Zw!ązku
Ra:iz!eeklego
można
zm.Jerzyć jedynie
o.gromem n:enawiścl., jalką naród chiński ży
wi do swyeh lmpe.rlal:.Styev.iy·th
wrogów ameryk~skleh.
Gdy Stany ZJ~noezDni> ~o
ezęły
w ro·ku 19~0 agresję na
Korel, Jectn.acześnli.
row<>c.zę!y
zbrojną okuplllCJę ehlńs·kiej WY'SJlY
Ta.Iwan (Form'Oza). Zarazem rząd
USA rozpoezął jalt naJa.k1Y"lllleJs.zą poonoc dla b!l.nd e-La.n.gka!~ze
kowsk!ch w prowadzeniu a'kcj.l

la

0

wlelMlt·r=ne.ł

sabotażowo-<iywersyjnej

cydowaną przewagę.

Po dwóch dniach rozgrywek
prowadzi Kolejarz bez porażki.

ko·ngre.sle USA 1 w prasie
amerykalisklej otwarcie omawia
się
plany blokady kO'llfynentu
chilisk.ie-go oraz użycia przeciwko Ch!·nom l<>tnLrtwa I marynarki W<>Jen.n.ej USA, a naJba.rdlziej
za.cictrzewlenl tmp2rlaliś.el nawołuja histerycznie do 2ll'ZU·ce:nla na
Chiity bomby atomoweJ.
Ta wroga p.o.Jityka i zbrlodnlc:ze
plany lmpeirialhmu ameryk.ań
skwgo wywoła.ły gniew I oburzzni.e wszyistk.Lch p-O<kój mlłuJą.cycll
lud~ na św.I.ecie.
We własnym
za6 o•boz!o :lmp.erlai!Jstów :ttlantyck.Lch ZłDwrogLe zamiary rząt'tu
USA wobec Chlńslcl-0j RejpUbllkl
Ludowej wzibudz!ly ~'1fenl.- I
JeEzcze ba.rd'ZleJ zaostrzyJy st>M:e<0z
nof'cl ro.'IXlzleraJąee obóz pa;· s-:w
atla.nły.okicti, Rea.112aeja zapowiedz.! Eisenhowera,
stwierdza angielskie p.l'illlo „Sunday Pktorlal"
- „do~wMl'l.I. w D..'.l.jlepszy:m ra.
zie
do klP,Slkl
woj.enne~ Cza'!1g
Kal-Sze.ka l Je·go doradeów, w naJ
go.rseym rza.ś do rozsurzen:a
wojny koreaflsld'll'J".
Am.e-ry<k&J\gJta gaze<ta „Da.Jly M'r
ror", eharaJktery.rnJąc reak,c!ę so
j1115'Zlllików USA na ujawnione za
mluy USA wob<!c Chin LudoWy>eh, :pl.571<!! „A.nglta Przeżywa.
nlepokóJ Fra.nocJa - zamieszanie,
a Indie - "tra.eh". NawGt w USA,
senator Mol'99 ze stanu Oregon,
oświa.dczyt,
że
woiJ.enne pla.n:r
waiszyngtonu „kryją w S<tble nl.e-

dzi i zapowiedzi wodzirejótlJ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - polityki amerykańskiej.
Londyn, w lutym w którym
gustują
dziś
sbki. Talki sam cel pootaiw:i!li
A ponieważ „nieodpowiP.połóżcie kaiwa! płótna „znawcy sztuki"
Zachodu, oobie również ~ostali rzeźdo:ialne gadulstwo" jal<
na podłodze, weźcie je.st to umierająca frazeolo- biairze.
prasa brytyjska nazywa wyg.airneik z farbą i spa· gia ginącej „kultury".
Co to wszystlko 2JI1Jaczy?
stqpienia
amerykańskirh
ceruJ·ąc po r-'<YrW spom1ru.::1na
.
za.
b
"'"" „~
wysta.wa nie Jest to anl••-hurrnanizm,
'•J
„mężów
stanu"
nym plo'•........ J"ed yną tego rodrziaju :im- ma-eh na cWoiwiekla, uciecz. .
., 3eszcze • a.r"'"1·~~, r.tvmuólci"e fairj=•
d ZteJ wzmocni.o opozyc,e w
bie ściek.ać swobodnie, g<l!zie pre:zą w Londynie..
k.a od ~stości - od
krajach Europy zachodniej
popadnie. Później postarwOiklropnej rzecrz:yw.is>tości imprzectwko
ratyfikacji
„u- cie pod
tak pawsitałym
w innej sali wystaiwuwej peTiiali.7mu oraiz dowód gn:ikladów
europejski.eh" I „obrązem" numer i poślijcie
podziwiać można prace m-jącej kultury.
przeto Du!Les wpad! na „geobraz n.a V."Y'Stawę sztuki.
ty&tów brytyjskich zgłoszoW Wielkiej Brytanii ten
niatny" pómysl. że należy na
Nie
wyobrażajcie sobie,
ne na międzynarodowy kon- właśnie rodzaj „sztuki" je6t
razie nieco ściszyć glos „Ame
moi· polscy czytelnicy, że kurs rzeźby pod
tytułem sowicie opłacany, jest wyryki".
wasz korespondent zwariochwalany pod niebiosa przez
Przyznaje
to
otwarcie
wał. $ciśle w taki właśnie
C?J()]:owych krytyków burżu- berpleezeństwo", a gazeta ,,New
Agencja United Press, pi-·
posób
d .
azyjnych, którzy wprawdzie Y<>rk P<>Slt" określUa Je Jako „no•
1 j ,

„-„

sząc, że „ostrzeżenie

Dutiesu

zostalo
wypowiedzia1ie
w
chwHi, gdy z Europy nadchodzą wiadomości iż ratyfikacja tralctatu o armii euro·

.„ .

.

d l
.
peJ~.cie3 modze u 1ee t1 .a s::-e1
;-w.oce. prze e wszys c1m we
·· i w N'
F ranc3~
iem czech ··· "
Dulles pociesza się,
:te
„projekt armii europejskie;
nie zosta.l pogrzebany, lecz
znajduje
się w letargu"
Podc:::as sweqfJ kowbojskie.
h E
go ra id u po s t o l icac
urop11
przekona.l się on. że ani
krzykiem, ani „grubą palka"
- wedlug okre§lenia pTa81!
brytyjskiej - nie potrafil 1~f,e
tytko obudzić w§ród na.Todów Europy za.pa~u dla. swP-'i
krucjaty wojenne;, aie wręcz
przeciwnie
wywołał
gniew i PTOtesty szerokidi
mas spoleczeństwa.
Obecnie
Dulles
chce
przej§ć na system „propagandy
szeptanej"
wobec
wlasnych satelitów •
Aie do.świadczenie pokazuje, że nawet szept o agresji
i wojnie w Waszyngtonie,
wywołuje burze w Londynie,
Pa.ryżu i inn11ch stoiicach
h d i h
A'b 0
k ra. j U'W za.c 0 n c ·
• wiem wola pokoju w§ród na.Todóv' calego §włata jest słlą,
·tórej
waszvngtońscv
podżega.cze
wojenni
niP
ttwzaT.ed11.iatf. w 11 wiich zbrod
niczych kalkulacjach, aie kh
atiant?JC'CY wasale juź jq
dotkt!wie odr.zuwa.ją.
.J.
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Derek Karlun

Jackson Pollook.
·
Kiedy pracuję nad obra..... ..: Poll ,_
.
l'l
,_
zern - m·~w.1.
ooi:1: - nie
mam pojęcia, oo robię. Doł
piero po pewnym czasie zaczyn.am mnleJ· lub wi,,,.ej
-.(
•
orientować eię, co namaaowałem.
W Ameryce Pollock wcałe
nie jest uważany za wari.a·
ta. Wręcz przeciwnie - w
„nieznat!ly więzień PolityN"''"·"Ill Jorku cieszy się Ql'l czny".
-„J
słaiwą jednego z najbaorazie-j
Wystawę tę zorganizawałi
„utalentowanych"
mala•rzy. wrogowie Zwią?Jlm Ra&iecAmerykańscy działacze ,,kul- kiego, kt.órzy dali wyraźnie
turalni" do tego Sltopnia bio- do zrozumienia, że przedrą powałnie „sztukę" Poł- Sltawi<me przez nich w rzeźlocka, że...
wysła'1i
jego bie pootacie mają reprezen„obrazy" na wystawę mail.a· tować
ludzi
niewinnych,
rzy amerykańskich w Lo!l'l· „ofiary reżimów za żelamą
dynie!
kurtyną"
Ten ogó1ny chaJackson Pollock i inni ma- rakter wystawy zepsuło co
larze, których obrazy zna- prawda kilka eksponatów,
lazły się n.a w-.rstawie, cieszą jak na przykład grupa slmsię popaxciem wpływowego tych kajdanami więźniów
„towarzystwia sz.tuki współ- azjatyckich. Widz nie ma
czesnej" w Londynie. Tawa- wątpliwości, że są to ofiary
rzystwo to określa obrazy imperialirzmu amerykańskie·
maiLarzy amerykańskich ja- go i jego pachołków.
ko przykł.ady infra-obiektyBarbaa:a Hepviorth, cZ'Ołow1~-u, n~formizmu, in·tra,
...,.„
"'"
wa rze ź biarka
brytyjsita,
subiekt'""nzmu,
n()!11-ek5....,.e·
J •••
....
wystawiła
grupę
trzec h
sjonizmu, ekspresjonistycz- „więźniów
politycznych",
nego
amorfizmu i meta- którzy (nie przesadzam ani
ekspresjonizmu.
trochę) wyglądają, jak trzy
Jeśli nie rozumiecie tych wielkie kawały sera szwajterminów, to nie wasz.a wi- ca·rskiego, całe w dziurach.
na I nie moja, ponieważ n\e Nie są ani trochę podobni do
oznaczają one dosłownie nic.
pootaC'i lu<:Wkich i taki był
Jest to jakiś sztuczny bełkot,
najwidoczniej zamia.r arty-

lmperi•alisfyc•ny
Dl•h•t•
I izm w sz uce
KoresoondencJa zLondynu)

te~

rcrzumłeją,

n
ł:ii

z
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PT1Ze>c.hY-

ko Ch1nmn Lud'Owym.
Ol>ecn!e n'Owy prt>'Lydent USA,
!contynuu•ac I rozwijają<> WT'Ogą
woboo Chin d'Lla!a.Iność swr·l;''>
po.przedntka, zapowi·ed:!fal, że Sta
ny Zje.:l.noc.zoni. nie tylko bę 1ą
n.adal olcupowaly WY"Pę Taiwan,
ale udzieJą pomoey zbrojnym
ba.n.dom Czanfl' ICa.J-Szeka w ahkowanlu kontynentu chlńs.idego l
użyją J-ct1 ja;ko narzędz'a !Ila rozszerzenia
wojny
na Dalekim
W

czech<>SłoW drugim dniu mistrzostw
wa.oJą byto w pełni za.sJ:utone.
hokejo,vych Polski rozegrano
H1>kdścl ra.dzleccy mieli zd.e- dalsze 2 mecze.
cydowaną przew11.i;ę w drugiej i
Kolejarz odniósł szczęśliwe
.trzeciej ti.rcJI, deanon.gt.rując grę
na naJwy:!lszy.m poziomie.
zwycięstwo nad Ogniwem 2:1

MOSKWA. Sportow()y radzieccy
wezmą Ucmny u<hlal w
X Zimowych AkaAlemtckl-cb Ml&trzostwach
Swiata, które roz..
['oczynaja się 2~ bm. w Semmerin.!l'u I Wie-du.lu.
·
Repreuntan.cl ZSRR startowa~
będą w konkurencjach
na.r<".iarslclch, łyżwiarskich 1 w hokeju.

tmperh~t'zmowi

dat~k'l

Wschodzie.

tulu mlstrza świata -

SPORTOWCY ZSRR STARTUJ.'\
WE WSZYSTKICH KONKURENWłókniarz sprawił
CJACH ZIMOWYCH AKADE!UICKICH MISTRZOSTW SWIATA. miłą niespodziankę -

ny cio,s

mu w Mandiurll I

-

d
Zi

li
ni

r

we sza,lefl~e Postępki".
Co się tyczy n&rOdu chlruskleg&,
to śwladQID własnej potęgi I przy
nek
antyrewolucyjny,
a
Vvięc oałk<l'W!ioie ,,bezpiecz- J.dni z potęotnym Związkiem Rany".
dzleocklan onz ze wszystkimi kra.
Na sczx:zęście mamy w .An- Jam! obO?;U pokoju - fill>Olc.oJn!e
gu.1· J·~~„ i~~y --'"'--J· _.,,,_ o64aje się swej tw~eJ, po.ko'""""'~~ ~· ·~ -·~
kL Niedawno Paul Hogtt'l"'th. j()weJ pracy.

nic nie

wyczuwają, że jest

ale

to kieru-

:zmany pootępowy
artyBta
urząd7Jił bardzo udaną wy-

Strona kOll'ealHko - eh!Aska. na. IV s..Komitell>D
Ludowej Polityezne-J Ra.dy Kon·
sult:atywneJ
gotowa )est do
natychmiastowego
zaprzestania
dział;1.ń wojennych na Korei. „Jeiell natomlal9t - powle1l!!lał Czo-.i
En-Lai nowy rząd Stanów
ZJe<l.noczon:v-ch będ'lll<C kontynnowa.1 politykę rządu Trumana l
DJe ze<:.bce W"Z>nowić ro:!towa6 w
Pawnun.dżDn. leCL będzie w daJstwlerdzl.ł Czou En-La.I
sji Ogólnochińsldego

stawę rysunlków
owoc
swojej podróży do Grecji.
Od czasu do czalS'U, w prywatnych sai~~ch wysta'\'rov•wych i na dorocznej W)'\Stawie Ak:ademii Królewskied,
zjawi.a.ją S'ię obrazy maliany-realistów.
Mamy r&wnie~ w Wielftdej
Brytanii świetme rozwijaiją
cą się organizację pod nazwą „Peoples Print", która s'Uym ciągu rozsrrerzal Z<14lęg woJ
wyd.aje tanie reprodukcje ny koreańskli.j, to wówe?.M naobrazów o temafyce społecz- ród ko.rea69kl i naród chiński bę
nej, rozsprzedając je głów- dą nadal prowadziły walkę, a do
wall<I tej są one całkowlde pr.:ynie wśród robo.tnikÓ'.v ..
Ale „oficj.alnemll" Londy- gotowane".
nmvi naidaje ton pań PolDzięki
przy.!aźnł
cbh\s.ko-ral~. o nim pisze prasa, dla d'Ziecklej, na Dalek1m Wschodzle
ruego zna1jd,uje się miejGCe wyrósł potężny,
n!ewzruwany
n.a wystawach, on je.st tym, ba.stlon po.koJu, chronląey przed
który zaoob'-.
zaku.ram! l·mpe.rlaHstów n.le tylko
Jest prawdziwym
Azj!, ale bezr:ieczeństwo
tn.a1a- Ina.ro1ły
pok6j całego świata. I dlaU-go
rzem nadwornym (albo. raczej
błaznem nadwornym) w ro<:7Jll.kę P<>dpl,sanla h!s:cryczroz.kladają~ego

się

epołc- nego

czeń..."'twa atlantydów. Je.st to
znaikomit'ł ilustracja wartości i „żyw'Otnoścl" tego społeczeństwa przeżartego przez
imperialistyczny nihilizm..
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mih1:ąee
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NIEDZIELNY „DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO"
może ty, Al10? DODATEK
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N. N. Kecchoweli, starszy, dobrze wygląda mi recenzjami pisarzy.
Redagują ponadto
jący i starannie ogolony mężczyzna pochylił swój tygodnik o nak!adzie dotąd 1.000 egzemgłowę i spokojnie mówi o tamtych czasach. plarzy. (W trakcie naszego pobytu decydoale łatwo zgadnąć, że wówczas, w roku 1914, wała się sp::-awa podniesienia nakładu do
były one nabrzmiałe dramatyczny mi decyzja- 2.500 egz.) Prócz tego koła studentów przy
mi, były tak napięte, że lada chwila mogła poszczególnych fakultetach redagują własne
gazetki ścienne zarówno informacyjne jak hutrysnać krew.
morystyczno~ityryczne. Mło
Opowiada o dniu, kiedy
dzież na szeroką skalę korzyWezwano go do rodzinnej wsi
sta ze stypendiów.
Thujawi (niedaleko Gori), zaPołożenie Gruzji Kaukaz
k'.llnając,
żeby
natychmiast
górujący
granatowym ornaprzyjechał.
Już z daleka zomentem nad krajobrazem baczył tłum otaczający budyodbija swoje piętno na progranek niedawno założonej szkomie nauki. Specjalny wydział
ły.
Zanim zdołał się zbliżyć,
zajmuje się badaniem kaukaszanim rozpeznał kogokolwiek,
kich języków, l:tórych jest aż
usłyszał okrzyki:
64. Czasem dwie wsie oddzie- 11;ie chcemy szkoły!
lone od siebie łańcuchem gór- Na co nam szkoła? Nie
skim, nie znają i nie rozumiepotrzebna! Rozwalić!
ją naw::.?jem
swojej zupełnie
Wtedy
Kecchoweli
spoodrębnej mowy. Kaukaz przyi:trzegł własnego ojca przeciciągd grupy wysokogórskich
skającego się ze środka groturystów. W ty 1 roku po raz
mady i dającego synowi znapierwsi.y
studenci
zdobyli
ki.
szczyt góry Kazbek (5.042 m) a
- Patrz, nie chcą szkoły
ich młodzieńczy, choć już
Powiedzieli, że zburzą szko1ę.
55 lat liczący rektor brał u- Ależ dlaczego? - krzykN. N. Kccchowell
dział w wyprawie studentów
nął młody Kecchoweli chwyna Elbrus (5.630 m). Uniwertając ojca za rękę.
- Bo widzisz synu, nauczycie1ika k;;iz~ła sytet w Tbilisi promieniuje swoim światłem
dzieciom przynieść po dwadzieśc'.a kop1eJek na całą republikę gruzińską. Promieniowanie
to przejawia się choćby w tym prostym fakod rodziny na naftę.
cie: nie ma dziś w Gruzji wsi, gdzieby nie
- To dlatego chcecie szkołę burzyć? było szkoły, a więc nie ma wsi, w której nie
krzyknął wielkim gł06em czer~eniąc się byłoby jednego lub kilku ludzi z wyższym
gwałtownie i posuwając się naprzód, na stowykształceniem. Bo każdy nauczyciel ludojącą w milczeniu gromadę.
wy jest wychowankiem wyższej uczelni.
Ponury wielogłosowY pomruk był odpowie• + •
<izlą, ma;szczyły się w gnie~e smolne, gruzińskie brwi, błyskały spod mch czarne oczy.
- Ja im wytłumaczę - Kecchoweli chciał
Odprowadzani przez rektora opuszczamv
wejść w środek gromady, ale ojciec odsunął budynek uniwersytetu.
Razem z nami wYgo i powiedział:
chodzą
gromady czarnookich dziewcząt i
- Dobrze, niech zburzą szkołę. Tak bę- chłopców. Na zalane'i słońcem ulicy szumią
palmy kołysząc olbrzymie pierzaste liście, w
dzie lepiej.
oddali płynie rzeka Kura a nad miastem .gó- Jakto? Mój ojciec tak myśli?
ruje przypominająca naszą Gubałówkę MtacStary Kecchoweli natężył głos:
minda, na wprost której ry1mje się daleki
- Odejdź! Czy zapomniałeś naszych gru- ~aukaz i sylwety ruin starych zamczysk lub
zińskich obyczajów? Kiedy ojciec mówi, ty
monastyrów na pobliskich wzgórzach. Sło
musisz milczeć.
neczna Gruzja, kraj dziki i piękny, coraz
Dziewiętnastoletni syn odszedł, stanął nie- bardziej zwycięsko i już nie z pozycji
opodal; patrzył pełen zdumienia. Stary zwra- lampy na1towej walczy o oświatę dla
cając się do rozgniewanej gromady, zawowszystkich obywateli.
łał:

A może ty, Alio? Chcesz Rjerwszy za-

cząć? Nie? No, to kto? Może· ty Gierondij bę
dziesz tym, który zacznie burzyć szkołę w

S

Rektor uniwersytetu w !l'ilisi, N. N .. K~c
choweli, łagodnie się uśmiecha wspommaJąc
tarnten dzień:
- Mój ojciec dobrze znał ludzi :z. naszej
Wsi. Rozładował burzę.

było?

Co?

- Ja dziś już nie ten AFo, co wtedy. Rozjaśniło mi się w ciemnym łbie. Dziś mam
ośmioro dzieci z; wyższym wykształceniem.

• • •

l

hater· walk wyzwoleńczych Ameryki
Południowej, uczczony został za ży
cia najwyższym chyba odznaczeniem, jakie spotkać może człowieka:
sprawował rządy w państwie, które
w roku 18Z5 na cześć jego nazwano Boliwią.
Obszar 419 tysięcy mil kwadratowych o
ludności 3,5 miliona, bogate złoża cyny, cynku, srebra, wolframu, złota, a'ltymonu i n.iedzi, fantastyczne zyski międzynarodowych
mcnopoli i... straszliwa nr_d.za miejscowej
ludności oto co przeciętny czytelnik gazet
wiedział dotychczas
o Boliwii. Niektórzy
wiedzieli jeszcze, że w Suora istnieje jeden
z najstarszych - bo założony jeszcze w roku 1642 - uniwersytet.
Do nieda'l.vna mówiło się w Ameryce, że
Boliwia przypomina żebraka siedzącego na
złot?'m ~trześle. I słusznie, kraj ·.en bowiem,
pos1adaJący największe na półkuli zachodniej bogactwa naturalne - nie był w stanie
wytworzyć
lub sprowadzić potrzebnej mu
ilości środków spożywczych i dóbr konsumpcyjnych.
Olbrzymie, dające przeszło 20 proc. produkcji światowej, pokłady cyny boliwijskiej
należały do niedawna do trzech towarzystw
mi. ędzynarodowych. Największe z nich „PaUno Mines and Enterprises", należące do rodziny miejscowego miliardera Jose Patino,
kiśle
związane było z amerykańską grupą
Rockefellera. O fantastycznych zyskach, jakie z krwi i potu lniejscowych robotników

Uniwersytet w stolicy Gruzji, Tbilisi (Ty.!lisie), którego rektor N. N. Kecchoweli rozmawia z nami w swoim cichym
gabinecie
Pracy, jest uniwersytetem stosunkowo mło
drrn. bo liczącym sobie dop: ero trzydzieści ciągnęli międzynarodowi kapitaliści, świad
:zy fakt, że w jednym tylko 1950 roku czyP!ęć lat. Przed rewolucją w szkołach śred
nich Gruzji nie wolno było uczyć się języka sty zysk przekroczył 42 proc. zainwestowariego kapitału. Boliwijska cyna rodziła złoto,
gruzińskiego inaczej, jak na szóstej i siódmej lekcji,
gdy umysł jest już zmęczony. które strumieniem płynęło do kas nowojorObecn'.e uniwersytet w Tbilisi ma 12 fakul- skich bankierów.
l
tetów, zatrudnia 560 profesorów, którzy kieruga co do wielkości firma cynowa, prorują pracą 5.148 studentów. Nie!<tóre dawne
dukująca
czwartą
część boliwijskich
fakultety wydzleliłv s!ę
w odrębne szkoły
(agronomia. politechnika, Instytut Zaehodnio- koncentratów cyny, należała do chilijsko Europejskich Języków, konserwatorium). Wi!!- i<merykańskiej spółki „Mauricio Rochschild".
ksze miasta Gruzji jak Suchumi, Gori, Batumi Ost'ltnia z wielkiej trójki
„Compagne
Aramayo de Mines de Boliv!e" - była przed~ają swofe szkoły wyższe. inst\,tuty pe<' .g 0 g~~zne itp. Już dziś ponad 350 OOO Judzi w Gr~ l01ęriorstwem o przewadze
kapitału szwalZJ1 rna wyższe wykształcenie.
Stu<le'lCi um- I ·1.rf-kiego. Dawała ona wprawdzie tylko
wersytt:tu w Tb:Jisi wyda.ią swói alrnfln;ich: 1\7 proc. ogólnzj produkcji h"Hwijskiej cyny,
clot.qa wys:z.ly trzy roczn !ki, powitane dobry- ale za to w najwyższym gatunku.
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rocznicę śm1erc1

Waryński

w Szlisselburqu
(Ze

wspomnień

szlisselburczyka)

Waryńskle1:0 skaZllno n„ szesnaśele lait ka.tord.
Wi·<<l'Zla.no. że jest v.·odi:e.m <:alego ruchu, a.le wobee <:alkow1tego
braku
jaki<:h'<olw l-e'l< p11<hhw
prawnych ni& można go było s.ka•ać na śm'erć.
Uczyn.i ono to w ! ęe dro-ga pośrednią: Jako miej.sce
kate>rgl wyb·rano więz : ·en1.c
s.z.l;rSScll>ursk!.e, !:Pe·
c}a.ln.!e
stwo-rzone dla
na.i;n.1cb2rpierT.ni2 .'szy"b
więźn.iów 51.anu, którY<:h cheuino się pozbyć rao:

na zawsze.

Waryński. 7Jtoż-ony clężka n1-euJe.ezaln~ w warunka.ch więzienny-eh - chcroba, n ' e t:ra·~I! har1u
ducha. Ale cho-roha ezyn•la P0•3tępy. W lutym
1889 r. na~tąplla śm1Pri'. Waryihki m'al w'.~<l:V lat
trzydzictcJ trzy, z k'órveh •i·e<lfl!'I ""o:"!l"Zll w w · ę.
zieniu, p.'. ętnaśde w ru..-hu ~o·cJa.U.&tyc.=ym - zaw•
sze na czołowych po'ZycJa<:h,

r . 1884 · za inicjatywą'
min.
sprawiedliwości,
hr. T~stoja, urz.ą~zor~o
w fortecy szlisselbursk1.eJ w1ę
zienie dla najcięższych skazańców politycznych, głównie
dla osób osądzonya..'l z.a udział
w zamachach na cara. Wię7.ienie to miało terroryzować
terrorystów. Wyższa administracja nie ukrywała nawet
tego, że pragnęła :z.robić z
więzienia mogiłę i pogrzebać
w niej ludzi jeszcze żywych,
zanim śmierć nie upomni się
o przygotowaną dla niej ofia-

W

cie

przy

LUDWIK WARYJS'SKI

pomocy

własnego

ręcznika.

Waryńskiego
przywieziono
do
Szlisselburga 1 marca
1886 r.
Waryński od samego
początku trzymał się bardzo spo
kojnie; z żandarmami wojny
nie prowadził, ale też 0 nic
n~e
prosił. To wystarczyło,
ażeby go uważać za protestu·
p
·
. . ś ·
Jącego.
rzy Jego wraz1iwo c1,
sztuczki
żandarmów bardzo
mu dokuczały i pozbawiały
go spokoju, tak potrzebnego
dla ci..l:owieka chorego. Warę.
· k'1 · ·
ed
· d
W clą""'
k1'1ku
lat
zam1·ar
ryns
em
„~
d s li JUZlb prz
· wyJaz
ł d
·
ten przeprowadzano z n1·~złom 0 z sse urga mia
z
rowie
~
nad
·
Będ
·
ną koITsekwencJ·ą. Więźniowie
weręzone.
ąc Jeszcze
··
umierali J. eden po dru aim, J·ak studentem te ch no1ogu
w pt e„.
ter bu gu
b
'ł ·
dyby
~ług
z
góry
ułożones
r
na
awi
się
w ag
l""'
n 1·flh kuAh · h - h
·
go planu: jedni na suchoty,
~
~ mac
c romczr:ego
drudzy na szkorbut, trzeci od k.ataru żo!ąd~a. Potem cierkul żandarmskich inni wresz piał na p1ers1. Cytadel~ war'
szawska zdrowia mu me przy
*) ,,L. Kobyl.ał'!5ki. b. L'. Waryń- / sporzyła.
ald", ,.Przedświt", ~a, nr u.
Łatwo odgadnąć, jak na je- /

zymon Bolivar, „El Libertador", bo-

naszej wsi?
Nie żaden z nich nie chciał. Krzyczeli, byli ro~wśc · eczeni
ale żaden z przywódców
nie podniósł ręki. za przywódcami ustąpiła
reszta wieśniaków.

- Pamiętasz; Alio, jak to
A on mówi:

dnia 15 lutego 1953 r.

go zdrowie oddziałał Szlisselburg. Już po dziewięciu miesiącach pobytu w twierdzy,
gdy pozwolono m1i trzy razy
na tydziei'1 spacerować z Janowicz-em, miał nogi spuchnięt.e od szkorbutu.
Tak przez trzy lata cierpiał

Waryński.
W więzieniu wzrok mu tak
osłabł, że nie mógł czytać.

Bezczynne zaś siedzenie w celi
b
yło dlań bardzo
przykre.
Wszelkimi więc siłami starał
się o jakąś robotę. Nareszcie
7adośćuczyniono jego prośbie.
W dniu 15 listopada 1888 r.
Waryńskiego zaprowadzono z
przechadzki do starego więzienia, gdzie w J"ednej z cel
był ustawiony warsztacik stolarski. Dano mu parę deszczułek z rozbitego pudełka, a instrumenty wydano na ~danie.
Niestety, nie długo już mógł
pracować. W styczniu 1889 r.
(Dalszy cią!P na str. 4)

Kraina 177 „rewo Iuci i"

Ale Micho, ten ktÓry najgłośniej krzyczał,•
teraz za innymi. Wobec tego stary
Kecchoweli wypatrzył drugiego krzykacza i
wezwał go po imieniu:
ukrył się

Dziś w Thujawi jest szkoła trzypiętro
wa z elektrycznym światłem. Wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele mają wYż~zt;
studia pedagogiczne. Niedawno było . JeJ
otwarcie. Uroczyste otwarcie. Do prezydm~
zaprosiliśmy jednego :z. tych, którzy chcieh
W 1914 roku zburzyć szkołę w Thujawi. Pytam go:

l6d.ź,

„„„„„„„„„„„„...„„„........l„„...„mll„„„...„„„.
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- Micho, mofe ty wdmiesz kilof, co?
Pewno pierwszy uderzysz w drzwi szkoły?

-

pANo RA MA

obecności przewodniczącego Południo
wo-Amerykańskiej Federacji Związków Zawodowych i wiceprzewodniczącego Swiatowej Federacji Związków Zawodowych Lombardo Toledano, oraz czołowych przywódców ruchu związkowego Ameryki Połud
niowej
dokonał uroczystego podpisania
dekretu o przejęciu przez państwo kopalń

ro w
Podczas gdy międzynarodowe monopole bogaciły się coraz bardziej, los mas ludowych
Boliwii stawał się coraz· cięższy. Ludność
kraju składa się głównie z Indian i Metysów,
którzy w 85 proc. są zupełnymi analfabetami. Nieliczni „biali" stanowią klasę obszarniczą,
skupiającą w swych
rękach
ponad
95 proc. pogłowia bydła w całym kraju. Niesłychany wyzysk robotników
kopalniany;:h,
(najwyższa płaca wynosi tam 135 bolivianos
- to znaczy około 65 centów amerykańskich
dziennie) spowodował, że przeszło 60 proc.
ludności choruję na gruźlicę, a długość życia
ludzkiego wynosi przeciętnie 22 lata.

cyny.
Wiadomość o nacjonalizacji
kopalń cyny,
za którymi pójść ma upaństwowienie innych złóż surowcowych, wYWOłał panikę na
giełd.zie nowojorskiej.
„Dotychczas - pisze
cynicznie amerykański dziennik „Christian
Science Monitor" - wystarczyfo parę tysię
cy dolarów i parę przestarzałych rewolwerów, aby w Ameryce Łacińskiej mieć świę
ty spokój". „Obecnie - dodaje „New York
Times" - spokojna Ameryka ł..acińska zaczyna drżeć pod wpływem fali zaburzeń na
froncie pracy".

W tych warunkach Boliwia stała się klasycznym krajem buntów niewolników, którzy
nie chcieli znosić jarzma nowojorskich imperialistów i posłusznych im dyktatorów
wojskowych. Do największego powstania ludu boliwijskiego doszło 18 maja 1950 roku,
kiedy tysiące studentów, robotników i chło
odpowiedzi na boliwijski „zamach na
pów wystąpiło zbrojnie przeciwko dyktatuświęte prawo własności
prywatnej" rze junty wojskowej. Blisko 1000 trupów zajak upaństwowienie kopalni cyny nazwał
legło tego dnia ulice miast boliwijskich. Naimperialiści amerystępnego
dnia amerykańskie superfortece ,,Barrons Weekly" zbombardowały strajkujących górników Ca- kańscy usiłowali dokonać w Boliwii nowego
tavi i Potosi. Obozy koncentracyjne w Ichilo z:imachu stanu. „Dolarowe rewolucje" - to
i nad jeziorem Titicaca zapełniły się areszto- przecież do niedawna był najpewniejszy śro
dek na buntujących się niewolników. 177-ma
wanymi.
,,rewolucja" wywołana przez Amerykanów w
le lud Boliwii nie skapitulował. W Boliwii w ciągu stu lat istnienia tego pań
kwietniu 1952 roku do władzy doszedł stwa - zakończyła się zupełną porażką imrząd koalicyjny, składający się z reprezen- perialis~ów. ~asy ludowe, robotnicy, chłopi,
tantów narodowej burżuazji,
kierowanej stt1denc1, WOJsko - wszyscy stanęli po stroprzez legalnie wybranego nowego prezydenta ni~ legalnego rządu, likwidując w zarodku
Victor Paz Estensoro oraz przedstawicieli próbę przewrotu junty wojskowej.
związków zawodowych.
Te ostatnie repreMinął wiek dolarowych „rewolucji".
Jak
zentują w rządzie: Juan Lechin, jako minister górnictwa i przemysłu oraz Hermanes oświadczył przedstawiciel narodu kubańskie
go na :{ongresie Wiedeńskim. Juan MarinelButron, który piastuje tekę ministra pracy.
lo: „Amerykańska propaganda usiłuje wmó•Nić światu, że kraje Ameryki Łaciiiskki są
Realizując zapowiedzianą w programie wyborczym partii „Movimiento Nacionalista „niewżruszonym zapleczem" S'anów ZjednoRevolucionario" <Ruch narodowo-rewolucyj- czonych. Zapevmiam was; że tak nie jest. To
ny) n&cjonalizację kopalń, rząd Estensoro zaplecze staje się dla podżegaczy wojennych
Ameryprzystąpił do upaństwcwien!'l przede wszyst- coraz ':lardziej niepewne. Wiecej kim złóż cyny. 31 października 1952 roku, w ka Łacińska zamlenia się w źródło poważ
obozie „Maria Ba17.ola", osiedlu górniczym nych trosk dla amerykańskich imperialistów".
koło Catavi, prezydent Boliwii Paz Esten•J;fizef Soit11s
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Zamiast
recenzji
ZGADYWANKA OR:-IJTOLOGICZNA OD A DO Z
Pomyśl i postaraj się odgadn~ć
- na podstawie podanych n te.I
określeń - 24 nazwy ptarl:ów, uło
ali~betycz
żonych w porządku
nym.
1. A„. - duży ptal! płetwonogi,
za.m:eszkują.cy połudnl o we czet.ci
oce:mów Atiantycl>iego I Wle!kle&n: Jeden z na,jlep;·tych Jo:ni:<ów.
2. B.„ - ptak kurowaty śwlet
nJe upierzony, bodow:my dla o11:doby w ogrodach l 11arkach.
3. c„. - nlewielkł pta.\; z rzędu
brnrl:r.ą.,cych

z

kilką

4. D„. - ptak z
watyr.h, z czubem

n:iśladująey

mowę Judzlcą.
śpiewaJą.cy.
budujący

'Z
ptak
mh3terro.dz1ny 81.kor,
ne gn;azda. J:i.":by szyte.
13. s.„ - ptalt nalwlęk„<;"Zy ro-z..
mh•am f ze wszystkich, dz!~ tst-

18. R„. -

nł~.iąc:vch.

T„. - pta.k brazyl!J11kl z rzę·
pieprzojad.
?1 u„. - pt:ilt morslci kaczkowoty, l<acztca blalobrwlsta.
ptak V'Tóblowatv,
2i. w„. zę!iodz'ob~·. przelotny. bnwv :1:6!·
tej z czarnymi skrzydła.ml i ogo·
20.

du

dzięr.iołowat,ycb,

n "111 -czarnym.

nfewlelltl ptak kra23. z„. g!;owat:v, o hvletnym nplerie:tl<t,
z d!ugtm. yro!itYm. cX\\ crogra!'l':>.·
1

6tym dz'o11em, dn~ą irlowa J l<rótJcfm oironcm. t.ywl sl4:' rybami.
21. 2„. - ptllk brnd?.ary, ~edPn
z pinws?.ych zwla.sti1nów budt:ą
ce1 ile u nas wiosny, glc-~I ją
:rne-c'a "}ym t.'losnyni tnnem, podobnym do odgłosu tr~bkl,
whsny wynik z
Porówn~1cle
rozwla1an'.em zamlenct.onym w
dr 1 r.~e~szej

,,Panoramie".

\i\Taryński

w Szlissel burgu
(Dokończenie

ze str. 3)

wychodzić na .przeprzestał
Suchoty rozwijały
chadzkę.
się szybko.
W końcu stycznia dni Waryi.1skiego były już policzoM.
Kaszel i duszności męczyły go

strasznie, bez pomocy nie mógl
ani też
wstać z łóżka
już
przewrócić się na bok. A przy
nim an! żywej duszy!
Na tydzień przed śmiercią
komendant przyszedł go odWaryńskie
wiedzić i zapytał
go, czy nie życzy sobie jakiegoś odpowiedniejszego pokarnu. Potem dano mu parę razy lichego kompotu. Pomimo
osłabienia Waryi1ski pukał co
dzie!l do Janowicza i innych
sąsiadów („dzień d,1bry"). Puki:mla go już męczyły. Nazajutrz rano, pomięclzy dziewią
a dziesiątą godz., gdy
tą
wszyscy byli na spacerze, skonał...
Tak um<irł jeden z najwyprzedstawicieli
bitniej~zych
ruchu socjalistycznego w Pol~ce. Ni~cly nie zapomnę wrażenia przy pierwszym z nim
spotkaniu. ·w czerwcu 1883 r.
na ławce w parku Łazienkowskim. Waryński zaczął mi rozswój program walki.
wijać
Ani przedtem, ani potem nie
który
spotykałem człowieka,
by po kilku słowach um'al
wzbudzić we mnie taką wiarę
do siebie. Byłem oczarowany
że ten
zupełnie! Czuć było,
C7.l0\l\iiek wie. czego chce. l ma
wolę do wykonania tego, czego
chce„.

4 DZIENNIK

ŁODZKI

marca rozpoczną
połowie ku-hiełkowego
fil-

zdjęcid

FI LM o wA

I

ciętnego śmiertelnika.

Zdjęcie wzorzystej mater il?
Nic. Ale trudno byłoby się domyślić, że ten kwiecisty motyw to po prostu sfotografowany mech. Naturalnie piQknie sfotografowany. Tak P't':knie, że zasłużył vv pełni na to.
aby umieszczono go na wysta
wie fotografiki przyrodniczej
ot1vartej niedawno w Muzeum

Z ciekawością patrzy się na
orzyklad na cz\ep• zdJ'-'ria
"
J
•
•
F_ S.korsk1ego z życia trzpie!lSamiczka
olbrzyma.
nika
boru~e _ct:zewo.
trzpiennika
aby w otworze zlozyć iaJa. N;i
kl d ł'
d· ·
·1
r ~:wsz~ Z _JęC~U ·aO ka) edr.'1
te 1 s w lr d Z~JUd oWl er a doyxa za e wie . rzewa, na ru
gim zapuszczone jest już do
połowy, na tr;:ecim w 314, na
czwartym całloowicie. Uznanie dla przyrodnika za podpatrze!lie tej czynności i wspaniałe utrwalenie jej na kliszy.
Podobne uznanie należy sie
zresztą i wielu innym autorom

świecie.

l?, L„. - nocny ptak -O'Wadoże.r
ny wróblowaty,
13. Ł.„ - duży ptak płetwono
gi, żyjący dziko albo hodowany
w parkach 1 ogro-dach.
14. M„. - pta.k indyJ.skl, pod.ob·
ny d-0 boolana.
15. N„. - ptak przelctny, mający ciało dosikcnale przystosowane do pły\n,nia; nad Bałtyldem w
zimie do~ć częsty, ma gło-wę, B1lY·
Ję I wleruh cla:a brunatno-czarny, brzuch 1 pas przez skrzydło
biały, w zimie szyja bl:i.Ja.
16. o„. - ptak drapiemy z rodziny sokołów, król pta.ków.
17. P„. - ptak amerykański t
austra1$kl, z rzędu łażących, o
np1erzeniu,
pięknym, barwistym

W

się

mu produkcji WFF „Baś11
o Janooiku" reżyserj Włodzi
mierza Haupego. Opracowawystawionych fotografii. Prze- nie plastyczne dekoracji i kudz wszystkim I. Puchalskiej za kiełek spoczywa w rękach
takie prace jak „Zając we Haliny Bieliń~kiei. któr,a przt>d
„Czarny bocian'· ora7 przystąpieniem do prac nad
śnie",
rzadki ptak, u- filmem p17.eprow2d'liła doku„R~miz"
chwycony w momenc·e budo- mcntację na terenie Podhala.
Film pozbawiony będcie ct1a
wy gniazda na gałęzi zwisającej nad r~e.ką .. Remiz przyniósł togów, które za 3 tąpi komenPuchalskie~ pierwszą nagrodę t;i.rz poetycki St. R. Dobrowo.1skiego. Nowością filmu będzie
w konkursie.
przyznano klamra z żywym aktorem. staDrugą nagrod~
F. Z. Obrąp!'.lsk1m za cał_o: rym g6ralem opowiada;ącym
kszta~t prac. a w szczegóh:os~1 dzieje Janosika.
Zakończenil' prac nad filza n ez:-vy·kle udan~ .zdJęC1~
Borys Ai„lre,'eiv
. pni·u br
t. .
kwiatu irysa. Zupełnie maczeJ,
w filmie „Dwa; żo:nlerze"
.
men1 nas ąp1 w swr
1
· ·
t
• •
• * *
ecz
mmeJ repreze1? acyime
F'Imów Dolmmen•a.lnych :rre'llizowała. film
Wytw" ni
b~rd?.o cii::kaw:e wygląda . w
~Ję.cJU tych ~amych autorow MDM"o\t~rv ~kazuje histo:·le lmdowy mnM VI (ICZIOC7ea i ~ ~1
·
.
t
-0 •
•
" .
kwiat.„ buraka.
najatrakcviniejs~ych golnycb okreM.~b jei pows aw:tn.a. F 1Im me csr n c2„ - ę
Do
zdjeć zaliczyć tt·zeba jednak tlO przypomnienia bistor:vc;imyclJ fa'l: bu<l.cwy dzre1nic3'.· lecz
fot~grafie G Martus<>wicza 11rze1irowadza jednol'-:eśnie tez~ o zwycięskim bucfow!l>d'l.'ie
''z:oiwor'n'
t d
•e
j
.
·
,
·•
me o Y Pl"ac'Y, wspo, .
owady w bursztynie. Trudno socJa.11 zmn. pra?a;ru e no\\
uwierzyć, że mrowka (rapro- ct":o i rac.fomtl1za.to_rs~wo. ukaz~;!e kud całego n:i,1·odu, bu.
dukujemy obok) zamknięta duJącego s.'Yoją socJal1styczną swlbę. .
W ~ajbhzszym c1.a.sle WFD przys.tąp1 do reall7.acJI pełnozostała w bursztynowym sarkofagu przed przeszlo 20 mi- metrazowegi> filmu o Sląslm.
• * •
.
.
lionami lat! Naturalnie wtedy
i;mrs.ztyn był jeszcze płynną . Dr~.g1m f1l~em. antyalkoholowym (po „Ost~:ga_my - truc1zna ) będzie film opracowany przez speciahstow - lekar:r.y
zywicą„.
Przyznaj, Czytelniku, że bur. ze szpitala w Kochanóv,rku pod Łodzią. W filmie tym ukasztynowy sarkofag zaciekawił zany będzie szkodliwy -wpływ piia:'1stwa na potomstwo.
• * •
cię. Pójdziesz więc na pewno
Prace nad filmem „Jeden d:r.ień w Warszawie" dobie<,?;ają
zwiedzić wystawę. I nie pożakońca. Film ukaże się być mcże jeszcze w pierwszym kwar·
lujesz.
tale br. pod zmienionym tytułem „Sprawa do załatwienia".
(kas)

Przyrodniczym w Parku Sien
k ewicza.
Wystawa obejmuje 70 prac
z całego kraju
nadesłanych
ro.in. na konkuns organil\oWany
w końcu ub.r. przez oddział
łódzki Polskiego Towarzystwa
Przyrodnilków im. Kopernika.
prac
wystawionych
Wśród
wiele jest niezwykle interesujących, nie tylko dla przyrodnika, ale dla każdego prze--

wróblona

5. E„. - ptak mo.rski z r<>dz'ny
k:i..:-zkowa1ych, h~~~Y towarzysko
O'l dalekiej pólnc·cv. <lostarnują
cy delLkatne.<;o puc-hu.
6. F„. - krajowy gutuntk skowronka z crubk em na glowle, oaledlaJący dę w lasach, Jedwuch·
na..
7. G„. - krl!jowy pt:lk wróblowat:", z rodzlnv las7cza.'rów, na
przot!zle czerwono upierzony.
8. U ••• - pt.ok amerylc.~i1.;kl -z
rodziny son~du sokolowutych,
kc:ów, podrodziny orlów (tę sar.ią nazwę miał w mtt.:ilogli gri>ck1ej potwór W P'lStnei )'t:i,ka d~a
plr~nego z glGwą kobie.cą,
9. I„. - ptak po:lk::.•aly, czaplowaty, żyjący w Afryce p61nocnej.
10. J„. - phk d?apleżny dzienny z rodziny solrnlów.
11. K„. - naJmniejszy ptak na

w bursztynowym

sarkofagu

na głowie.
rzędu
kcłorowym

głowie.

MrówkaPAN ORAMA

Słoneczne

maszyny

Na wolnym powietrzu ustaWiono aparat z wyglądu przyreflektor. Wielkie wklęsłe zwierciadło umocowana jest na specjalnej podpórce Zwierciadło auiomatycznie obraca się tal~. że promienie słoneczne wpadają bezpoZwierciadło odbija promieśrednio na jego powierzchnię.
nie słoneczne 1 wszy~tkle one skupiają się w jednym mlejacu - w ognlslm. Temperatura w ognisku osiąga trzy tysiące
stopni i więcej. W takiej temperaturze topl się nawet Jeden
z n;;.Jba.rdziej nietopliwych metali - wolfram.
Oto zacisnąwszy długimi klesze-zam! złożone na krzyt
taśmy stalowe, ezlowiek zbliża je do instalacji słonecznej.
Po taśmach stalowych zaczyna pełzać „zajączek" słoneczny.
Jest on bardzo mały. Jego łrednlca wynosi mniej więcej
Ten „zajączek" stopniowo topl• stnl
półtora centymetra.
w miejscu slcrzytowanla taśm. Tu powstaje trwały 11zew
spawalniczy.
Oto w ogn'sku umieszcza aię nó! s na?oton;i nań płytką
z twardego stopu. Chw!lka - 1 płytka jut jest ściśle przylutowana do noża, szybciej nit przy zwykłym spos.obie lutowania.
łatwo topi pręt meGorący pęk promieni słonecznych
talowy, „rozcinając" go na części.
Aparat słoneczny przy pomocy którego udaje się t<>pić
i ciąć metal, przylutować płytki do noty, pracował tego lata
w Taszkiencie na placu doświadczalnym Energetycznego
Instytutu Akademii Nabk ZSRR.
Z!emia otrzymuje oll~rzymJą 11ołć energii słonecznej.
Obliczono. te nasza planeta otr;zymuje od słońca tyle energii,
Ue nie SI\ w stanie wyprodukować wszystkie elektrownie

Badania głębin m·orskich

pominający

Instytn-cie O·cea.n.ografli
Aka.demil Nauk ZSRR skonstruowano specjalny przyrząd
dla robienia
automaiyc:my
głębokoś
zdjęć na wie·łklch
ci.a.eh, Przyrząd ten składa s1ę
z pionowej mangi przymocowanej do długiej liny drucianej.
Na sztand,;e w wodoszozel•
W

M're dz„

M

nr 40 l2668)

iędzy

miastami bawarskimi '."illingen i Hochstadt nad Duna·
jem panują zdecydowanie wro·
gie stosunki. W średniowieczu
mieszkańcy Tillingen, wyposałodzie w wielką
żywszy swe
palnych i obsadziwszy je
ilość materiałów
wojskiem najemnym, wyprawiali się na
Hochstadt, które po takich odwiedzinach
wiele razy płonęło. Czasem jednakże mieszkaiicy Hochstadt gnali z powrotem miesz·
kańców Tillingen całe 40 km; wysadzana dę
bami aleja długości 10 km, która z Hochstadt biegnie w górę do Tillingen, nosi na·
zwę „Alei wisielców z Tillingen".
I pod tym względem oba miasta różniły
się od siebie, mieszkańcy Tillingen bowiem,
wziąwszy do niewoli i;;ąsiadów z Hochstadt,
topili ich w Dunaju jak kocięta, gdy :iatomiast raz się zdarzyło, że pewien radny z
Tillingen wpadł w ręce mieszkańców Hochstadt, został poćwiartowany, a jedną ćwiart
przez specjalnego
kę wysłano do Tillingen
posła, którego tam na bramie miasta powieszono, mimo jego protestów, że jako poseł
jest nietykalny.
I tak trwało aż do chwili, kiedy obu miastom odebrano przywilej prowadzenia podobnych gier i zabaw i kiedy czasy nowo·
wypraw,
okrucieństwo
zmniejszyły
żytne
ograniczając je do bijatyk w zajeździe „Pod
Aniołem Stróżem".
Tutaj właśnie w każdą niedzielę i święto
mieszkańcy owych miast schodzili się na bi·

jatykL W tę stronę szli pieszo, z zajazdu zaś
- z porozbijanymi głowami i połamanymi
nadzwyczaj zadowolOl!lych z tego,
żebrami,
roz·
że wszystko tak się pięknie odbyło wożono ich w obie strony na wozach drabiniastych lub na gnojnicach .
Aż oto nowe czasy przyniosły do południo·
wych Niemiec piłkę nożną.

I

podnosi wydajność gleby

Akademia nauk w ZSRR wyda-.
la książkę pt. „Mikroelementy w
życlu roślin 1 zwierząt".
W książce zebrano nowe praee
naukowców radzieckich, pośwlęoone mikroelementom 1 metodom
tch wykorzystania w praktyce
rolniczej.
Mlkroelcmentaml nazywają się
które
chemiczne.
substancje
w nader marych ilościach s~ szeroko rozpowszechnione w przyrodz!e - w organizmach, gleble,
wodz 1 e.
Uczeni radzieccy ustal!ll. te u-

Nowy sPOsób fotogratawania
otwiera wielkie perspektywy
dla badaczy dna morskiego
pod wzgl~dem biologicznym 1
geologicznym.

LeJ?IG;O
prz~rz
boJk<>t tllmu Chaud:.ł
nie
sceny"
plina „Swlatla
s-lę I kl·na wyśwleUające tA!n mm

zaaran~owa.n:v
Amcrylcański

pełne

są

publkznoścl,

kordy fina.o.sowa

za

bllą-c

re·

biJety weJ-

ilcla.

Przebywający obecnie w Szw:ilearil Chaplin oświadczył w zwlą-z
ka z tym i w zw!ązl<u z akcj~
jego p<>wrowszczęr.ą przeciwko
towf do USA:
- Nie jlr7.YJIOSZCZ31U. '.l:ebym
ba.rdztej potr-zebowal Holl\wooa,
nit Hollywood mnie.

------------------..---------------------....................______________________________

śwJAta.

W Moskwie odbyła się ostatn'o Wszechzwiązkowa Konferencja Hcllotechnlków. Uchwalono zaopatrzyć w pierwszym rzędzie w 1nsl.3tacje słoneC"Zne wielkie budowy na południu Kra.Ju Rad. W tych miejscach. gdzie przechodzi trasa
Głównego Kanału Turkmeńskiego, przez większą część roku
panuje ~loneczna pogoda. Maszyny słoneczne będą mogły
pracować tu od 220 do 250 dni w rolcu.
Nle będz'e w tym nie dziwnego, Jetel! wkrótce usłyszy
my, te budownic1A>wle ka.nału będą spawać metalowe kra·
townlce dla bloków żelbetonowych, giąć rury wC>doclągowe,
giąć metal przy pomocy aparatów s!enecznych.
Dla stołówek, pralni, natrysków, trzeba będzie wiele
gorącej wody. Dla ogrzania jej nie trzeb-a będzie z daleka
zastąpi je energia s!oneezna.
.Przywozić paliwa:
W tym rolcu mieszkańcy Tachia-Taszu - miasta, które
WYrosto na pustyni, ju2 korzystali ze słonecznej instalacji
prysznicowej, która dostarczała gorącej wody wystarczającej
dla 200 ludzi dziennie. Wodę nagrzewano w płaskich skTzyniach drewnianych. Z wlenchu są one oszklone. Aby pro-mienie słońca padaly n.a s'krzynle, ustawia się Je pochyło.
Wewnątrz skrzyni znajdują się metalowe blachy z rowkami,
w których ulożone są rury wodociągowe. I blachy 1 rury są
pomalowane na czarno. Promlente słonecme przechodzą poprzez szkło l nagrzewają wodę w rurach. Czyruiy był tego
l•ta w Tachia-Taszu równiez słoneczny aparat dla leczenia
cierpiących na reumatY?-m t tóżn!! choroby skórne.
Wkrótce budowniczowie kanału otrzymają słoneczne
kuchnie-kotły do gotowania.
Sloneczne kotły parowe 11rucboml11 urządzenia dla otrzy·
mywanla słod:dej wody t mstalacje chrodnleze. Słoną wodę
A chłodnie pomogą w przechoprzekształci się w Słodką.
wywaniu produktów 1 ochładzać bc;dą powietrze w budynkach.

nym oehranla.czu :maJdule 1$1ę
aparat foto-graficzny oraz potężne lampy, którymi oświetla
się fotografowane obiekty,

Kto komu potrzebny?

rodzajność roślin uprawnych zależy często od istnienia w glebie
potrzebnych roślinie mtkroelemen
tów Brak w tywnośct pewnych

mtkroelementów powoduje nlelcledy u zwierząt szereg chorób
Ustalono, te wprowadzanie do
gleby w nlewlelklch dozach cynku podnosi odporność roślin na
mrozy, molibden 1 miedź zwlęk
szają jej urodzajność.
Wnioski nauki radzieckiej wykorzystgne są w prsktyce przez
eospodark! wtejpraoownlków
sk1ej.

* •

*

Czym jednakże był na początku klub „Tillingen" wobec drużyny piłkarskiej z Hoch·
stadt?
Gra ataku „Hochstadt" była niezwykła.
Szli na piłkę tak ostro, jak ich przodkowie
przy ataku na bramy miasta Tillingen. Pił
ki w bramki wrogich klubów wbijali z tak
nieodpartą mocą, z jaka przed wiekami mieszkańcy Hochstadt taranami i pociskami z
ku.sz rozwalali bramv miasta Tillingen.
ąra zespołowa klubu „Hochstadt".: łączni
ków ze środkiem ataku i skrzydłami - rozmury ciał przed nieprzyjacielską
bijała
bramką; kiedyś nawet tak się stało, że w
wrzucili wraz z piłką
bramkę przeciwnika
Do dziś nikt nie
obrońcę swojej drużyny.
wie, jak się on tam dos~ał.
Strzały ich były straszne. Piłka strzelona
w bramkę przeciwnika odrzuciła na bok
bramkarza, przebiła siatkę, za bramką jednemu z widzów oberwała ucho. z:ibiła ,Jsa.
który bawił się za boiskiem i podcięła ·:ogi
przechodniowi. który chciał ją zastopować.
Grę ich nazywano zazwyczaj ostrą; w ru-

Jarosław

Ha sek

Towarzyskie
,.

,, Tillingen -

bryce sportowej pewnego pisma z Regensburga napisano o jednym z meczów, że nie
ale sąd ostateczny. Gdzie
był to mecz.
indziej o spotkaniu „Hochstadt" - „Ringelsheim" pisani}, że przypominało o:io bitwę
pod Verdun.
Wszystkie kluby Niemiec południowych
przegrywały z nimi; a kiedy z północy :-aprosili na towarzyskie spotkanie „Altonę",
z całej drużyny wrócił jedynie bramkarz z
obwiązana głową, natomiast reszta drnżyny
wraz z graczami rezerwowymi pozostala w
szpitalu w Hochstadt nad Dunajem.
Czy mieszkar'1cy Tillingen, mając swój
klub biało-żółtyrh. mogli się temu przyglą
dać spokojnie? Klub „Tillingen" nie był drużyną złą, grał także ostro, a jego ciosy w
goleń lub w kolano były równie dobre i niebezpieczne jak klubu „Hochstadt". Celność
ich kopnięć w brzuch była również bardrn
dobra, i wynagradzana przez mieszkańców
Tillingen hucznymi oklas1tami. Ale przegrywali mec.z za meczem.
Nagle wpadli na świetny pomysł: sprov.·adzili sobie ~ Monachium trenera, Anglika
Burnsa, . ktory uczył ich grać wykwi:itnie,
kombinować trenoskutecznie dryblować,
wał z nimi od rana do wieczora aż' wresz'
cie mógł im powiedzieć:
- Zaproście mistrzowską drużynę z Lipsl.ia. Zaprosili i przegrali 2 :4.
- Nic nie szkodzi - oświadczył trener
~urns -:--- jeszcze trzy takie przegrane, a mozemy me bać się nikogo.
I znów wrócili do treningu gry wykwintnej
~ kom?inacyjnej, gdzie gracz indywidualny
Jest niczym, uważa się go za fanatyka gdzie wszystkim jest gra zespołowa.
Zaprosili mistrzowską drużynę „Preussen"
przegrali 1:2. Potem grali z doslron~:la druwynikiem irieczu
żyną „Mulhausen 1912" był remis. Trener Burns oświadczył, że nle
łatwo znajdzie się przeciwnik, który by im
Mecz rewanżowy mistrze>w~k'ej
dał radę.
drużyny z Lipska z klubem „Tillingen" 1akończył się dla Lipska żałośnie! ZaWi.eżli do
domu pięć goli.
Gdy „Hochstadt" przeczytał o wsnaniałym zwycięstwie „Tillingen" nad Lipskiem
'
cały klub pozieleniał ze złości.
A do wściekłości i szału doprowadziły ich
sp!'awnzdania: .,Nadzwvczajna
ze
wyjątki
gra drużyny „Tillingen". Ofiarno~ć brsmkarza „Tillin~en". Bezbłędn:i ak-:ja ataku. Huraganowy ogień na bramkq Lipska. Wspaniały dribling prawego skrz:'dła"

W. BACFINOW

J. KOSTIUKOWSKIJ
mm._moww

Przekład

J. T.

Sympatyczny gość
Do Dyrektora N. po1coju
Wszedł obcy pan w wytwor1!.ym stroju.
Bez skrępowania siadł przy stole,
i rzekł:
Rozejrzał się - Ad rem!
Przyjeżdżam do Was na kontrolę.
Inspektor Purski. Z CZPrzem.
Dyrektor zerwał się służbiście,
Następnie sklonil zamaszyście,
Potem odchrzqknql jeden raz,
I, wreszcie, wyrzekł:
- Słucham Was! - Interesuje mnie ogrornnie
Samouspokojenia problem
Oraz czujności zagadnienia.
Ja czujność bardzo sobie cenię! Dyrektor odrzelcl mu z zapałem:
- Czujność, mówicie? Ależ, tak!
Ja osobiście to sprawdzalem.
Samouspokojenie? _ Brak!
Ja także czujność bardzo cenię.
W11dalem, nawet, zarządzenie,
Regulujące sprawy tok I sam przestrzegam go co krok.
Zapewniam Was, że w tym kierunku
Ja wyszkoliłem ludzi sam:
Są w dzień i w noc na posterunku!
Ja swój aparat, przecież, znam!
A zresztą ..• ja tu gadam z Wami A Wy, najlepiej, sprawdźcie samt!
I oto, pan w wytwornym stroju
Do sąsiedniego wszedł polcoju.
Tam on wnikHwie i fachowo
W bilansach bodal „winien-ma",
Nad ankietami kiwal głową,
Kazal otworzyć sejfy dwa,
Tajn~1ch papierków przejrzal masę
I akt poufn!]ch cały plik,
Wreszcie,
Starannie sprawdził kasę

Mark Twain

o

Rozczarowanie
Rzadko sprawia przyjemność]nym ze wspomnianych mło-1
opowiadanie o samym sobie, dzieńców. Oświadczył mi on.
czasami jednak czyniąc wy- że posiada wujka, który z taznania odczuwa się rodzaj ul- kich czy innych powodów pogi. Pragr..ąłbym więc wyspo- zbawiony jest całkowic·e dawiadać się z moich trosk, choć ru okazywania jakichkolwiek
przypuszczam, że idzie mi ra- wzruszeń. I uczuciO\'IY młoczej o skompromitowanie pew dzian zawołał ze łzami w onej osoby niż o ukojenie me- czach: .,Och, gdybym choć raz
go boleśnie zranionego serca. jeszcze mógł widzieć uśmiech
Przypominacie sobie zapewne, na jego twarzy! Gdybym zoże miałem ostatnio odczyt dla baczył g 0 jeszcze płaczącego!"
Miałem
wzruszony.
młodziet'lców z Towarzystwa X Byłem
w Newmark? Otóż miałem go zawsze miękkie serce wobec
niezależnie od tego, czy soble trosk moich bliźnich.
Rzeklem więc: „Sprowadź
przypominacie. Rozmawiałem
wówczas po południu z jed- go na mój odczyt. Rozruszam
- - - - - - - - - - - - - - go. Zrobię to dla ciebie".
gdyby pan mógł to
„Och,
Cala nasza rodzina
uczynić!
Kochabłogosławiłaby pana.
my g 0 wszyscy tak gorąco!

. -. --:

:-- Ja bym go zdriblował - rzekł z ponurą
mmą Th<:mas z aWiku - już nie grałby wię
m mmu, najwyżej w niebie
~j przeciwko
strzeliłby jedną bramkę św. Piotrowi.
Siedzieli wszyscy w lokalu klubu, rozmowa na chwilę umilkła. Należało oczekiwać,
że ktoś powie coś takiego, co wyjaśni sytuację i wszystkim przyniesie ulgę.
Człowiekiem tym był sekretarz klubu.
- Zagramy z nimi mecz towarzyski - rzekł
ściągniemy ich tutaj. Od ·czegóż mamy miejscowe pisma. Meczu rewanżowego grać nie
będziemy, gdyż drużyna „Tillingen" zagra u
nas ostatni mecz. Kto nie wykończy
przynajmniej jednego gracza_, będzie z klubu usunięty, a jeśli jest· gdzieś zatrudniony,
wywrze się nacisk na pra.codawcę, by go
zwolnił z pracy.
Prócz tego przywiąże się go do siatki
bramki i wszyscy będą w niego bić gole.

"' *
* natychmiast
oddały się
Pism.a miejscowe
do dyspozycji swego klubu „Hochstadt" i poczęły wabić „Tillingen" na wulkaniczny t.eren swego miasta.
Zwła zeza artykuł: „Czyżby najlepsza drużyna Niemiec południowych?" napisany był
bardzo sprytnie. Podkreślano w nim ostatnie
zwycięstwo „Tillingen", chwalono grę i fantastyczny wynik meczu. Pisano, że Hochstadt
także może się wykazać wielką liczbą wspaniałych zwycięstw, ale że decydującą odpowiedź na pytanie, który klub jest lepszy „Tillingen" czy „Hochstadt" może dać jedynie spotkanie dwóch klubów w meczu towarzyskim, podczas którego należy zapomnieć
o wszystkim, co minęło już bezpowrotnie w
historii obu miast, których nazwy kluby noszą z dumą. Piłka nożna jest grą międzyna
rodową, kwestie lokalne nie mają tu ź::ldne
go znaczenia. Tu. o zwycięstwie stanowi nie
siła fizyczna średniowi znych wojowników,
lecz czysta idea sporto a, który w grę swą
wkłada odwagę i dojrza ość sportowa. Wizyta „Tillingen" w Hochstadt zlikwiduje raz
na zawsze wszelkie nieporozumienia pomię
dzy obydwoma miastami starego Schwabenlandu.
Mieszkańcy Hochstadt już: coś podobnego
pisali przed paru wiekami do burgrabiego
zamku Tillingen: aby zechciał zaszczycić ich
odwiedzinami, mają bowiem uczciwe zan:iary - posyłają mu glejt, byle tvlko przyjechał u~zalić vranice terenów należących do
Tillingen i HÓchstadt.
Gdy pan burgrabia z TiUingen przyjechał,
istotnie nic mu się nie stało - roztrząsano z

„Mój synu.
Powiedziałem:
przyprowadź no tutaj teg 0 sta
rowinę. Mam kilka dowcipów
w zanadrzu, które

- co mt się na,Jbard?:lej w pani po·doba, to właśn!e oczy.
----------------nim spokojnie wszystkie sporne zagadnienia,
przy których jednak pan burgrabia tak się
zdenerwował, że aby go uspokoić, mieszkańcy
Hochsta<it zmuszeni byli go powiesić. Zawisł
więc na blankach muru z ochronnym glejtem w ręku.
Po tygodniu sekretarz klubu „Hochstadt"
pojechał załatwić ostate=ie to, co już wła
bowiem
przesądzoną,
ściwie było sprawą
„Morgenblatt" z Tillingen podał, że trzeba
jak najszybciej załatwić sprawę meczu towarzyskiego między „Tillingen" a „Hochstadt", w którym „Tillingen" będzie bronić
ba_rw swego miasta i honoru klubu. Nie bę
dzie to gra o puchar, tylko o zwycięstwo nad
„dawnymi znajomymi", o zwycięstwo miasta Tillingen nad Hochstadt nad Dunajem.
Nie licząc kilku nieprzyjaznych spojrzeń
jakie ścigały sekretarza „Hochstadt" prz;
przejęździe, nie spotkała go żadna przykrość
i załatwił wszystko doskonale. Mecz towarzyski między obu klubami odbędzie się na
boisku „Hochstadt" w przyszłą niedzielę.
Czysty dochód z biletów wstępu rozdzieli się
Po połowie między oba kluby.
I oto nadszedł wielki dzień, kiedy to mieszkańcy Tillingen po wielu wiekach znowu pociągnęli na Hochstadt, gdzie wszystko byle
już przygotowane do obrony.
W Tillingen i w Hochstadt wykupiono
wszystkie bykowce, kastety, laski dębowe
i rewolwery. Walizki ręczne mieszkańców
Tilling-en były podejrzanie ciężkie, wzięli oni
bowiem z sobą kamienie. Mieszkańcy Hochstadt także mieli nimi wypchane kieszenie.
Mecz rozpoczął się punktualnie o god-rinie
trzeciej trzydzieści, o trzeciej zaś minut
trzy_dzieści trzy zaczc:ło się ...
Pierwszy padł neutralny sędzia. Dostał
dwa uderzenia bykowcem w głowę: po jednym od zwolenników obu klubów. Uszkodzono mu w dwóch miejscach czaszkę; nim sko„Spalony" - nie
nał, krzyknął jednak mógł go bowiem odgwizdać, gdyż właśnie w
tej samej chwili nowe uderzenie bykowcem
zmiażdżyło mu gwizdek w ustach.
. O?yw~tele Tillingen byli w większości,
pomewaz przyjechało ich 10.000, a Hochstadt
liczy wszystkiego 9.000 mieszkańców.
Mieszkańcy Hochstadt bronili się rozpaczliwie: wśród powszechnej wrzaW"y udało im
się na bramce „Hochstadt" powiesić kapitana drużyny „'rillir gen".
f... ącznik „Tillingen" zagryzł obu obrońdw
„Hochstadt", sam zaś został zabity przez
środkowego pomocnika t~goż klubu.
Następnego dnia wszystkie gazety Niemie.:
w rubrykach sportowych podały taką oto
niezwykłą depeszę:

„HochInteresujący mecz „Tillingen" stadt'' nie zostal dokończony. Na boisku pozosta"lo 1.200 gości i 850 widzów miejscouwch. Likwidacja obi: klub1.Jw. Miasto rlońie.

Gdy po tej historii przypomnę sobie mecz
Sbvia - Sparta, dochodzę do wniosku, że t1
nas piłka nożna jest jeszcze w powijakach.

rozśmieszą

choćby cień
pqczucia humoru; jeśLi kawały
te zawiodą, mam kilka mnych,
które zmuszą go do płaczu lub
zabiją na m1eJsCu, jedno z
dwojga". Wówczas młodzieniec pobłogosławił_ pinie, wypłakał się w mą ]$mizeLkę i
poszedł do wuja. Wieczorem ulokował go w widocznym rzedzie krzeseł, a ja zabrałem się
do roboty. Spróbowałem najpierw łagodnych żarcików, potem przeszedłem do mocniejszych; usypiałem go z lekka
kiepskimi dowcipami i bud ·
łem nagłą kapitalną poin _;
obrzucałem go starą, zwietrzałą tandetą i ciskałem mu świe

· · - • go, jeśli posiada

·~-~~~-~-~~~~. ~· -~-~~-~~r~~~----~

Hochstadt''·

czas na próżnat On jest głuchoniemy, a poza tym ślepy
jak borsuk!".
No i teraz pytatn was: czy
godziło się siostrzeńcowi te~o
nieszczęśliwego kaleki zakpić
w ten sposób ze mnie, cz!owieka bądź co bądź obcego i w1 .
dodatku sieroty? Pytam was/
jako mężczyzn i ludzi pra.
czy to był właściV\;/J' _ N J k 3 'ki d
wych,
&otow:łeś a~nÓw a dla ~;:~;ii,~rzysposób postępowanda?

Byłem głęboko wstrząśnięty.

I
Razem z kasą
ZnikU
Znik! _ niby letniej nocy sen...
Tu spostrzegl pan Dyrektor N.,
Ze, d'Jskvtując nad CZttjnością,
Nie wylegitymowal gościa!
•
•
•
'A moral? - Niepotrzebny morał:
Zamknięto pana Dyrektora!
No, a ten pan w wytwornt1m stroju .• •
Nie bywa u Was on w pokoju?

spotkanie.

Lzieci w USA

że, gorące kawały;

1951

-

Czy to

- Nie,

~~

to

dz.lei.o &rtnki!
wykres podatków na zbroJen:la. w Europie zaehod-

D&We
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pod redaikilh R. Mlalkowsklego
L REBUSIKI

rozgrzała

mnie ta robota, atakowałem
więc na obu flankach, frontalnie i na tyłach; gorączkowałem
szturmowałem.
pociłem,
się,
gardłowałem, aż dostałem chry
PY i istnej furii; nie zdołałem
jednak wzruszyć go ani na
chwilę, nie zdołałem wywołać

uśmiechu czy łez na jego twarzy! Ani cienia uśmjechu. ani
śladu wilgoci! Byłem zdumiony. Zakończyłem odczyt r<YLjakąś
piskiem,
pac:!iwym
wściekłą eksplozją humoru i
rzuciłem w niego dowcipem,
niezwykłej, zaiste, ostrości.
Po 0 czym usiadłem oszołomio
ny i wyczerpany.
odczyZ podanych rebusików
towarzystwa pod- taj Cle nazwy 4 polskich wczasoPrezes
przyłożył mi wisk.
szedł do mnie,
zimny kompres do głowy i za2. FIGURA MAGICZNA
„Dlaczego zachowywał
pytał:
się pan tak dziwnie pod koAAAA
niec odczytu"?.
AAAADE
EEELPP
Odpowiedziałem: „PróbowaPPRTTT
łem rozśmieszyć tego przeklę
T T T T T T
tego starego osła z drugiego
y.y z z

Rozwiązania nadnież ksiąt.kl).
syłać prosimy w terminie tyllodn!owym pod adresem: "Re"1akcJ•
„Dzienni.ka Ł6dzkiego", Łódź i.
Piotrkowska 96, z dopl&klcm na.
k&pereie „Rozrywki umyslowe".
zadań z dn. 25.L
Rozwiąza.n.Je
br.:
1. DziaJa.nla arytmetyczne:

oo - 68 = 12
+
:
38 + 34 = '12

rzędu".

Z powyższych liter ulóżcle 4
On zaś odrzekł na to: „Ależ sześcioliterowe
wyrazy o niżej
mój panie, tracił pan tylko podanym znaczeniu tak, by dały
się one odczytać zarówno w ukła
'M.1l.r dzie poziomym, jak i pionowym.
-nz ·•z :!{apo.r01IIJz ·cz ·-eJil'!M -zz
Zna.czenle wyraz6w: 1. Figura
"l?tttrl ·1z W1?>1n;i; ·oz ·~IU1s "6t ·21m geometryczna. 2. Płyta, na której
-a11 ·s1 ·-e.::ndlld ·u ·1az.ro "9t "l[a.r malarz rozrabia farby. 3. Łakn!e
-nu ·.rnN "SI "1Rq11n111: "tl ·~p~qB'] nie, chęć do jedzenia. 4. w mito·tt >1a1a'I •zt ·Hqn-0x ·n ·q'ez.ris Ioglf grecl<iej matka Achillesa.
--er ·n ·siq1 °6 ·-e,d.r"" ·s ·no "L
Za prawidłowe rozwiązanie obu
·n>tWSnrt.!l ·9 ·uopa.rpa ·~ "lfapna •t powyższych zadań przeznaczamy
"l!lffllZ::> ·t ·irn:;11a ·z ·oo.ri11ąrv "t
do rozlosowan•a 3 nagrody książ
kowe, a co najmniej Jednego - 2
'1$!1.WOd
zsmNaV-DZ dalsze nagrody pocieszenia (rówoa :nNVZVIMZO'lł
0

0

0

2-8'1

4.ZX
2.

Cios w speku1a.~Ję (szarada):
po łapach.

Paskarze dostali
Za prawidłowe

rozwlą2anie obu
za.dań nagro~y ks'.ążkowe wylosowali: 1. Ochędzan Danuta, Łódź,

48; 2. Kryusi:a LudPoludniowa 13: 3. SoEugeniusz, Łódź, Przejazd

Sienkiewicza
miła, Łódź,

bański

15a. Nagr<>dy pocieszenia (ltsf ~tki)
wylosowa.U: 1. Kaczyński l\:azlmierz. Łódź, Zielona G3 m. 16: 2.
Janina, Koluszki,
Derwisińska
Bl"zezlńs.ka 16 m. 3.
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURSU
TYGODNIA Z DNIA 2:;.1. BR.

Konkurs
resowanie.
wpłynęło

duże zaintenaszej redakcji
1725 odp-O\Viedz!. Olbrzy
wywołał

Do

mia więk~zość biorących udział w
konkurs e „potknęła się" na dopasowaniu elementu 3 1 4 (element 3 - trzy strony. element 4
- cztery strony przę<lzarek).
. Oto prawidłowe rozwiązanie:
Jadzia: 1. 4, 5. 8. 9, 12, 14.
Ma.rysia: 2, 3, 6, 7, JO, Jl, 13.
Nagrody książkowe wylcwwall:
1. Stańczyk Krystyna, Łódź, Mariana Buczka 4, m. 5; 2. Juszczak
Halina, Łódź. Kil!ńskiego 93 m. 6;
3. Beczklewlcz Alek,andra. Łódź
4. Bro7, J. Dąorowskleg 0 2Sa;
niarczylc Halina. Łódź, Wólczań
ska 43 m. 34: 5. Janowski Wi~ld
'
Łódź 22. ul. Janosika 85, m. 6.
Nagrodzonych prosimy o ?::<ło
o<ibiór
.PO
redakcji
do
szenle s'ę

książek.
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Ze skarbnicy wynalazczości
robotników łódzliich
-

Historia pewnego „gońca"
•
Cenny pomv.sł spoczął w szufladzie
·Farbuiemy 2.000 m. więcei na zmianę
Niech usprawnienia .nie pozostaną
„skarbem" iednego -Zakładu

Postać skąpca gromadzącego skarb11„ ;est tematem wielu
bajek, powie ś ci i sztuk teatralnych. Gromadzi on skarby, z
których sam nie korzysta i z których nie 1corz11sta społeczeń

~awód

tkaniny na jedną zmianę
mówi farbiarz Ignacy Jóź
wiak. To dobra rzecz - doda ·
je po chwili - dotykając ręką
wałów przyrządu, odb ierające·
go tkaninę. Pomysł Adamk iewicza umożliwił nam farbiarzom zwiększenie wydajności pracy I zwiększenie zarob-

ku.
również
ma
Niebajeczka
swój morał. Ze skarbu jalrnn
racjonalizatorsk ie
są pomysły
można i należy. umiejętnie ko izatorowi za1iczkę na p'!'Zewi · rzystać. a wówczas z pewno·
w wysokości ścią znikną narzekania n1ektódywaną premię

atwo.
Temat ten jest obcy spolecze1lstwu socjalistycznemu.
A jednak.
Przeczytajmy nie bajeczkę o Z'PB im. Harnama i o racjonalizatorach.

„GONIEC"
TNIE SPRĘZYNY

niu i wówczas trzeba

było ją

wymieniać .

Niepotrzebna stra·
ta czasu 1 strata pieniędzy na
Sprężyna hamująca „gońca"
nowe sprężyny. A wszystko to
przy krosnach, produkujących
z winy „gońca". przerzucajace
kolorowe tkaniny - to pasek go czółenko. który silnie uderzał w sprężyny, łamiąc je.
Jedna tylko sala krosien
ZPB im. Harnama zużywała
około 600 sprężYn tygodniowo,
w skali całego przemysłu włó
była
potrzebna
kiennicze~o
produkując..i
fabryha,
mała
sprężyn : • c1'~ tkalni .
Jesienia 1Q50 r . majster sa·
Iowy ZPB im . Ham:;ima ob
Józef Leśkiewll'?: skonstruował nowy przyrząd hamujący
„gońca" i zalo7.vl go na krosno. Unłynął tydzi~ń„. dwa ..
miesiąc„. Ludzie zaczęli przychoduć, ogladać to „cudo" i
pytał:

Majster salowy ZPB Im. Ha.rnam'l Jó:..tf Leśkiewicz, który
wpadł na p<>mysł zmiany przyrządu hamującego g~iica pny
Wytl"tymakrośnie tkackim.
łoś~ wynr.lezlonego przez niet&0reobliczono
przyrządu
go
tycznle na lat 15, Za swój pomysJ <>trzymał 1.500 zł premll.
P<> za.stosc.wantu go w l.n.nych
zakładach racjonalizator otrzyma wynagrodzenJe zaletnle od
pomysł
Jakle
oszczędnuki.
przyntesle.
~~~~~~-

----~

dobrej stali, długośCi około HiO
mm, szerokości 15--20 mm i
grubości 1 mm, wygiętej pół·
kolisto. Pękała ona (w najlepszvm WVT'anku) raz w tygod·

1: pod~iwem :

Nie pęka?
Nie. Już miesiąc trzyma
Patrzcie, patrzcie. To ci
kiwali z uzna·
wymyślił
"liem głowami.

·· -

W

PRZEPASCI

Pomvsłem

SZUFLADY

zainterP~nwał

si~

„nawet" kierownik klubu ra·
Konrad
ob.
clonalizatorów
'Kmin . Onisał przyrząd 1. . zł"
opisy do przepastnych
żył
szuflad biurka. Dopiero nowy
kierownik komórki postępu i
techniki · ob
racjonalizacji.
Górny „odkrył" je w tych
5zufladach.
'V maju 1951 r komisja fabryczna zatwierdziła projekt.
~ dvrekcfo wVułaciła racjona

I

przyiemny i pożyteczny

Obywatelka konduktor mote awansować
na kontrolera lub motorniczego
todtianka - pierws1ci w Polsce kobie~,

]

ferującą za;ezdnią
„Kobieto - szukasz praoto nowy zawód
cy przyjemny I pożyteczny ,
do . Miejskieqo
się
zqłoś
Komuni·
Przedsiębiorstwa
Kadr 1
Dział
k~cy • n eqo,
PiotrkowSz'<olenia, ul.
ska 77" .
Tej treści nalepki, ilustrowane sylwe tkami kobiet w munwidtramwajarzy
durach
nieją n iemal w e wszystkich
wozach t ramwa jowych. Funkc ja konduktora. motorniczego. a nawet kontrolera jest w
jednakowym stopniu dostępna
dla mężcz yzn i kobiet, a praktyka ucl.owodniła, że w efektach ich pracy nie ma żadnych
różnic.

Do Wydziału Kadr MPK w
ciągu stycznia zgłosiło się oko-

100 kobiet. Z wyjątkiem
kilkunastu (które zrezygnowały ze względów zdrowotnych)
przyjęte zostały n.a przeszkolenie i wkrótce ujrzymy je w
wozach tramwajowych w charakterze konduktorek. Jeżeli
kobieta zostaje konduktorką to
nie znaczy, że wiąże się na zaDroga
wsze z tą funkcją.
!!próbuj.cle w clącu S go-drln przełożyl' 3.009 me'łir6w mokN?j
a wansu staje otwOII'em: motortkaniny z „koryta fa.rbta.rskt~go" do wózka. RobUI to codzienniczy, kontroler, a nawet„.
nie ta.rb!.arze w ZPB Im. Ha.rna.ma I re>blą dotydl-cza.s w wlelu
kierownik zajezdni.
tarb!.arnlach łódzki-eh fabryk.
Co prawda mamy w Polsce
dopiero jednego kierownika
500 zł. W czerwcu zrobiono rych „fachowców" na wygóro- za jezdni płci pięknej, oczywiopis techniczny przyrządu ha- wane - ich zdaniem - plany
Pomysły racjomującego gońca i wysłano mQ· produkcyjne.
del na wystawę pomy!Słów ra- nalizatorskie są bowiem nie
cjonalizatorskich do Wrocła tylko źródłem olbrzymich oszcz.ędności, lecz stanowią rów
wia.
Nie był odpowiednim Sltrai:Tymczasem przyrząd hamu- nież rezerwy pl'odukcyjne, z
i szybko n ik i em kolejowym pracownik
jący przy krośnie nadal dzia- których umiejętnie
łał sprawnie. Na zainstalowa- mogą 1 powinny korzystać dy· Służby Ochrony Kolei Marian
nie go przy innych krosnach rekcje fabryk w walce o plan . Popielski, zam. we wsi Rząśno,
ło

Alkohol

gm. Bąków, pow. Łowicz, gdyż

r
ście w Łodzi, Zajezdnia nr 4
przy ul. K0115tantynOW&kiej.
Kierownikiem jest Stanisława
Kujawińska., która kiedyś była konduktorem, potem motor
niczym, kontrolerem, a wreszcie sumienną, wzorową pracą
tak odpowie„dOII'obiła się"
dzialnego stanowiska.
W Łódzkim MPK pracuje w
ruchu kilkaset kobiet. Prawdopodobnie pracowałoby wię
cej, ałe część kobiet zgłaszają
cych się do Działu Ka& rezygnuje ze względu n.a brak
żłobka l przedszkola. MPK nie
posiada bowiem ani jednego
W projekcie
ani drugiego.
jest CQ prawda zorganiz01.Vanie
żłobka tygodniowego przy ul.
Aleksandrowskiej względnie w
Helenówku, ale na.razie projekt nie przyjmuje realnych
kształtów . Jeżeli MPK ma zamiar zashlać swe szeregi kobietami, musi jak najszybciej
zorganizować żłobek i przedszkole. Ale raczej w Łodzi niż
(ł)
w Helenówku..

w Jjgtopadzle ub. r. sygnalizoo zJ:ych warunkach byto
wych pracowników zatrudnionych
Przy budowie ruroct11gu Lódi Pilica W s7.CZególnle trudnym po
lotenlu znajdowali się wtedy robotnlcy mieszkający w zaniedbanym 1 prowizorycznym hotelu ro
botni-czym w Zielonej Górze.
Ministerstwo Budownictwa Prze
myslowego nadeslało nam obecnie odpowiedt, w której donosi:
„ warunki bytowe pracowmków uległy radykalnej poprawie,
dzięki z!ikwl<lcwaniu hotelu w
Zielonej Górze 1 pnenies!enlu ro
botnlków do nowego hotelu w
Rokl-c!n.a-ch.

waliśmy

systematycznie upijał się. Od
lutego ub. roku spotkał się on
z ośmioma zaxzutami pijaństwa. Ostatnio jednak Popielski jeszcze ba!I'dziej przebrał
miaTę. Pobił mi.anowicie po
pijanemu biletera z Łodzi Kalisltjej i rzekomo „we własnej
sobie
przestrzelił
obronie"
posiada obszerną,
NowY hot.el
palec. Za to wresz.cie skazany
kU-chnię,
urz~zon~
sehludn.ie
został na 2 lata obozu pracy.
Dzlł dzlęk.4 pomysłowi ra-cjonaltza.torsldem11 Adamkiewicza. roDo ochrony mieni.a społecz- śwtetlleę, um;rwaln141, ciepłe l!Ble,
bią to w ZPB Im. Harnama wal-ce poruszane motorem.
n ego będą powoływani ludzie, żelazne łóżka z ma~racamt, za.
A Jak Jest w wa.seycll zakładach?
których oblicze moralne da miast sienników".
gwaa:-ancJ' ę, że z obQlwiąz.ków Tyle Ministerstw<> Budownictwa
·
„fabryka nie miała funduPrzemysłowego. Ze swej strony
Działy postępu t eeh mcz.nego
maJ·ą swych wywiąz'ą si" należycie.
,;,.„
arząd
szów" , (tymczasem pr l'fTZac centralny Ch
wyrażamy nl!Pzieję, że opieka nad
"
v""
Z
które robotnikami zatrudnionymi przy
elementy,
było zrobić systemem za zadanie udostępniać te skar Natomiast
można
budowie najwa!n!ejszeJ dla miesz
przypadstraży
w
się
znalazły
Lefabrykom.
wszystkim
by
gospodarczym).
kowo zostaną be:iiwz.ględnie kańców Lodzi inwestycji będzie
piej niż dotychczas.
....~ą·---------~P5Z
___
__a_:n_e_._________<_S_>___s_ta_ł_11_1__c_o_raz
<YW
__
__iin
__kl._....wy~e-li.·m
Kak~o_ws
PO DWOCH LATACH
REWELACJA
,,Mały pariyza.nł" dod
,.Igrzyska harcerskie"
Dopiero latem 1952 r. zalnNIEDZIEJ,.A
15, 17, 18 do.zw. od
g.
><talowano przyrządy hamują ·
lat 7, por. g. 11; 18.2 g.
ce na innych krosnach, a zimą
.
17, 19
eownkze" g, lł.30, 16.30 REKORD (Rzgowska 2)
„Intryga t mLlość"
do
„trafił"
opis pnzyrządu
LUTY
lat
od
.
dozw
20.30
18.30,
16.2 n ieczynny
„AkcJa. B" dod „w
CZPB. Oceniono go jako re12, por. g, 12.30; 16.2 g. kraJa socJ11Umnu Z-~2"
U.I. ST. JARACZA (.JaDZIS
welacyjny 1 przesłano 6pisy
racza 27-29) g. 15 „Re- 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
g. 14, 16, lł, 20 do71w.
Faustyna
techniczne do zastosowania w
wizor", g. 19 „Pułkow GDYNIA (PrzeJazd nr 2) od lat 14: 16.2 g. 18, 18,
JUTRO
nik Fo-ster"; 16.2 g. 19 Program ńlmów doku- 20, por. g, li „Ko.nlk
ZPB im. Stalina - Zakład A .
mentalnych l kult.-oś
Julianny
„Pulkownik Foster"
Garbu.sek" dlozw. od
im. Dzierżyńskiego, im. Armii
wlatowych. „Na wiei· lat 7
(WięckowŻYDOWSKI
Ludowej, w Zelowskich ZPB,
„Rzeka
budowie",
kleJ
CRzgowska nr Hl
ROMA
skiego 15) g. 19.30 „Her
WAŻNE TELEFONY
Dzierżoniowskich ZPB Im. 22
Jang Tse Kiang" „Prze
„Nie ma PokoJll pod
Ratunkowe 254-44 szełe Ostr<>poler"
4-52"
sportowy
gląd
Lipca i Batalionów Chłopskich Pogot.
oliwkami" g. 16, 18, 20
MAŁY <Traugutta nr 1)
8
Stra ż Pożarna
PKF 6-53 g. 18, 19 dozw od lat 18
oraz w Pieszyckich ZPB.
Kom. Miejska MO 253-60 g ID 15 „Drune-k trzech
dozw. od lat 7: 16.2 SO.rusz <Nowe Złotno)
dzlewczątu
sp<>rt. S-52",
„Przegląd
Oto jak długo trwała droga Miejski ośr. Infor. 159-15 16. 2 n ie·czynny
„Slcarb" g 15, 17, 19
od pows-tania pomysłu w 1950
(Piotrl<ow- „Dr<>ga raej<>nalizatora"
dozw. od lat 12, por.
D~ZUQ~ MUZYCZNY
„Lude>we ze-społY spor: g.
ska 243) g. 19.15 „Kraina
11 ,,Nowe pokolen~e'"
r do zastosowania go w praktowe". PKF 6-53. „uu
uśmiechu"
od lat 7; 18.2
dozw
0
20
tyce w 1953 r. Jedna tylko sa·
g.
ca gr3111iez.na
nieczynny
16.2
„Ziemia woła" g. 18.30
. od lat 12. Progr
la krosien ZPB im. Harnama, 15.n (niedziela):
TEATR l"1l.ODEGO WJ· dozw
lat 12
011
dozw.
dla najmłod.: „zasa·
pomysłu
przy zastosowaniu
DZA (Moniuszki 4a) n leceynne
rzepę". STYLOWY dziadek
dzlł
szew
(Pabianic1
nr
dzielnym
„o
Apteki:
li
.
g
wy
mogła
Józefa Leśkiewicza,
l\Usio Kula.", „Była
z powodu remocntu
„We
16
g.
16.2
czyku";
(Piotrkowli
nr
56),
ka
produkować o 600 metrów tka
~obie mrówka" g. 11. 12 SWIT - „Dltta" dod ska 127), nr 12 (P rzejazd
sele na Kurpia.eh"
13, 14, 15, 16, 17; 16.2 g.
„Młodzi 1ntyn!Prowlp",
nln rocznie więcej. Dlatego też 59), nr 43 (Zielona 28) ,
(Ko
„PINOKIO"
LALEK
g 15 .3-0, 17.45, 20 dozw.
16, 17
że pomysł dał około nr 14 (Wschodnia 54) nr
pisząc,
pernika 16) g. 14.30 I Mt.ODA GWARDIA (dla od lat 18: 16.2 „Druty22.000 zł 0tizczędności roczn!e 36 (Limanowskiego 37).
17 .30 „Skarb na pustko
(Zielona 2) na" g . 17.45, 20 doow.
mloctzleż:v
wiu"; 16 .2 nieczynny
w skali jednego zakładu, naleod lat 7
„Na granicy" - d-od
(poniedziałek):
16.II
CP lOtrkow„ARLEKIN"
ży pamiętać również i o tym,
-rwle- TATRY CSlenklewlcza 40)
form
,,RozwóJ
1 17.30
15
11,
g.
152)
ska
rząt" g. 14, 16, 18, 20 _
że . biurokraci. opóźniając za„MalieAstwo aktorki".
Apteki: nr 4 <Przejazd
„Jaś I Szpak"
dozw. od lat 12, por. dOd „Od wełny do a·
s-tosowanie pomysłu. przyczy- 19), nr 7 (Wólczańska 37)
16.2 n ieczynny
18
16
g.
16.2
12;
10,
g.
225)
(Piotrkowska
44
nr
1 16. 18. 20 brania"
nili się do kilkakrotnie więk
~
dozw. od lat 14, por. g.
nr 18 CZglMska 1461 nr 22
szych strat w produkcji.
(Nowotki 12), nr 34 (Woj
MUZA (Pabianicka 1'13J 11.30; 16.2 „Nie ma pokoju pod oliwkami" g.
ska Polskiego 58) . nr 35
trójka." dod
„Wesoła
16, 18, 20 doow. od lat
t-52"
WIĘCEJ ROBIMY I WIĘCEJ (Dąbrowsktel[o 24-b)
„Przegląd sport.
ARCtlEOLO·
MUZEUM
Ił
KoA. S nr 41 (Al
g. 16, 18, 20 dozw. od
ZARABIAMY
GICZSE <Pl Wolnośc:
śc1uszk : 48) dyżuruje colat 7: 16.2 g_ 18, 20. por. WISŁA (Przejnd nr 2)
14J otwarte codziennie g . 14 „Teatr Ma.rysi" „Dwa.J tołnlerze" dod.
nlennle.
z wy1ątk1em ponierlz:a ' progr. skład . .
W ZPB im. Harnama do„Błonica" g . 16, 18, 20
ków w godz I0-18 W PIONIER CFranc:lszka •
słownie w każdym oddziale DYŻUR POŁOŻ1'"1CZOd<>ZW. od lat 12
1()-17.
g.
o
niedziele
GISEKOLOGICZNY
Molll„Osta.tn
ra31)
ska
spotykamy
produkcyjnym
1
WŁOKNIARZ (Próchnika
ETNOGRA ·
godz 8 do :!O MUZEUM
„Bieg na 18) .• Droga na.dziel" g
kanln" doct
cjonalizatorów. I tak np. Igna- 15.II: ImOd
FICZNE (Pl Wolnośc
. M Madurowicza
szp.
Przełaj" g. 15, 17 19 clozw. od
Ił, 16. 18, 20
cy Adamkiewicz, pracujący w ul. Krcemienlecka 5. od
141 · czynne codz1ennlf
dozw od lat 14, por
lat Ił: 16.2 g. 16, 18, 20
ponledzlalków g. li; 16.2 g, 17, 19
wykończalni, skonstruował ta · godz. 20 do 8 - szp , Im
oprócz
„Kwht
12
10,
g,
por.
od godz 10-18 w nle- POLONIA
CPlotrkowsk&
nim kosztem przyrząd do me· dr. H Wolf, Łagiewn icmiłości!" dozw. od lat
do
10
godz
od
dztele
34.
r.ka
mlło§cl"
„Kwiat
67)
14
chanicz.nego wyjmowania tka- IS.n: Od godz. 8 do 20
17 w piątki wslęp bezdod „x ratd tatnafl· WOLNOSC (Nap!órkowniny z farby.
otatn:v
szp. Im. M Curie-Skloski" g. H, 16. 18, 20 sk:ego 16) „D'<abelska
- Zamiast 3.000 metrów dowsk!ej, ul. Curi e-S kł o MUZEUM SZTUKI !Wlę dozw od lat 14: 16.2 grań" g. 14, 16, 18. 20
tel
ckowsklego 36 wYJmuj ~ obecnie 5.000 metrów '.lowsk lej 15: od godz. 20
„A po sob<>ele .lest ni~ dozw. od lat 12; 16.2
189-53- otwarte codzien dz!ela" g. 16, 18, 20 szp Im dr H
:i.o 8 „Wawrzyńcowy sad" i:: .
nie prócz pon i ed ział dozw. od lat Ił
Wolf Łagiewnicka 34 .
14, 18. 18, „A wa.n tum
ków w godz 10-16 w
(żerom
PRZEDWIOSNIE
na wsi" g. 20, dozw. od
~~ czwartki 15-20.
sklego 74> „Gęsi baby lat 7
Jagi" - program skła ZACHĘTA (Zgierska 261
dany g. 16, 18. 20 dozw. „ Fanta.n Tulipan" g 14
\ •
-JOWY cw1eckowsk1ego
od lat 7. por. g. 11 : 16, 18. llO dozw od lat
g 15 „Henryk VI nn ło
•
18, por. g. 11; 11.2 g. 16.
"7a>Ch". 16.2 nieczyn ny BAŁTYK <Narutowicza 20> 16.2 g 18 20
energię elektryczną
POWSZECHNY (Obr Sta I „Bobat~rowlP. ł boba.ter l MAJA (dawniej Robot··/ 1~. 20
nllt, K111ńskiego 176) pra.„W.czasy
dod.
ki"
~) g. 14.3-0 119
Ungradu
--------------

„.

...._._._._._.!!·

15

a) - Płanczy-1:114 bamuJąca gon.lee, b) - Bolec, el - Spręty
ny spiTalne (mon by~ od starych n.tc1ełnl~l. d) - PlukownJ·
ca, e) - Plerk:len.le stale przy pł&sltown!cy, f) - Plerłclen.le
ruchome regntnJące Pl'ZYJ'Z4d hamujący, I) - Linia kl'e$kowa·
na obrazująca umieszczenie sprętyny hamuJ~J st-ar~o systemu

dla wsi. 7.50 Stan pogoWladom. por8.Illll!· a.oo
(ł.) Muzyka rozr. 11.45 „Głos mają kobiety" 12.M Dziennik. 14.lO
Aud. dla kl. III I IV. 14.30 Koncert so1!atów. 15.00 Wiązanka melodU Roberta Stolza. 15.89 Komunikat o stanie wód. 15.10 Pogadanka metodyczna dla wYChowaw
czyń przedszkoli. 15.15 Audycja
PCK dla chorych. 15,.30 Audycja
dla dzieci: „Co i jak zmajstrujemy" 16.00 „Wszechnica Radiowa"
Konstytucji Polskiej
- „Nauka
Rzeczypospolitej Ludowej" (I).
16.20 (Ł) „Hej Igrzyska" - repor~
z ellmtnacj! narc.
tat dźwl"k.
"
16.35 CL) Utwory
pod Zgierzem.
na altówkę. 17.0G Wiadomości popolu dniowe. 17 1il (Ł) Koncert roz
rywk«?WY w wyk. ork. mandolin.
ŁRPR pd E Ciukszy 17.25 IŁ) Ko
munikaty. n .e CŁ) Report&! aktu
al_ny 17.56 CŁ) Muzyka rozr. 18.IQ
CŁ) „Siedem dni sportu łódzkl~go" 18.20 CŁl .,Porównajmy". 1830
„Odpow'. edzi fal! 49" 18.42 „Na. śpiewaj•".
sze chórv
„ 19.o; Utwory
na altówkę. li.Hl Radiowy kurs
1ez. ros dla zaawans 19.30 Muzyka I aktUalnoścl. 20.00 „Blokada"
- <>de. kol. powieści W Kotllńskle} 20 .20 Koncert krak. ork
PR 21 .00 Dziennik 21.30 M';1zyk~.
tan. 22.00 „ Wszechnłea 'lta~ .owa
CII)
„Ekc.r.omla oolltyczna
wladomośc! .
22.20 Fragmenty z ope; R. Wagne
ra. 23.20 Starowledenskle serenaPON'IE. DZIAŁEK, 18 LUTEGO
'7.~ t 17.30 IL! „Z mikrofonem dy w wyk. ork fllha„ wledeńprzez m :asto I wieś" 7.35 (Ł) Wi!_~k;ei~ 23.50 Ostatnie wiadomości .
6 DZIE~~NIK ŁODZKI nr 40 (2668)

NlEDZIELA, 15 LUTEGO
8.00 Dziennik. 8.20 walce 1 pal kl h
ra!razy walc Ó w k ompoz. po s c ·
8.35 „Wszechn1ca Radiowa": „Hl·
storla literatury polskiej" (Il).
8.55 „Mlłośnlkom p tęknej muzyki" . 9.25 „Wieś tańczy 1 śpiewa"
9.41> Dla dzieci w wteku przedszkolnym - słuchow. 9.55 Skrzyn
ka ogólna PR. 10. ~ „Klimat pianet" _ pogad. 10.50 Robotnicze
zespoły św: etllcowe przed mikro
fonem ll.lO „s:o dla młodości"
11.40 Skrzynka Wszechnicy Radio
wej. łl.04 Przegląd czasopism
rt
,,. K
once
13.15 Aud. 1it. 13 ·30 ,~)
rozr !UO (Ł} Łódzkie targowisko
różnoścL 14.25 Cl.l Koncert rozr
„Od nqszych koresP-On14 .45 CŁ)
dentów" . 14.55 CŁ) D c. koncertu
d
• 15 1• Dl dz! et
- au ·
e
a
·•
rozrywi<.
„Nasz karnawał". 17.00 Wiadomośc 1 popołudniowe 17.15 !4) Reportat dźwiękowy z zawodów bokller
sk lch CWKS - Gwardia CGdańgkJ
18.00 „Tu:rr.aret" _ sztuka Lesażeleń
kl T Bo
•
•
ya
·
ge a w prze ·
sklego ~9 ~ (ł.) Aud satyr dla
ws! . 19.45 Melodie tan 20 .00 Koncert Chopinowski. 20.30 „Na f"\ll
humor.i I satyry" 21.00 Dziennik
21.15 Felleton 21.30 Muzyka tan.
22.00 W!~d sport z calel Polskl
1 lokalne 22 ~ Muzyka rozr 23.IO
Koncert popularny. 23.so Ostat!lle

domości

dy.

7.55
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Spółdzielnie rzemieślnicze

Spotkania

powtarzajq obietnice zeszłoroczne

z uczestnikami

wycieczki do ZSRR

Wyniki krajowej narady w Łodzi
Nie nadqżaiq za potrzebami ludności
Jakość i estetyka wyrobów nie zawsze zodowolajqce

Zarząd Okręgu Grodzkiego
Towarzystwa Przyjaźni Polsko.
Radzieckiej w Łodzi zawiadamia, że w dniu 16 lutego 1953
roku o godz. 19 w lokalu wła
snym (parter) ul. Piotrkowska
272 odbędzie się spotkanie aWcroraj zakończył dwudnio- Rzemieślniczych. W naradach dach spółdzielczych stały się
ktywu TPP-R z uczestnikami
wycieczki do Związku Radzie- we narady krajowy aktyw żw. udział wzięli kierownicy nad- też przedmiotem dyskusji na
Spółdzielni
Przemysłowych i zoru
ckiego.
organizacyjnego delega- naradzie. Konieczna jest rów·
tur wojewódzkich z terenu ca- nież wnikliwa analiza etatyzałej Polski. Tematem narad by- cjj na wszystkich
szczeblach
W dniu 17 lutego w MDK
ło ustalenie
wytycznych dla spółdzielczości, a zwłaszcza eodbędzie się spotkanie młodzie
spółdzielń na rok 1953.
tatów administracyjnych ceży z uczestnikami
wycieczki
Do tej pory jak stwier- Jem likwidacji przerootów biudo Związ.ku Radzieckiego1 dzono na naradzie - w niedo- rokratycznycb.
S.
Pierwsze spotkaDie dla mło
stateczny sposób rozwija.la się
dzieży z klas XI odbędzie się
Pelagia
m!.eszkała w Ole- sieć
punktów
usługowych,
o godz. 14, o godz. 17 nastąpi chowie, Sa.a.r
pow. łódzk.m. Rzadko zwłaszcza na wsi, w branży
spotkanie z aktYWem klas XI. Jednak można było za.stać Ją w
domu. „Kurs0wała" bowiem na metalowo - drzewnej, a wtęc
W części artystycznej, któ- unu
t.ódź Zakopane, trudniąc kowalstwo, kołodziejstwo, ślu·
ra nastąpi 'PQ spotkaniu, udział się handlem. Podci!:as ostatniej sarstwo 1tp. Poniżej planu poweźmie zespół Szkolnego Ko- swojej bytnośct w Zakopanem na została sieć punktów usług nie
1ł jedwabnych
ła Przyjaciół ZSRR przy VII była ona tam
chust po lSO zŁ P<? przybyciu do przemysłowych: reperacja oPGL i zespół „13" SKP ZSRR LodZi sa.ar udał.a s.ę na Plac Tam dzieży, obuwia, a zupełny brak
przy Technikum Handlu Za- fa,nlego, gdzie sprnedawała Je po odczuwało się, zwłaszcza na
:l20 zł za sztukę.
Za to skazana
granicznego.
została na 4 miesiące obozu pra- dworcach i przy hotelach, tzw.
cy.
punktów reperacyjnych gdzie
Ta.lt po.s:rukiwBltle przez wszyst- dla wygody podróżnych mori.na
kle gospodyn!.e materiały poście- b ł b
dd • odzfe-.i dO repe
!owe wykupywała w uspołecznlo Y 0 Y 0 ac
•
nycll sklepach Helena Itos.lorkle· ra.ejl lub wyprasowania itp.
wl.cz, zam. przy ul. Traktorowej
Na rok 1953 spółdzielczość
wśród
Nowowybudowan.e b11~kl mlesz
nr 119. sprzedawaba je następnie ma bardzo szerokie plany
kaln<i Bałut l Starl"go ttt:asta "'
na pl. Tamfaniego. Spędzi 3 mle- wzrostu ilości punktów usługo
slące w obozie pracy.
cMubą Łl>d.zl.
Wybudowało je
ł6dzkich
od roku 1949 trudniła sle takie wych i winna osiągnąć w koń
I
buduje nadal z ledn<>CZenle
handlem
Łańcuszkowym
Wlady- cu grudnia br. około 14.006
Buuown.tetwa J\lle-jskl~o. Jest
Studentów łódzkich~odwiedzi
to lnstYt<>cJa., posdadająca ro'Z·
sława Urba.ńs.ka. Zatrzymano ją punktów w miastach I p<Jnad
dziś autor odznaczonej nagrosiane po całym mieś.cie budorównież na placu Tamfaniego w 5.500 na wsiaeh. Duży nacisk
dą państwową powieści „Pa- czasie dokonywania „transakcji"
wy, zarządy buoowlan.e, UIJkla·
dy pro·dukcil pomocn!=eJ, bamiątka z Celulozy" - Igor Ne- - S'Przedazy spódniczek. Przepro położy się na rozwój punktów
zy transportu, sprzętu l!J>, Dlawerly oraz niektórzy bohatero- wadzona w jej mieszkaniu przy skupu i ren<Jwacji. A więc natego t.eż naileży !Się mocno dr!Różycklego 22 rewlzJa uJawni bywając zniszczone żelazko, rawie powieści, robotnicy wło ul.
ł.a „mag.azyn" w posta.ci 350 mef
k
ku
trów materiałów włókien.nl('.zych dio czy utro, pun ty s PU
cławskiej fabryki celulozy.
i 61 sp6dn 1c. Handlarka ,.oopocz- przerabiać będą te przedmioSpotkanie, zorganizowane z nie" za· swój procerler przez 18 ty w ten sposób, by nadawały
inicjatywy Komitetu UczeJnia- miesięcy w obozie pracy.
· d d 1
· tk p
·t
nego ZSP przy Uniwersytecie
Nie powiodło się równie:!. Hele- się 0 a szego uzy u. ow~ a
Łódzkim oraz zarządu Koła n.le Zientek. Do Lodzi przybyła ną również reperacyjne punk.
t
on.a na „zakupy" at ze ws1 Kra- ty spl'7.ętu sportowegO.
Na posiedzeniu naukowym
Polomstów przy U. Ł. r;.as ą- czowa w pow. Pszczyna. W LoPodniesienie jakości produk- Polskiego Towarzystwa Stomapl w VII Domu Ak~dem1cklr_n dz:! Zlente'k nabyła 45-metrową cji, walk.a z brakoróbstwem, tologicznego w dniu 18 lutego
~zy ~J. BystrzycldeJ, o godzi- ~~l~~';!1je11.,,;,l~ą ~~a!~t~n'r;:;~ podniesienie wYgll\du esteły~ br. prof. dr Bogdanowicz wyn e
•
Ją ze znacrznyin zys.klem. Za wy- nego wyprodukowanych to-wa- głosi referat pt. „Sprawy choBędzie to wieczór literacki kupywanie materiałów w celach rów, wreszcie pole-pszenie wa- robowe martwicze w obrębie
'J)Oświęcony dyskus~i nad ,,Pa- ~P;;' ~~~~!.'zeb~~:Jar~=~~.:, rl;lnków higienicznych i bez- j~my ustnej". Początek zebramlątka ze Celulozy'.
obozie pracy.
p1eczeństwa w pt"acy w zakła- ma o godz. 20.

• • •

Domy z rynku

Tomłoniego

Igor Newerly
studentów

I

1

I
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Pracownicy poszukiwani
Inżyniera
względnie
technika budowlanego
s dłuższą praktyką na stanowisko kierownika
sekcji dokumentacJ:t łecbnlcznej zatrudDi Od
:zaraz Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe
w ~umie. Płaca według ultładu zbiorowego w
budownictwie. Podania należy składać do Działu Kadr B. P. P. w Kutnie ul. Przemysłowa 6.

..._
413-K
Glówneg<J księgowego z zaszeregowaniem III
klasy, kierownika kontroli i rewizji rachunkowości, oraz szefa administracyjnego zatru·
dni natychmiast państwowa łnsłytueja, handlowa. Kandydaci o wysokich kwalifikacjach
zawod()wych złożą ofe;rty z życiocysami do
Biura Ogłoszeń ul. Piotrkowska nr 96 pod
•. Branża Soożywcza".
415-K
Inspektora planowania, zaopatrzenia i inży
nierów względnie techników z Prakłyką budowlaną zatrudni od zaraz Kierownictwo Grupy
Robót w Łodzi przy ul Towarowej nr. 40.
417-K
Kucbana oraz dietetyczkę :z;atrudni natychm!ast Sanatorium w Tuszynk k. Łodzi. Mieszkanie zapewnione. Oferty wraz z życiory
sem składać pod adresem Sanatorium.
394·K
Inżyniera · konstruktora, kontrolera tecbnim:narzędziowni poszukują
ł.ódzkie Zaldady Przemysłu Guzikarsko-Ga-

nego I kalkulatora

lanteryjnego. Warunki do omówienia w Dziale Personalnym Łódź, ul. Zakątna 61-63

395-K

WykwalUlkowany palacz kotłowy potrzebny
od zaraz. Zgłoszenia przyjmuje Farbiarnia I
Wykończalnia im. W. Pstrowskiego w f_,odrl.
u1 . r~. Hutora nr 42.
402-K
Garbarze skór futerkowych potrzebni od zaraz.
Personalny
w Łodzi ul.
Piotrkowska 83.
405-K
Zgłoszenia
przyjmuje Referat
Spółdzielni
Pracy „Kuśnierz"

()gioszenut drobne
LF.gl\ R7.E

Dr ZAURMAN specjallden~styczny
&ta
skórne. weneryczne \XABINET
8-9.SO, 4-i Narutowicza :pecJalność zęby 1 koronr 2.
(1243-r.' nv stylonowe. Pawlikow
Dr KUDREWICZ sp~CJB · •kl, S!enktew1cza 27, m.
lista weneryczne, skórne 18. tel. 108-.23.
9-9 30 il-S Plotrkowslca
nr 108 .
(1851-Gl
KUPNO-SPRZEDAZ
Dr REICHER ~e<!Jal!ste
weneryczne skórne, piel<' SPRZEDAM
fortepian
we (zaburzenia) Plotrkow l<o'lcerto•.vy Maleckiego
ska 14. czwarta - siód- serwant':ę jasną kup1P.
ma
n3ao.o• Tel 206-'16
(1!142-G)
Dr
Ja.dwlga ANFORO·
WICZ •kórne. wenerycz- KUPIĘ wannę do obmu
ne kobiece . 15-19. 11~6~h ·owania, bidet, zlew<>ntka w
r12~~-r.1 zmywak 1 ndiatory grzej
'1lk! do centralnego oDr LASZEWSKI choroby ę-rz~wan!a. MatuszewskO.
l!kórne. weneryczn~. prz„ ""'ń•1<fP!lO 12~ tel 18!-3fl
prowadził s ' ę Armil Lud<' -1
wej 27. ró~ l'l•n•towicza. 'llIURKo kuplę. Telefon
:Pr'Zvlmu1e 17-19.SO
100-S3 od &od.Z. lS

SMpółAdzlSelnZłaYPNracy
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Nowe źródła zarobków
dla dozorców domowgch
Zbiórka odpadków użytko
wych w poszczególnych posesjach miejskich dawała dotych
czas stosunkowo niewielkie wy
niki.
Toteż niezwykle cenną jest
inicjatyWa Związku Zawodowe
go Pracowników G01Spodarki
Komunalnej, który doszedł do
wniosku, że odpowiedni przepis w umowie zbiorowej dozorców domowych o obowiąz
ku zbierania przez nich odpad
ków - radykalnie rozwiąże to
zagadnienie.
Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunal-

nej opracował już odpowiedni
punkt do umowy zbiorowej
dla dozorców domowych,
Punkt ten mówi, że do obowiązków dozorcy domowego
należy:

Stała. syr;tema.tyc-ma. zbiór·
ka od 1-0kfltorów oopitdft1) W U:iytkowycb, ja,k p:ipil'r,
ty, skóra, t!uczka szklana, bu·
tclkf, korek itp., -0ra z z!Qm11
:ielazneg'l i stali, ja.lt również

sima-

m'lteria.łów nieżelazn~·cll,

~a

bezl)ieczenie ich przed irni:szczcniem przez mag:nynowanie w -OS{lbnych IM>J~mllilcach,
komól'.'kach itp. ornz zl{faszanle zebranych odpadków oo

dyspozycji odpowiednich

sld~

ćln'c.

wić, że Dyrekcja Zjednoczenia
Bu<iownJcLwa MieJ&kiego, m 'e&z
czą.ca ste r>rzy Al. Kok.luszkl as
nie wylrnnaJ:i. dotą<\ d0<3'taw xło
mu za miesiąc g r u d z i e 11
ubiegłego ro-ku, no I 1>e2ywlście
za ml.es•ą.c styczeń l luty ro-ku'
bieżącego. J<!St to tym s:nutn!e,j
sze, że ilość złomu, którą ZBM
miało dostarca:yć
np. w styczniu wynosiła tyllco 7 ton, co zo
stało
uz.goonlo.ne
upr:ze<lnlo
przez tę instytucję z Rejonową
Zblorn\.cą z~u w Waf'S'Zawle.

Uwa.ga lnstytllri:~e
]><>dleg·e
CenbraJnym Zarządom Przemysłu Bawełnianego
l \Velnlancgo! Nl.e-:Jnwno pisa.115my, że pJa
ny oast.aw Z'łomu obo<;viazuJ~~
niektóre fabryki łódz.lcie nk ml>'
gly zostać w sty<:'Znlu wyko-naz powodu braku O<li><>wi~d
nleh Instrukcji z r1Hnlst.erstwa
Przemyslu Lekkiego . .Jak &lę do
wl::v.iulel'ly, ta przyczyna, nie
wykonania pla.nu 7'00lala usunięta, gdyż MPL wydało jnż od
powie.cl~ zarządzenie. Nosi ono
nr 36 i powinno c!i<>tr:>Jeć ja.k na i
rychleJ do zalntere.sawanyc.ll, a
m. I.n. do ZPW Lm. Gwardii Lu
d~ej przy ul. Wróblewskiego
nT 19, gdzl<i ZD'.ljd1'je ~lę ok.
2 O o t o n z ł o m u.
(slb.)

ne

W ten spos6~ zaga<lnie'lie
zbiórki surowców wtómy ch w
posesjach z obowiązku społe
cznego przek~ztałc!ło się obowi;nek zawodowv dozorcy.
Pra·.v ne uregulowanie zb iór·
ki odpadków t~ży Łk o wych w
stosunku do dozorców domowych, będz;e mi ało i ten ~ku
tek, że akcja zbfórek star.;?. s : ę
rl~a nich jedncczt:ś'lie źródłem
dodatkowych zarobków.

VJy$few1a ryb
akwarv:nych
odbędzie się

lotem
w Parltu Źródlfska
Sekcja
aikwa'liiów i terrariów i~ejąca przy I'ołskim
Zwiąilku Wędlka1rs..'<im i ztrzeszająca około 70 ooób, 7~"'pla
.now.ała
urządzić
w połowie
roku
bież.
wystawę
ryb
;;:1kwaryjnych. Wys".awa, na
której w akv.•airiach wystawionych będ:z1ie okolo 130 gatunków ryb, urządzona zostanie w parku Zródliska .
Selk:cja
bęó:7..ie
pomagała
swym czło:nikorn w zdobyciu
a!cwa:riów i n.airybku (k)

WYCHOWAWCZYNllĘ-ple MŁODY, samotny lm.ty-

Naprawy t Spnedaiy

DO SZYCIA
Punkł usługowy Łódź, PłotrkOwska llł

lęgnlarkę
do niemowlę- nier poszukuje nieltrępu
cla pzy;z.ukuję. - Oferty iącego pomieszczenia. składać

Bi'llrO Ogłoe.>:eń
Piotrkowska 9'J pod „19<lli"
POTRZEBNA
gooiposl.a
lub dobra pomoc domowa. Próchnika 25-6
POTRZEBNA pomoc do
dziecka. Warunki dobre .
Zach<>dnia 53-16 (1907-G)
POTRZEBNY fryzjer tnę
ski od zara.z. Zakład łty
zJerskl, Da.s.zyńSkiego 29 .
Zgloerz
(2077-G)

naprawia i skupu~e
maszyny do szycia
LOKALlil
wszelkich typów
----------1

I

Oferty

W dniu 12 lutego rb. po krótkich i.ee.z
cit;:ilkich cierpieniach zmarł

skladisć

Biuro
Piotrkowska 96
.,19'5"
(1965-G)
I'OKóJ 30 m kw. sło
neczny II p. śróclmleś
cle, woda miejska uunle
nię na dwa po.koje z kuchnią.
Oferty składać
Biuro Ogłoszeń P!otrkow
<ka 96 pod .. Dzieci"
ABSOLWENTKA unJwer
sytetu poszukuje pomleszczenla sublokatorskiego. Oferty skla'Clać B 'uro Ogłoszeń Piotrkowska
nT 96 „Chemicz.ka"
POSZUKUJĘ
pomie.o;z=ez
nia
sublokatorskiego
niekrępujacym wejt::.lem
Oferty składać
Biuro
Oi;:łos.zeń Piotrkowska 96
O~łoszeń

$. t P.
EUGENIDSZ MAI'8YMILIAN
HARNASON
pracownik Dyrekcji Pa1istw. Szpitali
KJlnicznych A. 1\1. w Ł-Odzi.
Wypr9wadzenie drogich nam zwłok
nastąpi w poniedziałek 16 lutego o godz.
16 z kaplicy na Starym cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają w głębokim smutku pozostali
2156·G
żona, syn i rodzina.

-:.-------·,· ---------------------------------.: wygody
ZAMIENIĘ
dwana pokoje,
Lódź,
pokój
BŁAM nowy plżmow- KUPIĘ silniki elelcirycz- w War&:r:.awle, O.ltol!cacti.
Oferty
składać
Biuro
ce (zimowe brzuszki) - ne 120-220 v, 2.800 obroP:lotrk<>WSka 9G
sprzedam. Zgłoszenia w tu od 2-3-5 KM. Zakąt Ogłoszeń
„Warszawlamka"
pOd „19~"
{14el-G)
g-Odz. od 11-14 Wierzbo- n.a ~28
(2056-G)
wa 3 I piętro (róg Pół- KUPIĘ aparat fotograZAMJENlĘ
k<>m[lc)rtowy ItURS ostatni, p1zedwanocn.ej)
!Y'kój, kuchn '.a, śródm ie ko.cyjny
(2017-Gl ficzny
maloobrazkowy ,
nowoc ::.esnego
:k:ie
na
dwa,
k u chn ia. k 1{)jU, model owan i a uSPRZEDAM maszynę Sin dobrej kla"Y· Tel. 171·16
wygody.
Tel.
116-64
godz.
Zarząd
SpóMzielnJ
Pracy
Kuśnierskiej
„Kugodz.
brań
l&-19
d-ctns:<
'. ch„ dz i ec!ę
(2il22-G)
gera (pudełkową) Murar
W-22
(1313-G) cyc.i1, b!eBźn ! arstv...-a r-0'!ska 20-1 przy Zg!er- SPRZEDAM
maszynę
pc.czynamy
3
marca. Na
śnierz" Łódź, ul. Piotrkowska 83 przypoSAMOTNA poszukuje po
s1dej
(1869-0) „Singera damską bęben
(2C71-G)
rrl~aszcz.enia
subloka to~ wrot 32
kową. PKWN 28 m. 11
RADIO 1 akrzypee pierw
mina, że stosownie do uchwały Rady P<i.~
s.kiego, n ' ekręp.u .~ące!(o z UDZIElA„1\1 konipe t;';c.li
szorzędn.e sprzedam. Ki- DO sprz~ania 1 par;-kO
wy.godami w
centrem. z matematyki uczniom w
ni z pjaU:ormą I jednolińskiego 153 m. 31!
stwa i Rady Ministrów z dnia 14. 12. 1950 r.
Oferty
składać
Biuro klasach o<I l do 9. w :aitonna pl.aU:orma z 1 koOgłoszeń. Plotl'kow•ka 96 domość tel. 22:;-::-a
DLA kllkutygo<lniowego ni.em. Matcj,;;;,k:.:l_;;.lu;;.."_ __
wszelkie zażalenia i odwołanda dotyczące
„Spokojna"
(1517-G)
DYPLOMOWA...VA nauczy
dzleclk.a zakupię każdą SPR.ZEi>A:M motocY'kl cielka u<iz..lc.la le!-:c·~ i r.·y
ilość poJtaTIDu kobiecego NSU 200 cm ul. Obr. Sta
również punktów usługowych Pf'ZY ul PioPOSZUIUW.
PRACY
forteplgr.owej. Próchini~
Zgłoszenia ul. Wróblew- lingradu 31-7a
k.a ~3-:S pa!~ter
trkowskiej 38 i Sw. Antoniego 5 załatwia
sklego 5~
(2107-G) KUPIĘ adapter Ea:a!koJ\UO.ODA. kulturalna o- A.VGIELSKIEGO i n leRADlO z okiem maglcz· · wy najchętniej orygln&l
toczy troskl!wą fachową m 1 ec~l.ego udzielam. Tel.
przewodniczący lub jego zastępca we wtornym, stan plerws\C)rz<:d· ny „ Telefunken", Oferty
.:>pieką dzlcc:Co. Przędza!
(!$4-G)
ny sprzedam. Gwiazd<>· Biuro Ogłoszeń Plott1tow
niana 23-58
ki od godz. 14 do 16. Jeśli we wtorek przy·
(1979-G) .a1>1Hi
wa 2 (Karolew)
(2079)
ska 96 ,,Adapter"
BOZNF
pada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć
NAU&A I WYCHOW
KUPIĘ 2 fote~ (le.niwce) SPRZ~DAM parę koni z
NAB".l'lr ltu)e, uzbraja
w dobrym stanl.e. Tele- uprzęzą 1 platformą w
jest
najbliższy dzień powszedni tygodnia.
fon 207-112
(2070-G) dobrym &talI!.Le i platforLAPISY na kurs t<reS1en naprawia Jan Pll)dak
mę jednokonną bez opon
maszynowych przy jmu .1e t.ódż , Kilińskiego 15 tel.
412-K
SAMOCHOD „Ford-Tau- K<>nstantynows.ka nr 29a
'1882-G)
sekretariat lPR - Stall· I 25-R2
nus", stan bardzo dobry (Zdrowie)
(2027-G)
na
7 cod'l!ennie do 16 lu· ' vTOGltAl'IE nagrobko
do sprzoo!ln'a. t.ódt, Na- SPRZEDAM wirówkę (su
t e~" 1q>~ r
w 1rn<'I•
we . artystyczne wykona
rułiowlocza '1 garat. Oglą{
szarkę) do garderoby. ZGLOSZ.ENIA na nowe nie . gwarancja 11"W·•lotci
d.a~g~z"._1_4-_1_7_ _ __
Łódzkie
Przedsiębiorstwo Skupu Surow- !t ursy
22 Upoa 37-11 gOdz. 17
księgowości reje- Stoczl~lewlcz
Warszawa,
(2001-G)
>frown„!'1 , przebitkowe1 Nowy-Swlat 30. Informu
KUPIĘ splr<ml.etr.
Ofer- do 21
ców Włókienniczych i Skórzanych Przedi początlrnwej oraz na 1emy ll~townle
1200-K)
ty skłłl!dać Biuro Ogło SPRZEDAM akordeon 3%
siębiorstwo Państwowe w Łodzi ul. Kiliń
ttursy n•a,.-.ynoplsania, 1' FOTOGltAFIE_D:a'.porce.:
szeń Piotrk<>WSk-a 96 pod basy.
Wólczańska 81-12
„KW"
Lyków
obcych
(2034-G) OPONY kupię 900X20 i
I
admin!lanie
na
pomn:ki
oraz
skiego _26 przypomina. że stosownie do ustracyJne prryjmuJe Se· portrety ślubPe, do chrztu
KUPIĘ
futro (bagdady 11WX16. Andrzeja Struchwały Rady· Państwa i Rady Ministrów z
kretar'iat ośrodka Poli· i wsze:!<ie pr3<:.e ic•ogrlł
brą7.0we) ObT. Stallngra ga 38-13, tel. 160-G7 po 16
technicznych Kur•ów - ficzne przy:tmuJe zakład
dnia 14. 12. 1950 r. wszelkie zażalenia i odrPR Andrze1• •sm1l!• ' foto.gri:óiczny L6dź. Nodu 46 m. lZ
<2035 ·G)
,;AOFIAROW PRACl
5·MIES. fttursy kroiu sz;.- wot:CI 1i-O tel. 216-02
SPRZJi!DAl\I WÓZ
wołania załatwia dyrektor przedsiębior
konny ogumowa.ny, stan POTRZEBNA pomoc doc•a, mOtlelowanla IPR ~AGRODA 100 zł
u
stwa lub jego zastępca w poniedziałki w
bardzo dobry. Zgier!!J<• mowa
Warunki bardzo
I<:ursy haftu maszynowe zwrot p 'eczecl s>uzboweJ
124, tel. 102-56
(2001!-G) dobre. Piotrkowska 3&-25
go IPR Kursy file IPR z za."ll•e...,!onej teczki w
godz. od 15 do 17. Jeśli w poniedziałek
Przybyszewskiego 120-b skł. mat. piśm . P lotrkow
przypada dzień wolny od pracy, dniem
Cdawmej Nnpiórkowslcle- ska 49 dn. l?.2 godz. 18.
go).
Zapisy <X><lz:!enn'e Adre"
PKWN 13 m. 3
przyjęć je6t najbliższy dzień powszedni ty·
Od 9 do lS
tel. 1&1-42
(2132-G)
godni a.
416-K
;=:11111111111111111m11111111111111111111um11111111111111111m1111111111111111111111111
~
WYDAJ!' IN$TVTUT PRASY czv·n:LNIK
RADIOTECHNIK poST.U- ZAMIENIĘ pokój, kU<!h· aaedaltcja I Admtn1stT>lC18 l.ó~t Ul Piotrkowska 96,
kuje pomieszczenia sub- nla na dwa pokoje. kU<!h ;:tel Centrala 28~-oo RP.d nacz 12:;„04, godz p r·zy1
lokatorskiego niekrępują nia, śr6dmieśc1e. Prze- ;:12-13 Sekretarz odpow !roł - 75 eodz przyJ 10··12,
(20&2-G) i:ictział gospo<larczy 283-0G wewn 35 oraz 2?8-S2 rl>leł
cego. Zgłoszenia Piotr- Jazd 69 m. 36
:<portowy 208-95 dz •al 1r•1'\ Hl · 10, dział miejski
kow&ka 25 warS2ltat radio
Spółdzielnia
. 228-,2 I 114-82 dział lt•tc.'\w 143-80.
wy.
(1008-G) l'C>MlESZCZENIA sublo- §
E
lcatorsklego z 41:!.ywalnoś Red•k<'1• ręl<op·. sów nte zwn<'a za t1 c~~ I termil'Y
ogloszeń nie bierze O'ir>owt.,.dzlafn<•~c!
ZAMIBNIĘ pokój, kuch- clą wygód. z nlekrępują :
nla, wygody na dwa po cym wejściem pon'J·ku- Dział ogłoszeń Ptotr!<<'W~ks 96 tel 111-:•0 I 114-75
E
czynnv 8-·18 w sot,nt~ 8-14
koje, kuchnia. wygody je kulturalne
malżeń
Dzwoolć %4ll-8S
godz!na stwo. Wiadomość, Tar)!'o ::; t:'ena w prenumerer1e po'!ztnwe.1 5 'tł mlP""eC'lnle
~lĄ 15-19
(lill8-G) wa •7 m. 57
REDAGT'.1'! Kl"T „,~l'l"' Rt"n!\T<C'YTNE
(1705-G) ;i
:>ZIEŃNIK ŁĆDzru nr łQ (2668) ;-
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UŻYWANE

FUTRA-BLAMY
i KOŁNIERZE SKUPUJE
„ Futro "
Łódb. Piotrkowska

Nawrot la
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a

Bokserzy 18 miast
spotkają się o puchar WKKF (Łódź)
I

Szybkość
decyduią
Na
cych
szatni
blady

sportowców korzystajqz sali gimnastyczne3 i
„Spójni" padł ostatnio
strach.
Po treningu sportowców z
Klubu Biurowców zauważono
w szatni poważne braki w gar
derobie. Jeden z siatkarzy nie
mógl znaleźć nowych butów,
drug'emu brnk bylo pieniędzy
w portfelu. Inni narzekali na
zginięcie
skarpetek. Slowem
nie bylo sportowca, którego by
złodziej ominął przy „przeglą
daniu"' ubrań.
Okazuje się, że kradzieże
powtarzają się często i jakoś
nikt nie stara się „przyskrzynić" zlodzieja.szka, który calymi wieczorami grasuje w szatni „Spójni" mieszczącej się w
piwnicy.
Pisze do nas o tym zrozpaczona Janina Górska z „CETE
BE". Gdy zwrócono się do administracji gmachu „Spójni" w
Hetenowie - pisze ob. Górska
- otrzymano, jak to się mów;,
taką oto „rozbrajającą" odpo-

i technika

o zwycięstwie

Hokej, gałąź
sportu bardzo
efektowna, budzi coraz więk
sze zainteresowanie
wśród
młodzieży. Gra
,,._
w hokeja emoc.ionuje wklzów
ale żeby stała się
• widowiskiem
ciekawym, powinni w niej
brać udział gracze dobrze wyszkoleni technici.nie.
Niestety, z naszym hokejem
nie jest dobrze. Chociaż mamy
znacznie więcej drużyn, niż w
latach poprzednich, to jednak
pod względem wyszkolenia techniczne.go poszczególne zespo
ły ,nie wykluczając najsilniejszych, pozostawiają wiele do

s

życzenia

rutynę, szybką orientację
strzały.

ne

Do rozgry~ek o Puchar
Miast w grupie II (łódzkiej)
zgłosiło się 18 miast. Dla mistrza tej grupy łódzki WKKF
ofiarował dodatkowo puchar.
W rozgrywkach tych udziału
brać nie mogą zawodnicy I, II
Ligi oraz zawodnicv. którzy wal
to znaczy wagę, siłę, zwinność czą
0 wejście do II Ligi. W, Po
i refleks. Zawodnik słabo zbuszczególnych reprezentacJach
dowany fizycznie ustępować wystąpią więc młodzi
pięściabędzie zawsze silniejszemu o<l. rze.
siebie przeciwnikowi. Z druw grupie łódzkiej walczyć
giej strony nie jest sprawą ła bP.dą reprezentacje następuiątwą, przy wadze
powiedzmy cych miast: Zielonej Góry, Wro
70 80 kg, :Wobyć się na roz- cławia Kłodzka Pabianic, Wał
winięcie błyskawicznej szybko brzycha, Swidni~y, Tomaszowa,
ści na lodzie.
Kalisza Gliwic Łodzi, DzierPoszczególne zrzeszenia spor żoniow~ Jeleni~j Góry, Kutna.
towe nieco po macoszemu trak- Ostrowi~ Wielkopolskiego, Zim
tują sport hokejowy. Wiemv, że bic Opola Nowej Soli i Goistnieją trudności ze sprzętem, rzo'wa.
'
ale chyba moilna w ten czy inPierwsze spotkania rozegrany sposób przyzwoicie umun- ne zostaną 22 bm. Drużyny
durować swoje reprezentacyj- rozlosowane zostały w nastęne zespoły, żeby wyglądały one ouiący sposób:
rzeczywiście estetycznie.
• Nowa Sól - Gorzów.
Być
może, w przyszłym już
Zimbice - Opole.
sezonie pewne niedociągnięcia
Kutno - Ostrów Wielkopolzostaną usunięte, a poziom ho- ski.
keja w Polsce znacznie się poDierżoniów - Jelenia Góra.
dniesie. {n)

i cel-

Młodzi gracze wnoszą do gry
dużo zapału i ambicji, ale nie
zastąpi to niestety dobrej techniki i przemyślanej taktyki.

Nie należy szukać usprawiedli-

wień, że sezon zimowy trwa u
nas krótko, że brak jest dostatecznej ilości trenerów, czy też
sztucznych lodowisk. Należy
przede wszystkim trenować i
stale wzbogacać swe doświadczenia, przekazywane przez star
szych kolegów.
I jeszcze jedna zasadnicza
uwaga, dotycząca już samych
zawodników. Musimy niestety
wyjść z założenia,
że
dobry
hokeista powinien posiadać od
powiednie warunki fizyczne,

I

• na 5farc1·e
HarCe rze sla Ją

Gra w hokeja jest sportem,
który polega przede wszystkim
na grze zespołowej. Indywiduzegrane będą zawody saneczaliści
są
bardzo cenieni, ale
"-"D 'ś
.,_„
. .,'"·-"!>
z1 o g od z. I kowe.l narciarskie. Po obiedzie
tylko wówczas, gdy pamiętają
:· ··:"~
·'··,. ·: 8 rano zbiorą w świetlicy przy ul. Kilińskiewiedź:
o swoich kolegach i nie grają . ::~ U ·=·: się w lokalu go 124 odbędzie się zabawa, w
„My siedzimy na górze i ntc egoistycznie, a do zwycięstwa .:·:
r;;. ~ ZMP przy ulicy czasie której nastąpi rozdanie
nie wiemy, co się tam na dole dążą wspólnie. przygotowując
do~odne
sytuacje
strzałowe.
dzieje. A zresztą klódek się nie
nagród i upominPrzyglądając
się
zespołom
będzie sprawiać, bo i tak pr; 3
wodr:icy zgłogra,iącym obecnie w Łodzi do- .;;.· ~~r/
Po zawodach tych ustalona
dniach zginą".
szeni do czwa.r zostanie reprezentacja harcerPiękna perspektywa. Na zlo chodzimy do wniosku, że mło
~
tych
Igrzysk
Z1ska
Łodzi na wyjazd do Krydzieja nie ma rady! Niech dzież nasza nie potrafiła jesz.~ V m~wych Harce_r nicy, na ogólnopolskie igrzykradnie, bo to na dole! ••. Praw cze osiągnąć poziomu, który
sk1ch W Łodzi. ska harcerskie. Reprezentacja
reprezentuje chociażby Osmań
da?._
ski. Stary ten gracz ma bo,gatą ~ poszczególn:l'.'ch k~nkuren- Łodzi umundurowana będzie
(u)
CJach startowac będzie po 30 w jednolite stroje sportowe.
zawodników i zawodniczek.
Otwarcia mistrzostw dokona
orzewodniczący Prez. R.N. ob.
R. Olasek. Po otwarciu zawodów harcerze zostaną przewiezieni do Parku Ludowego
rozegrany zostanie tor
G~:z. 11
w sali Spólni w gdzie
Kaden&-rzyk 4t1JI Helenowie m-e.cz t-isa •toloweii:o nrzeszk6d i zawody łyżwiarslej.azyeh lmprK sp6Jnla (ł.) - Budawla.nl (Blały skie.
sportowych przed stok).
Po 'Wspólnym· obiedzie w lostawia się na.stę
Godz. 11 - w hall na Widzewie
puJą.oo:
mecz bokserskJ o drużynowe mi- kalu ZMP przy ul. PiotrkowGod.l<. 8 - Przed lokalem ZMP strzo.stwo I Llgi między CWKS a <kiej 262 odbędzie się zabawa
przy ul. Piotrkowskiej 262 otwar· Gwardia z Gdaftska.
W obecności Prezydenta NRD
świetlicowa, a wieczorem harcle Zimowych Igrzysk Harce.r·
Godz. 11 - w Łaglewnlka.ch za cerze będą n.a meczu hokejoWilhelma Piecka ł włcepremłe
6kicb.
wody na.relerskle I biegi patrofowym na lodowisku przy Al. ra Waltera Ulbrichta rozegTaGOdz. 9 - w Parku Ludowym w-e.
start harcerzy na torze pn:esa:k6d
GOoek. 1% _ ,., sali MDK mecz Unii.
ny został w Oberhoffie, w rał na łyżwa.eh.
W drugim dniu zawodów, to mach mlstr7A>Stw bobslejowYCh
Godz. 19 - ,., Parku Pt)Ul&tow· szerm.lercz:y 87Jczecln - Ł6dt
niego stain n.airclM\Sk.lch patroU Godz. 11 - w sali MDK mecz jest w poniedziałek, o godz. 8 NRD, bieg dwójek.
DOSZ.
szermtlercty S7lC7leocltn - Gdaftsk. rano, sprzed gmachu ZMP (Pio
Godz. 11 - w &a!! Pl"l':Y ul. Za- Goetz. 17.30 - w ba>Senl-e MDR trkowska 262) odjadą samocho
TY'tuł mistnowski w tej kon
kat.ne,l 82 mecz naehow:v o dru· \me-cz pływa.ck! S~czecln - Ł6dt. dy z zawodnikami do Smardze kurencjl zdobyli bracia Hel~ynowe
mlstrzo.stwo Polski mięGodz. 19 - w saJi MDK meez
wa gdzie od godz. 9 do 14 ro- mut i Heinz Schucbardł.
dey OgnJ<Wem (Ł) a Spójnią (Kr.) 9Zerml<!'I'Czy Poznaft - Łódi.

~

:·:J·:·~·-',!,~,.,.-· 2;;io;~~::i~~ ~~~ięzcoon
. I

?

~=~~ów Ł~~lisz.

Wilhelm Pieck
na mistrzostwach

bobslejowych

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

Dajcie wody!... Gdzie je-steśmy? -zapytał, kiedy szonad ranem brezent.
- Koło Wielkiej WsL Jedziemy jak żółwit;. Takie~o. bło
ta już dawno nie widziałem... Żle s!~ czujecie? ~łazc;e do
szoferki, jakoś się zmieścimy we troJkę. żona me daJe ml
spokoju, niepokoi się o was!
- Nie pójdę do szoferki. Duszno mi!
Do Nowokamieńska przyjechali wczesnym rankiem. żona
l!zofera, niska, tęga kobieta, oczyściła palto Pawla ze źdźbeł
-

fer

podniósł

słomy.

Wybaczcie mi, towarzyszu inżynie:ze. Gdybym wiechorzy, nigdy bym się nie upierała przy
wyjeździe ...
Paweł olbrzymim wysil~tlem woli wszedł po kamiennych
stopniach do gmachtt trustu, otworzył ciężkie drzwi frOntowe i odpoczywając kilka razy po drodze, znalazł się wre11zcie na drugim piętrze. W korytarzach podłoga jeszcze nie
wyschła po porannym sprzątaniu i myciu.
-

działa, że jesteście

8 DZIENNIK ŁODZKI nr

4o(2668)

D-4-13M8

głosem.

Paweł· gwałtownie pragnął usiąść. ale dyrektor nie wskazał mu ręką na krzesło; przemógł się i stał nadal.
Kto was wezwał? Najprawdopodobniej - jakaś znajoma? - zapytał dyrektor.
- Co się stało na Przeklętej? - odpoWiedział Paweł py-

taniem na pytanie.
- Naprawdę nie wiecie?
Słowa te padły sucho jak strzał z karabinu; Paweł zauważył, że twarz dyrektora pozostała nadal spokojna, tylko jego okrągły podbródek drgnął nerwowo.
f .
Dyrektor przysunął sobie pudełko z papierosami, "W'YJ~ł
gruby papieros, włożył do cygarniczki i zaczął starannie
przypalać od elektrycznej zapalniczki.
te d

„_,

się

obowiązku

obsadzenia wszystkich tych Sl'o
tkań przez własne komisje sedziowskie. W sumie więc 22
bm. czterdziestu pięciu sędziów
łódzkich znajdzie się w terenie. Taki wysiłek organizacyjny może być pomyślany je·lynie przy kolektywnej pr:icy
wszystkich bez wyjątku si;dziów bokserskich w Łodzi.
Tego rodzaju zawody należ'
organizować również w przyszłości. Dadzą one pełny obraz
sytuacji w sporcie pięściarskim
szeregu miast, o których dotychczas nie wiele słyszeliśmv.
Zawody te zdopingują nie tylko miejscowych zawodników,
ale również i działaczy sportowy<:h·
Fmał rozegrany zostanie 1
maja.

Tenis:ści przygotowują się
Wl6knfarn
O goodz. 10

nuas spo .ame e
ą . ar- ran-o rozpo~nle się watn.e !lebradzo atrakcYJ'ne. Rozgrywki odb
ć
· b d
t
nie sekcll tellisa ziemnego Wł6k·
ywa się ę ą sys ~em pu- n;uza.
charowym, to znaczy, ze prze-

mecz bokserski
G W a r d•Ia (Gd •) • CWKS

Dziś

Dz1! o godz. l!l w hall na Wi- I Nlc tet dziwnego, te zwol-ennicy
dz.ewie odbędzie się mecz bokser sportu pięściarskiego wybierają
ski 0 ml.st=two I Ligi między się gremialnie na mecz. ChOdzt
CWKS a Gwa.Tdlą z Gdańska.
przede wszystkim o zo.baczenle
w obu tych na ringu tych, którzy prze2: dłużdrużynach zoba szy czas trenowali na obozie w
C"Zyuny
s:rereg sopocLe prze<! mistrzostwami Eupopu!aimych w ropy.
Pol5ee zawodni
Tu nie chodzi o koń.O<l'WY wyków z Antkle- ntlc spotkania, a racz-ej o wyniki
wim:em, Kukle- indywidualne. Wiemy bowiem,
rem, Krawczy- że CWKS ma jut zapewniony tykiem na c;zele. tuł mistrza drutynowego Polski.
Mecz ten bu- Nl-emnlej jednak wojskowym bę
dzi w Łodzi du dzie zaletało na od.niesieniu zwy
te zainteresowa aięstwa na udowodnieniu, te rze- _ nie. Dawno bo- czywiście CWKS posiada naj•ilwiem nie miel!śmy w Łodzi po- nlejszą w Polsce drufynę bokser
ważniejszej
imprezy sportowej. Sitą.

Narciarze

grzęzną

w śniegu

(Korespondencja z Il Raidu PTTK)

0

Sekretarka, ujrzawszy go, krzyknęła: „A!" - i nie mogla wydobyć z siebie ani jednego słowa.
W świetle pochmurnego poranku Pawłowi wydało się, że
jej przestraszona twarz jest zielonego koloru.
- Dyrektor jest u siebie?
- U siebie... Czeka na was.
Gabinet dyrektora, typowy gabinet zawalonego pracą
działacza gospodarczego, z wykresami na ścianach. oszkloną
kolekcją minerałów i pokaźnym kompletem aparatów telefonicznych, tonął w dymie tytoniowym. Dyrektor. tęgi
gładko ogolony mężczyzna, i;iedz!ał w fotelu opierając się
o poręcz.
- Co to wszystko znaczy? Jakim sposobem znaleźliście
się w Gornozawodzku?l ~ zaczął z miejsca podniesionym

Sekcja bokserska WKKF -

Łódź podjęła

prry ul. Łą.k~<!-J n

nawiany ,,gips
W schronisku
1

zować).

bęc!

Wystartowaliśmy do I etapu
n Ogólnopolskiego Raldu PTTK
Drużyna
Technikum Bu<lowy
Maszyn w Łodzi udaje się trasą
nr 7 z Milówki
do Lipowskiej.
Po drodze mija.my Halę Boracz 1 idziemy
wcląt
w górę
Warunki śnież
ne bardzo cięż
kie, lodoszreń i

Narciarz Pufik przy warsztacie

cznie zostaje wyeliminowana.
W drugiej fazie zawodów, na
ringu· zobaczymy już tylko 9
zespołów Ueden będ.z.ie pau-

~ł~;~~c~
-Pa~~~!~a. do sezpnu
10
~1:
~~e~órs~rt~~=ify~h
DZIS ,., hrl-etlllcy
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prezy< ] ent NRD

grywająca drużyna automaty-

n.a Lipowskiej
zakwaterowani zostaliśmy w jasnych dużych pokojach. Po 1<0JacJi
ies-zcze długo omawlal!śmY •a'<~
tyczny plan marszu n.a drugi
etap.
Nazajutrz góry 5P0wlła gęsta
mgła.
Widoczność bardzo <łaba
W schronisku na Lipowskiej panuje wielki ruch. 7 zespolów wy
startuje za chwilę do drugtego
etapu z LipowsJdej do Ralczy
trasa :ro km.
Ja-ko pierwszy startuje zespól
TBM z Łodzi, a "!i;c: Tokarczyk,
Piotrowski. pswlaK, Le.man, Bednarek 1 Kaczmarek.
RozpocZynają się ostre ~azdy
We mgle nic nie widać. Warunki
bardzo ciężkie. Lodoszreń i mgla
utrudniają

jazdę.

Zjeżdża.my

wreszcie do Ralm:y.
w Ralc.zy komisja udziellła
nam pochwały za pomoc elaną
•nnvm patrolom.

SPO
odznaką

każdego

sportowca
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Wszyscy uczestnlC'Y II Raidu
PTTK drużyny TBM Łódź nr 92
pozdrawta.11\ sz1<ołę, ro<lziców 1
znajomych.

w.

T<>kar~cyk

R· nor<>ws.kl. 1) W zasadzie
n.e ma przeszkód w umieszczeniu dziecka Pa11skicg 0 w :irzedsz1<0Ju w miarę wolnych m'ej•c
p'.erwszeńs.two jednak przysłul'u
,1e
dztec1om pracowników pa!i;twowych. a nast~pn1e przedEic;b orstw u~polecznlonych.
2) Uchwała rządu z 3 stvcznia
br. nie ma wpływu na zw~ot po
'Y.~zk1 z3c1ą.e;niętej przed tym ter
'Tllne.tn . W tym stanie rzeczy zl!o
dn:e z ar.. 435 kz winien Pan
.lwróelć taką sumę p enięzną ja<ą Pan otnymal.
Andrzej Zokntewskl. - Pański
;tosunek pra~v ustala rozporzą
dzenie mln pracy 1 <>P1ek1 spotecznej z 26 stycznia 1922 r • Dz
U. nr 18 POZ. 148. W myśl przv;ętych tam zasad przy5łt1P.uje Pe
nu raz w tyi:odnlu pełne 24 god i
1y wolne od pracy.
Wacław ostryjskl.
Wyrówna.n.ie zgodnie z uchwała rządu
z 3 styczn.!a br. za grudzień ub. r. ,
należy sie zarówno od poborów
zasadniczych jak i od wynagrodzeń dodatko..,,-ych
(prem;a plus
!lodzlny nadliczbowe tzn. od ooborów otrzymywanych w .e;rui!nlu
ub. r.). Z lfstu Pań"'1dego wynika, że premie otrzymuje Pm z
..,.późnieniem. wobec cze_i:o dodatek wyrównawczy z tytułu pre:nit przysługuje Panu według o\rzymanej w grudniu ub. r premii bez względu na to ja.kiego
okresu o!"..a dotyczy.
Emerytka z ul. Piotrkowsk!P!.
- Uchwała Rady Ministrów z 3
stycznia br. w art. lI p, 11 ustala
m. In„ że ePnerytury podle.e:a .1~
P"'Zeciętne1 podwyżce
okole 47
proc. Wynjka więc z t.ego. te
emerytury państwowe pobierane
dotąd
w wyższej, nit normalnie
kwocie podlegają POdwyżce w otrzymywanej przez Panią wyso7
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