Droqa spółdzielczości produkcyjnej
jedyną słuszną drogą wsi polskiej

·listy chłopów
do Prezesa Rady Ministrów
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WARSZAWA. Wśród llst6w, jakie Prezes Rady Minfstr6w, Bolesław Bierut otrzymuje od społeczeństwa, wiele
llst6w. pochodzi od małorolny eh i średniorolnych chłopów,
pracowników POM Rok IX nr 41 (2669)
członkow spółdzielni produkcyjnych,
Łódź, wtorek 17 lutego 1953 r.
I PGR-ów, młOdzieźY wiejskiej
jak również Od nauczycieli ------~--~~----------------------------------·------------------------------szkół wiejskich l rolniczych.
We wszystkich tych listach,
~eJ>C?jonych uczuciami gorą
C~J m1łośei do woaza i nauczyc1 ela polskich i:nas pracują
cych, ludność Wiejska WYrBŻa
g~ęb~kie przywiąunie do PM'Delegacja polska
tii i władzy ludowej
listów
Szczególnie dub:>
otrzymuje obecnie Prezes Rady Ministrów od uczestników
poy.riatowych zja;.dów spół
W
d:i1elczoścj produkcyjnej.
jednym z takich listów, uczestnicy zjazdu powiatowego
w .Płońsku piszą ro.in.: „Opie~Jąc się na Twoim wskazaPrzewodniczącego · Ra.dy Ministrów BoleWskazania
niu, że socjalizm na wsi buprzez sława Bieruta z narady górników w Katowicach obowią
dować można tylko
nie znJą w całej rozciągłości również pracowników przemysłu
spół~zielnie produkcyjne,
szczególnie w części mówiącej o dozorze
będziemy szczędzjć wysiłków, włókienniczego,
klasą robot- I trosce o ma.szyny. Zrozumiał to majster Mieczysław Toa~ wspólnie
silną Polskę polski z ZPB im. Róży Luksemburg, który pierwszy rzubudować
DlCZą
Polskę żelaza J cił apel e padniesienie kolektywnego wysiłku i odpowieLudową dzlalności za wYkonanie planów oraz o usprawnienie orga.tali".
Podobne zapewnienia skła- nizacJj pracy i dozoru. Podjął przy tym zobowiązanie zaprocent skóry miękkiej używanej
dają Prezesowi Rady Mini- oszczędzenia półtora
strów aktywiśai spółdzielczo- przy produkcji wałków rozciągowych.
Do dnia wczorajszego, roz-1 torscy wzywają majstrów cen- W dniu 14 lu ti'g'O W53 roku wyłel produkcyjnej woj. war~
d c l rga-c.ia
z War>za w y
je-chała
współzawodnictwo o tralnej tkalni oraz innych od- polska
naws~iego, kt6rz~ obradowali wijając
na <lri' I"" rz.;ś ć VrI Sesji
ostatmo w Ursus:te. „WSZYSCY_ zwiększenie troski 0 maszyny, działów do podjęcia podobONZ.
Jedno- Na zdjftclu: JH2 € w odni-cz ą cy dezobowiązań.
jest~my ~łę~o przekon ~ru wydajności pracy i oszczędno- nych
spół- ści surowca apel ten podjęli cześnie zwracają się do robot- lega-cji pols kiej na Sesje ONZ
- piszą. Oll!I. - ze
mln. SlrrzHzewsk1 (z leweJ) w
dzielcmści prod~cyJ~ któ- majstrowie z ZPB im. Stalina, ników innych zespołów, by rozmowie z wi-cemln. Nas1kowich ze- sklm I Tołwińskim na Dwor-cu
droa I Liebknechta, Dubois, Łódzkiej podobnie jak tkacze
rą n~m .wsk~Je
w Warszawie.
Głównym
- Tkalni oraz ZPW im. Luka- społu wzięli w 100 proc. udział
rząd, Jest Je<:ł!111e słuszną
gą, wyzwa~ącą małorolnego -:ińskiego, Barlickiego i Wa- we współzawodnictwie pracy.
CAF - fot. Zygm . Wdowlń s ki
i średniorolneg<> chłopa od wy- ryńskiego. Poza tym odpona apel również
z:ysku kułackiego, przyczynta- wiedzieli
jąa\ się do wzrostu dobrobytu majstrowie niektórych fabryk
dziewiarskiego i
przemysłu
i kultury wsi".
i fabryk dywanów.
gtębcldej
Wyrazy
WC21M'8j m. in. podjęli a.p e}
J,ln;YWiązania p~łają Prer.iesowi Rad~ Min~strów obra- bracia Bolesław 1 Tadeusz
dują~ w Cies2:Yll;IA. na konfe- Wiktorscy, majstrowie tkalni
złożył hołd
rencJ 1 pośiwięconeJ ocenie pra- centralnej ZPB im. I Dywizji
f:Y za I półrocze roku szkoln~- Kościuszkowskiej. Do 15 bm.
go 1952-53 - na~czyclele pan- zespoły ich składające się z 13
rolni- tkaczy i obsługujące po 60
stwowych techników
MOSliWA. Dnia 15 bm. odbył się uroczysty pogrzeb
100 proc.
~h z województw': ~ lt'.l'OMefl. -w,-kon.ałT
Lwa za.cbarowicza Mechlisa, wybitnego działacza Partii
ldego, kr&kowsłdeeo. "IP'l'OC- planu
•
ławsldego, opolskiego, poznańKomunistycznej i Państwa Radzieckiego, członka KomlMimo ..przestawiania" w 1.etu Centralnego KPZR.
sldego I .ziek~órskie~ W
obecnej krosien na
pned~dn1u kraJowego ZJ8;7.d-u chwili
O godzinie 12 otwarto wstęp wojska. Dla złożenia ostatnie~kcYJn~j produkcję inletu zobowiązali
spółdz1elczośc1
nauczyciele technil;ów rolni- się oni poza zwiększeniem do Sali Kolumnowej Domu go hołdu zmarłemu przybyli
czych zobowiąmją się pod- troski o maszyny i usprawnie- Związków Zawodowych, gdzie liczni mieszkańcy Moskwy.
Urnę z prochami L. Z. Mechpostumencie
wysokim
pracy, niem dO'WI'U, podnieść wyko- na
nieść poziom swojej
naprzeciw
ustawiono
aby jak na~szybclej i jak naj- nanie planu za luty do 107 wśród kwiatów stała urna z lisa
zmarłego. Przed ur- Mauzoleum Lenina. Na trybuprochami
proc.
1
o
zwiększyć
or-:z
proc.
nadla
kadry
lepiej kształcić
weszli człon
ną widniał wielki portret L. nę mauzoleum
szego socjRlistyczneitO rolnic- ilość tkanin I gatunku.
wy- kowie KC KPZR i członkowie
Bolesław i Tadeusz Włk- Z. Mechlisa, a obok twa.
sokie odznaczenia, jakie o- rządu ZSRR.
(D~ ciąg na str. !)
zma:ły za swe zatn:Y?lał
sługi wobec 03czyzny radzieckiej.

Troska

o maszynę ważnym czynnikiem
zwycięskiei walki o plan

Majstrowie-włókiennicy
realizują wskazania
Bolesława Bieruta

z

ID:oga

Uroczysty pogrzeb

cm.

L. Z. Mech lisa

lud Moskwy
wielkiemu synowi partii

Materialne i kulturalne

znaczenie ruchu
est rze~ Jri poznanit. że
wszechnie
uchwała ~ądu z dnia
3. I. br. wpłynęła na
wzrost zarobków
poważny
robotniczych, na wzrost wydajneści pracy i rozwój produkcji. Zaistniały zatem warunki dla jeszcze większego
umasowienia ruchu współza
wodnictwa pracy - jednego
z podstawowYCh czynników
wzrostu wydafoości pracy,
ruchu, który jest dźwignią
wzrostu produkcji I .vykonawstwa planów.

J

Jednak nie na wzr6'cfe zarobków kończy się rola I
znaczenie ruchu współZawo
dnictwa pracy. Jest on rówzasadnlceym dYnnlnież
kiem politycznego I kulturalnego rozwoju klasy robotniczej, podnoszenia jej na
coraz to wYŻSzY poziom.
ie
faktu,
Zrozumienie
przodownicy Prący osiągaj!\
swe rekordowe wyniki przede wsżystkim dzięki przemyśleniu procesów wytwórczych I czynnemu do nich
stosunkowi - pozwala U•
we wspóhaWodnichwycić
ctwle to, co Jest w nhn bodaj najistotniejsze _ stopniowe ~odnoszenie na wyż
szy poziom samej klasy robotniczej, budzenie I rozwój
jej ogromnej siły twórczej,
przekształcenie „dodatku do
maszyny", jakim jest robotnik w ustroju kapitalistycznym, - we władcę techniki,

współzawodnictwa
gospodarza
prawdziwego
swego warsztatu pracy I eałej gospodarki narodowej.
pamiętać,
Należy bowiem
przodownik pracy jest
że
nie tylko
już niewątpliwie
fizycznym.
pracownikiem
znaczny
osiągnąć
Chcąc
pracy,
wYdajnoścł
wzrost
musi przemyśleć poszczególne ogniwa procesu tecbnologicmiego, i to nie tylko na
swoim odcinku, ale często
również w skali całej fa.zy
produkcji.
ruchu
w
Uczestnictwo
pracy
współzawodnictwa
skłania robotnika do interesowania się wciąż noWYmi
problemami, sldanła go do
nowych twórezych poszukisamym ruch
Tym
wań.
współzawodnictwa, ruch nowatorów I racjonalizatorów
produkcji, rewolucjonizujący
technologiczne procesy
jednym z najważniej
~est
czynników awansu
szych
społecznego I rozwoju klasy
robotniczej.
Soc.fałlstyczny ruch współ
zawodnictwa pracy dźwiga
WZWYŻ klasę robotniczą, rozszerza Jej horyzonty, wYzwala potężne siły twórcze,
przy pomocy których lepiej opanowujemy przyrodę
1 podporzlłdkowujemy Ją naW tym
nym potrzebom.
właśnie tkwi głęboko humanistyczny eens współzawo
dnictwa pracy.
M.B.

~~R~l!=~~fy~leso:~:ii

narodu

Zobowiązaniami

p~~r:~t~stw.pos~C:lt~~fic~ uczczą
~:1;~:l~e. społecznych skła-

Dali przykład jak łamać trudności
z nadwyżką realizować plan

Załoga ZPB im. Dubois
zwyciężyła we współzawodnictwie
mlędzyzakładowym

przechodni Za.rządu Głównego
Zw. Zaw. Prac. Przem. Włó
klennlczeg0 I nagrodę pienięż
ną w wysokości 25 tys zł. Drugie miejsce za,ięła załoga ZPB

Zwycięstwo we współzawod
nictwie międzyzakładowym za im. Dzierżyńskiego, zaś nlł
okres IV kwartału r. ub. od- trzecim miejscu
znalazła się
niosła w przemyśle bawelnia- załoga krosnowłckich ZPB.
nym załoga zakładów im. Duim DuZarówno zakłady
sztandar bois jak i zakłady im. Dzierzdobywając
bois,
rv
w
oslągnęły
żyńskiego
kwartale ub r . wysokie. przekroczenia planów produkcyjna VII sesję ONZ
nych. wykonywanych w sposób ciąE(ły i rytm iczny, a także wyróżniły się dohrvmi wynikami w zakresie walki o jakość wyrobów i obniżkę kosztów własnych. Załogi tych zakladów dają przykład wszy5tli:im włókniarzom polskim. jak
należy łamać trudności i zwYcięsko realize>wać coraz więk
sze i bardziej odpowiedzialne
zadania Planu 6-letniego,
W obu za k ład<ich widoczne
jest stałe podnM zenle się poziomu pracy polityczno - wyprowadzonej w
chowawczej,
~kuteczny i dobrze skoordynowany sposób przez organizacje partyjne i związkowe oraz
administracyjkierownictwa
no - techn iczne. Robotnicy są
systematyczn ;e rloszkalani pod
prz:v
fachowym.
względem
jednoczesnej trosce o wzrost
ich świadomości ideolop,icznej.
Rozwój współzawcxl"1ictw:: i
rosnąca wydajność pracy zapewniają członkom obu załóg
coraz lepsze zarobki.

23 roczn!ca dziennika

„Daily Worker"

Wielki wiec
w Londynie

LONDYN. z okazji 23 rocuiley
powstania dziennika „Daily Wor·
ke.-" odbył się w Londynie -..lelki wlec z udziałem przeszło 11 ty
I deleg„tów
clęcy lo-n.dyńczyków
z prowln-cjl. Na wleeu przemawl•
li sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wlelklej Brytanii
~L'~lly
red•ktor
Harry Pollltt,
Worker", Jan Campbell, di;lekan
katedry w Canterbury dr Hewlett
Johnson I wybitny dzlataC'2: Komunlst.ycz:nej Partit Fra.n<:ji, deputowany Florimont B<>nte.
Wszyscy mówcy podkreślali ko
nieczność nieustannej walki G po
kóJ, spotęgowani• kampanli pn:e
groźbom
amerykańsldm
c1wko
raz.szerzenia wojny 1 roi;clągnię
cla jej Da Chiny oraz wa,lki o ukontroli USA nad .bacnsunięcie
dlem I polityką zagranlczru1 Wiei
klej Brytanii. Na wiecu odczytano depesze gratulacyjne nadesla
ne dziennikowi ,.Daily Worker"
z Wielu krajów.

produkcyjnymi

kobiety swoie

święto

wmiastach i wsioch powstojq komitety
bCh0dU dnia 8 Marco

O szybkie i sprawne
przeprowadzenie
siewów wiosennych
ZMP-owcy z PGR
Leszczyny wzywają
młodzież wie 1 ską

do współzawodnictwa
W odpowiedsl
rządu Głównego
uczcić czynem X

wstania

na apel ZaZMP I aby
rocznicę pomłodzież

ZWM -

PGR Leszczyny

z

(pow. brze-

WzYWa do współzawo
dnictwa młodzież pracgjąeą.
gospodarw pa.ństwoWYch
stwach rolnych, spółdzlelnfach
produkcyjnych i i:-romadach
całego województwa.
ZMP-owcy z PGR Leszczyny zobowiązali się: zorganizomłodzleżo~:
wać 3 brygady
I prohodowlaną, stajenną
dukcji roślinnej, uko6czYć w
cluu 15 dni kampanię siewni\
dzięki dobl'emu wykorzystaniu mocy produkcyjnej maszyn rolniczych, plelęgnowa6
należycie trzodę i cielęta, powiejskiej
młodzieży
magać
przy zakładaniu w gromadat'h
produkcyjnych,
spółdzielni
prowadzić szkolenie zawododbać o
we i ideoloię-iczne.
śwletlłcowego
życia
rozwój
oraz wa.lczYć z wszelkimi nie-

ziński)

z prochami L. Z.
Urnę
Q
Mechlisa wyniesiono z sali. Za
kroCJ1yli krewni i przyjaWARSZAWA. Koła Ligi Xoblet w eałym kraju rozpoezęły tut
członkowie
zmarłego,
ciele
dociągnięciami.
KC KPZR i rządu radziec- przygotowania do zbl!taJącego się Mlęctzynarodoweg.o Dnia Kobiet,
Jesteśmy przeświadczeni, ie
~ęśde
o
pok6.I,
o
walk!
la.ml
has
pod
będzie
obcllodzony
który
kiego, generałowie i admirana apel ZMP-owców z PGR
kolonl&lnyeh.
t
kapltaJ!styezn~eh
krajaeh
w
kobiet
prawa
o
dzl«I,
łowie Armii Radzieckiej i JUaLeszczyny odpowiedzą zoborynarki, pracownicy aparatu
wszystkJe włej
W mLastacb I wsiach powstają odczytów, które popularyzować wiązaniami
partyjnego i państwowego.
kom!Jtety organizaeyjne obcOOdu będą uehwały Wiedeflakleeo Kon skle koła Zl\f P z terenu naZe W"SZ)'6Ucich gresu Narodów w Obronie Poko- szego województwa.
marsza dnia 8 marca.
dźwięk6w
Wśród
kondukt skierował stron kraju napływają równiet ju oraz zapoznają kobiety t.odZ1
żałobnego
siE, na Plac Czerwony, gdzie meldunki o 11-cznie podejmowa- z zada.n1am1 mającego się odbyć
w szeregach oddziały nych przez kobiety pracujące zo.. w Kopen.h~ w czerweu br.
stały
Kongresu Swi•towej Demoku- amerykańscy
bowl ąz.an,taeh.
urną

Szpiedzy

Łod1:I młejskl oru
komitety obchodu
Dnia Kobiet
Międzynarodowego
ro.zpoezęły jut prace nad przygo
tow8111em akademii, wteczorn.ic 1
Powołane

70 tys.

chłopów

w Niemczech zach.

wyrzucono z zagród

w

dzielnicowe

Nowi podsekretarze
stanu

tyeznej J'~eraeji Kobiet. W łódz
ltleh za.kła dach pracy t w w.teł u
komitet&eh blol<<>W)'eb koła LK
przyst~lły do opracowani.a specjalnych gazetek ~~yełl. obra
zującyeb osiągnięda kobiet polskich 1 kobiet ZwiąJłcu Radztec-

słaną przed
sądem

w Warszawie

WARSZAWA <PAP). Dnia
18 bm. rozpoc:znle 11ię przed
Koła Ligi Kobiet i; Dolnego S1ąs Wojskowym Sądem Rejonoka donoszą o podfęct<u Uemyeh wym w Warszawie proces &•
dia uczmena don1a ma-ykańskich SzPiegów I dyzobowiązań
Skrzyszowskiego
a marca. M. in. robotnice Utami WeJ"$antów:
Dolnośl11sklej Fabry1m D)"Wanów Stefana I Sosnowskle1:0 Diow Kowuacb po- nizego.
smyrn.eńskleh
Zostalf oni w listopadzie
stanoWiły powitać Mtęcizynuodo
wy Dzień Kobiet wyprodukowa- ub. r. zrzuceni na spadochroprzez amerykań~ki san1em ponadplanowo ee d)"Włlllów nach
na terenie
ROwmet kobiety wiejKie pra- mo~ot woj~~OVI'.)'
gną iak najgodnie1 'POW!Uć dzień ~oJ. koszalmskieg0 - z zadamem zorganizowania w Pol8 muca. P
w ce--~ ode;!mu,11 one 11ZeTe.g \sce siatkf szoiegowskiej
·
· ·
zobow1 ą<4>L. postanawiając 'W3'W1
ą lu gromadzenia i przekazywatermlftie
e st
wvv,;fadu azie swoteh abo nia do ośrodka
ę w
za

BERLIN. Polityka przygodo nowej wojny, prowadzona w Niemczech zachod
nich przez bońską klikę odWARSZAWA. Prezes Rady
i jej anglo....amecywetową
mianował ob. Jekańskich opiekunów, wywiera Ministrów
podsekretazgubny wpływ na syłoaeJę rzego Knapika
w Ministerstv'ie
chłopstwa w Trlzonłl, Wedlu.I? rzem stanu
zachodnio- Przemysłu Drzewnego i Pagazety
danych
„Westfaelische pierniczego, powierzając mu
memieckiej
Rundschau", władze okupa- tymczasowe kierownictwo tym
cyjne mocarstw zaehodnieh ministerstwem.
• • •
skonfiskowały do końca 1952
Ministrów
Rady
Pre7Jes
tysięcy hektarów
500
~ku
;fieczy~ława
ziemi chłopskiej. Przeszło '70 m1ruwwa.ł ob.
tys. chłopów wypędzono z Ich Gołąba pod$ekretarzem st:l- wilizków wobec pafl9twa orn J)O'Z merykańskieg 0
wiadomośel
zagród dla „oczyszczenia" te-J nu w Ministerstwie Przemysłu uerzyć I umocnić SU'I'e&l orcant- stanowiących tajemnicę pańDrwwnego j ,Papierniczego.
renu pod poligony.
- ' stwowa i wojskowa.
zaejt Ll.gi Kob!A!lt.

towań

108 mln.

złotych

oszczędnojci

Krajowy Zjazd Spółdzielczości Produkcyjnej Agresywna polityka rządu Churchilla
przyczyni się do dalszego rozwoju
gospodarki zespołowej na wsi

przyniósł

ruch
racjonalizatorski
w przemyśle
masz nowym
WARSZAWA. W roku ub.
bardzo poważny rozwój ruchu racjonalizatorskiego
w przemyśle maszynowym.
l'racownicy zakładów
tego
przemysłu zgłosili w ciągu roku 38.262 projekty racjonalizatorskie, z czego ok. 14.500 projektów wykorzystano w produkcjL Realizacja pomysłów
racjonalizatorskich
zgłoszo
nych w ub. roku przyniesie
przemysłowi
maszynowemu
108 milionów
zł
rocznej
nastąpił

oszczędności.

Na pierwszym miejscu pod
liczby zgłoszonych
projektów stoi przemysł motoryzacyjny, którego pracownicy zgłosili w roku ub. i tys.
projektów.
względem

Prze m ÓW ie n ie ministra rolnictwa

Jana Dq b - Kocio ł a

WARSZAWA, 15. 2.
W ZWIĄZKU z KRAJOWYM ZJAZDEM SPóŁDZIELCZOSCI PRODUKCYJNEJ,
KTÓRY OBRADOWAC BĘDZIE W-WARSZAWIE W DNIACH 21 I 22 BM., MINISTER
ROLNICTWA JAN DĄB - KOCIOŁ WYGŁOSIŁ PRZEMÓWIENIE RADIOWE.
Na wstępie minister omawia przygotowania do Zjazdu. Kampania przedzjazdo~a
- stwierdza minister - wykazała, iż idea spółdzielczości produkcyjnej coraz głębiej
przenika na wieś polską, że chłopi, mimo wrogiej, kułackiej propagandy, coraz jaśniej
widzą, że jedyną drogą usunięcia zacofania gospodarczego i kulturalnego wsi,
jedyną
drogą osiągnięcia dobrobytu i lepszej przyszłości jest spółdzielczość produkcyjna.
Władza
ludowa, realizując
postanowienia Konstytucji, otacza opieką spółdzielnie produkcyjne, udziela im pomocy
organizacyjnej, fachowej i finansowej, dostarcza nawozów
sztucznych i wysokowydajnych maszyn, które czynią
pracę w spółdzielniach lżejszą,
a jednocześnie przyczyniają
się do lepszej uprawy gleby
i do zwyżki plonów. Wyrazem
tej pomocy jest m. in. stale rosnąca ilość państwowych ośrodków maszynowych, które
posiadają coraz więcej nowoczesnych maszyn rolniczych.
W roku 1952 było 325 ośrodków, a w roku 1953 powstanie

100 nowych POM. Jednocze- szej pracy, ażeby jeszcze inten
śnie szkoli się tysiące spółdziei sywniej rozwijał się ruch spół

ców: przewodniczących, księgowych, agronomów, traktorzystów, brygadzistów polowych i hodowlanych.
Ze droga zespołowej socjalistycznej gospodarki na wsi
jest słuszna i je<iyna - wska-

zują

doświadczenia

Związku

Radzieckiego, który u siebie,
kierując się wskazaniami Lenina i Stalina, zbudował ustrój kołchozowy. Również na
sze dotychczasowe osiągnięcia
są tego dowodem.
Kułacy wszelkimi sposobami

starają się przeciwstawić uspół

dziełczości

prowadzi do dalszego z~bożenia
angielskich mas pracu;qcych

LONDYN. Dnia 14 bm. odbyła alę tu konfMencJa prudstawfoleIl lon<iyAskleb. organlzacJI zwląZkO'WYeh,
pośwlę<:ona omówieniu
6PJ'aw rwtaizanydl z 6)"tuacJą ros poda.~ roobootn1'k6w ansleJsklch.

za uwolnieniem

l.

Wielka

katastrofa kolejowa

Dolarowy opiekun

we

austriackich

wyborów

l kr'oniki dyplomatycznej

I

profesorze
German
Suarez Flamerich, do
końca
listop.ada prezydencie republiki Sta
nów Zjednoczoriych Wenexueli, mówiro slę w caracas, że
przypomina on liczbę 101, zero
między dwiema jedynlr.ami.
Tymi „dwiema jedynkami"
byli w itJęcJ.U dziennikarzy
ameryikańSkich: M.aores Perez
Jimenez i Luiz Filipe Lovera
Peoz, faktyczni władcy kraju.
Pierwszy - jako sef armii
i policji, dru.gi - jiailco miniat.er spraw zagranicznych.
W odróinien.iu od Flamericha
obie „jedynki", poddbnie jalk
obalony w grudniu 1948 ro1it'1.1
poprzedni dyktator Wenezueli,
Carles Delgade Chabatud, 6łl
zaw00owymi. wojskowymi, w
randze puł!lrown.i'ków.
Toteż
nie bez pewnej ełu.smqści Wene-xuelę nazywają w Ameryce
Łacińsik.lej krajem trzech pułkowników.

O

Zero

między

grupy
amery«tań.skiej.
Ale
wailka. zażarta walka o „płynne złoto" - naftę, bo!'§a.te złoża rudy żelaznej, węgla, złcńa,
mied.zJi i diamentów, kawę,
kakao, kauczuk, traci.nę cutk.rową i bawełnę - walka, ja1ką toczą od lat monopole aanerykańskie ze swymi brytyjskimi konkurentami, trwa nadail..
Bogactwa Wenezueli, która
jest pod względem wydobycia
drugim w świecie katpitalistycznym producenitem ropy na:ftclwej, „oclik.ryte" zoat.ały przez
Amerykanów na początku bieżącego stulecia.

I<:h
marionetka,
generał
Vincente Gomez, sprawował w
tym kraju dyJ...-taitorską władzę
do roku 1935, kiedy to wYkomystując kryzysowe trudn<>Śei
USA, Anglicy zdobyli przeRewoluC'ja 1948 roku nie by- wagę, osadzając w Caracas
ł.a jednak wyn~kiem rozgry~ swego
cz:łowieka,
generała
wek między poszczególnymi· Eleazar Lopez Contreras.
gl'Upami militarystów. PrawAle P..oake:felier nie zamliedziwymi wfadcami tego kraju rZ<M rezygnować ze ewojej
są bowiem dwa potężne Iron- „kolonii". Gdy w 1941 r. Ancemy naftowe: amerykański glia, porzostając w wojnie z
„Standa:rd Oil" Rockefellera, i Hitlerem, nie mogła takiej
brytyjski
„Royal,
Dutcll uwagi poświęcać swoim inteShell". To !Są te dwie „jedyn- resoan za Wielką Wodą, w
ki'', które reprezenitują woj- Wenerueli wybuchła „samoskow~ „?.er<.". Rewolucja 1948 rzutnie" rewolucja, gen.
r. i odejście płk. Chabaud treras zootał obalony, a miejomacmło kolejne zwycię15two sce zajął pupi.!lek .Wall Street,
<\ DZIENNIK ŁÓDZKIJll'_ łl.-1Z661U

Con-1

dwiema jedynkami

Medina An- wych · wamtw narodu. Potęgę
walczącego
o
niepodległość
Walkę dwóch
zbójeckich n.airodu wenezuelskiego pozniał
impe-riali2'Jlllów
bogactwa na wła&nej skórze imperia0
Wenezueli, wadkę, którą re- lizm amerykański. Strajk poprezentowali trzej generało- wszechny proklamowa:ny w
wie i trzej pułk()l\l'.rnicy, Eym- pierwszych dniach grudnia w
boli-rują dwa gmachy w sto- odpawiedzi na zamach sianu
llcy kraju, caracas. Na aveni- junty wojskowej sparaliżował
da Mexico wznosi się potężny całe życie gospodarcze kraju.
gmach
„Creole
Petroleum A przecież inwerlalistoon ame
Company", ul.H rocltefelleTQIW- rY'kańskim wydawało się już,
skiego „Standero Oil".
Na że zwycięstwo ioh jest cal:kodrugim końcu miasta, na zbo- wite ...
czu góry San Bernardino, poZaczęło się wszysitko jesreie
wiewa na wysokim maszcie w r. 1948 • gdy w wyniku inflaga „Shell Carribean Pet.ro- spirowanej przez Waszyngton
leum Company" _ żółta mu- rewolucji junta wojskowa z
szla
na
czeTWQ!lym polu, pł'k. Jimenezem na czele obję„herby"
angielskiej
firmy ła władzę. Cztery lata „pacySamuel, która wzbogaciła się fikacji" wYdawały się wltadw swoim czasie na dootawach com Wall Street dostatecznie
masy perłowej ze Wschodu, długim okresem.. Toteż na 30
potem zaś nabyła
znaczną listopada wyznaczone zootały
część udziałów trustu nafto- wybory, które miały zwycięwego „Royal Dutch Shell".
stwo Amerykanów oficjalnie
przypieczętować.
Ale mimo
Wallka dwl>ch drapiei'.czych zdelegaliwwahia partii komutrustów naftowych zakończy- inistyeznej, mimo niesłycha
ł.a się na razie zwycięstwem nego terroru policyjnego i naAmerykanów. Ale w czaeie cisku przedstawicieli ameryty-eh walk wyrosła nowa siła, kań.skich koncernów. 30 li5tOktóra coraz bardz.iej zagraża pada stał się dniem olbrzymiej
panowaniu kolonizatorów.
porażki
reprezentantów Wa.Jl
Siłą tą jest wene-tuelska klasa Street. Opozycyjna partia URD
robotnicza, ssi1na i dobrze zor-1 (Pootępcwa Pa-rtia Demokraganizowana, która cieszy się tów), która · wystąpiła z propoparciem :wszyGtkkh uczci- gramem nace<:h11Wanym wrogerierM
galfita.

IBa.iaez

przemów · en~em

UroĆzysty pogrzeb

•
Zołnierze an~ielscy
o azyl w NRD

morderców z Oradour

W

nad

ci dali
związku

na wsi polskiej.
W czasie trwania obrad, na
Zjazd będą zwrócone oczy całej wsi, jak również mas robotniczych całego społeczeństwa,
bo zagadnienie spółdzielczości
pro<lukcyjnej, zagadnienie budowy socjalizmu na wsi; ściśle
jest związane i jest warunkiem
pomyślnego i szybkiego zbudo
wania socjalizmu w Polsce.
Hun>t wi!IZIWała auestnlk6w kon
Krajowy Zjazd Spółdzielczo ferencjl, by c!omagall się od p.n:y
swych OTganlza.cJI związ
ści Produkcyjnej-1)owiedz:iał wód-ców
kowych
prowadzenia
pod I tyld
min. Dąb-Kocioł _ przyczy- zmlerzaJąeeJ do ror.woju wymiani się do dalszego rozwoju go- ny handlowej między zachodem
Ws.chodem. S twlerd:zlla ona, te
spodarki zespołowej na wsi, awalka
o polepszenie warunków
przyczyni się do dalszego urno łyda wląte się bezpośrednio z
(Dokończenie ze str. 1)
cnienia istniejących, jak i do walką o pok6J, dlatego te1: zadaA. F. Gorkin zabrał głos w
wzmożenia tempa powstawa- niem wgzysta<ldt członków >JWiąz
k6w zawodowych j~t najaktywnia nowych spółdzielni produk niejszy udzlat w rudlu obrony imieniu Komitetu Centralne~o
Komunistycznej Partii Zwiazcyjnych.
1>1>ltoju.
ku Radzieckiego i Rady Ministrów ZSirn„

dzielczaniu wsi.
Tam, gdzie nie działają już
stare sposoby, oszczercze plotki - kułacy zmienili metody
waliki. Już nie straszą głodem
w spółdzielniach produkcyjnych, a na odwrót starają się
tu i ówdzie przybrać postać Nie chcą służyć interesom imperialistów
baranka i wśliznąć się do spół
dzielni, ażeby w niej bruździć,
rozsadzać spółdzielnię od wePARYZ. Prua demokratyczna demaskuje rozpętaną prze.z rewnątrz. Bądźcie czujni wobec
&keJę tra.ncuską kampanię w ob ronLe alzackJ.ch zbro.dnla.rzy wotakich „przyjaciół" - mówi
proszą
jNniye11, któny wraz z as~wea mi hitlerowskim.I wymllONO'WadJ! min. Dąb-Kocioł. Walka klasow.a nie zanika z chwilą zorw emr'WICU 1llł4 r. lndność mleJ.se<> wo&cl Ora4our"'9UT-0.lane.
BERLIN, 15. 2 cusklej Jean Guerrini zwrócił
ganizowania spółdzielni, a trwa
Jak podaje agencja ADN, się do rządu Niemieckiej ReZ J,nkdatywy deg.aulllstów, przy
dalej. Wilk zawsze pozostanie trzej żołnierze brytyjscy W publi~i
Demokratycznej
z
wódców partii socjali&t';cuiej owilkiem, choćby nawet przyw- Glancy, H. Irvine i S. Lewis prośbą o azyl.
raz członków łnnych partii burdział
spółdzielczą
skórę.
tuazyj'llych powi;tała w ALzacjl
zwrócili się do rządu Niemieckoalicja reakcyjnych łlił. KoaliW dalszej części swego prze ldej Republiki Demokratyczcj• ta domaga się skascwa.n.Ja wy
mówienia min. Dąb-Kocioł o- nej z prośbą o udzielenie im
danego przez trybunał w Bormawia osiągnięcia ruchu spół azylu.
deaux wyrnk.u skaz.ującego kaWłoszech
dzielczego w Polsce. Już dzitów z Oradour oraa: rehabW.tacji
Służąc w arm.li
brytyjskiej
l uwolnienia zblrodnlan:y.
RZYM. Dnia 16 bm. o godz.. siaj w każdej co ósmej groma - stwierdzają oni w liście do
nad ranem pociąg poś dzie jest zorganizowana spół rządu NRD - zaczęliśmy zda~!ennl.k „:t..'Humanlte" podl<re 4.15
łla, że w skład tej koalicji wcho pieszny Bari RZYK. .0iz1ennflk włoeJt.t ,,Pa~
Neapol wsku dzielnia produkcyjna. Tylko w wać sobie coraz jaśniej spradzą
przede w"cystk.lm cl przed- tek złego fu~kejonowania ha styczniu b. roku 2 .000 dalszych wę z tego, że mamy być mię Sera" opublikował w1adomo6ć z
atawiclele
partii
reakcy Jnych,
chłopów indywidualnych przy sem armatnim w przyszłej woj WiecLnla, która stwierdza:
„Jak
którzy wypowiadają "ie za utwo mulców wjechał na stację
nen.em t%w. „a.rrnlt europej· Benewento z szybkością po- stąpiło do :istniejących spół nie światowej, która potrzebna wynik.a z iruonnaeji pochodządzielni
produkcyjnych.
jest
imperialistom
amerykań
sklej", będą<:ej - jak wiadomo - nad 100 km na godzinę i wycych z kót bezpośrednio zw.tązasz;yldern dla wskrzeszenia za.chod koleił się. Do wieczora
Spółdzielnie już dzisiaj dzię skim dla zdobycia panowania nycn z amerykańskimi władzami
tegoż
nlo-nlemle-ckiego wehrmachtu. O
ki mechanizacjj i lepszej upra nad światem i osiągnięcia ol- okupacyjnymi w Austrit, przedtym,
jak nikczemnych metod dalia spod rozbitych wagochwytają &lę ci oplekunowle mor
stawicie! a.mery•kańsld.e$0 „urzęnów wyciągnięto 22 zabitych wie roli, otrzymują wyższe plo brzymich zysków.
ny z hektara przeciętnie 0 20Potępiamy
politykę
rządu
deroów z Oradour - sur - Glane,
du
wzajemnego be:zipieczeństw:<"
70
ciężko rannych
śwLa<1czy fakt, że faszyzujące ban
25 proc., aniżeli w podobnych brytyjskiego, dyktowaną mu otrzymał zna-czne fundusze dla
ety dokonały w Strassburgu najwarunkach otrzymują indYwi· przez Churchilla i jego klikę,
Aclia na lokal redakcji demokraudzielenia „pomocy" austriackiej
dualni gospodarze.
ponieważ polityka ta prowadzi
tycznego dzlennlka „L'Huma'l!i
partii
Mówiąc o zadaniach Krajo- jedynie do obniżenia stopy ży partit ,.socjalistycznej"
te D'Alsace-Lorraine", który domagał
WARSZA WA. W dniu. 16 wego Zjazdu, minister Dąb- ciowej narodu brytyjskiego i „ludowej" w czasie kampanl.l
się
surowego ukaran.a
r.brodnla.rzy 1 Oradour.
bm. ambasador nadzwycz.aJny Kocioł stwierdził, że podsumu do podporządkowania go wła wybor<:zej.
pełnomocny
Koreańskiej je on rzetelnie, po gospodar· dzy
Koła k1erowntcze 00\1 Partii Amerykanów,
którzy
W Parytu, w Lllle, w AngouJe- i
me i w innych miastach frimcu~ Reipublilti Ludowo-Dernokra-1 sku dotychczasowe osiągnięcia chcieliby wciągnąć go do no· pisze ,.Paese Sera" - zapewniły
kleh odbyły się liczne demonstra tycz.Tlej w Polsce p. Coj Ir i wyniki. zanęlizuje niedocią wej wojny światowej.
pl7;e(!stawtciela tego urzędu, t.e
ej~ na
znak protestu przeciwko
• + ••
udzielą mu wszechstronnego popróbom reakcji zirehab'lltowanla złożył wizytę wiceministrowi gnięcia i popełnione błędy.
spraw
zagranicznych
Mariarozpatrzy
napotykane
trudnoAgencja AND donosi, że parcia w reaJizac:;jt jego poldtykl
hitlerowaklch baa-!>arzyńców t Jch
nowi Naszkowskiemu.
ści, wypracuje wYtyczne dal- ró>V"Uież
fra.n<:usltich popleczników.
żołnierz armii fran·

Reakcja francuska

dy9k.usjl,

jaka to<:zyla się
Hunt. delega
wyraz zanJepokojenlu w
z nieustannym p0ganza
niem się sytuacjl angielsk'ch mas
pracujących
Przedstawiciel Zwlaz
ku zawodowego Lekarzy. Lewis
stwierdz!I, te w Londyn e nie zbu
dowaoo w okresie powojennym
dząee i przedslęblor<:y prowadzą ani jednego szpitala.
De!ega.:?1 podkreśliil, t.e pogusilny irtak na stopę życiową an- szan;e
się warunków bytu ludinoś
glelslklch mas pracują<:ych. Już ci pra<:ująee1 .1est wynikiem olw styczniu l952 r. było w Angl!I brzynilcb wydatków n.a zbrojepól miliona beo:robotnych, a w nia.
Na zakończenie konferencjl wy
samym tylko Londynie jest 80 głosił
przemOwtenle sekreta·rz lon
tys. bezrobotnych. Hunt podkreśli dyńs!Cie< rady związków zawodola dalej, że w wyniku po!Hykl wych Jacoos. wezwał on wszystde1egatów,
by zapoznall
prowadzonej przez koła rządzą<:e kich
członków swych organla:acji zwląz
nieustannie spada zdolność na- koWych z treścl<1 dyskusjl, która
bywcz.a mas pracujących, co z ko toczyła s1e na konferen<:jl, w celei prowadzi! do jeszcze większe lu wzmożenia walki o polepezenle warunków bytu angielskich
go wzrostu bezrobocta. ·
mas pr..cuj<1<:ych.
Czlon.ldnJ. komitetu wykonawczego Londyńskiej Rady Związ
ków Zawodow;"Ch 1 przewodniczą
ca londyńskiego oddziału Stowarzyszenia Pra<:ewników
Nauki
pant Hunt stwierdziła m. !Jl. w
swym przemówieniu, że kola rzą

I gością

do amerykańskich im.:
periaJ!stów, i którą popierały
wszystkie odłamy opo-zycyjne
odnioola przytlacza.jące

zmycięstwo.

z.

Naród

Mechlisa

radziecki -

powie-

dział ro.in.
Gorkin - żegna
dziś wybitnego działacza Partii Komunistycznej i Państwa
Radzieckiego, członka Komi-

tetu Centralnego KPZR tQwarzysza
Lwa
Zacharewicza
Mechlisa. Droga życiowa L. Z.
Mechlisa jest przykładem bez-

~aniczne.i wierności

w

służbie

narodowi i ojczyźnie socjalistycznej. Był on niezłomnym
bojownikiem o wcielanie w
życie
wielkich
idei
partii
Lenina-Stalina, o tryumf komunizmu.
Zachowamy na zawsze w
pamięci towarzysza Lwa Zach&rowicza Mechlisa - ofiarnego bojownika o sprawę ludu pracującego. Jego świetla
na postać stanowić będzie
przykład w walce o wielką
sprawę partii Lenina-Stalina,
o szczęście naszego narodu,
o
umocnienie
potęgi
i chwały naszej ojczyzny socjaJigtycznej.
W imieniu ludu pracujące
go ~oskwy wygłosił przemówienie sekretarz Moskiewskiego Miejskiego Komitetu
KPZR. I. W. Kapitonow.
Po przemówieniach urna z
prochami generała-pułkowni
ka L.
Mechlisa została
umieszczona w krypcie muru
kremlowskiego.
zamkniętej
marmurową płytą. Na płycie
widnieje napis złotyroi literami: „Lew Zacharewicz Mechlis - 13 stycznia 1889 - 13
lutego 1953".
ncr.tbrzinlewa 3-krotna salwa artylerii. Orkiestra gra
hymn
państwowy Związku
Radzieckiego. Przed mauzoleum defilują oddziały wojska.

z.

URD domaga się w lllWYID
programie
uprzemysłowienia
kraju, nacjonalizacji przemysłu naftowego, kopalni i kolei
oraz UJ51t.awodafWStwa pracy.
Ale monopoliści z Wall Street
nie po to inwesrowaU miliar- Z OSfOfnie/· chwili
dy w kopalniach i przemyśle
kraju, nie po to rozpisywali s~
łó
„wybOlry", aby teraz wraz ze
swoimi marionetkami w mun• •
durach pułkowni/kÓW wynieść tur Ie ł u
się z kraj'll. Totet następnego
dnia po wYborach pł~. J~e- szoc
nez przystąpił do „działarua".
~
Urny wyborCZe zostały skoin- W
U afeSZCii8
fiskowane,
a
prezydentem
BUtiARESZT. Na mlędzy:na
obwołał się ,,na prośbę rodowYJU tu·r111e.tu szachowym w
woj6 ka" - ~ Jimenez.
Bukareszcie dogrywano odłożone
partie z poprz~dnlch rund.
Ciężkie jest życie ludu pral\1Lstrz Polski Sllwa nzyskal po
cującego Wenezueli. Lecz na- o!<tatlnlcb
sukcesach leszcze Je!len
punkt. ponieważ L. SzabO
wet W waru nkac h dzikiegc 1Węgry) nie w-znawlaJąc r;ry u·
terroru m<1sy pracujące nie- ·mal się za pokonanego w odło1o
ugięcie
toczą
walkę
0 swe nej partii z l>oiakiem.
k om·
Równie-ż; bez gry L. Szabo (Węprawa e on
1czne i społecz- gry) po·ddał <>dłot.oną partię FUJne. Prości ludzie tego kraju !JOWI (CSR), Ucy!;kal on natomla•t
nie chcą pogodzić się z panu- zwycięstwo llad
Eoleslawskim
jącym
obecnie w Wenezueli (ZSRR>.
reżimem terror
· be
·
Po xnr rundach w tabeli tur.
.
U I O ej nie- oleJu prowadzą radzieccy szach!·
woli. BOJOWa klasa robotnicza ści PetrosJan i l'olu~z - po 9 Jl"kt.
Wenezueli i szeroko rozwinię- Po s,s pkt. maJą: Bolesławski 1
ty w tym kraju ruch obroń- Smysłow (obaj zsnm oraz L.
•
k ·
<;;zabo (Węl?rv). Po 8 pl<t. Clucalcow ?<Jo OJU nie w;tąpią, dopó- t.ea !Rnmurh> I O'Kl'"l!y (Belgi•'.
ki rue przepędzą ze swel(O
w na. el'neJ grup!P - po ;.~
kraju anglo - ameryk<1ńskicc pkt. - znaJ<1u.1e •lę !lilwa !Pol.
· li t'
ska),
spasskl (ZSRR), Barczt
:mpena s aw i ich miej.;co- cw~::rY). FUi.P (CSR) i s. Szabo
wych marionetek.
1numunia).

,.iwa
n

w czo wce

h
owego
Bk

Pomoc

Przed zejściem
do kopalni

znalazłem

na miejscu... Oni

Na pierwszym etapie

zespolenia lecznictwa
zamkniętego z otwartym
~;1'ota Przyspo•obienia zawod'l "ego nr 55 w Ru,;inoweJ pod
pro wa dz.i 6-:y. d 11:owe sztolen;-c ml odzieży z zazawo4zie órniczy:m
zac:ą-·1 pimtle.,..klcgo Zdzisław Myszka
demcmstruje spo<ób utywania miota pneumaty-czne·go.

~ągu pion'erskle!?o w
a ?d 'ęciu: ochotni!<

Miłosierdzie na opak
Po.o. koniec woJny - 10 czerwca 1944 r. jedna z „d„>bO<rowycb"
„ner Fuehrer" s,o„ując h'tlerowską zasadę „a<l
zbioToweJ" w be st'aJckf "PJSól> wvmordowa-la pra_:_ całą ludność fran-cu~kieJ wioski Ora.d-Our-sur Glane, po czym
-~.,..kę sipaJc>no t zrównano z ziemią. z 648 mieszkań-c6,v z.ale<lw e
6 o>óh ~dolało ujść z żyd'!m.
Od zakońezenla wojny mineto błie;ko 8 lat t wów-cza.s dopiero
'°'ladze fr;i'IlC'll·~kie, uznawszv najw:doc1niej, że zbrc>dnłe bitlerowpa,ntięci, w:vtoczyly
5k!e dost.ate-cznl<0 ,;ii; już zabrly w ludzl<lc·J
llhrOdnla.rzom pr<>ces pne4 try'bunal-em wo~skowym w Bord<021Ux.
Wyrok, wyda.ny w tym procesie, :r.ask<>ezył łagod'llośdą nawet
Poni„który>eh zw0<lennlk6w Montowanej właśnie przez am<!rykań
na
•10(,b !m.peria.Jlstów „armil eu.ro pejskiej" z webrma-chtem

:li:

<>lnpa.nH pułku SS

~'fWtediiaJnoś.ci

~e.

Z

~e

wyrok muprzestępców, którzy na ła- powiada obłu<lnie zasiadali slał być surowy. Zastrzeżenia jeC:
oskarżonych
nak

budzi fakt, i.e na

ławie

oskaT

(
francuskie rozmyślnie żonych znaleźli s ' ę wl.aśclw!e nie
J..~~adze

starań,
zaniedbały
uuwiein
aby wszyscy winowajcy tej
J>otwornej zbrodni pociągni«::~i
b ł' l'l do odpowiedzialności i
„nieuchwytni")
1:!.~ stali się
"".iększość skazano „symb<Jlicz
n1e" _ na 5 do 12 lat więzi.enia, dwóch na karę śmierci (z
.,._
...,.awem uł~~k'.łwienia, z ~tó~go oczywJsc1e tskorzystaJą),
a Pozostałych wręcz zwolni ollto jako „niewinnych" bądź
„urnYSłowo chorych".
Doceniając iż wyrok ten to
t>o prostu kpiny z wymiaru
6Prawiedliwości. władze franCUskie postanowiły się zaasekurować i w tym celu ujawniwobec
ale
ość"
ły s
%b~~f~ lctórzy ··~ ławie
OsltarżonyJi nie zasiadali. A
nie zasiadali bo zajmują różne donio~łe ~tanowiska w Tri' ą ·• to w urzędach adenauerowskfch, bądź to u aliantów, a zatem o ekstradykcje
ich zabiegać po prostu nie wYJlQdało.„ tych wszystkich _ w
liczbie 43 byłych oficerów i
J>odoficerów z „dzielnego" puł
ku. SS „Der Fuehrer" _ trybunał wojskowy w Bordeaux
l!ltazał na śmierć. Zaocznie.
Stać go było na taki gest!
Wvrn<>wę tak jawnych drwin z
sprawiedli'l>lłl:Lelkiego poczu-cia
~<>śCJ pojął w lot biuletyn :lnforJl acyjny c;:nu. biuletyn partyjaiy
chrzełcrze!J stawneJ „demokracji
ań.s~1ej" spod r;naku Adonanedostosował się do
h, i zaraz
ltonittnktury:

.

„ze względu na clętaa-

ci,

prawd20iwa
pono;zą
A
dokona,ną zbrodnię".

lctórzy

winę

za

ital<azem ]l'i93Gia 1 l'Y'50Wania. W tym strasz-

żveiu przebył
~ d-"11!61ęil\ dtugl-ch lat. Dopie8~ 1857 r. udało się petea:sburni.,.., Pl"EyJaclolmn uzyskać zwolCo ;"' dla cllorego l wynl5'1JCZOnel'l!y-cznte piewcy U.krainy.

"nn, ka\o:rtnlezym

"'

Pamifłłnik

Tarasa
Szewczenki

go wykonaw-cy wyk1>nał1 go z caOrenburskbn Korpu.s!e łą potworną dokładnością" •
-~a1udz;\eslęclole·tn!m
Po
Szewczenko
za.-czął
""
l>lisać
P..,,,iętnik w którym n0<tu- wra-ca poeta do Petersburga, d.o
4
,
„e ew.o.Je
do Akademii szmk
P<>k<>rzenil>rzie..żyela i straszJlw~ u- przyJa,-ciól,
be-r.dus a, Jaldocb doznawał oo Piękny-eh. Dro.ga ta trwa.ta J-c<l.- „y- nak wiole mlesilę-cy, gdyż wła,dze
t..ny..,h satrapów, panow
. 1 Śltll
cia
plsków' ~~ w garnizoole, Z za- nie szczędlliły uwolnionemu poe" Wylania się pa.nura cie wszelk!i-ch motJ.Jwy-ch szykan.
ga!Mia
hultajów l>o<l'l>rętów we>Jskowych Nim zdecy•da.wano o ulszym loktóny 51' P•fa.ezyn l łapo·wnlków, sie Szewez.enkl przez dlugl -czas
.
ę nad M,_
lat boeT.karni„ --= przez dz,t!611ęć trzymano wyrywającego się całą
duszą do bliskl.ch, Cl.o swojej pra.,GdybYJn · b Pastwm.
PIJ<:'\ _ Pls „Ył Potwwean, krwlo cy po<!tę w Nlżnhn Nowgoroo'l:le.
2 - to nawet wów- Niecierpliwość, radośt:, wdzifloCZność dla przyja.c1ól, którzy dopo*l Taras s
Pa- mogli do uwolnienia, wszyS!llk!„ te
mlętnik. - Pr::W"ZeJiko w!cz-SzanlawSkał. Helena Mank:e- u-czuda przebiJają :tywo z kart
Warszawa 1952. :__ St;zyteJni·k"
pamiętnWka, przyblltaJąe czytelni·
· 274. Nlb. I.
Nakl, zl. 1411 eaz
Cena zł 12.50. • kowł postać plewe;y: Ukra.lny.

lln.t 0 "'4lt.nJ.m <>kresie swego po-

...,__, w

4

0

•

JÓZJEF W c1SILEWSKI, prZ'?wodniczqcy jec.nej z najmłod
szych, a zarazem najlepsz';)ch
w
.spó!dzielni prod•ikcy;nych
w Imielpow. kutnowskim nie.

We wzorowej przychodni

JAN KARPIAK, członek ~pó~
dzie!ni produkcy1nej 1,; .Sleindy~zynie. J:tkn !JOspodarz
widualny, propagowal w grogospodarki
madzie w7,zszoilć
<:espoł0weJ nad indywidualną t
im. jako jeden z pierwszych wstą

Przychodnia przy ZPB
Stalina jest V, naiwyższym tyorganizacji lecznictwa
pem

pił

do

zalożonej spółdz.ielni.

przemysłowego.

A tak

eh

511rOW}"Dl

Kaźdy lekarz
jedn<>cześnie 3

to
przychodnie,
Pozostałe
przychodme IV typu, po!'iadające gabinet internistyczny i
~abinety specjalistyczne„ Pov,;·
5tały one przy ZPB im. 1 Maja, Armii Ludowej, Dzierżyń
skiego. Liebknechta, ZPO im
Fornalskiej i MPK. Niektóre
z nich ob5ługują kilka mniejszych, położonych w pobliżu
siebie zakładów.

śm;ela się wysunąć pobożny po-

niezwykły,

&Głdatyo, z

ośrodka. pracuje
g<>dzl·nv dzieotnJe
w sz.pltalu im. dr .JC>U·szera przy
al. Prz,:dzalnlaneJ, gdzie w raz'e
kierowani ~ pae,l<!-n<"lj
potrzeby
Niedobrze czulem się ostatnio. Ból wszedł mi w rę
ośrocl.ka. Zapewnia im to cią.glą,
ce, ramiona, trudno się było poruszać, a przy wkładaniu op'eke ty<:b SMny<"h lekarzy.
kapoty o mało nie kr:::yczalem - opowiada portier ZPB im.
Zespól p<>"la.<la równle.ż kłln'kę
wszystkl.rrl
ze
spe-cfallsty-czną
Martwiłem się, bo
Pawlak. Władysław
Dzierżyńskieao,
zatrndnlajaca k I
spocjalnośclamt.
jednego
46 lat pracuję w tych zakład ach, a jeszcze ani
zespole
Przy
kunastu lekarzy.
dnia pracy nie opuściłem. Poszedłem do naszego lekarza,
i~tnleJe kmnlsJa 1„1tarska, kwallzapisał mi jakieś lekarstwa i naświetlania.
fikująca eh1>rych na leczenie k11ZesT>lil
maty-czne <:zy szpitalne.
już czuję się znacznie
Wziąłem dopiero 6 zabieg ów, a
Je,;t Jedno-cz~nle ~rookiem nalepiej. Mogę swobodnie ruszać rękoma. W ogóle m1' -ę
,ukowo-b"1fawczym 11Htytuto Mepowiedzieć, że na naszych lekarzy i pielęgniarki nie można
~y-cyny Pra.:y. Prc>wadir,i sle taf11'
narzekać. Opiekują się nami jnk należy.
,b3d•nia naukowe I m&90'We ~1„•e
profilaktyczne. obol'C"Zone na dłut-•
szy okres czasu. W tel <:hwlll Dl'!rk~rze Jr!n·P·kolodrv T>r„watlv.ą rnal
sowe badan-la, ma.Ją.ce na. <:Plu
wykrvrie obfawów rakal
W<:zesne
niezbędn~h
Przychodnia przyzakładowa \Wiele narzędzi
przy ZPB im. Dzierżyńskiego przy pracy dentysty, jak przy S7yjk.f macl-czneJ.
istniejąca od października ub rząd clo suszenia zQbów. przei
wzorawym
~:erwszym,
roku posiada 4 internistów. płukhvania ciepłą i Z'imną wowzorcowym zakładem lecznictwa przemysłowego jest ze•ro<)> leczniczv pny ZPB im.
ten jest
Ośrodek
Stalina.
pierwszym etapem zespolenia
lecznictwa otwartego z za.mknii:tym.

'ltulat„. uła5kawienia ska.7.any-cb
Jako tych „mniej witnnych" ...
Na odpowiedni ~ak amba~ady USA w Paryzu, a n~wet
i. bez znaku,. Ren~ May~, Jako
zięć !tothsch1.lda i premier fran
cusk1 z łaski Wa~l Str~et, gotów w całym maJestacie .dola.
.
rowyrn okazać_ ~~kę. ~1e _na
darmo „Ce Smr przew1du3ą~ chirurga, gmekologa, dermato
dalszy bieg wypadkó:V, pro- loga, 2 d:?ty'Stów,_ gabin:t firoczo „przypuszcza", ze przy.; zykoterapn z krotkofalowką,
najmniej niektórzy spośród kwarcówką, roluxem i galwa
tyc? „łaski godnych" mogą nizacją oraz ga_binet zabi~gobyc „tymczasowo wypuszcze~ wy. Przychodnia czynna Jeist
od godziny 8 do 20, zaś gabini na wolność".
<;zemu by nie? Jeśli amery- net zabiegowy przez całą dobę.
Przvchodnia posiada wszystkanscy mocodawcy Rene Maye
ra wypuścili „ze względów ki.ie najnowocześniejsze urzązdrowotnych" i na słowo ho- dzenia.
Specjalną dumą pr:zych~i
noru. ludobójców tej miary,
CC? hitlerowscy !Darszałkowie je;st m~sz~a denty.styczna, Ja_Llst czy Kesselrmg, to czemu lnch n1ewi€le pos1ada Łódz.
by ~d ~ry~ki nie miał owobec
kazac . nułoSlerdzia
być
.
zbrodniarzy z Oradour?
A zresztą tamto było juz
Jako kontrast moilna przedawno. Było i przeszło„. Czas
o nowych zbrod- ciwstawić ZPB im. Marchlewpomyśleć
wehrmacht od-\skiego gdzie również w paźniach Now
.
~
.
Y
·
czuwa zapotrzebowanie na spe dzierniku ub. r. miała być uców naprawdę doświadczo- ruchomiona przychodnia przyzakładowa.
europejskich.
winy - nych -

polSkl . otrzymał czas ni„ mo<l:na by ob!myśłi~ dla
w,strząsają.cy
m.n.le gO'l'SZej kary niż zesła.n.łe JawymO"wą
głębookll
swą
ko zwykłe.go tołnterza 4o oren"d<>-kum„n1; człowleezeAstwa" - b1„r.s>kiego K<>Tpusu SpecJaJnego,
Patn,tętnltk wJelJde.go u'k!raińi;iklego PO'Zbawiono m.nle na.jos7Jacheitn~ej
Pl>e-ty I b<>j-Ownlka o sp.rawl<::i!I- szego zajęda w tej nęc1znej e-gozy~~ gpoł<0ezną - Ta.rasa Szew- stencJI. Trybunał, l<!tóremu pnewodni-czył'by sam szatan, nie mógł
~*>·
llfłody, utalentowally malarz 1 by wydać tak surowego t nteludz
~"'ny już p<>eta, aute>r przyję kiego wyrokU. Bezduszni zaJ Je-....o z entu$zmem zwłas:z,c-za na
l"Odzt!WJ.ej Uk:rainJe ,.Kobmrza",
2" U<bJiaJ w taJnym stowa.rzyszeWśród nowy ksiąiek
..._ i za pol!GJlat satyory.:zny 11a
e~t zesłany '1lOISlta.ł w 1847 r. „w

C

nowoczesny sprzęt, zatrud.nio·
no obok lekarz:y internistów,
lekarzy specjalistów wszystkich niemal specjalności. Zlikwidowano drobne ambulatoria, zatrudniające jednego lub
dwu lekarzy, a na i.eh miejsce
otwarto przychodnie r.pecjalistycz:ne.

że ci, lctórym biuletyn raczy loja.lnie przyz.nać „prawdziwą winę" nie mogli znaleźć się na właściwych miejscach, bo ookupu1~
swe grzechy „na Lntratnych posadach, obmyśla·Ją-c. jakby tu zba
wić świat przy pomocy wel1fmachtu, przeto biuletyn CDU o-

zyt1!11nik

na zjazd

Pierwszy etap

Z doświadczeń zespołów leczniczych
przy łódzkich zakładach

c' alb:;-yd1eru

pojadą

t;.,n powrót do
z samego du.a upokorzeń i
ponltenla. człowte<:zeńS>twa - powró~ C7lłowle.ka, którego clerpleDla nde 7lłamaly duchowo. Wbrew
Intencjom Clemlężydeli potwoTne
GlębOiko wstnąsa.

żyda

lata

zesłania

nLe

z<Iołały

sthlm' ć

an.i Je-go nlenaW1IBel do caratu,
a.ni wolt walki o s;praw!edliwofć
społeczną. „Przede mną m3jaC'Zy
moja biedna
piękna,
la moja
Ukraina w eaJeJ swej nlepokalaneJ, melan-cholijneJ krasie - pisioe poeta Jut w Peterisb'l'rgu.
- Tworzyłean wten;:;i:e, które w
ko6.cu pozbawiły mnie wołnoścl,
które Jed.nak wbrew wsioe<:hmocnema, n.lelud2'klem11 nakazowl po
tajemnie przedeź klecę".„
Pc>lsk.lego ezyl>elnika ruewątpli
wle w pamiętnł.ku tym za,inteoresują szczególn.le notatki dotyczą
ce wspomni<0ń Szewczenki ze
&potkań z Polaka.ml, Znana jest
ukra.lńskiego
przyjaźń
na o-g6!
poety z polsklim dziala.czem rewow
lu.:yJnym, Siera.kc>wsklm
„Pa.mięłm.lku" Szerwczenko wspomina z sympatią takźe 1 bnnych
spO"tkanych w czasa.ch nfodol,i Polaków.
Pamięml'.k Sttw<:zenltt opub-Uko
wanc> niedługo po ś.mier>ci P<><0ty,
na -carską
Jednalkłe ze względu
cenzurę tek'St J<0go był zna.cznle
okrojony. Obecnie czytelnik polski otrzymuje pamiętnik ukrai6pooty wed'ług starannie
skłego
przeiredagowanego t uwolnionego
<>d cen'l:orsk:leh skrótów te·kstu z
rosyj&kl<!go wydania po Rewoiucj.
Paździe<rn;ikowej,

\ ,(.!)

Naświetlania kr6'1.kofalow„ do·
skona.Je rob;ą Władysławowi
Pawlakowi. Coraz mniej <>dezuwa bóle reumaty.:zne, które dO"ty-cbcza,s bardzo mu do·
ku<:Zaly,

dą, ściągania śliny wmontowa
nych jest do maszyny. Posiad'l
ona lampę o dyskretnym mebicskawym świetle, reflektor
do oświetlania jamy ustn'?j, pal
nik gazowy it.d. Pracować przy
pomocy takiej J:l'.laszyny - to
prawdziwa przyJemność

nie powinno

Wiele za!eiy

od

kierown~clwa.„

Dobra organizacja przyzakła
dowej placówki zdrowia w du
żyro stopniu zależy od kierownictwa zakładów i jego stosun
ku do potrzeb robotnika na oo
cinku lecznictwa. Urządzenie
lokalu, zapewnienie właściwe~
to sprawa
pracy lekarza
kierownictwa zakładów. Jak
już pisaliśmy, n-ie zawsze kie·
rownictwa rozumieją znaczeplacó·
nie przyzakładowych
wek służby zdrowia, nie zawsze idą im na rekę.

Jednak kierownie potrafiło
zdobyć się na wyremontowaA przecież dalsza rozbudowa
nie lokalu odrmwiednlego na lecznictwa przemysłowego i
w
Wprawdzie
przychodnię.
:;-prawna jego organizacja, to
nie tylko udostępniEmie robot
nikowi porady lekarskiej, umożliwienie mu wizyty lekarskiej bez czekania w kolejce
Rozwój lecznictwa przemysło
wego to także rozwój specjali·
zacji niezbędnej dla zapobie·
gania i leczenia chorób zawo
dowych. To także podniesienie
higieny i stanu sanitarnego
w zakładzie pracy, a więc
zmmeJszenie absencji chorobowej. To także zlikwidowa
nie nieuzasadnionych zwolnień chorobowych.
Dotychczas

nictwo

zakładów

„. i

Przy taJklm a.parade dentyst.y,tznym za.pomlna się nawet
o bólu. Tak nwaia p~.a.j<!ntka
Zdanie lekarki. dr Jurzvk o
aparacie le<t je-<n'ln baNiz!<!J
<!ntuzjasty-czne,
zakłady
poradnię ogólną,

posiaale le·
karze zatrudnieni w niej pracują w ciasnocie i złych warunkach sanitarnych, a urzą
dzenia gabinetu fizykoterapii
od kilku miesięcy leżą rozmon
tcwane, bo nie ma ich gdzie
chwili obecnej
dają

ustawić.

Przełomowy

rok

Rok 1952 był dla Łodzi rokiem przełomowym w rozwo3u
nrzyzak!adowej służby zdrowia. Uruchomiono 6 przychodni przy największych zakła
dach pracy, zaopatrzono je w

BRONISŁAW JÓŻW!AK, peł
przeni nienagrin111e runkcJę

wodn.iczacerm spoldzi~lni produkq)Jne1 1~: Szewcach (gm
Wo.?szyce) i nienstanni" dba o
pnmiędzy
Wi"Zl
umocnfrnu•
członkami nra: o podniesienie
qospoda.,.ki zcspolowcj na wla.ś
ciwy poziom.

JOZEF SMOLCZEWS'KI, prze
wojniczacy nowe1 spółdzielni
w Wo3szycach, która powstaia
w styczniu br. Dzęki dobrze
orowad::one,i pracy uświada
m.1ające3, od chu•ili :alozenta
nowa
rtn dn,a dzisiejszego,
<półdzielni.a powiększyla się

i;

l czlonl~ói:·.

wiele od lekarzv

Sprawną praca przyzakłado
wych placówek zdrowia 7311"
ży także i od personelu lekar
pielęl[niarskiego
i
ski ego
Trzeba tu powiedzieć, że nie
?:awsze jeszcze dyscyplina pracy jest przestrzegana w dosta·
tecznym stopniu. Zdarza się
jeszcze, że lekarze niepunktualnie przychodzą do pracy, me
7.awsze właściwy jest ich sto·
sunek do pacjenta. Są to jednak wypadk.1 spotykane coraz
rzadziej. Dla całkowitego ich
zlikwidowania Oddział Ochrony Zdrowia w Przemyśle przy
Wydziale Zdrowia projektuje
na bieżący rok szereg kursów
dla lekarzy l personelu pomoc
w
służby zdrowia
niczego
Jednocześnie dla
przemyśle.
oodniesienia jakości usług lekarskich projektuje się zyska·
me dla lecznictwa przemysłowego większei liczby pracow·
ników naukowych, a:;ystentów
katedr Akademii Medycznej.

T. W.

BRONISLAWA PISARSKA
:zlonkini Zrzeszenia Uprawy
Ziemi w Rustowie, (lm. Krzyżanów, przed wojno byla robo!nicq folwarczną. W 1945 T. otrzymała kilka hektarćw ziemi ">' refol'my rolnej. Od chwili
wstąpienia do ZU7, jest zapa-

lonq zwotenr>iczkq

spółdziel

produkcyjnej i dokłada
stara{. aby jej spółdzi.etnia
przeszla na wyższy typ zespolowego gospodarcwania.
czości

I
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Zamówiono, lecz nie odebrano ,,Drou;a na
Na

-

instytucje
Czy wszystkk! zakłady przemysłowe
i wojewódzkie są w dostatecznyro stopniu za?Patrzone w spnęt przeciwpożarowy? Czy sprawa ta
Jest przedmiotem zainteresowania i nieustannej troski
kierownictwa zakładów?

plan · finansowy

%<

a
d
(
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Sprzętu Pożarnicze
CZPB, posłu żyła nam

Centrali

Pożarniczego.
robi się bałagan

n
m
S:

l~

g

Cl

Wiele widzieliśmy już filmów włoskich i na ogół zaw
sze spotykały się one z naszym uznaniem. „Droga n<1dziei" wyświetlana od kilku
dni w Łodzi choć nie jest mo
że fi1mem tej miary co .,Zło
dzieje rowerów", to jednak
zaliczyć go musimy do szeregu najbardziej udanych dzieł
kinematografii
postępowej
ostatniego okresu.
.włoskiej
Szczególnym jego walorem
jest niewątpliwie połączenie
ciekawej, wartkiej fabuły z
problemem, który we Wło
szech de Gasperi'ego jest nie
pierwszoplanowątpliwie
wy ~problemem ludzi bezrobotnych. I choć rząd wło
ski czyni rozpaczliwe wysił
ki, aby poprzez emigrację do
krajów zamorskich zmniej-

kształci

artystów amatorów
J

szyć wzrastającą groźną falę
bezrobocia nie na wiele się
to przydaje. Ilość ludzi bez
pracy wciąż wzrasta. I nawet

Jeszcze raz:

czyli

Największy

w Polsce

zakład stomatologii dziecięcej
powstał przy A. M. w Łodzi

O

wyrów-

stawka godzinows
montera samochodowego wynosi
Dla pomocnika
od zł 3 do 5.50
natomiast. w zależności od wykonywanej pracy. od zł 1 do 3.50
Dyrekcja 1rrudlum podaje, te (stawki l' przed 3 stycznia br.).
Jan !\fucha - W sprawie zmiaznaJduJe się ono w nlelepszych
warunkaeh lokalowych, n!ż Bi- ny nazwiska należy wnieść poda
nie do wtaśclwei Dz;elnicoweJ Ra
blioteka Uniwersytecka„."
dy Narodowej Wraz z podaniem
Nie negujemy absolutnie s!u należy załączyć za!iwladczenle za
sznych wypowiedzi dyrekcJi mieszkania cz Biura EwldencJ
Ludnoścl), metrykę urodzenia oStudium, ·te cz utwierdza ona raz życtorys w dwóch eg-zemplawszystkich w przeświadczeniu, rzach w podaniu należy umotvże konieczność „roziadowania"! wować kon i eczność zmiany na.budynku w którym mieści sią zwiska Opłatv stemplowe wynow zależszą od 15 zł do 300 zł .
.
'
. .
btbhoteka U.łJ. 1est meodzow- noścl od stanu materialnego pe--·
tenta.
na.

-

,

dodatku

2) Przeciętna
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Szydłowski.

Dyrekcja
Fa.rblarnl I Wykoń
Państwowei
czalni Jedwablu przyrzekła, że w
najbliższych dniach drobne uster
'<i zostaną usunięte a remont ka„ttalnv Waszego domu nastąpi w
'Ym rok:i
A. A. L6dt. - W tej chwili Wydział Ośwlaty nle otrzymał żad
nych zaleceń co cip szkolenia wy
Pro
chowawczyń kolonii letnich
slmy o zgłoszenle sle do WydzlaMtoWczasów
łu Oświaty Ref.
uzyskania dodzieżowych celem
kładnlejszych Wormacji.
Stefa.n

maninowa. 17.00 Wiadom. oopol
17.20 CŁ) ,,Mówla radiowęzły fa17.45 IL) P!eśnl masobryczne"
we 1 melodie lud. 18 OO <Łl Łódzk
Tygodnik Dźwiękowy. 18.30 Aud
z cyklu: „ W pracowni ach uczonych" 18 40 Pleśni kompoz nierniecklch śpiewa K . Czekotows.k1
18.55 Muzyka rozr. 19.lO „ Wszech
nica Radiowa" - „xuc Zjazc'
KPZR" 19.30 Muzyka t aktualno·
kt. 20.00 Koncert symf w wyk
Wielkie! Ork Symf 21 OO Dzien
nik 21.30 Koncert chóru kraknw·
2150 Muzyka pop
sklej rozgł .
22 oo „ Wszechnica Radiowa" „z historii międzynarodowego ru
•hu robotniczego w okresie 1m"r
'ial'zmu" <m 22 20 Gra orktestrr
23.00 Koncert oollst.'>w
•aneczna
23.5C
klasyczna.
23.25 Muzyka
Ostatnie wladomoścL

należy aktor~ko i reż:v~ 0 rsko

do szczególnie udanych.
Sama 1><>stflć Eleny choć
bezsprzecznie uimuj ą ca nie
pasuje może zbytnio do reszty grupy, ale jest to już sła
bostka włoskich reżyserów,
nie rzadko spot:vkam1 w róż
nych filmach. Gra oozoRtał:vch wykonawców tak aktorów jak i staty~tów jest nienaganna. Do tego podkreślić
jeRZCZP bardzo st;inależy
rannt.' J ciekawe 7djęcia, któ
re operatorowi Barbonl wystawiają j;ik nnjlepszą notę.
Jeśli po obejrzeniu „Drogi
nadziei" przypomnimy sobie
dawniej już widzfane filmy
realizatorów
postępowych
włoskich.

dostrzeżPmY

wte-

Rozmowy z chłopcami z SP

1

dojdzie się do
nawczego).

rastaJa ce utzuc1e s . ·m pa tii
Rafa Vallone i Eleny Vm·zi
(którzy zre szta w ży c i11 p rywatnym sa małżPństw c m)

dy ich zasadniczy brak cl. którzy wyjechali (np. do ' zakończenie. W każdym nie·
Argentyny) po pewnym cza- mal filmie przy całej wstrzą
sie wracają nie mogąc na
niemal i odwaźnej
sającej
nowym miejscu zarobić na wymowie społecznej na koń
minimum utrzymania.
cu pozostają :zwykle ro7.cz.arowanie, pesymizm a w najGrupę ludzi bez pracy z
miasteczka sycylij- lepszym wypadku nadziE>ja.
małego
skiego poznajemy na filmie. A wiemy przecież jak złud·
Poznajemy ją dobrze. I tu ną była nadzieja ~ycylijczy
tkwi niewątpliwie .E{lówna za ków. którzy we Franc.11 Pileta scenariusza. Cała grupa naya, Mayera ł Bidault,
dzieli wspólny los tym nie- chcieli zn 11 l e7.~, pnecleż :>:da•
mniej niemal każda z osób wałoby hv i:;ie nie wiele, bo
tylko prace. Pracę. której
przeżywa jakiś osobisty dramat, który widz śledzić musi również i ·francuski hm·ruaNiewielkimi zyjny rząd nigdy nie potrafi
napieciem.
z
środkami. realizatorzy potra- zapewnić swym obywatPlom.
fili nadać każdej z postaci Ten brak w dramatycznym
indywidualny charakter, tak i ideowym zakończeniu filmu jest niPwątpliwle !;powoże stały się one żywe 1 praw
rządową.
cenzurą
dziwe. A to jest dużo. Z tych dowany
Krytyki trudno jeszcze zateż względów, choć dramaturgicznie może uzasadniona, bronić. ale wskazvwanla dro
razi nieco postać bandyty gi walki? Zbyt boi się tego
Vanni, gdyż najmniej 0 ntej włoska burżuazja ; zbyt powiemy, choć w dramacie od- datny ku temu grunt aby
grywa ona niepoślednią rolę. zezwolono na ukazywani!! jej
Niebanalnie potraktowany na filmie.
Z. J. Koz.
wątek filmu jakim jest na-

N

gdzie mogłaby znaleić pomleszczr n ·e ne'i~ skrzyń I snr sto•? cyeb w ho-lu na parterze, który stut:v ta sza tn ! ę dla bibl1otekl t po.cukalnlę dla Centralne)
Pora,dnl Zdrowia Psychicznego.

ś

Centralą

Sprzętu

UŁ

2
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SOA w lodzi

Biblioteka

żiei''

Wymiana korespondencji,
między
przep rowadzonej

go a
Sło
do wykazania, w jakim stop
nie z niu poszczególne przedsię
wem,
tej ziemi...
biontwa b ::tg ate lizowały do·
31 maja maszynistka pisze tąd sprawy związane z BHP
trzeci list, ale już z potrój- Podobnych przykładów moż
Mijały tygodnie, a po zaOdbiorcami Centrali S,;>rzę
nym odpisem, z których je- na by przytoczyć o wiele wię
tu Pożarniczego muszą być mówiony sprzęt nikt się rue den przeznaczony jest do cei. Zarumicn ilbv 0 l0 wówwszystkie instytucje zareje· zgłasza.
Ministerstwa czas i insricktor · BHP pr zy
wiadomości
Łódzkich Zakładach Wviwór
Sekretariat Centrali Sprzę Przemysłu Lekkiego.
4 lipiec jest dniem wielk1e czych Ki:mii Filmowych i ci
tu Pożarniczego pisze do
CZPB pierwszy list z zawia- go święta w Centrali Sprzę którzy dla ZPB im. Stalina
domiemem, ~;e sprzęt czeka tu Pożarniczego, bo naresz- na rok - -~2 zaplanowali tyl;rn
cie nadszedł list, w którym 1!5 gaśnic, uod czas ~dy zakła
na odbiorców.
Centralny Zarząd Przemysłu dy te za'mpily dodatkowo
Bez echa.
jeszcze 350 gaśnic ...
iż w
Bawełnianego donosi,
Ponieważ jednak i w tym
18 marca goniec wad.ruje najbliższym czasie deleguje
do CZPB z drugim pismem. ze swej strony inspektora roku dużo przedsiębiorstw u·
Cisza. Cisza, jakby Cen- BHP, który oceni na miej- parcie nie realizuje swych
tralny Zarząd Przemysłu Ba scu, w magazynie wartość zamówiel'l, warto im przyCentrali
adres
i na tej podstawie pomnieć
sprzętu
wełnianego w ogóle nie ist·
skoryguje uprzednie zamó- Snrzętu Pożarniczego. Ratun
niał...
kowego i Ochronnego; Łódź,
Tymczasem następuje prze wienie.
(la)
Ponownie mijają miesiące. ul. Południowa 32...
terminowanie. ZałamuJe się
strowane w Łodzi i województwie. I są, ale„. na p a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pierze. Do Centrali wpływa
ją zamówienia na sprzęt ratunkowy, ochronny i pożar
niczy, owszem, ale realizacja
zamówień trwa catymj miesiącami. I nikt nig<ly nie pro
si o prolongowanie zamówie
nia, nrkt nie informuje czy
zamówienie jes.t jeszcze akZapisy trwają
dużej kadry !lmatoców-recytatualne, czy też zrzeka się zatorów.
mówionego sprzętu na rzecz
de~lamacja
śpiew,
Muzyka, plastyka,
akkolwiek rok szkolny w
innych przedsiębiorstw.
Ognisku trwa od wrzeDziecięce filie choreograficzne
Swego rodzaju rekord po<:l.
śnia do czerwca. to jednak dla
tym względem pobił Central·
nauki przyjmuje
ułatwienia
Nie ma już dziś chyba wielu łodzian, którzy by ...,. tej czy się ucmiów również i w cią
ny Zarząd Przemysłu Bawel
nianego. Oto jeszcze w po- innej postaci nie zetknęli się z działalnością Społecznego gu roku szkolnego. T tak w
czątkach 1952 roku CZPB n:l Ogniska Artystycznego. Pożyteczna ta. placówka stawia so- chwili obecnE>j trwają zapisy
desłał do hurtowni przy ul. bie za cel udostępnienie elementarnego choćby wyltształcenia do wszystkich klas instrumen
Południowej 32 zamówienie artystyczneg<J najszerszym masom. Ze placówka taka jest po talnych, śpiewu solowego, śpie
na sprzęt przeciwpobi:owy trzebna - dowodzi chociażby tlosć ponad tysiąca uczruów wu chóralnego I teorii muzydla wszystkich podległych S. O. A. w Łodzi i setki nowych zgłoszeń. Wśród uczniów ki, do zespołów choreograficz·
mu za~ła~ów. Cz:go w \Ym znajdują się młodzi i starzy. Z Ogniska korzystają dzl_eel nych dziecięcych a przelle
było od Jat trzech (rytmika) ale nie kiedy i rodzice wraz z dziecml wszystkim do nowootwierają
me
za"'1ów1emu
a nawet... dziadkowie wraz z wnukami.
Wszystko!
klas
cej się specjalności sztuk plastycznych i żYwego
Działacze świetlicowi przyjauka w Ognisku jest moż
słowa.
liwie ułatwiona: filie tej mą też zapewne z zadowole• • •
uruchomie·
wiadomość
niem
0
się bowiem
znajdują
szkoły
Kto więc chciałby zapisać
we w~zystkich dzielnicach mia niu z dniem 1 marca działu
sta, włącznie z najodleglejszy- żywego słowa, a więc dykcji, się do którejś z wymienionych
„dziwoląg" łódzki
mi peryferiami. Dość powie- deklamacji, recytacji a nawet klas. powinien zgłosić się do
dzieć, że ootatnio uruchomio- gry sceniczmej. Dział ten po- ,dyrekcji S.O.A. przy ul. PiotrC&lb)
no filię na północnych krań winien pomóc w stworzeniu kowskiej 252.
cach miasta, niemal już na
przedmieściach Zgierza. Najpopularnością cieszy
większą
W związku z dwoma arty- się nauka gry na akordeonie
w oraz na fortepianie. ProWadzo
zamieszczonymi
kułami
„Dzienniku Łódzkim" w dniu na jest również nauka gry na
7 i 8 ggrudnia 1952 r. „Atrak- skrzypcach. organach oraz na
cje dnia" i w dniu 17 stycznia jnstrumentach dętych, a także
1953 r. „Dziwoląg lódzki czyli ni>uka śpie·wu solowego.
j.ak to stwierdził kierownik
biblioteka U. Ł." omawiający
ziecięce fllfe choreografiNowoczesny sprzęt kliniki dr Fuks - umieli odmi trudności lokalowe, z jakiczne prowadzone są rówpowiednio przyjmować mło
mi boryka się Biblioteka Uni- r.ież w kilku punktach miasta,
z NRD
docianych pacjentów ( a nade
wersytetu Łódzkiego, (ul. Na- a uczęszczające do nich dziewywoływać
nie
wszystko
Tutowicza 59). Dyrekcja Cen- ci uczą siE: rytmiki, elementów
Leczenie
wśród nich uczucia strachu).
tralnego Studium Doskonale- tańca regionalnego oraz bai zapobieganie
Stomatologii DzieZakład
nia Kadr Oświatowymh Min. letu.
cięcej w Łodzi jest najwięk
Oświg;ty, nadeslala nam pismo
zosta
W najbliższych dniach
Zakład obsłuży
szą tego rodzaju placówką w
wyja,Sn : ające, w kt6r11m cz11ta- nie otwarta filia o nowym
m11 m.in.
dziennie 200 dzieci Polsce i może obsłużyć dzienkierunku nauczania, kształcąca
nie ok. 200 dzieci. W pierww zakY~sie rysunku, malarbardzo potrzebna szym dniu jego działalności
Nowa,
trudności loka„Ro7JUm!eojąe
Blbllote<kl Uniwersytec- stwa, grafiki t dekoracji. (Jest placówka
lowe
~raj
przybyła
kiej w perspektywie powl~ICL';ze to jedyna w swoim
rodzaju naszemu miastu. Jest nią za- ro-poczęto badania uzębienia
wśród dzieci jednego z przedn!a Jel księgozbioru donoslmy. okazja dla pracowników kultu
dziecięcej szkoli PSS.
:l:e stu~um na.sze Jest ln.stytu- ralno-oświatowYch którzv zaj kład stomatologii
(slb.)
Medycznej,
przy Aka<lemii
cJą, mają.cą za zadanle doskoi
grafiki
sprawami
się
mują
nalenle kadr czynnych pra.cowsię przy ul Nomieszczący
do pogłębienia
nlk6w pe<lagogkznych admlnl- dekoracji wotki 21.
st.ra·cJI s21kolnPJ. Reall7.ac.l a pro- •woich umle}etnoc.~_.c_i.:..>·_ _ __
W jasnej, słonecznej sali o
kurposzczególnych
gramów
WTOREK, 17 LUTEGO
6ów, odbywających się w stu·
mozaikowej posadzce ustakwallfikacte
podnosi
dlum,
wiono 14 foteli dentystycz- 7.20 1 aili' .30 (Ł) Nz mikrotonem
ldPoiog1eznp I zawodowe wyżej
miasto .l w1<!Ś". 7.33 (ŁJ
nych ze specjałnie skonstruo- przez
wvrn1cnlonych pracowników.
Wia<iom. 7.50 Stan pogody. 7.55
wanymi dla dzieci krzesełka Wladom. poranne. 8.00 (Łl Muz
Jest faktem, te w związku z
w. K. - l) Uchwała rządu z 3 mi. Nowoczesny sprzęt z. NRD roz.r. 11.45 „Głos mają kobiety".
państwowymi,
ui oczystośc1aml
w zakłatlzie sto- 12.04 Dziennlk 14.05 Informacje.
kolektyw kursów przygotow~· stycznia br. nie robi różnlcy mię umożliwi
14.10 Dla klas rv - słuchow. 14.30
pracownikami przedsiębiorstw
dzy
wal akademie, ćwicząc śpiewy.
matologii dziecięcej nie tylko Dla
klas V, VI I VlI - aud. slow
uspołeczn i onych i n ' euspołecznio
lud.owe o
recyta.cje I tańce
najmłod
uzębienia
leczenie
no-muz „Legenda o zbójeckim
lecz nle c:od7'ienn' e. nych, wobec cze .~o podwyżka Pa
g1>dz. 19,
. 15.00 Muz. lud. 15.09
hetmanle"
się nalety . Kwota wyliczona
nu
również
ale
szych obywateli,
Zorganizowano również trzy zaKomunikat o stan!e wód. 15.10
kontrolę stalą
poprzez
bawy taneczne. Studium jedna.k ~2.4 proc . Wynikła z powiększenia
„Brygada Markowskiego". 15.30
nie Jest szko-ła · tańca, śpiewu I cyfry 0 .8 razy 28 (uchwala weszła za.pobieganie procesom choro- Dla dziec:! - „ Wltla Malejew w
muzyki, a lnstyt11cją pracy na- w życie 3 stycznia br wobec czeszkole l w domu". 16.00 „Wszechdni stycznia bl'.lwym.
trwa .l ace) codzifllllle go 28 .pozostałych
ukowej,
należy pomnożyć przez 0,8 a wy
Pracujący tutaj asystenci i nica Radiowa" - „Nauka o Konod godz. 7.45 do 22.
stytucji Polskiej Rzeczypospolltej
padn:e zatem do zapłaty 22,4
lat stoma- Ludowej•· <Il 16 20 (Ł) Aud. pt.
studium wiadomo proc„ którą to kwotę należy po- studenci ostatnich
Dyr~keJI
przy
Włókiennictwa
jest, że w gmachu Blhltotekl mnożyć przez cyfrę otrzymanyct tologii A. M. ros.tali uprzednio „Instytut
pracy" . 16 30 (Ł) Utwory Rachobetonowane plwn•ce, poborów stałych i w ten sposób n..Jleżycie przeszkoleni aby istn eją
łódzkie

ekranach

Nadchodzi zima. Wkraczam~·
w nowy rok, a Centrala
Sprzt,tu Pożarniczego nie ujrzała specjalnego wysłanni ·
ka CZPB!

Swoisty rekord biurokracii
Pan inspektor nie przyszedł. ..
Sprzęt leży, a im się nie pali

-

łódzkich

l

Ochotniczy zaciąg frwa
Ile wynosi za robek junaków? ·
Jakie sQ szanse zdobycia zawodu
N~sz rozmówca ma l6 tat. W Toku ubiegłym wstqpil
chotni~zo do 19 brygad'!! SP w Gdyni. gdzie pracował

o-

w

Praca tak mu się spodobała. że i w tym roku wy1ezdza ochotniczo do brygady SP - oczywi.kie do stoczni.
I ma iuż zamiar tam pozostać, aby wyuczyć się pożytecz11ego i dobrze płatnego zawodu. Zostanie ;ednym z pra•
cowników stoczni.
~t<?c~m.

Mowa tu o CZESŁAWIE
PAWLAKU, zam. przy uL
RezoFranciszkańskiej 30.
ten chłopak chwali
lutny
sobie bardzo życie w brygadach SP, gdyż - jak mówi
obfite wyży
dostawał
wienie, brał udział w licznych imprezach artystycznych i sportowych, no i posłał nawet do domu 1000 zło
tych z zarobionych pienię
dzy, aby pomóc matce.
Podobne koleje losu przechodził WŁA.DYSŁA W PUDYICOWSKI. I on również
ochotniczo w Gdyni,
był
gdzie wraz z 'kolegami z SP
budował trakcję kolei elektrycznej na linii Gdańsk Gdynia. Poznał
Sopot
tam ciekawa pracę elektryków i chce nauczyć się tego
zawodu W tym celu również
I on wyjeżdża w tym roku z
brygadami SP.
Takich jaik ci dwaj jest
wielu. W ub. roku z ochotni-

czych brygad SP ok. 400 junaków pozostało na stałe
przy pracy w stocznlach.

• • •

W tym roku Łódzka Komenda SP organizuje rówdo
zaciąg
nież ochotniczy
brygad. Junacy, którzy zgło
szą się na 6 miesięczny turzatrudnieni
zostaną
nus,
w1elkich
budowie
przy
obiektów P!anu 6-letniego,
w stoczniach itp. Przeciętny
junaka
każdego
zarobek
wynie.sie 600 - 700 zł. Ale
oczywiście

można

zarobić

jak kto bę
dzie się starał. Pierwszy turnus rozpoczyna się 15 kwietnia Mogą się zgłas7.ać również dziewczęta, które praw turnusach
będą
cować
w brytrwających 2 mies.
gadach rolnych. Chłopcy I
roczników 1937
dziewczęta
- 1934 powinni się zgłaszać
w komendz.ie SP przy ul.
Curie-Skłodowskiej nr 30.
więcej

-

zależy

t

Kary
za

Igor Newerly wśród studentów łódzkich

pieniężne

nieuprzątanie

śniegu
Ponieważ

wcląt

są col.oprzejmują się
śniegu przed

jeszcze

zorcy, którzy nie
absolutnie góra:mJ.
domami - sypią s'.ę na nich kary
(wym;erza.ne przez wydziały karno-administracyjne DRN). Ostatnio ukarani zostaJi: dozCl'l'ca domu przy Al. 1 Maj.a 6, Władysław
Szymański, l'{rzywną w wys. 63 zł,
Ignaoey Majchrzak, Przejazd 52 grzywną wys. 50 zł 1 Pl-Otr Wojtczak, Piotrkowska 253, grzywną
w wys. 150 zł.
P0<1adto kary Po 2.00 Zł spotkały równ'eż kierownJilków admdnl11St.ra.cyjnych, którzy nLe z.a·t roszC.Z.y'll się o d.opilnowa.ru!e tuprząt
przed zakładami
nięcia śniegu
pracy.
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Dla uczczenia 35 rocznicy
powstania Armii Radzieckiej odbędzie się w czwartek, 19 lutego
1953 r. w KJuble MPiK, Piotrkowska 86 k<moert.
W programie: reter.aJt Ma•rlana
Maria Białokrzewska
PiechaJa.
recytacje, ZdziButrymow.a sław Klimek - śpiew, ZOfia Cza-1
recka - fortepian, chór ZZK pod
dyrekcją J. Woroązyłło. Początek
o godz. 19, Wstęp wolny.
Dnia 18 lutego (środa) 53 r. w
Wojewódzkiego Archiwum
sali
Pl. WolPaństwoweE(o w Lodzi,
no.ścl . 1 odbędzie s!ę posiedzenie
naukowe na którym dr Tadeusz
Błaszczyk wygłosi odc-zyt na temat: Stanowisko Michała Kre-czmara w hl.storlografil polskiej.
Początek o g-0dz. 19.

w sprawie
•

.

pism

·e-

PodaJe się do wiadomości
prenumerat.orów, że począw
lfZY od dnia 16. II. br. prenume
ratę należy zamawiać tylko w
placówce poc:i:towej właściwe
go rejonu d&ręczeń na którego terenie zamieszkuje prenumerator' - odbiorca. Pownsze nie dotyczy prenumeraty

ej
ń-

zbiorowej, kt.órą nadal należy

ej

all

m.
m
'1•
o•
ą.

aro

go

oby
jej

7,amawłać

u kolporterów

kładowYch.

Najbardziej charakterystyczną cechą życia kulturalnego ubiegłej doby był podobno fakt, że z księgarń łódz

niemal
wykupiono
kich
wszystkie egzemplarze .,Pamiątki z. Celulozy".
Przyczynę „nalotu" na księ
garnie i „Pamiątkę" łatwo
m żna było odkryć, udając
się na spotkanie łódzkiej mło
dzieży akademickiej z autoIgorem Nerem książki werly. Jeszcze przed rozpodyskusji studenci
częciem
(studentki naturalnie także)
kręcili się niespokojnie koło
autora. Gdy wreszcie jeden z
zdecydował
odważniejszych
się na pytanie „Czy mógłbym
naprosić o dedykację?" _

tychmiast za nim uformowała się długa kolejka studentów z „Pamiątkami". Gdy
minęło pół godziny, a kolejka nie zmniejszała się, dalszy ciąg udzielania dedykacii trzeba było odłożyć na
„po dyskusji".

Tymczasem Szczęsnego nie
ma i nie było we Włocławku.
Jako bohater powieści jest
postacią fikcyjną, Za prototyp Szczęsnego posłużył autorowi życiorys, opowiedziany mu przez jednego z przyjaciół, warszawianina, życio
rys ten zresztą uległ dużej
przeróbce.
Drugim „rozczarowaniem"
czytelników była wiadomość,
że nie ma Rzelrucia, nie ma
nawet gminy, w której autor
umieścił go. Czytelnicy uwa
żają „Pamiątkę" za autentyc~y dokument ·historyczny
włocławskiej fabryki celulozy. Jest to oczywiście błę
dem. „Pamiątka" jest dokumentem literackim. Ogromny zasób wiadomości faktycznych, które autor musiał
zdobyć dla napisania jej, w
treści wykorzystał zaledwie·
w dziesięciu procentach.

•

+

z Celulozy" miałem wrażenie,
jest to najlepsza z moich
dotychczasowYch prac. Mimo
to jednak zaskoczony byłem
jej poczytnością i powodzeni·em. I ta jej poczytność i te
spotkania z czytelnikami są
nBjlepszym dowodem awansu pisarza w naszym kraju.
23 lutego ffilJa 35 rocznic3.
my, pisarze nie jesteDziś
śmy samotni. w naszej pra- powstania bohaterskiej Ar:-1H
Czerwonej, \vyzwolidelki n'.!·
cy pomagają nam czytelnicy, rodu polskiego spod hitlerow
pomagają przyjaciele-współ >kiej okupacji. Uroczystości w
autorzy. „Pamiątka" byłaby Łodzi zainauguruje 22. II. o
na pewno gorsza, gdyby nie godzinie 10.30 akademia w
pewna grupa. ludzi, którzy Teatrze NowYm. W bogatej
i..rtystycznej wystąpią
współpracov:ah ze ~ną. do.- części
starczali mi mat.e:1ałów h1- zespoły \'!. P.
W sobotę i niedzielę 21 i 22
storycznych, radzili.
Jest to wielką pomocą dla bm. odbędą się ró·V1TI1ież akaw zakładach pracy.
autora. Ale jest to również demie
zobowiązanie wobec nowego Gośćmi robobików będą w t„
czytelnika, który chce zna- dni wojskowe zespoły arłyleźć w powieści artystyczną styczne.
•
•
•
prawdę o życiu.
Okręgowy Zarząd Kin erga(W).

Wojskowe zespoły artystyczne
wystqpiq w łódzkich fabrykach

że

•

I

WTOREK
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DZIS

Julian&
JUTRO
Symecma Popielec

I jeszcze jedna ciekawost
ka. Igor Newerly przyjechał
WAZNE TELEFONY
+
Łodzi dla przeprowadzePogot. Ratunkowe 254-44
! do
nia ostatecznej korekty sce- Straż Pożarna
8
Wypełniona po brzegi, olnariusza do dwuczęściowego Kom. Miejska MO 253-60
brzymia sala świetlicy VII filmu, który będzie nagrany ·Miejski Ośr. Inf<>r. 159-15
Domu Akademickiego przy na podstawie powieści. Tytuł
ul. Bystrzyckiej była najlep- I części brzmi „Między nocą,
D!V~UR~
szym dowodem powodzenia a świtem", II-giej „Pod
książki i sympatii, jaką ciegwiazdą frygijską".
Apteld: nr 45 (Limanow
szy się autor wśród łódzkiej
skiego 1), nr 10 (Piotrmłodzieży.
W ażywionej dyskusji, w kowska 193), nr 29 (Piotrktórej studenci mówili, c<> kowska 2'5), nr 21 (Łagiew
Igor Newerly przyszedł do im się w powieści podobało nicka 120), nr 2:3 (Piotrstudentów z bogatym zaso- i co ich zdaniem należałoby kowska 307), nr 27 CNaru
bem doświadczeń, zdobytych zmienić, wzięli udział dwaj towicza 42), nr 25 (Gdań
90), nr 33 (Armil Czer
na wielu spotkaniach z czy- robotnicy fabryki celulozy ska
woneJ 8), nr 52 (Srebtelnikami. A oto jak reagu- we Włocławku: Głodowski i rzyńska 67).
ją czytelnicy na tę powieść.
starzy działa
Kempiński A. S. inr 41 (Al. K<r
śclu&Lki 41!) dyżuruje coPo ukazaniu się powieści cze KPP-owscy. Opowiedzie- d-zie.nnle.
w druku, we Włocławku po- li oni o wielu ciekawych mo
mentach z historii ruchu ro- DYŻUR POŁOŻNICZO
wstał ruch pod hasłem „SzuGINEKOLOGICZNY
kamy Szczęsnego". Efekty botniczego we Włocławku.
Wypowiedzi ich nagrodzone Od. g, B do 20: szp. im.
poszukiwań były zdumiewaM. Curle-Sklodowsk.iej Znaleziono były hucznymi oklaskami.
pomyślne.
jąco
Curie-Skłodowskiej
ul.
około dwunastu Szczęsnych.
Na zakończenie Igor Ne-, ts; od godz. 20 do a:
Jeden z nich jest traktorzy- werly powiedział:
szp. im. dr 'M. Madurowlc%a - ul. Krzemienlestą w podwłoclawskiej wsi,
- Po napisaniu „Pamiątki eka 6.
drugi kolejarzem, trzeci„.

•

•

za-

b
nizuje od 20 do 26 lutego r.
wyświetlanie filmów okolicz·
n ośC:O"l.vych w J:..inach „Bał
Gwardia'',
„Młoda
tyk",
„1 Maja" i „Pionier'". Na filmy te będą sr,rze~:aw;:.n~ bilety ulgowe na każdy seans. Na
sean&-e zorganizowane na zamówienie zakładów pracy, cena biletu wyno:.ić będzie 1.35
zł. Zakłady pracy i instytucje,
i::hnące wyświetlać filmy oko·
licznościowe we własnej śwle
tllcy. winny kierować zamówienia na adres - Kino Swie
tlicowe, Ł6ciź, ul. Stalina 31,
tel. 242-04.

CO?Jfldite?KiED\f~

LUTY

APTEK

prenumeraty

ezą

Nie autentyzm, lecz artystyczna prawda
Dwunastu Szczęsnych
„Pamiąlka z Celuk»zy" w fiłtnie
Nowy stosunek pisarza do czytelnika

Przed 35 rocznicą powstania
Armii Czerwonej

NOWY (Więckowskiego 15)
g. 15 „Henryk VI na

towe", PKF

7-53.

Grani=na"

g.

.,Uli:J:l

-

dozw. od lat 12. Progr
dla najmtod.: .,Zasadziadek rze'l'e".
dził
,,Misi<>

Kula".

,.By!a

ROMA (Rzgowska nr 84)
po.i
„Sle ma pokoju
oli'w·kami",

Czytarc1e

KORZYSTNIE sprzedasz, s-MIES. kurs kroju t
kurs
używane szycia IPR 3-m!es
kupisz
W dniu 14 lutego 1953 roku zmarł
meble. Sienkiewicza 3-5. kroju 1 modelowania TPR
Zapisy codziennie Plotropatrzony św. sakramentami, przeżyw
9-20
11:odz
od
24
!cnw<k3
C.dównego księgoweg0 z zaszeregowaniem
LOK.ALE
szy lat 66 nasz najukochańszy mąż, oj111/k, klcr(}wnika kGnk-0li i rewizji racbnnko- - - - - - - - - - - ·:;-MIES. kursy kroju szy
ciec i dziadek
wo!cl, oraz szefa administracyjnego - zatruRADIOTECHNIK poszu- eta 1 modelowania IPR.
Zapisy
kuje pomieszczenia sub- Piotrkowska 69
dni natychmiast pafutwowa instyiucja hanS. t P.
Łodzi Al. Kościuszki 32, tel. 163-ł9
w
niekrępują codziennie od godz 9-12
lokatio.I'$kiego
dlowa. Kandydaci o wysokich kwalifikacjach
1282-K\
cego„ Zgłoszenia Plotr- I lG-19
zawodowych złożą oferty z życiorysami do
zawiadamia, że przy ul Piotrkowskiej 275 1<0.;efska 25 warsztat radio
FRANCISZEit CICHOMSKI
na 3 1 5-miesięcz
(1908-G) ZAPISY
·~y.
Biura Ogłoszeń ul. Piotrkowska nr 96 pod
tel. 147-99 uruchomiła
nv kura kroju, szycia '
Pogrzeb odbędzie się w dniu 17 lute415-K
„Branża Spożywcza",
modelowania ubrań dam
punkt usług10wy naprawy. skupu t sprzeda-1 z~tJENIĘ trzy pokoje, sklch. dziecięcych, bieli
o godz. 14 z domu żałoby przy ul.
go
cenwygody,
kuchni.a,
lnżyniera-konstn1ktora, kontrolera techniczprzyjmują kur
ży mebli używanych.
pokoje, ·i:marstwa
trum na dwa
Fabrycznej 19 na cmentarz Zarzew,
2.i
Próchnika
IPR sy
nego I kalkulato'ra narzędziowni poszukują
pokój
I
kuchnia, wygoąy
~ł,ódzkie Zakls.lly Przemysh1 Guzikarsko-Gao czym zawiadamia stroskana
odd.zlelnle. Tel. 235-42 od ZGLOSZENIA na nowe
(1524-Gl kursy księgowości reje15-16.
lanłeryjnego. Warunki do omówienia w Dzia.
RODZINA.
przebitkow<>I
2162-G
le Personalnym Łódź, ul. Zakątna 61-63.
SAMOTNY (reżyser fil- strowanej,
ora-z na
i początkowej
395-K
mowy) poszukuje pomle- !rnrsy
ję
szc-zenia z wygodami. - zyków maszynoplsama,
obcych 1 admini:tGUBIOSO wejściówkę
Wykwallfikowany palacz kotłOwY potrzebny
zgł-0szen•l a tel. 218-26.
stracyjne przyjmuje se- ZGUBIONO kartę :.1cl- fabryczną
na nazwisk<>
nazwisko 3tefanja Sikorska,
kretar!at ośrodka Poli- dunkową na
od zaraz. Z~łoszenia przyjmuje Farbiarnia i
ZróPrzemysłu Terenowego w Łodzi ul. Więc
technicznych Kursów _ Jadwlga Dudek, Satanek dlowa 16.
Wykończa!nia im. W. Pstrowskiego w Łodzi,
NAU&A 1 wvcnow
(157~-G)
(2639-G)
4 43-3.
struga
Andrzeja
tPR,
kowskiego nr 35 przy;pominają, że stosow·
402-K
ul. C7. Hutora nr 42.
J(ai1:ę mel
ZGUBIOWO kartę mel- SKRADZION<>
KURS ostatni, przedwaprzez
wyd.
dunkow~
pokwi<towanie Gm.
dunkową.
nie do uchwały Rady Państwa i Rady Mi· kacyjny
ZGUBY
nowo~esnego
Narodową w
Radę
Garbarze sk(>r futerkowych potrzebni od zaraz.
dokumenty Dobrzellrue pow. Kutno.
na zlożone
umodelowania
kroju,
Zgłoszenia przyjmuje Referat Personalny
nlstrów z dnia 14- 12. 1950 roku wszelkie
na nazwisko Ja.n Linke. na nazwisk<> Kazimierz
dziecię
brań damskich,
ZGUBIONO kartę melSpółdzielni Pracy „Kuśnierz" w Łodzi ul.
cych, biellź.niarstwa roz- dunkową i pokwitowanie Lódż. Wschodnia 35-3'5. Papiń.'<kl.
(1583-G)
dyrektor
załatwia
odwołania
i
zażalenia
405·K
poczynamy 3 marca. Na na złożone dokumenly SKRADZIONO legit. stu- ZGUBIONO pleezątkę o
Piotrkowska 83.
(2071-G)
32
wrot
Lub jego zastępca we wtorki od godz. 15
Ad'1- dencką n.r 362Cl. Jeglt. brzm!enlu: „M.H.D. sklep
Marla
nazwlsko
Itierownika działu kosztów wła.snyc;h Obezna.(399-K)
pokwitowanie na Nr 8'".
ZMP,
kroiu m!ak. Malinowa 16
kursy
s-MIES.
woldzień
przypada
wtorek
we
Jeśli
17.
do
nego z R. P. K. zatrudnią natychmiast Zaszycia 1 modelowania - ZGUDIONO ka.rtę mel- złożone dokumenty, kar- ZGUBIONO kartę melnazwi
na
meldunkową
tę
IPR, Swierczew~ldego 17 dunkOWD, pokwitowanie
kłady Uszczelnień i W~ów AzbestowYCh
po'cwitowanle
dunkową.
ny od pracy, dniem przyjęć jest najbliższy
od na zlo;,ne dokumenty sko Jadwiga Moczygeba na
codziennie
Zapisy
złoŻ011e dokumenty
„Azbest" w Łodzi ul. Sucha 8-10. Podania
Jędrzejczak, Czę Bystrzycka ~ DA.
Henryka
9-12 I 16-19.
godz.
Z<>!la Manazwisko
na
361-K
tygodnia.
PQVli"SZedni
dzień
wraz z życiorysami należy składać w Dziale
śllk. Kl'l~•k'"~o ?!>-22.
ZGUBIONO kartę mel420-K
ZAPISY na kursy kroju. stochowska 8-21.
Personalnym.
przepustkę dunkową, Jegit. ZMP szyci.a I modelowania IPR ZGUBIONO
ltsląteczkę
przyjmują senetairlaty stałą wyd. AZPP Zoila Jan Popek Andrespol 2S ZGUBIONO
%U•
do~yczącą
Łę- ~ · Gałkó~ek
Aleksandrów,
Onopa
ul
Strylrnwle.
w
kursów
<...Jgłoszen1a
podeszwoskór
życ-1a
- :rnntrolną
(lG55-G) PRZYDLĄKAt. sin cz.ar- wycl1 Stefan Kerner, w czycka 12 ·
Swierczewsk!ego 8,
p
kład
Dr PIWECKI vrewno.trz"
--rzemysłu Guzikarsko- Gtown ie, Pl · w o1no ścl 21 ZGUBIONO
Y
a
~1e
„
87. ?'otrkowsk~ l~I (16«-G)
Jegitymaeje nv wilk. P~trkowska
LEKl\RZB
ne, płuca. serce 3-7,
MASZYNOPISANIA, ste studencką wydaną przez m. 13, godz. 12. (2155-GJ ZGUBlONO skierowanie
Galanteryjnego Łódź, ul. Zakątna 56 _ 58
l>r LASZEWSKI, skór- Piotrkowska 35 fl7P4-Gl
nografil biurowP.j. Zap!- Politechnikę Łódzką na ZGUBIONO kartę mel- do protezowni zębów. lle-wenerycme. przepro- Dr ZAURMAN specja.11przy.potninają, że stosownie do uchwały s:v Kursy Stowarzyszenia nazwisko Jer-r;y Anto!<ik, riunkowa Czesław Wal- Leon Jachimczak, Gazoweneryczne
Wadził s;ę Anni! Ludo- sta skórne
(1647-G)
Stenografów - Maszyn!· ZGUBIONO Iegit. służbo czak, Lódź, ul. Blach3r- wa 7, m. 2
Narolowi~ej Tl. róg Narutowicza, S-9.!lil, H,
Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia stek KU!flsklego 50. Pt-0t1 wą wyd. przez ZPB im. ska 1~___(_1871-G) :!GUBIONO skierowanie
(2170-G)
cza 2.
_17·dmuie 17-19.::o '
(1113-G) „Dubois'". Anna Koście!- ZGUBIONO le"!lt. szkol- do prr·tez~wnl zębów na
kawska 83
lki
k
specjalista or KUDREWl"Z specja~~ WOYNO
~
· · k a 1->.
14· 12· 1950 ro u v.rsze e zażalenia i od"'
• ómyc h , wen~- ;ista wenery~ne.
'"o ób s.c
Dołna•
ną, nazwisko - Zy,zmun• zw:Sko S1anlslaw
kurs kroju 1 ska • stowians
skórne
5 -MIES.
Llmanow- 1"'ala 2~ Li'PC3 78
wołania załatwia dyrektor naczelny lub je- szycia. s-mles. kurs ltro- ZGUBH"'NO kartę mel- We"--01.owskl,
zabur7.ema 'l-9 30. s--:; Piotrltow!ks
N<!J>.nyeh, 114
C1~q~_,,, ZGUBIONO kRrlę mel·
modelowania dla dunlrową na nazwlsk<> - sk;ego
Ju t
(1851-Gl
l_O~~e;~~:.'otki ~ii~~~~ nr 106
Wawszczyk, ZGUBIONO legit. zw ldunkową, pokwitowanie
go zastępca W poniedziałki Od godziny 14 zaawansowanych ZaplS"Y ~ron.h<iŁaw
a
55 gm. Będków pow. Zaw. na nazw.1.sko Eleni- na
zlożon. e dokumen·tY
codziennie Zgierska S03 ~ł
· d
KUPNO-SPRZEDA2
nt~!l;"'l'GEN przcśwl~tJaD7.'„qlelew•
ta Uesler, zam f,ód~. ul. Władysław
Lódź.
wo!.
r.ezlny.
B
1~1'7-"K)
9-18
od
dzień
przypada
ziałek
pome
W
Jeśli
16.
do
łqelk k:iatkl piersiowej. to
•!<' O.l,vtetowa 4<1-1
:<-s
Slenic<ey'imn
melkartę
ZGUBIONO
• ć j
dni
In od
~tai a 8-9, 18-17 Obr
1
pokwitowan1e :11111111111111111111111111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111111111111
dunkową,
est naj- $-MIES. kurs kroju
' en1 przyJę
pcra~y,
wo Y
11470-G\ KUPIĘ wannę do obmu
~adu 76
WYDA.JE INSTYTUT PRA.SV CZYTE:l..NTK
złożone do!~i..menty ;:;:
szycla IPR 3-mles kuN na
ty~-'a. 406-K nowoc%esnego
bliższy dzień """""'edni
rowania, bidet, zlewoGkt~r~IE~KO speciat.sta zmywak
.
.
Zofia RadzikroJu I mo nazwisko
6"'-"'.U
"""'•• -1 radiatory grze!
u „
delowanla IPR. Jaracz.a nowicz Swlerczewsld.cgo :Redak:cja t Admints1rac11t t.ńot ul Piotrkowska 96,
centralnego _
4-6 nikl do
1<111,.,~i;"?'eneryczne
0
0
(lSSO-G) IE!le! Centrala 283-00 Red nacz 125-64, godz przy1.
nr 7. Zapisy codzienni<' 25 ~. '
grzewanla. Matuszewsl.~.
~o 132
:12-13 Sekretarz odpow 2ll4-75 !lOd:t przvl 10-12,
,
11-12 t 16-20
tv1c~~adwlga ANFORO- K!Jińsl<:lego 125 tel. 181-36
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Pracownicy poszukiwani

Pomocnicza.

ta.nl.o

Spółdzielnia Rzemteślnłcza

„DREWNO"

I

Łódzkie Zakłady Sprzętu Pożarniczego,

u

%•

a-

20,

łowaeh".
POWSZECHNY (Obr. Sta &Obie mrówka"g. g. 16,
llngradu 21) g. 19 „In- 17,
MLODA GWARDIA (dla
tryga 1 mUość".
(Zielona 2)
młodzieży
L'\I. ST. JARACZA (Jaracza 27-29) g. 19 „Puł ,,.Na granicy" - dod . olhvltamł", g. 16, 18. 20.
dozw. od lat 18,
zwi~
fo-rm
kownik Foster" - bi- „Rozwój
16, 18, 20, WISLA (Przejazd rrr 2)
nąt", g,
lety wyprzedane.
dozw. od lat 12.
(Więckow
ŻYDOWSIU
„Dwaj żoht!erze" dod.
skiego 15) g. 19.30 „Her MUZA (Pablan!cka 173) „Błoniea" g. 16, 18, 20
sute Ostropoler"
doz.w od lat 12
dod
tró~ka"
.,wesoła
MAt.Y (Traugutt.a nr 1) ,.Przegląd sport. 1-52" WLOKNIARZ (Próchnik&
nieczynny.
g. 18, 20, dozw. od lat
Hi) „Droga nadziel", g.
MUZYCZNY (Piotrkow- 12.
16, 18, 20 do.zw. od lat
ska 243) nieczynny.
14.
(Franciszkań
LALEK „PINOKIO" (Ko- PIONIER
ska 31) ,,Bitwa o szy- WOLNOSC (Napiórkowpernika 16) g. 17 „Skarb ny"
kraju
,;w
dod.
skiego 16) „wawrzyllco
na pustkowiu".
socjalizmu" 5-52 g. 17, wy sa.d" - progr. skla(Piotrkow- 19 dozw. od lat 14.
„ARLEKIN"
g. 14, 16, 18, dozw.
ska 152) g. 17 „Jaś POLONIA (Piotrkowska dany
„i\wantura
od lat 7.
S7JJ>aik''·
67) „A po soboci-e jest
na wSll" g. 20, dozw.
niedziela" g. H!, 18, 20 od lat 7.
dozw. od lat 14
(ZgieMka 26)
ZACHĘTA
PRZEDWIOSN'IE (Zerom „Gęsi baby Jagi" SALTY
K (Narutowicza 20) sklego 74) ,,Fantan Tu progr. skład. g, 18, 20,
1
I bohater
„Bohaterowie
dozw. o<! lat 7.
l pam", g. 18, 2(), dozw.
~ra
Wczasy
dod
kl"
„ - od lat 18
"
cown!eze" g. 14.30, 16.30 1 MAJA (d.awniel Robot176)
Kilińskiego
nlk,
i~.30, Zil.30 dozw. od lat
jutra"
„C7AOWl1.'k bez
·
GDYNIA (PI7ejazd nr 2) dod. „Nasze dzled", g.
Program !Umów doku- 17, 19, dozw. od lat 14.
•• Dziennik
(Rzgowska 2)
kult.-oświat. REKORD
ment. I
rok
spo·rt. s-52", „Nie-zapomniany
„Przegląd
Łódzki"
„Droga racjo-nal!zatora" 1919", g. 16. 18, 20.
„LudO'We ze.społy spor- dozw. od lat 12.

.

ow
11ni.

g. 18,

doz.w od lat 18.
SOJUSZ (Nowe Złotno)
„Ziemia woła", g. 18.30
doz.w. od lat 12.
STYLOWY - Ni.eezynne
z powodu remontu.
SWIT (Bałucki Rynek 1)
17.45, 20
„DTużyna", g,
dozw. od lat 7.
TATRY (Sienklewlc~a 4-0)
„Nie m:i pokoju pod

I

i•----·---------------..;.-11

drobne
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Publiczność nagrodziła

oklaskami

Scigałę wczasie pojedynku zAntkiewiczem
CW S- Gwardia (Gd.) 11: 9
Bokserzy CWKS przenosząc
mecz z Warszawy do Łodzi z
ligowym zespołem Gwardii z
<Mańska przyczynili się niewątpliwie do ożywienia sezonu sportowego w Łodzi. Mecz
stał na wysokim roziomie, a
poszczególne wagi, zwłaszcza
spotkania Kruży ze Stefaniukiem, Antkiewicza ze Sci·
gałą i Gościańskiego
z Wę
grzyniakiem trzymały w napięciu licznie zebraną publiczność do ostatnich momentów
v.ralki.
Stefaniuk rozegrał bardzo
piękny 'Pojedynek
z Krużą,
jeszcze raz udowadniając, że
znajduje się w dobrej formie
i że potrafi dobrze taktycznie
rozstrzygać
walkę
na swoją
korzyść. Kruża tylko w pierw
szej rundzie był równorzęd
inym przechvnikiem. Stefaniuk
trafiał celnie i przy umiejęt·
nym rozłożeniu sił z rundy na
rundę zdobywał coraz wyraż
niejszą przewagę.
Miłą

Scigała

niespodziankę 5P1"awił

w spotkaniu z Antkiewi
czem. Nasz olimpijczyk zasłu
żył jedynie na wynik remisowy
i gdyby sędziowie nie ulegli su
gestii, kto wie czy tym razem
Scigała nie zostałby zwycięz·
cą.
Antkiewicz prawie przez
cały czas był w defensywie. $cigała ·· rozporządzał
bogatszym repertuarem ciosów. Trafiał celnie.
Wykorzystywał swoje warunki fizyczne i

panował nad sytuacją.
Były
zawodnik Włókniarza poczynił
maczne postępy i dziś zalicza
się już do rzędu
najlepszych
naszych pięściarzy.
Scigałę
pochwalić
trzeba
przede wszystkim za odwagę.
Wiemy bowiem, że walczyć
z Antkiewiczem nie jest ła·
two.
Usprawiedliwieniem słabej
formy Antkiewicza jest przer·
wanie treningów, spowodo-~~~~~~~~~~~~~

V

ZW l

CJ. ęSt W O

kOSZY karek

"k marza
•
Wło

Koszykarki łódzkiego Włókniarza walczyły w Lublinie
z miejscowym OWKS w drugiej kolejce mistrzostw Pol·
ski.
Łodzianki
wygrały
59:23
(27:10). W pozostałych me·
czach WYTiiki były następują
ce: Gwardia (Poznań) - Spój
nia (Gdańsk) 40:44. Gwardia
(Warszawa) - Kolejarz (Poznań) 35:63, Spójnia (Katowi·
ce) - OWKS (Kraków) 35:47.

Hokeiści Włókniarza

na 7 miejscu

m~słrzynią św!ata

Sukces uczniów
w

Jl Raidzie PTTK

W Wiśle zakończył się II Ogól111.0polski Raid Narciarski PTTK.
OkOło 3 ty.>. narciarzy
z całe.j
Polski zebrało slę w Wiśle, by
godnie zakol1czyć ra•ld,
\Vśród
nich byli także reprezentanci Lo·
dzl. Najlepiej wypacn młody zespól lódzki·ego Teehnlkum Bu<lo·
wy Maszyn, który w ogól.n.ej punk
ta<:jl, w grupie mlodz:eżowej, za.
ją! IV miejsce. Jest to niewątpJI.
w1e wielki sukces naszych ml<Jdych narciarzy.
Cały

otrzymał
brązowym.

zespól

stopniu

GON w

Drużyna
TBM startowała
składzie: kpt. druż. Andrzej
man, Wiesław Tokarczyk.

w
Le·
RY·
nard Bednarek, Je.rzy Plotirowskl, Bogdan Pawlak. Najlepszymi
z nich byli Piotrowski i Pawlak.

-

Nie

zdążyłem się

jaśnił Paweł,

łódzkich

Lodzla.nie
udow<>dnfll, te mog11
odnosić sukcesy w górach,
bijąc
górskie drużyny.
Potrzebna do
teg<> jest tylko systematycma zaprawa zespofowa i praca drużyn.
Drużyny

łódz:kle uplasowały

się

w grup•e dla dorosłych na na.stę
pujących miejscach: 27 Stal
CBT Łódź, 37 - CZPWłS - Łódź,
58 Włókniarz CZAT Łódź, 75 PTTK Łódź, 97 - ZMP Politechnika Łódź.
A w grupie młodzleWwej:
L LZS l i TUJnlilll
2. LZS I Mielno
3. SKS Chorzów
4. Techn. Budowy Maszyn Łódź
5. SKS Racibórz.
Łodzianie z Ta du wrócili opaleni i bogaci w nowe doświadcze·
nia spe>Mowe.

jeszcze niczego
zdziwiony, że rozmowa

dowiedzieć

- wyprzebiega tak spo-

kojnie.
- Co mogło się zdarzyć na sławetnej Przeklętej kopalni? - wzruszył ramionami dyrektor. - W czasie, kiedy
Samotiosow wygłaszał według waszego planu odczyt dla
aktywu gospodarczego o szybkościowych metodach odbudowy kopalń. zostaliśmy zawiadomieni, że pożar zniszczył
ustawione w ciągu ostatnich tygodni szkielety domów
w osiedlu robotniczym, materiały budowlane i dwa baraki.
- Winowajców złapano? - zapytał kompletnie przybity
tą wiadomością Paweł opierając się machinalnie o poręcz
krzesła.

-

tor

Bezpośredni winowajcy nie zostali złapani. Dyrekzapalił wreszcie p1tpierosa.
- A inżynier Raskowałow

ma znakomite alibi W h."Tytycznym momencie - jak się to
wszystko świetnie s.ldada - znalazł się w Gornozawodzku,
dokąd został wezwany jakimś mitycznym telegramem.
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Helsinkach

zakończyły

ko (ZSRR) 2:19,0, 3) Van der

jeź· Voort (Holandia) 2:19,1.
Bieg 10,000 m 1) Gonczaren·
na lodzie męż

dzie sybkieJ
czyzn.
ko (ZSRR) - 17 :22,2, 2) Broek
Mistrzostwa zakończyły się man (Holandia) 17:29,0, 3) Hu·
pełnym
sukcesem łyXw1arzy iskes (Holandia) - 17:35,5.
radzieckich.
Gonc7.arenko
zdobył
tytuł
U
mistrza świata 193,143 pkt.,
e~sc'
zaś
Szilkow
został wicemtstrzem sw1ata, uzyskując -

ff ok •' • w.-.osk.wy
ponownie

194,508 pkt.

I

finaliści

Sq juz

mistrzostw bokserskich WKKF

I

Tomaszów\ -

Ws.z}1 scy chcemy startować
w
yścigu Pokoju''
Z Q

''

1

noilepszych wyłoniono zostanie
reprezentacja Polski

Wczoraj odwienas w redakcji jeden z najlepszych kolarzy. Jerzy
Liszkiewicz,
który
przyjechał
razem z Ulikiem
z obozu Gwardii,
zorganizowanego
przed
Wyścigiem
Pokoju.
Liszkiewicz jest
pięknie
opalony
Pytamy
go
na

By1l tacy, którzy liczyli na zwy
hokeistów Włókniarza w
zorgan!z<>wa.nym turnieju o m.1strzo.stwo zrzeszeń sportowych (o<
1 do 9 miej.sca).
Pierwsze
miejsce w turn!&ju
łódzkim Zd<>byll zawodnicy Kole-·
jarza, którzy tym samym uplasoW Davos zakończyły się łyf wali się na 5 miejscu w klasytiw arskle mistrzostwa św!.alta w kaQJl ogólnopolskiej,
~eźdzle figurowej kobiet.
Szóste miejsce zajęli zawodnicy
Tytuł mistrzowski zd<ibyla Alb- Ogniwa, 7 Włókniarz, a 8 Bu
right (USA) 188,28
pkt„ przed dowlan!.
Busch (Niemcy z.ach.) 18'0,31 pkt.
W ostatnim
meczu Wlókrrlarz
1 Osl>orn (Anglia) 176,21 pkt.
przegrał z Ogniwem 2:9.
wstępie

A łbright (USA)

W

się mistrzostwa świata w

w poszczególnych 'biegach ZV\ yciężyli
wane anginą. - Jesteśmy prze
Czerwiński uległ Justce; Wo
w drugim spotkaniu hokejokonani, że nasz olimpijczyk żniak wygrał przez tko w II wyniki były następujące:
5.000 m
1) Gonezarenko wym m ędzy reprezenta-cjam. uo.
weżmie się do pracy i w starciu z Flisikowskim; Kruża
o 2) Van der skwy I Czechoslowacjl ZWY' r '\
maju podczas mistrzostw Eu· przegrał ze Stefaniukiem; So· ( ZSRR) - 8•26
• .• '
•
drużyna Moskwy 2:0 (O:O, O:O, 2:0'.
ropy
znów będzie w swej czewiński zdobył punkty wal· Voort (Holandia) - 8.27,0,
~I
Obie drużyny poczyniły niewiei
szczytowej formie.
Huiskes
(Holandia)
8:29,2. Sz1l kie zmiany w składach. za wy.iat
kowerem; Scigała zremisował
kow
(ZSRR)
był
ósmy.
Gościański rozczarował wi· z Antkiewiczem; Stanikowski
ki<!m bra-mkarza CSR i ob~oticy'
Bieg
1500 m
1) Szilko\\> l\foskwy oba zespoły wystąp ły w
dovmię. To już nie ten bokser, wypunktował
Wysockiego;
Z""RR)
„.
:l) G<Jnczaren- ~-eh
samych składach, eo w
(
181
na którego w swoim czasie sta Kupczyk uległ Krawczykowi;
o
""•
, ,
!>lerwszym spotkaniu.
wialiśmy bez zastrzeżeń. Go- Piórkowski
zwyciężył
przez
ściański jest cieniem samego tko w II starciu Rybę; Grzesiebie. Bokser w wadze cięż- lak wygrał z Michalakiem; Go
kiej, który nie dysponuje sil· ściański uległ Węgrzyniako
nym ciosem nie może liczyć wi.
na sukcesy. Młody Węgrzy·
Warto zaznaczyć, że na rin·
niak zdobył sympatię publicz- gu widzieliśmy czterech naDwa dni trwały w nowowybuw. lekka: R<>Siak (Ogniwo Paności i zasłużył bez żadnych szych olimpijczyków: Antkie· d<iwanej sali Kolejarza walki b<>k b'an:c,e) - Sobolewski (Włóknl.alrz
zastrzeżeń na zwycięstwo. Ten wicza. Gościańskiego, Krawczy serskie o z.akwallfik<iwanle
się Pabianice)
w. lekko-półśrednia: W<>jtasiń
wszechstronnie uzdolniony spor ka i Grzelaka. Wszystkie wer- do finałowych spotkań mistrzostw
WKKF.
ski (Unia) - Guziński (Włókniarz
towiec ma jeszcze poważne bra dykty sędziowskie były zgoWalki stal:y na wysokim pozio- Pabianice)
ki techniczne, ale pod okiem dne i tym razem publiczność m!e.
w. półśrednia: Toda (GWKS) _,
trenera powinien w najbliż- była zadowolona tak z pozio- Do spotkań finałowych, które Piotrowski (Kolejarz Kutno)
w. lekko-średnia: Masiarek (U•
szym czasie stać się pełnowar- mu zawodników jak też i sę· rozegrane zostaną 8 mairca w
Piotrkowie, w poezezególnych wa nia) - Cygan (Unia)
teściowym pięściarzem.
dziów. W ringu sędziował gach
zakwa!Ulkowal! się:
w. średnia: Wieczorek (Ogniwo
Mecz zakończył się zwycię· Twardowski, a punkty obliw. musza:
Płażewski (Ogniwo
Pabian.cel - Szczepan (Koleja.n
Ku!illo)
stw7m CWKS 11:9 .. 'lf.'."yni!<i te- ~zali: Golański, Sieroszewski Pab.) - Brzózka (Unia)
w. kogucia: .wieczorek (Unia) w. pół-ciężka: LangJewlcz (Stal
c!1111c~e przedst~wiaią się n.a~ i Matu.ra.
.
Szczepański (Stal Kutno)
Kutno) - Pal1ński (Wlóknian: Zd.
s.ępu3ąco: (~a pierwszym m1eJ/ Publiczności pełna hala.
w. pl6rkowa: Janaklewicz ('V'nók Wola)
scu zawodnicy CWKS).
nlarz Tomaszów) - Pawlak (Unia)
w. -ciężka: Ziemnicki (Włóknlan
:J. N.

dził

cięstwo

Sukcęs łyżwiarzy radzieckich
w mistrzostwach świata

o

wraże

nia.
- Wszyscy przy
byliśmy na wadze
po 2-3 kg. Humory - przez
cały czas doskonale. Codzienne wycieczki na nartach, a
narty mieliśmy wspaniale, dostarczyły
nam bardzo dużo
wrażeń.
Jeździliśmy
też
no.
łyżwach. Trudno bylo na razie przyzwyczaić się do panczenów. ale potem już jakoś
nam szio.
. .
- Kto zwyciężył w turnie3u.
ping-pongowym?
- Mistrzem w tenisie stolowym wśród kolarzy zostal Wil
czewski. Ja znalazlem się na
4 miejscu, a tuż za mną Ulilc,
Mówiąc językiem
kolarskim.
przegraliśmy o gumę.
- Kiedy teraz pojedziecie
do Wroclawia na drugi obóz?

o-

- Kogo powołano na obóz
do Wroclawia?

skie~<>

z GaJewsklm 1 Wieczork4

z Bohuszem.

Sliwa zrem"sował
ze Smysłowem

(ZSRR)
W XIII rundzie międzynaro
dowego turnieju szachowego
w Bukareszcie reprezentant
Polsl<i śliwa odniósł nowy sukces, remisując ze smysłowem
(ZSRR).
Po trzynastu rundach w
tabeli prowadzi '!'olusz (ZSRR)
-9 pkt., przed Bolesławskim
(ZSRR) - 8,5 pkt„ (przy jednej partii odłożonej) i Petrosjanem (ZSRR) - 8 pkt.

S?aH{arze łódzkiego

AZS
na

6 miejscu

zaltoń·coony

-

We Wroclawiu znajdzie
10 najlepszych kolarzy z
calej Polski, a więc: Ulik, Kla
biński, Łasak, Królak, Waliszewski, Więckowski, Hadasik
Wilczewski, Chwiędacz i ja.
się

,„ d " '

z

K<>lejarza z Kutna 1 z Wlóknl'lrza z Pabia,nlc
a po jednym z
GWKS 1 z Wl<'>kniarza ze Zduń
skiej Woli.
W el!minacjach udziału nie brał
Stec z Piotrkowa, który
przed·
- Czy w czasie trwania
stawił zaświadczenie lekarskie. za
bozu we Wrocławiu, przewi- wodinik ten najprawdopodobniej
dziane są zawody eliminacyj- nie będzle mógł wyjechać do Poznania na l:ndywldualne mistrzone?
stwa Polski.
Ogółem rozegrano w Kutnte M
- W tym roku eliminacje pojedynki.
Do
nAjc1ekawszych
będą
przeprowadzone
nieco spotkań zaliczyć trzeba walid:
inaczej, niż w poprzednich la- Rosiaka z Goździkiem, Wojtas.iń

tach. Zamiast oficjalnych wyś
cigów, przeprowadzone będą
szybkie treningi. Na podstawie
obserwacji, ustalona zostanie
kolejność zawodników. Z wyty
powanej obecnie dziesiątki na
wyjazd do Pragi zakwalifikowanych będzie 8 zawodników
Dwóch z nas będzie musialo
zostać w domu. Z o§mioosobowej reprezentacji, dwóch kolarzy znajdzie się w rezerwie.
Drużyna liczyć
będzie w tym
roku 6 kolarzy. Trudno jest
Grupa
naj'le<pgzych koła.ny
teraz przewidzieć, kto się opolski.eh na obozle w Jeleniej
statecznie wyróżni.
Poziom
Górze przed. Wyścigiem Pokoju. Stoją oo lewej ku prawej:
jest wyrównany i w skrytości
Kayia-k (trener),
Wilczewski,
ducha wszyscy liczymy na wy·
Chwlendacz, Lasak,
Llsz.klejazd, by móc wziąć udział w
wlcz, 11::1ablński. W!~ekowskl,
tej tak wspanialej imprezie
Ulik, ltrólak.
kolarskiej, jaką jest Wyścig
- We Wroclawiu musimy Pokoju.
- Jak przedstawia się sprazameldować się 1 marca. Tam
wa trenerów?
trenować będziemy aż do dnia
wyjazdu do Pragi na start.

. Dyrektor nacisnął guziczek dzwonka i polecił sekretarce
wezwać J?iedosiejewa.
- Towarzysz Fiedosiejew nie może w tej chwili przyjść rozmawia telefonicznie z Gornozawodzkiem - odparła sekretarka.
- O tak wczesnej porze? - zdziwił się dyrektor. - Kto
go mógł wezwać?.„ Nie wiecie przypadkiem?.„ To zresztą
nic ma żadnego znaczenia.
Sekretarka położyła przed dyrektorem arkusz maszynopisu, powiedziała półgłosem kilka słów, z których Paweł
dosłyszał „projekt zarządzenia".
- Dobrze, zostawcie na stole! - rzucił dyrektor marszcząc się przy tym nieznacznie.
- To„. projekt zarządzenia o zwolnieniu mnie z pracy?
- zapytał Paweł, kiedy sekretarka wyszła z gabinetu.
Dyrektor skoczył tak gwałtownie, że fotel upadł na podłogę; twarz jego zrobiła się purpurowa, zaczął krzyczeć
uderzająĆ pięścią w stół:
- Papierki tylko was interesują, papierki! Jedynie pa'Pierek przedstawia dla was jakąś wartość! Wcale was nie
obchodzi. c-0 o was opowiadają, o co oskarżają, o co przez
was do całego trustu mają pretensję?
- Nie macie mnie o co oskarżać - twardo powiedział
Paweł. - Do trustu również nikt nie może mieć pretensji.
- Wiedzieliście, że ojciec wasz związany był z Przeklętą
kopalnią? Wiedzieliście, że wysadził ją w powietrze? Dlaczego milczeliście?

Janiak (Stal Kutno)

NaJwięoej zawodników do spot
finałowych
znalazło
się %
Unii z Piotrkowa. bo aż 6, po 3
bokserów walczyć będzie w finałach z O!:(niwa i ze Stall z Kutna,
po 2 z Włókniarza
Tomaszowa,
kań

Je<rzy LLszklewlCZ w cza.sle zimowego treningu na obozie w
Jeleniej Górze,

- Trenerem naszym jest Mi
chalak. We Wroclawiu, obok
niego
będzie jeszcze dwóch
trene;ów. Prawdopodobnie jednym z nich będzie Kapiak.
- czv
nie przeszkadzają
panu w czasie jazdy rowerem
okulary?
_ Chcę wlaśnie w czasie tre
ningów we Wrocławiu u.dnwod
nić wszystkim, że mogę jeździć
bez okularów. Szkła potrzebne
mi są w czasie czytania i -oisonia. I bez okularów doskonale widzę wszystko, co się
dzieje na szosie, zresztą slyszctem, że mają być- sprowadzon <
z NRD specjalne wkladki :
masy, używane przez tenisis·
tów. Jeżeli będą one dobrze dr
nasowane. to kto wie, czv niskorzystam z tego w11nalazku.
.

(n)

został w Itatowtca·ch turn: ej piłki siatkowej o
J'u<:ł:ar Pols•kl. w turnieju tym U•
dz!al brała
drniyna łódzkiego
AZS, która
ostate-cznie
zajęła
s lllleJs.ce.
Pu.:bar Pol„kl zdobyla drużyna
AZs
A WF Warszawa 4 pkt.
Przy l4 zdobytyeh i 3 straconych
set.ach.
Drugie mleJsce zajęła Gwardia
z warszawy - 3 pkt. przy 9 zdobytych f 6 st.racnnych punktaelt.
Łodzianie
zdobyli tył ko 1 pl<t.
przy 3 set::ch wygranych I 12 stra
conych.

Łódź-Szczecin

95-87 pkt.
Międzymiastowy

Łódź

m~z

pły

Szczecin zakoń
czył się zwycięstwem zawodni
ków łódzkich 95:87 pkt.
Wyniki nie był,v nadzwyczajne. Tym ra7.em nie „adł
ani jeden re!rnrd. W meczu
piłki wodnej łodzianie przegrali 2:7.

wacki

-

Szermierze łódzcy
zwycrężyli
Szerminczy turniej miast z urJz!alem zawodnilców: Łodzi, Szeze
:ina, Poznania 1 Gdańska zakoń
'Zyl sle zwy~.ęstwem zawoda.1<ćw

ł..odzt.
po<.Zcze~ólnych
spotkaniach
były n"''Pou1ace: Poznań
szczec!ń 8:8
Gd~ńsk Łó<lt
Poinań Gdańsk 11 :5. Szrze
Lód7 5:11. Gdańsk - Szcze8:8, Łódź - Poznań 8:8.
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