We wszystkich powiatach
odbyły się ziazdy
spółdzielczości produkcyjnej
lVARSZA-YA. 15 bm. odby!;_~ię ostatnie przed zjazdem
zjazdy powiatowe
~~Wym
8
produkcyjnej,
Póldzielczoścl
na których przedstawiciele
Wszntkich spółdzielni dok':i.d
nie przea.na.Iiwwali swoje dołYchczasowe osiągnięcia. oraz
Istniejące jeszcu niedomagania, wyciągnęli wnioski co do
kierunków. J?I"ZY~ch ~ac
nad uma<:IUaruem 1 rozwoJem
produkcyjnef
• Spółd:z.ielczości

DZIENNIK

:1tODZ'Kl

one na szeroką skalę jedną z
najbardziej opłacalnych gałęzi
gospodarki, jaką jest hodowla.
Przyczynilo się t.<;> do poważ
majątku
nego zwiększenia
spółdzielni i do wzrostu dobrobytu rodzin spółdzielców. Rok IX nr 42 (2670)
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Problemy poruszone na zjazdach powiatowych będą przed
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Potępiamy zamierzony mord

no niewinnie .skazanych
naukowców ~6dzkich
w spraw:e
Rosenbergów
Postępowa
została
mością.

opinia

świata

ws.trząśnlęta

wiadoo odrzuceniu przez
Eisenhowera
prezydenta
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~~ drogi~~~z;n:o~~ łódzkim włókniarzom

Wykona.nie planów za. pierwszą połowę lutego przez fa.bryki podległe CZPB Łódź- Północ przędstawia się nastę
pująco: przędza.lnie cienkoprzędne 105,5 proc„ średnioprzęd
ne 101,1 proc., odpadkowe 100,3 proc. oraz tkalnie 101,4
dukcyjnych, uczestnicy powia proc.
towego zjamu w Głubczy
Jest to duży sukces tych za- wzmocnienie dyscypliny pracach stwierdzili, 7.e rozwinęły łóg (prZemysłu bawełnianego, cy, a przede wsz)'6tkim zwróktóre od pierwszego dnia lu- ciło baczną uwagę na zdyscytego równcmi.e.rnie realizują i plinowanie dozoru (majstrów).
plany Przez ścisłą kontrolę wykoewoje
przekraczają
dzienne, jak np. ZPB im. Mar- na\Ilia wydanych p~z dyrek- - - - - - - - - - - - - - - ZblibJący się I Krajowy ZJa1:4
Spóldzlelczośd Pro-duk-cyJneJ mo
chlewskiego, I Dywizji KoŚ- cję poleceń, podniesiono dysbll izuJe coraz szersze rze'Sz.e In·
pracy wśród majciunkowskiej f inne. Nad- cyplinę
ł
dyw!dualnycb <Chłopów do wstę
wyżki tych zakładów pokryły strów, usprawniono dozór, popowania na tory gospo-darkl zeju.

Przeprowadzając ocenę praey 22 istniejących w powiecie
głubc:zyńskim spółdzielni pro-

Ma,·strowEe-

przy1q

PfZBdStaWiGieli ffidii ~e:~~i=:kl~~ ~~~ ~ai tf;~E~!~~
proc.), Łódzką Tka.Inię. (95,8
lkalnia
proc.), Ha.mama (85,8 proc.), Waltera. - tkałnia (91,7 proc.), I Inne.
Jakie są źr6dła sukcesów

amerykań

społeczeństwa.

ruchu spółdZ1elczośc1
woju
produkcyjnej w naszym kra-

Józef• Stalin

o ułaskawienie mał
Rosenbergów.
Rosenbergowie, członkowie
ruchu obrońców pckoju, :zostali ska.,;ani na ka.re śmier
ci w wyniku prowokacyjnego procesu. zorganl.zowanego
przez amerykańską. taJną policję. Mimo braku dowodów
winy. mimo protestów czołowych przesta.wicleli nauki
I kultury, protestów milionów ludd. prezydent Stanów Zjednoczonych morder·
czy wyrok są.du zatwlerdzlL
Narody świata zdają sobie
s.prawę. :ie zamierzony nowy
mord jest wyrazem postępu
jącej faszyzacji reżimu stanów Z.iednoczonycb i ma na
celu sterroryzowanie ruchu
pokoju. osamlaobrońców
coraz szersze mi>sy
ją.cego
prośby
żonków

Rezoluc~a

włókiennicy
czynem dokumentują
zrozumienie wskazań

. .

Mlęłlzy Innymi przospołowej.
gromady Krzaki
du!ąey chłopi
(pow. Stera.dz, woj. łódzkie) założyli Re>lnlcze Zrzenenle Spół
dzielcze, do którego ~piło
Jako
wnosząc
13 go91>odany
wkład 82 hektary ziemi ornej.
Helena Stęplflska
Na zdJę-clu:
Jl-Odpisu.Je statut spółdzielczy.

skiego.
W Imieniu wszystkich pra.
cownlltów nauki w Łodzi,
rektorzy wyższych uc.,;e!ni
I Zarząd Srodowlskowej Sek
cjl Pracowników Nauki wyrażają hołd bohaterskiej postawie Rosenbergów, świad
woli
o nieugiętej
czącej
walki o pokój i głębokim umiłowaniu

Ideałów

ka..

Potępiamy

.,;amierzony

jak
mord

cz.łowie
najosłnej
sądowy

Imperialiamerykańskich
narodom
Ukazując
świata. jeszcze raz faszystow
skle oblicze amerykańs.kich

stów.

Imperialistów, zbrodnia ta.
WyWoła jeszcze większą falę
oburzenia i protestu na całym świecie. Postępowi praoownlcy nauki jeszcze silniej
zewrą szeregf w walce o pokój, o godność t wolnoś6

wszelkie inne metody wychoObecnie wszystkie
wawcze.
działy tych zakładów wykonują swe plany produkcyjne
od początku miesiąca równoCAF - fot. S-zarflarc
prod!uikcyjnych jednej części miernie i z nadwyżką. Rytmiczłowieka.
Całodniowa analiza. pracy w
fa.bryk i niewy'konywania pla =e wykonanie planów leży
REKTOR UNIWERSYTE·
m.i.n. rói.vnież u podstaw S'Uk- ZPB im. Hama.ma, przeprowa
nów przez :inne?
TU ŁÓDZKIEGO PROF. DR
cesów roootn:ików ZPB Im. 1 dzona w poozątkach bm, przez
JAN SZCZEPARSKI
Dyw. KoŚeiuszkowsklej i ZPB kierowników tkalni łódzkich
CO ZROBIONO
REKTOR POLITECHNIKI
niena.
że
wykazała,
fabryk,
Dzierżyńskiego.
im.
U MARCHLEWSKIEGO
PROF. DR
ŁÓDZKIEJ wykonywanie planów produkim.
ZPB
Kierownictwo
INŻ. BOLESLAW ,KON ORcyjnych przez robotników tych
WCIĄŻ JESZCZE
Marehlewskiego po zbadaniu
SKI
przyczyn hamujących prodruk- „ZRYWY PRODUKCYJNE" zakładów wpłynęła m. in. w
REKTOR PWSP PROF.
Lie7Jby obrazujące wykona- dużym stopniu zła organlza.cja
cję, ro:zipoozęło w drugiej poDR HANNA SZMUSZKO·
NOWY JORK. - We wto- WICZ
o nie planów przez posz.c.zególne pracy dororo.
WG!lkę
ławie ub. roku
Ponlewaz w ZPB Im. Mar- rek Sąd Apelacyjny USA odzalklady, wyraźnie wskazują
REKTOR WSE Pił.OF. DR
czy mikład pracuje równo- cblewskiego orpnizacja prac7 !'OCZYł do 30 marca ~rmłn wy ZYGMUNT IZDEBSKI
I talk np. robotnicy j~* dobra kierownicy przę· konania wYT<>kn §młercl na
mierni
REKTOR AKADEMIT ME·
rozpoczęli dzalń tyeh zakładów ob. Mo- Rosenbergów. W tym czasie
Tkalni
DYCZNEJ PROF. OR EMIL
Łód:zlkiej
PALUCH
mies. luty wykOIIlailiem planu rawski, Gonickl, Bylczyński I Sąd NajwyższJ' rozpatrzy
ZARZĄD SROD. SEKCJI
w. 62,6 ~oc., a w następne dni Radomiński postanowili pom6c sek obrony Rosenbergów o ~e
PRACOWNIKÓW NAUKI.
osiągnęli 82 proc„ 83 proc„ by robotnikom z PZB Im. Harna- wizję ich procesu.
-----------·---utrzymać się na tym p<>7.i.omie ma..
„ ... Zjednoczyć wszYSłkle siły, nada.6 Im świadomy, pla- do 10 lutego. Od 10-go kie- Wczoraj udali się ont za zgo
nowy kierunek f podnieść zacofany do niedawna bń mate- rownictwo i robotnicy zaczy- dą dyrekcji ZPB Im. Marchlerialny I siły wytwórc:r.e społeczefls.twa na. naJwyZ8zy po- nają słę bud:z:ić i następuje wskiego do za.kładów Barna,;r:.ryw produlkcyjny" (sobotnie ma, by podzielić się swymi do
ziom, jaki moźe osiągnąć wolny, wyzwolony naród.
Zjednoczyć wszystkie siły narodu, aby w czasie Jak naj- nadró'bki), :klf;óry doprawadził ŚWi&(iczentaml z maJsiramt 1
krótszYm przebudować gospodarkę Polski z zacofanej, jed- wykonanie planów za 15 dni przez usprawnienie ich pracy
wPb'Dąć na równomierne wynej z najsłaibszych w Europie - w przodującą technicznie I lutego do 95,8 proc.
konywa.nie planów przez robot
Jedną z najsilniejszych w Europie.
sądem
stanęli dziś
nlków tych zakładów.
aby z kraju na WJ!.Ó1
Zjednoczyć wszystkie siły narodu,
(Dalszy ciąg na str. 2)
rolniczego, w którym ziemia dawała - jeszcze daje nles~
ty - bardzo niskie urodzaje." uczynić kraj wysoko uprzemysłowiony, kraj żelaza, betonu I stall. kraj maszyn i elekamerykański
Imperializm
WARSZAWA. Dnia 18 bm.
za.równo w przemyśle,
trycznoś<lł, kraj wYSOklej techniki
przed WoJskoWYm Sądem Re- przygotowując swe zbrodnicze
Jak i rolnictwie". kraj jednolity gospodarczo I kulturalnie,
jonowym w Warszawie staJe plany wywołania trzeciej wojkraj wielkiej metalurgłl I wielkiej chemii, kraj żeglugi
dwóch amerykańskich szpie- ny światowej przejawia coraz
morf.klej I portów światoWYch. kraj WYSOkich urodzajów I
gów I dywersantów: Stefa.n aktywniejszą antypolską dziawysokiej kultury.""
Skrzyszowskl I Dionizy Sos- łalność. Wielcy potentaci amenowskl. Obaj oskarieni w lis- rykańscy wciąż nie chcą się
Oto wielkie i porywające które poruszyły cały naród,
zadania Frontu Narodowego, które będąc dowodem jego
topadzle ub. roku zostali zrzu pogodzić z faktem, że Polska
jego jedności, tę jedność jeszcze
przez
ceni na spadochronach przez przestała być krajem ko!osformułowane
przywódcę Bolesława Bieruta. bardziej cementowały.
amerykański samolot wojsko- nialnego wyzysku i weszła na
TRWA.JĄ PRZYGOTOW CAŁYM KRAJU
WARSZAWA. Zadania takie stanąć mowy na ierenle woJ. koszaliń- drogę szybkiego romvoju gosKonstytucli WANIA DO UCZCZENIA PP..ZYPADAJĄCEJ' W DNIU 23 BM. Uchwalenie
gły przed naszym narodem
sklego - z :zada.niem zorgani· po<larczego. Nie szczędzą więc
ARMII
Polski~· Rzeczypospolitej Lu- 35 ROCZNICY POWSTANIA AR MlI RADZIECKIEJ dzięki historycznemu zwycię
dowej · wspaniałe zwycię POGROMCY HITLE?YZMU, WYZWOLICIELKI NARODU POL- zowan!a w Polsce dywersji i środków, aby najbardziej nikstwu Radzieckiej Armii nad stwo
szpfegostwa na rzecz wyv. ia- czemnymi metodami za ha moontu Narodowego w
faszyzmem, dz!~ki zwycię wyborach stały się nieza- SKIEGO.
wać rozbudowę naszego kndu USA.
połwlę
:Imprez
program
Bogaty
.tywe przygot.owasz~ególnle
stwu polskiej klasy robotni· przeczalnym
ju oraz osłabić jego siły obron
potwierdzeczej, która poprowadziła ca· niem potężnej siły hasła ntę. do obchodu rocz.nlcy trwają oonych 35 rocznicy powstania
ne orgaD?zując dywersję, saprzewiduje
Radzleeklel
ły naród do budownictwa so rzuconego przez Bolesława we wszystJctch ogniwach Towa- ~
botaż, terror i szpiegostwo.
głodu
dziesiątki ty&ęey odezytów i po- Klęska
cjalistycznego.
Polsko-ltadzlee
Pr:cyjafn1
rzystwa
imperialiści
Amerykańscy
Bieruta na VI Plenum, udogadanek. omawiających tTadycje
szkolą dywersantów, terroryDwa lata temu w Warsza- kumentowały niezłomną wo· klej, w k~ch miejskich, Wiej- bojowe Armil Radzieckiej, Jak W
stów i szpiegów, a następnie
wie na VI Plenum Komitetu lę narodu doprowadzenia do skich i zakładowych oraz w szkol
NOWY JORK. z Rio de JMelro zaopatrując Ich w odpowiedni
również uroczyste cap&tr2yki Ot'SZ
Centralnego PZPR padły hi· zwycięskiego końca budow- nych k.oła.ch przyjaciół ZSRR.
akademie. W szeregu miast 1 wsi don~, te północno-wsehodnle sprzęt, pieniądze, fałszywe rlostoryczne słowa o Froncie nictwa socjalizmu, udowodorganizowane są liczne 'WY'StawY stany Bruyłlł n&wdedzlła klęska kumenty itd nasyłają do PolNarodowym, o przeks-ztałca niły
jego nieugiętą woWskutek trwającej od ski.
oraz pok.aZy filmów i przezroczy głodu.
n!u się naszego narodu w no lę walki w wielustemiliotematycznie związanych z tlrady- tneeh lat wszy wy!!Chły 1tudnle
'W)° naród - socjalistyczny. nowym obozie postępu I po·
ośrodki dyAmerykańskie
cjami bojowymi Armil Radzie<:· i mniejsze rzeki, eo pociągnęło
l\iinione dwa Iata to nie· koju przeciw silom wstecz·
wersyjno-szpiegowskie współ
Mieszkań
plonów.
'
utratę
eobit
Zll
11potikar6wnieł
się
Odbędą
klej.
wojny.
i
nictwa
ll~zerwane pasmo zwycięstw
WARSZAWA. - W dniu 11 nla ludnośc:I z tołnierza.m.i I Ar- com pół:norno-wschodnkb stanó"R" pracują z neohitlerowskim
'Wielkiej idei Frontu Narodo
rządem Adenauera, który dla
Dziś gdy walczymy o wy- bm. w sali Związku Zawodozwycięstw konanie czwartego roku Pla- wego Nauczycielstwa Polskie- mi1 W<>jska Polskiego, która u BrazylJl za.grata śmlerf i:łodowa. ich potn.eb wysiedla ludność
Pasmo
~ego.
Popular
„lmprensa
Dziennik
Walczyła\
Radzieckiej
Ann11
b<>ICU
wykona- nu 6-letniego, gdy notujemy go w Warszawie rozpoczęły się
o
n. walce
całych dzielnic, i oddaje je do
don<>111, te mieszkańcy okręgów
i dochodzące z całego kraju obrady XI Plenum Centralnej o wyzwolenie naszej ojczyzny.
~e Planu 6 - letniego
organizowanym
dvspozycji
Towarzystwa Przyjatnl wlejsld.cb stanu Ceare porzuc:aja pn..ez Ameryknnów szkołom I
Koło
a Walce o pokój przeciw meldunki o pomyślnej reali· Rady Związków ZawodoWYch.
kr,es:i:wnym planom amery- zacji zadań pierwszych ty· Są one poświęcone wytycze- Polsko-Radzieckiej przy zakla- ma&0wo swe siedziby i udai11 s · ę kursom dywersatltów, terroimperialistów, godni tego roku
Pris~1ch
przy- niu zadań stojących przed naj dach Im. Komuny Pazysklej w do stolicy stanu - Fort.ale", w rystów i szpiegów.'
kra~civv ich agenturom w pomnijmy sobie zwycięstwa szerszą rzeszą związkowców warszaiwle przygotowuje m. in. nadziei znalezienia tam pracy 1
W jednej ze szkół dywPrrz;y lu. Przeciw ludziom, któ- minionych dwóch lat, by
ebroie bu akademię, na kt6rej referat wy- pożywieda. O lbrzymia Uość chło syjno-szpiegowskich organizosern znale.-l;Ji się poza nawia- jeszcze mocniej się z.iedno- na nowym ważn:vm
głosi oficer WP, uczestnik walk o pów stanu Ceara zginęła śmiercią
so~jnlizmu w Polwanych przez wywiad ameza d 1aroa.u i wprzedając się" czyć w szeregach Frontu Na- downictwa
głod<>w~
- w 4-tym roku Planu wyzwolenie Polski.
na terenie Niemiec
rykański
rzec 0 ~ry zdradzali go na rodowego, z jeszcze większą sce
Pernambuco
stanie
w
Równtet
ZMP
koto
przez
Opracowany
6-letniego.
byli wyszkoleni
kań~· 1rnperializmu amery- ofiarnością i zapałem walprzy 11-letniej szkole żeńskiej w sytuacja ludności wleJ&klej jest zachodnich
kierowoprócz
obradach
W
Steprote iego i czule przezeń czyć
oskarżeni dywersanci każdy na odcinku
związkowego Szczecln1e program obchodu 35 lcatastro1alna
aktywu
0
niczego
neohitleryz· swej pracy - o zrealizowamu ~ wanego
i Dionizy
Jak atw:lerdza dz1enn1k „Cor- fan Skrzys1'0'Wski
rocznicy Armii Radzieckiej prze
l?OŚCie
z~nro~zenf
unział
biorą
M' . chodnio-niemieckiego. nie jego szczytnych zadań ,
Sosnowski.
- przedstawiciele ministerstw w lduje akadem i ę, na którą złożą relro da Manha", tyslacom chło
Osk. Skreynowskl v lutym lHI
sze 1010n.e dwa lata na zaw- wskazanych dwa lata temu iiospodarczych. ORZZ. zarzą się liczne deklamacje OTaz mon- nów w &tanie Paraiba zagrata
roku, tl. Jeszcze podczas trwają
przeJdą do historii na· przez ukochanego przywódna
głodu
Klęska
głodowa.
śmierć
ze
I
chóru
występy
Utera<:kl,
taż
sze.go narodu, były bowiem cę polskiego narodu Bole- dów okręgowYch zw. zaw oraz
cych działań wojennych przeclW
przedstawiciele przodujących spo!u tanecznego z , Pieśn1amj ! wledzlła tak.te stany Rio Grande
~Wiadkam1 dwóch wydarzeń, sława Bieruta.
(w)
de Norte 1 Bahia.
talicamt ra.<l.Z1ec.k.1.m1.
rad zakładoWYch.
(Dalszy clą1 na .str. 2)

MOSKWA. -Agencja TASS
donosi:
Dnia 17 lutego br. przewodniczący Rady Ministrów ZSRR
J. w. Stalin przyjął ambasadora Indii K. P. Sz. Menona.
Podczas audiencji obecny był
zutępca ministra spraw zah ZSRR JA Malik
.
·
granicznyc • + • · ·
MOSKWA (PAP). ...:... Agenc}Q TASS donosi że 17 lutego
br. J. w. Stalin 'odbył rozmo'Wę z przewodniczącym Wszech
indyjskiej Rady Pokoju dr.
aifuddinem Kiczlu.

Bolesława

Bieruta

Od roczen•1e

wykonania wyroku

no Rosenbergach

Owa lata temu padły słowa:
FRONT NARODOWY

wnlol

Szpiedzy i dywersanci
wywiadu USA
przed
w Warszawie

Przygotowania do obchodu

35 rocznicy powstania
Armii Radziecliiej
wyzwolicielki · narodu polskiego

Brazylii

Obrady plenarne
CRZZ

Tal~j ak nieraz bywało.„ Pi,!!~C~~..~ni n!.2!~~~~!e

A TKALNIĄ
w likwidacji

PRZĘDZALNIĄ

heret)"Ckl., ezy nawet „atristyezdawnych piKorolyń.ii;;ikl•
ny._„ <z uitylmłu Pt. „wrocowle
sarzy, a nawet w prar:iluda" untI1!62>CZonero "' „Trybucacli
burżuazyjeych
nJe IJll.dów" 11: dnia 28 :kwtet.nia
lllfl r.).
historyków, czytanych
przez niewielkie kręgi lul'~z.i, ,rozbiorów", pracy opublik-Owa Rosją carską, z protestanckiT;itle hi~ycb przypom
a ogółowi i sz:rnle nieznanyah, tnej w ,,Przeglądzie współcze mi Prusami Królewskimi, widać jasno jak na dłoni: decy~ nień,
które mówią o tradymożna
maleźć
niezliczomą ·snym" w r. 1934.
współczesnej
polityki
Autor przenosi nas w ostat- dował tu klasowy interes ma- cjach
ilość świadectw obojętnej
nv.
kierowanej
bs Polski - a często wręcz ni dz.iesi~ek XVIII wieku, gnaterii. A sprawy religii, po- watyka1iskiej,
wrogiej Polsce - polityki pa- gdy Polskia próbowała dźwlg dobnie jak dobro narodu pol- przez „niemieckiego papieża"
piedwa i dostojników kościel 'pąć się z. upadku, gdy Kon- skiego, w ogóle nie były bra- Piusa XII, m~ o tradycjach antynar~wej, nieraz
nych. Można znaleźć fakty po stytucja 3 Maj.a miała stać się ne w rachubę.
I dziś także, gdy Watykan i wręcz zdradzieckiej postawy
spolitej zdrady i sprzedawa- pi!łdstawą odrod~nla Rzeczyniektórzy dostojnicy kościoła reakcyjnej części kleru w Pol
nia :ta złoto interesów pań P<>EiP<>li tej.
I >:Wtedy Rzym papieeld. z.a- w Polsce wiążą swoje nadzie· sce Ludowej, mówią o koligastwa przez prymasów i biskuje z heretyckimi (z punktu cjach historycznych kardynapów
kosmopolitycznych, jął '\Vrogie stanowisko wobec widzenia katolicyzmu) StaM- ła Sapiehy, arcybiskupa Bawyrachowanych, zimnych lu- oboztt patriotów polald.cll, bo mi Zjednoczcr.iymi i Anglią, ~ ziaka, biskupów Adamskiego,
dzi, którzy kier-0wali się wa- był to· ob6z postępu, walczący przeciw Zw. Radzieckiemu i Rosponda i kilku innych jesz.tykańskimi i swoimi własny z mag-oaterią i spowinowaco- Polsce. to motorem znów jest cze
dzisiejszych dor.tojników
mi magnackimi interesami, na ny z ic!leami rewolucji francu- interes klasowy, jest wrogość kościelnych.
skiej.
wszystko inne nieczuli i obodo nowego postępowego ustroByły także inne tradycje, by
jętni.
li także
inni poprzednicy
„„.uw=-o w nz~ u l'Ze('~ ju.
Zajrzyjmy do „Dziejów Pol- pomY"Urua - plsz.e 111. Lol'et - złi
W X'll~II wieku rewolucyjna współczesnego duchowieństwa
kwidowaulecaleco
systemu
~a
ski w zarysie" Michała Bob- wy maJorwetJ,
wówczas postępowa burżuazja polskiego.
a na.d.e waizyi.lko
rzyńskiego (ur. 1849, zm. 1935). takt, te zai-azem · ZJl.ikule z bory· była przez Rzym wyklęta, a
W epoce stanisławowskiej
w jego oczach zapisali &1ę w pamięci narodu
Bobrzyński to jeden z najwyontu
polit}•cutego główny 1.e•o dobry był
bitniejszych swego czasu hi- isy,;temu Inspirator I działacz, mle wsteczny ustrój feudalny i 11b- swoją patriotyczną i postępo
pnce Watykan, k.s. ~lutyzm: teraz nienawistna wą postawą księża Staszic,
storyków polskicli. jeden z za nawi<lzony
podkandeny KołlątaJ. l"ognęble
łożycieli ,;Szkoły historycznej nfle Ki>Ilą't:!Ja I Jego partii uwatał jest demokracja ludowa 1 so- Kołłątaj, Jez.ierski, Meier. Nie
krakowskiej", polityk-konser- l<m-d!"Mł tc'kr„bn. stanu "• je-dno cjalizm. a bliska sercu papie· zapomni także lud polski bonaJpllnlej<ey<Ji zadaA nu111CJus~ skiemu burżuazja i kapitalizm jownika o wyzwolenie
chło
watysta, przywódca tzw. Stań "latom
1792 r.
czyków. Bobrzyńskiego trudno W pro-µa.mle swym na irrunele w swoim ostatnim imperiali- pów, ks. Sciegiennego. Pozostanie na zaw:.ze w Mstorii
byłoby, zaprawdę,
podejrze- pol:llcim miała cłyplomaeJa waty. stycznym stadium.
Jakżeż dobrt.e znał tych wy. powstania
styczniowego
na oku c~ bezpośredn!,
wać o „bezbożnic~ 'IO" i „bol- kań~ka
bllsl.11, tJ. usanilęcl1' (w ten lub niosłych polityków w purpu- ksiądz-bohater Stanisław Brzószewizm", a przecież on to wła inny
~osób) nlemlkJ dla e!eb!~ IT.e i fioletach największy
z ska.
śnie tak
pisał o stanowisku ustawy 3 mala, któr• uwatała za
Adam
Z t.ej tradycji czerpali ci
rewoJ.ucJI trancu- naszych wielkich jezuitów i kurii rzymskiej wo- twór dueha
Mi?-iewicz. To jego są sława, księża, któ1zy w latach hitleskleJ •••„.
bec Polski z.a Zygmunta III.
k'tóre Po stu latach nic nie rowskiej okupacji byli razem
„Na włe!k~J ezr.cllown\cy eizroKto natomiast•·był w owych straciły z żywej, aktualnej si- z walczącym narodem i w opej5kieij była dla JczuiU1w Pi>lska
h
p 1
bozach koncentracyjnych zaplonem, który n.alebl-0 ...i,róclć i czasac w
o s.ce miły i bliski ły:
„Lud, kt61'v walcry • ll'Wo'ą świadczyli o swej patriotyczP09Unąć dla og6JncJ sprawy nic Watykanowi? Mi'la i bliska by
pyta·Jąe slę bynajmniej D to, ery ;fa Targowica, zocganizowana TJiep<l>:lle-gl>OOI\. albo o roo:M;erzcnte nej postawie. Do tych trndy·
sw&bód, pO'Wlnlen nie cji nawią~ują dziś tysiące księ
:i!::.:~. i;!'!a~tyk~ietę u;:;,ii~r!ia~ prze~ _fOO<lalnych magnatów- swoleh
ufać ..• wy-soklm do,toJnlkmn ko- ży w PolS<:e Ludowe.i,
';rzY,
nł1łką (tJ. z wy~ątkową - dop. zdra3cow, którzy dla ratowa- ~io!a., którzy ws:cyacy eą p.nykultu
absolutyzmu, będąc duchownymi katolicki·
n.d.) zre.sztą nle2najo:rno~dą, czy rria swoich fortun I i przywil~ wl:izanl
lekceważen'.em stomnl<6w Polski! jów stanowych dążyli _
jak be-.: względu na to, czv t~n ab<o· mi, są jednocześnie dobrymi
k111:la .rsym.r.ka: dia niej równfoz W.
lutysn Jest mah01netal\s1<1.
k
~Y synami swojego narodu.
P..-a litanowila tyllco prowlucJę
aty an - do obalenia Konkołclelną,
któr~ •(I.la dobra ko- stytucji 3 Maja i
sprzedania
klot&
mtnna. byto, a w danym Rzecz.ypospolitej
cesarskim
razie nalebło nawet pohr!ęelt". rozb:iiorcom.
Czyż w słowach
tych nie
uderza dzisiejszego czytelni.ka Nie dziw więc,/że wśród odcałkowita niemal analogia z szczepieńców, k1iSrzy napiętno
polityką 'bbecnej kurii rzym- wani zostali w dziejach
polskiej, która w latach ootatniej &kich mianem
targowiczan,
wojny - dla rzekomego „do- nie zabrakło dostoj.nik~w kOŚ
bra kościoła" - kładła krzy- cielnych. Obok świeckich mażyk na istnieniu niepodległeg-0 gnm6w: stanęli bi~kupi Skarpaństwa polskiego, a dziś nie sz:w:sin, Mas&altsk1, Kossakow
uznaje n&szych granic i ;,:>0- ski,
pry~s
Poniatowski.
piera dążenia odwetowe neo- R~e.cz;pospohta ~nęła, ale ; tahitlerowc6w z Bonn?
k1e3 postawy biskupów 7..adoZajrzyjmy z kolei do ~"'l!<:y wolona była kuri~ rzym!lka,
.
. .
która w KonstytucJi 3 Maja
h1storyka
.lVIacieJa
Lore~ widziała
widmo
rewolucji.
„ Watykan a Polska w dobie Zadowoleoo byli także sami
- - - - - - - - - - - - - ' zdrajcy w fioletach, dla których wracały „złote wieki".
Powiedział im
to wprost na
sejmie grodzieńskim 27 sierpnia 1793 r . poseł Szymon Szysamousługowych
dłowski.. przedstawiciel opozycjj demokratycznej (k"tórego
łanimi
wkrótce potem caryca Katakazała porwać i uWARSZAWA. Anall7.a dzlałalno rzyna II
dziełach

W

I Henryk

I

I

„„

Również

ZPB im. Szymańskiego pracują nierówno.micrnie. 14 lutego
przędzalnia
średnioprzędna tych zaktadów
osiągnęła 100,4 pro<:. i,a,")'konania planu. W poniedziałek 16
lutego - prawdopodobnie n.a
s:kutek zbyt dużej llOści nicobecnych wyk<llilano plan w
93,5 proc„ obniżając ogólne
wykonanie planów do 99,8
proc. Podobne zjawisko wykazują
procenty wykonania
planów przez 1Jka~ni~.
OSIEROCONE KROSNA
W ZPB im. Stalina - tkalni~ żak.ard01wa ciętnie
w skali

jest przemiesięcznej

nieczynnych 6,15 prcc. krosien, na skutek odej9cia od
nich tkaczy. U Haa.-nama 6,2
krosien nie praouje z. tych samych przyczyn (podczas gdy
w
przodujących
zakłada.eh
im. 1 Dyw. KościUSZ!kowskiej
średnio zaledwie 1,5 proc. krosien w mieeiącu nie pracuje).
Liczby te świadczą o słabej
dyscyplinie pracy tkaczy tych
za.kładów i o niedootatecmym
doze>rze.

(D<>końctzenie

ze 9tr. 1)

ko hitlerowskim najetdteom, z<'le
zerterował
z Wojska Polskiego 1
od tego czasu ukrywał się pod
!als:zywyR1 nazwiskiem. W llsropadzle 1'51 r . Skrzyn<>wski poszukiwany przez włada.e zbiegi

(w!t)

na teren BerHna zachodniego,
gdzie nawiązał ki>ntakt z ofic...
rem ~wi.adu
ameryk.a1\skiego,
byłym ss-manem „Benonem".
Równlez &sk. D ionlo:y S<>nl<>'Wskl w stycz.niu 1952 r. zbiegł z Pol
ski oo Berlina zachodniego, gdzie
stanął

do wililg wywiadu amery-

Obaj 06ka·rtenl 1kierowaru zostali na przeszkolenie do specjal-

nej szkoły dywersyj.no-szpleg<>Wskiej zor1an!2-0wanej przez wywiad amerykański w mleJ•<»w<iś
c! Ertzhausen, nledaLeko Frankfurtu nad · Menem.
Wykłady i
ćwiczenia prakt„ezne dla
dywersantów znajdują
cych się w szkole prowadzone
prT.ez

unerykań

oflcerOw

a wyniki szkolenia dywer-

oficera amerykańskLegD w stopniu ka·plta.na oraz przez emigracyjnych zdrajców. agentów wywiadu USA J'ózefa Maciołka

IJ\'>eud. Muek 1 Zygmunt.a Zarembę.

pat.<1.zle-1'1\lku 1952 r. obaj ouolcończylt szkolenle <fywersyjn<>-~legowskle. w oczekl
waniu n.a przerzut oo kraju, dla
zaeh-Owanta g'lębok!ej konspiracji
:rostall oni calk<>Wiele odlzolowanl od otoczenia mieSZkająe we
wskazanych im pomieszczeniach.
W

skarżeni

4 l:l.stopadA 1952

mochooami

r. <>ska.rtenl aa-

zosta.lt

Pt'ZeWiezłent.

n.11 ameryJu.óskle lo~niS!co w Wieli
bad en le.
ZaopatrM'lli oni l:ostalt w ~e
ra.d!ost.acje typu RS-6, pistolet ty
pu parabellum oraz
amunicję,
pu zawierający 75 1;y.s. Zł, ampuł
kę z trucizną, instrukcje doąez-.
ce \!IPOSobu uty.eta trucizny l po&ługlwa.nia eię radlostae;J a.mi, po

200 dolarów USA w ba.nknotaeb
oraz liczne falseywe dokumenty

09<>bi3te.

rycy rosyjskiej albo od króla
Nowe placówki gu.tronomiczne pruskiego.
Dolary, znal"z.iol).e
'lll'Uchamlane będą przewatnte w w
kurii krakowskiej, miały
pobliiu większych zakładów pu- swOich antenatów w talarach
ey 1 w miejse&ch więk4Zego pr:ze i dukatach.„ O bi.skupie Kossakowsldm pisał Niemcewicz
plyw.u ludn~e!..
w „Pami~";n,ikacb z czasów
moich":

Wypoeako1

w ten

8l>08Ób azpie

dzy wprowa<iu111 zostali do ocze
kuj11e>ego na nlch w h.a.ngane nie
posiadającego
t&dnych znaków
rozpoznawczych wotakowego ...
molotu amel')'k1!flsklego, obslug!waneg.o przez odzianych w eywll-

n.e ubrania fu.nkc;lonn.rlusey w,.w1adu

snówłł, łwlętJmt ~ adząc, trU>d~ odritnlć 'b:J"łe ezy to
ka.za.nie czy polityka, a Jeł.U po-

„Gdy

amerykańskiego.

czasie lotu SkrzySZOWWl.kl 1
Sosnow.sk:I z ro:r;mowy z członka
mi załogi dowiedzieli elę, te aa, molot kolejno przelatywał nad
W

lityka, to 2a re>syjs1de esy s:a J>nJplenią~"

nuKA.P.ESZT. w XIV runblo
lHi,ęd:&ynari>dowego Turnieju sucllowe.;:o w Buka.resule Polak lllwa w_yrrał z ml.strzem Rumu-

Patriotyczny lud warszawski zdemaskował 7.d1"8j~ w
czasie po\V'Stania kościutnkow
sk:i...,0
nll - c~u~~Jtea.
-„ · Biskup Kossakowski
Reprezentant PolSk! zblltyt 1!!ę stanął przed sądem, a następ·
4!lo grupy al'Cymlst.rww mob:rir• nie SI maja 1794 r. został poJite w XIV rundaeh 8,5 pltt.
wieszony. Taki sam loe S'J)OłTotusz (ZSRRl
z 8ajta.- k ł b'~'il ń-'-i
re.m (CSRI, Mllewwy~rał
(Bułgula) po- a
.""""upa w e :>A ego „,
......askonał Jteichera (Rumunia), a s. salskiego, a prymas Poniatow
Szabo (RUlllun;a) zwycięiyt Radu ski tylko w ten 19posób unlkleseu (Ru.munia).
nął szubienicy, że sam za
Zre<ml'83Wall:
Filip (CS'R) ze
król
ki
Sr11y~lowem (ZElRR), na.rcza (Wę- namową swego.
. ewa eg~
gry) :i; Petro~janem (ZSRR) l Bo- brata :zażył truclZ.ll.y. Zap1·
Jesbwsltl
ze
Sp:i9Sk!m
(obaj sala to wydarzenie poezja luzsnn).
dowa stolicy zwięzłym dwuOdto00-no na..tęll'll.litee paTtie: wierszem·
O'Kelly (Belgia) - L, subo (Wę
• • •
ery), Eard:i (Ni>rwegta) - Golom
Ksu.'lzę prymas ~chał. linę,
bek (AllJ(lla) cwaz Stdltz (SzweWolał proszek JUŻ drabinę.
e~.) Tro,lanescu (Rumunia).
Gdy się przypomina te i in·
Pp Xtv run.dach w tabd! tur-\ne liczne fakty współdziałania
nlej11 prowadzi T&łusz (ZSRR) .
. .
10 p:,t. przed Petros,Janem - t,G oolsk1ch dostoJruków kościoła
pkt.
katolickiego " prawoelawn'
Z DZU!:NNI.K LODZKI nr '2 (26'70~

nycb, a tym samym podnosi
procent wykonania planów caiego przemysłu bawełnia'tlego,

saaitów kontrolowane byly przez

te obeonle

i;kle

dza d" równomicmei:-o przekramania pła.nów pr-odukcyj-

były

zakladów

CiucaHea

równaniu z rokiem ubiegłym,
w Ozorlrowskich ZPB i w
ZPB im. Armii Lud01Wej. W
tych ootat.nlch zakładz.ch występuje jednak zjawisko „rytmicznego"
niewykonywania
planów
przez
przęd;i,alnię
średinioprzęclną
(00--96 proc.)
i równomiernego przekr.;;.czania planów
przez
tkalnię
(109-110,4 proc.). o ile robotnicy przędzalni w porą nie
u.suną
przyczyn hamujących
produkcję,
w
najbllżs~h
dniach
mogą
uniemoiliwić
wykonanie planów tk;;czom.
Na przykiadzie ZPB im.
Marchlews!tiego, które w ub.
roku nle wykonywały planów
widzimy, że konsekwentni~
prowadzona '\'IUl.lka o poduicsienie dyscypliny pracy robotników i majsttr.ów cloprowa

lłklch,

daniami

Śllw.a wygrał
z Rumu~em

niedociągnięć

można, w -~
~

kań~kLego.

gastronomic=ych więzić).
1.ątnlejąca
„o.sobl§cle
~
ty, pnezaeny
sieć zakładów posiada iatotn11 lu- st&nie duchowny, na.,JmnlcJ r:ias%
przyczyn tro.Jkać 9lę o swe prekę. Brak jest zakładów, które urogat~·wy l dochody
w kraJaeh
m<>%11wialyby
spożyeLe
~nl~go ~bor<"eyeh. Bo to te1'az wlaś!ll•
po.gil.ku o każdej porze dnia, przy Jest epol:a, ,.. k'1;ó~J. Jeftl 11!.ę
rz007• nie oomhmi11,
mGKą alę
minimalnej st.rade czlll!u.
·nocfć dda deble 7Jłote w.leki.
a
Ab„ wypelnlć tę Jukę. Centr&l- dla ble<'ne,!:o
Jada łYIUldszo od
ny Za.rząd Przemysh. Gastrono- st.211 .kaJdan:v''.
mia:nego polecił podległym przed
Były to istotnie „złote wie·
slębiorstwom zorganwow&nie sieki", skoro trudno w owych
ci bar6w sam0>0ltsługowych na
czasach tragedii narodowej
wz6r barów mle-eznydl. Wydawać
znaleźć dostojntka kościelnego,
one będ'ł zup:r, ta.n.le dania mlę11który by nie brał złota od ~a
ne oraz za.kąski :iimuo ł gorąee.
łci

rodzaju

zaobserwować

przed sądem w Warszawie

Uruchomienie barów

wyk.a.zata,

tego

postęp

Szpiedzy i dywersanci

Dzisiejsza romantyka egzolyeznych krain

z

Duży

R&mburglem 1 nad wy9Pll Bom-

w; tyr. „oronlok"

holm. W momencie kiedy samolot oma.lazł się nad terytorium
polSkim, na %Jlla·k dany przez pilota, SoanoWSki, a za nim Skrzyszowski wyskoczyl1 z samolotu lą
dując następnie w okolley m!ej•cowoścl Mizdowo-Podgóry na te
renie woj. koszallńsklego.
Po wylądowaniu obaj dywe!'l'<an
cl ukryli przywieziony sprzęt, a
następnie wyjeehali w głąb kraju
w celu TDzpoezęcfa dzlal~ń dywersyjnych oraz montowan!a s1e.c1 wywiadowt".zej.
O fakcie
zrzutu dywersantów
władze bezpieczeństwa publlczne
go zostały tegoż dnia poinformowa.ne przez mlej&eową ludność.
6 grudnia 1952 r. obaj <>Skarżeni
zostali airesztowanl ••

1

Nowy głos w dyskusii w sprawie „dw6"

Uniwersalny

Do św i a4d cze n i a

kardiograf
Nowe możliwości ba.dania
Ae<N:a ludzkiego I całego •Y·
stemu naczyń
krwionośnych
daje zaprojektowana. pMez I.
Sawczenkowa l stolS>owana w
Inmytude Terapii Akademii
Nauk Lekarskich
ZSRR aparatur:i., pozwalająca Jeifno
cześnie ooglądat obraz rentge.
nologlc2llly
serca I słyszet
wszystkie Jego tony I szmery.
System przyrządów Sawczen
ko-wa jest w ten sposób sk«>n·
struowa.oy, te daje motnośt
utnvalanla na kliszy pulsowania seT<:a I Je.go dźwięków. Ta
rentgenologia dźwiękowa, o·
pracowana w Instytucie T&ra·
p!1, pozwala dokładnie Etawlać
dl agnozę seorea I naezyil. wień
cowych. Przy pomocy nowego przyt"Lądu mote wysluchlW!lt I o.g!ą·dat rentgenologlcz
ny obraz ~rea duta grupa le·
karzy, a w czasie wykla.dów
leka~kich nawet całe audyto-

Na targach zimowych

ze szkoły dla„ dorosłych
•
mozna

W

szerzej

nauczania
są
częścią s~dową, ba'I"-

zastosować I

ynfilri

dzo powazną wprawdzie, ałe jedin.ak tylko
częścią rezultatów, jakie daje
całokształt
pracy wszys1Jldch
instytucji, zespołów, organizazacji, wreszcie ludzi, działają
cych na terenie s21koły i wokół niej.

1

A. FE SS EL

sultacji, działaijących w ciągu
całego roku, również w czasie
ferii, zorganizowanych w następujący sposób:

Dyrektor .Technikum

a) W każdej klasie wyznacza .się
do każdego przedml1>tu dwoch
ueznlów Ja.ko kierowników korepety..:ji, które Gdbywają się w
określonych godzinach w o·kreślo
dla Pracujących
nym pomieszczeniu.
Sllmorzą<l
klasy wyznac7~ uw
cznlów słabych, kt6rzy są zoboNa terenie Gllkoły wynłki
wiązani uczęszczat na
korepetynauczania są zależne:
cje.
b) Kierownicy kore'!>etycjl no1>d wła.śelweJ 0organlu.cJt ty. 2 od n&tetytego pnygGtowanla. tują obceność, a także rob ! ą uI
postawy oraz włlLŚehvych wa.gl o pilności I staranności U •
I
cła szkolnego l ha.MDO<Dljnego
rium.
wspt\I<d"Lia!anlll wszystkich ln~ty- metod na.uc:Ealllia i epekwowanfa, częszczających.
stosowanych przez na.uezyclell.
I------------...--- tucJi szkolnych,
c) Doświadczenie wykazało, :l:e
!> Ood stopnia. dyscypliny I atmo kierownicy k0<repctycji sami bar
d
o;ter7 pracy panującej w szko dzo dużo korzystają, gdyż prz<!z
le,
konieczność starann<Jgo
przyg&to
All Od nieustannej opieki nad wania się, do wyt.łi.>maczenla
Chcemy ziemi I
pewnych rcutzl ałów danego przrd
"Jl' uczniami slaby.ml.
W artyku'1e niniejszym chciał miotu, pogłębiają I r<l'ZS.Zerzają
bym po.ddat oce~ formy t spo· swoją wiedzę. Wykorzystano t.o
soby walk! o dobre wyniki na.· spostrzeżen i e w ten sp0'56b, te
ucza.nia wypracowane I wypróbo zmienia się kierowników korepe·
wane przez Technikum w clą1ru tycJI, wyznaczając na to stanokilku lat je-go lstondenia, a nie w i ~ko uczn iów n!e tylko bardzo
dobrych i dobrych ale także do·
s~osowaue powsze.ohnie.
matecznych, którzy ni<J! ednOl<rot
nie przez tę pracę dochodzą do
PODSTAWOWA ZASADA
<>cen dobrych i bardzo dobrych.
Podstawą
stosunku szkoły
dl Do kaMrgo przedmiotu ral. ~t za"ada maksń- da ped-agog:czna wyzna.-z1 jako
d{) U~;a
~~~
~ .
. . opiekuna wszystkkh grup kOTe·
mum wyma·gan I od u.c:z.111..a l petycyjnych, nauczyciela danego
maik&'im·w n pomocy i życz.li- przedmiotu, który Instruuje kleze strony rowników grup, hoopltuJe ich
w ośc·1 wobec uozniia
.
,
. pracę, a w razie potrz2by prowa
grona
nauczycielskiego
l d.zJ korepetycje o.raz ud7..!el:l tnwszystlkich orgal!'Lizacji działa- dywidualnych konsultaeJL
jących na teren.ie Slllkoły oraz
e) Opiekun korepetycji przegl1
współodpawiedzi.alnooć
za- da I omawia z kierownikiem gru
1
róW!Ilo grona :iau~ycie~iego :!c~eg:cz~~f~6wp~~::;, :iic~~ę
jak i org.aruz.aCJ'i uczruov;skich za omągnięcia IS?lkoły.
Pomoc indywidualną stosuje się w wyjątkowych wypadPODOKRESY
kach w ten ~posób, że danemu
Warunkiem skutecUlośct po- uczniowi daje się z danego
mocy dla uczmow słahyoh przedmi<Jlbu opiekuna, któ;ry
jest jej operatywność, tj. Fto- pomaga mu u:z:wpełnić luki w
sowanie jej we właściwym materiale, PQW\5-trułe na skutekj
cmsie do tych, którzy jej po- <liuższej choroby iitd..
trzebują. To reali:rujemy przez
ZEBRANIA KLASOWE
wprowadzanie p o d o k r e-

Finansowego

lodzi

I

Na teren!~ całego kraju odbywają s i ę Ta·riti Zimowe, organizowane przez Powlat&we Związki Gmlnn:1-"Ch Spółdzielni. Tar·
Zimowe
na cełu roz;s:zenenle wymiany towarowej
miastem i wsią, ulatwlen!e pra=Jącym chłopom nabycia
towa.rów przemyslowycb oraz Sl>rzedaż nad·
wyźek rolnych.
Na zdJęclu: fragment Targów Zimowych. Malo·ro'ln:V eb!O'J)
z gro•m a·dy Słodków, Ale<ksander Wojciechowski, załad-O'WUJe
na sanie kozetkę, którą zakupił na. Targach.
CAF - !ot. Tairgollsld.
gł
mają
między
niezbędnych

Cenne

książki

fachowe

piękne pozycje literackie
stają się dostępne

dla coraz wiQkszej liczby
absolwentów kursów IQZyka rosyjskiego
Na

nowej budowie, w
produkqi widzimy jak w naiszej twórczej pra·
cy pomaga•Ją nam bezcenne d11·
świadczenia
Judzi radzl~klcl1.
Wszędzie
spotyka.my maszyny,
a często nawet lnźynier6w i
teehn•ków z Kraju Rad. którz-.v
pomagają nam lepiej 1 o;zybclej
kaźdej
każdej gałę'ZI

się praą kom.lisJi t po.ma.gal w
usuwaniu tll"Udnoścl.
Rezultaty pracy w woJ. łódz
kim są wi·doczne. Wiele kursów
prowadzonych przy zaldadac.b
pracy osU\ga dlObre wynl·kl.
Oto przykłady: przy ZPW ...
Pabianicach kurs I stopnia ukoń
czyło 2i osób. Wszys.cy kontybudować.
nuuJ11 naukę da.lt>j, stmdlując
Nie te:!: dzl-wne::o, :to wzrasta
materiały programu II stopnia..
u nas coraz baro7JicJ zaln~
Kurs ZPW w Omrkowle osią·
wanie nauką Języica rosyjskie- t:a. d<>łlrą frekwencję słucha.czy
go. Wzrasta więc liczba maso·
dzięki otlair:n.eJ pracy ob. La.tilwych kllrsów Języka. rosyjskj<J- E'nklewłcza Michała., Jcterownlka
go, których OTgan.lmtoraml są
kllrsu, który potratt p.rowadzlć
ogniwa TPP•R ł organ1za.Qe
zajęcła tak,
te luteresuJ11 <>n•
społecule.
wszyst.Jcieh I zaoeht:Callł do na.u•
w rO!kll 195% Centn.łna Komi- kl.
sja MlędzyorgandozacyJna zq;ila- •
J'edna ze słucha~zek teiro kurnowa.la S.068 kursów. Llezb ta su, ob. Zwolh\ska Czeeła.wa,
ta.k
zost.a.ła przekroczona o 423
r- móW! na temat nau"ki Języka
s7. Na kursaich uczyło "tę po- rosyjskiego:
na·d 225.00o o;łllcllaczy. W zakre„<>Jciec móJ mllSlał SZllka~
&le erganlzacJ1 kunów pn.odu· pra.c7 :r.a t:rainlq, we Francji.
Ją woj.ew6dztwa: Łódź, KatowiDziś
Ja w Polsce Ludowej mam
~ ó w. pole~ją~ch na tym,
Do wytwOIX'Zf!l!lia właściwej ce t GdaAsk.
stalą pracę, a dzieci moj.e moze w J>?l~e kamego. okresu opinii reagującej na nieodpoNasuwa się ~ani• •~o gą się uezyt I szczęśł1wie 5Pę·
d~lmnu;7. mę oceny wiadomo- wiedni 6tosunek do pracy, nie- woj. łódzkie ma w tym zakre- dzat swe dzleclil.stwo. R<>zunaJwiększe
os!J\,gnlęc:ia!
d1>bne, :l:e talka zmlan1
OC:1 ~o~ tiabych, wy~- odpowiednią· postawę ucznia llie
oun przede wszystkim dlatego, m~
ustroju Pol!!kl mot:ła się doko·
się więc oceny tyl~o me- iłlp. służą zebrania klasowe, U Wojewódzka Komisja Mlę n!lć
dzl~ki
pomocv ZSRR I dlaZyele prawowitych gCKp&darzy Un!i Poludntow(!-Akykafl!lklej
~~e i na specJalnym które odbywaiją się regula.rnie dzyorgan.lsacyjna pracuje llP?aW tego teraz. mimo szeregu obo_ 10 .fhillonów Murzynów I Hindusów pod taszysto.wskimi rzą·
nie.
Główną
t'l'Mkll
koomlis;Jl
jeM;
po~1~zemu o~a~ się formy raz w tygodniu w g~h
wiązków spOłecuiych I rO'chinda.ml Malana stanowi nle'!ln.erwane pasmo poniżenia l cierpień.
WTkonanie
planu a.równo eo nye.b z przyJemnośc14 uczę llill
Ludn~t ta zmuszona do zamieszkania w
opieki nad 061ąg0Jącymi 6łelbe uwidocmiocych w planie mrezerwatach l getdo Ilości kunów, Jak l Jdl JaJęzykA
~Jskie&o - Języka
tach protestuje przeciwko potwimnY'Ill warunkom, na łaltie
reiiultaity.
jęć. Stałym ;punkJtern porządku kości prac)'.
PGkO'Ja•.
1>1kazuJ11 Jll bla.li.
CldolllkoW!le
~ zbleora.11
'l'ylsU\ee
:tu.chi pney .,.. naszym
obrad jest omawianie frek- cę •YJStemat)'eznie, omaw41all
Na zc!1Jęc1u: wejście do jt'dnego 'I „mtesz'kail" m'llrzyi'lsklclł
POMOC ZBIOROWA
kraJu polłobnie CJ:UJ11 I my•Ią.
wencji
ii
posta,wy
uczniów,
w Unii Płd.·Afrykańsklej. Napis brzmi: „Chcemy ziemi, :l:eby
sytaacJę
W
~6łnycll
PO·
I INDYWIDUALNA
Do nauld Języka rosY'J!Odego u
w1attach,
często wyjełdtali ,,..
sr.c:zególinie słabych.
zbudować wła1Sne doony".
chęcają raidzleckl.e pisma teehtere.n. ab7 pomóc powlat<>wym
Pomoc zbiorowa odbywa się)
Fot - CAl"
nlcmne, z których ezerple bogakomisjom t knrMm. Komitet te
dośw:la.dczenla
I wskazan.la
w formie korepetycji i koo(Dalszy ciąg na str. 4)
Wojewócl2lk.I PZPB Interesował wie.lu
przodowników ł racjona•
Hzatorów, zachęcają nleśmlert.el
ne dzieła Puszkina, Go:rklec1>,
ak głosi legenda, mityc2llly olbrzym Atlas
Szołochowa, l\laJakowskiego.
Shipp złożył w imieniu Pentagonu następujące
To wszystko decyduje o ty:m,
dźwigał na swych barkach kopułę niebios,
oświadczenie:
te wzrasta Uczba <>rganJzO'Wachroniąc w ten sposób ziemię przed zagła·
nych i dobrze pracujących kur"Maroko odgrywa donlosłl\ rolę w amerydą. Skamieniały olbrzym·masyw gór
tlasów.
kańskich planach woJennycb, toteż wobec fiasu - góruje dziś, jak przed wiekami, nad
To są DMZ4' 081ą.gn1ęcla. zasca palityki francuskiej, kraj ten musi (?)
stanówmy clę jednak ezy nie
krainą,
którą z jednej strony. <>?myWają
uzyskać
niepodległość,
którą zagwarantuje
ma
braków w prawa.d2enln tej
fale oceanu Atlantyckiego i morza śródziemnego,
armia amerykańska".
alkcjl.,
c:zy
'WJ"kCJlmysJ!loJemy
z drugiej zaś - zasypują piaski Sahary.
wszystkie mM:llwośel l za,,;poka
Płk. Shipp nie omieszkał wYJ3.śnfó, jak w
Ja.my
nMze
pot.rzeby
w tym :i.aMaroko to kraina starożytnej kultury, której
jego pojęciu ma. wyglądać ta ,,niepod~egł°'ć"
kreslet
Korespondencja z C<Uablanki
ślady odnaleźć można na każdym niemal kroku.
- „Oczywiście nie będzie to fra.ncuskl Jlł'O
s11 pneeld wypatlkt n1e&>Potomkowie obrotnych Kartagińczyków, uczotekłora.t, ale coś podobnego".
prowaidzenia ku.r su do koil.ea..
nych Maurów, murzyńskich niewolników i b~a·
W wlełu wypadkach brak Jest
Z tą różnicą, że gnębiąca ludność marokańską
I oplekl ze strony wla<Iz ośwlato
prowincji Ziz, przywitała mnie 9tosern skrzynek
łych najeźdźców - to konglomerat ludów zarruefandarmeria nosić będzie amerykańskie munduWych,
zwl11zków zawodowych
Po Coca-Coli i lufami amerykańskich czołgów
szkujących dziś kraj nadbrzeżny.
ry i kaski z literami „US".
na11 istniejącymi kursami. eo po
typu „Sherman".
woduJe, te borY'k&Ja się one z
Większość stanowią berberyjscy Kabyle, :zeW obronie przed amerykański\ „przyjaźnią",
powatnyml trudnoścl.unt (brak
Stary. Grek, Papagalos, właściciel jedynej w
pclmięci dziś do roli pariasów francusko-amery·
francuscy koloni:aatorzy wszelkimi metodami dą
Odp<>Wled.nlego
poml Mzczen1a
miasteczku gospody, oświadczył mi w zaufaniu,
kańskich najeźdźców. Starożytna Nwnidia i Mau·
żą do „pacyfikacji" Maroka, łudząc się, że w ten
pomocy naukowych !'bd-).
że w towarzystwie amerykańskich oficerów przerytania, to kraina bogat w ołów, cynk, mangan,
Związki
brantowe
Słabo ln·tesposób zapobiegną utracie kolonii na rzecz ame·
bywa w tym zakątku trzech Niemców, którzy
reruJą się tli sprawą, a to nie·
kobalt, miedź, cynę, węgiel, zelazo, naftę i złoto.
rykańskich imperialistów.
wątpliwie powod;uje, źP niektówprawdzie ubrani są po cywilnemu, zachowa·
Toteż ziemie rozciągające się od Słupów Herkure kursy rozpadają s!ę.
Policja, żandarmeria i wojsko francuskich koniem swym jednak z daleka zdradzają zawodolesa (Gibraltar) po Saharę stanowiły teren za·
W roku 1953 organlz:icje malonizatorów
wciąż
wzmaga
terror
wobec
ludno6ci
wych wojskowych. Nie trudno się domyślić, że
CO'We winny dolotyt stairail., aby
ku.sów wszelakich „zd<1bywców": legionów rzymmarokańskiej. W więzieniach Casablanki, Raba·
chodzi
tu
Po
prostu
o
hitlerowskich
„doradców",
Zll!pewn!ć
kursom dob'l'e warun·
skich i hord Wizygotów, wyznawców Allacha
tu czy Port Lyautey maltret<>wane są tysiące bokl lokalowe, pomóc kierownicprzekazujących swym amerykańskim przyjac!Oi sług „świętej Inkwizycji", hitlerowskich zbrojowników o wolność swego kraju.
twu kuJ'S6w w utrzvma.nlu d«>łom doiświadczenia wojny w pustyni.
dniarzy i amerykańskch „supermanów".
breJ frekwencji sru.Cliacxy.
Główny
jednak
atak
przypuścili
Francuzi
Trzeba, aby każdy kurs ukoi\.
Maroko
Jest
oficjalnie
francuskim protektoW os tnich latach okupacja amerykańska Ma·
czyi pra.cę w ustalonym termlprzeciwko Marokańskiej Partii Komunistycznej
ratem. Francuski gubernator nadal przebywa w
roka przybiera na sile. Do baz lotniczych w SiD.le
I nz)'11kał
jak najwłek.sza
i przywódcom związkowym. Niedawno sekreRabacie, skąd usiłuje rządzić krajem w intere·
llość !lbsolwentów.
di Slimane i Nousseur doszły ostatnio nowe wieltarz
generalny
marokańskiej
Unii
Związków
Zasie paryskich bankierów.
Władze
,
oświatowe
ZW1'Ócll
kie lotniska amerykańskie w Ben Guerir, El Djewodowych, Mahjud ben Keddik. zamordowany
ncreg61na uwagę na pra..:ę na·
rna, Sahim i Boulhaut. Casablankę przekształcili
Ostatnio nawet udało mu się wysłać nowe dwa
uczyelełi, ułatwią Im wykonyzostał przez żandarmerię w celi więziennej.
Amerykanie w główny ośrodek nowego przemywanie Ich trudnY'Ch zada.il. pobataliooY strzelców marokań!klch do Vietnamu,
przez o;ystematyczne szkolenie,
słu zbrojeniowego, w Port Lyautey zaś zmagaOstatnią prowokacją kolonizatorów było opu·
gdzie wesprzeć mają walący się tron Bao Daia.
ułatwienie
uzy.skanla pomocy
zynowali w podziemnych schronach trzy bomby
blikowanie przez policję francuską „tajnych donaukowych I nowych podręcz
W Istocie jednak 1"2:l\dy w Maroku coraz bar- • kumentów" o „spisku"
atennowe.
ników .
przygotowanym przez
dziej przechodzą w ręce amerykańskich oficeNauc:zyc1ele dołotą wszt-lkJcb
partię Istiglal wespół z partią komunistyczną.
Wnętrze kraju było dotychczas nietknięte stoi.
starań, aby zajęcia na kursach
„Rewelacje" te posłużyły za pretekst do nowej
pą amerykańskich żołnierzy.
G<ly przed kilko·
pr<twadz&ne
były
ciekawie I
W ostatnich dniach gru<h\fa miała miejsce „w
fali aresztowań w Maroku, mimo iż natychma tygodniami udałem s'ę z Erfoud do Taouz.
przyciągały słll-chaczy O«'az dapewnym
mieście" w Hiszpanii konferencja, w
miast udowodnione zostało ich fałszerstwo.
w głębi Maroka, zauważyłem pierwsze zmiany.
wały Im J.a.k naJwlęceJ korzy.
fili.
ktątej wzięli udział przedstawiciele ambasady
Kilkadziesiąt „ksour" - miejscowych wiosek Marokańskiemu gauleiterowi paryskich banTPP-a wyda w tym roku foUSA w Madrycie, przedstawiciel Ridgwaya, puł
zagarniętych zostało przez Amerykanów.
Ludtogazetk"- U:ustruJące- oslągn l ę
kierów, Guillaume, nie uda się jednak zdusić
kownik William Shipp oraz kilku działaczy na·
ność miejscowa została wysiedlona, prymitywne
c'a
w pracy na r6'tnych kllr·
oporu Marokańczyków. Epoka nieograniczonej
cjonalistycznY.ch z Maroka i Tangeru.
domki z czerwonej gliny zrównane z ziemią, a
saeh Ol!'az wrmocnl lnstruktat
eksploatacji kolonij się skończyła. A potężnieją
I kontr1>lę terenu.
na ich miejscu wyrosły miasteczka namiotów
Szczegóły konferencji trzymane są w ścisłej
cego ruchu wyzwoleńczego nie powstrzymają ża
Oto są za.danla dla ""5Zy.9t'lctch
wojskowych. Ksar Es Souk, stolica rozległej
tajemnicy, udało się jednak stwierdzić, że płk.
organł%acJI masow:vch, organiza
dne prowokacje ani fałszerstwa.
torów kursów ośwlatowyeh ł
wykładowców.
J. K.
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Pnegląd pra!!

,,Tygodnik
Poytszechny"

Określenie
•

o postawie
duchowieństwa

i katolików
świeckich
W ostatnim numerze
"Tygodnika P<>ws:r.eehnego" (z dn. 15. II. 1953)
znajdujemy
artykuł
wstępny
pod tytułem
„Po procesie krakow·
skim". W artykule tym
czytamy m. in.

„ W toku nledawneso procero
krakowskiego zostało ujawnione,
że
niektór.gy
dncbowni diecezji ·krakowskiej brali udział w antypaństwowej dzfalalnoścf kon
spiracyjnej, a także współ
pracowali z wrogimi dla interesów polskich ośrodkami
wywiadu
amerykańskiego.
Ujawniono też przestępstwa
wa.lutowe w kurii ltrakowskiej. Fakty te zmuszają do
za.sadniczero zajęcia słano·
wis ka.
Wymienione 'WYieJ działa
nia przestępcze, szkodliwe
dl.a lntere$ÓW państwa, wyrządziły też niezmierne szko
dy Kościołowi."
„Kościół ma konkretne za.dania w rzeczywistości polskiej, w ramach obecnego
układu
stosunków społecz
nych. Wytyczne łej działal
ności daje po~mienłe, zawarte między Rządem RP a.
Episkopatem Polski dnia 14
kwietnia 1950 r.
Zi:odnle z postanowłenl.a·
ml
porozumienia katolicy
polscy ma.ją się włączać do
wałki o pokój światowy, mają się przeciwstawiać zakusom antypolskiego rewbJoni
zmu zachodnio-niemieckiego
oraz
bronić
granicy
na
Odrze
i
Nysie,
majlł
Jak naJwYdatnieJ przy·
ceynlaó się do cldeła odbudowy krajut ora.z bronić
po koJ u wewnę 1'7.nego, p;ze-

„przy mężu"w 410 rocznicę śmierci
•
nie WYSf arcza...
~9~~ ~,!!!maRo~ OK~p~r~i~!.~!o
„Dostrzegalnia" na dachu MDK

drunl narodowymi pozwoli na

do pracy
Czy wreszcie ruszy proca LK
nej
liczby kobiet niepracuJl\CYCb zawodowo.
Nowo struktura organizacyjna
Aktywistkom
w
blokowych kolach,
potrzeby terenu,
Koło blokowe zamiast zakładowych dzie
kulturalnowciągnięcie

społecz

większej

pracującym

łatwiej bę

"'Komisje dzielnloowych rad .narodowych planują,, gd71ie
I Jakie nowe punkty 11slugowe powinny po.wstać. Tale - by
np. dwa pankty szewskie nie powstały obok siebie, by wię
cej powstało punktów pralniczych, naprawy zniszczonej
odzieży, itp. Nie zawsze jednak radni orientują się doldadnie w potrzebach terenu, w połnlcbacb kobiet pracują
cych, nie zawsze przykładają dostateczni\ wagę do tego
za.gadnJenla..•
„.W pewnym zakładzie pra.cv. kierownictwo nie docenia
awansu kobiet na wyższe stanowiska. Zdolne, energiczne
kobiety, wykazujące wiele inicjatywy w pruy nie awans-ają na majstrów, nie awansują na fi~wiska kierownicze„.
.„ Ob. Za. vadzka chciałaby pracować. Określenie „przy
mężu" nie wystarcza. jej. Pra.gnie zdobyć zawód,
:maleźć
samodzielne zajęcie.•Test jednak mało przeds'ębioreza, nie
wie jaki wybrać sobie 2awód, jaką w tej chwili am>głzby
otrzymać pracę."

poznać
prowadzić pracę
oświatową (przy każdym

kole

świetlica), organiz.ować zespoły artystyczne, kur-

powstanie

sy, itp. Łatvr'~j będzie pomóc
komitetom blokowym w wal.
ce z alkoholizmem, chuligań11twem, szkołom w wychowaniu młodzieży, podniesieniu po
ziomu nauki.
ZbUża się 8 marca, Między
narodowy Dveń Kobiet. •Łódz
kie aktywistki i przodownice
pracy si::ołecznej, organizujące
iuż w tej chwili koła blokowe
LK, na dzie1'1 ten powinny zameldować o zakończeniu pracy organizacyjnej, o prz.ystą-,
pieniu do pracy społecznej.
(w)

Co wspólnego mają ze sobą tych kobiet, jakie są możliwoś
podane wyżej trzy przykłady? ci uzyskania pracy - to pole
Dlaczego podaliśmy je w tym do działania dla kół LK.
zestawieniu? Po prostu, są to Niestety jednak. w dotyclltrzy odcinki pracy kół Ligijczasowej pracy koła Ligi KoKobiet.
biet przy zakładach pracy, nie
Praca w radach narodo- wykazały dost:!ltecznej aktywwych, współpraca przy pia- ności, zbyt maŁo powiązane z
nowa.nlu nowych punktów u- terenem, nie spełniły swych
sługowycb,
które
kobiecie z.adań.
pracującej pomogą w
uwolDlatego w chwili obealej
n~iu się od wi~lu zajęć gos- przepr0Wadzana jest 21miana
P9'1iarskich,
interweniowanie struktury tej orga'1.izacji. Przy
w zakłada<lłt pracy, które nie wszystkich komitetach blokocloceniają znaczenia
awansu wych, a talcże przy w!ękseych
społecznego i zawodowego ko- komiteta.eh domowych, powsta
bieł, opieka nad prwdownica- ją koła LK. Przeniesienie dziam! pracy, pomoc
biecie nie- łalności LK na teren bloków,
pracującej w wybraniu zawo- ściślejsze niż
dotychczas padu, kontakty z oddziałami za- wiąz.anie z terenem, z zakladatrudnienia dla rorientO\vania Imi pracy i dzielnicowymi ra-

słowo''

,,l{olejarskie
film

dokumenłatny

o pracy

ko~ejarzy

Gdzie
Jowisz?

Jeży

Wenus a gdzie
przez

wygląda
lunetę księżyc?

Jak

Te i inne zagadnienia z
dziedziny astronomii interesują niewątphwie wielu ło
dzian. Zairteresowanym podajemy więc do \v:iadomości,
że w Łodzi istnieje i
działa
oddział
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Posiada ono swoją siedzibę
w gmachu
Młodzieżowego
Domu Kultury przy ul. Moniuszki 4 i przyjmuje chęt
nych w każdy poniedz.iałek w
godzinach od 18 do 20.
W dni pogodne udostęp
niona jest „dostrzegalnia" na
dachu MDK, wyposażona we
wszelkie potrzebne urządze
nia do obserwacji
nieba.
Chcąc z niej skorzystać, należy
uprzednio telefonicznie
porozumieć
się
z dyrekcją
MDK.
Grupy
młodzieży

!7.kolnej - po uprzednim l'Orozumieniu z dyrekcją MDK
- mogą sic: zgłaszać w poniedziałki, wtorki i czwartki
od godz. 19 do 21.
W
związku
z rocznicą
śmierci Kopernika MDK organizuje <'Ykl
odczytów „ wieczorów
astronomicznych" - połączonych z rec.vtacjami i muzyką. PieTV1•szy
z tych odczytów p.n. „Kopernik", odbędz.ie się 19 bm., w
410 rocznicę jego śmierci.
W matcu zostanie urzą
dzona wycieczka krajoznawcza do muzeum im. Kopernika, mieszczącego się w Toruniu. W ciągu całego Roku
Kopernikowskiego MDK organizować będzie okolicznościowe
imprezy, połączone
niekiedy z wyświetlaniem
filmów naukowych i przezroczy.
(slb.)

II Olimpiada Fizyczna
Tylko 43 zawodników z łodzi i woJewódzlwa
Potyłeczna imprez:a bez na!etytego poparcia

noszą

dyrekcje szkół, które w
stopnia propaco-

zbył małym

waly „olimpiadę".
Przygotowania do następnej,
UT Olimpiady Fizycznej, która
zacznie eie we wrześniu br.,
rozp0czną się wiosną br. Akcję przygotowawczą przejmie
czyków" weźmie także udzlał Woiewór'łrlcj Ośrodek Doskona
w Olimpiadzie Matematycz· lenia Kadr Oświatowych w
nej, która rozpoczyna się 27 Łodzi.
bm.
Udział w olimpiadzie, to nle
Szkoda, że do Olimpiady Fi- tylko do!:konały sprawdzian uz:vcznej przystąpiła tak mała rniejl)tnoścl, gimnastyka umyliczba „za.wodników" i
że słu, nie tylko renne nagrody
wśród nich brak zupełnie ucz- dla
1.wycięzców,
ale także
niów szkół zawodowych.
wi;t~p bez e~?.aminu na wYŻSze
Winę za ten stan rzeczy po- uczelnie. (wl

Dlaczego wśród „olimpijczyków'' nie ma
uczniów S?kół 1avi1odowych
„Do got'ą.ceJ wody wrzu
camy łyżeczkę mielonej
kawy. Kawa opada na
dno naczynia. Dla.czego
podnoszą, się wówczas na
powier:zcbmę wody pę
cherzyki powietrza?"
Na takie oraz wiele innych
pytań z zakresu fizyki odpowiedzieć musieli uczestnicy II
Olimpiady Fizycznej, która od
bywa się obecnie w całym kra
ju.
„Olimpiada" rozpoczęła się
już w październiku ub. roku.
W pief\ygzym jej etapie uczestnicy „zawodów" otrzymali
prace domowe: zadanie rachunkowe i problemowe (takie np. jak podaliśmy na wstę
pie).
Drugi etap ,,Olimpiady" zakończony został przed kilku
dniami. Były to ćwiczenia laboratoryjne. Trzeci etap - zawody ogólnokrajowe - odbę
dzie się w kwietniu, w Warszawie.
Z teren'u Łodzi I wojewódz·
twa do zawodów przystąpiło
tl'Zynatcie osób. Do drugiego
etapu komitet olimpijski, wybrany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne w Łodzi, zakwa
lifikował 10 osób.
Wyniki II
etapu olimpiady (jeszcze nie
ogłoszone) wykażą kto zostanie zakwalifikowany do osta·
tniego, trzeciego etapu w war·
szawie:
.
.
. W pierwszym etapie wyrózml! się Tc-masz Hochmok! z III
Sz~toły ~D. w Łodzi i Jerz:
M1eleszk1ew1cz z Liceum O~ol
nokształcącego
w Zduńsk1e1
Woli. Trzeba tu zaznaczyć, że
Hochmokl, przodujący uczestnik łódzkiej grupy ,.ollm~ij-

Na

łódzkich

ekranach

li
·
Już wkrótce ujrzymy na e· jjest w tzw. „ st
gwarancyJ~------------~------kranach nowy średniometrażo ny", którym wysyłająoy I proI
ciwsta.wiając się
antypań- wy film dokumentalny pod t. wadzący pociąg kolejarze zo·
stwowej ddalalnoścl obcych .,KoleJ·arskie słowo.", wYprodu bowiązują się do sprawnego_ i
agentur, <1.ą~ących do podwa
d
d
tenla podstaw naszej pań- kowany przez Wytwórnię Fil- terminowego
op:owa zema
atwowości. To są naJwamiej mów Dokumentalnych w War- transportu do stacji przeznal!M! tezy poro:r.umtcnL'\, które szawie. Autorem :scenariu1za czenia.
W filmie . występują
określać winny postawę du- i reżyserem filmu jest Andrzej pod swymi prawdzl""!'ffii n_achowieństwa ora:r. ka~Jików Munk, fotooperatorem Romu- zwis~ami autentyc~n~ koleJa·
świeckich. Tylko na gruncie ald Kropat. Ilustrację muzy- rze, Jak np. maszymśc1 Szamet
.ścl.Jłego przestrzegania za· czną skomponował Jan Krenz, i Andruszev.-sld, dyspozytor
sad
porozumienia
może komentarz opracował Karol Błaszczyk i inni. Akcja filmu
EJe rorwijać d~lP.łalność l\:c- Mal.cużyński.
"
zbudowana została na podsta·
śdoła katolickiego w Polsce.
Fil~ „Kolejarskie sfo~o u- wie wydarzeń autentyc;i:nych.
Wszelkie próby naruszenia kazuJe trudną. i odpOIWlt.-dzialf;ycb zasad mus~ się spot- ną pracę koleJarzy.
ka.ć ze zdecydowanym sprzeBohaterem filmu jest zało
clwem społeczeństwa kato- ga pociągu towarowego, wio·
Ucldcgo oraz władz kośclel- zącego węgiel ze Sląska do
nych."
Szczecina. Pociąg zaopatrzony Łódź Wieluń
Ekspozytura Osobowa PKS
z dniem 19 lutego br. urucha:m.ia nową linię autobusową na
tras:e Ł~ź Wieluń przez
Lutomiersk, Lask. Szczerców.
,
reali7lllją
przy
czynnym
współ
(Dokończenie ze str. 3)
Wyjazd autobusu do Wielu~
W Zakładach Energet11cz- już duże osiqgnięcia. Widz
udziale dyrekcjl. i gron.a nania następuje ze stacji
nych postanowiono powołać polski wynieść może jedntrk
uczycielskiego. Ta harmonijna Łodzi Fabrycznej o godz. przy
KARTY UCZNIA
6-ej.
do życia zespół artystyczny. z filmu ważną naukę. ze
współpraca odgrywa nie małą
tam; gdzie jest prawdz!v'a
(przyjazd do Wielunia o godzKontrolę
Chętni są, zapal jest i z_daspołeczną umożli
rolę w kształtowaniu się właś
chęć i zapal. można t.cszyst'l~ ałoby się, że nic nie stoi nn
wia~ również
karty ucznia, ciwej atmoofery szkoły i wy- 9.55). Ten sam autobus z Wieprzeszkodzie, oy wkrótcP. na kiego dokonać.
prowadzone przez samorząd i datnie przycZynia &ię do pod- lnnia odchodzi o godz. 15.30 i
przyjeżdża do
Łodzi. o godz.
scenie świetUcowei •nystąpil
w których za.pisuje się spo- niesienia
Powiedzieliśmy przed ch•vi
poziomu jej ooiąg 19.25.
zakładowy zespól amatorski.
strzeżenia o uczniach.
Zapisy
lą: szablon.
Niesłuszne wynięć.
(w)
Tak
się
jednttk
zdawało.
Bo
są odczytywane na zebraniach
daje nam .~ię postawienie to
SZk<>la
dl.a
pracujących,
jaką
oto
wylania
.!ię zasadnicza
fitmie konfli.ktu starzy-mloklaso'.'lfYCh.
1 trudno§ć jest Technikum Finarurowe.
brak odpowied- dzi. Nie na tym bowiem powymaga
oczywiście
stosowaniego repertuaru.. Grupa star lega zagadnienie . Kompozytn•
NARADY PRODUKCYJNE
nia ~pecyfkznych metod, i nie
szych jest za wystawieniem niekoniecznie musi na stale
równie starego kiczu. pt. „Cór
mieszkać w fabryce, żeby no·
Po każdym okresie odby- wszystko może być bez zmiaka ogrodnika", młodzi nato- pisać dobrq muz11kę. lnaczej'
wają
się w klasach
n.a.rady ny przeniesione do szk:c>l mło
miast chcieliby widzieć co§ musiano b11 przy zakładach
produkcyjne, a po półroczu dzieżowych Sądzę jednak, że
przy pewnych modyfikacjach
Zła
b11rdziej im blis1dego. Prag- produkcyjn11ch urządzić 1lona.rada
produkc.:yjna
całej
ną, zupelnie słusznie, by pro
tele dl.a kompozytorów i pi~
SLlkoly,. na których omawia niektóre formy mogłyby być
gram, z którym wystąpi ze- sarzy dla dostarczenia im
świetle
się W\Szelkie
dziedziny życia przyd.a<tne i w szikołach mło
spół, był związany z ich ży
przyczyniłyby
natchnienla.
Niepotrzebnie
S"Lkolnego, a między nimi za- dzieżowych i
ciem i pracą. Ale skąd go również się~nięto d atarycTi,
równo metody nauczania jaik się tam obok spoeobów już
wziąć? z pomocą przychodzi
zakuti$owych gagów dl.a oi srxx;oby . podniesienia wyni- st060wanych do polepszenia
znajomy kompoz-ytor. Tak. śmiesze?tla kiczowate; opeW sprawO'ZASanlu z dua• to dobrą i z l ą stronę (podkr
ków naucZJania. Narady pro- wyników r..aszeJ pracy.
Jalnołcl Odllalałv ln•pekeJI,
-red.) Dobrą, bo poucza pra- więc dwa zespoły prz11goto - retki. Sama jej treś6 i tak wy
Mgr A. Fes.set
dukcyjpe wzmacniają
więź
Ocb.ronY 1 Hlcłeny Pracy
cowników o przusługujqcych 1vujq, się niezależnie od siebie !tarczyłaby, nikt nie wziąłby
między
nauczycielami i uczWydzlałU Pracy I Pomo-cy
im uprawnieniach, złą, bo po do występów. Jak się to ;e; poważnie. Późno równ1eż
niami i przyczyniają się do
SpołoczneJ PrezTdlum RN
takiej publikacji masowo zgla skończylo, oglądamy w fina- zorientowano siPo o braku wąt
m. Łodzi za ro-k 1952, ua
wyrobienia poczucia wspólnej
szajq się do inspektorów pra le filmu.
ku miłosnego. Wklejono go
str. a w punkel" „c" na.1odpowiedzialności
za osiąg
dnJ<!my t&kle oto sronnu·
c11 ludzie o interwencję".
pod koniec - niemalże w!tyJak widać z tego krótkienięcia
szkoły i tyro
samym
łowanla.
Nie zgadzamy się z Oddzia- go wstępu, problem, który po- dliwie.
do podniesienia poziomu tych
Dzięki notatce „Refiektora" kto
„Ba-rdzo często zda-rza się, łem Inspekcji Ochrony i Hi·
stawHi sobie scena-r.zy§ci jest Takie -aq m?tłej tolęcej błę
poty
ob. Teresy Jarook!eJ zam.
06iągn.!ęć.
że do
oddzialu (Inspekcji, gieny Pracy. Wręcz przeciw- bezs'Orzecznie ciekawy i pro- dy scenariusza. W swe; caprzy
Zak11tneJ 26 1końezyly się.
Zakłady Przemy$łu DE11'wlarskleOch-ronv i Higieny Pracy '"'·11 nie, uważamy, że zgłaszan;~
si się niemal o filmowe u.;ę łości film po8lada jednak su
ORGANIZACJE
go im. Ofiar 10 Września w Ło·
działu Pracy i Pomocy Spo- się poszkodowanych do inspek
cie. Cz11 udalo im się oo wla- reg walorów. Dufo w ttim
UCZNIOWSKIE
dz! wymi.inUy Jel wa.dliwle wyiecznej Prezvdium RN - torów w związku z naszymi
ściwie rozwinąć?
optvmtzmu, radokł tycla oprooukowa.n.e ra.Jbuzy na dobrl".
podkreśl. red.) zwraca się re wyjaśnieniami, jest całkowicie
Raczej tak, choć wiele w raz ważna nauka. że trudno§.
Na terenie technikum dzia- udzielając
~dnooześnle nagany
dakcja Dziennika Łódzkiego zrozumiałą i uzasadnioną reawszystkim zatrudnionym w &?:Wal
filmie szablonu ł naiwności. ci aq po to, by je łamać. I
łają
Samorząd uczmow ni przy klasyflka.cJi 1 nadzorze
z prośbą o wyjaśnienia z za- keją na publikacje przez nas
U nas wprawdzie nie odczu- choć omawiany film nie jest
oraz Szkolny Aktyw PZPR i ~«l\nlcznym.
kresu ustaw ochronnych, a zamieszczane. I że powinno te
wa sie a:i: takiego braku. §wie może szczytowym osłqgntę Szikolny ·Aktyw ZMP. Każda Na na.mą lnt~rwen-cJi: zło:tyll ~
następnie wyjaśnienia te za-J b;vć ich dobrę a nie złą stro:i:ych tekstów. prttca kt•Ztu-ral cien. „Defll", ogląda się go i
z tych organizacJ·i ma swój ob. Jaro-ckleJ wizytę pra.cownl~y
m!eszcza w prasie w rubr11ce ną.
na, choć tiosiada1ąca ;eszcze pr~jemnośctq i po:i:ytkiem.
. . illPI,
VkladaJąe
j.eJ
Juany w
plan pracy, który opracowu,ą 1 m!er70'nnh1.
„Odpowiedzi Redakcji'\ Ma
(Ęlb.)
wiele braków, ma za sobq
Z. J. Koz.
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Howa linia autobusowa
-

Nowy głos wdyskusji o„dwójach'•

„Po

obocie jes

• dzieła"

Nowe wydanie słynnego dzieła

„Nos dla tabakiery"

i dobra strona publikacii
prasowych w
pewnego
sprawozdania
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Ogólnopolski Zjazd Teatralny Jest tepiei, ale nie ma powodu

Dla uczczenia
35 rocznicy

powstania

-

Armii Czerwonej
.M1ęd.zyna.roctoweJ

.ł'rasy

Książki urządzają

w czwar

terenu
Nowe inscenizacie Mickiewicza
i Słowackiego

1

tek, 19 lutego br. w Klubie
M. P. i K. Piotrkowska 8
koncert,
W programie: Referat Marian Piechal, Maria Bla
l(}krzewska - Butrymowa recytacje, Z<łzisław Kllmek
- śpiew, ZOfia Czarecka
fortepian. Chór z.z.K.
pod dyrekcją J. Woroszył
Początek o godz, 19.
ło.
Wstęp wolny,

nadeslalo

MPK

polską sztukę współczesną

Wiązanie repertuaru z wymogami

Prezydium Rady Na.rodo
Wydział
wej m. Łodzi z Klubem
Kulłury wraz

Obserwatoor. -

Walka o

iiam wyjaśn ienie, w którym ople
rając s! ę na z.an:ądzenlu Minlster-

atwa Gosl>O{larki Komunalnej z
dnia 17 stycznia br. komunikuje,
iż za.rządzenie n!e orzewiduJe na
l i n l a~h pozamiejskich mniejnych
opłat n i ż za dwie strefy, ponteważ lin ie te słuźą przede W$~yst
Jdm dta P<>dróżnych jadących na
dłuższych Ode!nkach.

W dniu 16 bm. rozpoczął
w Warszawie obrady trzy.
dniowy doroczny zjazd teatra!
ny, zorganizowany staraniem
Centralnego Zarządu Teatrów
Związku
przy współudziale
Literatów Polskich.
ch:ii ~~r":~Yd~~~ rV:l:r~~
tów - dyrektora CZT J. Pański ego pt. „Zadania pracy artystyczne.1· teatrów na rok'
1953" oraz wiceprzewodniczącego Rady Kultury i Sztuki
dyr. st. W. Balickiego pt. „Pra
C'a teatru nad polskim repertuarem"
Jak ~ika z wygłoszonych
referatów, w roku ubiegłym
liczne teatry uzyskały pozy·
tywne wyniki pod względem
obniżając
nie
frekwencji,
swej linii repertuarowej, prze
znacznie
ciwnie, podnosząc

SWOJ poz.iom artystyczny i ideologiczny. Do osiągnięć zalistaranne wYStaczyć należy
wienie polskich ~tuk wspótczesnych, szeregu pozycji klasycznej dramaturgii radzierkiej o tematyce rewolucyjnej,
dz1eł klasy1ków polskich i ob-

cych, a. zwłaszcza rosyjsk;ich
oraz d·t.1eł postępowych p1sarzv Zachod-.
Najpoważniejszym brakiem
. pol k' . d
t t
k'
s teJ ra
po15' ief!o ea ru l
maturgii jest niedostateczny
udział w wysiłkach narodu
budującego socjalizm, nlenadażanie za rozwojem wydanie
.
k j .
· •
1
~~~ej':tn~ś'ć u z;:H~t;fif;;~ama
mas do walki 0 realizację Pl~
nu 6-letniego do walki 0 po·
kój. WiększoŚć współczesnych
sztuk polskich obraca się w
krem1 tematów histoeycznyl'.h ,
nlelicmc tylko wiążą się te-

I
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REKORD (Rzgowska !)
rolt
„N!ezapomnlanv
1919", g. 18, 20, dozw.
od lat 12.
·_ _
spor- ROMA <Rzgowska nr Hl
•.Lutlowe '"'-Eftolv
pe>d
„Nie ina pokoju
•·
ł~
LUTY
20.
towe", PKF ?·52 g. 18, oliwkami", g. 18 ,
11&.<W
DZIS
io „Uli-ca Grank:r.na. g. do1.w. od lat 18.
Progr.
12.
!.
od
dozw.
20,
15)
ego
i
(Wlęckowsk
N'OWY
Symeona Popl·ełe<:
dla naJml-0d.: „za.aa· SOJUSZ (Nowe Złotno)
k Vl
g 19 H
JUTRO
drladek rzepi:", „ziemia wo!a", g. 18.30
na d"lł
ł~wa-ch".enry
POWSZECHNY (Obr. Sta „Misie Kula", „Bvla dozw. od lat 12.
Kon.rada
llngradu !l) g. 18 „In· sobie mrówka" g. 16, STYLOWY - Nieczynne
z powodu ""1lontu.
17.
trY1a i mitołć".
WAZNE TELEFONY
Pogot. Ratunkowe 254-44 Ut. ST. JARACZA CJa- Mt.ODA GWARDIA (dla SWJT <Ba~;k1 Rynek 11
racza 27-.29) g. 19 „Re- młodzieży (Zielona !) „I>rułyna • g, tT.łS, 20
8
Strat Potarna
„Na 11 ran1-cy" - dod. dozw. od lat 7.
wlzor".
Kom. Miejska MO 253-60 MALY
form 'ZWI•· TATRY cslenktewlcza co)
(Traugutta nr l) „Ro""'6J
'Mie1sk! Ośr. Infor. 159-15
li, 20, „Nie ma pokoju J'(ld
lłl,
nąt", s.
nieczynny.
oliwka.ml", g. 16, li, 2Al.
MUZYCZSY (Plotrlrow- dozw. od lat 12
D~ZUR~ LA•~'kK2ł3)P~kegzrli'b~?'"(KoWISdo~~· odrPlat,18.d n 21
MU~~oła(Pa~rl~~~~a
r
rze az " dod
'n
~
aj f. łnl
D......
1·5?"
sport.
pernlka" 16) g. 17 „Skarb · "„Prztgllld
Apteki: nr 6 (Piotrkow
g. 1a. 20, dozw. od lat '.'.B~J~a~~ g~~~ 18 , 20
na pustkowiu",
•'ka 165), nr 48 (.l'faruto- „ARLEKIN"
dozw od lat 12
(Plotrkow- 12
wlcza 6), nr 15 (Rzgow~ke• k!.:2) g. l'1 „Jaś P~~~~ „~f~~c~z~:~ wt.OKNIARZ (Próchnika
~ka 147), nr 2.0 CWl ęcltow
ny" dod. ,,W kra.lu lfi) „Droga nadziel", g
sklego 21), nr 31 (Karo:z:pa
aoc.talh:mu" 5-52 i· 17, 16, 18, 20 do.zw. od lat
lewslta 48), nr 3 (Przy14•
byszewskiego łl), nr 46
19 dozw. od lat lł.
,,. 'U • A.ł ' •
n„tr.-.anowflkiego 80).
POLONIA IP!otrkowska
~,..,....
67) ,,A PO aOb!lcle Je•t WOLNOSC (N&plórkowKoA. S. nr 41 (AL
t\C1U!<i.k1 48) dyturuje eo- BAt.7YK (Narutowicza ZO) nletJzlela" g. u. 18, 20 sk!ego 16) „Wawuyileo
„Bohaterowie 1 bohater dozw od lat lł
dziennle.
wy saAl." - progr. skłakl" dod . „Wnasy pra18
cownkze" g, H.30. 16.30 PRZEDWIOSNIE (żerom dany g. H. us. • dozw
DYZUR POf.02NICZO„Awanłu·ra
od lat „1.
sldego ?4) „Fanfan
18.30, 20.30 dozw. <><l lat l!pan",
GlNEKOLOGICZNY
dozw
20,
g,
wsi
na
dozw
l!O,
11,
ir.
12.
Od godz.. 8 do 20: szp
od lat 7.
od lat 1s.
l.m dr. H. Wolf - ul. t.a GDYNIA (Przejazd nr !) 1 MAJA (dawnioe:I Robot- ZACHĘTA CZg!~ka 26)
Program filmów doku- nlk,
i;1ewmcka 34; od godz
.Ja~I" Klllflsk!ego 176) „Gęlli baby
kutt.-ośwlat.
20 do 8 szp tm. Curle-1 ment. i
Jutra" progr. skład. g, 18, 20.
„Całowłek be.i
„Pneg-12'd &port. 5·5t", dod „Naaze dr.le-cl", g. doziw. od lat 7.
Skłodowskiej, ul. Curie·
„Droga racjoour.11-.atoTa" 17, 18, dozw. od lat 14.
Skłodowskiej 15.

-·o··m~r~~
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Pracownicy poszukiwani
Kierownika działu kosziów wła1111ych Obeznanf!gO z R. P. K. zatrudnią natychmiast ZaUszczelnień I Wyrobów Azbestowych
kłady
„Azbest" w Łodzi ul. Sucha 8-10. Podania
wraz z życiorysami należy składać w Dziale420-K
Personalnym.
Garbarze skór futerkowych potrzebni od zaraz.
przyjmuje Referat Personalny
SpółdzleJnf Pracy „Kuśnierz" w Łodzi ul.
405-K
Pio~rkow~ka 83.

Zgłoszenia

Inżyniera . k<Jnstruktcra., kontrolera technicznego r kalkulatora narzędziowni poszukują
Ł6dr:kle ZaldadY. Przemysłu Gm:ikarskO·Galanteryjnego. Warunki do omówienia w Dziale Personalnym Łód~. ul. Zah'.ątna 61·63.

395-K

Kierownika robót do WYJJUrzanła 1 7:anurzania
pomp głęhinowych z odp-0włednlą praktyką
p0111ladają{:eito uprawnienia zawodowe zatrudnią natychmiast Łódzkie Zakłady Rem. Ma·
szyn Elektrycznych ul. Piotrkowska nr 278.
Warunki do omówienia wg. umowy zbiorowej
w budownictwie. Zgłoszenia do Sekcji Per434-K
~onalne.i.
Pnądki na maszyny Obrączkowe, monterów
maszynowych. robotników gospOdarczycb za·
trudnią natychmiast S.-ódmiejsko-Ł6dzkie ZaJedwabniC'illego Łódź, ul.
Przemysłu
kłady
Boosevelta 10. Zgłoszenia osob!ste przyjmuje
435-K
Dział Personalny.

<'.ońeów zatrudni R.

S. W. „J>rasll• Piotrkow-

skri !l6. Zgłoszenia do R,eferatu Kadr.

lJg-łoszen1a

438-K

drobne

Dr Rl'ltCBER specjalista
skórne, ptc:1o
(?aburzen>11) Plotrkow
we
Dr KUDRĘWICZ specjaa. ezwarta - slód·
lista we'lerycz.ne, skórne ;ka
CUBO.r.'
Piotrkowska 'TI•
8-9.30. H
ZAURMAN specjali(~2J5-G) Dr
nr 106.
sta ek6rne, • weneryczne
Dr PIWECKI wewnetrz- 6-9.30, ~.
Narutowiserce :S-7. cza 2.
płuca,
no.
12170-G)
l>inl:l-kowska 35.
Dr LASZEWSKI, skórR.UPNO-SPR.ZEDAZ
ne-weneryczne. przenrn"-'adzl! s!ę Armil LudoTel.
planlno.
'IVeJ 27, rf-11 NPr"'ow1c.za, KUPfĘ
-...., 1S7-3G godz. 8-10, 20-:12.
Przyjmuje 17-19.30
LEKARZB

~enc:r:vczne

do Samouspokojenia

ł

ma.tycznie
stością, z

z naszą neczYwiwalką klasową, z
i
świadomości
przebudową

Ilość wypadków przy pracy zmniejszy a si~

moralności człowieka budują·

Brak kontroli nad -

cego socjalizm.
Walka o nową,

Za stan bezpieczeństwa odpowiadają

bojawą,

mowinna
wspólfllc
prowadzona
być
przez ludzi teatru i pisarzy. W
związku z tym postulatem M imsterstwo Kultury i Sztuki
oglasza konkurs na sztukę
związaną z przypadającym w
przy5złym roku 10-leciem Polski Ludowej, napisaną na
podstawie ścisłej i bezpośre<l
niej współpracy pisarza z teatrem.
Z innych palących zagadnień poruszonych w referat· b
· ić
I ·
t h
po l ze ę
ac na ezy wym1en
planowego wiązania repertuaspecyficmyml
ru teatr.
ow ze
co 1!1-a
wymogami terenu..
sz.czehgóOdlne znkaczenhie na Zi~
. zys anyc; o~az sp~a
miac
wę terminowego realizowania

d

bilizującą dramaturgię

N~
fl~nów r~~r:tuaro'W!'~~:
0

~'l~{im . ·
ey p:mię ~c
wiwsr
po rze owanm
dzów r.ia komedie, a ,~włas7~za
komedie satyryczne, „~óre, Jak
~~kazał!"- ~ra~tyka, j cieszą SJę
0
rzyyuą re wenc ą.
również
Ważnym staje się
zagadnienie opracowania tzw.
wielkiego repertuaru romanto znacz?' utwc;·
tycznego rów dramatycznych M1ckłew1cza I Słowackiego - nowe ich
odczytanie i opracowanie no..
.
.
. .
WeJ ich inscem..zaCJl.
Niezwykle ważnym zagadnieniem jest sprawa dalszego
poziomu pracy
podnoszenia
artystycznej i ideologicznej lu
d . t t
•
Zl ea ru.
.Po .referatach ~ązala się
Obrady
ozyw;ona ~USJa.
trwaJą

·

2L..-r•

ły
-

27!!?,.V

wzywa
·

na uwadze szybszą
odbudowę naszego kraju kobo I
2
bi k
ft
o owy nr 6 zo w ąm et
zuje się zebrać do dnia 1 lipca
1953 roku 1.120 kg (tysią-0 sto
dwadzieścia) złomu i wzywa
jako p1·erws~y do współzawo"'
dnietwa korn. bl'lkowy 21 I
wszystkie komtiety z terenu
Mając

m.

Łod:z:ł.

• '

„..,

""

korm"tet blokowy
w Łodzi.

kontrolerami

k

yre torzy

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w l6dzki<:h fabrykaeh
i biura.eh uległ poprawie, co
znajduje swój wyru w ~nlcJ
ilości wyp:o.dk6w.
się
szaJącej
Stworzenie warunków ealkowl·
tei;o bezpieczeństwa pn.cy jest
obe>Cnie "zczeg61nie ważne ze
przestawienie s!ę
względu na
na prace
pra~own!k6w
wielu
Pcln:i łwiadomoł~
akordowa
bezpie-czeótltwa pracv umożliwi
bowiem wydaJniejszą produkcję.

W roku ubiegłym I bldacym
pneprowadzilo
fabryk
wiele
szereg inwestycji, które w znacznym stopnh1 wylducnJą mo·
wypa.dków przy PTl<'Y·
żllwośt
Poczyniono równlet lnweflty>Cje
sanitarno-higieniczni'.
Wielkie nnkłady patbtwa. kt6
re łuty milionowe "<umy na postanu BHP w łódzkkll
prawę
zakładach pracy pnyn!osly widoczne re:i:ultaty. llośt wypadltów przy pracy :r:mniejs7.;vła się
bowiem w r. 195? w porówna.n!u
z r. 1951 o 9,1 p~. ·Nie mote
to by~ Jednak lpowod~m do samousipol<ojen!a. Inspektorzy Jl'!'~
cy z urzędu I ln<pektorzv gp<>-

łecznl muszą. w pełni reallzowat
wyiyezony plan wizytacji takla
d6w pracy. A w r. ub. plan wł·
zytacji nie zostal wykonany.
Pierwsze dane od dzi~lnlrow;vch
łn~pektor6w pra-cy w roku bieżącym ujawniają, ŻP rówuld w
styczniu br, nie wszędzie wykonano plan wizyta-cJl zakładów.
Musi to zostat nadrobione.
Na odprawie robo-czeJ, pośwlę
eonej tym zagadnieniom, która
odbyła się w dniu wczorajszym
Wydziale Pracy l P<>mocY
w
Społec:r:neJ Prezydium Rady Na
rodowej, dyskusja nad W:VflO•
szonymi sprawozdaniami wyk:i.
zala, że ule wszys-cy kfe.rownl·
-cy referatów BHP '" Dzlelnleowvc:-i Radach Narodowv~h w r.
ub, wyw1azywal! się odpow!et'·
nlo ze swoich obowia!l<6w. Nikt
Ich nie kontroluje. Nie anallitowano wcale lub tylko pob!etnl"
przyczyny wypadków. nie potrafiono r6wnl~t uporał s!ę z
dyrekcjami zakładów pracy. w
których problem BHP nie Jest
nalełyc!e postawiony, pom'.mo,
Iż obe-cnte za stan berple-c~il
stll'a I hlgl•nY pra-cy Odpowia·
dalą dyrektorzy za.kla.dów.

(S'fll)

Co zobaczymy w marcu
na łódzl{ich ekranach
o zlocie Mlodych
Jak zwykle nowy miesiąc czy:mo" . )
'kó (
d
p
k
, . d k'
. .
pr
rzo own1 w nareszcie wraz
zym~s1e na 1_0 z ie e r~ny
n?we fil.my. Z filmów radzi.ee· z „LllmJ>~ Aladyna" - według
kich UJrzymy kolorowy film przedstawienia Obrazcowa O•
muzyczny pt. „Kurtyna w g6- raz „l Maja w Moskwie w
rę" oraz wznowiony „Krąiow- 1952 roku" wraz z „Jeidźca.ml
nfk Wa.reg". · Poza tym wyświe Kubania"
.
t
lane bedą dwa filmy rumuń- •
Jak się dowiadujemy w
skie „Mltrla KokorH oraz kodniach od 7 do 13 marca odmedia „Noc nle<;J>Odi;i;ianek"·
A oto dalsze filmy: „Cud w bedzie się w Łodzi festiwal fil
• " • prod • włos k a, mów rumuńskich w czasie któ
Mediola me
„Chłopcy znad Kra~łchsee" rego WYŚwietlane będą grane
prod. NRD. oraz dwa filmy po już filmy rumuń~kle oraz dwa
dwóine: „Slnh11i1>mv t<'ble oi- WSD0mni;p>„ 1'0Wi'ż~j~

p••••••••••••••••••••••••••dnia 14 lu·
cierpieniach
Po krótkich i
zmarł

ciężkich

tego 1953 roku przęi;ywszy lat 72 mój najukochańszy

mąt

·

S. t p_

Reinhold Tiilg
zegarmfstn.
Pogrzeb oobędzie się dnia 19 lutego 1953 roku o goóz.
16.30 z kaplicy na cmentarzu ewangelicko-augsburskim
przy ul. Skrzywana 28, o czym zawi;:idamia poitrążona
żn"a I r1>dzin11..
w l'.'lebokim smutku

wejśc1ów!«? PRZYBLĄKAŁ 8'1ę
PIH
5·MIES. kurs kroju <zy- ZGUBIONO
cla I modelowania IPR faryczną Wo1dylo Kaz;- rasy seter. Odebrać moi
? Zapisy codzlen mierz. ul. UrocizyEko ą na ul. Wygodna 30-1.
Stallna
szitól
ABSOLWENTKI
Cl!OO-G)
(28!i-K) m, 10
ogólno- nie od 9-18
Galanteryjnego Łódź, ul. Zakątna 56 - 58 podstawowych,
melkartę
ZGLTBIO~O
ksztalc:ącycłl uczą się ma
leg!tymal SICRADZIONO
kroJU
kurs
S·MIES.
te stosownie do uchwały nynopisa.nla, steno1nafii iZYCll IPR 3-mlu kur~ cję studencka nr 2S2 wy. dunkową. pokwitowanie
przypominają,
na złożone dokument,„
blurowej. Zapisy Kursy
IPR daną przez PWSP na na- le.ęit.
Rady Państwa I Rady Ministrów z dnia Stowarzyszenia Stenogra- ltroju I modelowaniaPiotrZaw na nazw!sko Opińskl Hen1;1k . zwiskozw.
Anna Kendrzeń
fów - Maszynistek. Kl- Zsptsv codziennie
14. 12. 1950 roku wszelkie zażalenia i od- l'flskieg-o 50, Plotrkowslta k:ow„ka U od <rodz 9-20
!łka, Nt)W8 12-1.
ZGUBIONO leg-it. szkol·
(2189-G)
83.
wołania załatwia dyrektor naczelny lub je\-1\IJES. kuni kroju 1 ną PSM !'la nazwisko Tewejściówkę
opiekunJt\ izycla IPR 3-m1es kun re-sa Woźn'ews:,a, 'l~m ZGUBIONO
POSZUKUJĘ
go zastępca w poniedziałki Od godziny 14 dla dwojga małych dzie- 'loworz:P~nega
!17'4-Gi fabryczna na nazwisko
kroJu I m<' Braterska 22.
Gdań„ke 8,
Pyde,
Tnfrid
do 16. Jeśli w poniedziałek przypada dzień c!. Zgłoszenia Jul1anow- delnwanla IPR. Jarat'UI SKRADZIONO kartę mel m. 19.
(l 70R-r..)
ska 31!, !)o godz. 18.
nr '1. Zapisy codzlenn!e
na nazwisko
dunkową
I 18-20
ą-12
iem przyj1;ć jest naj·
wolny od pracy,
d~yz;ę
Kupls Marla zamie~!rn SKRADZIONO
LO&ALB
Bernów. gm. na mleszkllillie. 3 karty
wieś
ła
406-K
bliższy dzień powszedni tygodnfa.
ZAPISY na kurs kroju Stu2'no,
nazw ' na
meldunkowe
Opoczno.
pow.
"1esk1ego przyjmuje ses.'<a Flrga.n Józef, Lucja
ZAMIENIĘ dwa pokoje z
IPR Stalina 1.
kretariat
zam.
su1ecka,
Antonina
wygodami w dwu rót- •od7'e'!ln1e od 9-18
ZGUBIONO kartę melm.tszynkę nych punkteeh na pokój - - - - - - - - - - dun!rnwa Ochmań•kl Ta- Konstantynów, Kątna 9.
KUPJę wannę do obmu SPRZEDAM
rowanla, blllet, zlewo- elelctryez.n11 do podnosze z kucti.nl ą z wygodami w
Grabina .
wieś
ltroJo. ezyc:la 1 deusz,
śródmieściu. Oferty skła KURS
ZmYWalt t ndlatory grzej nla oczek. Tel. 149-29.
poc:eta Zadzim, pow. Sie- ZGUBIONO kartę meł
:::zerIPR
modelowania
centnlnego o- SPRZEDAM
nikł do
(1729-G) d11nkowa K·lX-30996 Ryu.meblowa- dać Biuro Ogłosz.eń ul. wona a. Zapisy codzien- radz.
gtte,vanta. Matuci:ewsld. nie stołowego.
Oferty Plotrlrnwska OO nr 113.
(281-K\ ZGUBIONO kartę TH?i· •zard Le-Jlak, Kaz!mlP'lle <><l 9-13
Kiliń„kteeo 123 tel. 181-36 składać Blu.ro
(16117-P)
Ogłoszeń,
rrów
pokwif„~wame
dunkową,
3 pokoje, kuSPRZEDAI\l futro męskie P1otrkow 9 ka 96 „Meble" . ZA..Jl.IIBNIĘ
chnia, śród.'Illeśc!e · na po
RO'ZNB
dokumentv
zlotone
na
nowe. Pr:r:ęd:r:alnlana 30-2 GOSPODARSTWO rolne kój z kuchnią. Oferty
na nazwisko Kaczmarek ZGUBIONO kartę m•lMlerze}ewska 80<lz. 18-20 sprzedam lub wydzierta- składać
Biuro Ogłoszeń
Wle~kow dunkową na nazwisko Łóc!t,
Zofia,
wlę. Pośrednicy poaąda- Piotrkowska 96 „szybko" NARTY kuje, uzbraja I >kie.i::o 8-.'i5
(J 694-G) Maria Gałka. um. Łódź,
naprawia Ja.n Pu)dak SPRZEDAM slupy ogro- ni. Tel. 185-23.
r<:amlenna 7, m . 3.
Łódt. Kll!ńeklego 15 te! - - - - · - - . - - - - dzeniowe 1 pompę wahaCl 882_01 ZGUBJO:SO legitymacje - - - - - - - - - pokoje, 126•62
J
garniturowe, ZAMIENIĘ
KUPONY
dlową. Tel. 159-13.
stv
ąc
i
le~
(m
tramwajową
sukienkowe kuchnJa w Aleksandropl35zczowe,
7-GUBIONO karte melSPRZEDAM samochód - z paczek PKO kupuje wie Lódzklm na pokój z - - - - - - - - - - •zeń) n 4 nuwist;" Morv- rturkową Wacław O:r:ur„opel Ollmp!a" StaUna aktep z •amodzlała.ml, ul. kuchnią, względnie je- PARYŻANKA Artystycz- sewlez Jadwiga, Slcwero· 'dcwlez. t.ódt. ul. R<łn•
<1692-Gl · owna li (Chojny).
den dużLwt Lodzi. w:~;: ~=rde;~~~w~~: ~f:J>~. 9 ~~ WJ 5.
(l'i89·Gl Piotrkowska 120.
nr 28.
Wlęckowskle"O &-li
SAMOCHOD 060bOwy - KUPI~ samochód bafa· d-Om~ć M d ' Targowa
---~------
Je1nnnacj1:
ZGUBIONO
'"
azur.
„Opel Kadet" kabrlolet żowy na chodzie (skrzy- m. a,
Zaw. janakl@w!c1
ot'aZ Jteznik „Arg-o" do nla motllwle długa) Kl- OWA pokoje z kuchnia,. SNIF:GOWCE szare, brą· Zw.
srnzedma. Łódt, Wól- lfńskJ.,,ęo 125 Matuszew- komfort, śródmieście Czci zowe. zamki 1 zatn:ask~ zuzarm2. Lórlt. ul. L!mastochowy zamJen!ę na po reperuje „ Wul.kaniza<"ja" nows!<lel{o ~9~1 .
Bk!, tel. 181-36.
cuńska 21, :rn. 1.
dobne w Lodzl lub naj- Gdańfka 59.
(1~80-Gl
„Vzr'ennik
SKRADZIONO iefityroa·
okolicy. Oferty
bliższej
Zw. Zaw. Służby
cję
Olfloszeń
ltierować Biuro
Łódzki"'
7.GlTBV
nazwisko
na
Zdrowia
Piotrkowska 96 „Często
Spożywcze Przemysłu
Z11kłady
Łód.zilde
Dubu-Danklewlcr. P :ma.
(1778-Gl
chowa".
Terenowego Łódź, ul. Roosevelta 5 przypo·
ZGUBIONO .kartę mel- Killńsk l. ego 38. m. 25.
pokwitowanie
dunkową,
WYCll0\'11.
I
NAUKA
Rady
uchwałydo
minają, że stosownie
na złożone dokv,ml'nty :lllllłlllllllljlllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Prr.e- ~
Aleksander
Wc!slo
WYDAJ! [N!;''rYTUT PRASY CZYTELNIK
Państwa i Rady Ministrów z dnia 14. 12.
MASZYNOPISANJA, ste strzenna 36
(15M)
nogratu bturoweJ. Zapit Adm1n1srr~„,• Ll>C1 ol Plotrl<ow1ke M.
i!Redakcja
1950 roku wszelkie zażalenia i odwołania sy Kur". Stowarzyszenia ZGUBIONO wejściówkę :;tel Ce'1tra1 8 283·00 Red nacz 1%3-M. 1todz pr2y1 .
Maszynl·
•
Stenografów
oop<>w to4.?5 irodz pn:yJ 10-12.
Sekretan
;::2-11
Tadeuu
632
nr
tabryczną
po·
w
zastępca
jego
załatwia dyrektor lub
ste.k Klllnsk1ego 50.. Plot? Wolniak, Pab!an 1cka 51 S1x1~1 1mspollarczv MS-OC we"''lt 39 oraz 2!8·32. d7l•ł
(1113-G)
83
kowska
!'porte>wv !0~-1» l!'Z'•ł trnlt m-10, d:r.tał .nleJakt
niedziałkl od godz. 15 do 18. Jeśli w ponie228-~' i 114·32 dział ""'ÓW 143-80,
wejklówke
ZGUBIONO
kurs kroju , farycz.ną jn~ na.'tv•!sko - !:Redakc•a retrnptsów nie z;wrRca za tre~t> I termtny
S·MtES.
działek przypada d:r.ień wolny od pracy,
oitłnFz:eń nie blerle odpnwtedZlalll"4et
Mar.a Bu ak, ul. Pó'noc- _•
t1 7?.!i·GJ fi Dilał cg19s>eń P?otrkoW1'1l• 96 tel 111-~o 1 llł·'lS
dniem przyjęć jest najbliższy dzień pow- ~~ycit' ·~~~e:1 0 !~:Ja k~~~ na 1- 3
ezvnnv R-16 w 11t1hnty 8-lł
K •Zaawansowanv~h Zapisv ZGUBIONO leg!t. zw ::
·
I
ed i t od i
391
Muszalak J~,-:lna . :;:::-ena w r>renoMer~„.„ pn~fOWP1 ~ '.'ł mlP ... „eznłe
Zglersl{R ~o· \Zaw.
1~odz1enn~e
..,
''
sz n yg n a.
.REDAf'!T1.TF. JN"\• ll'l"HtTM Rl"n.ĄT(C:V.TN'IC
(l:UZ-G) ;;
10<1 8-18, , _,_ _ _ , (317·KJ We.:;ola 13-3.
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ZAOFIAROW. PRACY

Łódzkie Zakłady Przemysłu Guzlkarsko-

Czyto1c1e
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Zakończenie

Kobietv -

Pierwszy

Dziś

piłkarski
w Łodzi

mecz
W

nadchodzącą niedzielę

na

otwarcte sewnu pUkarskiego w Łodzi. Na pierwszy
mecz towarzyski Włókniarz za
kontraktował przyja.zd piłka
rzy Kolejarz.a z Torunia.
Łodzianie
na mecz ten
przyjadą bezpośrednio z obozu treningowego w Szklarskiej
s~pi

Porębie.

Nowi

mistrzowie „Spójni"
zawodach pl:yw.a.ckieh o mistrzostwo Lodzi zrzeszenia sport-Owego Spójnia, w który<:h ~
towalo 35 zaw-0dników i zawodniezek, pierwsze miejsca zajęli:
25 m st. kl. dziewaząt - Srezakowska Joanna - • 0,30,3
25 m st. grzbiet. dzlewez. Będkowska Z<>fia 0,25,2
60 ro st. k.l. dzLewcząt - KJrysleeka Ew.a - 0,55,8
50 m st. kl. dziewcząt kowska Joanna - 0,59,9
100 m st. dow. kobiet - R,-:mklewiez Bairbara - 1,42,4
50 m st. grzbiet. chłopców KaJmers Le<:h - 0,47,7
100 m st. d-0w. męż.c'tyzn - 81wek Wł. - 1,19,4
100 m st. grzb. mężczy2lll - MUler Kon.rad - 1,3-0,4
100 m st. klas. mętczy7m. - Sobkskl Mirosław - 1,38,0
400 m st. dow.
mężcey~ Powroźnia'k Jan 8,2'9,4.
W

s--

Sportowcy radzą
W nadchodzą~ ~o.rek 0 godz.
20 odbędzie się zebra.nie &elt.ejl
hokejowej Wiókniaraa, a w śr.o-

przv siatce

poczqtek turnieju o Puchar Polski

Pięć dni trwać będzie w Ło
dzi turniej najsilniejszych dru
żyn kobiecych w piłce siatkowej. Walka o Puchar Polski za
powiada się bardzo interesują
co, chociażby z tego względu,
że na sali spotkają się raz je~zcze stale rywalizujące z sobą drużyny na czele z Unią,
Kolejarzem z Gdańska i Spójnią z WarszawY.
W poszczególnych druży
nach zobaczymy dobrze nam
znane zawodniczki, które w
ubiegłym
sezonie, ~najdując
się w reprezentacji Polski na
turnieju w Moskwie, wYWalczyły zaszczytny tytuł wicem1
strza świata.
Piłka siatkowa w Polsce zaczyna cieszyć się coraz więk
szą popularnością. Nic też dziwnego, że i po2.iom gry podno
si się stale. Ważne jest również to, że posiadamy już dosyć bogate rezerwy. Przybywają nam coraz to nowe siły.

W turnieju łódzkim, który
rozpocznie się dziś o godz. 17
w sali MDK, udział wezmą następujące zespoły: Kolejarz z
Gdal'lska, Spójnia z WarszaWY, Gwardia z Wrocławia,
AZS AWF z Warszawy, Gwardia z Krakowa i Unia z Łodzi.
Pucharu broni zespół Kolejarza z Gdańska.
Turniej trwać
dzieli włącznie;
kań o godz. 17.

będzie do niePoczątek spot-

SZCZEGOŁOWY

PROGRAM
a
SPOTKAn
0
~{., ~~~~~będZLe się
Sroda: Kolejai;z - Spójnia,
Zebrarua odbędą się w sal! przy Unia Gwardia (Wr), AZS
ul. ŁąkO'Wej u.
A WF - Gwardia (Kr).

zebm-1

Lekkoatleci LZS
·.rennin nwmzolfnll &eJUme.tletycznych Łodzi ZIO!ltał prze
sunięty. •W nadchodzącą niedzielę w hali zimowej w Pabtanlcaeh ottbędą się ztmowe
mtstrzostwa
lekkoaUełYczne
LZS.
Do Pabianic na mistrzostwa
przyjedzie z całego tetenu wo
jewództwa łódzkiego przeszło
150 zawodników.

startują

whali

Po mist.rzostwach lekkoatletycznych rozegrane rostaną w
terminie późniejszym zawody
bokserskie. Pięściarze walczyć
będą na terenie jednego z powiatów, tam gdzie boks cieszy się stosunkowo najmniejszym powodzeniem. Miejsce ustalone zostanie w naJbllższ:nn
czasie.

NA
ARTĄC+ł

-

Czwartek: Unia - Gwardia
(Kr), Spójnia AZS AWF,
Kolejarz - Gwardia (Wr).
Piątek: AZS AWF_ Gwardia (Wr). Kolejarz - Unia,
Gwardia (Kr) _ Spójnia.
Sobota: Gwardia (Wr)-Spój
nia, Kolejarz - Gwardia (Kr),
AZS A WF - Unia.
Niedziela: Gwardia (Kr) Gwardia (War), Unia - Spójnia, AZS A WF - Kolejarz.

Narciarze

mówiliście.

Zupełnie słusznie.„

Nic jednak nie wiedziałem i nie
mogę uwierzyć, żeby ojciec mój był przestępcą. Wydaje mi
się, że byłoby słuszniej, gdybyście
zamiast śledztwem w
sprawie mojego ojca, zajęli się następującą sprawą: od kogo dostałem fałszywy telegram, komu zależało na wyciąg
lllięciu mnie z kopalni?
- Jeszcze będziecie nas uczyć?„. -mruknął dyrektor, pat;ząc spode łba na Pawła. Pokażcie ten telegram!
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Dziś

do najciekawszych spomecz Ko-

tkań zaliczyć trzeba
lejarza ze Spójnią.

_Natomiast w pią!ek z. wie_lkim. zaintereso':"'emem s.~dz1.~
będz1e~y przebieg meczu Unii
z KoleJarze:. + •
Dziś 0 godz. 11 w sali MDK
odbędzie się odprawa kierowni
ków drużyn, na której między
innymi ustalone zostaną imien
ne składy drużyn.
Dnia 15.11 br. w Wiśle nastą,p'ło zakończenie II Og61no-polsklego
Raldu Narciarskiego PTTK. Po południu 0odbyJa się uroczy3ta
manlfesta.cja, w której wzię1'i udział wszyscy ral<low<:y. Pierwsze mleJ&ee zdobyla drutyna Stali przy Fabryce Pil I Narzę
dzi w \Vaplenn'cy. otTZymuJą·c przeehodnla nagrodę Prezesa
Rady Minlst.r6w - srehrny p'l·Char.
Na txł,Ję-clu: naJmłoctsi narciarze ze S7>k61 na manifestacji w Wiśle
CAF - f<'t Zdz. Wdowiński

wyjechali
do Semmering

Nie

ożywiajmy

sztucznie

sezonu piłkarskiego

Mistrzowie nart
i sanek
harcerzy

Dwaj

łodzianie

wakademickiej reprezentacji Polski
repr--

sz!~ ~~!:w! s:;=e~w:Ro~~

sie
dprzygotowujQ
o sezonu

m-""

i!rllAOIO•

Budowlani-Widzew

12:4

Nie wiedziałem o tym. .. Dopiero przed dwoma dniami

- Nie!
Dyrektor usiadł znowu w fotelu, drżącą ręką włożył do
cygarniczki papieros, który wypadł w cz.asie rozmowy na
biurko i wypalił go chciwie do końca.
- W takim razie dowiecie się jeszcze - powiedział zło
wieszczym głosem. - Lepiej byłoby, gdybyście sami przypcmnielj sobie i o wszystkim nas poinformowali.
...Paweł oc1mął się z omdlenia, odsunął zdecydowanym
ri1chem ręki dyrektora, który przyniósł mu, szklankę wody,
wstał z krzesła i skierował się ku drzwiom.
- Kładźcie się do łóżk•, potem porozmawiamy.„
krzyknął za nim dyrektor.
Paweł z wysiłkiem zebrał myśli
Chcieliście
wyjaśnić,
czy wiedziałem o przeszłości
mojego ojca. Czy ma to coś wspólnego z ostatnimi wypadkami na PrzeklGtej?
- Tak... W tym wypadku, jeśli' wiedzieliście i nic nie

I

Z Zakopanego wYjecbała już I BIEGACZE - Kwapień, Bu
akademicka
narciarska re- kowski, Rubiś, Karpiel; komprezentacja Polsltł udająca się binacja klasyczna - Kowalski, !_----------------,------------na Zimowe Akademickie Mi- Raszka, Kaczmarczyk; skokistrzostwa Swiata w Semme- WęgrzynJnewtcz,
uąs1en1ca
ring,
Sieczka, Władysław GąslenicaW skład reprezentacji we- U9j, Gąslenica-.Tózkowy, For.
szli:
teckt,
Ł.atkOWSkl.
.li..Obtety:
ZJAZDOWCY _ Józef Ma- ZJ&zd: urocnoJska, ł\.owaJSka,
Stały
bywalec bo~k plłkar-1 nie Łodzi. Razi nas przy tym, lt
rusarz, Zarycki, Andrzej Gą- Kuble, Janezy; błegaezkl sklch wysłał ostatnio d-0 Główne- mamy ożywiać se:wn kosztem InsJentca-łtOJ,
uz1ee1Z1c, lJzar- (.;holewska, uąs1el11Ca-Uan1ei. go Komitetu Kul1ury Fizycznej nych miast.
Warszawie projekt przeniesieMimo, iż OWKS j t
łod m
niak, Schindler, Penkala, Obro Uąsteruca-.Bukowa, Ar1amow- w
nLa do Łodzi rozgrywek I-llgoes m_ ");'
chta, Banaś, •
ska. Rajchel, Słodyczko, Wez- wych w których będzie brał u- klubem, t>OSlada w Krak-0w1e lic.z
d I.al' k.rak W6ki OWKS a odp'sv nych zwoh:nników. Zdobył lch
decka.
t:go p!srnao rozesłał d-0 ~zystklcb swą d.zlelną postawą. Zwolennicy
Tytułów Akademickich Mired k ·" łód7'klch
Projekt ten cl Uczą na &wą drużynę. _I dlatestrzostw Swiata, zdobytych na
a c„
·
g0 zamieńmy sle n.a chwilę rolaostatnich mistrzostwach bro- nle jest rewelacją, P<>niew.at jesz mi. Nie trudno zgadnąć jakby
cze podaz.as trw.anl.a rozgrywek złoneczyl! zwolennicy Wlóknlanić będą: - Barba.ra Grochol- ligowy<:h, gdy sytuaoj<a Wlókni!· rz.a, gdyby powiedzmy mecze ich
ska, akademicka
mistrzyni na była już powatnle z.achwi - pup!la zostały przl!'niesl.one do intu 1 ówdzie wysuw.ano tę n.ego mia.st.a
świata w biegu zjazdowym o- n.a,
A Wlec, ~ tędy droga!
raz Stefan Dziedzic, akademi- właśnie koncepc:ję.
wśród
Podobnie jale w ok:resie jesieni,
cki mistrz świata w komblna- ró~
1 u progu wiosny jesteśJeteli cb.oelny ożywić seson, '•
Zakończone
zostały dwa dni cjl alpejskiej i w biegu zja- my pnr..eciwnlkami sztu~~o oży żeli tak ba.rdzo dbamy -0 interesy
wlania sezonu ligowego na tere- sportowej Łodzi, pracujmy wszys
trwające w Łodzi mistrzostwa zi- zdowym.
----------------cy nad tym, aby w naJblli:szej
mowe ha"l'Oerzy.
przyszłości
miasto to posiadało
pr.zynajmniej je-dn!ł drużynę w I
Wyniki przedstawiają się nastę
Lidze
1
liczne
rezerwy, rekrutupująco:
jąee się z mlodzlety na.«zego ml.a
Bieg zJaminvy dziewcząt: 1)
et.a.
Wojcleehowska - szkota nr 123,
OazywjJścle, że llA owoce tak :PO
2) Zawada szkoła
nr 123, 3)
J„tej pracy będzlemv musieli <n'9
UO &IUMlemie~a~
kA~ nie
i nie dwa, ale
Witmańsk.a szkoła nr 123.
to praca godna prawdz.!Bieg 1:jazdowy ehłopc6w: 1)
tacjl Polski na mistrzostwa a- b~\e
wych sportowców praca "d.
kademickie świata. zaliczeni ~ fundamentu.
arunert - m TPD, 2> Łuczak
Sędziowie piłkarscy
stali dwaj hokeiści z łódzkiego
TPD 3, 3) Donten - TPD ł.
Włókniarza: Szkup t Fłllpiak.
Obaj ef -wodnicy przebywali dłuższy czas na obozie tre
lllłODA, U LUTEGO
Korzeni-0wsk!,
Jędrzejczak,
2)
n.lngOwym w Zakopanem. TPD 4 w
dzl,e:
Cherb!ckl,
7 .JO i 17 .30 (Ł) •.z :m.likrot.onem
Szkoda. t.e nie zwrócono uwa- przez miasto i wieś". 7.35 (Ł)
BrzezlfLski, Donten, :t) szkoła nr
Kolegium Sędziów Sekcji -1łki gi na bramkarza Kasperskie- Wiad. 1 aud.. dla wsi. 7.55 Wladom.
66 w składzie: Gue2:, Janiszewski
Nożnej ŁKKF
organizuje w go, który eo prawda pojechał pora.nne. a.oo (Ł) Muzyka rozr.
i Jankz.
11.łS „Głos mają
kobiety". 12.04
dniach 20 i 21 lutego br. kurs d-0Bieg patr&lO'WY dmwczą,t: l) szkolenlow-0 - weryfikacyjny dla do Zakopanego na obbZ. ate DzLennJk. 14.JO Dla klas III i TV
„Jak muzyka opowiada o zl•
szk-0ła nr 123 w składzie: Witmań wszystk!eh sędziów klasy pl«w- musiał szybko wraeać do Ło dzi, bO oświadczono mu, ze brak mle". 14.30 Koncert ork. roz.gl.
ska, Wojcle<:howska i Zasada, 2) szej, drugiej i trzeciej.
wrocławskiej. 15.09 K-0munlka-t o
Na ku'I'Sle omówione ~a. jest dla niego łózka do spa- stanie Wód. ts.10 ,.Zginęła ku.ra"
szk-Oła TPD 18 w składzie: Zając,
przedyskutowane i ujednolicone nia.
- fragm. pow. 15.30 Audycja dla
Kustoslk, Krautyr, 3) szkoła z w
interpretacji obowiązują<:ej bez
ReprezenłacJa Polski, która dziec!:
„Sprawy ważne i dekadzielnicy śródmleścle w składzie: względnie wszystkich
sędziów,
grać będzie w Wiedniu wystą we". 16 oo „ Wszechnka Radiowa"
Jakubiak, Lauc1ańska 1 Salwicka. między innymi następujące zagad
„Przyroda"
16.20 (Ł) Przegląd
PI w następującym składzie: kultunlny. (I).16.30
(Łl
Muzyka
Zjazd sa.n'kaml: 1) Szulowski - ni.enia:
Foryś, Wojdylak, Chodakow- roz.r.
17.00 Wiadom. popoludn.
gra d-0zwolona 1 niedozwolona
TPD 3, 2) Janiec - szkoła nr 49,
ski,
17.1$
Zawadzki
(Ł)
Dyskusja
Olszowski,
nad
ksiażką
No(ostra,
brutalna, niebezpieczna,
3) Pobojewski - TPD 8.
Janiczko,
Skarzyński, Igora Neverly pt. „PamiątkA -i
„nakładka u,
,,prz.es.zk.adz.a.ni.e 0 • wak.
ZJa21d sankami 47Jlewcząt: 1) atakowanie bramkarza itp.);
Penczek, Prorok, Lewacki, Ni- Celulozy". 17.45 (Ł) Muzyka N•Wotn!.ak - szkOła nr ~. 2) Jazagadnienia specjalne odnolmie kodemowlcz, Jeżak, Filipiak, pulama. 17.15 (Ł) „Kłopoty z boiskiem w kole sportowym nr1v
przepisów
technicznych i współ
kucha - TPD ł, 3) Dąbkowska zaklad.aeh im. Armil LudoweJ".
praca sędzieg-0 głównego z sędzia Kurek, Herda i Szkup.
TPD 2.
18.30
Pogadanka sportowa.
8.40
mi liniowymi i inne.
Utwory kompozytorc\w współcz.
Tor pn:enk64 chł&pe6w: l) Kra
Kurs odbędzie się w lokalu
- gra Lucjan Galon. 19.00 Kroniwętek TPD 2, 2) Hoffman - ŁKKF
P1ac Komuny Paryskiej 5
ka kult. 19.30 Muzyka l aktualszkoła n.r 101, 3) Sta<:hurski szko- (sala 74).
nośc:I. 20.00 „Blokada". 20.20 Koncert ork. rozgl. krakowskiej. 21.00
ła nr 78.
Ponadto sędziowie ob<>wiąrz.atnl
Dziennik.
21.30 Muzyka rozr. 22.00
Tor przeszkód dzfowcząt: 1) Cha są nadal uczęszczać na zaprawę
Towarzyski mec-t b&lr.sersk.I ro- „ Wszechnica Radl-0wa": .,Nauka
łupnik szkoła nr 101, 2) Ko.pe- kondycyjną dwa
razy w tygod-1 ze.grany między Budowlanymi a o śwle<:le". (Il). 22.20 Recital orniu (wtorki i <:zwar10CI) która od- Widzewem zakoilceył „łę zdecy ganowy J. Pawlaka. 22.35 Kh••vra - TPD 18, 3) Jekucha
bywa s'ę w sali 6Zkolnej przy ul. d<nva.nYm rwyctęstwem Budowla- <:y rosyjscy. 23.12 Koncert
so·llTPD 4.
Milionowej 26.
nych 12:4.
stów. 23.50 O~tatnle wiadomości.

64}

usłyszałem po raz pierwszy o tych sprawach od Samotiosowa, ale nie wierzę w to, nie mogę uwierzyć!
--: O ojcu nic więcej nie wiecie?

-

li Ra/du Narciarskiego

wła przenikliwe spojrzenie; w jego zimnym wzroku błysnę
ła iskra ostrej ciekawości.
Paweł przeszedł do gabinetu Fiedooiejewa.
ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY

Przez pewien czas obaj

- Telegram? Paweł przeszukał wszystkie kieszenie - telegramu n.ie było. Nagle przypomniał sObie: ostatni raz Wid~ał telegram w rękach Ninki Koływanowej.
Zapcmniałem

telegramu u Koływanowów.
Ot.o wasza cała pomoc ... - złośliwie mruknął dyrektor.
Samotiosow i wasza sekretarka widzieli telegram ...
Tak jest, widzieliśmy - rozległ się za plecami Pawła
głos Fiedosiejewa. Telegram istnieje, twierdzę to ż całą
pewnością.
Fiedosleje\v wyciągnął do Pawła r<:kę.
Jesteście chorzy, macie wysoką gorączkę i podróżujecie cię
żarówką, moknąc niemiłosiernie pod dziurawą plandeką. Bądźcie tak uprzejmi, przejdźcie do mojego gabinetu i zaczekajcie chwilę na mnie. Musimy porozmawiać ...
-

W poczekalni dyrektora, w której znalazł się Paweł po
wyjściu z gabinetu, mimo wczesnej pory, siedział już jeden
interesant - przystojny młody człowiek o gładkiej, nieco
zarozumiałej twarzy. który czytał gazetę. Skierował na Pa-

I

mężczyźni milczeli. Fiedosiejew,

który wrócił właśnie od dyrektora przewracał w :zamyśle
niu kartki kalendarza, leżącego na biurku. Paweł siedział
na ceratowej kanapce.
. - Ledwo można was pO'Ltlać - zauważył Fiedosiejew. Schudliście, zmieniliście się na twarzy.
- Tak... Pierwszy raz choruję na grypę i to w tak ostrej
formie."
- Nastrój pod zdechłym psem. prawda?
W głosie Fiedosiejewa Paweł wYCZUł nutę współczucia.
W jakim nastroju może być inżynier, na którego kopalni miał miejsce pożar, w dodatku podczas jego nieobecności... i z którYtn dyrektor rozmawiał nie tyle o samym
pożarze, ile o przestępczej przeszłości jego ojca! Dyrektor
chciał wyjaśnić, czy byłem poinformowany o czynach, przypisywanych mojemu ojcu. Stawiał całą sprawę tak. jak gdyby istniała między tymi rzec7.ami jakaś łączność. Ojciec
wysadził kopalnię w powietrze, a syn kontynuuje jego dzieło takle przyjnajmniej aluzje robił dvrektor„. Przecież
to nie ma najmniejszel!o sensu!
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