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Prawdziwe przyczyny krętactw USA
w czasie rokowań w Panmundżon

38 tys. jeńców wojennych
wydali Amerykanie Li- Syn Manowi

Polskiej Rzeczydo
Podukcyjnej w Polsce
....
mocy rządu ludowego osiąg- pospolitej Ludowej o powołaAgencja Nowych
PEKIN.
dorobek nie Ogólnokrajowej Rady Spół
nął bardw poważny
Chin donosi z Kaesongu:
w dziedzinie życia gospodar- dziclczośct Produkcyjnej.
11!53 r.
25
Rok IX nr ł8 (26'76)
W pażdzierniku roku ubiegczego i kulturalnego, obejmulego Amerykanie przel\a:rall
jąc już przeszło 120 tys. gos- ~--~--~~--~---~-------------------------------------------+------- potajemnie bandytom l's~·npod3rstw chłopskich. Z każ
manowsklm pod pretekstem
dym dniem rośnie ilość spół
„zwolnienia", 11 tysięcy jeńdzielni produkcyjnych, nieców wojennych, których zmuustannie włączają się do gospcdarki zespołowej, zarówno
do spółdzielni już istniejących
Projekt stac1i „Plac Teatralny"
jak i nowopowstających, ty-
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Łódź, środa

Isili

................
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KRAJE. OBOZU POKOJU

s.iące

chłopów

pracujących.

uroczyście obchodziły

Wzrost ruchu spółdzielczości
produkcyjnej i jej potrzeby w
:zakresie dalszego rozwoju gospodarczego oraz umacniani~
crganiz3cyjnego i politycznewzmocnienia
wymagają
go
walki:
przestrzeganie
- o ścisłe
l!tatutów,
MOSKW'A. Masy pracujące
- o przestrzeganie zasady Związku Radzieckiego urocz:vdobrowolności.
ście obchodziły 35-1cct!.' Armii
- o doskonalenie organizacji Radzl~ckicj i l.Uarynarki Wopracy>,
je~neJ. ZSRR. W Lening,·adzte,
- o szerszy rozwój współ KtJow:~, Mińsku, Baku, Ry.
między d~e. ~iszyniowie,
zewodnictwa pracy
Tallinie i
członkami i brygadami w spół \~telu mnych mla7tach ?dbyty
dzieln;ach oraz między spół si~ ~1r~czyste posiedzenia rad
dzielniami,
mieJskich. Na i;ooiedzeni.ach
o poszanowanie własno tych . wygłoszono referaty o
łci spółdzielczej.
P~łneJ . chwały drodze radz.iecRozwój i umocnienie spół kich sił. zbrojnych, stojących
dzielni produkcyjnych wyma- na strazy i,:okoju i bezp:eczeńga również stałego pogłębia stwa Związku Radzieckiego.
nia i rozszerzania, opartej o
Wśród ogólnego entuzjazmu
między
współpracy
umowę,
uczestnicy uroczystych posiePOM a spółdzielnią produkuchwalili depeszę do
dzeń
cyjną'
radzieckiego
wodza narodu
Zjazd uważa, że w zakresie
zagadnień J. stauna.
tych wszystkich
poważną pomoc winna okazać
BUDAPESZT. W Bud;ipe~zRada Spółdzielczości Produk- cie odbyła się dnia 23 bm.
cyjnej, do której zadań nale- uroczysta akademia, poświę
cona 35 rocznicy utworzenia
żeć powinno:
1. przedstaw;anie i opinio- Armii Radzieckie.i i MarynarW11,n]e projektów 1,arządzeń, ki WojennE'j ZSRR.
Referat o historii i Z\vycię
uchwał, instrukcji i regulaminów mających na celu dalsz:v stwach Armii Radzieckiej wyrozwój spółdzielni produkcyj- głosił generał-major Szekoi.
Na zakończenie akademii jej
wszechstronne
nych I Ich
uczestnicy zgotowali gorącą
umacnianie,
2. kontrolowanie I Jikwido- owację na cześć Armii RalVanle wypadków naruszania dzieckiej, wyzwolicielki Wę
11tlltutu i łama.n!a df'mokrarji .11ier, na cześć wodza m;i~ pracujących na całym świecie ""'ewnątrzs-półdzielczej,
3. rozpatrywanie wniosków, J. Stalina.
l!karg I zaśaleń spólddelnl i
UŁAN--BATOR (PAP). Naposzczerólnych członków oraz
przedkładanie i<'h zalntereso- ród mongolski uroczyście uczcił 35 rocznicę utworzenia Arwanym Instytucjom.
4. pneprowa.dzanłe przy po- mii Radzieckiej,
Dnia 23 bm. w gmachu teamocy członków rady i inspektorów kontroli przestrzegania tru muzyczno-dramatycznego
l!tatutów i wykonywania u- w stolicy Mongolskiej Repuchwał i zarządzeń państwo- bliki Ludowej odbyła się urowych dotyczących spółdziel- czysta akademia. Uczestnicy
przez zebrania z ogromnym en'produkcyjnej
czości
urzędy, instytucje i członków

warszawskiego metro
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35 rocznicę utworzenia
Armii Radzieckiej
tuzjazmem uchw-lili
do J. Stalina.

trndności.

Otwarcie obrad
, .
drugie,(
VII sesji ONZ
częsc1

Budowlani łódzcy

Apel załogi Budowy Osiedli
Robotniczych z ZBM Gdynia
do wseystklch budowla.nych w
kraju o właściwą, oszczędną
nie przegospodarkę cegł~,
brzmiał bez echa wśród budowlanych naszego miasta.
Wczoraj na naradzie rohoczej załogi budowy żlobka i
przedszkola przy ul. Nowozarzewskiej nr 26 z Zarządu Budowlanego ZBM nr 1 podjęto
ZObowiązanie wykorzystywania
Przy budowle nie tylko cegły
Całej, ale również „połówek" I
„ćwiartek". Gruz cegiany po~tanowlono zużywać do proZałoga
gruzobetonu.
1: llkcj!
;.bow1ązala się również do
f aśc;lwego składowania cegły
nJ ostrożnego transportu, który
ił;, dopuści do tłuczenia cedoZa to lra tej budowy we~ała.
CZęd~SJlółzawodnictwa w oszi racjonalnej gospoda.rce
budowl egłą wszystkie
w Z,jednoczenb
Budow:ine
ctwa l\'Ilcjsklego w
ł.odzi.
(k)

!

7alogil

Przybycie
delegacji
do Nowego Jorku
NOWY JORK. - w dniu 23 bm.
do Nowego Jorku na postatku „Queen Mary"
kładz.ie
szef delegacji polskiej na sesję
Zgromadzenia ogólnego NZ mlnLster spraw zagranicznych StaSkrzeszewski w towarzynisław
stwie członka delegacji ministra
Jul!usza Suchego oraz personelu
delegacji. Przybyłych powit<ili w
porcie pozostali cz.."onkowie "elegaC"ji - ambasador Winlew!cz 1
minlster Birecki oraz konsul generalny w Nowym Jorku Galewicz..
przybył

***

BERLIN. W+ związku z 35
Armii
utworzenia
rocznicą
Radzieckiej i Marynarki Wojennej ZSRR odbyła się w
Berlinie uroczystość złożenia
wieńców u stóp pomników żoł
nierzy radzieckich, poległych
w walkach o Berlin.
Wieńce złożono u stóp pomnl-ków żołnierzy radzi(?ckich w
parku Trer tow I w Pankow
(w sektorze demokratycznym
Berlina, jak również w Tiergartenie, brytyjski sektor Berlina).
-------------

Dwie dekady lutego
W

zpB

im.

słolino

W ZPB im. StaJlna Zakła
dy B I D wykonały z nadwyż.
ką swe plany za 20 dni lutego.
Nie wykonały planów Zakład
C oraz przęd7,aJ.ril~ clenkopnę
dna i tkalnia żakardowa
kładu A.

Za-l

rozejmowe w Korei.
Fakt, że prócz wyżej v.ymienionych 11 tysięcy jenców,
Amerykanie już w lipcu 1952
r. oddali w ręce bandytów li27 tysięcy
>ynmanowskich
1encow, świadczy, że co najmniej 38 tysięry jeńców uiyto
jako m'ęso armatnie dla Amerykanów.
Fakty te raz jeszcze dowoże jednym z celów domagania się przez Amerykanów tzw. „dobrowolnej repatriacji" jeńców i zrywania
przez nich rokowań rozejmowych jest wvdanie jeńców
wojennych w ręce bandytów
lisynmanowskich dla użycia
ich jako mięso armatnie.

I

Zjazd wyraża przekonanie.
te powołanie Rady przyczyni
sie do dalszego rozwoju spółW dniu
NOWY JORK.
·
dzielczości produkcyjnej.
24 lutego br. rozpoczęły się
Dlatego I Zjind S-półdrlel- obrady drugiej części VII sesji Zgromadzenia ONZ. Obrady zagaił orzewodnlczący VII
ses,fi, minister spraw ~agra
nicznych Kanady, Lester Pearson.

podięli apel
towarzyszy z Wybrzeża

depeszę

•

•

spółdzielni.

Rada powinna słuszne potrzeby i postulaty spółdzielni
wnikliwie rozpatrywać i pomagać im w pokonywaniu

J ,;,_<~

' ·

do służby jako mięso armatnie w armii llsynmauowskiej. Opow.edzieli o tym jency, którzy zostali przemocą
wcieleni do armii lisynmunowskiej, a ostatnio wl.icci
do niewoli przez oddziały k_oreańskie i chińskie. Stwierdzili
oni, że wydanie bandom lisynmanowskim 11 tys!ęcy jeilców
w chwili,
właśnie
nastąpiło
kiedy Amerykanie z premerokowania
zerwali
dytacją

dzą,

Arcbj,e}LO\\

St'ft\.\arzyszenie

w po,rozumieniu z „Metropro·
JeJc:tem"

t

0

!\'tetrobuc1owa 0

konkurs na proJ„kt sta<:Ji warszawskiej kolet
podziemnej. W konkurs;e wzi~
Io udział k•lkanJśeiP 7.rspo;ów.
Na zdlfl<';u: per"l>ekt.ywa s'.acjt „Pia<: Teatralny", wir proat'<'hl•ekjektu lnżynleTl\w
tów K. Bln;ewskiego. J. Bo·
Jersklego. w. Rembl'1!ew•k!e
zorganizowało

go, R. Senka, L.

Tar::1~dcw'"'7':1

wspóludzlalr arty~tów
przy
plutyków K. O&trow<ikle1to I
T. Pągowskiego I udziale 11:raficrnym G. Re'l'howleza. Pro·
Jekt otnymał II nagrodę.
CAF - tot. Stefaniak

Działając

na

Wybory w Austrii
pod znakiem terroru wohec

sił postępowych

AGENCJA TASS DONOSI Z WlEDN.lA:
MOSKWA (PAP). DNIA 22 BM ODBYł..Y SIĘ W AUSTRII WYBORY DO PAR·
f.AMENTU 1 DO LANDTAGÓW STYRII, KARYNTU l BURGEN·
LANDU.
Przygotowania do wyboró"1 od- noczonym w „Austriac.k'ej Opoi zycji Ludowej".
były się w warunkach terroru
bandy,
Specjalnie utworzone
rozwydrzonej kampanU oszczerstw
przeciwko s:tom postępowym, zjed głównie apo~ród prawicowych aocJ alistów przejawiały sz.czególn11
wJ bo·
aktywność w przeddzl!ń
rów I w nocy z 21 na 22 bm
W dzielnicy prumysłowej Wled
nta - Florldsdorf b•ndy l'!'c1al!stów 1 neofaszystów, któr& terroryzowały ludność I u•uwaly p:ak.aty opozycji !udowej, uzbrojone były w pistolety I pałki irumowe.
reakPodkreśla &lę, te partie
tundusze, powatna Ich część zo. cyjne - tzw partia lud<>wa. parJut da„niej rozgrabicn~
st&ła
przez różne kliki emigran-ok!oe, a tia soc1alistyczna I neofaszystow;edynie sumy, o które toczyła się ski „związek nieozaletnych" wyda
obecnie spl'awa, zostały 7.abloko- ly na agitację przedwyborczą wie
wane przez rząd brytyjski.
Jest rzeczą powszechnie znaną, le mll!onów szylingów otrTymate pe>d firmą „Stowarzyszenia Pol nych od Amerykanów I od monosklch Kombatantów", będącego poli austriackich.
W dniu wyborów w kościołach
wyżej
stroną we wspomnianym
procesie, kryje się grupa zdraj- katolickich duchowni wzywali do
polsk:ego z Ander- glosowania na kl~rykalną l ka~ów narodu
sem, Sosnkowsldm, Kopańskim t pitalistyczną partię „ludową" októrzy odwat11
na czele, raz grozlll tym,
Borem-Komorowskim'
bynajmniej się oddać swe głosy na opozycję
reprezentująca
nie
masy b pe>lsklch żołnierzy, któ- ludow11.
rzy bądź 0<1 dawna powróclll do
* *
Polski, bądź tułają a ę po całym
3ak podała agencja
PARYŻ.
oozukanl I zdradzeni
świecie,
przez swych dawnych przywód- AFP, nieoficjalne wyniki wyboców. Trz.eba przypomni.eć tet, te rów w Austrii przedstawlaj11 slę
Austr1acit1 Partia
wielu prowodyrów stowe-rzyszenla następująco:
pozbawionych obywatel- Ludowa otrzymała 7ł mandaty,
zostało
stwa polskiego na Skutek Ich Austriacka Partia Socja11$tyczna
wrogiej antypolskiej działalności - 73, neofaszystowski „Zwl~zek
Ci i Inni kierownicy „Stowa- Nlezaletnych" - 14 I „Austr!2cka
rzyszenia Polskich Kombatantów" Opozycja Ludowa" - ł mandaty.
szermujący obtudn'e frazesami o
opiece nad int.ere&aml b. tołn.le
rzy polskich, prowadz11 w rzeczywistości szeroko zakr0Jon11 I rozgalęzloną w w elu krajach ·keję ~owi
organizowania dywersji, &abot.atu
przeciwko Polsce
i szpiegostwa
Ludowej.
WARSZAWA. Prezes Rady
Nota przyta.cza przykłady ta- Ministrów mianował ob. Maklej dzialalno~ci.
riana Jawonkłego podsekreZnamienny jest fa·kt, te m!mo tarzem stanu w MinisterstW1e
braku poparcia dla stowan'V'Sz~· Rolnictwa.
nla w jego dziatalnokl ze stronv
ogótu polskl<:h emluant6w, wta'·
dze brytyjskie. zarówno cywllnt'
tak I wojskowe, WSlf'ó:J>••-:u ł·
stowarzysz&nirm. Pe>twler·
tym
Prezes Radv Ministrów miato nawe.t preus oddz''łu
dzlł
Bryt'!.nia" na pcxiedzt>· nował ob. Inż. Edmunda Gra„Wie~ka
nlu ra.dy SPK w lipcu ub. r. bowskiego
podsekretarzem
stwlerdzają.c: .. Choi' to brrmi Jak stanu
w Ministerstwie Górpara.dokis, to .le-dnak wladu ang!elskle na tej wyspie bard'll'e' nictwa.
dett'enla.Ją znaczenie I rolę SPK nli
Pcl8>1"y, str"n!arv nd na&~e1 org:t
Prezes Rady Ministrów mianlza.:Ji". Warto wsi><>mnlPć. tr
c11łonków nował ob. łnź. Franci11zka Jopll·czba rzeoczywlstych
SPK Jest nlezna„zna l stale male- l<a podsekretarzem stanu w
te.
Ministerstwie Górnictwa.
Fakty te są dMkonale rnane
Tym nlr
rządowi bryt;visklemu.
mniej to wl·aśnJe st-owuzy•zenl•
cieszyło się pC>parclem rz~du bry•yJskl.ego, który wybrał je jakc
Prezes Rady Ministrów miafułldu
rzekoonego spadknbiereę
szów to!nterski<:h I po wielu la· nował ob. int. Ludwika Salatacb, w wynLku rokO'Wań z tą e>r· mona podsekretarzem stanu w
·
(Dalszy ciąg na str. 2,\
Ministerstwie Górnictwa.

szkodę

Polski

rzqd angielski świadomie gwałci podjęte zobowiqzonia

Nota Polski
do Wielkiej Brytanii
SPRAW ZAGRAWARSZAWA (PAP). - MINISTERSTWO
NICZNYCH PRZESŁAŁO w DN IU u.n. 1953 R. DO AMBASADY BRYTYJSKIEJ W WARSZAW JE NOT~, KTORĄ Z NIEZNACZNYMI SKROTAMI PODAJEr.tY PONIŻEJ,
W szeregu procesów agentur
obcych wywiadów w Polsce oraz
w oświadC?:enlach, złożonych ostatn ;o wobec wtadz polskich przez
przywódców nielegalnej
byłych
organizacji dywersyjno-szpiege>wskiej WiN. udowodniony za.tal,
po.za kierownlC?:ą rol11 amerykań
skiego wywiadu, równlet udział
brytyjskiego wjwladu wojskowego w przygotowaniu l realizacji
wrogiej działalności tych agentur.
Ujawniono tet, te głównym tródlem finansowania niektórych z
tych organizacji, ~le np. organizacji dywersyjnej w wojsku polskim z Tatarem 1 Kirchmayerem
których proces odbył
na czele,
się w r 1951, były Wielomlllonowe fundusze, st111nowlą<ie prawowitą własność rządu polskiego, ukryte przed nlm przez przebywa.
emigrantów z
Angllł
jących w
Polski przy aktywnej pomocy
rządu brytyjskiego.
Rząd polski przedstawiał rządc:>
wl brytyjskiemu wielokrotnie dokumenty I inne dowody, świad
cząc.e o tym, te byli generałowie
l pułkownicy oraz skornpromltospośród polskich
went politycy
emigracyjnych rozgrabi•lll
kół
mlenie polskie, te pieniądze zdobyte w nieuczciwy sposób lub
wprost wydarte pl'ostym tołnie
rzom w cuis!e wolny obracaj& na
nsobls1y użytek, te wreQcie obra
caJą te zasoby na akcję dywersji.
przeciw
•abotażu i szpiegostwa
Polsce. Rząd polski podkreślał
również, te działalność ta spotyka się nle tylko z tolerancją, ale
nawet z aktywnym poparciem
wtadz brytyjskich.

NOWY JORK. - 23 lutego na
pokładzie „QuePn Mary" przybył
do Nowego Jorku szef delegacji
Związku Radz!eckieg 0 na vn sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ
dotyczących poiW sprawach
zagrabionego
majątku,
zagranicznych sklego
spraw
minister
przez różne grupy emlgra.nckle
ZSRR A. Wyszyński.

lub zablokowanego przez brytyjs.kie władze, rząd brytyjski, cał
kowicie lekcewatąo swe zobowią
zania, wręcz odmawiał zwrotu tego majątku lub też zasłaniał się
formalno-prawnytrudnościami
mi. Fakty takiego postępowania
rządu brytyjskiego są zresztą zna
ne - a lista Ich jest zbyt długa,
by ją na tym miejscu ponownie
przytaceać.

ostatnio
powięk<Szył
tę
Listę
nowy jaskrawy wypadek narusze
nla przez rząd brytyjski zobowią
zań wob~ Polski, świadczący o
wyratnej 1 oczywl.stej złej woli
tego rządu.
W dnlach 13-15 stycznia 19S3 r.
toozyla się prud są.dem w Londynie ?O'ZJ>r&wa z powództwa tzw.
Kom„StO'Warzyszenia Polskich
baitantów" przeelwko brvtyJ.sklemu mhllsterstwu woJny o tzw.
fund1J$ze epołeczne, gospodarcze I
kulturalne jednostek Il knrpusu
b, Polskloch Sił Zbro!nych pod
dowództwem bryty}sklm. W wyniku tego procesu ~ąd llflyma'
t.emu stowarzyszeniu ~>lłll rume
pow6d~•a, wynosząca 231.179 flln
t6w ł •·
Fundus-ze te stanowią poz<>sta!oM rnaczny-ch sum, powstałych
w oikre«le wo-j~nnvm ze śkladek.
dochodów z kantyn
po-trąceA,
toln'PrSlricb OTU z Imprez I w
calofr,I poche>dzą z toM11 tołnf Przy n ko-rpusu b. Pollskkb. Sil
Zbrojiny.cb.
2:0!11lerzy tydl <tapewnlano w
swol•m <:zasie, ie p•t>nląd1..e w ten
VPD>!'ób zebrane będą JITZe'./JllA'l''iOne na nonrawP bvtu toJnler:r,v f
ich rodz!n 1 Polaków uwolnionych z niewnli lub pr~:v !ll"l:V·
e>ra.z na zaspokojenie
mu$owej
ich pe>trzeb kulturalnych.
za.kolic:ienla woln'·
Z cllwllą
11rzeclWko Nlemcom hitlerowskim
fundusze te pO'\v!nny były być
utytp dla celów p1>mocy przy po.
wrod-e do ł:"cla <:ywllne"o bY1Y"'1'
:1oJn:erzv pe>lsklch n k1>rpuoru pod
dowództwem brytyj,sklm. Jedna.k
te z wl.tny rządu br:vty.l~leogo, któ
Uf 11ono.s1 o-m>owledz!a9.nośf :r.a. ta

I
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podsekretarze stanu
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*
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Armia wolności i niepod głoś i naro · ów z
•
•
•
czujna straż pokoju światowego najlepszymos1ągn1ęc1a
argumentem
dyskusii no Kraiowym

Z referatu wiceministra Obrony Narodowej gen. K. W1taszewskiego

na akademii w Warszawie poświęconej 35 rocznicy Armii Radzieckiej
Towarzysze i Obywatele!
W dniu dzisiejszym naród
polski i jego siły zbrojne obchodzą vtraz z całą postępową lud2ikością, wraz ze wszystkimi miłującymi pokój i wolność narodami świata, 35 rocznicę powstania Armii Radzieckicj, pierwszej w świecie armii
wyzwolonych
robotników i
chłopów, niezłomnie stojącej na
straży zdobyczy Wielkiej Październikowej Rewolucji Socjali
stycznej, na straży pokoju
światowego.
Z wiarą i
cu
witają
dzień armil

nadzieją

w serludzie
utworzonej przez
Lenina i Stalina, armii, która
prości

rozgromiła barbarzyń~kie

1

siły

zaraniu swego istnienia gromiąc na głowę hordy białogwar
dzistów i interwentów, obronila wolność nie tylko narodów
Rosji i, lecz również i nasze pra
wo do niepodległego bytu.
Zawsze pamiętać będziemy, że
Armia Radziecka przepędzi
ła z naszego kraju hitlerowskiego okupanta, który plugawił naszą ziemię ojczystą,
niszczył nasz dorobek
narodowy, pragnął wytępić nasz

naród w komorach gazowych
Majdanka i Oświęcimia. Nie za
pomnimy nigdy, że to Armia
Radziecka przyniosła wolność i
niepodległość naszej umęczonej
Ojczyźnie, wróciła Polsce ziemie nad Odrą i Nysą oraz uchroniła nas przed imperiali-

faszyzmu niemieckiego i militaryz.mu japońskiego, niosąc styczną interwencją, że dzięki
wolność ujarzmionym narodom jej zwycięstwom obalone zosta
Europy i Azji, w tej liczbie rów ło w Polsce panowanie kapitanieź i narodowi polskiemu.
listów i obszarników, a naród
Ze szczególnym uczuciem ra polski sam mógł stać i::ię gospo
dości wita naród polski i Ludo- darzem własnego kraju i przywe Wojsko Polskie rocznicę stąpić do budownictwa nowego
powstania Armii Radzieckiej. szczęśliwego jutra.
My, Polacy mamy szczególne
Ludowe Wojsko Polskie dum
powody, aby żywić najgłębszą ne jest z tego, że u boku Arwdzięczność i miłość dla armii mii Radzieckiej przeszło swój
- wyzWolicielkl. Nic nie zdoła sławny szlak bojowy, że zwią
zatrzeć w naszej pami~ci fak- / zane jest z nią nierozerwalnym
tu, że to Armia Radz1e<:ka w braterstwem broni i idei.

Armia silna
fwiadomością

swych

żołn!erzy

Towarzysze i Obywatele!
cyjne wojska amerykańskich,
Armia Radziecka zrodziła się angielskich, francuskich, nie35 lat temu w ogniu śmiertel- mieckich, japońskich, polskich
nych zmagań młodej republiki mterwentów i ich najmitów
radzieckiej ze zgrają zjednoczo białogwardyjskich.
nych sił obcej interwencji i bia
Na próżno burżuazyjni spece
łogwardyjskiej kontrrewolucji wojskowi starali się dociec
wewnętrznej.
w niezwykle przyczyn zwycięstwa Armii Ra
trudnych warunkach formowa dzleckiej, która mimo braków
ty się i hartowały pierwsze puł w uzbrojeniu, wyżywieniu i uki i dywizje Czerwonej Armii. mundurowa~u gromiła desko
w otoczonym prze-z wrogów nale W?'P°5azone armie interkraju panował głód, brakło bro wency3ne.
ni i zaopatrunia dla wojska,
żródło tyc,h zwyclęstw tkwi
przemysł i transport zrujnowa- w "'.'?'2wol7ncz?'m c~ara!tterze
ny był przez wojnę i sabotaż. A:mu RadZ1eck1ej, s1lneJ miło:
,
. śc1ą i poparciem narodu, silneJ
Imperialiści ameryk anscy
i ś . d
oś .
h żoł .
angielscy zorganizowali zbroj- k~a om cią_ s:yc wi~~7zy,
ny pochód 14 pań tw k 't l'rzy r.ozum1.e spra e iw~
c
h
. s
api a i. cele WOJDY, silnej poparciem i
8 ty znyc
przeciwko Krajowi sympatią mas pracujących caRad.
,
łego świata.
Gdy śmiertelna grczba zaArmia Radziecka zwyciężyła
wisła nad ~rajem Rad, gdy dlatego, bo kierowała nią parOjcz~n.a SOCJalistyczna znal~- tia
komunistyczna,
partia
zła się
w niebez~ieczeństW1e Lenina i Stalina.
młoda Armia Radziecka, która
w okresie pokojowego butworzyła się w toku działań downictwa
Armia Radziecka
wojennych. z honorem wypeł- czujnie stała na straży pokoniła swój obowiązek
wobec jowej i twórczej pracy naroOjczyzny. Armia Radziecka,, du radzieckiego, n!I straży zdokierowana przez Lenina i Stali- byczy Rewolucji Październiko
na, na głowę pobiła interwen- wej.

Żołnierz radziecki nie zawiódł zaufania
całej postępowej
Historyczna misja wyzwoArmii Radzieckiej wyw całej pełni, gdy wyhodowany przez bankierów z
Wall Street i City czołowy od
dział
światowego !mperializmu - faszyzm hitlerowski na
padł na Związek Radziecki.
Wielka Wojna Narodowa
Związku Radzieckiego splotła
się w jedną
całość
z walką
narodów ujarzmionych przez
faszyzm. Naród radziecki i
jego Siły Zbrojne powstały
jak jeden mą:i: do świętej
wojny w obronie zagrożonej
Ojczyzny, o rozgromienie bar
barzyńskiego najeźdźcy, o ocalenie ludzkości przed nie-

leńcza
stąpiła

wolą

faszystowską.

ludzkojci

szkolili nasze młode kadry,
dał nam wspaniałą broń i vvyposażenie.
Na polach wspólnych walk
przejmowaliśmy
bogate doświadczenie Armii
Radzieckiej, jej hart bojowy,
przyswajaliśmy sobie jej sztu
kę zwyciężania.

Naród polski nigdy nie zapomni, że wkład Woj.ska Polskiego w itprawę wyzwolenia
naszej Ojczyzny, w sprawę
rozgromienia
faszyzmu był
możliwy
dzięki tej wszechstronnej, bratniej
pomocy
Zwią2ikU Radzieckiego 1 jego
armil.
Wielka Wojna Narodowa
Związku Radzieckiego, która
była zbrojnym starciem między siłami socjalizmu, a siła
mi imperializmu, wojną całe
go narodu radzieckiego przeclw obcym najeźdźcom, wy-

Armia
Radziecka pod genialnym dowódzhvem towarzysza Stalina wyzwoliła ;z
jarzma faszystowskiego narody Europy i Azji, ocaliła cy- kazała zdec)"dowaną wyższość
wilizację ś 1.:viatową przed bar- socjalistycznego ustroju spoban"ństwem faszystowskim.
łecznego i państwowego nad
Dzięki wszechstronnej
po- ustrojem
kapitalistycznym.
mocv Związku Radzieckiego Wykazała, że Związek Radz:iena bratniej ziemi radzieckiej cki jest znacznie silniejszy od
powstały
jednostki Wojska swego przeciwnika - Niem.ie<'
Polsk'.ego. jako trzon naszej hitlerowskich pod względem
ludowej siły zbrojnej. Zwlą-1 ekon.:>micznym, moralnym
zek Radziecki. dal nam śwla- militarnym.
tl'ych C"flcerów, któr?.Y wyArmia
Radziecka spełniła
DZIENNIK ŁO-DZKI Dl" ł8 (2676)

z

swą wielką misję
wvzwoleńczą. W.;zędzie tam, g<lzie stanął żołnierz radziecki, masy

ludowe przepędzały kapitalistów i obszarników, brały wła
dzę w swoje ręce. Armia Radziecka była bowiem klasowym sojusznikiem mas pracujących, klasy robotniczej w
ich walce o wyzwolenie narodowe i społeczne.
Po drugiej wojnie światowej, jako nm.vy pretendent do
panowania nad światem wy~tąplły Stany
Zjednoczone.

One stały się. jak powiedział
towarzysz
Malenkow
na
XIX Zjeździe KPZR, w śV1riecie kapitalistycznym nowym
ośrodkiem
reakcji i agresji,
stamtąd grozi obecnie główne
nieb€zpieczeństwo dla sprawy
pokoju. dla sprawy wolności
i niepodległości
narodowej
ludów.
Niepomni nauki II wojny
światowej imperialiści amerykańscy czynią gorączkowe
przygotowania do nowej wojny.

.
ruch poko~u krzyżuje z1>rodn1cze
s,Wfałowy
plany

jmperfaliSłÓW amerykańS~dCh

Ale

zbro<lnicze plany roz- kunszt wojenny, swą gotonowej wojny krzyżu- wość bojową, doskonali swą
je skutecznie potężny, ogólno wiedzę wojskową i polityczną,
światowy ruch obrońców po- opanowuje współczesną techkoju. Narody nie chcą wojny, nikę wojenną. Dlatego nasze
coraz bardziej skupiają się one Ludowe Wojsko Polskie nie
w szerokim froncie celem nie szczędzi wysiłków w walce o
dopuszczenia do wybuchu woj wysoki poziom szkolenia bony. W odpowiedzi na kr.owa- jowego i politycznego, w wal
nia wojenne imperialistów, ce o maksymalne zbliżenie się
naród polski sku~ia się jesz- do poziomu Armii Radzieccze mocniej wokół Rządu Pol- kiej. Jak długo bowiem lstskiej Rzeczypospolitej Ludo- nieje otoczenie kapitaliEtyczwej, wokół Partii i towarzy- ne - uczy towarzysz Stalin
sza Bieruta.
- kraj zwycięskiej rewolucji
Ufnie i z nadzieją patrzą powinien
„wszechstronnie
narody świata na Związek wzmacniać swoje państwo, orRadziecki - potężny bastion qany państwa, organy wywiapokoju i wolno..-ki. Związek du, armię, je§li ten kraj rie
Radziecki prowadzi nieu~ięcie chce być rozgromionv przez
politykę pokojowej współpra- otoczenie kapitalistyczne".
cy ze wszystkimi krajami. Ale
Zgodnie ze wsk:izaniami totowarzysz Stalin uczy, że nie warzysza Stalina, Związek Rawolno ani na chwilę osłabiać dziecki nieustannie umacnia i
swej czujności i spoczywać na rozwija siłę i potęgę obronną
laurach, nie wolno na chwilę państwa radzieckiego,
niezapominać o knowaniach re- ustannie podnosi swą
l:(Ofrakcji międzynarodowej. Dla- wość do udzielenia drvz110„;itego Armia Radziecka syste- cej odprawy każdemu agresomatycznie
podnosi
swój I rowi.
pętania

najpołężnie;szą arm·ą ś
35

rocznicę

iata

powstania swej naszych dziejów, do

dziś wspaniałą, doświadczoną
kadrę dowódczą o wysokich

walorach moralno - bojowych,
posiada zahartowanych, wytrzymałych
na trudy, świadomych swych zadań żołnierzy.
Towarzysze i Obywatele!
Ludowe Wojsko Polskie powstało i hartowało się w bojach z faszyzmem przy boku
ArmH Radzieckiej. W służbie
narodu. w walce o jego nieuodległy byt rosły i krzepły
szeregi naszego wojska. Od
bratnle,l Armii Radzieckiej uczyliśmy się jak bić wroga l
iak wiernie służyć Ojczyźnie.
Szkoląc
się
na wspaniałvch
1oświadczeniach
Armil Ra·'b:ieckiej, I i II Armil Wo.Jąka
Polskle1to nawia?.Uiemv równocześnie do pięlmych kart

Przemówienie Marii P1ekars!<iej
ze spółdzielni Bedlno pow. Kutno
Towarzysze, Obywatelki
Obywatele.
Powiem wam krótko, jak
myśmy
zorganizowali spó1dzielnię, jak ją zorganizowaliśmy w 1950 r„ zac?:ęliśmy
sprzątać dopiero w 1951 r. ze!<połowo. Było nas członków 8.
a tylko ja jedna kobieta. Praca
nam szla bardzo ciężko. kuła
cy naigrywali się z nas na
każdym kroku, ale myśmy sobie z tego nic nie robili.

Sprzątnęliśmy,
żniwa

postępo

go i sławnvch tra<lvcjj oręża
oolskiego. Wzorem dla nas są
Kościuszko i Bem. Wróblewskj i Dąbrowski. Dzierżyń.~ki
i Świerczewski. Czcimy bojow
ników 1905 r., wspominamy z
głęboką czelą tych najlepszych
synów narodu polskiego, którzy walczyli za wolno..~ć Polski w czerwonych pułkach i
brygadach na frontach wojny
domowej w ob.,.onie Rewolucji
Październikowej.
Dumni jesteśmy, że

naszym
dowodzi żołnierz
wsławiony w walce o wolność
Kraju Rad. bohater Moskwy
i Stalingradu. wiernv syn ludu warnawsk.iego, Marszałek
Polsk\ Konst::>ntv Rokossowski.
Ludowe
Wojsko
Polskie
wiernie stoi na straży wolnoścj
i niepodle~łości naszej
Ojczyzny, na straży nietykalności naszych granic na Odrze
i ?-1 ysie.
Pod dowództwem
Marszałka K. Rokos~owskiego.
POd troskliwą opieką nas7.ej
Partii i ukochanego Wodza
Narodu towarzysza Bolesława
Bieruta. Wo,lsko Polskie podnosi swe mistrzostwo bojowe.
swą wiedzę polftyczną i wojwojskiem

skową.

Dumni jesteśmy z Wysokiej
oceny naszego wojska. jaką
dał
z trybuny XIX Z.lazdu
KPZR Marszałek Bułganln,
mówiąc o wkładzie Polaków
w dzieło rozgromienia hitleryzmu.
W XXXV rocznicę powstania Armii Radzieckiej pozdrawiamy gorąco jej bohaterskich
żołnierzy,
oficerów i generałów, pozdrawiamy gorąco Armię Radziecką, armię wyzwolicielkę,
czujną straż pokoju światowego, wolności 1
niepodległości narodów, armię
która swym bohaterstwem i
ofiar-nością ocaliła ludzkość :z
mroków niewoli faszystowsklej.
Slemy nasze najgorętsze uczucia miłości 1 przywiązania
Ido najlepszeg 0 Przvjaclela Narodu Polskiee?o. on?anlzatora
7.WYciest.u. AnniJ Rad:r,ieckiej
- do Wielkiego Stalina.

i Towarzyszy - nie ma mowy,
żebyśmy na 1953 rok sztandar

,..,nechodni oddali. Nie oddamy
go
(oklasl:i),
myśmy
wszyscy już zrozumieli, że mamy na co w spółdzielni pracować i będziemy pracować, nie
będziemy szczędzić sił.

Proszę Obywateli, umiał się
rządzić dziedzic, a my umiemy
się
rządzić
jeszcze
lepiej
(oklaski).
On miał wszystko
tylko dla siebie, a myśmy na

niego pracowali, na takiego
sko1'lczyliśmy wyzyskiwacza,
a on złoto wy-

i zrobiliśmy wszystko,
co do nas należało. Nie oszczędzaliśmy sił.
Wtenczas, proszę Obywateli, wypadła nam
dniówka 47 zł. Wtedy kulak,
spekulant i wyzyskiwacz nie
miał ju: nic ił,> gadania, widział, że w spółdzielni jest
byt dla biednych ludzi.
A zdarza się, że kobieta boi
się iść do spółdzielni i mówi.
że w spółdzielni musi dużo
pracować. Ja jestem jedna i
mam dwoje dzieci i jestem
przodownicą pracy (oklaski).
Wypracowałam 243 dniówki i
ta praca nie jest dla mnie niczym ciężkim. Robimy chętnie,
bo mamy porządne wynagrodzenie.
Nasza spółdzielnia jest przodującą w powiecie, mamy już
drugi rok sztandar przechodni (oklaski). Proszę Obywllteli

syłał

za granicę.
Dzisiaj nie ma tego.
Nasze dzieci jedzą chleb,
mamv wszystkiego dość. My,
proszę Towarzyszy, w 1953 roku dołożymy jeszcze Więcej sił
i jeszcze większe osiągnięcia
będziemv mieli, bo musimy się
tak rządzić, żebyśmy mieli
państwu co dać i żebyśmy dla
siebie mieli.
Proszę
Obywateli i Towarzyszy. W spółdzielni było nas
8 członków i ja kobieta w
1950 roku, a teraz w 1953 r.
mamy już 31 członków, bo
ludzie wiedzą, jak nam się
w spółdzielni powodzi I że
nam niczego nie ~ rakuje.
Pozwolę sobie wznieść okrzyk: „Niech żyją i zaistnieją
spółdzielnie
produkcyjne

I

(oklask;).

Nota
do

rządu Wielkiei Brytanii

(Dokończenie
ga.nla.a.cją,

ze

str: 1)

doprowa.dzłł do
nią do se,du

W]"słą·

z be~
nieumo<tywowanyml
rH<zczen!amł o prz.ekazante lJO?.O~
atałoki fwndun6w
t:oln.!erald<:h.
zebrany.eh w cza,gia wojny.

aa:mii naród radziecki obcho- wych tradycjf narodu polskiedzi w warunkach gigantycznego
rozmachu budownictwa komunistycznego w ZSRR. Real!zacia czwartego planu pięcioletniego
pozwoliła
zaopatrzyć
Armię Radziecką w nowoczesną tochnikę,
znacznie prze'llJYższającą uzbrojenie Armii
Radzleckiej z okresu Wielkiej
Wojny Narodowej.
Wykonanie piątego planu
5-letniego stanowić będzie dal
szy potężny krok naprzód w
rozwoju gospodSJ."ki narodowej,
a więc również dalsze umocnienie ekonomicznej bazy aktywnej obrony kraju.
Armia Radziecka kierowana
przez partię komunistyczną,
przez największego stratega
naszych czasów Wielkiego
Stalina jest obecnie najpotężniejszą
armią świata, wspanialą armią nowego typu.
Już Wielka Wojna Narodowa Związku Radzieckiego, historyczne zwycięstwo nad faszyzmem pokazały nlezrównaną wyższość
Armil Radzieckiej nad armiami świata kapitallstycznego.
W okresie powojennym zostało
podniesione na jeszcze
wyższy poziom szkolenie ideologiczne kadry 1 całego składu
osobowego jednostek,
Armia Radziecka posiada

przeciw kułackiei plotce

piema prze11
pl'awnyml I

Armia Radziecka

Zieździe

nawet nl-e wyraził naJmnl-e,lszego
sprze>0iwu wobe-c wyroku,
TakLe postępowan'e rządu l>rv·
ty.1's'kiego
św!ad.czv
o tym, ~e
'wiadomle pogwa!.cll on sw~ zobcrwJ1tzanla wobec rządu pol"klro,

*e

dsłałał

n.a

szzl<odę

tn te-re-

sów pQ!sk'-ch. r,ata la..Ja-c prze'!l sadem ro-sz,czenla
nadn p1>l'1l<'e1?0,
W związku z tym na}ffy przy- które byty mu dokładnie znane.
pomnieć, że nąd brytyjski zoboNota
stwierdza nutępnie, :Łe
wiązany był w świetle
zarówno rząd polski
poru9Ul ten aspekt
umowy pocroamsklej, polsko-bry gprawy
tylko dla zobrazowania
tyjskiej umowy finansowej z 1946 metod postępowania rządu bryr„ jak i :i:ob<>wlązanla, wyrait>ne- tyjskiego, gdyż jak to wiele rago w nocie amb.asa-do.u
brytyj- zy 200tało stwierdzone, rząd brysklego d.o ambasa.dora polskiego tyjski ponosi bezpośrednią odpow RZYl?lle z dnia 26 slerpnla 1947 wiedzia1'ność międzynarodową z
r. do zwrotu rządowl po.lsk!ermu tytułu swych zobowiązań wobec
pnyn.ajmnlej
tej ozęśc.1 fundu- rządu polskiego I sąd brytyjski w
szów admi·nlstracyjnych, kultural odrueslen.tu do sprawy tych funny<:h 1 apołeormy.ch, która przy- duszów jest w myśl obow1azuJ11paść powinna tym b. tolnierz.o:m cych zasad prawa międzynarodo
II korpwru, którzy powrócili do wego, w zupełności
pozbawl()ny
Polski.
kompetencji.
Przekazana
wówczas rządowi
Całe postępowanie
rządu brypolskiemu część funduszów spotyjaklego w tej sprawie świadczy
!l>C'l:nych został.a określona
jako
o tym, te rząd ten, pomimo wieuliczka 1 jako taka zo9tata przez
lokrotnych protestów rządu polrząd polski przyjęta 1 pokwitowaskiego, kontynuuje finansowanie
na.
dzlalalnośe! dywersyjno-szplegowNota atwier<Ua, te Zasada ta sk.l.,., 1 Mbotatowej, skierowanej
znalazła
tak:Łe
potwLerd.zenie w przeciwko Pol1łkleJ Rzeczypo.:po~regu roi:mćw 1 plam, wymie- Utej Lud.owej przez zorganizowaniony-eh przez placówki polskie z ne grupy zdrajców PoW<J..
brytyjskim ministerstwem wojny
Rząd polski stanowczo p.roteatui ministerstwem spraw zagranicZnych oraz w ośwLadczentach człon Je przeciwko flnaraowanJu •Jl1":UZ
11.tw „stowllil'ZYków rządu brytyjskiego w pairla- rz11d brytyjski
Kombatantów Po.blcieh"
mencie, aż po rok 1949, kiedy to szerua
rząd brytyjski
począł zasłaniać jak 1 innych podobnych or11n1oraz przesię
kon.lecznoklą
potwierdze- zacjl emigracyjnych
nia tej :rau.dy przez sąd i bez- ciwko popieraniu wrogich Po!Jtce
prawnie
zablokował
tundus:r.e. o.rgan.lzacji dywersyjno-szp:tegow-,
Rząd brytyjs.k.l w wYnilru zacią sklcb, pozostających irłównle na
gniętych zobowiązań był odpowl-e usługach wywiadu amerykańsk'e
dzl.alny l>ez];>OŚrednlo wobec n11du go, mających siedzibę w Wielkiej
po1Skleg0 za wtaśelwe ube.z;pie- Brytanii.
czenie 1 pr:r.ekar.anle mienia polRząd
pol$k1 domaga się nieskiego. Jeómlkte pótnlejaze po.stę zwłocznego podjęela należytych
pow.ante rzędu brytyjsJtLego świad kroków <Ila uchyleni.
skutków
czy 0 tym, te
z.a.slanian.le się wyroku sądowego w sprawie funprzez szereg lat ju.rysdykC\1ą 911- duszów społecznych 1 pneknadu stanowllo tylko wygodny wy- nia kwoty n.aletnej b. tol:nierzom
bieg dla uchylania się od wyko- polakl.m, którzy powrócUI do PolSki,
rzqdoW! polskiemu na icb
nani.a swY-Ch zobowiązań.
rzecz.
NO'ta stwierdza daJl.ej, te rząd
brytyjski n.le zawlwoanił w ogóle
Rząd polski czyn.i odpow!edzla.1rządu poł!Rldego o maJą.«j się od nym rzad brytyjski za dzJał.anle
bye rM1Prawfe sądowej, Jak wy·
11Lka. z Jej przebiegu, rząd bryty1. w zlej wierze na szkodę Polaki l
'kl nie tylko nie „nedstawlt są jej obywateli, za złamanie podję
'.lo<Wi dowodów. które posła.dał w tych
przez się zobowi8,Zań. za
swym ręku. a które w pełni uza- pogwałcenie zaaa-d słuszności 1
sadniłyby oddalenie bezpodstaw·
nyeh preten.!ljl tzw .• ,St1>cwa.tz:;-~ prawa 1 za skutki jakle mogą z
nla. P<>lskloeh Kom ha tan tów", nie tej dzlalalnośct wyniknąć.
tylko nfe pnellis.tawlł s'ldll'WI ~··
Rząd po.Iski z~stnega sobie Jed~ad S1>rawlooH.,.,tt'o pod'T.19'1t. co
do którego zadąęn"l 71>b11"Vla•R- nocześnie prawo d•lszego dochonla wobe-c rządu polskiego, a.le dzenia awych roszczeń.

p
J.
n
n

p
d

n
r

o
z

11

N oc na «w iz yt a» «D zi en ni ka »
\

<

ekono„Dziennika
tnicznego
Łódzkiego" odwiedził w
noey z 19 na 20 II. cztery

za.kłady

przemysłu

bawełnia.nego.

się przed
~-~trzymujemy
""."11Ylll z domów przy ul.
ścial!'lie
Na
l><lotrkowsikiej.
frontowej przymocow ana jest
tablica z naip'.sem:
~~crwona
PRZEMYSŁU

ZA.KŁADY

E
IM.
:BAWEŁNIANEGO
llZIERŻYŃSKIEGO. Wnętrze
jasno
podwórza
i
domu
OŚ\v'ietlone, zza okien <lochodzi głuchy stuk maszyn.
C2ltljność przy wejściu i poł"Uszarniu się po z.akłac-zie za-

chow.ana jes-t na każdym kro- I winna z tego ]JO'Wodu mieć
niższą ba;zę. Prządka nartoku. Czuwają dwaj portierzy czuwa mi.set podała, że połowa wrzePartyka i Pawlak,
Gitr.aż przemysłowa na kaooym cion ustawiona je6t krzywo
posterunku , czuwają strażacy i przy szybszych obrotach nazrywy. Centrowan ie
Jeżeli cho- ;;'.· ępują
przeciv.'POżarowi.
dJzi o czujność i troskę o mie- wrzecion należy do brygady
nie społeczne w god2linach remontowe j. Prząd!ka z sąsied
nocnych, to zakładom Dzier- niej prząśnicy poinformowa·ła ,
żyńskiego należy bezwz.ględ- że brygada centrując jedno
wrzeciono, dwa skrzywia i lenie oddać prym.
A praca zaiłogii, a wykorzy- piej z jej usług nie korzystać ...
Od poniedziałku do czwartS!tanie mocy produkcyjn ej zakładu w giodziJJiach nocnych? ku bież. tygodnia wykonarue
planu przez zmianę maj&tra
Izydorczyk a przedstawiało się
85,5 proc., 85,3
n.astępująco:
Czy parbiia majstra Nowak.a proc., 82,2 proc. i 91 proc. Od
maksym.aJ.n e poniedŻiałku do czw~ ub.
już
osiągnęła
możliwości produkcyjn e? Nie.
Nie osiągnęła, albowiem plany
Jesz~ze
w dół: Helena Mach,
ciągną
Jest godzina 1.04. ZnajduAliM Garstka i inne, które
ZPB im.
św1ecą nieobecnością, jemy się na terenie
często
a i<:h praca w drniach obecno- OKRZEI przy ul. Kilińskiego,
pokoiku majstra
ści również P<J'U)&f;awla wiele w małym
salowego ob. Stanisława Jado życzenia.
kubowskieg o, który kieruje
Na ogół biorąc trzeba obiek- nocną zmianą przędzalni i
]
przędza.
że
tywnie stwierdz:ić,
Z dyrekcji zakła
pod skręcalni.
średnioprzędna
nia
dów nikt nie dyżuruje w nov11prawnym okiem młodego, cy. Wedle oświadczeń naszeale u:z.dolnkme go i energicz- go rozmówcy - w czasie jego
nego maj~ra salowego WIE- nocnych zmian ostatnia konSUCHARZ EWSKIE- trola pracy nocnej w zakła
SŁAW A
GO w równym rytmie pracuje dzie przez władze zwierzchni e
na zmianie nocnej, jak też i miała miejsce... w grudniu
dziennej.
ub. r.
A jak przedstawi a się konTo samo można powiedzieć
o nocneJ pracy przędzalni od- trola obecności na zmianach
padkowej. Czuwają n.ad tym nocnych? - wtrącamy.
Ob. Jakubowsk i wyjmuit
wytrawni majstrow~e i wrorowi pracownicy ja;\!:: Maria.n mały notesik, w którym ołów
Deka, Ignacy JarO!I, Ja.n Ga- kiem wypisane są cyfry obec.fewski, Adam Pakuła, Marian nych i nieobecnyc h w trzech
i w
przędzalni
oddziałach
Pawlik i inni.
Dane podają majskręcalni.
strowie poszczególn ych od-

I

Absen cia
Tu niestety rozmaicie bywa.
Przede wszystlkim jesit sto.sunikoWo duża absencja. Wystarczy powiedzieć, że w przę
dzalni średnioprzędnej, w I
brygadzie obcią.gaczek z parti•i
tn.aj.&tr.a Lucjana N()Waka 50 proc. robotnic było z róż
nych - usprawiedl iwionych i
nieusprawi edliwionyc h - po\V'Odów nieobecnyc h.
jednalk godTym bard2liej
nym podkreślernia jest fakt,
łe mimo takiego procentu
wszystkie ma.nieobecności szyny są. w ruchu, wrzeciona.
partia majstra
istę kręcą., a
Nowaka s)'l>ternaityc:mie i ry·tnticznie ',Ątykonuje swoje p1.any, należąc de przodującej w
Z&kładzie. W tej partii prazawsre pełne życi.a .
cują do ;pracy.
chęci
i
Wig~ru
~rystyna Pacholska. (wykonuJe 118 proc. bazy), Julia. Kra.w
<l'zyk (110 proc.), Maria. SkuStefania.
l'lńska (104 proc.),
!Sa.dza. (103 proc.), i JIYzcfa Zalewska (l 03 p~.) .

twarza atmosferę wzajemneg o
zaufania i wsp ó łpracy.
A poza tym wydział perso·
zainterewnalny powinien
wać sie. dlacze ~o: Dybak Bardliwionych 5 proc. pracowni- \ bara, Banasiak Ster„ Gar..,.
Barbara, Bag:rowsklł
ków. zatrudniony ch na tej sińska
od wielu dni
zmianie, przez co unierucho- st.anlslawa miono 21 maszyn, tj . 8.104 nie przychodzą do pracy Naj·
wrzeciona. Ponadto st a ło kil- ciekawsze jest to. że majstrokaset wrzecion z powodu u- wie nic nie wiedzą. czy mają
szkodzeti technicznyc h . Drob- one zwolnien ie. czy nie. Majstrowie muszą mieć bliższy
nych, ale nie usuniętych.
kontakt 1 w v działem pers,onal·
Jedna z obrączniarek już od nym i oprócz troski o proces
tygodnia rwie nitki niedoprzę· technologic zny i stan maszyn,
du. O tym wie pracująca na powinni także troszczyć się o
tej maszynie prządka, nato- los oddanych pod ich kierowni
miast dla majstra Józefa Ja- ctwo ludzi.
Gdy opu~zczaliśmy nad ranaszka jest to „tajemnica "
Pterwszv raz dowiedział się o nem fabrykę, wyniki planu
cza:.ie naszej nocnej nie były jeszcze wiadome. Dotym...
piero później nadszedł me1wizy<ty.
Wiadomo, że od czujnego dunek, że jednak dzięki ofiar·
maj· noścl załogi i dozorowi ze stro
troskliwości
l
oka
prządka ny dyrekcjt I kierownict wa
czy
zależy
stra
wykona plan, czy też nie. A techniczneg o, trzecia zmiana
serdeczny i kole7.eński stosu- WZPB im. 1 Maja w nocy z 19
nek do prządek, spieszeme im na 20 lutego plan na obu przę
w każ.dej chwili z pomocą wy dzalniach wykonała.

w czt ere ch fab ryk ach łódzkich

działu

7..espóJ

1

tygodnia przy pracy dz.iennej
tych szmych robotrulków , wykonanif'!' planów w posz.czególnych dniach było około 10
proc. wyższe.
Baroziej CZJUjny NADZOR,
,s zybka interwencj a w wypadku postojów wrzecion. budzenie śpiących (bo i takie wypadki były). &tala kontrola
przy
(ndernożliwa
obecności
takim, jak obecnie prowadzeniu ewidencji) oraz likwidacja
spóźn i eń

mogą

doprowadzić

likwiclacji 10-procento wej
różnicy w wykonywa niu planów przy dziennej i nocnej
pracy tej samej obsady.
do

raz spraw a kontro li

osobowy, w którym
nieobecnyc h, po
zestawienia liczbowe
czym
kierowniko wi
przedstawiają
zmiany nocnej.
Tego rodzaju ewidencja jest abnaszym zdaniem nie wystarczająca.
solutnie
Ob. Jakubowsk i podał. że w
oddziale obrączkowym pracuje 66 osób, obecnych 53, nieobecnych 13, z tego 8 na ur5 nieusprawi edliwiolopie,
nych! Natomiast majster Nysiak, podaje stan zatrudnienia oddziału obrączkowego 69, obecnych 53, nieobecnyc h
9, urlopowany ch 8, jedna osoba nieusprawie dliwiona.. Rację miał majster Nysiak.
Rezultatem absencji 9 osób
jest postój jednej maszyny ow ciągu
która
brączkowej,
jednej zmiany przewija około
70 kg przędzy. Srednia nieśnie
pogrążeni
obecność w przędzalni i skrę
działów.
Robotnicy wchodzą na te- calni na nocnej zmianie wyNieco irnaczej wygląda pra- nie wied11i.iał, gdzie jest i co ren zakładów,
pokazując w nosiła 5 proc. zatrudnion ych,
c:ia w tka.lni. O ile w oddziale robi ...
legitymację fabrycz- lecz są dni, kiedy ' jest dużo
portierni
Zanim odnaleźliśmy majstra
Przygotowa wczym zastaliśmy
ną, zaś majstrowie prowadzą wyższa.
\\>szystkich przy pracy, a maj- Kazimiercz aika przebudz..iliśmy
na
ych
rozciągnięt
wygodnie
Wło
Jadwigę
kobietę
6tra d&rskllł - przy naprawie u- s2'Jtu.kach mateTiałów wó2'Jka16zkoc!zonej przewijark i, o tyle rx.y - Józefa Przytul&kie go i
?n.ajstra w tkalni elektryczne j Mieczysław.a Twardego („twa["trzeba było wyciągać z ja!kic- dy" ma też &en!), chra:pificeg ó
Obok oddziału obf'l\czkow e- ma się „zwalnia". Kto się tror~ _kąta, gdz:!e sobie uciął ... smarownik a Stanisława BauRe2lllltatem era. Antaniego Kujawiaka i .go znajduje się sortownia od- szczy o uświadomie11ie tych
drzemkę.
~
padków, podzielona na małe pracownic? Czy zaopiekował
teg~ stanu rzeczy był fakt, że Władysławę Plesiak.
,;posród ok. 25 proc. uruchoWreszcie, po god2linnym po- drewniane boksy. W jednym się nimi ktoś z rady zakła
mionych na nocnej zmianie szukiwaniu , odnaleźliśmy i z nich „wpadł w objęcia Mor- dowej? Kto zainteresował się
krosien - ok. 50 proc. miało majstra Kazimiercz aka, który feusza" na miękkich , odpad- ich sprawami bytowymi? Luuwił sobie mile gniazdko w kach oo. Mieczysław Gądziob. dzle powołani do dozoru nad
J;ootoje z różnych powodów.
W wyikończa.olni w poszuki- kącie za dra.pairką... Jednym Majster nie wiedział nic o produkcją zapominają często,
czynnikiem
'Waniu za ma jstrem Bolesła słowem - ten majster i oi ro- jego odejściu od maszyny. że decydującym
oddziału wytwórczości jest człowiek.
wózkarzy
wem KarLinnierc zakiem obesz- botnicy wzajemnie SOobie nie Dwóch
• • •
liśmy w ciągu gorufilly kilka- przas7.kadzają, bo jedni i dru- przygotowa wczego ob. ob. Stejako całość
Nocna zmiana
fan Bursztynow icz i Bernard
lo-otn.te cały jego rejon. Nikt dzy śpią..
Jach wybrali się.„ na zwie- przekracza obecnie swoje pladzanie zakładów... w ciem- ny produkcyjn e, wykonując
Nierozwiązana
nym kącie pod jedną z ma- od 14 do 18 lutego 119-120
zapamiętale, proc. Wyniki są dobre, ale
gawędzili
W portierni ZPB im. KU- cji w godzinach .od 1. do 3,15 i szyn
przez zupełnie nie bacząc na to,_ czy mogłyby być jeszcze lepsze,
następnie
NICKIEGO , dowódca nocnej podpisana
przem~owej dyżurnego.
Dziwnym jedna.k wózki ich są już napełnione gdyby usunąć braki kontroli
Warty straży
pracą nocną personelu w
informuje, że stałych dyżurów jest fakt, że o dyżurnym takim przędzą. Na oddziale obrącz- nad
przędzalni i skręcalni. Wykośpi przy maszynie kowym
nie
dyżurów
książce
o
i
adm.ini&tra
jak
personelu
łlOCnych
h tu remogli udzielić żadnych infor- sortowaczk a Janina Drożdżek. rzystanie istniejącyc mogłoby
CVjnego nie ma.
ych,
produkcyjn
zerw
przygotooddziału
Majster
wardowódca
portier,
macji:
_Inne natomiast są wyjaśnie
do przekracza wypo- ty i komendant straży pożar wawczego Henryk Łas ma doprowadzić
łlia dyrekcj1i zakładu,
dziennych w
planów
nia
Kazimiei
T.
Zofią
z
kłopot
nic
nim
o
Wiedz.iane nazajutrz. Swiiad- nej. Nie wiedzieli
zakresie.
większym
również majstrowie rą K. Ta ostatnia opuściła już jeszcze
c:i:y o tym rzekomo wzmianka tej nocy
usprawie- ZPB im. Okrzei pierwszy raz
W książce dyżurów, stwier- oraz 1obotnicy. Nie spotkał &ię w lutym 3 dni bez
przejmuje się od długiego czasu wykonują i
l'il.l!jąca pobyt w z.akła-dach z nim również mimo dopyty- dllwienia. Nie
tym zbytnio. Ot, czasami nie przekraczają plany, a niewąt
flrzed..c:tawiciela naszej redaik- wania się - reporter.
chce się jej iść do roboty i pliwie Po usunięciu błędów
koniec. Ob. Zofia T. skarży mogłyby dobrnąć do czołów
kręci
Kręci się
się, że jest chora, ale lekarz ki zakładów bawełnianych w
daje zwolnienia, więc sa-1 Łodzi.
nie
miesię
6
od
one
stoją
majster,
nocnej
\'V · zgrzeblarni n.a
ttnianie uderza przede wszyst- cy zarówno na nocnych jak i
kim brak rc.bortników . 9 zgrze- na dziennych zmianach. 6 nieblarek i 2 trzepaki stoją. Maj- wykorzysta nych samoprząśnic
spowodowa ne szym momencie mógł wyjeZaniedbani e
ster Bugaj wyjaśni.a, że co to strata 11. 700 kg przędzy
urlop. Nie bardzo jasdwie godziny należy maszyny miesięcznie. Jeżeli dodamy do przez jednego człowieka o ma chać na
spowodowa ne ło że nie przyczyniło się. do no w świetle tego wypadku,
straity
i dlatego stoją. Po tego
czyścićpracy rysuje się praca I czujność
l.ll)ływie okcło 1:1 mi.nurt zna- wrx.ecionam i stojącymi z po- „rozłożenia na łopatki"
Maja kontroli technicznej .
1
im.
WZPB
przęd,zalni
przy
pasków
braku
zgrzewodu
na
i
rcbortn1cy
się
leźli
Hlśtorię tę opowiedział na~,
Spowodował to
Widzewie.
na
ch
rozciągowy
h
przyrządac
ożywiony
blarni zapanow:i?
na wstępie naszej nocnej w1·
kla
o oświadczon
nam
jak
h,
wrzecionac
przy
wz.ględnie
r~ch . Gdy po d·.vu god2li.nach
· Jaro&iński. zyty, dyrektor naczelny WZPB
(o.c. 3 nac rai.cm) wracając to zroZJUmi.ałym stanie się fakt syfikator Zdzisławklasyfikował im. 1 Maja - Stanisław Konie
dnt
kilku
Od
przez
zgrzeblarnię niewykooan i.a planów
W?adliśmy na
on nadsyłanej do zakładów ba morowskl, który jesz.cze o gor-trno pory „pucowa,ni a" stała przędzalnię.
wełny. Bawełna o różneJ dłu- dzinie 1.30 w nocy ślęczał w
Ylko jedna zgrzeblarka .
O sposobach uruchomien ia gości włókna szła na maszyny zakładzie, by dopilnować wyzarwanego
planu
prz'W Przędzalni dozorowan ej bezużytecznych wrzecion nhkt bez kontroli, a kontrolerem o- konania
zmianoweg o nie myśli. Jest jedna ocLpo- kazały się„. maszyny. Ureg>.i- przez klasyfikato ra.
lzy~z0 majstra
na przędzalnię.
Poszliśmy
mo ł'c~Yka nie pracuje 6 ea- wiedź - brak ludzi. A gdzie lowane na inną długość włók1500 wrzecion ruch wi elov.>ars7Jtaot.o-l;vości, a na - zaczęły dawać brakową Poprzez długie hale, obok szu·
n1„ Pr~snic ręcj się. Jak wyjaśnia gc!z.ie szkolenie kadr? ...
produkcję. Wtedy dopiero na· miących wrzecion, do małego
kierownika średnio
stąpiła interwencj a kierowni· pokoiku
ctwa, szukanie sprawcv za- przędnej.
- Ile macie dzisiaj nieobec
niedbania, a plan „ wisiał na
nych na nocnej zmianie?
~~ane paski zakłada się wa111y fachowiec może poniiżać włosku".
- Tylko dwie prządki
A sprawca... w najgorętdZJiennyo h tylko na zmianach się do tego rodzaju czynności!
Majster Izydorczyk za.pytanych nic · :Na zmianach nocrzy by'el-0tn.a sz.nurkarzy , któ- ny dlaczego jedna z prządek
wykonuje
nie
oczyw-iśe" robili. Mógłby to rytmiczme. .
.Jerzy Zawisza
inż.
Gorzej przedstawi a się spr<>,działu
zrobić rr:e. w wolnej chwili planów, wyjaśnił, że maszyna
nieobec:'IJ'Ster. Nie jest jed- mu6i pracować na ZW"?lnio- wa dyscypliny w przedzalni stwierdził tej nocy
nak
enieusprawi
powodów
z
noś_ć
od
Kierownik
pruidlk.a
że
nej.
i
obrotach
cienkoprzęd
nych
opewien. ezy wykwalifi1k
dziennik

odnotowują

we

Majstr owie

llustra cie do tematu :
dy.s cyplin a pracy
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Czy tylko klasyf ikator ?

Centro wanie -

krzyw o

. Hamu lce wykon awstw a
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Wnios ki
Rezultaty nOC111ej wYcieczki
członków zespołn naszej redakcji do czterech zakładów
przemysłowych w celu zbada
nia stanu obecności, stylu i
warunków pracy na. noooych
zmianach - wykazują jasno,
gdzie na.leży szukać rezerw
produkcyjn ych, umożliwiają
cych wykonanie , a w wielu
wypadkach przekrocze nie pia
nów produkcyjn ych. Wyka·
zują., że słowa Bolesława Bieruta wypowiedz iane na katowickiej naradzie aktywu gór
ników odnoszą się w równej
mierze do łódzkich włóknia
rzy, jak do śląskich gón'll·
ków. Wykazują całkowitą. stu
szność ostrej krytyki pod adresem ogniw związkowych
przeprowad zone! przez przewodniczącego CRZZ Wiktora
na XI Plenum
Kłosiewicza.
CRZZ.
Przede wszystkim - absen
cja t dyscyplina pracy!
Niestety - stwierdzon o to
dyscyplłina prawszędzie cy na nocnej zmianie mocno
szwankuje, A jeszc:1:e wlęce.1
Pozostawia. do tyczenia zagad
nienle wykorzysta nia czasu
pracy przez obemych w zakład·iłe robotników .
Najgorsze jednak Jesł to,
te bardzo CZP,sto przykład
Idzie z góry. Trudno bowiem
wYmagać od robotnika ofiarne.1 pracy, gdy jego ma.f~ter
lipl w k~cle, gdy majster nlP
Interesuje się pracą. załogi,
nie moblllzu.fe Jej do pełnego wykon:ysta nla czasu roboczego, do wykrywan ia I uruchamiani a. rezerw produkcyjnych. gdy majster nie
troszczy się 0 maszYnY I ludzł f nie dą.ży do podcl~ganla robotników słabszych do
po:rłomu pr7..odujących.
Drugi wnło!lek nasuwający

menderowa nlu ludźmi, do pra
cy metodami administrac yjnymi. Te zaś bardzo c<zęato
zawodzą, a skutki są opłaka
ne.
Dla.tego też muszą. o tym
orga.nlpamiętać wsz:vscy za.cje partyjne, ogniwa. zwląz
kowe I persoinel inż~•nier„jno
techniczny, że najważniejszy
środek
i najskuteczn iejszy
oddziaływania na produkcję
- to polityczne wychowani e
załogi, to pod.niesieni e jej po
ziomu uświadomienia, to kon
kretne poka7.anje każdemu
robotnikow i I całej załodze,
praca jelit tysiącami
że łeb
nitek związa.na z całym naszym Na.rodowym Planem Go
!'podarczym , z walką o budo·
wę podstaw socjalizmu, z wal
ką. o wzrost dobrobytu najszerszych warstw naszego spo
łeczeństwa,

Tylko ścisłe wtą.zanle ł
przepojenie codziennyc h zadań gospodarczy -eh treśc!ą p0
litycmą. mote prz:mleśf. pożądane skutki.
M. Bielecki, L. Jankowskł,
W. Kakow11ki, Zb. Skibtcki.

Krótkie spfęc;a

Von Papen
Marionetko wy premier Włoch

de Gasperi, Rlawny z poboż
imperialist ów
wasal
no.fot
amerykańskich

i notoryczny
restaurator faszyzmu, wystą
pil na prowincjon alnym kongresie chadeków włoskich z
twierdzenf.e m, iż chadecki pro
ordynacji wyborczej,
jekt
choć przepolowi a glosy wyborców demokratyc znych i w
oszukańczy sposób zapewnia.
chadekom utrzymanie się na
powierzchn i życia, bynajmnie j
nie zagraża wolnościom demokratycz nym! ...
poJakże to? A tak, bo „mogtibyświada mówca my §miało zdobyć calą wkllecz nie czynimy tego ł
dzę,
rndowolimy się systemem wy
borczym, który zespoli siły
centrum, a oslabi partie skra;
ne".
wypopozorom,
Wbrew
obludną
1oiedź ta, tchnąca
ęzlachetnością i skromnością,
!1ynajmnie j nie dowodzi, że
de Gasperi zamierza w drodze
pogwałcenia konstytucji wlozwalczać 17grupowan ia.
skiej
monarcho- faszystows kie. Broń
Boże! Odżegnując się od tego
zaraz w następnym znaniu
powolal się na opinię Fran.za von Papena!, zbrodniarz ii
hitlerowski ego, który tylko
dzięki imperialist om anglosaskim uniknąl wyroku skamjącego w Norymberd ze. Torujqc Hitlerowi dojście do
wladzy onże Franz von Papen radzil kiedyś Hindenbur gowi, iż „trzeba ..vclągnąć do
rządu tych, którzy mogą glosić groźbę dyktatury" .
Tak więc de Gasperi wyznal szczerze, tż kroczy ślada
mi Papena-stręczyciela. Gwal
cąc konstytucię pragnie w o-

z naszej wycieczki, to nie
dostateczna czujność I troska o sprawy zakładów ZI'
strony kierownictw a.
Jakże bowiem mówić o
czujności w zakładach, skoro czi:sto jesteśmy śwlatlkamł Jłcznych awarii, nłeuza·
sa.dnlonych postojów maszYn
I karygodneg o marnotraw ·
st'lll•a pracy lud:r.kieJ!
nie ł>"·ła
czujność
By
czczym frazesem - kiet "vnlctwo musi głęboko wnikać'
w zagadnieni a produkcji, mn
st uważnie słuchać krytyki
t iuwag robotników I żywo na
n e reagować, musi wzmóc
troskę o człowieka ł maszyny, słowem - musi żyć sprawa.mi z~kładu i jego załogi.
Trzeci wniosPk _ to niski
poziom uświadomienia niektórych robotników i nledostateczna praca masowo-po Jftyczna. ze strony aktyWU
partyjnego I związkowego.
Trzeba bowiem nozumieć,
że gdy robotnik nie widzioprócz zwlęk"lzenia swojej
płacy przez zwiekszeni e swej
jafr"to-społeczwydajności nego celu, dla którego niezbędny jest poważny 1 ofiarny wysiłek produkcyj ny-to
nie rzadko nie uważa za potrzebne na ten wysllek st~
sposób ukryć silę
zdobywać. Jeżeli nie wytlu· szukań.czy
maczy mu się. po co to jest partii lewlcowych f. wprowapotrzehne. a chce !!lę mimo' dzić do rządu niedobitkó w faMussolinieg o.
to pJa,n wykona<". u, się nie- ęzystowskich
ochronnie przechodzi d~ ko- Oto przvklrid szruroś-::il
DZIENNIK ŁODZKl nr 48 (2676) 3
idę

93 t :::i:;irch
9ło•n:k6w na I kwartał

i•i wykonali

Prl!CO'Wl'.llicy radiowęzła w
Siera<l:z:u wyipeh1.ili już zobopodjęte dla uc=ewią7.aini.a
nia uchwały rzą<iu, likwidując
20 prowi7Joryc=ycl1 instlaJ.acji
i .zakł.adając 93 proc. zaplanowa.nej na pierwszy kwartał

o

d~szczu
8 procent mnie i! duza"fiimopodazw!chur~
nabiału I warzyw
i

•

•

brzmi meldunek z frontu walki
ftitdOSłałecznym

przeCtW OCtnOlft
• Czy mate maty ka i język

W SzkolniCtWi't ZIWOdOWym

na targowiskach

łódzkich

Wtorkowy targ na rynkach'skach była jednakowa: 1.20 zł.
1
łódzkich. był mi_mo fatalnej p0 za 1 kg., pietruszki -:- 2.00 zł.
gody, wichury ~ ul~wnego de: I <w handlu u~połecz_n~onym
szc~ - dość oz?"~1ony. :f'?d~z 2.70). Natomlast r_u eJednakonabiału: masła, JaJ , sera l Sm le Wo . kształtowała Się ~ena cetan~ była bardzo dobr11. Ceny bull. ~a rynku Bałuckim 1 kg.
nabiału zarówno na rynku cebuli kosztował 2 zł„ na rynBału~ki'.11· jak i Zielonym Cf'.l. ku Zielonym - ~.50 zł. (~ skle
Ba~l!;ckle_go) . ~ztałtowały s1e pach cena cebuli wynosi 2 zł.
mmeJ w1ęceJ Jednakowo. Ce- 50 gr.).
3
27
0 zł. za men~el:
na jaj.:
~asła.1;5 ł śso.z: 1 kg„ far~.
ł
z·
z ., mie any Polskiego Zw.
Koło
Łódzkie
.
za li ·
Rozgłośnia
Wędkarskiego
Na obydwu targoWlskach bar Lódz.ka Polskiegooraz
Radia organidzo duży był również wybór zują cykl radiowych P-O ~ adanek
warzyw. Stragany zarzucone szkoleniowych dla wędkarzy.
były pięknymi gatunkami mar
P ierwsza taka pogadanka bę
chv.ri, buraków, pietruszki, ka- dz e nadawana w programie lódz
pusty włoskiej i zwykłej, ce- kim w dn. 27 bm . o godz. 18 .10,
buli itp. cena mai;chwi i bu- druga w dn. 6 marca o godz.
raków na obydwu targowi- 18.10.

nanależycie przygotować się i uzbroić do walki O dalsze podnoszesą najtrudniejsze?
nie poziomu nauczania w przy
s ivm ół c u
•atywę
O Czekamy na podobn~":I
zNa ~a~~ń~~nie ciśnie się
1
Ponieważ
gl<l'Śników.
ilości
pióro jedna uwaga. Czy
pod
ogólnokształc~cym
szkolnictwie
W
to miało być
7lObowiąZlll!lie
n· byłoby słusznym zwołanie
":I
wykonane do 10. III. należy
przez
konferencji
Pierwsze interesujące wiadomości z frontu walki o WYDiki ~obnej
pracownicy
przypuszczać, że
je z nauczani&, któremu to zagadnieniu poświęciliśmy ostatnio szkolnictwo ogólnokształcące?
wykonają
iradiO'Węzhl
na naszych ła1nach nereg arł ykułów dyskusyjnych - przY- Społeczeństwo czeka bowiem
M. Gonera
DadwyżlUl.
niosła odbyta wczoraj w Łodzi konferencja a..ktyWU nauczy- I z zainteresowaniem na wynicłelskiego ze szkół zawt>dowyc h naszeio okręgu oraz kiero- ki półrocznej nauki i w tym
wnlkc>w posz02:ególnych, branż owych ośrodków kształcenia !typie szkolnictwa. Wymiana do
świadczeń i na tym odcinku
kadr pedagogicznych.
przyniesie niewątpliwą pomoc
•
.
Głównym celem konferencji g~edle zat pt1erwszeh półwrocze odnce:i ' i poprawę w batalii szkół i nazasa i- uczycielstwa 0 jakość i lepsze
było dokonanie wszechstron- m os a ecznyc .
nej analfzy wyników naucza- czych szk~łac~ zawodowy<:h. z wyniki nauczania.
ZOsłanie
(m.).
nla w szkołach DOSZ-u za terenu WOJewodztwa wskazruk
pierwsze półrocze br. szkolne- ten wynosi 61,5 proc. Ja.k z
go 1952-53. Jakże więc te wy- tego wynika między szkołami
w oporowi.e (pow. kutnowski) niki się przedstawiają? Otóż z terenu miasta i z terenu woznajduje się zabytkowy r.ameozek jak zakomunikował uczestni- jewództwa nie ma zasadniobronny z xv wi-eku w atylu pót kom konferencji nacz. Wydz. czych odchyleń pod względem
:n.ego gotyku, bę&i.cy rzadldm Pedagogicznego DOSZ w Ło- wyników nauczania.
czyeh w DMllacll Młodego RoJ e śl'1 c h~-'
- można
Dzlarkowskl
obiektem tego rodzaju w Poleoe, dzi
vuzi o wym'ki nauk"l
miz perspektywy
teraz,
już ob.
botnika.
Za taki stan rzeczy odpowleprzedmioposzczególnych
w
stwierdzić,
półrocza,
nionego
ł6dz
a jedY"l'.IJ'1'.ll. w województwie
Je-st przede wszystkim
dzla.lnv
zawodowych
szkołach
w
tach
pierwszym
z
porównam.lu
w
że
klm.
opiekę
sprawująey
ZŁ ZMP,
w lł sal.ach zamku mieści Ilię okresem zazna.c-n'ła się zna.ez- naszego okręgu, to - jak tego
nad Domami Młodego Robotnika, który jak dotad n !e potraf!I
obecnie muzeum, zawierające cen na p0prawa w rezultatach na- dowiodły wygłoszO'lle na konupo-rać się z problemami wlał
ne zbiory ceraml.k1, oJ>.razów, dy- ukl. Wyraziła się ona miano- ferencji referaty i co potwierwspótpra.cy DMR z zan<Ja
dwej
wicie w zmniejszeniu się 0 8 dziły głosy w dyskusji-najwięwanów i mebll.
dem w wal"e o dys·cyp.Ji::>.P praPoniewa.ż dach 1 stropy i-eJ plęk proc. ilości ocen oied1Jstatecz- ksza ilość „dwój" wypada na D om Młodego Rob<>tnLka przy daly się do praey na noeną cy. Częściowo C· dpowiedzlalność
l'tWa zabazmianę. Dla.czego?
ul. Przybyszewsklf0€o ł3 zaponoiszą również te za .kłady pra
!!lej budowli wymagaj!\ zabezp>e-lnych. Tak więc np. 60 ,5 proc. matematykę. W pierwszym owa w miajscowej świe.fili-cy wie cy, z któryeh mlo-dzież mieszmieszkały jest przez pooiad 100
crenla, niebawem rcz.poc.zn 11 się ogólnej ilości uczniów w za- kresie pod tym względem
c>.0oreni I Bognmila KcnvaliJrnw ka W DMR. O~ tych też instyw ZPB
d.7J>eweząt praC'Ująeyeh
prace remontowe dla ochMny te- sa<lniczych szkołach zawodo- „przodował" język polski. Obe- im. 1 Maja, a jego kler<>wn ·- ska, Sabina Ma ćl<iew!cz, Ewa tuoe\i zaldPl' będzie noprawa
v.rych w Łodzi nie posiada w o- cnie zajął on w tej niepochleJt. JL
go cennego zabytku.
klem jest ob. W. Zdarza się, że l'tle'lloo I Wa.clawa Krupa p<>Stalslb.)
lslniejąeego stan u.
drugie rnladxleż
„konkurencji"
bnej
z nLektóryeb lódzk!d1 n<>wiły nie iść clo pra.cy. Tera7.
zjawisko
miejsce. Czym się to
DMR nie ud&Je się regularn ie I kierownik przvpornl•na sob ie - - - - - - - - - - - - do pra.cy 1 „bumeluje". Zapy. <> tych wypad-kach. Czy zawianauczyciele
Otóż
tłumaczy?
domił o n.id• wydzi ał ka.dr ZPB
szkól zawodowych wypowiada- faliśmy o·b. W. ezy wypa.dki ta- im. 1 l\Iaja? Tylko w wypadkll
kle miały mlejs-cP o..ia.tnlo w
jący się na ten temat w dyWadawy Krupy. O pe>zC>Stalyc1' Zespół
podle~lym mu domu.
skusji upatrywali przyczyny
- U mnle takie wypad-kl "'da trzech nie meldował. D!aezego7
a.toonla5t w DMR im. E. Ph
wielkiej ilości niedostatecz- rzaJą •lę baTdZ<> rzadko, a w N ter
przy ul. Butora 73 spraroku zd&rzyl się tylko jetym
nych ocen z matematyki - z
den czy dwa - ole p~m·etam„. wa 1 ta przedstawia się znacznie
lep ej. W WY'Patl•ku nl<!'Jl rzyby- zdobył
jednej strony w nazbyt rozbu- - ta.k brmnlala o-dpowledź.
- Kiedy to było? Cz:v prowa- e!a do pracy którejś z zam'e5Z·
1owanych - ich zdaniem kalych tu dzleweząt, naty<'h
dzi-cle jA.kąś ewidencję ty-eh
orogramach tego przedmiotu.
mia.st d<>wladuje 11ię o tym zaspraw.
słabym
w
strony
drugiej
z
a
W ezasie Il Mlędzyn~rodow eł'O Konkursu Skrzypcowego
Nie, Jde<rOW!lllk nie przyporni kla·d pra.c:v. OtirzymuJe oezywiś
dokładną informację oo kle
-cle
do
mło<izieży
tm. H. Wieniawskiego ekipa Wytwórni Filmów Dokumental- przygotowaniu
na so-b!e, kiedy to bylo a e"W!dencjl tadnej nie pr<>wadzl. Nie rownlka domu ob. Teofil! Gram
nych zrea.llzowala. film, które go zadaniem jest zapoznanie tego przedmiotu. jakie wynosi
ma poloced w tej sprawie. Gdy bo.
szerokich rzesz widzów kinow Ych z t1ł wielką imprezą arty- ona ze szkoły pod.stawowej.
Ale włród łódzkt.ch DMR Je&t
W dniu wczorajszym zakoń·
jed·na.k Ja.kiś te·gO rodza.!u wyPonadto wskazywano także na pa.dEllk
to "WYJl\te.k. Na ogół z opiek? czyły się pierwsze wojewódzstyczną.
za,łdzl.e, komunf.kuje najest w nl>eh :tle, brak w Dofakt powierzania tego przedkadr
wyctzlałowl
t:vch:miast
szych staropolskich gęśli do miotu nie specjalistom-mateFilm wprowadza widza w
ZPB il!ll. 1 Maja. gdzie l'raoeu.Ją mach pra-cy polityezno-uśwla kie eliminacje zespołów artymle szkan1<1 D'lfR przy damlają.ceJ z mlodzleż„. Wypad stycznych SP i LZS. W elimiwspółczesnych skrzypiec. piękne tradycje sztuki skrzyp
matykom. Jeżeli zaś chodzi o WS'ZYStl<lp
kl „bumelowania" w4r6d mln„ nacjach tych brało udział 14
ut. Przybynnr1>klego ł3 .
Film przypomina również o niepokojąco dużą ilość „dwój" p
cowej , ukazując na wstępie
d'!>l<e1:y na.}częłcle! U<"hodz„ ni„
ome>gliśmy 11amlęci ki•eTOW·
artyzespołów
haj epszych
rozwój skrzypiec od najstar- wybi~ch skrzypkach pol- z języka polskiego, to w dysku
n ika. pnypolJllnaJą-c, te bar postrze!!enle. .l\Jówlmy o tym styczny ch z t erenu woj ew ódz·
skich, których nazwiska zna sji nauczyciele wskazywali na
ż e uważamy za. s y mdlate&"O.
dzo niedawno. zaledwie kilka
calio- twa.
tliła
p t oan at y cz n e
ne były caiemu światu - kilka źródeł tego zjawiska, a
dm! temu - 17 lutego - cmry
Pierwsze miejsce zdobył zemieszkanki z Jeco domu nie u- kształtu wysiłków wycbowawAdamie Jarzębskim, Karolu mianowicie na wysokie WJTTilO
Wie- gi i zakres programu, brak u - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gpół ze Straszowa w pow.
Lipińskim i Henryku
piotrkowskim. Członkowie teniawskim.
uczniów czasu (przy koncengo ze.5połu otrzymali w nagrogłównych
na
uwagi
trowaniu
Do tych tradycji nawiązy
radioaparat ufundowany
dę
i
zawodowych
przedmiotach
wał konkurs, który w grudprzez KW PZPR.
niu ub. roku odbył się w Po- liczne zajęcia praktyczne w
Zespół artystyczny z NiechW atmosferę kon- warsztatach) na obowiązują
znaniu.
cic w pow. piotrkowskim ofransporły
Niepo~rzebne
kursu wprowadza film po- cą lekturę uzupełniającą i wre
miejsce oraz
trzymał drugie
przez scen~ w sali jurorów szcie - na brak odpowiedniej
KoWojewódzk iej
nagrodę
zna;omołci men.dy SP w postaci kompletu
Przykład urzędowania
gdzie widz poznaje wybit- ilości egzemplarzy tej lt!ktury
nych muzyków polskich i za w szkołach. Tak np. przytacza
~troiów łowickich.
stoją. Godz.
Godz. 13 granicznych członków sądu ny był rażący przykład szkoły
Trzecie miej.:c-e uzyskaJ 1e~
14 - stoją. Godz. 15 - stozawodowej w Łowiczu, w któkonkursowego.
z Brzeźna w pow. siespół
stoją, Godz.
ją. Godz. 16 „Lalki"
egzemplarz
jeden
rej
radzkim.
W wypełnionej po brzegi
17 - stoją. I tak stoją, stoobowiązująca)
(lekt.
Prusa
Najlepsze zespoły wezmą uauli Uniwersytetu Poznań
ją i stoją... Ludzie potykają
Łodzianie konsumują mie- na skutek meldunków Centra- dział w centralnym przeglą
skiego uczestnicy konkursu przypada na 120 uczniów!
się o nie, lawirują, wymijaWydaje się niewątpliwym, sięcznie ponad 150 ton kapu- li Ogrodniczej do swych władz dzie zespołów artystycznych
wykonują kaprys D-dur Kają, omijajq, przektinają.
rola Lipińskiego. Na filmie że konferencja ta, wygłoszone sty kiszonej (czyli około 20 wa zwierzchnich w Warszawie - SP i LZS, który odbędzie się
Mowa o puszkach. wypeł
(I)
każdy z pięciu uczestników, na niej referaty i obszerna dy gonów). Głównym dystrybuto- o nadmiernych zapasach, prze wkrótce w Warszawie.
nionych. śmieciami, ustawioreprezentujących różne na- skusja, które w sumie ujawni- rem kapusty jest Wojewódzkie rzucana jest do województwa
nych równiutkim szeregiem,
rody - gra fragment utwo- ły na odcinku szkolnictwa za- Przedsiębiorstwo Hurtu Spo- wrocławskiego i zlelonogórprzed kawiarnią „Warszaniedocią żywczego. które otrzymuje co sklego.
wiele
ru. Są to: Julian Sitkowiec- wodowego
przystanku
wianka", przv
Daleki transport kapusty kiki - ZSRR, Blanche Tarjus gnięć, braków i błędów, a za- miesiąc ze swego Centralnego
tramwajowvm, wzdłuż choddo Zarządu w Warszawie zesta- szonej nie wpływa dodatnio na
SRODA, 25 LUTEG-0
nika u zbiegu Piotrkowskiej i - Francja, Marta Hildy - razem stworzyły okazję
wymiany praktycznych do- wienie ile należy jej rozdzielić jej ja.kość, bowiem zazwyczaj
Węgry, Emil Kamiłarow Narutowicza.
7.211 1 17.30 CL) „z mikrofonem
poszczególne łódzkie z beczek wycieka sok. ka<pusta
Bułgaria i Wanda Wiłkomir świadczeń w zakre!ie metod między
Administracja domu wvnauczania i wychowania - organizacje handlowe.
staje się suchą, psuje się ła- przez ml&sto i wieś" . 7.35 (L)
ska - Polska.
stawiającego te puszki na
dla wsi. 7.50 Stan pogoWladom.
Połowę przyd?;iału miesięcz- twiej, czernieje. Transport jechodnik winna uzgodnić z
7.55 Wiadom. pora-nne. a.oo (L)
dy.
.
ty kołe Ją
nego WoJ'ew. Przeds. Hurtu d n ego wagonu k apus
Miejskim Przedsięl>iorstwem
Kwadrans muz. rozr. 11 .4.5 „Głos
k
$
•
•
fł Spożywczego odbiera w Łodzi z Łodzi na Dolny ląsk osz- mają kobiety". 12.M Dziennik.
wyOczyszczania godzinę
z Centrali Ogrodniczej - zgo- tuje około 9110 zł. ł niepotne- 14.lO Dla klas m 1 r:v - „Uczmy
próżniania puszek i wvsta- "
dnie z dyrektywą Warszawy bnie obciąża. koszty handlowe się śpiewać". iuo MU1Zyka opekttkawiać je na ulicę na
na.ście minut przed wypróżdrugą połowę (czyli około nadawcy. Wydaje się, że tego ~;.~ow~o~u~~tor~. ~~:lt~ b;gJ:
Łodzi
75 ton) sprowadza z Terespola. rodzaju „podróże kapuściane" 1s.10 ,.Nad Tagiem" . 15.30 Audynieniem.
Nicby w tym nie było dzi- nie są potrzebne, ani wskaza- cja dla dzieci z cyklu: „Sprawy
ZÓW
wnego, gdyby Centrala Ogro- ne. Po co obciążać kolej niepo ważne 1 ciekawe". 16.00 „Wszecht nica Radiowa" - „Pl"Lyroda" (l).
łni t ·
b
~
wane w kinach skrzynki ży- dnicza w Łodzi nie posiadała .rze nymf zupe e ranspor a 16.20 (Ł) Przegląd kult. 16.30 (L)
V
Aud. słowno-muz. 17.00 wiadom.
rozdzielNieprzemyślane
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kapuzapasów
odpowiednich
widza
powiążą
uwag
i
czeń
Pod hasłem Widz gospoda- z obsługą kina. Pozwolą one sty kiszonej i mogłaby posta- nictwo powoduje nikomu nie- popoh1dn. 17.15 <Łl Pogadanka pt.
Kon
17.45 z (Łl
Łódt".
c:lodatkową
em kina" "rozpocznie si"
Mcznlzwiązku
cert masowy w
fin i „R-0zplywana
ś .....:ik' pracę
ar otrawstw
"' tak jak l projektowane nara- wić do dyspozycji tylko około potrz€bną
an ca powstPnla Armil C7.er•vone 1.
o rvu ow
1rz kwietnia br. w Łodzi tak dy robocze z publicznością 70 ton miesięcznie. Tak jednak m n
1s.3o Pogad. sport. Jl .40 Reci tal
Łódzkie gospodynie zado- zresztą jak i w całym kr~ju - zbliżyć widza do zak>gi kina. nie jest w rzeczywistości. Ka- sowych.
19 oo
z . naRoesnera.
pu- pusta1 jedzie
wypowiedzi
Na. podl't_awie
wofone sn'Y calkowicie z zao- Miesiąc Kina. Zapewnienie wi- bl
w::s c~e ka1a".
.,Ks'.ą żk!. które
· Centralny Zarząd Hurtu Spo 'lkrzypcowy
)
d aż z Tet
kdo Łodzi
(
będ
d
ś
_ą respo a na -osz na awcy , a ~ywczego w Warszawie, zesta- 19 _30 Muzyka 1 aktualności. 20 _00
iczno c1, wpro;va zone
patrzenia sklepów mięsnych dzowi najlepszych warunków
pod względem asortymentu, uprzyjemnianie mu czasu o- programy życz~n. Uwagi w1- tymczasem łódzka Centrala wiając rozdzielniki miesięcz- ,.Blokad•" 20.20 Koncert ltra lc.
;akości. obslu.gi itp. Ma.jq czekiwania na seans, dbanie 0 dzów będą takze podstawą ~~ Ogrodnicza formalnie „dusi ne. winien wiedzieć. gdzie się ork. I chóru. 21.00
2 Dziennik . 21.u
zapasy. Uniknie wte- Muzyka
znajdują
na.jsprawrueJ ~ię" w kapuście.
o świecie„
tyi ko pod adresem MHM wygląd estetyczny sali kino- pre. mio_ wania
u ka" Wuechnka
.•2~ra.oo
Radio\va" tan.
b
· gdyż posiada d
jedno życzenie. Chodzi im wej i poczekalni - oto zasad- d ~ia ł aJących. 1 naJczys t szych 3OO ton na m i eJseu w magazy- Y o ciążenia transportu kole- on. 22.20 z twór~ości Schubernach, a około 400 ton ma do iowego niepotrzebnymi ładun- ta. 23 .15 Pi eśni Dymitra Kabalew
mia.nowicie o to, by sklepy nicze zadania załóg wszystkich km w Łodzi.
Wiktor Brein" mięsne sprzedawaly mięso kin w okresie Miesiąca i w Podczas Miesiąca przewi- swojej d:vsoozycji u drobnych kami, obniży koszty handlowe -;kiego -23 śpiewa
5
Konc"rt
F . E. Bach:
tenor. na-3 orkiestrę.
wreszcie Łódź O-dur
jużb przed
też meU11 je - dalszym ciągu po jego zakoń- dziane są także liczne wy- oroducentów.
mielone, bndź
23.50 Ostatnie
d
k" bproducentów,
t
d którym
.,
ę zie konsumowała lepszą via'io"'lo4ci.
ecz l
os arczyla
cieczki młodzieży szkolnej do kisz€niem
na życzenie kUentek - na czeniu.
W Miedącu Kina przewi- kin w celu zapoznania się Producenci ci mieszkają w Ło- ood względem jakości kapu- - ......- - - - - - - - - - mi.e;scu.
Spełniente tego życzenia dziane jest rozpoczęcie al.cji z działaniem aparatury p - o- dzj w promieniu kilkunastu stę.
ę
Żywimy nadzieję, że niepoZapas
nie będzie dla MHM spe- radiofonizowania pomieszczeń iekcyjnej. Oprócz seansów, ze- -zaledwie kilometrów.
www ,_
cjalnie uciqżliwe, natomiast kinowych, efektownego oświet planowanych w kwietniu, u- około 800 ton wystarczy zupel trzebne i kosztowne wędrówkł
•
ki kapusty rychło się skońwzbulizi wdzięczność w serc•1 lania frontonów budynków rządzone będą także seanse do lnie <lo końca sezonu.
ryciną
I
Równorześnie wiadomo jest, czą„.
WS'l:l/Stkich (!,ma.torów mieL- kin, umundurowanie wszyst-,datkowe. Niespodzianką bęSk.
że kapusta kiszona z ŁodZi - ,
kich pracovmików. Zainstalo- dzie premiowanie widzów.
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\Viosna odzieżowa - od 1 marca
W dniach od 1 do 19 marca rb
zebrania obwodowe
odbę<lą slę
na których wybrane
członków,
komotety ozl-0nkowskic
zogtaną
slclepach
pn:y poszcze:ró•nych
PSS Łód1-Północ.

*

o goSto! Tech-

W dniu 25 lutego br.

dzinie 19 w lokalu

Duże ilości płaszczy

nieprzemakalnych
Nie będzie modeli „mundurowo-seryjnycb''
Zwiększenie podaży odzieży "·el welo"\vej
lepsze zaopatrzenie
Lad.niej~ze wzory -

własnym

Cenkala Odzieżowa nie będzie c:>:eltała do dnia 23
warzyszenia Inżyni.erów
ni.l::ów Przemysłu Włókienniczego marca - do chwili rozpoczęcia s'ę
kalendarzowej.
wiosny
w Łodzi. przy ul. P'.otrkowslc•ej Przedstawic[cl CO ośwb.dcz~·ł n!lm: j'1~ od plerwsze,!!'o marnr 136 odbędzie się ooczyt pt. ca we wszystkich sklepach od.,.,lełc·wych Łodzi, które za„Skróc<>ny proces bielenia bawel op:itrnjemy w konfekcję damsko - mę!lką
zapanuje wiosna
ny". Prelegent inż. wac!.aw Wło z dniem 1 marca br.
darczyk.
t
· lk. ·
·
tej
w
Przygotowalitmy
os_un 1rnwo p~oTowanystwa Przy- chwili duże ilości od;:ieży wio- mewi_e 1eJ ~~
Zarząd
z ty_m, zvnęk
zw~cizl,u
"VV
~ukCJl.
zawiaKopernika
im.
rod.nlków
płaszczy „zono zna~zme produJ,c,ę masennej, a zwtaszcza
d311111a, że w ramach cyklu semimęskich w rynarek 1 kurtek
impre;:-nowanych
":'elwetonariów z dz!edz!nv nowej b~o\o
w ko_lorach zielonym,
gli odb~dzie się dn!a 26 bm. o P.<:: kolorach szarych, beż, khaki i wych
będzie
nie
Również
dzln'e 19 (punktu&ln:e) w auli m granat.
granatc:wym 1. brązowym. ~faSzkolv TPD, ul. S!enkiewlcza 46 trudności z nabyciem ,,pro- rynark_1 zrob10ne s!\ na Jedseminarium nt. „Podstawy met.o- chowców" damskich i węskich wa_bneJ r:iodsze:vce I za parę
dy 1 oslągn!ęc!a agrob'.olog!i".
z gabardiny bawełnianej,
dm ~r.aJdą si~ w sklenach
• W dniach od 1 do 15 marca Analiza rynku w roku ubieg- ł~d~ach w cenie. 320 zł Rówrt>. odbędą się zebr'.lnia obwodo- łym wykazała, że dużym oo- mez w dość duzym wyborze
we członków, na k!orych wybra· ·1.:>ytcm cieszyły sie marynarki będzie można n"bywać wiat'1 t
to'
'1
k'
ne :r;osta;ną komitety cc-1'onkow- ·
we we we, ci a ego rówki welwetowe damskie i
skle przy poszc7e1'ólnych skle- męs ie
trudno je było dostać wobec dla młodzieży w różnych kolopach PSS Łódź-Północ.
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tecbników-mechaniltów, kalkulatorów, plani 5 t-: teehnicznego zatrudnia Zakła
dy Remontowo-Montażowe Przemysłu Mle512-K
('"'"„9'd"l'O l',ódź. fJomiyńska 13-15

warształowego oraz wykwalifi-

533-K
cmll.. K;iiń~kie110 109.
K.1erownlka biura przędzalni, wYkwallftkowanycb tka.czy, prządki, pomagaczki przewijaczki, woźniców z prawem powożenia pojazdami konnymi, robotników niewYltwallflkowanyoh. dozorców, portiera I pracowników
do straży przeciwpożarowej (mogą być kobie·
tv\ 7f'trur'nia Zakłady Przemysłu Bawełnia
negO im. Armłł Ludowej ul. Pabianicka 184-186
7ctlr>~zeni1t <ln n7i;ilu Kadr w 11.o<lzinach 8-17.

Główny księgowy 0 wysokich kwalifikacjach
zawodOwYeh I organlzacyJnycb potrzebny od
zaraz Spółdzielnia Inwalidów „Kiosk" Piotr2525-G
kowska 59.

Cennik szkła.

Plotrkow~ka

~5

nio

wydanych cenników trwać będzie w

Łodzi tyllto do dnia 1 marca br.

541·K

Deutz 28 KM
CIĄGNIK
dwie przyczepy, w bar
c!Zo dobrym stanie sprze
dam z powodu choroby.
Matysiak, Poz.nań, Sło
(535-K)
wackiego 7
E \MOC.BOD osobOWY czte
rodrzwiowy „ Wanderer
po remoncie sprzedam.
Drozdowski Bronisław Bydgoszcz,· Fordońska 4.
KONIKA hucuła graniastego (metr trzydzieści silny) sprzedam. Wiadomość firma Madej P!otrtrnwska 181 tel. %72-08

r2317-~\

Dr ZAURMAN specJall·
weneryczne
sta s~:órne
Narutowi- 9 30, H
11170-f":l
•
cza. t
l.AOFlAROW P'RAC"Y
Dr LASZEWSKI. skOrprzepro. ...,"'!"'...,""!"'!""!.,.................ne-wene,.,,czne
wa d72171 Sle AMnl1 Lud<>- POTRZEBNA pomoc c!orOe Narti•owtcza mowa (kllkA g'>dzln d:r.!en
wej
(Z554G)
n!e). Tel. 132-69
f'•?~•m111e 17-19 30
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ANGINAZOL

nę" CO przeszła n'l dużą ilość
modeli i zerwała z krojeniem

fasonów „mundurowo"-seryjnych.
W końcu 1951 r. sprowndLOno z Czechosłowacji nieduże ilości płaszczy „lodenowych" w"łnianych o długim
włosie. bar'.lzo praktycznych
na deszcz. Łodzianie rozchwytali je w mig, dlatego też już
w po<:zątkach marca olbrzymie ilo~<'i kurtek i płaszczy lode11ow:vcb w kilku ko!oracb
zostaną na rynek
rzucone

I

łodzki.

Podniesiona zostar.ie podaż
drukowanych
kos~ul
w cenie 62-67 zł i kalesonów
krótkich oraz specjolny typ
koszul .,zefirowych" kole-owo tkanych. o barv:nych wzorach, które są znacznie tańsze
od koszul popelincwych.
sprzedaBielizna damska
wana będzie z ozdobnymi haftami. Bluzeczki damskie z weł
męskie w
bezrękawniki
ny,
jamych kolorach będzie moż
na nabywać !;>ez żadnych ogra-

:nęskich

niczeń.

W sklepach

zńajdą

damskie

wiosenne

się

w

800

przylączono

l>ZIEN~
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płaszcze

również

sprzedaży

domów m.i..-szka.J·
do sic-cl woOznadociągowej w ub. roku.
cza to, te w doona.cb ty<>h zna·
duje sle obecnie kilkltSet nie·
utytecznyeh zblornlk6w. którt
dawnlel sh1żyly na wodę. Zblor
nadaj11 się przewatnle
nikł te
Jllż tylko na ziom. Jes.t to wlę<
olbrzymla, bo 14ą.ea w dzlee1a1
ki tys.lęcy ton rezerwa :rJomu
ukryta w kilkuset doma<>b. Trz•
nr 25 „Dziennik l...Sdrk\"
W
ba Ją &tamtąd wydcbyt. A 20- z dnia is stycznia bl~. roJni
uwase na ntrprz„.
bOwlązał się ruszy~ tę sprawP zwra~aliśm:v
>trzeganle elementarnych warunz ml-eJsca przedstawiciel WY· '<~w btglenl<-rny<>h p:rzy z~opatry
G~c.(!arkl M ~zkan•o· waniu sklepów w mięso. Z4lanadziału
wej. a.le do tej pory nie ueiry- lo się b<>Wlf'm częsta, :le 11nrweź
niey opiera!! tnlc<o o brudne 11n.i<lno nic w teJ sprawie.
br2nla. przenosili" Je brudnym.I
r<:kom:\ Itp.
* *
Te uehybltnla wkr6t-te .tut so„Nie posiadamy wca.1„ złomu stan11 zHkw!<low11n.e. W wvnl!rn
lnt-erwrneli, jak d..,trosł
naszej
dłate-go n.le mo:temy go od-<taW;v!?ziat Handlu RS m. Łod%1:
wlt" - tak o§wla.dczono w Fa·
,.Dyrek<>ja lllRM doilta.rezv perbryee Pln1n l Dywanów Im. <;en&Jowl, zat.rndnlonemn J>l'ZY r.a
Tadka Ajzcna p.n:edsta vridelo· la.dunkn mtęs:t I przetwerów. o4
;>owlednlch fartuchów hlglen'ez·
w1 Rejonowej Zbklrnlcv Zlomu. ny~h".
A te do obowl:l:ików tego ol'c>2;a tym MHM rwr6dł 11'W31!''!
statniego nalety tzw. „sspern- WS'Zystklm swym pra.cown:k01n,
nle". n<>zytllł to I odkrył wcal~ b;v dbali o czystośt zewnętr na
przy wszv•t1<kh ezynno§~taeh :r;
pokaźna llośt złom11 w naJrozmiese-m przeznaczonym do konmal tszej postaci w mag3zynaet sumcJI.
wymlenloni.J fabryki przy ul.
Około

nycb

z

tkanin

1
półsamodziału
wełnianych.
z materiałów ~ładkich. Fasony tych płaszczy będą odpo·
wymowiadały najnowszym

gom mody.

W

roku ubranka
ubiegłym
dziecięce, szyte z resztek ciem
nych nie cieszyły się zupeł·
nie popytem i dlatego w sezoO·
nie wiosennym Centralo
dzieżowa rzuci na rynek ubran
ka tylkc w jasnych kolor:-ch
(spodnie będą krótkie i dłu
git>) w cenie 230-530 z.l.
będą
sportowcy
Również
mieli TYlOżno~ć wvbierać w du·
żych ilościach golfy wełniane.
wyprodukowane wszystkie w
jasnych kolorach.

.,tódź
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Łodzi ulica

Ozy
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:łwika Waryńskiego

dzień

przyjęć

najbliż.szy dzień powszedni tygodnia.
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OSTRZEŻENIE

przed realizacją zaginionego czeku do roz·
raehunku nr 0053865 ser. c. D. N. B. P. IV
O·M w Łodzi z pieczątką i podpisami
Z. P. B. im. St. DUBOIS w Łodzi ul. Sienkiewicza 82-84, który unieważnia się.
532-K

l

plyn
\V okresfo pn:ezłębfeń f grypy S}U:iy
do odkiiżenia jamy usbej i gardła
•
„___n_o_l'oTA.RVrTI\ W APTEKAr.J:l 1 DJ!C~EJl.JĄ.C'H M.H

stępce

odwołania załatwia dyrektor

wolny od pracy, dniem

Rady Państwa i Rady Ministrów

z dnia 14. 12. 1950 roku wszelkie zażalenia
i odwołania załatwia dyrektor lub jego ze·

I

Je§ll

od

w

poniedziałki od godz.

13 do 15

w poniedziałek przypada dzień wolny
prac:y,

dniem przyjęć jest najbliższy

dzień powszedni

tygodnia.

A. Kobalskl. - Win'en s!e PAn
d<' MDK, który P<>Slad1
pracownie rysunków 1 mal~~stwa .
.J6zrr Olas. - Radz'my dalej uezyć sie w szkole O!itólnokszt•łca
cej, gd;vż dostanie s!e dn •7ko'v
wolskoweJ jest dla Was chwilowo
niemożliwe ze względu ria mlodv
Do szkół podof!cerskl<-h
wiek
orzyimuie sic kandydatów po ukońt'zemu 18 lat.
Jan Pawłowski. - w końcu lutego zostanie rzut'ona do spned etv dal„za pula kato~zy.
!Ił. Zl6łkowska. 1. OlirzeW'l'l<a. W Waszych sprawRol'l •nterwenlulemy w d:vrekc1l MPK,
Interwen!uj„mT
P Wołeckl. .
w ORZZ

zmarła

I

opaDnia 23 lutego 1953 roku
trzona św. sakramentami przeżywszv
lt\t 49 mo.1a najukochańsza żona i nas~~
córka i siostra

S. t P.
STEFANIA ZIELl'RSKA

z domu Dyezyńska
Pogrzeb odbędzie się w czwartek dn
26 lutego 1953 roku o godz. 14 z domu
żałob:v- przy ul. Leszczowej 2 na cmentarz Zarzew, o czym zawiadamiają po!?'raże'1i w głębokim smutku

>.:GUBIONO kartę mel
dunkową,
pokwltowanl e
na zło:tone dokumen ty
,a nazwisko Bartosl'lc Jó
!eł. TatrvH'1·
43-2
1

"""

>.:GUBIONO kartę mr1
'Y Stanisława Czarnoclń· 1unkową
na nazwisko
...,..,,..,q 4
•ka. P,ódł..
o\nloł Eugenia l-ódź, P:rz
4% m 5ł
17.alnlena
SKRADZIONO le~t sluż
bow11 wyd. PRN Łódf
nnw!llll:o Jan Kląbka - >.:GUBIONO kartę mel
Brzoskw1niow• 22
iun.kow11 Bogdan POkrz.y
\VS. z.am. ut. Jarr.vnowa G
ZGUBIONO dowód totsa
mości konia nr 352790 ser1a C, wzrost 151 kat. T '!:GUBIONO kartę mel
włdclclel
- Fran„!nek 1unkowa Henryk Tra1
Dudklewlez zam. Kocl"a• 1os Dobryszvce ~· Do
Dm en In
'rm
11816-P' t>ryuyce -p-ta Radomsk o

I

445·K

- - - - - - - - - ZGUBIONO
legit. Zw
NAUKA
WY CHOW
Zaw. Wojcleehov„iik'a ste
fanta Kongresowa 40-1
s-MJES. kuny kroju, ny
eta I modelowania IPR. ZGUBIONO le~t.
Zw
Zapisy
Piotrkowska 99
codziennie od godz -12 Zaw. Hele-na Borzęcka,
1:182-Kl Rzgowska 75-ł
I 1-18

-------

- Interwemu
Siec! Elektrycz

}:ło~"t

w Łodzi ut. Wólczań

ska 215 przypominają, te stosownie do u-

chwały

nistrów z dnia 14. 12. 1950 roku wszelkie

w poniedziałek przypada

Lu-

Trą.cewfoz.

zgłosić

ODSWIEZANIE t farbo- ZGUBJONO kartę rzewanie buclkó\V, ptaszczv mleśln1cza na nazwisko
Piotrkowska · 9 Górski Władysław wydr
torebek
(2388-G' "lą przez St.a,rostwo Gro<podwórze).
dzkie Oddz. PrumTsfowy ZGUBIONO
le&it. szkoły
motocykla
WŁASCICIEL
nr EL 2~87 proszooy 1est SKRADZIONO leg!tyma- IX TPD ZMP I O!Pllaka
S;>ołeczno-Mueycznego
o zgtoszenle s•ę do ob Ą1e Ubezo. Społ. na naJanus.:. ~Iem
Panka Łódź, ul. Miejska ">:Wlsko Horbacz Barbara Szczeciński
1 c7.a
nQ,9.r.·
cew
I~
4-1 (spr8JWa rejestra<>ji) Więckowskiego 56--11
ZGUBIONO 1><>kwltowanie na zło:tone do kum""'

nie do uchwały Rady Państwa i Rady Mi-

15 do 17. Jeśli

Feliks

1emv w Zakładzie

nycb

W dniu li marca 1953 roku
otwarty zostanie w Łodzi orzy
ul. Unii I urząd pocztowy „Łódź 28". Godziny urzedowa
nia w dni powszednie od 8 15. W niedziele i święta urząd
b~dzie nieczynny.

STOLARZ meblowy
Z<:l'RY
modzlelny potrzebny Kl'7.clunek
lłń•k.le<'o 107. i<:t
POTRZEBNA pomoc doSwlert'zewsklego ZGUBIONO kartę melmowa.
na nazwisko
dunkową
16-12 godz 9-ta
Helena POdgórska, W61(2392-G)
czańaka 52
LOll.ALl1
ZGUBJON-0 kartę melZAMIENIJI; • pokoje ku· dunkowa nr 39848 wyd
chnla komfort hódmieś 'Jrzez Prez, Gm. Rady
cie na takiet 3 poko)e Narodowej I dowód totgodi<. 16 'Wlmoścl konia seria Dzwonić 246-!;9
(1929-G) F 45.2911 wyd. przez Za·
do 19
rząd Gm. Bartochów, wła
Jóu:ł. Tomaszewśolclel
RO Z PB
!kl zam. w Wilczycach.

Zgierska nr 104 przypominają, te stosow·

i

~rnfREDA@:rt

28"

u!. Unii 1

Zakłady Przemysłu Wełnianego fm.

0

Dr REICHER spec)el:Sl<
Wenervr7.nl' skórne. płclo
czaburzenla) Piotrwe
k """9ka 14 czwarta-slódm•

słytucJe, łe sprzeda:!: pozostałych, poprzed-

lub jego zastępca w poniedziałki od godz.

R.UPNO-APR7Er>A1

Dr KUOREWICZ specja·
lista, weneryczne. skórne
8-9.30 3-5 PlotrkO'W'Sk•
(2507-G)
nT 108
Dr PIWECKI wewnętrz
ne, płuca, serce 3-7 -

Księgarnia zawiadamia zainteresowane łn

zażalenia

rlrobne

wy

m.
pt.

Cennik artykułów medycznych
Cennik sprzętu aptecznego

Inżyniera lub technika mechanika I elektry-

ód.
dy-

h-

Cennik aparatów wYSOkieg 0 napięcia
Cennik artykułów prec. optycznych

Kierownika działu planowania 1 inwesiycji
zatrudni natychmiast Sp6łdz!elnia „Xenon"
497-K
Łódź. ul. Kilińskiego 180.

J;l<!•

(Ł)

przy nL Piotrkowsldej ł5
otrzyma w najbliższych dniach

Inżynierów,

kowaną maazynistkę zatrudni Szkoła Elektry-

TECHNICZNA

DOMU KSIĄŻKI

zatrudnią

d-r.

(l).

KSI1';GARNIA

Zakłady

ka do biura
U-

Jeżeli

„.

natychmiast Spółdzielcze
Chemiczne „Oleina". Zgłoszenia w
517-K
Sekcji Personalnej. Sarnia 3-5.

cyjnych

od 130 - 280 zł.
chodzi o „ciamszczyz-

rach -

Pl"ZeJazd 182. Taka postawa k'e
rownl<>twa fabryk! nie ułatwia
0<>zywlśele alccJI zbiórki złomu
I dlatego nt„ na.lety wlę<>eJ blęd
proszę dyrekc}! fabryki nie tnf<>rmowat przedctaw!dela RZZ. a odkryty przez nletto
surowi« JIU naJry<>hleJ od.stawlt. (slb.)

UNIEWAZNJA się za gublon11 plec:i11tk'l !łużbOWP
o brzmllmlu: „f,()PQZR7
w l.odz! Baza Zbiorcza
Ruda Pablan!<'ka„
ZGUBIONO kar te melnazwisko
dunkow11 na
Jer7v, Obrońców
Stallnguclu 22-12

ZGUBIONO kartę melclunkow11, pokw1towimle
"lA złożone dokumenty na
"lSZwiskO Mlll..r Jerzy
?GR Wlduw Zdhry

Wroński

ZGUB JO NO

karte melpokwitowani€
na złotone dokument'."
na nazw1'!1to Ollnewska
Barb&ra, Abramowsk'elfo
17-10
(1939-Gl
d•inkową.

Czyto1cie
„Dziennik
Łódzki"

le(lt. Zw
ZAPl!IY na ll:Ul'll kroJ'O ZGUBIONO
meslego prryjmuje Ile· Zaw. Szczerbiak Helena, 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
kretar1at IPR StaUna 1 stryków, Kościuszki 1
WYDAJE INSTYTUT PRASY CZYTELNIK
_
~dziennie od -18.
§Redakcja I Adm1nlstrae:1a t.Odt ut Piotrkowska 9tl.
~·et Centrala 183-0ll Red nacz 125-Sł. l{odz przyj.
OPOZNIONVCH pr:r;yg<.>- SKRADZIONO legit. szkol :; 12-13 Sekretarz odoo"" 2tl4 75 ~od:r. przyj 1&-12.
towuje w tempie przy- ną na nazwfsko Kopa<>kl ;:1z1a1 rmspodarcz'.'I' 283-00 wewn 38 oraz 228-32. dział
d-0 małej I Gr:iegorz, Piękna 39
śpieszonym
:; ·n<>~•owy 208-95 dz·ał kult 141-10. dział mlel!r'<ł
s:r;kól dużej matury. Nawrot 13
ABSOLWENTKI
;:•43-80 1 283-0ll. wewn 37, dział ilstów l korespondentów 283-00. wewn 40 1 114-32.
(2153-G) ZGUBIONO leglt. służbo- i
ogólno- m. 8.
podstawowych,
kształcących uczą się ma
wą nr 133.Ą9 wyd. "()rzez i ltedakt'1a rekop:sów n1e ZWTaca. za trełc! t terminy
szynoplsanla. steno~rafi! ZAPISY na s 1 5-mtes•ec:z. Centralny Zarz!łd Przem !
oi:ło.-zeń nte bif'r'!„ odnowledzlalr.ośct.
'11urowej. Zapisy Kursy ,v kurs kroju, szycia ' Baw•lri•sne"o w Lex.Iz' na
Ozfał oglos1rfl Pl<'.!trkow•ka 9tl tel 111-50 • 114-'IS
Stcwarz)•szenla s•enogra- 'llodelowenla ubrań dam nazwisko Jan Jaroszczvk ;:
czvnn-. 1-18 w sobo~ -14.
,M.w - Maszynistek. Kl- ~kich. dziecięcych, biel
nsklego 50, Plotrkow~k•l+nta••twa przyjmuje kur zam. l-ódt, ul. Wl. By- §':ens w orenumeracle ooeztowe• 5 zł m1~ecznle
REDA('TT.TT KOt.F:~nTM R1"T'IĄT<'rvnnr
(2472-G) ;;
(218\l-Gl u· lPR - Próctinllta :15 tomaklej 28&
83,
DZIENNIK. ŁÓDZKI .D-' '8 (Z6'18) 5

IS

.a .<F

~~~~ K'1Vapień

~ -~,_,

~;!~~:F.~@·:~f~ Narciarze Łodzi wywalczyli trzecie miejsce
f~ Ifo1:.:i~1t:.i.cie

o

Zakrzewską

Były one podporą swego zespolu w czasie pięciodni?WY<:_h
walk ~ ~uchar Pol~ki. Ci, kt'!rzy ~1.eli sposobnosć .oglqdania
meczo1;0 w MJ?K wiedzą . dobrze, . ze te obie zawodntc~ kt
zasluzyly na pochwalę. Takiego również zdania jest trener

państwowy
który w

z.

Krzyźanow~fci,

drukowanym

przez

nas wywiadzie zwrócił uwag~

na postępy i dobrą formę Hofmokl, a Zakrzewskiej przyzna!
bezapelacyjni e pierwsze miej1ce wśród najlepszych.
Gdzie tkwi tajemni ca ich do
brej formy?
Otóż obie te siatkarki uprawiają lekkoatletykę. Zakrzewska. legitymu1e się na.stępujq11.84
cymi wyni kami: kula (pir:te miejsce w klasyfikacji
32.&';.
ogólnopolskiej), dysk 44.65. Hofrzut granatem moklówna w skoku w dal osiąg
nP,!tt 5.26, znajdując się na 8
m;,ejscu wśród zawodniczek tej
konkurencji w Polsce. Na 100
m ma czas 13 .1, a na 200 m .
.
28,2.
. Jak widać więc dobre .wy~n:
~i w lekkoatletyce są rowniez
dobrej
3ednym z warunków
gry w pilkę siatkową.
Wicemistrzostwo świata zobowiq.zuje nasze czolowe zawod
n'czki do utrzymania tytułu
w i cemistrza. A warunkiem tego jest systematyczna. sumiennet, wszechstronna praca nad
stalym podnoszeniem swych
umiejętności !'r>ortowych. (n)

Włókn;arza
spotkHłą się

Bokserzy

z

pięściarzami

W

Pucharze Nizin

Narciarze Łodzi, w składzie
14 zawodników, pod kierownictwem Ludwika Michalskiego,
brali udział w zawodach narciarskich o Pucha Nizin w
r
h
K. 1
.
ie.cac ·
C1ep}Y. w1a.tr z deszczem
zmył smeg lezący na ~typowanych tras~ch. ?rgamz~t~-:
rzy zmuszeni byli P.rzeniesc
za_wody o 40 km .. z~ m1a~t?. Niemal w os~atm~J chwili zacz_ęto,_ V: .zaleznośc1 ~ warunkow srueznych, szukac nowych
tras. Nic też dziwnego, że biegi odbywały się ze znacznym
opóźnieniem. Zawodników z
Kielc przewożono na start samochodami, które grzęzły w

I

I

I

I

Spartakiada zimowa

błocie.

Reprezentanci Łodzi odnieszereg pięknych sukcesów.
\V mistrzostwach startowali
narciarze z Warszawy, Olsztyna. Lublina. Kielc, Łodzi,
Gdańska, Poznania i Bydgoszczy.
W punktacji zespołowej łodzianie znaleźli się na zaszczytnym trzecim miejscu, za War
szawą i Olsztynem.
w
N . .
a1c1.arze . . arsz?wy m1 i
w osobie Sm1g1elsk1e~o najl~
pszego swego zawodnika •. ktoi„:r typowany był na i:ri:s;rz_~
biegu . n.a 18 km. ~m:g1e . sk1
sprawił .i~nak zawod i. p:zyszedł . ~op1ero na 4 m1e.iscu.
Zw:rc1ęzył Grycz z AZS Olsztyn w dobrym czasie 1.01.31.
Grycz jest znanvm w Polsce
zawodnikiem. W roku ubieg;łym w biegu na 30 km o mistrzostwo Polski uplasował się
on na l O miejscu. Charakterystyczne jest, że zawodnik ten,
w wyniku odniesionej w dzie·
ciństwie kontuzii, ma usztywnioną nogę w kolanie, a miz ł ol
do I
•- b"
S {<'Da e.
mo ON •ega
· I
b ł G ąsien
·
cl ·
zian pierwszym Y
ca Fr. z GWKS z czasf'm
1.09.17. Zaiął on 6 miejsce. JaW "d
10
b
•
aJ a za·
, a
roszvnski ył
jął 15 miejsce.
Vi' biegu kobiet na 10 km
~ciężyła Zasłona z warsza-

w Rudzie Pabianickiei

śli

·er

w

biegu juniorów Dudzik
z GWKS zajął 6 miejsce.
W biegu sztafetowYm mężwskiego Ogniwa. ReprezenŁodzi Kozerówna z czyzn 4 xlO km Łódź zdobyła
tantka
AZS znalazła się na 7 miejscu, trzecie m:ejsce .za Warszawą i
a Wyrwisz na 10. Startowało Olsztyi:em. Ł<>?z .startowała w
15 zawodniczek. Szkoda, że nie skła.dzie: Gąsienic~, Dmocho.
mo5tła startować Wapienniko- wski, Kajzer. i Cuk.1er.
od
W sztafecie k:>biet .ł zia~wa, która doznała kontuzji i
znajduje się teraz na kura- ki wywalczyły rownlez trzecie
~ejsce. startują_c w składzie:
cji.
W biegu juniorek na 5 km Sikorska, Wyrw1sz, Kozera.
punkt&cjf ogólnej Łódź
zwyciężyła Gaca z Warszawy. 1 W
Reprezentantka Łodzi Jabłko- : znalazła sie na trzecim mleJwska z AZS zdobyła trzecie · scu, za Warszawą i Olsztynem.
Kobylińska zmyliła a przed Lublinem, Kielcami.
miejsce.
trasę i znalazła się dopiero na Gdańskiem. Poznaniem i Bydgoszczą.
7 miejscu.

możność młodzieży z Rudy Pabia
nickiej zm ierzenla swych sił w
loonkurenc;j.ach
posz<::zególnych
sportowych.
Na starcie Spartakiady stanęło
ponad ZOO zawodinlków z io kół
sportowych przy Mkłada<:h pracy .
szkołach i wojsku, Po uroczystym
otwarciu Spartakiady, odbyły się
n"'rciars!Ce biegi patrolowe. Z po
wadu złych warunków śnleż.nych
na starcie biegu stanęło tylkr
patrol KS
Zwycleżył
6 patroli.
im. Armil LudOW<lj I, przed II
patrolem tego koła.
Do drużynowego turnieju ten isa stołowego z~Josiła się rekordo
wa ilość dru.żyn - bo 111 13. co
świadozy o popularności tej dzie
dziny spo.rtu w Rudzie.
Po zac,ętych walkach zwycię
żył I zespól· KS im. Armii Ludowej w składzie: Gogolewski, UrbańSkl I ~lsielewskl. pr7.ed n 7espO'łem KS im. Armil Ludowej I
Sp. Pra<:y .,Guma",
Do drużynowego turnieju szachowego zgłosiło się 14 drużyn
mi<"trza
Tytuł
(50 zawortnikówl.
Spartakiady zdobyła, sprawiając
wojskodrużyna
niespodziankę
wych KS „L,otnik" II, która w
f)C'lconal~
•POtka,n·u finałowym
KS im. Arml! Ludowej. Trzeci€
zespół KS .. Lotmłe1sr.e zdobył

W Rudzi-e Pabianickiej trwa obecnie I Zimowa Spartakiada, w
której ud.ział b :orą sportowcy tej
dzielnicy.
zorgani7.owal zaSpartakiadę
rząd Dzielni<:y ZMP wespół z Ko
przy ZPB im.
!em Sportowym
Obejmuje ona
Armii Ludowej.
narciarstwo, boks. te<n ' s stołowy .
szachy, siatkówkę, strzelanie i
cyżwiarstwo.

takle) Spartakiadv
w tej dz.ielnlcy Lodzi. m 'mo że
ni<e posiada na razie swe~o boiska. ani sali, przyczyn! się n'ewą1lpliw i e <'Io pop ularvzac.H sportu i kultury fizycznej. Daje on.a
Urządzenie

Niewadził

wygrał

W

(Gwardia)

przez tKO

Warszawie

w drużynie warsuwsld~.l Gwar

waJ.czyl o.statnio Wladyshw
z Ł<>d:ol. Gwardia roostatni swój me<:z o mistrzostw 0 J Li:tl z KolcJar:.em z
Spotkanie Z"l< ~ "-· .• ,
Gdańska.
Liczyliśmy . że bokserzy Włóks!e wyn 'klem remlsow~ 10:10.
niarza odn ; osą zwyc ęstwo w Ma
„ ...
łej Da. brówce z pi Aśc.iarzami m' e
NiewaflzH WYęrał prze7. technk>
~
ny KO z wo .l clklewlczem w nik" I.
~.cowej Unii. LodzJan!e wywa 1 czy
-·r•w....,,~1 rundzie.
Obecnie trwa turniej lndyw1li tylko wyn k rem'. sowy 10:10.
du alny.
Teraz czeko bo'<se•ów WJóknlP
W drużynie Ke>lejan4 wy•t4pU
na me~z z OWKS (Kraków). Dru
Do walki o tytuł młstTUO w
Clly<:hla, który ni& 7n1Jdułe się strzelaniu
znajrn je • 1,.. n'!
>'v n a k"~kow •k a
z wiatr(lwki zgł<>sn~
' l'•reze w dobr•J form ' ~. ZWY'C"'• sie 6-0 zawodników. Tvtu> mls•no.
pierwszym mh~j<9cu w tabelce
żył o.n <:~ prawrla z Jl•rut.ą, al« ·taobył "Kud W p'kt. ńa 3ft . mot.Hpunk ta~vi n ~1 dn1'! 1e1 ~rupy. Bok
przoofwnik jego był słabym za- wych Drużynowo zwyeleżył Rf
.
wr1fT'fkl""'1.
s~nv !'(rakowa na 7 roze!!•"A•l'· r.„Lotnik" 71 pkt. Na dru"' m mie•
-------spa•ka>\ n'e strac li ani Jedne!!• 1·
•<:u uplasował się KS Włókni111r7
pkt Sootkanie to będz i e os~at75 pkt.
Do najciekawszych ~tkań za.
0
liczyć ,trzeba walki bokserskie c
mistrzów. Do ellmlnaC'11
tytuł
L~dzla.nJe obe<mle znajdują sir
co
SD zawodników.
zgłostło się
ł
nr'-"'
ma'ąc
miejscu,
m
trzec
na
test nlewątpl!wle wielkim sukceseba. jak zaznaczylł•mv, OWKS
•em I co świadczy, te boks ma w
(Kraków) i Kolejarza z Warsz.aRudzie wielu zwolenników. Ty·
W razie ewentuRlne-"'!o r .„rv 'WY ~
W Państw. Technikum Włók. Łódź, szkoła PTW zdobyła a1 w tułv mistrzów I Spartakiady zdo·
cii:stwa z Krakowem łodzianie
2najda sie wówczas na drugim odbyło się walne zebranie SKS. 5 konkurencjach pie.rwsze m iej- byli:
wai:-1. m11na - Kalinowski (Włć
Obecnych było na nim po.nad 150 gcia, a t<> w pływaniu, w kos-zym iejscu.
ha- delegatów z poszczególny<:h klas. kówce, w pll<:e nożnej, lekkoatle knlarz)
l\!f~z rozei:rrany zostanie w
k01fU<ll1. - Bogus (Włólmla.rzl
Na :zebraniu obecni byl·: dyr. tyce i girnnastyoe.
li na W dzewle o irodz. 18.
piórkowa - Kulczyńs.k:i (Włók
Jak widać z powytszego, SKS
delegat rady „Ogniwa"
sZ'koły,
przy MPK oraz nauczyciel~ wy- przy PTW potrali podtrzvmywac.' nian:)
nadal św i etną trady<:ję sportowa le-klka
ch<>wania flzycmego.
Tomll52!ewslci (WłókZebr111nie miało na celu wybór szkoły, która wydała nie tylko n'ar'")
lekko półłre4nla - Ciehor (Włól<
faehowców - techników,
nowego z.airządu SKS. Jedn0<:2eś dobrych
nie posłużyło ono do pod.snmowa leez równleż sportowców. zeslla- nlan:l
Pal~a.Jc (Włókpól~rednla Piłkarze Włókniana prowa- nia rocznej dzlalalnoścl koła spor jących kadry renrezentacj\ naradowej jak np.: Bonieckiego 1 !n- niarz)
towego.
dzą rozmowy z CWKS w spra
Ma.zurktew'<"'
Jekkołrednf"Trzeba stwierdzić, te kolo SKS ny<:h.
wie rozegrnnla w nadchodzą przy PTW może poszczycić się W ezasle trwania zebrania dy- (Zasadnicza Szkola samochooowa).
w umaso- rektor szkoły wrę<:2ył przod'll1a- ~re-dnia - Krajewski (KS Lotcą niedzielę spotk?.nia towa- dutymi OSiągnięc!ami
I działae<llom n.ik)
rzyskiego. O<lnowieclf. z War- w'eniu kultury fizycznej. I tak: cym sportowcam
PewińSki (KS Lot!>ólclętka staraniom koła 9'1'11 uczni sportowym znaczki pamiątkowe.
szawy powinna nadejść w dniu dz!~!
! BSPO. No~wybranv zarząd p0.,tano- nikJ.
zdobyło odznak! SPO
dz!siejszym.
kołc
Drutynowo zwyclefyło
Koto urządzało lloi:ne imorezy wił zwrócić szczególną uwagę na
W razie przychylnej decyzji sportowe I wyb•tnie pamua 10 oroblem umas.owien•a sportu. zdo St>Ortowe fm. Armii Ludowei
mecz z CWKS odbędzie się na przy orga,niucj! Marszów .resi•m- bywania odznak SPO oraz padncl orTed KS Lotnik.
Obl!Cn'e t.--wają ellmmacje w p!ł
nych. SKS potrafiło wyszkol!~ "Zenia wvnlków w ćwiczenia.eh
boisku przy ul. Unii o godzi- silne
~ siatkowej.
druty.ny soort<:>we. tllk te ~portowych.
nie 12.
w. T"lra„c7"'1c:
Z. :taklewl"""
na mtstrzostwa-ch DOSZ okręgu
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akademickie wicemistrzostwo

świata

w biegu na 18 kilometrów
W dniu wczorajszym w ramach
M Aka<lemickich
Zimowych
Sw!.at.a w Semmering
strzostw
raz.poczęły się konkurencje narJa.ko pierwszą konkuc!.arskle.
re~ję rozegrano bieg otwarty na
i8 kilometrów i do kombi.nacJ;
norweskiej. Tytułu ml$trza akademlckiego świata bronił narciarz
ra.dzieck! Oljasz.ew. W trakcie be
gu, z półmetka, nadesa:ła sensacyjna, a dl.a Polaków pomyślna
wiadomość, że prowad:r.:I Kwapień
(Polska) przed Terentiewem (Zw
Radziecki). Kwapień w doskonarej formie przybył na metę, jednak jak S'ę później okazało Terentiew na finiszu wzmógł tempo
i wygrał „osiemnastkę" w doskonałym czasie 1.03,34, uzyskując w
t.eJ konkurencji akademicki tytuł
mistrza świata. Tytuł wicemistrza
Kwaplenowi z czasem
przypadł
Trzeci przybył Olj aszew
1.04,07
{ZSRR) i.04,49. Z Polaków Rubik
był piąty, Karpiel dzi.esląty. Ogólna punktacja biegu ukształtowała
i3 pkt.,
s ' ę nas~Jąco: ZSRR Polska - 7 pkt„ CSR - 1 pkt.

metrów do komblna<:ji norweskiej
Polacy zajęli następujące mieJ•ca: Raszka - czwarte, Kowalski
- szóste, Kaczmarczyk - s!~me,
dwunaste
Węgrzynk ' ew1cz Dziś odbędą się skoki do kombinacji norweskiej.
W jeździe figurowej kobiet n&
lodzie po ćw lczen ach obow : ązko
wych prowadza Czeszki Tumova
- 343 pkt. przed dotychczasowĄ
akade-mkką

mistrzyni ą

świata

- 341. pkt. 1 Plen ~ govą.
Czwarte i p ' ątc m iejsce zajmują
łyżwiarki NRD.
Lerchovą

łyżwiarskie
Polska- '-' 7 ęgry
odwołane

Zawody

z

powodu o~
me-es
szybkiej POI·
ska - Węgry, który miał się odw dniach U
być w Zakopanem
bm. I l ma.rea został odwołany.
WARSZAWA. -

międzypaństwowy
wilży
jeździe
łyżwiarski

w

Odwołano

również

ml·strzo~tw&

które
Polski w sane-czkarstwie,
rozegrane w Krvnky
być
(28.2-1.3) oraz boiProwe m'strzoW klasy!ika-cji biegu na i8 kilo- stwa Polski w Gityoku.
miały

200 hol<. serów
walczyć będzie w Poznaniu
o tytuł mistrza Polski
Najlepsi bokserzy poszcze- \ W Poznaniu czynione są gogólnych miast i województw rączk9we przygotowania do ml
szykują slę teraz do wyjazdu strzostw. Wszyscy zawodnicy
na mistrzostwa indywidualne i sędziowie zakwaterowani ma
Polski do Poznania. Mistrzo- ią być w jednym hotelu. Be·
stwa odbędą się w dniach od dą mogli korzystać ze specja!nie przydzielonej stołówki. Ze
23 do 29 marca.
W mistrzostwach udział weź względu na to, że turniej bomie około 200 zawodników. Do kserski trwać będzie 6 dni zazapewnienia
potrzeba
Poznania zjadą najlepsi sędzi o szła
wie punktowi i ringowi, któ- wszystkim pięściarzom wyso·
rzy przed zawodami przejdą kokalorycznego wyżywienia.
kurs szkoleniowy.

Uczniowie
Szkolne

Koło

Techn!.kum

podjęli zobowiązania

Sportowe

Pocztowym

1

przy
Teleko

Koło
Koła

wzywa

pozostałe

Sportowe do

&.a<olne

pode,;J.rnawanic „

munlkacyjnym w Łodzi ul. Piotr podobnych zobow i ązań .
Trzeba
k.o_w ska 61, w zwj.ązku z . przypa- i:aznac2Yć. te SKS przy Technipowstanla kum Pocztowym I Telekomu·nlka
rocznieą
X
dającą
Związku Walki Młodych powz i ę
cyjnym ma jut za sobą powatne
ło zobowiązanJe sportowe.
osiągnięci a. K<>I<> to liczy 9 toekcj1
Cz!0111ltoW1e tego kola postano- które Jut Intensywnie p.racuj 11 ,
will przygotować &ię do „Pierw- W pracy wyróżniaj" się sekcje:
szachowa 1 plyręcznej,
piłki
Kroku Gimnastycznego", wacka.
szego
organizowanego w dniu 8 marca
L953 r. przez t.ódzki Komitet Kul I Nad pracą koła czuwa, wraz z
radli koła, instr WF RembowskL
tury Fizycznej.
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Widział

go tak, jak ja was teraz

widzę

-

odparł

ale nawet słuchać nie chcą. Teraz nowe pogłoski chodzą. że
Paweł PiotroWicz miał dostać Przeklętą w spadku i teraz
nie chce, żeby państwo doprowadziło ją do porządku ..•
Udaje gorliwego, żeby tylko ludzi oszukać, a kiedy się przy-

ba-

Idzie sobie Kosikow dróżką koło baraflem Pantielejew. ków ... Podszedł do lasu, zawr6cil do studni, a tu już wszystsię pali. I tu się pali, J tam, gdzie części domów były zło
Kosikow strzela, krzyczy,
żone. Biegnę do pożaru, patrzę a inżynier biegnie do lasu. Ja go widziałem tylko z daleka,
ale Kosikow - tak jak tę rękę ... - I Pantielejew potrząs·
nął swą rozczapierzoną prawicą.

ko

- Wtedy zacząłeś strzelać?
- Jasne - według instrukcjd,
- I nie trafiłeś?
Wychodzi, że nie trafiłem. Człowiek - nte zwierz,
człowieka trudniej trafić. Sami wiecie, Nikito Fiodorowi·

czu.

Wiem, ale dlaczego myślicie z Kosikowem, że to był
Przecież
rozzłościł się Samotiosow. Paweł Piotrowicz? c7.łowiek, do którego strzelaliście, uciekał od was, tylko pleey wam pokazali i tyleście go widzieli.
uparcie
_ Pożar był. Nie było znowu tak ciemno
z wyglądu go poznaobstawał przy swoim Pantielejew. 11śmy. I kurta była jego i czapka taka sama. ..
-

Pawła

Samotiosow otworzył szafę i rzucił na stołek kurtę
następnie wyciągnął spod łóżka jego długie
Piotrowicza,
buty.
- Macie wasz „wYgląd" - powiedział. - Paweł Plotrowicz przed wyjazdem do Gomozawodzka włożył swój czarpalto i kapelusz, a robocze ubranie zostawił
ny garnitur,
w ziemiance. Z waszych słów wynika, że strzelaliście do
człowiek-3, który w tym samym czasie był w Gornozawodz-
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ku. Wczoraj dyrektor przy mnie zatelefonował do Gorno-

zawodzka i rozmawiał z inżynierem Raskowałowem.
To było przekonywające. Pantielejew zmieszał się, chrząknął i zaczął rozczesywać swoją długą, czarną brodę.
- To prawda ... - zmuszony był przyznać.
- Właśnie o to chodzi, towarzyszu Pantielejew, żebyście
nie szerzyli paniki wśród górników - poważnie powiedział
Wszyscy jesteśmy świadkami, jak inżynier
Samotiosow. Raskowałow pracował na kopalni. Nie żałował sił i zdrowia.
nie d~yplał, sam z narażeniem życia wyratował dwóch ludzi, którzy trafili w szybie na kurzawkę. Sam wydostawał
klamry z błota 1 od tego zachorował. Widzieliście to wszyscy
na własne oczy, teraz gadacie Bóg wie co!
z nieoczekiwaną
- Macie rację, Nikito Fiodorowiczu! Takiego naczelserdecznością wykrzyknął Pantielejew nika jak inżynier Raskowałow choć do rany przyłóż. Ale
zawsze tak jest, że złe rzuca się w oczy, a dobrego pod spodem nie widać Już dawn 0 ludziom próbowałem tłumaczyć.
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trafi okazja - szkodzi. Już taką ma taktykę - władzy radzieckiej do kopalni nie puszczać Uralit potrzebny jest dla
dlatego nie puszcza.
pięc.lolatki Przez dłuższą chWilę Samotiosow w milczeniu przyglą·
dał się PantlelejewoWi.; ten spokojnie czekał na odpowiedź.
ponuro odparł Nikita FiodoSłyszałem już o tym w prokuraturze. Ale to na pewno
słyszałem rowicz nie prawda! Fiedooiejew otrzymał nawet list w tej sprawie, nie wiadomo tylko, kto ten list napisał. AnJ podpisu
nie m~. ani dowodów. Rozumiesz? Fledosiejew mówi. że jacyś łajdacy oczerniają inżyniera, a sami - w krzaki. Dia·
czego? Dlatego, że nie mogą niczego udowodnić.„
- Ale dlaczego tak o nim mówią?
- Są widocznie tacy, którym to jest potrzebne.
- A ja tak myślę, Nikito Fiodorowiczu: nie ma dymu bez
naszej organizacJi partyjnej,
ognia. Jesteście sekretarzem
bardzo was szanuję, ale już. z łaski swojej - bądźcfo ostroż
ni! Taki nasz obowiązek partyjny: wierz człowiekowi, ale
nie daj się nabić w butelkę. Tak to rozumiem. Prawdę
mówię?

- Swięta prawda. To nasz partyjny obowiązek.
Pantielejew wstał powledtiał
- Jak tak. to dobrze! Samotiosowowi na pożegnanie: - Smacznego! - i wyszedł,
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