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pełne wykorzystanie cegły

wełnie

Wezwanie murarzy gdańskich

I odzleiy

do załóg budowlanych

WSRóD ZAKŁADÓW PRZE
MYSŁU ODZIEŻOWEGO (pro
lekkiej
i
się ZPO
54.2
proc, wYkonania plan11 ogólne
go za luty oraz „Wólczanka"
- 55,2 proc. Nie nadążają z pro
dukcją ZPO
Im. Małgorzaty
Fornalsklej 47,9 proc. Ry
uealizować w 100 proc. zadania produkcyjne, zakłady pod
legie ZPO ma.ją do wykonanb
jeszcze 57,6 proc. planu miesięcznego za miesiąc luty.
dukcja

konfekcji

ciężkiej) wyróżniają
im. Więckowskiego

Narada
przemysłu
Guatemal! oruo protestuje pruclwswego kraju kap1talistom USA.
demon.stra<:ja prze<:iwko kolonizowaniu Guatemall
przez Amerykanów.
Fot
CAF

P-O!Sfępowe sJ>ole<:zeństwo
podporządkowywaniu

ko
Na

zd,Jęciu:

Najmici zbrodnf czego imperializmu
nie mogą liczy·c na pobłażanie
W jednym z li-stów uczest-

Drogą naruszanl•a porozumi•en'
•
1•ISCI
' • d ążą
imperia

do Ze rwania. ro ko wa n' w Kore1
I

Phenianu • don~,
że . prasa
koreanska
PC>śWJ.ęca wiele uwagi prowokacyjnym machinacjom ArnePEKIN.

Z

rykianó!'

'!'

.

.

Parunundżome i

podkrl'.~1~, ze c.elem tych prowokaCJI Jest ostateczne zerwanie rokowań w sprawie raz.ej- - - - - - - - - - - - - - mu, śldkwidowanie ~ągnięI
tych już w toku rokov.:ań porozumień i rozsre~ zaEięgu wojny koreanskie,i.
0
Onwers11
Jak
donosi
ko;es~.ndent
Centralnej
i<:orea?skieJ . Agencji Telegraf1CZi?leJ, w p1ery;
•U
rej połowie lutego odbyła ~ę
w Pa.nmundż.onie narada ofiWARSZAWA. - w
a.ta1nlm cerów sztabowych obu S~Oln,

Dekre I Rady..Pań s,wa
k
• k"I Odbudowy
POZJCZ
Krał „„ 1946 r•

~~L nuuk~~~~esię 1:i~~~:t>k:ad;1·~A ~~wi~tó~~ło~arF~~~ść~ITe
h d
"""'-'-·.
· od

stwa 0 konwersji Premiowej Po·
tyezki Odbudowy Kr~ 1946 r.
W myśl dekretu
p«>Sla.daczom
ty<:h obligacji PPOK, które dotą4
nie zostały wyl~sowane, -W:Ydane
będą odpowiedniej wartości obli·
gacJe Narodowej PO'tyczki Roz·
woju Sil P<>lskl.
Wymiany <>bllga,c,JI
PPOJt na.
<>bllgacJi>
NPRSP
dO'konywaćPowbę·
dą oildztaly
I ekspozytury
sze<:hncj Ka.sy Oszczędności.
Termin konwersji PPOK upływa 31 maja 1953 r. Po tym term!nle obllgaeje
PPOI(. nie przed·
stawione do konwersji, jak r6wnleż obllga,cje PPOK wył~owane a ni~ ]>rz.edstawione do wyku1>u, tracą swa wa.Znoić,
0
1

ju~ ~~:ea: ~nie:'i~i~~1 e~:i~'~'.

tJ. pl"lcd dniem rO'ZPO<:zęcia trzeciego kolejnego los<lwanla NPRłiP
daje poslada-cwm nanse 'l'l"YlOSO·
wania premii o-d 150 zł do 10 tys.
zł tuż w tym I01SOwanlu.
Dzień rozpo<:zęcla wymiany obllga<:jl podany będz!e do wiado·
Jn~ct w ,;pe<:Ja.In.ym
komun!.ka·
c:1e PKO.

le
, OW~•w~ rue
P<>Wiedz1alności za
neutralności strefy

ponosi
.naruszanie

Szpiedzy i dywersanci USA
otrzymali zasłużoną· karę

nicy powiatowego zjazdu w
Mogilnie z dumą donoszą Prezesowi Rady
Ministrów o
swoich poważnych osiągnięWARSZAWA. Dnla. lJ 'hm. przed Wojskowym. 8•dem Rejociach w produkcji rolniczej. no,..,.m w war.szawle toczył się procee dwóch amei·y~caflsklch
npłefr6w 1 dywe1'6ant6w: Ste1&na.
Sknysz()WSkl~co
I Dklniz&go
„~omni. Twych w;skaz~ń -:- s-~. którzy w Ustopa. dzle ub. roku ZoSta.Jt zrzuceni na.
stwierdzaJą w zakonczemu 11- f.elllente woj. koszatl6sld~o na spaid>Odlr0<n.acl1 przez amerykaflstu spółdzielcy z powiatu Mo- ald .amolot wojskowy
gi1no - aby każda nasza spół•
skantaktowa.t Skrzydzielnia promieniowała swYm Po od.czytaniu aktu osk.artenta „Benon"
przykładem na okoliczne gro- pie.rwSzy składa zeznania osk. ste szowskiego z o<:zekuJącyml tam
mady indywidualne, jeszcze tau Skn;yszowsk.I., lat 42, o wyglą dwoma osobnikami, z których jebardziej wytrwale walczyć bę- dZ!e kryminalisty. Skrzyszowski den przedstawił aię Jako „Brudziemy pod kierownictwem przy.maje się do :z.arzucanych mu no", drugi jako ,.Piter''. Wszyscy
pojechali następnie nzem do MoPolskiej Zjednoczonej Partii aktem <>Skarżenia przestępstw.
Robotniczej, na której czele
Jak wyin!ka z zeznań Skrzy- nachlum. Tam na pmedmieśclu
Ty stoisz, o ro~t ojczyzny, szowskiego - 28 lutego 1946 r. w Oberteh.rlng Skrzyszowski zoctał
o pomnożenie jej bogactw, po- chwili gdy toczyły się jes:!>CU ulokowany w zwykłej na poz6r
tęgi 1 sny obronnej, o zwy- dzla.łama wojenne przedwko jednorodzinnej wiłll, w której
cięstwo socjalizmu".
:rJdrD'l'Jgota.nemu .tut przez Annlę mieścił się punkt zborny kandyRadzi~
okupantowd hltle«'OW" datów na kuirs dywersyj!no-,upieUczestnicy powiatowego zjaz skiemu zdezerterował on z woj· gowsld.
du, który odbył się w Przemy- ska, u.krywa.Jąe się 'POC2"tkowo
J'ak wynika z zezn.a:t\ osk.art.one
ślu, informują Prezesa Rady
Ministrów 0 rozwoju zespoło- pod fa~ nazwiSI<aml w go, był on pierwszym kan<Wdawej gospodarki w tym powie- kraJu. w listopadzie 1!151 r. zbiegł tem na „kurs", ulo.kowanym w
Willi. następnie przybył tam
cie. Pragniemy Wam zamel- on do Berlina zachodnlego, ('.dz;e tej
jeszcze drugi osobnik z Londynu,
dow~Ć - czytamy w ich liście skontaktował się z osobnikiem noszący pseudonim „Marian". Z
liczba kandyd.atów na
- że w zjeździe naszym brali noszącym imię „Benon" • a mó- czasem
udział delegaci 29 spółdzielni wiącym dobrze po niemiecku, P<> „kurs" powiększyta się do 11.
W Obeńehr!ng
przebywał
.on
oraz 10 komitetów założyciel- angielsku 1 po polsku.
od 4 grudnia 1951 r. do 14 lutego
skich. Troską naszą będzie
„Benon" sklerow.ał 06karlonego 195a r. W tym czasie przyjeżdżał
wytężyć wszystkie siły, ażeby do Frankfurtu nad Menem, towa n.a inspekcje ,,kursu" delegat
WIN na emigracji Maciołek.
rok, który mamy przed sobą, ;rzysząc mu w przeloci.<!: ameryOsk. Skrzyszowski zeznaje nadał piękne plony i powstanie kaflsklm samolotem pasa:!;ersklm. stępnie, iż z ObeTfehr!ng Amery
dalszych
spółdzielni produk- Na obsługiwanym przez Arnery- kanln ,,Piter" przewiózł go samo
cyjnych".
Jeanów lotnisku we FNtnkfurcie chodem do miejscowości He.rsing
nad Renem, miasta znajdującego
się
mniej więcej w odlel(łoścJ

I

Prowokacyj· ny nalot p1'rato'w USA
na ter11tor1um eh•lll

rokowań.
•
Centralna Koreańska Agen.
O
CJa Telegraficzna
podkreśla,
:ie Wszystkie wykrętne tłumaOłniCfWO
zestrzeliło
Zenia Amerykanów nie zdlały
się na . nic• ..,_...~
"""iewiarl: właśnie
amerykańskich
.
W chwili,
gdy odbywała się
narada
oficerów S2'Jta~h
PEKIN.
Korespoodent wta~gnęło do obszaru
posamoloty amerykańskie naru- Agencji Nowych Chin donOSi wietrznego
nad
Takuszan,
ły
szy
.neutrialność strefy Pan- z Mukdenu:
Czulienczeng, Czangtienhokou,
mundżonu.
Chińskie ludowe siły lotni- Jungtienhokou. Lakuszao i in---cze I oddziały artylerii prze- nymi miejscowościami w proclwlotni?Zej zestrzeliły 5 a.me- wincjj Liaotung, bombardując
rykańsktch samolotów wojsko- je I ostrzeliwując.
Zrzuciły
WARSZAWA. - Prezes Ra- wych, które wtargnęły 15 lu- one przeszło 20 bomb. Chińbs
wi
tr
k'
I
dy Ministrów Bolesław Bierut t ego d o o zaru po e mego s ie u d owe s1'łY I o tn'icze i od przyjął w dniu 18 bm. na au- nad Chinami północno-wschod działy
artylerii przeciwlotnidiencji ambasadora nadzwy- niml
czej natychmiast kontratakoW dniu tym między g'vdz. wały. Zestrzelono 3 myśliwce
czajnego ! pełnomocnego PRL
w Wielkiej Brytanii - Jerze- 12.51 a 14.09 43 samolotów a- amerykańskie ,,F-84" 1• 2 mygo Michałowskiego, /
merykańskich w J grupach śliwce „F-86",
-.

l

ludowe

5 samolotów

z k •k' d I f •
roni I YP oma YClnB]
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km

od

mleJscowośC1

Dann-

syJno-szpieeowsklm. Jak zeznaje,
„kunwmci" przechodzili wyszkole
nie bojowe, terenoznawstwo, strze
lanle, spadochroniarstwo,
dżu
dżitsu, nauke jaz.dy samochodem.
uczyli sie lnwlgilacji, a w• szczególności dywersji.
„Dywersji uczy!1śmv sie 1 przechodziliśmy ćwiczenia praktycz.ne
w lasach, gdzie mo:Łna było przyJ
rzeć się
materiałom
wybuchowym 1 ich skutkom"
Następnie
oskarżony przedstawia sądoWi szczegółowy roz:klad
dnia na kursie dywersyjno-szpie·
gowskim.
Na pytanie prokuratora osk.
Skrzyszowski wyjaśnia, :!;e przechodzi! szkolenie w zakresie r.adiotechniki w celu przekazywania wiadomości szpiegowskich z
kraju do bazy wywiadowczej. Jeśli chodzi o minerstwo, to n.9 kur
sie, a w szczególności na :filmach
pokazywano w jaki sposób ialety wysadz.ać mosty różnego rodz.a
ju, jak na.Jeży :z.akł.adać materia- .
ły wybuchowe, w jakiej llości, w
Jaki sposób zrywać motna zasieki z drutów kolczastych oraz wv
sadzać pojaŻdy.
Uczono równle:!:
niszczenia dróg 1 kolei, unieruchamlania różnych maszyn w
cza!lie kursu pokazywano równi eż
sposoby podpalania biur. magazy
nów 1 innych pomieszczeń.
W toku dalszych uznań osk.
Skrzyszowski stwierdza. i:!: z powodu choroby muslal w pełowle
lipca 1952 roku przerwać szkolenie. :ro lipca 1952 roku prTviechal
do szpitala do oskarżonei:ro zĄ
stępca Maciołka pseudonim .,Edward". „Edward" -

jak zez.naie

osk. Skrzyszowski - pelecll mu
przygotować sie do
odjazdu do
Monachium, wyjaśniając. że zostanie &k 'erow$ny do Londynu.
Wyjazd ten osk. Skrzyszow•'<I
miał zachować w tajemnlrv. za(Dalszy ciąg na str. 2)

stadt.

Hersi:ng osk. Skrzys%.Owskl
pozostawał
przez miesiąc wraz z
Innymi ł ,.kursantami" 1 jednym
instruktorem „ Wojtkiem" Oskar
żony odbywał tam wstepne szkolenie w :z.akresie obsługi radia.
„Około :ro marca 1952 r. zeznaje dalej oskarżony - przeniesiono nas do rplejscowości Ertzhausen, gdzie rozpoczęło się Już
oficjalne szkolenie. Początkowo
przyjechali tam dywersanci szko
MOSKWA. - Agencja TASS
lący się uprzednio w Herslng, a donosi z Bejrutu:
następnie 27-28 marca 1952 r. Dziennik libański „An Naw.n:ysey C1 kandydaci w liczbie
11, którzy przebywall poprzednio har", powołując się na doniena J'Unkcle zbornym w Ober- sienia z Tel-Avlvu podaje, że
tehring.
rząd Izraela zamierza rozpoż;'a ~!:1le a~~l~~~~~·t~:a cząć rokowania z mocarstwaprzez Amerykanów.
mi zachodnimi w sprawie odNa pytanie sądu osk. Skrzys%.Ow dania do dyspozycji krajów ski
opi11Uje dokładnie
sylwetki
„do„instruktorów"
amerykańskich. a inicjatorów utworzenia
następnie· podaje szczegóły doty- wództwa S1'odkowe11;0 Wschoczące domu 1 rozkładu pomlesz- du" portu Haifa. który ma być
cze6 w budynku, w którym mle- przekształcony w bazę
łodzi
śclła
sle „szkoła". omawia pro- podwodnych na Morzu $ródOskaińony da.tej
gram szkoleni& na ku.rsie dYwer- ziemnym.
W

Rzqd Izraela

zaprzeda:e kraj
imperialistom

amerykańskim

o

•
•
•
•
••
•
wynil{ach zimowej
sesJI
egzam1nacyJneJ

Zlmowa .esja egzamlnuytna
na wytazych uczelniach ł6dz·
ki<:h
została
(z wyJ11tłdem
Akademii MedynneJ) zakoft·
czona. Jut obecnie motna do·
konat podsumowania wyclków
sesji, choclat nie są one kompletne, gdyt do 15 marca t""at
b~ sesje poprawkowe, któ·

•tu·

re ~Oli\ Jencze wielu
deontam uzy&kat Jepaze oceny.
Redak<:Ja nana zwr6eiła się
do rektorów wyiuych uczel·
nJ. ł6dzkJ.ch z pro4bl\ o anall·
sę wyników
sMjl slmO'Wej.
Ponitej pO'Cla)emy uzyskane
Wypowiedzi.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr Jan
Zimowa sesja egzaminacyjna w Uniwersytecie Łódzkim
stała się sprawą doniosłej wa
gi dJ.a całej społeczności uniwersyteckiej. Była ona bowiem sprawdzianem wkładu
pracy zarówno studenta jak i
każdego
pracownika nauko-

wego.
Była także kontrolą

wykonywania planu szkoleniowego,
w realizacji którego współza
wodniczy pracownik naukowy, student, a także i pracownik
administracyjny.
Plan
szkoleniowy musi być wykonany, gdyż Polska Rzeczpospolita Ludowa czeka na naukowca, nauczyciela, administratora, prawnika, kierownika laboratorium itp.

Szczepa·ński
wydziałowych, komisjiach
dziekańskich, senatu. W przy-

rad

gotowaniu sesji zaznaczył się
także bardzo wydatny udział
Podstawowej Organizacji Par
tyjnej PZPR i Związku Mło
dzieży Polskiej.
Przebieg sesji egzaminacyjnej zakończonej w pierwszej
jej fazie w dniu 10 lutego,
wykazał na niektórych kierunkach znaczny postęp w po
równaniu z sesjami zimowymi w latach ubiegłych z wyjątkiem III r. prawa,
gdzie
sesja załamała się i odsiew
egzaminacyjny wyniósł prawie 50 proc. Na innych wydziałach natomiast sesja wypadła lepiej niż w latach ubiegłych, gdyż o ile w latach
ubiegłych odsiew wyrażał się
cyfrą 10-15 proc., 0 tyle 0 •
obecnie sparll do ok. 3 proc.
Zwłaszcza na wydziale historyczno-filoz0'1icznym sesja wy
padła bardzo• dobrze. Niektóre
grupy
zdawały
wszystkie
egzaminy z wynikami bardzo
dobrymi i dobrymi. Również
na wysokim poziomie wypadły egzaminy na wydziale bio
logi i i nauk o ziemi, z wyjąt
kiem jednej
grupy III roku
geografii, która zawiodła. Sła
biej i to niewspółmiernie do
innych kierunków i lat studiów wypadła sesja na filologii rosy· kiej.

mówią rektorzy
łódzkich uczelni
wykłady

i ćwiczenia, ale przez
organizowanie pomocy repety
toryjnej i k-0nsultacyjnej.
Wyniki obecnej sesji zimowej zobowiązują kierownictwo uczelni,
profesorów
i asystentów do przeanalizowania
stosowanych
metod pracy na roku I pod ką
tem widzenia głębszego wnik
nięcia w
braki studentów i
przystosowania środków nauczal'l!i.a i wymagań do możli
wości studentów (nie rezygnując z jakościowych wymogów programu) i do ścisłego

powią7.a.nia uczelni z władza
mi
oświatowymi
zakresie
wstępnej akcji rekrutacyjnej.

w

Należy

podkreślić,

że dzięki

czynnej postawie organizacji
młodzieżowych i
organizacji
partyjnych,
systematycznie
mobilizujących do nauki i usprawnionym metodom naucza
nia, rośnie stale odsetek wyników dobrych t b. dobrych,
wyrażający się na ogół w ponad 50 proc. Liczba dobrych
wyników obejmuje z nielicznymi wyjątkami aktyw mło
dzieżowy.

Rektor Politechniki Łódzkiei

Prof. dr

inż. Bolesław

Konorski

Przed Zjazdem

Sp6łdzielczofci

Trzy lata pracy
i piękne sukcesy
\ Wczoraj

•

I

dziś Grochowa

12 wrześ.nl a i949 roku 16 dZiał·
kowiczów na czele z ob. E. Kwlatklem podp;sało statut pierwszej
spółdzielni produkcyJnej III typu
w pow. kutnowskim. Z początku
bylo bardzo ciężko Dzialkowic>.e
- biedota, dawni fornale i wyrobnicy u kulaków n;e posiadali
nic więce,1 prócz kliku stary.eh
plugów. Najgorzej było z mieszkanlaml. Ludzie gnieździli się w
szopach, budynkach
gospodarczych z malenkimi wysoko umie
szczonym1 okienkami. Ale zaraz
po zorga.nlzowaniu spółdzielni ob.
E Kwiatek pojechał do Kutna. W
banku z.ała twił sprawę kredytów
i już w kilka dni później murarze pod kierunkiem ob. 13zcrepań
!'kiego przystąpill do budowy nowych, wygodnych jednorodzinnych domków.

• * •

Wiosna zbliżała s!ę. WUS'tła
pszenica rzadziutka, słaba. ledwle
widoczna. Wr!n.ysey wiedzieli, te
to skutek' spóźnionych sLewów je·
slennych.
Najbardziej martwiono si<:: żni
wami. Taki sz.mat pola, a tylko
21l rak do pracy.
Ale obawy spółdzielców były płonne.
Kolejarze ofiarowali
swą pomoc przy koszeniu. Przyje
chali w najbliższa niedzielę. I za.
częla się praca. W z.awody z kosiarką prowadzona
przez traktw
poszło 15 ludzi z kosami. Do w!e
czara skoszono 6 ha. Jeszcre przez
kilka
nas•ępnych dni kolejarze
przyjeżdżali po ukończeniu swej
pracy, by przestaw!ć snopki, bo
żniwa i950 r. były mokre.

I

Grochowie nie jest wcale podobna do teJ z 1949 r.
Lud.zie mieszkają w jĄsnyca
izbach Ich starsz.e dzieci uczą s<ę
w szkole (w dawnym pala.cu dz·ed„ica) a młodsze chodzą do przed
szkoia
Ze spóldzlelczych pól już dawno z.nikły jednoskibowe plug!.
Dziś traktor I maszyny rozwalaią
3klby dobrej, tłustej ,l(leby Samo
chód ciężarowy - własność spiildzlelnt - przywozi z Kutna nawozy sztuczne.
Spółdzielcy z Grochowa rozwijają hodowle bydła. N.a ukończe
niu Jest budowa nowej chlewni.
Za 2 lata spółdzielnia w Grochowle ma bvć jednym z na'-·.· <: ••
szych punktów hodowli trzody w
pow. kutnowskim.

• * •

A największą chyba dumą całej spółdzielni
jest Ich członek
ob. Eugenlusz Kwiatek długolet
ni przewodniczący spółdzielni, do
bry gospodarz, troskl'wv opiekun
socjallstycznej 11ospodarkl - dziś
poseł na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ob. Kwiatka I Zjazd Spóldz.
Produkcyjnej w Kulnie wybrał
jednogłośnie delegatem na I Krajowy
ZJazd Spółdzielczości W
War§zawle.
Jest to jeszcze jeden sukces całej spó!dzlelni
produkcyjne! w
Grochowie, w której ob. Kwiatek:
od pierwszego dnia z.alotenia pra
cuje i walczy o coraz to więk•ZY
rozwój spółdzielczości, o socjallzm n<l wsi.

Na
Politechnice Łódzkiej go regulaminu studiów wyż
(obowiązującego od 1
stawiane były od początku szych
bieżącego roku akademickie- września r. ub.) jak i Z'tvięk
go o wiele większe wymaga- szeniem wymagań stawianych
Uniwersytet nie może dopunia przed studentami niż w studentom. Politechnika Łódz
ścić do marnotrawstwa wkła
latach ubiegłych. Równocze- ka chce przede wszystkim wy
danego wysiłku umysłowego
śnie stworzony został
aparat puszczać dobrych inżynierów,
i finansowego. Każdy złożony
przez studenta egzamin - to
których poziom
opiekuńczy w ramach pomo- inżynierów,
krok naprzód. Ale dzisiaj walcy koleżeńskiej i pomocy u- wiadomości gwarantować bę
czymy już nie tylko o dobry
• * •
udzielanej
przez opiekunów dzie sprawną pracę naszego
Dziś spółdzielnia produkcyjna w
wynik ilościowy, lecz i o japrzemysłu.
Dlatego
też
gorsze
grup oraz innych asystentów.
~oś~owy. U~iwersytet m<?bi~
lizuJe .do ~es31 egzaminacy3neJ
Aparat ten miał za zadanie wyniki ilościowe spowodowaswe ~iły ~1e. tylko. "7 cel.u uzyTo
podciąganie w nauce studen- ne są wzrostem jakości.
skama na3więk~z~J 11<>śc1. z~ aobserwuje się na
tów słab~zych. Mimo to na zjawisko
ją c Y ~ h, ale l Jak naJwięk-1
2548 studentów do egzaminów wszystkich bez wyjątku wyszej liczb~ studentów. doroku
brze zda3ących egzaminy.
nie dopuszczono 118. 175 z tej działach i na każdym
„Pitra" wyjechali na lotnisko .,,.
(Dokończenie ze str. 1)
.
.
liczby odpadła na skutek cho studiów.
równo przed Amerykanami jak l Wiesbaden.
Mniej w:ęcej około godz. 24 saI?<>b~ '."'Ymk sesji zalezy w
przed innymi uczestnikami pro- molot
roby, warunków rodzinnych
znalazł się nad terytorium
duzej mierze od dobrego jej
Stosunkowo najgorzej wy- wadzonego przez Amerykanów Polski.
Pierwszy wyskoczył z saprzygotowania. Stąd wynika,
Osobno trzeba
podkreślić, itp., reszta zaś uznana została padł I rok Wydziału Włókien- kursu dywersantów 1 szp,egów w molo<u Sosnowski a Po n;m Skrzy
Ertzhausen.
że sprawa
przygotowania se- że z wyjątkiem III roku pra- za niedostatecznie p,rzygotowa
szowskl.
W Londylille oczekiwał na Skrzy
niczego, gdzie na 227 studen
sji egzaminacyjnej
Na pytanie sądu oska<tżony wywysuwa wa, studenci wykazali pełne ną do egzaminów.
szowskleg0 n,ejaki „Bogdan", kto
tów dopuszczono do egzami- ry odwiózł
go d.o hotelu przy jaśnia. te m.a w Polsce rodzinę, a
się na czoło zagadnień i staj(! poczucie dyscypliny. przystę
NordwaU Square, L<>ndyn 211. W!e mianowlc~e matkę t siostrę, któsię serdeczną
troską
całego pując do egzaminów w terW ciągu sesji zimowej tyl- nów 190, a tylk-0 50 pr-0c. zda czorem o godZ. .:u bądź 22 tego:.. re mieszkaJą w Wąsaczy kolo
uniwersytetu. Przygotowanie minach. Jest to zjawisko szcze
ło wsz.ystkie egzaminy. Przy- ..amego dnia Skrzyszowski ataw I ~wie.za
oraz bra.ci,
z których
ko 56 proc. dopuszczonych
się na umówio.ne uprzednio spo- Jeden przebywa w Legnicy, a dru
bieżącej sesji egzaminacyjnej gólnie cenne.
czyną tego jest m. in. nieodtk.anie
z
Ma.ciołkiem w jednym z g1 w szczecińskim.
złożyło
wszystkie
egzaminy
było przedmiotem licznych dy
Na pytainie obrony osk. Skrzyparków londy1isklch.
Rozrach'IUnek sesji nie jest pomyślnie. 37 proc. natomiast powiednia rekrutacja młodzie
skusji we wszystkich komórW czasie
spotkania Maci.olek szowski oświadcza, że z chwilą
kach uniwersyteckich. Oma- jeszcze dokonany. Sesja po- uzyskało stopień niedostatecz- ży, przychodzącej z takich ośwlad~-zył Skrzyszowskiemu, ze gdy przyJąt już propozycje wywstał on śclt\i:nlęty do Londynu wiadu amerykańskiego w Niemwiano jej organizację na wie- prawkowa przypada na okres
ny z jednego egzaminu, co u- szkół jak np. Technikum O- dla przejścia krótkiego przeszko- czech zachodnich. trudno mu by·
lu naradach produkcyjnych z 1-15 marca. Wtedy obraz oodmówić
dalszym żądaniom
dzieżowe, gdzie uczni-Owie nie lenia, m.ającego zaznajomić gQ z.e !o
powy- prawnia do egzaminów
udziałem studentów, ich opie- siqgnięć i niedociągnięć
obsługi angielskich ra- wywiadu amerykańskiego z obaotrzymują
odpowiedniego sposobami
wy
przed
groźbą
jak najdalej idą
dioapara:ów
J
nawiązywania
łącz
prawkowych.
Należy
przyznać
kunów i pracowników nauko- siłków uniwersytetu będzie
cych represjL
przygotowania. z zasadniczego ności z bazą angielską.
wych katedr, na posiedzeniach jasny i dokładnie obliczony.
że
rezultaty zimowej sesji
Oskar.tony
Dionizy
~now&kl,
„SZkolenle" to trwało 5 dni,
przedmiotu, jakim jest mate- „ Wykłady" odbywały się po 4 go miody 24-letnt ezlowiek, przyznaegzaminacyjnej
w ubiegłym
dzlny dziennie. „Szkolenie" na je się do w!my, po czym zeznaje
Pańsłwowei Wyższei Szkoły roku akademickim były znacz matyka.
terenie Lon.dynu ukończył Skrzy- i.e 5 stycznia in:.i roku przeuO-:
granicę kraju,
szowski
U lipca 1952 r. Następnie czyt. nielegalnie
nie lepsze. Nie oznacza to jed
Dalszym zadaniem Polltech po otrzymaniu
wizy z konsulatu udaiąc s•ę do Berlina z.achodniego,
gd~ie
z.ostał
skontaktowany
z
nak, że obecnie pogorszyły się niki jest dążenie do tego, aby ntemieckiego strefy brytyjskiej
u.dał s.ę
samolotem brytyjskich ~~i~~em wywiadu USA ,,Benowyniki nauczania, że studenci procent studentów składają linii lotmiczych poprzez. Brukselę
Sosnowski
potwierdza
opisy
pracowali mniej i że profeso- cych pomyślnie wszystkie eg- do Dilsseldor:fu.
Przedstawione sądowi przez współ
z DUsseldor!u osk. Skrzyszow· oskarżonego
Skrzyazowsldego,
zaminy,
przy
dotychczasowych
rowie mniej wkładali wysił
ski pojechał poprzez Frankfurt
W PWSP przygotowania do przyszła z miesięcznym opóź
pociągiem do Ertzhausen,
gdz.le Sosnowski przyz.naje, że na kuraesji egzaminacyjnej zostały nieniem, po wtóre obejmuje ku. Gorsze rezultaty liczbowe ostrych wymaganiach i kry- trwał jeszcze „kUll'S" dla drugiej &l.e nauczył slę 4 sposobów podpa
o a·tmosterze panującej
1 szpiegów lania.
rozpoczęte z początkiem listo- młodzież bardzo słabo przygo bieżącej sesji egzaminacyjnej teriach, podniósł się do ilości grupy dywersantów
przez Amerykanów. wśród amerykańskich wykładow
pada 1952 r. Na naradach pro towaną d-0 studiów wyższych, tłumaczą się zarówno rygory koniecznej dla W}".Pełniania szkolonych
Kurs ten ookarżony ukońcizył 3i ców świadczy m. In. :takt, 1.t w to
dukcyjnych, zorganizowanych po trzecie tych. którzy w isto- stycznym stosowaniem nowe- planów ogólnepaństwowych.
lipca.. W dniu tym dywersane'i ku wykładów określali oni. z.apał
otrzymali
nonUn.acje wojskowe. kę jako „przedmiot przy pomocy
cie
traktują
studia
na
PWSP
na wszystkich latach wszystSkrzysuowski - jak zeznaje - o- którego wywOłujemy pożairy",
kich kierunków, szczegółowo jako tymczasowe i przyczyZeZn.ając na temat okoJicznoścl
trzymał stopień sierżanta.
omówiono wyniki egzaminów niają się do rosnącego odpaW urocz;ystym r:j,n.Ju zakończe przerzutu do kraju oskarżony po
Wyższei
Szkoły
nia „kursu" odbył.a się i kolokwiów sesji jesiennej i du.
jak twlerd.Za w peł:n! zeznani.a współ
stwierd.Za oskarwny - „wspólna oskarżonego Skreyszowskiego.
środki dydaktyczne
usprawbiba", w której uczest.n.Jczyli in· Na pytanie swego obrońcy adw.
Przygotowanie
maturzystów
niające
nauczanie i naukę
strukt<>'IZY amerykańscy, kandy- Richtera, c:z.y wyraz.Ił Amerykawłasną studentów. Zorganizo- z matematyki, fizyki i chemii
daci na dywersantów i szpiegów, nom zgOdę na uczestnlctwo w dy
ua nadto Ma.ciołek, kierownlk „kur wersyjno • szpiegowskim kursie
wano konsultacje i repetyto- jest bardzo słabe, co oskarżony oświ&dcza:
'
r. akademickim Wyż- poprawą poziom ilościo- su" „Ryszard" oraz „WoJtelt".
ria, w szczególności z przed- względniając wyżej wymienio szaW Szkoła
„Znalazlem aię pod opi-eką Ame
Ekonomiczna po- wy. O ile na ubiegłej sesji ziPo zakończeniu „kursu•• oskarne
czynniki
powoduje
stomiotów trudniejszych. Zaopastanowiła wzmóc walkę o wy mowej odsiew przed sesją po- to.ny przeniesiony został do Mo- rykanów 1 w zWiązku z tym nie
nachium, gdzie zamieszkał przy moglem 11&n1 decydować o &<>ble".
trzono studentów w literatu- sunkowo najsłabsze wyniki se
niki
jakościowe
w nauce. prawkową wyraził się liczbą ul. Rotem.a.nstrasse 15. Skrzyszow Po przeetuchanlu OSk.aa'żonych,
sji
egzaminacyjnej.
rę
naukową,
organizowano
Przede wszystkim podniesio- 2,4 proc., o tyle obe<:!nie zmniej ski mleS7.kał tu at do 15 paź. sąd za,rządzll postępowanie d.owo
kontrolne kolokwia wewnętrz
poziom wYmagań oraz szvl się on do 2,1 proc.
dzier.ni.ka 1952 roku. We wrz.eś- dowe.
Na Wydziale Przyrodniczo- n-0
ne. Organizacje młodzieżowe
d
egzamin pólnlu <><lwied7.il go Maciołek z.awia- Po przerwie w rozprawie sąd
Geograficznym
wyniki
są na wprowa zono
Procentowo naJ"gorsze wyni damiając, Iż mniej więcej 14 bądź zamknął postępowanie dowodowe
rozwinęły szeroką działalność
także
z niektórych
i6 września Skrzyszowski ma być i udzielił głosu prokuratorowi
w kierunku zmobilizowania ogół zadowalające. Odsiew wy roczny
wojskowemu ppl.k, Henrykowi Llprzedmiotów,
z
których
stuki
W nauce wykazuje
I rok przerzucony do kraju.
ra:i:a
się w 0,9 proc„ na histostudentów do nauki.
denci będą zdawać w sesji wydziału przemysłu,
gdzie
Przerzut n.Le nastąpił wówczas gięzie.
rii 1,4 proc.
Obrońcy,
adw. adw. Bleja>t i
odsi
· - stwierdza oskarżony - wobec
Mimo to należy stwierdzić,
czerwcowej, jak np. ekonomii
ew s t an-0wi· 8 proc. N aJprzeszkód w !<>cle do kraju. Na- Richter w swych przemówleniaeh
przedstawić
że wyniki tegorocznej sesji zi
oskarżo
Stosunkowo słabsze wyniki politycznej, statystyki,
ra- lepsze wyniki osiągnięto na stępnie zawia<lomlł mille znowu usilowaU
nych Jako ślepe narzędzia w rę
mowej są gorsze niż w roku uzyskaliśmy na III roku polo chunkowości.
III roku na obu wydziałach, Mac10łek,
ażebym przygotował kaeh
amerykańskich
impe.rlallubiegłym, w szczególności zja nistyki, gdzie mamy 9 proc.
przemysłu i handlu. Tutaj tyl się, że teraz ma nastąpić między stów i icb pachołków Zarembów
· ni i
•
ko 3 0°~by z~ałużyły na oc~ 4 a 9 patd.7.iernika Przerzut do
Dla osiąg
wisko to występuje na roku I niedostatecznych ocen. Na Wy
I Mac:ołków, właściwych sprawęc a
zarruerzo""'
~
~- kraju".
p~ełnlonych
Wydziału
Matematyczno-Fi- dziale Matematyczno-Fizycz- nych wyników :z.mobiliwwa- nę niedostateczną. Jeśli cho„Odwietli mnie do Welnhe!mu ców przestępstw
zycznego. Należy podkreślić, że nym dość dobre wyniki uzy- no przed se$ją cały aparat pe- dzi o przyczynę dużego odsie- - mówi oskarżony. Tam utrzy- przez Skrzyszowsklego i Sos.ru:iwsk!ego.
·
t
małem
się
u
„Ryszarda"
w
m!esz
to Jes
o ile na Wydziale Przyrodni- skano na I roku matematyki, dagogiczny k a ted r oraz apara t wu na I rok u,
on kaniu od 2 do 6 października.
W ostatnim słowie ookarżenl
czo-Geograficznym rekrutacja gdzie limit młodzieży był d-0- organizacyjny. Każdy student, przede wszystkim spowodowa a pażd7.lern:ka nastąpU pierwszy prosili sąd o wymlerzen:e lm spra
wiedliwego
wyroku.
w zasadzie została zakończona stateczny już w pierwszym zagrożony słabym wynikiem, ny niedostatecznym przygo- mój lot do kraju''.
\V późnych god.z!nach wieczorOskar.tony
wyjaśnia,
że
mimo
W Pl'erwszym termin· i·e i na terInl·n·ie r e J~ru ta c ji, W któ rym był analizowany przez swo3"ą towaniem studentów przez po przylotu
nych
Wojsk'owy
Sąd Rejonowy o·
na teren Polski. Jttóry
skutek tego można było roz- zgłosiła się
młodzież lepiej grlli)ę studencką, poddany o- przednie irzkoly - Technikum nastąpił o godz. 212.25, nie zesko- glosil wyrok ska:im.jący o~kar!o·
począć 1 września
noimalne przygotowana, aczkolwiek po piece i pomocy koleżeńskiej. Przemysłowe i
Finansowe. czyi on z samolotu, ponieważ nych Stefana Skrzyi;-zowskiego l
D!onlugo Sosnowskie.go na kary
•ai'•c1'a
· t o na s1a
· d aJąca
·
1
jed nos tki , mimo
·
„nie odpowJ.edzJały"
śW!atla
na śmierci.
~
..,
ze s t u d en t ami,
pewne b ra ki . N a 1e- Gdy zaistniała potrzeba, stu- Mn! eJ· z d one
zrzutowisku.
Wówczas to
samolot
chemii i fizyce uzyskaliśmy ży podkreślić, że na roku II, dent taki kierowany był na chęci i solidnej pracy, nie mo amerykański powrócił z powro- Przy wymlarze kaey sąd wziął
zaledwie 20 proc. w stosunku a w szczególności na roku III dodatkowe repetytoria, kon- gły dać sobie rady z nadro- tern do Wlesba.denu. Następnie P<>d uwagę, że oskarżeni wstepudo wyznaczonego limitu w I Wydziału
Matematyczno-Fi- sultacje itp.
Wielką pomoc bieniem luk. Wyniki ostat.ecz- Skrzyszownki został umieszczony Jąc na slużbę wro@lego Polskiej
·
odd ł
h
·
w Oberfehrlng. gdzie spotkał Rze<izypospolltej Ludow;e.f wvwiaterminie. Pozostałe 80 proc. zycZl!lego wyniki są znacznie t eeh mczną
. a o uruc omie ne zostaną podsumowane po współoska.rżonego sosnowskie~o du
amerykańskiego
orzPiaw li
:zostało
przyjęte
spośród lepsze. Wpływa
na to: po nie obok biblioteki, specjalne- sesji poprawkowej, która po- Tam zaw1adomtono go przez Ma- nienawiść do ustroju iudowego,
tych, którzy nie dostali się na pierwsze coraz l<:>.osza organi- go gabinetu marksizmu-leni- trwa do 15 marca. Podsum<>- ciołka, 't.e nastąpi powtórny lot że czyny Ich stanowią naJcięż57a
zbrodnię
zdrady ojczyz:1:v - nie
Politechnikę J.11b Akademię zacja nauki, na pOctstawie do- nizmu.
wanie to ujawni ostatecznie d~ k1iastjoup. ad
j
d j znalazł natomlast żadnvch okollcz.
·
ś
·
świ
d
ń
ó
·
ó
b"
·
h
·
a
zezna
e
ale
yczną
w koncu wrze ma.
a cze
zespoł w
studen·
Med
Sesja
egzammacyjn2 wy- zar wno . wy 13a3ącyc
s1~ osk. Skrzyszowski „Konrad" no4ci łagodzących.
W tym stan'e rzeczv ~"'d uz.na?.
W ten sposób większość rtu- ckich, po drugie duży wysiłek kazała,
że obok niewątpli- przodowników prac.vA jak l odel>rel telefon w Języku anglel1
że
Jedyną
wla.~clwa
kara dla
dentów
I roku kierunku
che- dydaktycmy asystentów
i pro- wych wyników 3'akościowych bumelaĄtóW.
lsklm
P? eca1ącv
przygotować
ste
.
.
,
do odlo,u.
Skrz•·szowskJ
t Sosnow o•k" to„vch jest najwyż;zy W:V•
mii l -~i~yki po_ p1~~e_ f~~:ów me -tlrlko poprzez 1utrzymano - nawet z pewną
ski w towarzystwie „Konra<:ia" i miar kary.
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Szpiedzy i dywersanci USA
otrzymali zasłużoną karę

Rektor

Pedagogicznei

Prof. dr Hanna Szmuszkowicz

Rektor

Ekonomiczne;

Prof. dr Zygmunt Izdebski
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produkc·ii

Złom
w

kalejdoskopie
•
rag1ezne
zdarzenie
w Szczecinie
tł'

Jest taka ciekawa zabawka
kal.ejdoskop. Za każdym
zmienia się
wstrząśnięciem
barwn11 obraz w papierowej
tulei. Nigdy nie wiadomo, jak
się t!l kolorowe szkiełka ulożą. Za każdym więc razem calkowita niespodzianka
szc~ińska Fabryka. MaterialÓW Biurowych nie jest kalejdoskopem i nigdy nim nie
będzie. Trzeba to sobie wyraź
TiU powi~dzieć, by nie b11lo
takich n~eporozumień, jak z
tym powielaczem.
A z powielaczem było tak:
Na początku stycznia rob.otTlicl/ działu metalowego uslvazeli:
- Przystępujemy do prodickcji powielaczy nowego typu.
Przez cały styczeń robota
szła jak z platka. Zgrzytala
stul, sypaly się iskry. Przy
1.04rsztatach rosly sterty części do . powielaczy, robotnicy
zacierah ręce i obliczali soMe w myślach procenty przeObliczati
kroczonych norm.
zarobki. Padlo
i
zapewne
wreszcie wyczekiwane z napięciem wezwanie:
- Montujemy powielacze/
zrobione.
Powiedziane
Tak by się przynajmniej moglo zdawać komu.§ niewprawadzonemu w ta;emnice produk„ k" · F b k"
S
a ry '
C'll j ne . zczeci~ ie1
Mate;ialów Biuro,vych.. Ta;emni~a ta byla do cz~u tola.'1nościq prz~de wszystkim nadzoru technicznego fabryki.
Wkrótce roze~zlti stę po ftibryce ponura wieść, że z montażu - nici, że części do .sieble nie pasu;q, że nawet jedn.ego powielacza nie uda się
.!klecić
kto
1 .; tym momencie
ł kto nie chciał' mógł
chciał
się przekonać, że 114dz6r technicznY SFMB ustlowal uczynić z fabryki... kalejdoskop. .
Potrząsano częściami od sti
34 i lasa, sądząc, że w efekcie
tego potrząsania otrzyma słę
obraz powielacza. Ba, nie tylko obraz, ale powielacz nowego typu. Jeden, dwa, dwadzieścia dwa itd.
Nie wyszlo. Szczecińska Fabryka Materialów Biurowych
nie jest bowiem kalejdoskopem i nigdy nim nie będzie.
Czę§ci do powielacza nie są i
nigdlJ nie będq kolorowymi
szkielkami.
Jest jednak dziedzina, w
której Szczecińska Fabryka
Materialów Biurowych poczvoszczędności.
ogromne
nila
Nie wierzycie? Obliczcie! Zaoszczędzono przede wszystkim
na rysunkach technicznvch,
ponieważ ich nie wykonano.
kontroli technicznej
Dzial
zaoszczędzil sobie czasu i kło
potu. bo nie przeprowadzal
kontroli wykonanych części.
(Jak mial zresztą kontrolować,
skoro nle bylo rysunków technicznych, ani wzorów?).
Dyrektor techniczny też coś
nie coś zaoszczędził. Mógl na
przyklad zapytać od czasu do
cza.su: „.Tak z tym powielaczem?" Szkoda mu jednak było slów. Oszczędza?.
Wszyscy widocznie oszczę
dzali się, gromadząc siły do
tej wielkiej chwili, w której
na skutek potrząsania częścia
mi miały się rodzić powiel!lcze nowego typu.
- Dobrze, że to tylko powielacze - powie ktoś, chcqc
się w ten sposób pocieszyć, że
na przykład parowozów nie
Produkuj,e się metodą SFMB.
Kiepska to jednak pociecha.
Stal na powielacze też nie
spada z nieba.
Ki.epska to pociecha, bo dobiega nas wciąż jej ponure
echo. Gdzie.~ w Bonn, w Frank
furcie nad Menem czy w Nowym Jorku esesman w mundurze USA-armv cieszy się
każdym zmarnotrawionym kilogramem polskiej stali. Rn
względu na to, gdzie marnotrawstwo mialo miejsce.
A. RUMIAN

-
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N

aszą wędrówkę

po za,,A" ZPB im.
J. Stalina zaczęliśmy
od napatkanego kiero'Personalnego
wnika
Alojzego Janasika.
Jak tam u was z dyscypliną pracy?
- U nas z dyscypliną jest
stwierdza stanowdobrze czo ob. Janasik.
- No to może zajrzymy do
waszej kartoteki...
Akta działu personalnego I
sprawozdania miesięczne wYkazują niestety coś wręcz odmlennego Oto np. w styczniu
br. 5 proc. nbotników było
nieobecnych przy pracy, a w
tym 1,64 z pawodów nieuspra
wiedliwionych. Jest przy tym
rzeczą charakterystyczną, że
największą ilość opuszczonych
dni mieli tkacze - 7,8 proc.
6,6 proc. i praprządki 7,2
umysłowi cownicy
proc. Podczas gdy znaczni
m,niej zarabiający np. pracopomocnioddziałów
wnicy
czych przędzalni opuścili tyl·
ko - 2,9 procent roboczodni.
Ponadto w tymże samym miesiącu styczniu 4,7 proc. pracownik&w spóźniło się do pracy.

kładzie

•
•
•
•

Chodzi o miliony złotych
Kartoteka i rzeczywistość
Bałagan spr.z:yia absencii
Przyczyny niewykonania
zadań produkcyinych

Udaliśmy się do oddziału
tkalni automatycznej, Jakież
było zdziwienie kierownika
tkalni, Zenona Michałowicza,
kiedy wYmleniliśmy nazwiska
„bumelujących" tkaczy z prośbą o ich sprowadzenie do
biura!
- Ja takich nie 7Jllam, u
mnie tacy nie pracują - wypowiedział jednym tchem ob.
Michałowicz.
- Powoli, obywatelu Michamówmy o pajedynłowlcz,
czych osobach. Janina Raksyk.•.
_ Nie ma takiej
•
- Poszukajmy w aktach

informacji - do biura obrachunkowego. I co się okazuje?
Okazuje się, że tkaczka Janina Raksyk, która w kartotece zakładowego działu person~lnego Jest odnotowana, ił
opusclła tylko 3 dni w styczniu, o której w dniu 16 lutego
nie wie nic kierownik tkalni
ob. Michałowicz, która według
kartoteki oddziału tkalni jest
nieobecna od 6 tygodni I przeciw której wniesiono skargę
do prokuratury - faktycznie
od '1 stycznia do
była chora
4 lutego, a od 5 lutego wróciła do pracy w tkalni i nawet
pobrała już zal1.czkę pieniężną

---------------------------J
Tr.zeba, żeby wszyscy górnicy, technicy, inży
nierowie zrozumieli, że największym ich wrogiem jest zła dyscyplina pracy . .

Oni pojadą- na zjazd

ganizacja młodzieżowa i
aparat kierowniczy jest „w
stanie płynnym".

Dziwni
majstrowie
Jakże wymagać dyscypliny
pracy od młodego robotnika,
skoro w zakładzie tolerowane
są takie fakty, że kierownik
farbiarni Walerian Sękowski
jest właściwie gościem w za(przebywa najwyżej
kładzie
1-2 godzin w ciągu dnia w
zakładzie), że majster Edward
Bednarek upija się i „przep:ida" na trzy dni, że trzej majstrowie wychodzą w czasie
pracy z zakładu na wódkę i
na cały dzień,
„~rzepadają"
me troszcząc sie ani o maszyny, ani o robotników, ani o
robotniprodukcję, że wielu
ków i robotnic wałęsa się Po
przesiadując w uzakładzie,
stępach i po kątach, wylegując się na skrzyniach itd!

Nikt
nie sprawdza

o dyscyplinie
Jakże mówić
pracy f wykonawstwie planów
w zakładzie, w którym dział
By niewtajemniczony czytelpersonalny, ani kierownictwo
wyobra
nik nabrał właściwego
Trzeba, żeby wszyscy zrozumieli, że liberal-.
nie sprawdza systezakładu
pcxlanych
żenia o znaczeniu
matycznie list obecności w
którzy
tych,
wobec
stosunek
tolerancyjny
ny,
wyżej liczb procentowych. nad
portierni i właściwie nie omieniamy, iż straty powstałe
pracy, jest przestępstwem
lamią dyscyplinę
rientuje się w bieżącym stanie
dla zakładu i państwa na skuosobowym załogi, a rada zaworobotniczej,
klasy
wobec Państwa, wobec
tek opuszczonych dni pracy
kładowa i organizacja podstaprzez robotników w jednym
wowa biernie przypatruje się
bec interesów górników, wobec potrzeb narodu.
tylko miesiącu styczniu wyno
temu stanowi rzeczy.
1.417.644 zł., a społe
szą Jeżeli wszyscy to dostatecznie zrozumieją
I tu właśnie dochodzimy do
czeństwo nie otrzymało w wYsedna zagadnienia, że dotychi wyciągną z tego należyte wnioski, to wiele
"~
ta'ki · d
_„_
eJ „ YSCYP=,., praczasowe kierownictwo partyj<LUAU
233.216 m tkanin t 12
cy" naszych trudno§ci zostanie szybci.ej przezwyne w zakładzie (zmienione w
iys. kl' przędzY!
ub. tygodniu) nie był 0 fakciężonych i szybciej będzie rosła prod·ukcja.
Styczeń - trzeba to też dotycznym kierownikiem polidać - nie byl wcale wyjątko
tycznym zakładu.
wym miesiącem pod względem
BOLESŁAW BIERUT
Bo gdyby sekretarze Poddyscypliny pracy w zakładzie
stawowej Organizacji Partyjw
St lin
A" ZPB i
a a. . ręcz
m.
.
"
na mies. luty! Pn.ez 10 dni nej i przewodniczący rady zaprzec1wni,7 - . nawet nalez;r do personalnych oddziału tkalni pracuje w ł.kalni tkaczka., 0 kładowej
faktycznymi
byli
~.
podsuwamy
„lepszych miesięcy. W. ciągu której nic nie wie kierownik kierownikami politycznymi w
ub. roku 1952 w zakładzie tym
tkalni, ani oddziałowy refe- zakładzie i gdyby orientowali
f
ł
zmarnowano nie mniej i nie
się w problematyce zakładorent personalny!
s1ę.
roboczodni!
_48.897
j~
więcej
we.f, to przecież można było
Oczyw1śc1e rezultatem takie
Podobni~ rzecz ma slę z in- wykazać f WYtłumaczyć robotMłoda refe:entka personalgo stosunku do pracy niektó- o~ znalazła Jednak ~artę ~a- nymi pracownikami: Regina nikom, że przestrzeganie dyrych członków załogi było nie i:imy Ra.ksyk, z któreJ wYnlka, Socha, która według kartotek.i scypliny pracy leży w Ich wlawykonanie plan6w produkcyJ- ze wym.ieru_on!l z przyczyn nie- personalnej opuściła tylko 3 snym interesie. Ze np. wzoronych przez zakład „A" w 1952 uspraw1edliw1onych jest nie- dni w styczniu _ faktycznie wi młodzieźowi tkacze, przeroku oraz w styczniu br.
obeena od 6 tygodni, a ~7 ~ty- jest już drugi miesiąc na ur- ~trzegający dyscypliny pracy
cznia br. została wrues1ona lopi macierzyńskim. Hent"yk Jak Wanda Kowalska (dojeż
Stę;ień w ogóle w styczniu w dża codziennie do pracy ze wsi
sprawa ~o prokuratury.
Natalia
k/Rogowa),
- Czy ktoś zbadał przyczy- zakładzie nie pracował, a Da- Wągry
ny nieobecności Janiny Rak- nuta Stefaniak została zwol- Białek, Helena Szymczak, Anniona w dniu 10 stycznia - nic na Stępezyńska i inne zarasyk?
Chcąc zbadać i przeanallzojednak o tym nie wiedzą wlbiają mleslęcmie 1200-1350
.
"'.ać .Przyczyny takiego rozluź
- T? nie d<? mnie.nalezy - dziale personalnym. Dominika złotych. A tymczasem wymienienia dyscypliny w zakładzie odpaw~ada kierownik tkalni Szymańska - miała w 1952 r. nione wyżej - Dominika Szy".1:" ZPB im. Stalina, zaczę ?b· Michałowicz. - Od tego cztery rozprawy sądowe za mańska zarobiła w styczniu
kartoteki iest rada zakładowa.„
przeglądać
ltsmy
samowolnie opuszczone dni, a tylko 544 zł, Helena Skupill.personalne robotników. Zamia
~ bież. ro~ już znowu. zdą- ska - 623 z~, Krystyna Reszjej
zakładowej
radzie
W
rem naszym było odnotować
ka - 613 zł itd.
kilka ~azwisk „bumelujących" przewodniczący Antoni Kila- zyła opuścić bez uspraw1edlinowski, ani też sekretarz rady wienia 4 dni pracy.
robotników,
\Vażny
nie są w stanie udzielić żad
zu- nych wYjaśnień. Z zasady choWynotowaliśmy więc następują
pełnie dowolnie rych, ani też nieobecnych nie
ce nazwiska tkaczek z tkalni odwiedzają, albowiem... nie
Wiemy z historii, że każdy
automatycznej: Janina Raksyk mają samochodu do swojej
ustrój społeczny pasiadał sozamknięty
opuściła z przyczyn niedyspozycji,
bie właściwą dyscyplinę prausprawiedliwionych 3 dni w
cy. W ustroju niewolniczym i
styczniu; Regina Socha - 3
feudalnym była to dyscyplina
2
dni; Danuta Stefaniak Jest rzeczą zrozumiałą, że pałki, w ustroju kapitalistyczdni; Henryk Stępień - 2 dni;
skoro w tkalni automatycznej nym
dyscyplina nędzy i
2
Dominika Szymańska
- która np. w styczniu wyko- głodu. Socjalistyczna zaś or2
dni; Helena Skupińska tylko 86,1 proc. planu, w ganizacja pracy społecznej mu
Wreszcie trafiliśmy do właś nała
dni; Krystyna Reszka - 2 dni
panuje rozluźnienie dy- si opierać się i opiera się n'ł
ciwego i najlepszego źródła której
itd.
scypliny pracy i bałagan ad- dyscyplinie świadomych i zjeponad 90 dnoczonych robotników
ministracyjny
„nie
proc. pracowników stanowi znających nad sobą - jak to
Kobiety belgijskie
młodzież, to w pierwszym rzę powiedział Lenin
żadnego
przeciw polityce przygotowań wojennych dzie odpowiedzialność za ten jar:zma,
ani żadnej władzy,
stan rzeczy ponosi zakładowe procz władzy wynikającej z
koło ZMP.
ich zjednoczenia się".
Umocnienie takiej właśnie,
Ale jakże mówić o odpowiedzialności kierownictwa ZMP, socjalistycznej dyscypliny praskoro sam przewodniczący A. cy dokonuje się w walce.
W okresie przejściowym od
Król przyznaje, że od 6 mie~ię
cy, od Zlotu Młcxlych Przodow kapitalizmu do socjalizmu a
ników w Warszawie, nie odby- więc w naszych warunk~ch.
ło się na terenie :iakładu ani zagadnienie to nabiera szczejedno zebranie młodzieży, ~ko gólnej wagi. Na naszym etapie
ro w ciągu całego miesiąca rozwoju mamy bowiem do czy
nie tylko z silnymi
sekretariat ZMP był zamknię nienia
ty na klucz, że aż zawiasy jeszcze przeżytkami kapitalizludzkiej,
mu w świadomości
pordzewiały.
ale też z zorganizowaną dyRzecz jest tym ciekawsza, ~ersją wroga klasowego, d·ą
obok tych zamkniętych zą.cego do rozprzężenia dyscyże
drzwi . przech~zili cod~iennie plmy pracy w naszej gospoJednak darce w celu zahamowania jej
nie~auwazywszy
·
wspomnianego faktu - sekre- ror.woiu.
Walka 0 utrwalenie socjalltarze or~a~zacji ~a~tyjnej,
Pol!tyka przygotowań woj„nnych prowadzon:i przez rząd belwmm przec1ez _speł- stycznej dy.scypliny pracy jest
k~órzy
gij"'1<1 Jest przyezyną kat:istrofalnej sytuaeji świata praey.
ri1.ać role ~os~liwych .or.'1eku- jednym z głównych odcinków
Na zdJ~iu: demonstraeja kob'et na ulleach Brukseli przeelw
now organ1zaCJi młcxlz1ez<'wei, o~ólne!!o frontu walki miedzv
z.niesleniu zasiłków dla matek karmiącyeh po zrównaniu wydla bezrobo'nyeh kobiet z zasiłkiem otrzysokości zasiłków
którz;i: . winni dostrzegać, że j socjalizmem. a ki:initalizmem.
mywanym prz~z bnrobotnyeh mPż.czy2m.
MARIAN BffiLECKI
właśc1w1e cała zakładowa or-

Wysokość

strat

Z na laz

a

STANISŁAWA MASLANKOW A, po powrocie z wyciec:<ki do ZSRR, zabrala się
wraz z mężem do organizowania spóldzielni produkcyjnej w Pleckiej Dąbrowie.
Z jej opowiadań o życiu i
kolchoźników
osiągnięciach
promieniowała taka przekonywająca sila, że wkrótce

potem w gromadzie znalazło się wielu. chętnych do zaRolniczego Zesno~u
łożenia
Spóldzielczego. Spóldzielnia
rozwija się coraz lepiej. Pod
wplywem Stanislaw11 Mnś
aktywistki Kola
Iankowej.
Gospodyń ZSCh. cora? wię
cej żon spóldzielcó1n wlącza
się do pracy zespolowej.

MARD.ZAKO-FELIKSA
W A z Krzesina jest wdową
i ma na utrzymaniu troje
dzieci. Właśnie gl6wnie jej
zawdzięczają

miejscowej

członkowie

spółdzielni swój

dzisiejszy dobrobyt. Ona to
trzema la,..ty
bo~iem przed
umiala przekonać snsiadki
o wyższości gospodarki zespolowej nad indywidualną,
sąsiadki zaś przekonały i na

•

kłoniły

mężów

do podpisa-

statutu spóldzielczego.
nia
Dzi§ wszyscy są zadowoleni.
Mardżakowa jako przodownica pracy w roku ub. w11pracowaln 191 dniówek obrachunkowych.

1

Sprawa
Janiny Raksyk

Sekretariat

Nadzwyczajna
niespodzianka

odcinek
naszej walki

CZAJKOWWALENTY
SKI od trzech lat stoi na
czele zarzqdu RZS Siemianice i stara się usilnie nie
tylko o zwiększenie zbiorów z pól, lecz również o
rozwój hodowli bydla i owiec. W roku ub. duże dochody ze sprzedaży mleka
i welny przyczynily się do
podniesienia dniówki obrachunkowej do 26 zl.

na klucz

I

MARIAN

MICHALSKI

Rolniczej
wśród czlonków
Spółdzielni Wytwórczej w
Adamowie Starym cieszy slę
zaufawielką sympatią i
niem, bo też jako przodownik pracy i dobry organizator stale przyczynia się do
zespofowego
pomnażania
dobytku. W dowód uznania
go
wybrali
czlo~kowie
swoim delegatem na KrajoSpóldzielczości
Zjazd
wy
Produkcyjne;.

~~~~~~~~~~~
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::ilan.s 45 dni

smutna
ale prawdziwa
wiatrach
o lawinach, halnych
'
•
dozorcach łódzkich

Pomyślna sytuacjo na rynku żywnościowym
Większe zarobki - większa pula towarów
Sukcesy dalekowzrocznej polityki władzy ludowej

O'D 'WEJSCIA W ŻYCIE UCHWALY RZĄDU O REGULACJI CEN
OG?LNEJ PODWYŻCE PŁAC I SPRZEDAŻY PRZEZ WIES NAD~
WYŻEJ< PRODUKCYJNYCH NA WOLNYM RYNKU MINĘŁO 45
WZROST UPOSAŻEN' LUDNI. W OKRESIE TYM NASTĄPIŁ
DZI PRACY. A ZWŁASZCZA ROBOTNIKÓW PRODUKCYJNYCH
AKORD O W Ą
Z KTÓRYCH WIELU PRZESZŁO NA PRACĘ
'
ZWll;KSZAJĄC ZNACZNIE SWOJE ZAROBKI.

wieprzowiny. Pula mit:sna na
Łódź przewiduje 40 proc. wołowiny, 40 proc. wieprzowiny
i 20 proc. cielęciny.

0

Okres, ~tóry mamy poza sobą, znamionowała olbrzymia
troska władz o pełne zaopatrzenie rynku, zwłaszcza w pro
dukty spożywcze. Wszystkie
sz.czeble handlu uspołecz.nionego oraz transport i admini~cja przeszły próbę ogniową. Wykorzystano olbrzymie
zapasy _żywn_oociowe. jakimi
dvsponuJe panstwo, by należvcie wywiązać się z zadania
petnego zaopatrzenia ludności
miejskiej w żywność do czasu,
kiedy już zaczną działać bodź-

wadzić

w

błąd

w ostatnich

Tłuszcz,

drób, ryby

dniach stycznia. Bez żadnego
Handlu wystąoił
Wydział
ekonomicznego do Ministerstwa Handlu Weuzasadnienia
trzydnlo- wnętrznego z wnioskiem o
powstał w okresie
wym zwiększony popyt na cu- zwiększenie pull
tłuszczów
kier, ale tych, którzy wyda· zwierzęcych dla Łodzi. a więc
wali nier..otrzebnle pieniądze, smalcu i słoniny. W tych
kupując po 20 kg cukru, spot- dniach
należy się spodziewać
kało rozczarowanie. Wydz.lał przychylnej odpowiedzi w tej
Handlu Frez. RN wydał pole- sprawie.
cenie dokonania dorzu~ów"
Drobiu różnego gatunku jest
na sklepy. Dostarc';ono cukm Pod dostatkiem, natomiast ma~
o 5{) proc. więcej, niż przaw1- ło stosunkowo
dostarczono
duje normalny plan. sztuczne ryb mrożonych słodkowodnych
zapotrzebowanie zlikwidowa- a więc szczupaka i sandacza..e zwiększenia towarowości no w przeciągu jednego dosło zupełnie nie było karpi ży
produkcji rolnej. W okres ten wnle dnia!
wych. przy równoczesnym peł
Zaopatrzenie sklepów łódz- nym zaopatrzeniu sklepów w
weszliśmy właśnie.
kich w mąkę, kaszę, nabiał, dorsze mrożone i wędzone. Ten
masło itp. jest więcej niż wy- ostatni gatunek potaniał. bostarczające. To samo dotyczy wiem w drugiej połowie styczwarzyw i owoców.
nia obniiOno cenę dorsza w~dzo
nego z 16 zł. za kg na 12 zł.
Znikły zupełnie kolejki w
sklepach łódzkich. Konsument Łodzianie jedzą więcej
Obecnie nastąpiła stabilizacja rynku spożywczego z tentraci na zakupy o wiele mniej
dencją stałego wzrostu masy
czasu. Obserwacje wykazały,
mięsa
iż przeciętnie na kupno paczki
Najtrudniej jest planować towarowej rolniczej. co się wy
masła, mięsa i warzyw trzeba zaopatrzenie naszego miasta w raźnie
zazn~cza na targowibyło w grudniu ubiegłego ro- mięso i wędliny. Wzrost spo· skach łódzldch.
ku zużyć około 70 min. Teraz życia w porównaniu z grudW najbliższym okresie oczete same produkty kupimy bez niem jest znacz.ny. w pierw- kiwać należy również pełniej
trudu i wysiłku w ciągu kilku szej połowie lutego łodzianie szego zaopatrzenia sklepów
minut.
skonsumowali o 20 proc. więcej łódzkich z tym. że asortyment
rodzaju towarów
mięsa 0 30 proc. więcej wędlin wszelkiego
1
niż w drugiej połowie stycz- będzie jeszcze bogatszy,
Potrafiliśmy wYelimłnować 1
nia. Od 1 do 15 lutego br. na·
zakłóceń
byto w łódzkich sklepach rze- zlikwidować spekulantów na
W ciągu omawianego okre· źniczych ponad 380 ton mię· odcinku spOiywozym, Jest to
eu nie zanotowano na terenie sa surowego i około 400 ton olbrzymi sukces, który jeszcze
Lodzi żadnych poważniejszych wędlin nie uwzględniając kon mocniej utwieTdza ws:i:ystkic-h
dostawach. Nie sumcjj mięsa w barach i re- w przekonaniu, że Uchwała
zakłóceń w
towa- stauracjach. W centrum mia- Rządu z dnia 3 st:vcmia była
brakowało w sklepach
rów spożywczych. Łatwowier sta ludność nabywa więcej wo słuszna i koniec~na dla lepni ludzie, ulegający wrogiej łowiny i cielęciny, . dzielnice szeco zaopałrzenh ludności.
Zb. Skibicki
plotce. dali się jednak wpro- robotnicze koąsumują więcej I

Kilka minut zamiast

godziny

Zaopatrzenie bez

to utwór wymowie optymizmem, wiarą w z-..vycię·
dramatur- stwo. I tu, w tej śmiałej agitacji za walką
gii francuskiej, któremu drogę do w obronie zagrożonego przez. imperializm
mas francw:.kich zagrodziła policja. światowego pokoju - odnajdujemy polityTo sztuka, której pośpiesznego zdję czną moc tej sztuki, jej mobilizujący chacia z afisza zażądali od swYCh fran- rakter. I w tym sensie trzeba stwierdzić, ie
cuskich sługusów amerykańscy okupanci Fran łódzkie przedstawienie ,.Pułkownika Fostecji. Reakcyjnemu rządowi francuskiemu nie ra" w reżyserii Leona Łuszczewskiego
wydobywa istotną ideową
udało się jednak stłumić głosu pisarza-patno· dobrze na ogół
ty, bojownika o pokój, wolność i demokrację. treść utworu, co dowodzi tym samym trafSztuka przekroczyła kordony atlantyckiego nego odczytania politycznej wymowy sztuki.
bloku I swobodnie rozbrzmiewa dziś. świę
Tym niemniej gdy chodzi o reżyserię - to
cąc zasłużone triumfy, na scenach wolnych nasuwa ona kilka uwag krytycznych. Przede wszystkim - scena końcowa została rekrajów świata.
Poruszając najbardziej palący i aktualny dla żysersko nieco zbagatelizowana. Wypada ona
ha- jakoś dziwnie blado, anemicznie i w całości
świata i ludzkości problem polityczny niebnej agresji amerykańskiej w Korei, nie robi wrażenia. I dzieje się to wbrew
sztuka Vaillanda odsłania w formie niesły oczywistym intencjom autora, który prz.ywią·
chanie sugestywnej prawdę o imperialistycznej wojnie w Korei. Ukazuje ona, do jakich
potwornych zbrodni i okrucieństw wobec bez·
bronnej cywilnej ludności i jeńców zdolni
kaci z Kożedo,
są ameryka1'i.scy żołdacy siewcy cholery i dżumy, atomowi i napalmowi zbrodniarze.
Sztukę Vaillanda słusznie określił jeden z
tragedię
krytyków, jako „optymistyczną
Ma-Sana". Mimo bowiem, że komunista
Państwowym
Ma-San ginie, rozstrzelany jako bezbror.ny
na rozkaz pułkownika
i skui'y więzień widz jest przekonany. że za- zuje do tej sceny szczególną wagę. Chodzi
Fostera
triumfuje ostatecznie sprawa Ma-Sana. Tę mu przecież o to, aby pokazać, że przyzna·
ufność w zwycięstwo i ten optymizm rodzi
nie się Fostera do winy nie nastąpiło wskutc>kże zakończenie sztuki. Oto wkrótce wzra·
tek wewnętrznego aktu skruchy pułkownika,
i.ta zwycięski napór sił partyzanckich. Puł· lecz bylo jedynie wynikiem faktu rozpoznakownik Foster otrzymuje rozkaz ewakuacji nla go. Ta intencja sztuki winna wywrzeć
Kaldonu, gdzie mieści się jego sztab, naka- przemożny wpływ na omawianą sytuację.
zuje spalić to stare, bogate w zabytki kul- Tymczasem
zamiast
Łuszczewski
reżyser
tury koreańskiej miasteczko. „Cóż znaczą nakłonić aktora Łuszczewskiego do jak naj·
woła usprawiedliwiając siebie wobec k0rea1l.·
starannie.iszego kamuflażu, pozwala pułkow
skiej dziewczyny - wasze drewniane cha· nikowi zachować się wręcz paradoksalnie, a
lupy. My przecież zbawiamy duszę Korei!". mianowicie„. od5łonić głowę z hełmu. jakby
Niedługo po tym miasteczko uwalniają oddla ułatwienia identyfikacji. Dalsze zastrzedziały partyzantów, biorąc do niewoli amenatury budzić
żenia i to już poważniejszej
a wśr6J
rykańskich żołnierzy i oficerów,
musi rażąco nadmierne rozbudowanie efeknich i pułk. Fostera. Na nic mu się jednak tów reżyserskich, a co za tym idzie i aktor·
nie zdała próba zatajenia swego stopnia ofi·
zwłaszcza w scenach iście amerykań
cers.klego i nazwiska oraz uniknięcia w ten skich, zalotów
obu oficerów do Koreanki Lyi
skich
sposób odpowiedzialności za popełnione w Stąd w niektórych partiach sztuki zarysowała
Korei z.brodnie. Gdy z.ostaje rozpom.any się szkodliwa przewaga wątku melodramatycz.
przyznaje się do winy.
nego, odwracając uwagę widza od nadrzęd·
W zakończeniu więc sztuki widz ogląda nego problemu sztuki: potężnego „oskarżam"
na imperialistycznej wojny i jej zbrodniczego
klęskę militarną i moralną najeźdźców
Koreę. I oto wbrew przekonaniu Ameryka·
charakteru. Na wszystkie groźące tym nienów, którzy, jak porucznik Mac Allen, twier- bezpieczeństwem sytuacje i dialogi, winna
dzili, że ich zwycięstwo jest „matematycznie" reżyseria nałożyć w pewnym stopniu tłumiki
pewne - i mimo przewagi technicznej j llopułkownika Fostera Tytułową po5tać ściowej potężna armia amerykańska w dłu·
gich zmaganiach z małą i bohaterską Koreą trafnie odtworzył w łódzkim przedstawieniu
ponosi porażkę. Zwyciężyła więc, co mocno Leon Łuszczewski. Rola to trudna, bo wymamoraln'l gająca pokazania rozwijającego się w gw!asiła
podkreśla sztuka Vaillanda,
na swej domości Fostera konfliktu między ~kulturą"
koreańskiego narodu. walczącego
ziemi ojczystej o sluszną sprawę - o swą nabytą w społeczeństwie kapltallstyczn:o;m. a
imperiall:.tycznej wojny,
wolność i niezależność. Sztuka tchnie w swej otwartą zbrodnią
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współczesnej,

walczącej

Opowi.eś ć

Ci, którzy byli

Skutki niedbalstwa nłe da
na sieti.• cttugo czekać. Po
gotowie budowlane wzvwane jest coraz czękiej dlii

w gósobie ta.

zimą

;q

rach latwo wyobrażą
ki widok: szczyty i zbocza pokryte grubą. fo;eżną pokrywą. Ze stromych ścian zwisają imponujące sopte lodowe, rozmiarami przypominają
ce jaskiniowe stalaktyty. Wibudzącu
choć
dok piękny,
Bo niech
dreszcz grozy.
przyjdzie hatny wiatr
wówczas le.winy poczną z hu
Idem zsuwać się ze zboczy,
a lodowe stalaktyty obrywać
i spadać w przepaść. .
ma
ktoś
Jeśli
obraźnię i trudno

podstemplowania

Do domu przy ul. Struga 9
wezwane ostarnto pogotowie
które mu<iało
budowlane,
usunąć zwisaj4ce od podd4•
tunkł.
S?1f aż po ptwnice Przegnicie tynków spotvodotoane bvło uiitqociq z.alewa-

slabq wy-

mu

pojąć

czar i grozę tego widoku,
spojidąc uticq niech rzy w górę, na dachy domów
lódzkich. To mu wystarczy,
aby zrozumieć nie tyle pięk
no g6'r w zimie, ile niebezpieczeństwo, 3akie czyha na
niego na dachach domów. A
trzeci dzień
wlaśnie mamy
odwil.?y i z dachów tradycyjnym zwyczajem zaczyna kapać, lać się i sypać. Sypie się
nadgniły tynk, spadają gzym
sy. Łódzlcim dozorcom nie
prZl)szlo oczywiście do gło·
wy, że śnieg leżący na dacTiach nie tylko można, ale
naW€t trzeba Z1'Zucić, a loda
we sople po prostu strącić
kijem.

stropów,

usuwan;a P1'Zegniłvch g:•ims6w i obrywajqcych się tynlców.

;qcq
mieszkań.

gnijq stropy, belki, dom niszcze3e w szybkim
tempie. Zresztq, śnieg 3zkodzi również dachom nieprze
Przepelnione
ciekajqc-ym.
„ynnv nie mieszczą spływa
jącej wody, ktMa ścieka pod
dach ł po ścianach domu,
przedosta.;ąc
kań..

się

do miesz-

Na

PT'ZlJ

ścian11

domu.

domu
3-pi~t„owym
ul. Mielczarskiego S3,

pogotowie budowlane usunę
ło tynki f gz11m.~11 grożące
oberwaniem. Przyczvna jak wvżej.
W Centrati Zbytu ArtykuTechnicznych przy ul.
PKWN 1 trzeba byfo podstemplować dach, kt6r11 skut
kiem przegnicia belek grozawaleniem. Przyczyna
ził
- również jak wyże;.
łów

P,.zykladów takich

możnii

A każdy z
by podać wiele.
nich jest dowodem niedbal-

dachy i topnie
to nie tylko przy
kra zasadzka na przechodniów. To także niebezpieczeństwo dlfl domów . Łódz
kie, stare kamienice rzadko
bardzo mogą poszczycić się
dachami.
nieprzedekającymt
Topniejący śnieg przedostaje się więc na strychy, do
Zalegający

stwa, lekceważenia obowiąz
ków przez dozorców, niszcze
nia mieni11 spolecznego. ZaBudynkór.o Mieszkalrząd
n11ch winien 3ak najszybciej
w11dać zarzqdzenie nakazujq
ce up1'zqtniecie śn'equ i 110pli lodowych z dachów. (tD)

jący śnieg,

się rzadko zdarza, wysoce wy·
uważającym
Amerykaninem.
siebie za „uczciwego" obywatela. Przybywszy na front koreański wygłaszał zrazu „humanitarne" hasła i wierzył w „humanita·
ryzm" i „demokrację" amerykańskiej cywi·
lizacji. Zachodzący w jego świadomości proces - to droga od jego credo. ogłoszonego
w pierwszym akcie: „Nie jesteśmy zbrodniarzami wojennymi. przybyliśmy tu. aby bro·
aż do roz·
nić Korei przed komunistami" kazu spalenia Kaidonu i rozstrzelania komunisty Ma-Sana.
Sekundującą pułkownikowi Fosterowi po·
stać młodego amerykańskiego faszysty, rów
nie bezwzględnego i okrutnego, jak i nieokrzesanego - ciekawie I realistycznie odtwarza Ryszard Barycz, choć nadając niekiedy

Foster

był.

co

kształconym

„Pułkownik Foster przyznaje się do winy~
Rogera Vaillanda

w
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Teatrze im. Stefana Jaracza

-

I

tej postaci przesadnie wybujały i trącący t.ieco groteską charakter.
Bardzo prawdziwą i ludzką sylwetkę dzielnego sierżanta Paganela. który zaczął dostrze·
gać i rozumieć cały mechan~z~ imperlalietycz
nej wojny, stworzył Włodz1m1erz Kwasko~
ski. Równie wyraziście Roman Stan~!ew1cz
zagrał rolę żołnierz.a Joe, głuptaka i s!epeg•J
wykonawcę rozkazów swych zbrodniczych
dowódców.
Gdv chodzi o wykonawców ról „koreań
skich~' - to wypada z uznaniem podkreślić
dobrą grę Olgi Bielskiej, jako Lyi A~l Yang.
Z wyjątkowo trudnej tej roli, bo wcląz WYI!la
gającej dwulicowej gry - udawania sojuszntcz
ki Amerykanów i maskowania wobec nieb
swej gorącej sympath dla partyzantów -wywiązała się należycie, wyposażając odtwarzaną postać w dużą dozę izodności oraz charakterystycznej dla ludzi wsci:odu prze&ad·
nej układności w słowie i geście
W sumie zewnętrzna i wewnętrzna charak·
terystyka tej postaci były bardzo przekony·
wające. W przeciwieństwie zaś do niej. tych
właśnie specyficznych cech i jak się wydaje
typ<.1
„koreańskości"
o
rozstrzygających
1
(zwłaszcza w jego zewnętrznym rysunku
sposobie bycia) - zabrakło jednak w dobrej
pod względem technicznym grze Leopolda
Zbucklego. odtwórcv postaci koreańskiego ka·
pitalisty - T~" Aodi Yanl?a Stąd wypectł on
mniej wiaryiodn1e dla wid.za, niż jego córka
Lya.

Scena Z In aktu: µnlkownlk Fos ter - L~on
Lnszoezew•kt. pnru<">'D!k Mae f\llen - Ry~zard
B:tryoez, Lya - Oli:a e;etska

Najbar:dziej jednak z. postulatem wiarygod·
stoi w kolizji ważna postać utworu komunista Ma~San. którego gra Antoni Zukowskl. W przeds.tawleniu łódzkim UJP.mn:e
zaważyło na rysunku scenic:mvm tej postaci
Postać cejakieś zbytnie jej u pro szczen ie.
chuje jakaś umowność. oowiedziellbvśmv ni!·
wet - plakatowość. Przeiawia się to tak w
martwocie I sztYwności gestów jak i w mono
toni1 głosu. Błedy te o<irP:"11„;1d::it:" nastać
Ma-Sana - o ile jest to tylko możliwe winnv ulec niezwłocznej korekcie
Dobrze przemyślana i zakomponowana oprawa dekoracyjna przedstawienia, które
jest dziełem scenografa - Ewy Soboltowej
- ie wszech miar zasługuje na pochwalę.
Wystawienie w polskim przekładzie ~ztukt
Vaillanda tak nieslycha.nie aktualnej. współ
czesnej I porus-zającej naJważniejszv problem
pokoju oraz udosteonienie jej
światowy łódzkiei publiczności je~t niewątpliwa i Wielka zasługą Teatru lm. Jaracza. Spektakl
.. Pułk..,wnik F0~t~r" iest cPnna nO'!vcia repertuarowa na łódzkiej scenie i nosi walory
dużeE?o rzetelnego wvslłku. 1akl włożył weń
cały kolektyw Teatru im. Jaracza.
naści

Zygmunt Nowicki

a

Dł·a uczczenia
35 roczaicy
powstania

Ar ii Czwwonej
PrezYdium Rady NarodoWydział
wej m. Łodzi Kuttary wraz z Klubem
l\llędzYDarodowej
KslĄtki 11~
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w czwar-

tek, 19 lutego br. w Itlubie
M. P. I K. Piotrkowska 86
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Marian Plechal, Maria Białoknewska-Butryrnowa

recytacje, Zdzisław Klimek
- śpiew, Zofia Czarecka
- fortepian. Chór z. Z. K.
pod dyrekcją J. Woroszył
Jy. POCl:ątek o ~inie
Wstęp wolny.
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Oszczędzaj
energię elektryczną

Wszyscy mogq wziqć udział

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
ad 1. li. de 28. IY. 1953 r.
Eliminacja odbędzie się

Jako amai1x:xrzy udzial w
W dniach od 1 do 26 kwietnia br. odlbędeie się &tara- Konkursie mogą brać człon
niem Ministel\Stwa Kultury i kl>wie zespOłów świetUcowych
SrDbuki OgólnopolSki KOiliku.ra i amatorskich, indywidualnie
Recytatorów.
Celem Konkursu jest wytalentów
s:zruk.alnie nowych
podniesienie
recytaito.rskich,
na wy?;szy poziom sztuki airwe
recytacji
itystyCZ111ej
wszystkich jej formach oraz
ipopu1a·ryzacja

„.....,.... • ...,_.
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LUTY
DZIS

KODl'ada

JUTRO
Leona

skut

WAZNE TELEFONY

oro-

Poi;ot. Ra.tunkowe 254-44
8

Kom. Miejska MO 253-00
Miejski Ośr. Inror. 159-15

ożn.a

dy%

blll-

iqz-

Apteki: nr 2 (Plotrkow
elca 95). nr 8 <Armil Czer
woneJ 53), nr .23 Zgleriska 63), nr 51 (Pl. Wolności 2), nr 30 (Nowotki
91), nr 32 (Rzgowska 51),
nr 5 (Gdańska 23).
A. s. nr 41 (Al. Kościuszki 48) dyżuruje codziennie.
DYŻUR POŁOŻNICZO·
GINEKOLOGJCZN'Jl'.

Od godz. 8 do 20: szp.
Im dr H Wolf - ul. t.a
g1ewmcka 34; od godz
20 do 8 szp. Im. CurieSkłodowskiej, ul. Cur1eSk!odowskleJ 15.

I

pracowników placO·
Bla.cha.rza, spawacza,
wych i sprzątaczkę za trudnią Ł6dzkle Zakła
Zgłoszenia
dy Obuwia ul. Wólczańska 12. przyjmuje Sekcja Personalna w godz. 7-15.
Garbarze skór futerkowych potrzebni od zaraz.
przyjmuje Referat Personalny
Zgłoszenia
Pracy „Kuśnierz" w Łodzi ul.
Spółdzielni
405-K
Pintrkowska 83.
Prządki na maszyny obrą-0zkowe, monterów
maszynowych, robotników gospodarczych zatrudnią natychmiast Sródmiejsko-Łódzkie Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Łódź, ul.
Roosevelta 10. Zgłoszenia osob'.ste przyjmuje
435-K
Dział Personalny.

(.Jgłoszen1a
LEKARZE
prześw1etjaRENTGEN
n1e ktat.1c1 piersiowe) zo
111--17 Obr
łądka 8-9,
<1470-G)
St~l l r.ctndu 76
Dr LASZEWSKI, slcórne-weneryc:-:ne. przeprowadził się Armii LudoweJ 27, róg Narutowicza,
Pl"7""'mu1e 17-1ą.30
Dr KUDREWICZ specja11.sta we'leryczne, skórne
8-D.SO, 3--5 Plotrl:owska
(2235-G)
nr 106.

a októre
towej
lę.

sztuki
spół-

:l~~

t

wiel, ktakl
ą re~ alor:v
f weń

Jeki

176)
jutra"
„Człowiek bez
dod. „Nasze ddecl", g.
17, 19, dozw. od lat H.
/REKORD (Rzgowska 2)
rok
„Nleo:a.pomnianv
GDYNIA (Przejazd nr 2)
8 20 d
Program filmów doku- 19 •
kult.-o~wiat 0 l\~t iit 1 ' • ozw.
ment. i
sport. 5-52", ROMA !Rzgowska nr 84)
„Przegląd
,,Puybrana córka", g.
„Droga racjonalrzatora"
lJ, 20, dozw. od lat 18.
.,Lud,?we 7<'~pohr spor·
towe • PKF 7-53 g. 18. \SOJUSZ (Nowe Złotno)
„Młodzi
„Ditta" dod.
19 ,.UJ!ea Granh:?.na. g.
g. 18.30
tmżynJ.erowle"
20, do.zw. od I. 12. Progr.
dla n.ajmłod.: „zasa· dozw od lat 18
dziadek n:e-pe", !STYLOWY - Nieczynne
dzlł
Kula", „Bvla z p0wodu remontu
,.Misio
WIT (Bałucki Rynek 1)
sobie mrówka" g. 16,
„Drużyna", g. 17.45, 20
17.
(dla dozw. od lat 7.
MŁODA GWARDIA
(Zielona 2) TATRY (SlenktewLcza 40)
młodzieży
„Nie ma pokoju pod
„Na granicy" - dod.

NOWY (Wlęckowsk'lego 15)
g. 19 „Henryk VI na
towaieh".
POWSZECHNY (Obr. Sta
ungradu 21) g. 19 „In·
tryga. 1 miłośt".
L'lf. ST. JARACZA (Jara-cz.a Zl-29) g. 15 „Pu1kownl:k Fo.ster'', g. 19
,,Dyrek·tor".
(Traugutta nr 1)
IUAŁY
g. 19.15 „Domek tnech
d'Z\.e wc-i:ą t".
(PiotrkowMUZYCZNY
zwieform
ska 243) g. 19.15 „Kra.I- ,,R&rW6J
16, 18, 20.
rZlłt", g.
na uśmlecllll".
12.
lat
od
dozw.
(Kopernika
„PINOKIO"
16) g. 17 „Skarb na pu- MUZA (Pabianicka 173)
,,Nie ma polcoJu pod
stkowiu".
(Plotrkow- oliwkami", g. 18, 2n,
„ARLEKIN"
ska 152) g. 17 „Jaś dozw. od lat 18.
szpa,k''.
(Franclszkaf1TEATR Mł.ODEGO WI- PIONIER
ska 31) „Bitwa o szyDZA (Moniuszki u)
ny" dod. „W kraju
g. 18 ,,zemsta",
socjallzmu" 5-52 g. 17,
19 dozw. od lat 14.
(Piotrkowska
POLONIA
67) „A po sobocl~ Jest
niedziela" g. 16. 18, 20
BAI.TYK (Narutowicza 20) dozw od lat 14
.,Bohaterowie I bobat.er PRZEDWIOSNJE (Żerom
kl" dod „WcU11:v pra-1 sklego 74) „Fanfan Tu
cownlcze" g. 14.30. 16.3'0 lipa.n", g. 18, 20, dozw
18.30, 2'0.30 dozw. od lat od lat 18
1 MAJA (dawniej Robot12.

Pracownicy poszukiwani

drobne
KUPNO-SPRZEOAZ

garniturowe,
KUPONY
sukienkowe
płaszczowe,
PKO kupuje
z paczek
sklep z samodziałami, ul.
Piotrkowska 121!.
OLIMPIA górna w dobrym stanie do sprzeda.mo:tna od
ni.a oglądać
9 do 11, Obr. Stalingra<:lu
(1872-G)
94, m. 8.
ICARTĘ rzemieślniczą na
dziewiarstwo i kwallfika
Oczekuję
cje posiadam.
Dr PIWECKI wewnętTZ- propozycji. Oferty sk!apJuca. serce 3-7. dać Biuro Ogloszeń Piotr
ne,
P_l..:o..:tr:.:k:.:O::.W::.:.Sk:.:.·:.:.a_35:.:":..·---- kow~ka 98 „Dziewiarz".
Dr ZAURMAN specjaliLOKALE
weneryczne
sta skórne,
Narutowi8-9.30, 4-6
(2170-G) SAMOTNY (reżyser fll'
cza 2
mowy) poszukl1je pomieDr _Jadwiga ANFORO- szczenia z wygooamL WICZ skórne. wenerycz- Zgloszenła tel. 218-26.
ne kobiece 15-19, Próch
0262-G)
t11ka 8
POSZUIUW, PRACY
~pecjallsta
Dr WOYNO
chorób skórnych, wene- GOSPODYNI samodzielna
zaburzenia poszukuje pracy na plerycz:iych, płciowe Nowotki 7. front banii. Wiadomość
Mic(2157-G) kiewicza 27-12.
10-11, 16-18
Dr CZYZYKOWSKI choroby \vewnętrzne, serce,
NAUKA I WYCHOW
reumatyczne 4-4i Grlań
(2263-G)
ska r.sa.
ZAPISY na 3 1 s-miestęcz
Dr REICllER specjalista nv kurs kroju, szycia 1
Weneryczn<" skórne, ołclo modelowania ubrań dam
Piotr- sklch. dzleclecych, biel'
we (zaburz.enta\
kowska 14, czw<:rta-slód- źnlarstwa P!'"T.Ylmu1a kur
(138".>-G) sy IPR -. Próc!!nlka 25
ma •• • •

eJ;imlna.cji terenoWYch
i otwartych oraz
eliminacji centralnych, kltóre
odbędą się w Wamzawie.
Repertuar Konkumu obejmie poe-Lję i prozę, z.arówno
lklasyczną jalk i współczesną ,
satyrę, monologi i garwędy.
Dla uczestników Konkursu
przewid:ziane są liczne na,grody. Organizacją i przygotowaOgólnopolskiego K<JiIJ.niem.
kur6u Recytatorów zajmuje
Organizacja
Państwowa
się
Imprez Al"tyetyc:zmych „ARTOS".

zah awa"' c h u 1•

''
Nie lada „z.aibawę" wymynież utworów współczesnych.
W Konktta:sie weZlillą udział śiili sobie 17-letni Ryszard
ul.
przy
zawodowi Bajsrezalk, zaan.
:z.airówno artyści
Jerrzy Kaźjak i amaitorzy, przy czym Gdańskiej 10
przy
mieszkający
uczniowie S2Jkół teatralnych mierczak,
31.
Stał.ingradu
Obr.
dwu ootatnich Lat mogą brać ul.
udział w Kanikursie jako ar-110 stycznia udali się oni do
!kina „Młoda Gwardia" przy
tyści zawodowi.

CZWARTEK

Straż Pożarna

najszer-

osoby oraz
zainteresowane
uczniowie szkół wszystkich typów, przy czym wiek recytatorów - amatmórw nie może
być niższy niż 15 la.t .
Konkura odbywać się będzie

nlk,

19

zyn.a

wśród

~~~~~eszl&:~a:;i,ełja·~~~

omu
3!,

w Łodzi

drogą

zaankniętych

Kilińskiego

oliwka.mi 0

,

g. 16, 18, 20,

dozw. od lat 18.
WISLA !Przejazd nr 2)
„DwaJ tołnierze" dod
„Błoou..-a" g. 16, 18, 20
d01JW od lat 12
WŁOKNIARZ (Próchnika
16) „Dr<>ga nadziei", g.
16, 18, 20 do.zw. od lat
14
·
WOLNOSC (Naplór'kowsklego 16l ,.Wawrzytko
wy sa4" _ progr. sklad
14
d
any g. • l6. 18, ozw.
„Awantura
od lat 7.
na wsi" g. :!il, dozw
od lat 7
ZACHĘTA (Zgierska 26)
JaJt"I" baby
,,Gęsi
progr. skład. g. 18, 20,
dozw. od lat 7.

I

SPOŁDZIELNIA PRACY

„ŚLUSARZ"
Ł6dź, uL Zachodnia.. 33, tel. 233-20
zawiadamia, że po reorganizacjj rozszerzyła znacznie dział czyszczenia

KOTŁOW

PAROWYCH

I WODNORUROWYCH
Wszelkiego Typu

paświęcona wynalazczości
w budownictwie

dojrzewania
przyspieszenia
betonu według pomysłu Franciszka Heby.

Wczoraj w Łodzi rozpoczęła
się ogólnopolska konferencja
poświęcona wynalazczości praprzedsiębior
w
cowniczej
podlegających Ministwach

,

J~anow

ul. Zielonej, ale bynajmniej
nie po to, aby obejrzeć film.
z
natomiast
ciemności w kinie i wysmatwaTZe kiliku dziewrowałi
kamieniem, używalilym
cząt
do · czyszczenia zamszowegc
obuwia. Ten czyn nie uszedł
jednak młodocianym chuliganom bezkarnie. Obaj 2l0stali oddani w ręce milicji, a
ootatnio skaz.ani na 3 miesią
ce obozu pracy.
Skorzystali

Kino „Młoda Gwardia" jest
od dawna miejscem spotkań!
aby
Trzeba,
chuliganerii.
ki:na
obsługa
ZMP-awska
interweniowała
energi.czniej
chuligańskkh
wypadku
w
ekscesów, a przede wszystkim
pootrafiła wychować widzów,
:którymi są przecież najczę
(slb ••)
ściej dzieci i młodzież

sterstwu Budownictwa Miast
i Osiedli.
złożone
Przed południem
zostały sprawozdania z działaln,ości klubów techniki i racjonalizacji oraz komórek wyzgrunalazczości zjednoczeń,
powanych w Centr. Zarządzie
Bud. Miejskiego Północ. Sprawozdania wygłosili przedstawiciele z Gdańska, Gdvni, Olsztyna, Bydgoszczy, Białego
stoku ,okręgu warszawskiego
i Łodzi. Po południu odbyła
się dyskusja nad sprawozdaniami oraz zwiedzanie zakła
produkcji pomocniczej
dów
ZBM, gdzie zastosowano przydo
racjonalizatorskie
rządy

Dziś

sesja
Rady Narodowej
Dziś, o godzinie 1'7, w sali
Pedagogicznego
Liceum
przY uL Wólczańskiej 1'71
odbędzie się sesja. Ra.dy Narodowej ro. Łodzi. Na podziennyro spraworządku
zdanie z działalności komikomisji
i
kultury
sji
oświaty.

„Lalkę"
do stolicy

Na

Sądowe epi~

Ko pusta
b~ł

restauratorem„.

Antoni Kapusta do niedawna, bo do roku 1949, był restauratorem. Po zlikwidowaniu „interesu" nie zrezygnował jednak z dawnych praktyk. W mieszkaniu swoim w
Piotrkowie przy ul. Roosevelsprzedawał znajomym
ta 36
Skończyło
wódkę.
pokątnie
się to jednak dla niego smut-

nie, bo za nielegalny handel
skazany na 3
został
wódką
miesiące obozu pracy i 2 tys.
złotych grzyWny.

•••
320 szkieł do lamp nafto„
wych zakupił w Łodzi Eugeniusz Bobowicz, zam. w Koń
przy ul. Krakowskiej
skich
2:. Ob. Bobowicz nie posiada,
wielkiego
tak
oczywiście,
mieszkania, aby usprawiedliwspomniany zakup.
wiało to
Zorientował si.ę natomiast, że
w Końskich chwilowo nie było szkieł w sklepach i postanabyty w Łodzi towar
nowił
mleJscowym
na
spieniężyć
rynku ze znacznym zyskiem.
Zamierzona transakcja zakoń
czyła

Otwarcie nowego

się...

6-miesięcznyrn

bytem w obozie pracy.

po-

(slb.)

domu konfekcyjnego

25 lutego 1953 r. otwarty zostanie w Łodzi, ul. PiotrkowW sali l\<lelodramu przy ul.
„ORBIS" w Łodzi organizuje w ska nr 53, specjalny dom konTraugutta 18 dnia 22 lutego rnss r.
niedzielę 8.3. 53 r. wycieczkę po- fekcyjny.
10 odbędzie się zebra~
godzinie
o
turystycznym do Warcląg :em
Do sprzedaży wchodzi pełny nie Jnform„cyjne czlonków Zwląz
szawy na przedstawienie „Lalki"
Bojowników
ku
0 Wolność 1 DeB. Prusa.
c1ęz
konfekcji
asortyment
wzywa człon
Zarząd
W programie wycieczki oprócz ldej, pierwszorzędnej jakości, mokrację.
ków do punktualnego przybyc a
bytności w teatrze będzie zwied1,a
nie trasy W-Z, MDM oraz tere- bez jakichkolwiek wad pro- nl zebranie.
Kultury i dukcyjnych. Każda sztuka bę
nu bu<:lowy Pałacu
W dniu 20 lutego br. o godziWyjazd z Łodzi w nie- dzie wyprasowana, zaopatrzo- nie 19 w lokalu w!asnym StowaNauki.
powrót
6
godz.
rzyszenia Inżynierów I Techników
dzielę rano ok.
na w przyszytą etykietę z 0- Przemyolu Włóklennlc-zei:o w Ło
ok. godz. 22.
ceny i symbolu dzi, przy ul. Plotrkowsk le1 135 od
zakładów znaczeniem
Zgłoszenla zbiorowe
pie- będzie się odczyt pt. ,.U~tawo
przestemplowana
pracy, szkól oraz Indywidualne\ oraz
.
.
przyjmuje ..ORBIS" ul. Plotrkow
dawstwo ludowe w trosce o ooska 68 do dnia 1.3. br. Ilość miejsc czątką Hurtowni Centrali 0- stęp I rozwój ra.cjonallzacj(". Pre
dzieżowej.
legent Antoni Anlolklewicz.
ściśle ograniczona.

*

*

SZKOŁA tańców W. Cy- ~KRADZIONO kartę me
pokwitowanie
Kiliń dunkową,
rulsldego Łódf,
dokumenty
skiego 46. Tel. 135-42. Za- na złożone
na nazwisko Stetanla Sc1
pisy oodzlennie.
bisz, Mickiewicza S---4.

Zakłady Uszczelnień

i Wyrobów Azbesto-

WYCh „Azbest" w Łodzi ul. Sucha nr 8-10
przypominają,

RO'ZNB

że stosownie

do uchwały

Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia
14. 12. 1950 roku wszelkie zażalenia i odwołania załatwia

SNIEGOWCE szare, brą
zowe, zamki l z.atrzask1
reperuje „ Wulkantzacia"
(1880-G)
Gdańska 59.
----------ZGUBY

oraz WYkonuje:
melkartę
Koźm,ńskl Ka38
m.
19,
Krucza
zimierz.
Jegit. Ubezp.
ZGINĘLA
Spoi. na nazwisko Tomczyk Stanisław.
SP-NIA oferuje swoje usługi w zakresie
napraw robót hydr.-ślusarskich i elektrylegitymację
ZGUBIONO
szkolną nr :?S na nazwicznych w punktach usługowych przy ul.
Irena.
Lerczak
sko
Nowotki 49, tel. 189-23 i Zachodniej 33
legitymację
ZGUBIONO
451-K
tel. 233-20.
na nazwisz.kolną nr 46
sko Synowiec Danuta.
Jegltyma.cję
ZGUBIONO
Wydaną
5-MIES. kursy kroju. azy ZGŁOSZENIA na nowe slużbową nr 4.
cia 1 modelowania IPR. kursy księgowości reje- przez WZWM Łódż naZapisy strowej,
przebitkowej zwlsko PC>Cllew6k1 Mlchal
Piotrkowska 69
oraz na
codziennie od godz. 9-12 i początkowej
!282-K) ltursy maszynopisania, ję KOT białorudy duży, o1 13-19.
zyków . obcych i admini- czy żółte zagLnął. Wskas-MmB. kursy kroiu. stracyjne przyjmuje se- zać miejsce lub odnieść
szvcta i modelowania - kretarlat Ośrodka Poli- za nagrodą. Piotrkowska
(1754-G)
IPR. Sw1erczewsklego 17 technicznych Kursów - 130-14.
od IPR. Andrzeja StruLta 4 DNIA
codziennie
Zapisy
.2<!.l.53 r. z.aglnąl
godz. ~1! t 16---19.
MASZYNOPISANJA, ste- owczarek żółty w kagańz numerkiem rej.
cu
1 b"
nog.rai 1 iurowej. Zapl- 8478. Odprowadi::ć Ktllń
KURS ostatn1, przedwa- sy - Kursy Stowarzysze- skiego 180 Sysiak.
nowoczesnego nla Stenografów - Makacyjny
wejściówkę
kroju. modelowania u- szynistek. Kilińskiego 50, ZGUBIONO
na nazwisko
fabryczną
dzlecie- Piotrkowska 83.
brań damskich,
cych, bieliźniarstwa roz- - - - - - - - - - - - Henryk Purgał, Bystrzy(lr.61-GJ
poczynamy 3 marca Na OSRODEK Pa1\stwowych eka 7-9.
(2071-G) Kursów Księgowości
wrot 3:&
i SKRADZIONO leglt. zw.
Ubezpiecz. Spoi„
~asz.ynopisanta Dyorekcjl zaw„
ZAPISY na kursy kroju. Oitręgowej Sz.kolenla Za- wejściówkę fabryczną, 2
szycia 1 modelowania IPR wodcwego w Łodzi, Ko- tegit. tramwajowe 1 bilet
sekretariaty peI'nika 41,
przyjmują
tel. 205-65 na nazwisko Genowefa
kursów w Strykowie. ul zawladamla, :te kursy roz Rynk, Łódź, Hlpot.eczna
w poczną się dnia 2 maTca nr l6---3
Sw!erczewskte.l(o 6.
(1660-G)
(907-G)
Głownie, Pl. Wolnośct 21 1953 r.
ZGUBIONO leglt. szkolAndrzej Pieną nr 67,
trzak, Próchnika 45
ZGUBIONO kartę melOSTRZEŻENIE
pokwitowanie
dunkową,
Ostrzega się przed kupnem skradzionego
dokumenty
na złożone
Janina Werykowska, ul.
silnika elektrycznego marki Schorel-Typ
'lorawledllwa 7-1.
Eka! 931 - Nr fabr. 623736 - Łódzka WyZAGINĄŁ pies seter (br?
448-K
zowy) Odprowadzić K!łiri
twórnia Papierosów.
s~lego 78, Nowak.
naprawy kotłów, roztłaczanie rur, wymiany opłonek i płomieniówek. sztamowanie
nitów i blach, docieranie zaworów itp.

Kraiowa konferencia

ZGUBIONO
dunkową

dyrektor lub jego

zastęp

ca w poniedziałki od godz. 14 do 17. Jeżeli

ZGUBIONO Jeglt. ZZPF
w Łodzi na nazwisko Ry
w poniedziałek przypada dzień wolny od
szard Żelewski Łódź, ul.
pracy, dniem przyjęć jest najbliższy dzień
(1734-G)
Worcella 13.
Jegit. Zw.
ZGUBIONO
425-K
tygodnia.
powszedni
Ryzaw. na nazwisko
szard Przyslo.
Zw.
ZGUBIONO leglt.
nr 2136112 Włady
zaw.
Dysław Fisiak, Łódź,
(1740-G)
nowska· 13.
Spółdzielnia pracy Instalacyjno-BudowlaZGUBIONO kartę meli Elektromechaniczna „Mono-Techniczna
dunkową i pokwllowanie
dokumenty.
na złożone
tor" Łódź, ul. Wólczańska . 35 przypomina,
Maria Fiszer Łódź, Wodże stosownie do uchwały Rady Państwa i
(1741-G)
na 10.
ZGUBIONO kartę melRady Ministrów z dnia 14. 12. 1950 roku
pokwitowanie
dunkową,
dokumenty
złożone
n.a
wszelkie zażalenia i ~odwołan'.a załatwia
Ryszard
nazwisko
na
prezes lub jego zastępca w poniedziałki od
Wolniak, ul. Pabianicka 1
(1742-G)
m. 20.
godz. 16.30 do 17. Jeśli w poniedziałek
Zw.
ZGUBIONO legtt.
przypada dzień wolny od pracy, dniem
Zaw. Bart>ara Murawska,
Nowozarzewska 10-18.
przyjęć jest najbliższy dzień powszedni tyJeglt. Zw.
ZGUllIONO
428-K
godnia.
ToZaw. na nazwisk.o
Majewski, PKWN
masz
(1744-G)
nr 22-16.
ZGUBIONO Jegit. tram- ZGUBIONO kartę mel- ZGUBIONO leglt.
Zw.
fa- dunitową oraz pokwlto- zaw. na nazwl~ko Anna
.ówkę
wajową I wejśc
bryczną. Janina Mlszc:z:e- wanie na złożone
Przybysz.ews~lego
doku- 1:1elt,
rzewicz. Nowotki 130-20. menty na nazwisko Fran nr 117.
(1815-Gl
zam.
Zw ~ szka Plebańska,
ZGUBIONO legn.
SwierGen.
ul
Łodzi
w
Plusa
zaw. Aleksander
&KRADZIONO kartę mel
c-zew•kiego 19. m. 1o
7-am. ul. Tatrzańska 76.
Tyszka,
dunkową Irena
sluz- Łódź, Witolda 2. (1816-G)
wejściówkę ZGUBIONO leglt
ZGUBIONO
fabryczną Ka'Zimiera Kra b-Ową wyd. przez Centra
kowiak. Tunelowa 1. m 8 ię Od'Zieżowa oraz Jeglt.
zw. Zaw na nazw!s'rn PRZVBłu\KAŁ się owcza
ZGUBIONO kartę mel- Czeslaw Grzvwacz Nam- rek alrnc'<i . Odeb•oć moż
oraz odcinek towicza cł-i2.
dunkową
l -ia War~zawska 38.
'
zameldowan ia. Krystyna
Łóclź, ul. illllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Matuszewska
Przybyszewskiego 08. m
WYDAJE INSTYTUT . PRASY CZYT~:t.NJK
(1773-G)
51.
:;;RedaKcJ• 1 Admm1str8<'1e f.odż ut P1otrl<ows1<& 98
ZGUBIONO kartę mel- §tel Centrala 28~-00 Red nacz l~-64. o:odz przy•'.
dunkową. Jegit. Ubezpie- ;::12-13
Sekretarz odpow 204-75 itndz przy] 10-12.
czalni Spoi., pokwitowa- i 1z1a1 stos poda ren 283-00 wewn 36 oraz 228-32. dział
doku- :S:>P-Ortowv 208-05 dztał kn't Hl·lO. dz:4t .nlejs.lti
złożone
nie na
menty na nazwisko Ste· :;
228-'2 • 114-32 dt.I ni 11 stów 143-80
fan Marcjanik. zam. Lód:f ~ 'tedakc1a ro>l<op•sow 01e zwrara 1.e •re~e I terminy
Przejazd 67 m 29
ogłoszeń n1e bteM:P odpow1~dz1aln<>~ct.
;:
tel 111-50 I 114-75
wejśc: ówkę E Dział oglos>etl Piotrkowska 96
ZGUBIONO
ezvnnv 8-16 w sooot:v 8-H
!abryczn'I. Nazwisko Wlk S
toria Suli!'Z, Lódź . Par- §:::ena w orenu1"1ero„1e oncztowei 5 zl mfe„~C"J:nle
1814-G' tyzantów 50.
.REDA!'lfl.Tle fi""' ""~"'M Rl"n KC'"Y.TNl!l

a

„
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NUtnery startowe
zawodni czek
Podajemy numery startowe
zawodniczek według klubów
biorących udział w iumleju o
Puchar Polski w pilce siatkowej kobiet.
Ra.dzlmy wYkaz ten zacho·
bowiem turniej trwać
wać
do niedzieli
będzie w Łodzi
wł~ie.

KOLEJARZ (GDARSK)
Bucz:ma Janina
Depta Irena
Kurc Elżbieta
l'(la.guzówna Allela
Ollchwierówna Alfreda
10 Orzechowska. Halina
4 Pogorzelska Maria
3 Tomaszewska Halina
"Z Weliwng Katarzyna
Trener: T-yszeckl Luc.fa.n
8
Z
5
O
6

AZS (WARSZAWA)
4 Hajecówna K.
1 Zakolska K.
2 Abis1ak J.
6 Krogulec T.
5 Szczawińska M.
7 Kotnls M.
3 Krawczyk I.

8 Kubicka W.
9 Szałowska
11 Laokowska
Trener: Szewm;yk Jerzy.
GWARDIA (KRAKOW)
5
10

11
9

13
O
"Z
6
3

Tumidajewicz Wanda
Czeczotka Barbara.
Waszkiewicz Jadwiga
Jasińska Barbara
Data Barbara
Dziak Irena
Pindela Danuta
Mikulska Ha1łna
Woźniczko Helena
Trener: Szpyt Zbigniew.

GWARDIA

(WROCŁAW)

SUwkówna Stanisława
Hrydzewicz Irena
"Z Złębówna Barbara
5 Zembrzuska Alicja
3 <;:zerska Bożena
8 Marciniak Irena
4 Pachucha Janina
O Trybulska Romana
Trener: SUwka Józef.

6
1

Połońska

AZS prowadzi przed
Zadawaliśmy sobie pytanie, ,miał dwie piłki set-meczowe
która z tych sześciu drużyn, zmarnowane i ostatecznie odstojących na baczność w cza- dał seta Spójni.
sie otwarcia finałowego tur-1 Czwarty set wygrywa Spójnieju, zdobędzie Puchar Pol- nia 15:13.
zanosi się na sensację. w
ski.
Drużyn! prezentowały si~1cstatnim, decydującym secie.
Po uroczystości Spójnia prowadzi 1:0; rotem
efektownie.
otwarcia turnieju na sali zo- do głosu dochodzi Kolejarz
Kole- prowadząc 7:6. w tym stanie
stały dwie drużyny
opanowuje
jarza z Gdańska i Spójni z drużyna Spójni
się nerwov.zo i zdobywa punkt
.
Warszawy.
punktem. Kolejarz gra
Faworytem była druzyna -rn
Kolejarza, która przyjeżd:ilając chaotycznie. W rezultacie wydo Łodzi przyv.riozła z sobą grywa Spójnia w stosunku
zdobyty w roku ubiegłym pu- 15:9.
Notujemy pierwszą sensację
char prz~ch?dni.
yv drU:zyn1e _Kolejarza grały turnieju. Spójnia _ Kolejarz
(8 : 15 , O:l 5 , 15 :13, 15:13,
rruędzy innymi: Kurcowa, Po- 3 :2
gorzelska i Tom~~z:ws~a.. . . 15 :9).
W zespole SpoJnt w1dzieltsmy Wojewódzką, Zarzycką i Drugi mecz rozegrano mię~
dzy Unią a Gwardią z WrocWytrykowską.
Pierwszy set kończy się zwy ławia.
Pierwsze dwa sety wygrywa
cięstwem Kolejarza 15:8, druprzynosi zwycięstw~ Unia 15:4 i 15:9, a w trzecim
gi set
siatkarkom z Gdańska 15:0 l secie Gwardia gra znacznie
nic nie zapowiada by Spójnia
mogła wygrać po stracie 2 se-

Bokserzy Włókn;arza
iadą

na

rewanż

do Małej Dąbrówki
Pierwszy mec:z bokserski rozegrany w Łodzi mlęd.zy Włóknia
z Malej
pięściarz.ami
rzem a
Dąbrówki zakończył się zwyclestwem łodzian 14:6.
W nadchodzącą niedzielę Włók·
ro:regra w Małej Dąbrówce

spotkanie
Skład

rewanżowe.

Włókniarza

przedstawiać

się będzie następująco: Anielak,
Kęeer-ski. Matecki, Lewandowski,
Kaźmierczak, Kawczyński, Haase,
szczepocki, Walaszczyk i Jaskóła.

Danuta

4 Łazacka Hanna
3 Możdżyńska Janina
6 Wytrykowska Lidla.
English Aleksandra
(bez numeru)
Trener: Strycharzewskt
UNIA (Ł0D2)

4 Zakrzewska Mirosława
8 Solarz Halina
9 Hofmokl Anna
O Serwatko Stanisława
10 Candryk Jadwiga
7 Hilczer Zofia
3 Skrodzka Aurelia.
6 7.akrzewska Jadwiga
5 Kopczyńska Krystyna
Trener: Ficek.

Zapaśnicy

na macie

Atlee1 Spójni z Gdańska przyjadą do Łodzi, by w nadchodzącą

godz. 18 rozegrać spot
kanie towarzyskie z Włókniarzem
Mecz odbędzie się w sali przy
ul. Ogrodowej 18.
niedzielę 0

Trzeba

wysoko

wygrać

w Poznaniu
walczą o wejście do
rozgrywek o druży·
nowe mistrzostwo P<>lsld.. ostatnio szachiści Włókniarza wyg,rali
z Ogniwem z Gdańska 4,.5 do
3,5 pkt.
w niedzielę czeka ich bard-zo
ciężki mecz ze Spójnią z Poznania. Spotkanie to łodzianie powin
ni wysoko wygrać, bo w przeciw
nym razie do fiflału zakwal1fi·
kuje się drużyna Ogniwa z Krakowa, z którą łodzianie zremlso·
Szachlśct
finałowych

wali.

__.__,..o~

Sl{AJłD
pośredni związek między działalnością waszego
szą pracą na Przeklętej_ Zapewniarr. was. że po

ojca, a wapierwsze dyrektor nie na-

takich ludz.i. jest niewielu, a po drugie leży do nich. Rozpytując o waszego ojca, starał się \vycią&
nąć fakty, które by zaprzeczyły stanowczo tym pogłoskom.
a raczej - bazgrołom.„ Jest rzeczą charakterystyczną, że
ojca waszego oskarżają jedynie autorzy listów anonimowych. Nie otrzymaliśmy dotychczas ani jednego bezpośred
niego oświadczenia, podpisanego imieniem i nazwiskiem.
Autorzy anonimów nie chcą się ujawnić? Prawda?
- Nie chcą się ujawnić, bo kłamią! - wykrzyknął PaweL
- Łotr potrrfi kłamać w oczy nawet na śledztwie Dlaczego jednak Żaden z autorów listów anonimowych nie zechciał zagrać w otwarte karty? Kim są ci „dobrze poinforŁODZKI

jedzie do Kielc na Puchar Nizin

I

nr 43 (2671)

D-4·12535

na starcie

bokserskfe

I

Wl{lasie,,A''-12drużyn

w

,,B"-24

łódzkiej klasie „A" znaj·
dować się będzie w tym se-

651

6 DZIENNIK

Szesnastu narciarzy z łodzi

W

- Oczywiście, że nie ma najmniejszego sensu! - zgodził
się z nim Fiedosiejew. - Zrozumcie jednak, że istnieją ludzie, którzy uporczywie usiłują udowodnić, że istnieje bez-

Unią

lepiej i po ciekawym przebtegu walki set kończy się niezwycięstwem
oczekiwanym
W ostatnim
15:13.
Gwardii
15:5.
wygrała
secie Unia
Ostateczny wynik 3:1 (15:4,
15:9, 13:15, 15:5). Najlepszvm;
w drużynie Unii były: Hofmokl i Zakrzewska.
W ostatnim meczu dnia AZS
A WF spotkał się z drużyną
Gwardii z Krakowa odnosząc
zwycięstwo 3:0 (15:13, 15:2,
zna.lduie
w Kudowsl<lch Z~kłada~h Przemysłu Bawełnianego
15.9).
się piękna sala gimnastyczna. Me<"ze piłki kos7ykowe.1 clf'<7ą
Poziom gry zawodniczek w
powo<lzcn!om.
wielkim
się wśród pracowników tego zakladu
pierwszym dniu był słaby. Być
Fot. CAF Baran0'1VSki
może, że pod koniec turnieju
poziom nieco się podniesie.
•
Po wczorajszych spotkaniach
prowadzi AZS przed Unią
Spójnią, Kolejarzem. Gwardią
Wr. i Gwardią Kraków.
Dziś o godz. 17 dalszy ciąg
Grają następujace
turnieju.
wyjedzie z Łodzi do rech sędziów łódzkich: Szwej·
Dziś
pary: Unia - Gwardia Kr ..
Spójnia - AZS A WF, · Kole- Kielc reprezentacja narciars:rn {owski, Garliński, Jeżewski l
na zawody 0 Puchar Nizin.
jarz - Gwardia Wrocław.
A.ręcki.
Mistrzostwa w Kielcach r<>z
ooczną się 20 bm.
Trasa biegu na 18 km wytmięta została przez organiza·
torów na wzór tr;oi~ norwesdch. Prowadzi ona ostrymi
Rozgrywki Ligi Międzywo- grywkach o wejście do II Ll7-iazdami i wągkimt holwee:ajewódzkiej (łódzkiej) w piłce gi. Z Ligi Międzywojewódzkiej
mi. Trzeba więc być dobrze
nożnej rozpoczną się 15 marca. spadają dwa ostatnie zesoolv
przygotowanvm technicznie.
W pierwszym terminie spotka· do klasy .. A". W razie równej
ją się z sobą następujące dru- ilości punktów decydować bę
Misłrzosłwa
dzie lepszy stosunek brażyny:
GWKS Częstochowa-Ogni- mek.
Łodzi
Ciekawy jest punkt 8 regu·
wo Częstochowa.
Gwar- laminu rozgrywek, który poWłókniarz Radom Indywidualne mistrzostwa
wiada, źe w razie ni„rozegra·
dia Łódź.
bn'rncrskie Łodzi rozegrane zoLZS nia choćby jedneizo meczu zeSpójnia Tomaszów staną w terminie od 5 do 7
spół automatycznie zostale wY
Suchedniów.
bm. w hali na Widzewie.
Jarosiński
Unia eliminowany z rozgrywek. a
Włókniarz Widzew
W mistrzostwach udział we-przeciwnikowi przyznane zoPiotrków.
7-mą wszyscy najlepsi pięścia
zaŁodzi
reprezentacji
Do
Stal staje zwycięstwo walkowerem
Stal Starachowice
rze poszczególnych klubów.
wyeliminowana w kwalifikowaru zostali następu
Drużyna
Skarżysko.
Ci, którzy zdobędą tytuły
zawodnicy:
Kolejarz Łódź - Włókniarz następnym sezonie grać bę- jący
Kobiety _ Wa.Plennik, Wyr- mistrzów Łodzi wysłani zo~ta
dzie w klasie „A".
Pahianice.
ną do Poznania na mistrzoMistrz Ligi Międzywojewó wicz, Kozera, Sikorska.
Drużyna, która wywalczy
Juniorzy - zambrzyckl, Du· stwa bokserskie Polski.
pierwsze miejsce zdobędzie dzkiej powinien być wyłonio
dzik.
prawo brania udziału w roz· ny do dnia 6 września br.
Juniorki - Kobylińska, Ja.

Międzywo1·ewódzka
Una
~~:S·P=~~:e~Y;;Yó~~;~/o~~
6
stępnego seta 15:13. Kolejarz

marz

SPOJNIA (WARSZAWA' •
9 WO',fewódzka Zofia
2 Zlelniok Klementyna
:l,arzycka Wanda
"Z
5 Wassera Teresa
11 Góralska Marla
1

Pierwszy dzień turnieju
o Puchar Polski

drużyn piłkarskich z
następujących kó? sportowych:

zonie 12

„CETEBE", Spójni nr 326.,
GWKS, Ogniwa MPK, ZPB
im. Armff Ludowej, Włóknia
rza przy Dyw. Kościuszkow
skiej, ZPW lm. 9 Maja, ZPB
im. Marchlewskiego, Włók·
niarz Widzew I, Kolejarza
przy DOKP I. Gwardii.
W klasie „B" znajdują się
w sumie 24 zespoły podzielone na dwie grupy. W pierwszej grupie znajdują się rezerwy klubów znajdujących
Natomiast
się w klasie „A".

w grupie drugiej znalazły
zespoły: Stal A II, Unia,

się
Ło·

dzianka II, im. Gwardii Ludo
wej, Im, J. Stalina. Ogniwo
18. Wytw. Sprzętu Mechanl·
cznego, Ł6dzldei Fahrvki Maszyn, Stal T-13, ,,Wifama",
Technikum Włókiennicze. Lotnik.
W klasie „c•• znajdują się
wszystkie pozostałe koła spor·
towe nie znajduiące się w „A"
I „B" klasie. które brały udział w rozgrywkach w 1952
roku. Koła nawozglaszające
się powinny do dnia 25 bm.
wypełnić specfalne ankiety i
-i:głosić się do Sekcji Piłki No·
foej ŁKKF w Łodzi przy ul.
"Komuny Paryskiej 5.

Tyle tylko
mowani", „życzliwi", „wszystko wiedzący"?
o nich wiadomo, że uporczywie zachowują incognito.
Paweł słuchał go chciwie, starając się wniknąć w ka:!de
słowo.

- Teraz, wracając do aktów sabotażu na Przeklętej inaczej chyba nie można nazwać tych wypadków - ciągnął
Fiedosiejew - należy stwierdzić, że sytuacja jest bardzo
zagmatwana. Będziemy musieli wyjaśnić duźo tajemniczych
i niezrozumiałych rzeczy, zarówno jeśli chodzi o charakter
tych -wypadków, podczas których z reguły nie było was na
terenie kopalni... jak 1 przv zidentyfikowaniu osobników.
podobnych do was z wyglądu, których widziano na Przeklętej ... I wreszcie ten fałszywy telegram... Wszystko to nie
jest bynajmniej proste... Uderza mnie jedno...
Fiedosiejew wstał zza biurka, usiadł obok Pawła i zwolna. ważąc każde słowo, zaczął rozwijać swój plan:
- Przypuśćmy na chwilę, że akty sabotażu na Przeklętej
są ujęte w pewien system i dążą do urzeczywistnien'" i:łkie
gcś, n..'l. razie niezrozumiałego dh nas, celu. Jeśli orzyjmi~M:V
w charakterze hipotezy pomocniczej, że zadaniem sprawc:v.
lub sprawców aktów sabotażu. było nie tylko zdezorganizowanie prac przy odbudowie Przeklętei, lecz także zdyskredytowanie 1 doprowadzenie do zwolnienia uczciwego i pracowitego personelu kierowniczego. to czy nie lepiej byłoby
zasugerować nieznanym przo~tępeo~ źe ich akcja została
uwieńczona powodzeniem? ... To moźe uderzyć im do głowY.
któremu wszystko się udaje, często zapomina
Człowiek,
o ostrożności.

,„ „ „ '

•łlAPIO•

błowska.

CZWARTEK.. 19 LUTEGO
Seniorzy do biegu na 18 km
- Wajda, Gąsienica, Jarosiń '1.20 1 1'1.30 <Ł) „Z mikrofonem
przez rruasto I wieś". 7.35 CŁl .z
ski.
gromad naszego województwa„
Bieg srla.fetowy 4x10 km - 7.50
pogody 7 55 Wtadom
Stan
Kajzer, Dmochowski, Cukier i poranne 8.00 <Ł> Kwadrans muDerwłnls.

tykt rozr.

U.45

,.Głos

ma1a ko-

13.00
12.04 Dzienmk
Razem z zawodnikami wy. biety".
Koncert rozr. w wyk ork ŁRPR
jedzie z polecenia GKKF czte od H Deb!cba 13 40 {t:.) Muzvks
rLl

"ozr. 14.10 Dla klas I - .. O zb·m
wrózce".
czarodzlejU I dobre1
Dla klas VT - •• N:euzy 1t
lł.30

Pił}ściarze GWKS
walcza w Łodzi
z Gwardią-Przemyśl

rzebl!I

csuwa~ 0 •

14.SO

•• s·v("l,;~v.„

melodie" - ~ra zespoi harmon;.
15.09 Komunikat o stame
stów.
wód 15.10 Aud llter. 15.341 Dla
dZ1eel - „Zabawy I tańce przv
16 oo •• Wszechnica Ra·
<iłośnlku"
diowa" - „Zarys historii powszechnej" CI) 16 20 !Łl .. Radiowy
teatrzyk zagadek"' -

„Pomvśl

e

16 35
Poprzec1n1o Istniał projekt roz- ,gadnJesz" aud dis młodz
spotkań
operetki w1edeńwszystklcb
Zalożvciel
'Ł)
igrywan1a
17.00
GWKS w meczach o wejście do 1klej - Franciszek Suppe
Jedna!< W:adom POpołudn. 17.15 (Łl Mło
w Pablan1cach
iil Ligi
\tvm razem mecz GWKS z GwaT· 1Z! muzycy przed m'krQfonem
„Od
18 OO !Ł)
l:!lą z Przemyśla odbędzie s1e w !7 45 IŁ) Muzyka
nadchodzącą nledZlelę w hali na 'laszvch
korespondentów". 1815
„Kontrola poma
'Ł) Reporta2 pt
Widzewie.
ga w rytm1cznvm wykonaniu oJa
P<>C'latek o godz tt
'1ÓW" 18 30 .. Odpowiedz! fali 49·•.
tn 10
8 42 CŁl Koncert solistów
ros dla zaladtowv kurs jęz
19 30 Muzyka 1
•wansowanych
JREDĄ@Jt 'ktualnotci. 20.00 „Dla katdepo
r:oś miłego". 21 OO Dziennik. 21.30
, Wszechnica
Zofia Kabat. - Dom Wasz w 'l.łuzyke tan. 22.00
„Historia literatury
najbliższym czasie ~dzle remon- 'tadlowa" 'olskleJ" im. 22.20 •• Najoickn ·e1.
towany. na koszt ZBM.
Je<rzy Grocllulsk1 - Rozgniewa· •ze s:vmfonle Mozarta". 22.41 Seny, Stanl-sław Cbae. - W Wa- renaciv romanse l kolvsanki. 2~ 25
kamer. 23.50
muzyka
;zych 61)rawacb interweniujemy Polska
O•tatn!e wiadomości..
o wvnik:ach powl.adomlmy.
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