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Spółdzielczości Produkcyjnej

Oum~e ~e swy~h osiąeni.ąć
po\v1~aJą ....1~ob1ety polskie
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P.ie_rwszy Zjazd Spółdziel-j kich spółdzielni produkcyjcz?S~t Produkcyjnej w Pol- nych do omówienia na ogólsk1~J Rzeczypospolitej Ludo- nych
zebraniach
członków
WeJ stwierdza, że opracowane spółdz.ielni
sprawy poszano- Międzynarodowym Dniem Kobiet, przewodnicząca
Zaprzed czterema laty statuty wania i przestrzegania staturządu GłównPgo LK AliC'ja Musiałowa udzi eliła przedwzorcowe
tów.
ł,ódź, czwartek 26 lutego 1953 r. st.awicielowi PAP wypowiedzi, w której stwierdz ła m.in.:
Rok IX nr 49 (2677)
Zrzeszenia Uprawy Ziemi
„8 marca.
jak rokrocznie. wej ojczyzny, będ zi e dniem
lloinlezej Spółdzielni Wydalszej
b ~d zie
dn iem pod sum0wania ich mobilizacji do
twórczej
lloiniezego Zespołu
SpółO
•Nkladu kobie t polskich w czynnej walki i pracy dla dodzielczego
wdkę o umocniPnie sil ludo- bra n a rodu, dla sprawy poko«>raz opracowany rok później
ju - oświadczyła na wstępi e
statut Rolniczego Zrzeszenia
Alicja Musialowa.
Obchody
„Sztandar
Pracy"
Spółdzielczego wykazały
m i ędzyn.a·rodowcgo św i ęta Jro~szystkie swoją żywotność ja
01et w roku bież. zarówno w
dla Haliny Czerny-Stefańskiej
o podstawa rozwoju spółnaszym krajn, jak i na całym
<izielezości produkcyjnej
w
świec e łączą się z przygotonaszym kraju.
wania mi d o św i atowe go konkresu kobiet. któ ry zwołany
l\fożliwość wYboru jeanego
;1.ostał przez SDFK do Kopen:t czterech tYJ)Ów statutów pohagi na początek cwrwca br.
zwala na dostosowanie każdej
„Kobiety poprzez
granice
~ółdzielni do potrzeb, nawyKATOWICE
(PAP).
W
dniu
25
bm.
n.a
3
dni
przed
wyc i ągn1Jc1e
dlon;e, aby zakow i życzeń miejscowej ludterminem
o
pelnej
reatizac;i
swych
miesięcznych
zadań
grodz'ć drogę wojnie. aby wal
ności rolniczej, co stanowi jezameldowaii górnicy kopalni „Eminencja'',
den z głównych warunków dQ wydobywczych
czyć o prawa kobiet, o szczę
ście dziecka, o pokój" hi;owolnego skupiania się chło którzy od szeregu miesięcy niezmiennie przodujq wśród
oto
naczelne hasło przygotowań
Pow mało i średniorolnych w kopalń naszego przemyslu węglowego. Do końca bm. zale'Wielkie, nowoczesne gQ6Podar- ga tej kopalni postanowHa wydobyć jeszcze tysiqce dodo światowego Kongresu Kodatkowych ton węgla.
1twa zespołowe.
b iet. a tym samym naczelne
hasło
tegorocrneii;o
święta
Na czoło walczących zwyZjazd uważa za niezbędne
Sukces ten jest wynikiem
8 marca.
~reślić z całą siłą wielkie kolektywnej pracy
całej za- cięsko o plan górników „EmiDzień 8 ma:-ca kobiety polz~aczenie ścisłego przestrzega- k>gi, która w pełni zrozumia- nencji" wysuwa się załoga od
skie w tać będą dumne ze
n1a statutu. przyjętego przez ła i umiała wprowadzić w działu pierwszego kierowane'wych osiągnięć. swych praw,
członków spółdzielni. Od ści- czyn cenne wskazania zawar- go przez doświadczonego szty
zdobyczy i przywilejów, które
Słego przestrzegania statutu te w styczniowym przemówie gara Pawła Wolnego. Oddział
.;twarza kobiec 'e wl<1dza luZależy
dobra,
!koleżeńska niu
przewodniczacego
KC ten do dnia 25 lutego wykonał
dowa.
Wspólna
praca
członków, PZPR Bolesława Bieruta, w już 130,6
proc. swej normy
W okresie poprzedzającym
Wzrost dochodów i ich spra- jes-zcze większym stopniu u- miesięcznej.
W Krakowie,
~o
!uLeg-o br.
dzień 8 marca
oraz w akcji
Wiedliwy podział między człon sprawniając swą organizację
n1 :,n ~ t e r ku ltury i ~ 2 t uk i \\-'ta wzygotowań
do światowego
d.y~iaw
So-k c r s l\I
udekorował
ków, wzrost zamOfinoścj i siły pracy.
Knngr.-su Kobiet aktyw LK
znakom ita
artysU<e Hal i nę
każdej spółdzielni oraz jej odCz.erny - S t ef a ń~ka
ordert•m
l>orność wobec podstępnych
Szczególnie dobre rezultaty
dotrze d-0 wszystk eh kobiet,
ł
„sztandar Pra,cy" I kln•Y·
mobilizująe je do jeszcze wylllachinacji
w
przynio
Na zdję-clu:
min ister kultury
sło załodze „Eminencji" zakor
i1jniejszej pracy zawodowej i
i srtuki
\Vtad ~· s~aw So ~(.OT'"l< !
Z Jako
szczególnie
ważne dowanie szeregu prac związaspołecznej, do walki o realidekoruje Ha.line
rzr„nv-Steiaz<t uważa przestrzeganie nych z dostawą drzewa i inta ńska
orderem
„S?.tandar
zację
czwartego roku Planu
rastępujących zasad, zawar- nych materiałów do przodPra.c:v'' I klasy.
6-letniego, planu rozkwitu ojCAF fot. I.tnk
Ych W statutach wszystkich ków oraz transportem urobWARSZAWA. (PAP) - w ea· Jących szkól zawodowych w sto1czyzny ludowej.
czterech typów:
ku. Przechodzący na akordo- lym kraju od'bywaJ11 91ę uroe'l!y-1 lky - imię Czesława Orłowsk ie·
. I. Nie przyjmowanie pod I wy syst"m płacy członkowie - obchody X roC1DDlcy ZWM, go bohatera ZWM-owca poległe
:7.adnym pozorein kułaków na załogi, dzięki pracy masowo- które mobiłi?JUJą mlodzld do je· go w walce z taszystowskim na. )nłelligence
przeliczył się
członków llpółdztelni;
politycznej prowadzonej przez szeze wydaJnl>e.Jned nauki 1 praey jetdźcą.
2. Wnoszenie wkładów lde- grupy partyjne oraz zreorga- dla dobra 4l\l'CZYzny,
Na
z.akończenle
uroczystośc i
s~·ych
bli i innych śrl>dków produk- nizowane i uaktywnione ,l?ruW ramach obchodów 10-ej rocz- mlodz!eż Techn!.kum Budowy Sa<'.fi prxez członków oraz wy- py związkowe zgłaszają swój nlcy utworzeon.1a ZWM n-'<lano mocho<iów w Wars.za wie rzucił.a
~naczanie działek przyzagro- udział we współzawodnictwie Technikum Budowy samochodów wezwanie do uczniów szkół zavrod?wyeh ściśle wedłur przepi- pracy.
vr Wa.rsuwic - jednej z J)l'7JOdu· dowych i ogólnokształcących w
sow danego statułu;
calym kraju o zgłaszanie się oo
~. Ochrona wspólnero mle'
1
bryga<! rolnych „SP".
nia spółdzłelczep i dbałość o
Slęz
Je~0 „tale pńwl„k-anJe·,
Wezwanie głosi m. in.:
"'
„ ~ D~
TIRANA. W dniach 23 l 24 mi stwiertiza, ie grupa, w
skład której wchodził
otrzylutego
w toku procesu ameryro d
"
hate.ra ZWM cze.iawa Orlow- kańsko - aogielskich szpiegów mała od agenta „Intelligence
po arstwie, w szczegółnośllki<!!g<>. To zobowlą.:uje n"" do i dywersantów, Albański Try- Service" pułkownika armii an~I - Podczas siewów, żniw
~"52JC'Ze bal"łl'l!ieJ wydajnej, ,let;z·
~ w Innych momenttwh
Państ
C7Je otla.rn1Cl}szej
na.ukl I pra~y. bunał Wojskowy przesłucbi- gielskiej Hilla polecenie doj{o\\~:QJych dla gos])Odarki spółWz..-em dJa nais fl>tall •lę b<>hate- wał w dalszym ciągu oskar- nania w Albanii szeregu zabójstw i aktów terroru oraz
· dochodów we- 0
U Sfa
Bairaml
Pf"ZY- zebrania tajnych informacji i
c'lll.J zasad statutu, zwalczanie
SZCZECIN. -- W Szczecinie 9 lutego br. 0 obsadzeniu du- m0<>ho<law w Wars:za<Wie postano- znał. że był agentem wywiadu przedostania się naftępnie n;a
\'li11elkfoh
przeJawAw
kumo- obradowała ostdnio Okrego- h
utw<>rzy~ brygadę rol.na angielskiego t.z.w. ,,Intelligence obszar Jngoc;ławii.
tr
t
„
·
c ownych stanowisk kościel- wl>H.śmy
SP, skladaJącą sle 7,,. 160 osób 1
Oskarżony Marko stwierd:ia,
s wa luh pobłażanla dla wa
Komisja
ltsięży
przy nych. Uważamy, że postano- iść do praoe~' tam. gdzie terml- Service". Przedostał się on
ilernhów;
Związku BojQwnlków 0 Wol- wienia dekretu zapobiegną nowy sprzęt zb<>;>.a bytb:v sznei:ól nielegalnie do Grecji skąd że był agentem wywiadu grec
6 • Oemokratyczny samorz~d ność i Demokrację, Na posie- możliwościom
naduz'ywani'a nie zagrożony. Kole-~a!lkl I kole- wywiad angielski ściągnął go kiego. 7.ost.ał on zwerbowany
te'-I
..,
dzy ?Je wszystl<l-ch s:ikót zawodo· d
Lo d
W I
d ·
:• 11 ę rzny,
zapewniający dze'liu omó,?iono dekret Rady przez elementy wrogie Polsce wy-0h t ogólnokmał<:~cv<'h w p 0 ,1 .
o.
1:1 ynu.
...on . yme wraz. ze stukilkudziesięc1oma
ll.:c:den1u członkowi pełny u- Pa11stwa z dnia 9 lutego 0 ob- Ludowej stanowisk duchow- ~ - w-z.:vwamv was do tworze· 1Ba1ramt przeszedł specJalny innymi zdrajcami narodu al;•ał we współlfospodarowa- sadzeniu duchownych stano- nych dla działalności szkodli- n'a brygad rolnycll w WaS'Zych kurs dla szpiegÓ'OT i dywer- bańskiego przez specjalną ~'o
1 11 5 Półdzielnla, do której do- wisk kościelnych. Po refera- we1· dla naszeJ·
w.koła.eh. Ko~u drogie Je~t szcię· santów na którym instrukto- misję amerykańską i skiero01·czvzny. PrzyJ· ścle
•row l
·
l rozk..,·1t nas?Jcj um14ow'""'"1
. ' .
.
o nie przystąpił.
ci.e ks. mgr. Kulikowskiego i mujemy dekret jako jeszcze oje'l!y-zny nie-eh zi:la.sza sle ochot- raJru byli agenci. wywiadu
an- wany do Niem:ec zachodnich,
# Uwz~Iędniając dotychczaso- ozywior:ie.i dyskusji, w której jeden krok rządu ludowego w nlczo do' waka<'yJn~I "Pruy w br:v !!;ielskiego. Następnie Bairam1 gdzie odbył przes7.kolenie.
:; d oswiadczenia ruchu :spół- wypowiadało się kilku księży, kierunku realizowania poro- gada"'h ro'n''<'h „SP''.
został przewiez..iony do Grecji
Szpiedzy Marko i Suleimani
ł -.1e
1 cze
· spo'ł - uchw
· d nogo
ł ś
·
.Je'\\no.eześnle w'l!ywamy Wa..; do 1 ·
A l "k •
przekraczali kilkakrotnie niej i
. go oraz życzenia
.
a l ona zos t a ł a ie
- zum1enia
między
rządem
a w"puł7aw<>dni-c~wa
0 tYhtt naJle1)- l przerzUC?JlY przez „ ng 1. ow
w~·klcow. Zjazd uważa za nie rezolucja, w której m.ln episkopatem przez całe ducho- ęzeJ bry;ady rolnej ,,SP".
na terytorium Albam1. Ba1ra- legalnie granicę albańską, wy
aza11e wprowadzenie pew- czytamy:
wieństwo w duchu pełnej wo!
konując na polecenie wywiadu
~tvacth t~lepszeń do istniejących „Z zadowoleniem i pełnym ności rnmienia oraz dla poź,vtgreckiego zadania dywersyjne
•zrn~u
u 0 w. · ~tł a t w1a1ącyc
· ·
h I"'psre uzn an1em
·
· · ł a i l u d owej naszej
i szpiegowskie na terytorium
przyjmujemy wraz k u k osc10
Zla~ 1 en1e samorządu.
z całym spoleczeństwf'm de- ojc7yzny".
Albanii, a następnie wracali
· d Wzywa zarządy wnyst- kret Rady Pał1stwa z. dnia
do Grecji.
W dalszej
części rezolucji
Na tym przesłuchanie oskar
,.....-._-----------------------~ ksieża
Ziemi
Szczecińskie·;
świata
7.onych zostało
zakończone.
stwierdzają. iż ze wszech miar
Proces trwa.
dą7.vć będa
do eliminowania
z życia społecznel!o wrogów
ojczyzny, bez wz~ledu na stawygrał
nowiska jakie rnimuią i bez
wz:;?lędu na ich przyna1°:7ność
Kobiety
Drugj suk<'es <>dme"i na.reia- I DZ1ś odbędą się biel:'! szt.lfe'!ospołeczną, religijną t politycz- ru p<>l'9Cy w SeT11meriug dzięki we 4xl0 km dla mę~:vzn I lx5
c:h•ńsk1e
naszemu
7.Ja7.dow<:owl Rojowi. km dla kobiet oraz slalom do
ną.
Wczoraj odbył s.ię bi.,.g zJazdo. kombinacJI al)><!)sk'eJ. Hokcl&cl sześciu
przeciw
wy do komhlnacjl alp•j<kiej w P<>lscy grali\ dziś z CSR.
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Sukcesy

Pola~ów

w Semmering

Roj akademickim mistrzem
Dz' edzic wicemistrzem
Kowalski
skoki do kombinacji Konferencia
ministrów

kroiów

rem1litaryzac:1i
Jaoonii

Zwołanie
konfe~enc'i F.P.IC.

bard7_,.o

tn1d1ny<:h

wari:m.kaieł.•

ua wysokośri
m o.p. morza. Tra.sa z•~lllu
z;eo m„t.rów przy rótni·
zgłosiła
cy wzn!c-slcó 800 m. Roj pojecha
doskonale i zdobył ty1ul akadepełną dziesiątkę
PARYŻ (PAP). Zgodnie z miek :ego mistr7.a ~w ' ata w b!e.gu
uchwałą Komitetu Centralne- .:lazdowym. a zaraz.em zloty me'l\al
dla
Polski.
C;r,as
Roja
2.11,
7.
na
go Francuskiej Partii KomuTytuł
wi-cemi'!\trzow~ki
prz'.'·T>a (~
•
nistycznej. który obradował w w
Ud7.la!e również Pol<;ce. D'Z'ed'?iach 5, 6 i 7 grudnia 1952 r„ dz•r zajął drugie ml<> Y,-..-e w cza.
masłrzosłwa
B;uro Polityczne FPK zwołało ~ie !.tM.2 Trzedm bvt f'1Peho•lo·
wa.k
WARSZAWA.
Hra..c'la
w
ezasie
Do kO'IUhetu
2.06,?.
krajowll konferencie oartii na
c1wartv C';ernik (Polska).
organ1zaeyjnego mlst,rzc>stw Euro·
5, 6. 7 i 8 marca 1953 r.
W b!egu
zjazdowym kobie•
· rlumfowała rep.re?entant.ka NRD PY w b0<ks!e w Wars.z.aw!c nadeTumo 2.~ 6. Polka Kowalska bvła <7lo zgłoszenie SzkoeJI. Bokserzy
trzeela. Gr<>ch<>l~ka. ktÓTa up1dlo •zkoocy obsadzą t.urnleJ pełną
al.m<>sferyczny~h

1260

RZYM <PAP>. w dniu 24 lutego
zebrala się w Rzymie
konferencja ministrów spraw
zagranicznyc;:h sześciu krajów
należących do organizacjj ~chu
manowskiej Włoch. Niemiec zachodnich. Francji. Holandii Belgii i Luksembur~a.
Włochy reprezentuje de GaI speri. Niemcy zachodnie Adenauer, Francję - Bidault,
: Holandię - Beyen. Belgię ' Van Zeeland i Luksemburg na trasif" 'l'a;ę1a pi;:tfp m'~1 .c;icf".
lłz,es'ąlką.
Bech.
W punktarJi do komblna<'jl al·
.Je...t to ezwarte z kolei zgl~ze.
Program konferencji ustap.ejskifl'j pi-erwc:7„ tr7v tniPh-ca 1 ::r i
...,,, ' • Poluy: Roj, Dzi-cdzlc I Za· nJe po Wł<><:ha.oh, Austrii I An&lil. lono jak następuje: 1) proporycki.
zvc.ia Holandii w sprawie uRówn • eż w sk<>kach do komblDWA ZWYCIĘSTWA
tworzenia europejskiej unii
n.arH norwe·s k •.f".i (;w N'ili~mv !'Ul<OGNIW A <LODZI
celnej, 2) sprawa „europejes:v
KQwal-<ki IP<>l<'<a) >o .1•
pierw'.'r'Zr mJ,~ce U7.:V~. 1'"uia.r sko~
skiej wspólnoty obronnej", 3)
,,; n:ł11; 1·ęrn':a",„<{'h 1'1łtt~oł<f'i: l:f.5 m.
Ke>szykarze O&'niwa lódzk'ego '1 kwestie dotvczące
oolityczRS.5 m • o.;; m J•o:n nafl?r<'źnlel ądn.eśli dwa zwvci"twa w r~z·
· dn.
· " „
i
we,IŚ<'lc d<t I L'gl. nego ZJe
oczenta Europy .
""V rvwał ...-~1 (C'SR\ up ~„nwR· nywkach
0
Pokonal! 0onl o,;niwo 1Wro~1aw) 14) sprawa tzw. „konstytucji
siP, na
dał<'?P .t
P°""Y~tt.
Ra"'zka
"1i101 „kn.kf 59 111 i 63 m .
67:&1 I KoleJana (Torutl) 36:35.
europejskiej".
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Europy
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-B1urokrac1 I formał1sc1 wypaczają piękną ideę ~ak w~~e =~
0
~ce:ów gw~~~~
~~;~
- Krótkotrwak papłerowe efekty
cyjnych tych
zakłaJednakże w dowielu
- Dzia ł acze związ kowi nie.zdali dotyc hczas egzaminu dach
tego czynzałóg.

Spółdzielczości Produkcyjnej
ANDRZEJ PAROL

p~o4nkz~:r

sp6łdZldnl

~~o-

I

dyń Wiejskich. To zorganizo..

wanie
dukcyjn4!J w Koniewie, pow.at sklch
pracę.
Tnebnlca., woJ. wrocławskie

Gospodyń

Koła

ułatwiło

Wiejnam bardzo

powołane

Dzięki Podstawowej OrgaSpółdzielnia nasza powstaistoria byłaby może za-' nia są podpisywane w drugiej - indywidualnych wbo<W:ią- ni1k i nie podchwytują szla- ła w wielkiej walce klasowej, nizacji Partyjnej oderwaliśmy
chctnych porywów przodują
bawna i godna humory- połowie kwartału, a ich wyko zań było tylko.„ 120,
cych robotników, nie dostrze- gdzie kułacy i spekulanci sta- kobiety od wroga klasowego.
stycznego ujęcia, gdyby nanie nie jest przez nikogo
siłami nie Wówczas zrozumiały one swe
gają ogromnego rozwoju ini- rali się wszelkimi
nie dotyczyła bardzo po- kontrolowane.„
dopuścić do zorganizowania błędy, zrozumiały, że ich bierBierność
i
pracujących
mais
cja<tywy
współidea
piękna
Słowem,
ważnego problemu.
ogromnego w~ootu produk- s.półdzielni. Ale aktywiści na- na postawa hamuje rozwój
zawodnictwa pracy r.-prowadza
.
Wyszły
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:z&kładaeh Prze11;1ysłu Baweł- do wypełniania deklaracji, do kim wynikom współzawodnic gospodarzem produkcji - za- na zebraniu
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styczniu zrobić 100 proc. Ta- nika.
11a tym, dopóki nie założyliś cej zbudować spółdzielni w
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właśnie placówki - dobrze o tym 2 zespoły teatralne, z których
bra1ku analizy indywidualnych gdzie il.ość uczestników - 7'8- trzebę posi~damll: t~kie3
Jeden opracowuje pod kierunAno polegał na tym, że raz możlńwośei. każdego robotnik.a rejestrowanych i fa:ktycznię wszyscy wiemy i nie trzeba chyba tego uzasadniać.
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Jeżeli Wojewódzki Dom Kul
rzy, w~-dług których zobowią- ko'Zwamm za?~znamy czytelni~ tyeących rółny.ch ttttedzln 'Pta·
zawsze znają rachunek pro- w drodze zgłaszania zeapoło zania podejmowane są co
b1~zącyf?l . praca~. dukcJf przemysłowe.I. oto w mar tury zdoła sprostać ambitnym
'f'centów i nie zawsze rozutnieią wych zobowiązań, doprowaWDK i zam1erzemam1 - pos- C1J odbtdą się w WOK ta.kle od- swym zamierzeniom, zajmie or.
.
.
.
co oznacza 3 lub 5 proc. ich dzało do takich wypaczeń, że Dllesląc 1 to .w kllogram~b więćmy słów kilka zadani0m czyty Jak np. „Metooa 8ztS11lml· niewątpliwie poczesne miejsce
~....
w budown1·
Zawlalowa
rowa I czy
reali ctwfe".
produkcji, że nie może być mo w jednym z łódzkich zakła przę_dzy i tysiącach
czołowvch placówek
proce W rz.,....z1e
.,Normall?ae'a
.
ta h i wą.tkow, które nasz WDK pragnie
wy o mobilizującei sile wsPół-1 dów na 4205 „wspólz.awodni- :i!. rue w procen c.
w ~r- 10wać. Otóż głównym celem m ~asila w tl<alnt"ch zwi~zku kulturalnych naszego miasta.
('Zarejestrowanych)
tNow)
czących"
zobowiąża
jeżeli
,
zawodnictwa,
c1u o rea.lne wyniki oslągruę- jego działalności bedzie ooszu .Ra.il.ziecki>&Jo", Wyktaidy ~ .będl\

H

niektórych

Dogonie' nailepszych

Curiosum

1

Nadgorliwcy

Jakle s4 przyciyny 1

Prawdziwe

Referent

„Wu-De-Ka"

ten skrót z sympatią
będą powtarzać łodzianie

a.„

0
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WGałkówko yości radość
W Sllluga..h światła, które stawy. I t.o wszystkie bez wy- ny nabywa nasza Gminna Spół
Przez okna świetlicy weina s ' ę jątku.
dzielnia „Samopomoc Chłop
w lllrok nocy wi dać wlrująe e
Planu śn i egu. Przybl i ż się do
Widząc na mej twarzy po- ska''.
0 k11a: w świ etliicy w t.a.l<t ponowny wyraz zdziwienia, soł
rywistej i><>ll<l wirują lieuie tys ciągnął dalej:
:Pary,
Bartnik spóldzielni prooukdla przykładu
Weźmy
Jak już wspomnieliśmy na
c:vJncj Józef Sokolowskl tań
czy z toną so!tysa-spóldzlel<:y mleko, z którym tyle kłopotu wstępie ZUZ w Kolonii Gał
Zażywną Kuletową, drugi czlo mają niektóre rady narodowe. kówek w dniu 10 stycznia prze
~e~ zanądu Jan Polańczyk z Gdy chodzi o mnie, już w ma kształcił się w RZS. czyli z tyKrys.ek .
stanlislawą
t>Jarką
~wiąz pu I przeszedł na III typ goZelga z ju wykonałem plan
naucz.yc!,el Julian
Czapn,! lk. kowej odstawy, a od maja od- spodarki zespołowej.
zoflą
członki.nią
Tal\.::-zą !ltarzy, tańczą mlodzl. stawiam przeciętnie po 300 liCzłonkowie postanowili więc
Na stolach piramidy pą.cz· trów miesięczmie. Inni człon zebrać oziminy jako wspólny
k ó.w, kopc.e
chróselkf>w. l<o- kowie też odstawiają wysoko
plon, a na wiosnę wszystkie
&ze, Jabłek, d1'ba:ny z kawą.
ponad plan. A za przykładem grunty scalić i obsiać według
półdzielcy kolonii Gał -::złonków idzie cała gromada. ułożonego planu. Przy zagrokówek wspólnie bawią
- Znaczy t<>-wtrącam swo dach członkowskich pozostaną
na karnawałowym je zdanie - że w ciągu osta- tylko 75-arowe działki - osię
.
\Vteczorku. Jest to ich pierw· tnich trzech lat znacznie wzro czywiście łącznie z terenem.
zajmują zabudowan ia
szy wieczorek tego rodzaju. sła dochodowość gospodarstw który
gospodarskie, podwórza i sady
P.ierwszy w tak licznym gro- członkowskich.
przyzagrodowe.
nie. Pierwszy po odniesionym
- Tak jest. I to bardzo po- Uprawy wiosenne, kOllltraktowana~am orzód w
zwycięstwie 25 ha
obejmują: 25 ha owsa,
gromadzie, a następnie w po- ważnie . Zwiększyło się bowiem ne
3 ha jęcz.in!en!a, 2,5
kilkakrotnie pogłowie bydła, lle:nniaków.
W!Pcie brzeziń<kim.
ha bura.ków cukrowych, 2 ha butrzody i owiec. Nasze żony ho- ral<ów pastewnych, 2 h.a rzepaku
W gromadzie - bo ich spół
dują spore ilości ra~owego dro Jarego 1 1,5 ha Inu.
dzieln i a produkcyjna I typu biu,
Pracami po!owym!. kierować bę
przeważnie kur i indydojrzała do przejścia na wyż· ków
Jaja zalęgowe zabiera Ją agrote<:hn k Kaz1mf.erz &>kooraz brygadz1Ac\ Jó~eł
lowskl
,'
.
S7,y typ ko~ektywnego gospoKolusz_kach. .a Wawrzonek 1 Stefan Sienkl~wicz .
darowania. Bo na walnym ze- wylęgarni~ w oraz
drob rzez- rch ambicją J~t podnieść wydaj
konsumcyine
braniu w dniu 10 stycznia nie
mal wszyscy podpisali statut
R0Jn iczcg0 Zespołu Spółdziel
wczasowy w
czego. Bo do polowy lutego
Przybyło im 24 nowych człon
ków, tak te obeimu i ą 80 proc.
E:05nodarstw gromfldy, co sta·
nowi 43 rodziny chłopskie i 300
ha ziemi.
W powiecie - bo za dobre
gospodarcze oraz
osiagnięcia
za dobrą pracę uświadamiają
cą w~ród mieszkHńców g,·oma
d.v zd~vli •zt:m<lar nn:echodlli oraz 5.QOO zł. nagrody. 11

ziemi o dalJSzy kwintal na
ność
ka ;;dym nektarze.
Ogr0<1n1k Leo.nard Sokoł<>W$ki
na półtor a ha zak ł ada ogród war
:-zywny. W celu wvhodowan 'a dostatecznej ilości roz<•dy przygotowan.o już 80 okien Inspektowych
Bartni'< Józef Sokołowski zapla
nowa! pJw ększeme pasJekl z wła
sn;vch 1'>.iów do 50 uli.
w ciągu roku zos~an i e wybudowana ferma drobiarska i roznoczę t a zespołowa hodowla kur kar-

Plany na rok 1953
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I

Dom

Warszawie

fch droqa

do

zwycięstwa

Zrzeszenie Uprawy Ziemi W
Kolonii Gałkówek powstało 22
Wrześn i a 1949 roku. Liczyło
Wówczas tylko 14 członków,
Po~iadaJących 49 ha własnej
ro]i i 34 ha otrzymanych z
1''unduszu Ziemi.
Zaraz jesienią 1949 roku z
POM Bogdanka przyszły traktory. pługi i siewniki, bo
powstałego ZUZ
członkowie
.•el·• wo'wczas an 1· dość
·
sprzężaju. anJ rolniczych narzędzi. Nie mieli również w
zapasie tyle zboża, aby we wła
snym zakresie obsiać owe 34
ha z Funduszu Ziemi. A więc
trzeba było w Banku Rolnym
krótkoter

za pracę, a pań~two
n.alei.ność
Ztarno w rama<"h oho.wiązko·

wych odstaw. Zaczęła się podnosić zamożność spółdzielców.
W 1951 roku rodzina ZUZ
r?zrosła się di 32 członków.
Uprawi11li iuz 104 ha według I
typu i 55 ha według III typu
SJ?ółdzielc_ego gospodarowania .
Pt~ciu kupnymi krowami zaPoczątko·.. ali zespołową obo-

W 1952 r do ZUZ pnyłączylj się Zenan Dąbrowski i Hen- J
tyk Brot. Uprawa objęła 110
ha członkowskich 1· 59 ha zeSPo!owych. Zbiory w tYm roku były o 2 do 4 q wyższe u
8"ółdzielców niż u sąsiadów
"gospodarujących indywidua!ObQra zespołowa powiększy
Się do 15 sztuk bydła, a zapoczątkowana w 1950 r. pasieka - do 34 uli.
Dodajmy do tego: w zespołowcj stajni 5 koni.w zespo~OWych szopach 1 żniwiarxa,
2 kopa3 pary bron,1 beczkoi do z1·emn1'aków,
c:tJc.Pługi,
wo 1
opielacz konny i 1 prze
r" z
burako'w.
• Wacz
p0
Po! moc ze strony państwa:
t ączenie telefoniczne, elek· :i:me
·
· r11 d'10f omzaCJa,
l°yf!ka CJa,
Jior
0
"'.anie 54 ha podmokłych
gl.u ntow.
la

Odstawy dła państwa

-

Wtrost dobrobytu

- U na
dzlelców s, gdy chodzi o spółm&dy i ] mówi sołtys groryn Kui:t1 rbnik ZUZ, Seweków wy ~ - tylko 4 członod s t aw
.tę z
cia pa1istw1ąza1 0 ~·
A wa w 100 proc.
zapytałem
res~ta? przykro Zd?!Wiony.
- Reszta?·- Ąn wYSOko
llftekroczy~a obowią~kov~e od-

Wałka

z wroqami

spółdzielczości

produkcyjnej
Przysłuchując

się

wa-

Ale my nie w ciemię bici.
na tym: kto kogo?„.
Wówczas pan Krupiński, ewa
na sztuka, dalejże zmieniać
skórę. Nasamprzód 5 ha oddał
Potem
szwagrowi.
-;wemu
F n
·
kł
4.5 ha zrze się na rzecz ub duszu Ziemi. No i łagodny aranek, niby już jako biedak.

D

r~g:wł~~~~~a la~:~~~7 wile~~·.
napotzw „burzy
okres
und iDrangru" (Sturm
periode), w którym pow-

stała schillerows·ka "Intryga i miłość", przedstawia inteobraz różnego rodzaju
resujący
epoce
właściwych
sprzeczności,
przejściowej.
Prowadzona w ubiegłym stuleciu
przez $więte Cesarstwo Rzymskie,
celem zdobycia panowania nad Europą zachodnią wojna trzydziestoletnia zakończyła się klęską, rozCesarstwa i porażką Niepadem
miec, które zostały wYniszczone I
rozdrobnione na 330 pań~tw i państewek feudalnych. Terytoria niektórych państewek były tak niewedług ówczesnej
że wielkie,
anegdoty - panujący nie mogli zarządzić ćwiczeń artyleryjskich, gdyż
zachodziła obawa, że pocisk armatni mógłby trafić do sąsiedniego
państwa.

większe w

stosunku do materytorialnego, znaczenla i słabości takich państewek
były uroszczenia, megalomania i
przepych dworski, jllkim otaczali
się ich "władcy", książęta, z któ·
1 k az'd V ~ t?.rał
s i ę d 0 '" ó w·'
ryc h mema
•nać pod względem świetności, ?<>Ioru i elel?. ancJ'i 00 naimniej Ludwikowi XIV i utrzymać swój dwór
k~iążęcy na poziomie królewskiego
'"ersalu.
"
Wytworne i nie mniej kosztowne
życie w tych wielkopańskich rezydencjach było nieprzerwanym papolowań,
smem zabaw, intryg,
przedstawień tegtralnych, rewii woj
skowych itp. zajęć, urozmaic;iiących
czas znudzonemu księciu i jego rozpró"niaczonym dworzanom.
Ktoś jednak musiał płacić cenę
książęcych zabaw, luksusu,
tvch
zbvtku i utracjuszowskiego ~tylu
nieproporcjonalnie k~1towżycia,
ne~o w stosunku do mi?:ernvch zaróżnvch falcsobów fin„nsowvch
grafów, udzielnych książąt małych
Tym

łego zasięgu

państewek.

wygląda

W

związku

z

nominacją

p. C!are B. Lu.ce (znanej dzialaczki partii

repubHkańskiej i nadobn~j
malżonki WlJdawcy tygodni -

ków „Time" i „Life") na staUSA
nowisko ambasadora
przy rządzie de Gasperi':_f!O
w Rzymie, „New York Herald Tribune·•, czołowa gazeta republikanów, a więc
partii rządzącej, zamieściłll
13 bm. znamienriy artyku.l
pt. „Obowiqzki mrs. Luce".
tego artyZnamienność
kułu. polega na tym, że z calym cynizmem ujawniono w
n im nie tylko osobliwą rdę
Watykanu i rzcczytniste fu"!kcje dyp!omatv amervkrmskiego w ogóle, ale i t1k.ryt71
do Rzymu
wysłania
sens
nie

p. Luce, osoby clict-

deklaru jqcej

a które.
swe credo polityczne zawarła w takiej oto wvpowiedzi:
PRZESZŁA
AMERYKA
PRZEZ KRYZYS I PRZEZ
GDYBY JUTRO
WOJNĘ
WYBIERAC
MIAŁA I
DWOJGA ZŁEGO, WYBR.1!ŁABY WOJNE, ABY UNIKN .ĄC KRYZYSU" ...
Otóż. zdaniem „New Yor~
Herald Tribune", taka wlaśn~e osoba, jak p. Luce ponajodpe>wiednieis:e
siada
kwalifikacje, aby - wobec
bralctt oficjalnego przedst.adyplomatycznego
wiciela
przy Watykanie
USA
NAWIĄZAC JAK NAJSCrZE
STOSUNKI
SLEJSZE

z

STOLICĄ

APOSTOLSKĄ

A wla.kiwie

dlaczego to
(bez względu na przynależ
ność partyjną

każdorazowe

go prezydenta USA) kontolct z Watykanem ma dla
polityki was;;yn17tońskiej tak
doniosłe

z11aczenie?

Pokrótce a treścitoie wy„New
jaśnia rzecz wła.łnie
York Herald T1·ibiine":
„Nowy amerykański AmbasadOł' w Rzymie, mrs Clare Boethe Luce, która jesł
katoliczkll, będzie w stanie
ułr&Ymywać nieformalny kon
takt ~ stołicll aposłolskll l w
ten sposób osillPlłe ło, czego
nie udało się oslvn~ pru.
Trumanowi, rdy chdał wy-

1 II

1

w Teatrze Powszechnym

Koszty płacił w:rzyskiwany lud,
miesz-czaństwo i chłopi pańszczyźni.ani. Dlatego scena w tragedii
Schillera, gdy kamerdyner księcia
opowiada lady Milford, w jaki Eposób jego pan nabył dl.a niej drogozawiera elementy
cenne klejnoty,
Władcy feudalni bowiem
typowe.
uprawiali w XVIII wieku bez skrużywym t.owarem
pułów handel
sprzedając do Ameryki sv.')'ch niemieckich żołnierzy, którzy ginęli w
stepach i dziewiczych lasach na drugiej półkulL
Nie lepsza od książąt była szlachta, przeżarta intrygą dworską, służalcza wobec swych panów, a nieludzka wobec poddanych, których
wyzyskiwała bez litości.
„Niemcy - pisze Engels - stano-

wiły

masę

zgnilizn11 i odNikt nie czuł
się dobrze. Rzemiosło, handel; przemysl i rolnictwo kraju chytily
i faku upadkowi; chlopi, kupcy
. ,.
..
brykanci odczu.wati podwotnY ucis,..
krwiożerczych rządów i złych inte,. zda ·n~ t a b Y•t
· k si.tA-ę
•
sz l ac ht a '
resow;
nia, że ich dochody, pomimo wyzysku poddanych, nie dotrzymują kro·
k u. w:irasto3qcym
wy d a tk om; wszys t
ko szlo na ,,.,,a.k i w całym kraju pa~,..
nowalo ogólne nłezadowoienie".
wówczM

słać

gen. Clarka, jako ambasadora do \Vatykanu.
Watykan jest czyqiś wię
cej niż kościołem i obejmuje
terytorium, które, mimo że
jest małe stanowi punkt
kontaktów' z całym świa-

tem•..
pod uJeśli weźmie się
wagę, że wpływy Watykanu
sięgają poza żelazną kurt!nę, utrzymywanie kontaktów

z Wi1tykanem

n<1biera specjalnego zna-czenia„. w:ele
mocarstw śwhł-Owych Jl'OZOst.aie w ścisłym kontakcie z
polityką Wat~·kanu i korzysta. z Informacji, z:b!eranycb
przezeń na całym świecie".
Wynika z tevo w cale niedwm.naczn<e, że dyploma t yczną misjq p. Clare jc•t u ·ykorzysta ć jak naj śc·H! eJ .sieć
Wa.t!}karm i
informacyjną
d:iieki temu„. usprawnić tvudatkowanie 100 mitionów doprzez
przyznanych
larów,
kong1·es US.4. na ~ ;; pieqos tv.:o
i d11wersję w Europie Wschodniej.
Ze Watykan stara się bl/Ć
w;ado1:iości zieg<>
11 drzewem
i dobrego" byau jmnieJ n;e •»
znaczeniu. b i blijnym, l ecz w

rozumieniu tva szyngtcńs1..: m1,
zapu.szc:.a ko;-:enie w~ : e
dzie tam, gd::i.e nie pow i 1iien,
można sie by Ło d.om vnc.:: ad

że

dttwna cholby z un1nur::e1i
takiego ,.d::' ej.' Jpisa" jak mr.
Stanton GrifJ is.
Ale w jaki sposób korzenie wai'ykofis i'ie Wl/I!t1szu .aj q
pędy i pokrywajq się jemrolowatym listou.· i qm w Polsce, ujrzeliśmt/ dokładnie do
piero PODCZAS KRAKOWSKIEGO PROCESU „DUSZSTYLU
W
PASTERZY"
KS. LELITO.
Gdyby nie tacv jak on i jewatykań~ka
podobni,
mu
zbiornica informacji świeci
łaby pu.stkq, ani p. Luce, ~ni
inni „dyplomaci" nie spieszyliby z takim zapałem do
Rzymu, któr11 ameryk.a.ńskte
sfery rządzące cenią bynajmniej ftie dla jego (wątph
w11ch) walorów moralnych,
ale po prostu dla jego (niewątpliwych) zalet jako centrali szpiegowskiej.

PAL.
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kc:.toticką

wierzeń,

gorHwo~ć

Intryga . mi'l osc
(Dalszy ciąg na str. 4)

z bliska

Misja pani Klary

właśnie

szym rozmowom o 3-letntm
dorobku i planach na przyszłość. odnosi się wrażenie, że u
was w Gałkówku nikt nie bruź
dził, że nie przeszkadzali ku·
czyż to możliwe? łacy rzuciłem pytanie.
- Wróg klasowy był I działał. I to bardzo perfidnie Nie
mógł nas inaczej uderzyć, to
zemstę swą wYCelował w naszą pasiekę. No, ale połamał
sobie zęby i w ogóle zniknął z
gromady.
- Lecz mówcie konkretnie
i o kogo chodzi?
- Nazywał się Adam KruOsadnik zza Bugu.
niitski
'dawni.ejszy pracodawca, Ponoć w swym warsztacie ślu
sarskim Żatrudnial 14 ludzi.
Tu u nas usadowił s:ę na jednym z najlepszych gospodarstw poniemieckich. Ładne
zabudowania. ziemi oko!o 14
ha. Wyrósł szybko na kułaka,
bo siedział w nim spekulantno i otoczył się kliką swych
popleczników.

1---------------------------------------------::::::::::::::~

Spł acono po

nłe.

I

z wygodnie 1 estetycznie un:ądzonego aa.inu FWP „warsuw cZ!l.lile
korzystają
wa" przy ul. Kral<ow,kie Pr7't"druieścle
PGR , POM , a m 1n·
7-<Ln'o\\ych turnusów robe>tnicy i pracown,cy
nych Sp6ld>:le·tnl t Innych 1•.kladów pruy ze wsi 1 z małych
mlaste-czek.
Na :odjęciu: wnętrze pol<oJu w d<>mu w.,-,a,sowym ,;warszawa"
fot. Stef.a.niale
CAF -

życzkę. POM otrzymał swoj <J

rę.

Henryk i Stanlsł.awa
zobowlazall się powlęks?.yć mleczność krów z 2,800
do 3.200 litrów rocznie oo kat.de j
dójki. przy czym pogłowie wzrośn 'e o dalszych 6 sztuk.
Za zdobytą nagrO<'ę pieniętną
c•lc>l'lkowle postanow'll kun"ć s' lnik elektryczny oraz siec1.kam i ę.

Obol'<>Wi
Kryskowie

Stanęło

zmac1.nią0 gnwąą.ć potyczkę
M'mą ł rok 1950 ·

ma7.ynów.

·rak to

rażającego rozkładu..

się

Próby protestu i walki z feuda!nym despotyzmem spotykały się z

gwałtowną reakcją tępych władców.

Poeta Christian Daniel Schubart,
redaktor gazety „Kronika niemieeka" został przez księcia wirtemberskiego Karola Eugeniusza wtrąeony do więzienia za usiłowanie
podjęcia walki z partykularyzmem
niemieckim i nieznośnym uciski<?m,
stosowanym prr.ez kler.
głosy niezadowolenia
Niemniej
i protestu nie przycichały, lecz

przeciwnie, zataezały coraz szersze
Wyzyskiwane i ciemiężone
kręgi.
mieszczaństwo znajduje uzasadnienie SWYCh dążeń wolnościowych w
dziełach filozofa genewskiego Jana
Jakuba Rousseau, który w romanHelo..iza"
sie filozoficznym „Nowa
rzuca hasła „powrotu do natury", a
w „Umowie społecznej" d~je politycz.ne wyznanie postulatów mieszczaństwa: suwerenność narodowa,
wolność i równość.
· w ó ~zas w N'i„6mKształ tu·Jąc:r się
czech kierunek literacki „burzy i
naporu" (nazwa pochodzi od· tytułu
Klingera „Sturm und
dramatu
Drang") zawiera w zarodku wszystkie elementy, które zostaną rozwinięte w pełni w schillerowskiej
„Intrydze i miłości", a więc: walkę
z samowolą panów feudalnych, nieokreślone hasła wolnościowe, kult
indywidualności, przewagę serca,
wybujałość uczuć, sentymentalizm
i pat.os. Uczucia te i hasła występują w sposób jeszcze niesprecyzowany na tle niedojrzałości polltycz· t wa onej i bezradności mieszczans
jego ideałów.
raz nieokreśloności

otrzymuje poeta rozkaz
mu dalszej
Zmusza to
przyszłego twórcę ,,Luizy Millerin"
(taki był pierwotny tytuł trage~ii)
do opuszczenia w roku 1782 Wirtembergii.
Schillera,

księcia. z;abraniający
literackiej.
twórczości

„Intryga i miłość" jako ponury
obraz stosunków feudalnych została
przyjęta w Niemczech, jak i na całym świecie, z entuzjazmem. ~ragiczna miłość Ferdynanda i Lulzy
wzniosła się do symbolu krzywdy,
jaką wyrządził ustrój feudalny
protestującym
wszytkim ludzi<>m,
zamachom na wolność
przeciwko
człowieka, usiłującego zrzucić z siebie przestarzałe, krępujące stosunki
feudalne i więzy stanowe.
· two· p ans
Wystawiona na scenie
wego Teatru Powszechnego w Łoschillerowska grana
dzi tragedia
jest od kilku tygodni z nieslabnącym powodzeniem. Tłumaczy si~ to
zarówno al'tyotycznymi wartościami sztuki, jej pasją i żarliwościa,
jak i doskonalą grą aktorów. Bryliński, Malicka, Jacewicz, Wojtczak,
Gallowa, Szonert, Raciszówna, Nowicl<i i Jabłoński tworzą kreacje
aktorskie wysokiej klasy. Jedynym
zastrzeżeniem, które nale:i:y wysunąć, jest to, że paru tylko wykonawców, jak Bryliński, Jacewicz i
Szonert starało się zbliżyć, choc'b y
w ograniczonym stopniu, do trudnego sposobu wyrażania myśli i uczuć tak, jak były one wyrażane w
t li
t
d
czasach przesa nego sen ymen a zmu unrbui·ałos'ci' uczuc· i' patosu • ~,
w kształcie plastycznym spektaklu zwracają uwagę dobrze pomyślane i wykonane kostiumy. natomiast dekoracje nie dają widzowi
dostatecznego pojęcia 0 pompatycznym urządzeniu i przepychu wnętrz
o~iemnastowiecznych dworów :.sią-

Oprócz panui·ącyeh nastrojów i
dominujących kierunków politycznych na powstanie ,,Intry'" i miło„.
ści" wpłynęły w dużym stopniu wypadki związane z osobistym życiem
Schillera, który podobnie jak Schubart doświadczvł na sobie ciężkiej
ręki despotycznego feudała, księcia
Karola Eugeniuwirtemberskiego
Jako syn porucznika, musiał
sza.
młody poeta na rozkaz księcia zrezygnować ze swych upodobań hu- żęcych.
manistycznych i wstąpić do szkoły
Zwraca również ·uwagę doskonały
wojskowej. Surowa dyscyplina wobee studentów wywoływała pow- przekład tragedii przez Artura :.:aszechne oburzenie. A po ukazaniu ri~ Swinarskiego.
19ierwszej tragedii
się „Zbójców",
R.
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Krótkie spitJcia

Przymierze
trirewizjonistów
zońskich „Der Schleaier" donosi, że tzw. „rząd emigracyjny" w Londynie wypowiedział
za podjęciem rozmów
.się
„niemiecko - polskich", które
w Londynie.
mają się toczyć
pisze
„Rząd emigracyjny aklonny
„Der Schlesier" jest do kompromisów w raeuropejwspólnot11
mach
skiej".
Aby podkre§lić prawdziwość tej informacji, organ rewizjonistów cytuje emigracyj
neoo „Narodowca" (organ Mikołajczyka), któr11 podaje, że
grunt do tych rozmów przy„organizacje Polagotował11
ków amerykańskich".
Nie tyle „organizacje•, ile
raczej pewien b. rolnik z Mar
któT'IJ, rosząc
szalkowskiej,
potem dolarowym grunt do
dozdradzieckich rozmów,
wiódł, iż pomimo sporów i
co§ jednak naprawdę
waśni
Łączy bankrutów londyńakich
i nowojorskich ~ przymierze
PAL
zdrady.
Organ

Tym razem - o zabawie i przyjemności Pracown;cy naukowi Politechniki
O sporcie niesportowców
Przygotowania na Widzewie,
Zdrowiu i w Rudzie
Włókniarz zapomniał o dzieciach
Mistrzowie wędki czuiq się
pokrzywdzeni
Czekamy na iniciatywę zakładów
pracy
INTERESUJE
OPROCZ „WYCZYNOWCOW'" DUŻO ŁODZIAN
I ZDROSiii; SPORTEM, TRAKTUJĄC G() .JAKO PRZYJEM..~Ą
ILOSC
NIEDOSTATECZNA
WĄ ROZRYWKĘ PO PRACY. ALE
Z
NIEKTORE
SAL GIMNASTYCZNYCH W ŁODZI Z:&IUSJŁA
GIMNASTYKI
JEDYNIE
TYCH OSOB DO UPRAWIANIA ZIJ\<IĄ
WARTO ZAPOPORANNEJ. TERl\Z, W PRZEDEDNIU WIOSNY
ZNAC su; z MOZJ,IWOSCIAMI, KTORE OTWORZĄ SIĘ PRZED
TE<OO RODZAJU „SPORTOWCAJIU DLA PRZY.JEMNOSCI",

Zacznijmy od dzielnicy WI- wo" z.lekceważy to zalecenie,
inicjatywie przestanie być dtierżawcą.
Dzięki
DZEW.
równie:i
się
Uporządkuje
„Tekstil - Importu" w roku
wybudowano tam staw w ARTUROWKU z przeubiegłym
basen pływacki 25 na 50 m. znaczeniem do kąpieli. OddaInwestor wyszedł ze słusz nie do użytku ogromnego lunego założenia, iż op:ekę n.ad stra wody o powierzchn1 5 ba.
powinno spełniać spotka s:ę z dużym zadowolebasenem
jedno ze zrzeszeń sp<irtowych. niem mi-eszkańców Łodzi,
Przypuszczalnie wybór padnie
na „Widzew". Przyszły admi- ISTNA RIWIERA W RUDZIE
przydział
nistratoc sporządził już nawet
Na staJW:ie w Rudzie Pabiadalszy plan rozbudowy terenu, na którym powstaną traw- nickiej widz.iało się dotychniki, zbudowane będzie boisko czas tylko pływaków. W roku
działkowych
do siatkówki oraz ot\vorzy swe bieżącym rozwm1e się tam
sport wioślairski. Zrzeszenie
Za kilkanaście dni rozpocz- podwoje bar mleczny.
.,Włókniarz", które ma adminą się już pierwsze prace w
stawem, przygotonistrować
ogródkach działko
NA ZDROWIU
łódzkich
wało już 30 kajaków, a w plawych. W tym roku działkowi
BĘDZIE LEPIEJ
nie jest również zakupienie
czów będzie o wiele więcej niż
w roku ubiegłym, gdyż powsta O wiele gorzej p~edstawia żaglówek i łódek. Obok stawu
ną nowe ogrody działkowe _ się spraw~ korzyst:'ln'~ z wo~y powstać ma wielki Park Ludo13,5-hektarowy przy ul. Nawe na Zdrowi~. ZnaJdUJący się WY. w którym znajdą się boiSady, 8-hektarowy przy ul. tam ~w .J~ tak zanieczysz- ska do gier sportowych.
Tylnej i 8-go Marca oraz 2lczony, ze JUZ od paru lat tylko
hektarowy przy ul. Marysiń- kaja.karze J?'10gli na nim P!Y- POKRZYWDZONE DZIECI
wać, natozmast pływacy zazy6k:iej i M. Mireckiego.
Słuszne pretensje mają do
Chodzi tylko o to, aby nowe wali kąpieli pod prysznicami.
ogrody oddane były d<> użytku Był to więc nlewykorzysta!1y „Włókniarza" dzieci. Jeszcze
działkowiczom nie za późno. ośrodek ~Y· „Ogni'?'°"• Ja- dwa lata temu na stadionie
Prezydium Rady Narodowej ko a~trato: ponOl!ll tu nie przy ul. Kilińskiego znajdował
roboty małą wmę, gdyz pcYLa remon- się płytki basen dlia najmłod
przyśpleszYó
winno
związane z ogrodzeniem i za- tem ~ajaków &wą dziabalność szych, lecz oto któregoś dnia
gospodarowaniem tych tere· ograniczyło ono je<l.ynie do <>- ktoś zaprojektawał likwidację
nów tak, aby w pOłowłe mar- grocl.7.enia terenu i ustawienia tego basenu. I tak się stało.
Od tej chwili dzieci nie mają
ca można było przystąpić już kas.
Łódzki Komitet Kultury Fi- w Łodzi własnego „kąta woddo ich uprawy. Z drugiej stro
ny referat ogródków działko- zycmej zalecił więc „Ogniwu" nego" i nic dziwnego, że z.azwych przy ORZZ winien ułat- spuszczenie wody se stawu, drośnie spoglądają na starwić działkowiczom otrzymanie wysslamowa.nle dna, urządze-, szych, którzy kilkanaście menawozów sztucznyeh, nasion i nie spływ.u t napełnienie ała- trów od ruin rozbitej misy
wu ś~ wod"- Jeśli „Ogni- basenowej dziecięcej brodzianCk)
narzędzi pracy.

Przyśpieszyć

pomagają

ki pływają do woli w nowoczesnym basenie.
Czyżby Włókniarze tak bardzo troszczący się o narybek
zapomnieli o najmłodszych?
Wierzymy, że jeszcze w roku
bieżącym naprawią swój błąd!

INNI PRACOWNICY NAUKOWI POLITECHPOMOCĄ
Z CORAZ SZERSZĄ
DZIEDZINIE USPRA WNIER RADOSKONALENIA PROCESÓW PRODUKCJONALIZATORSKICH,
NATURY TECHCYJNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW
t
NICZNO-TEORETYCZNEJ'.
ny :z:.al6g mkbd6w przeimyeloNad rozwljanl<?m wsp6łpracy
WYKLADOWCY

O swe słuszne prawa zamierzają walczyć również rybacy.
Ich zdaniem nic nie stoi na
zarybić
aby
przeszkodz.ie,
staw w Rudzie Pabianickiej.
Nie zgadzają . się oni zupełnie
z wypowiedzią inspektora inwestycji zrzeszenia „Włók
niarz", ob. Supła, który twierdzi, że sport rybacki nie jest
~portem i wobec tego nie warto się nim specjalnie zajmować, bo nawet w ]cartotekach
zrzeszenia nie figurują mistrzowie sP<>d znaku wędki.
A jednak wędkarstwo posiada wielu zwolenników. Na
terenie Łodzi zrzesza ono
osób. To liczne
około 2.000
grono ma tak.ie samo prawo do
stawu w Rudzie Pabianickiej,
jak powstali miłośtnilcy wody.

nau.lrnwc6w " załogami zaklapra.:uje
prz.wnyslowycb
rl6w
spe-cJalna komisja, w skla.d któ
re.J wchodU\ de-Ie<;a.c:l W!!!-Zy-stkich wydziałów Połitech.nlkl.
W ub. roku do kom"sjl te-J
wpłynęł<1 ok. 40 wnloO>ków 1 zapytań racJonallzato·r6w.
W c.eJu za-cleśnlenia więzi pomiędzy naukowca.ml z Poł.it.echnikł 1 przemysłem, o.rganl2<1wane są przPz tę uczelnię pokny
1 preleJ<<:J<'. Zapraszane są na
nl·e wnystkle Kluby Teehnlkl i
Ra,c:JonallzaeJI z Łodz:t I okoJle,
utrzymuJl\'('e kontakt z Po!iteeh
Znaczna trekw-e.n eja ronLką.
botnlk6w na pokuach Jest d<>wodem zalnter„sO'Wanla ze stro-

wych.
Koml-sJa dla wsp6łJ>racy z n.cjonaliza.tora.ml przy Polltecbni
ce Łódzkiej zaml-erza w b ' et.
roku urządzać pokazy na t.erent..,. za.kla-dów pra.cy. aby ;raeJomogli dok<>nae wynall~Jony
m!any dośwladczt'J\ i radz!~ się
naukowców bezpośroonio przy
swoi.eh warsztata<:h praey.
O J><>Wlazaniu pracy naukowo
ba<lawezej profeso!ÓW 1 pracown.ik6w naukowyeh Połlte<;-h.
z potrzebaml
nikt Łódzkiej
przemysh1 świadczy t:al<łe fa.kt
przy-stl>!'owanJa temat3•kl J>U<I
I ttvplO'lllowy-rh
przejściowyCh.
studentów do pr:l3<tycznycll u-
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,,Podniesiemy jakość
remontów mieszkań''

DUŻO

ZALE?;Y
OD WŁASNEJ
INICJATYWY
wszystkich jednak w

ł
k
ZO Ogi przedsiębiOrSfW
remonfOWO-budowlanynh
'-

przyrze ajq

równym stopniu kusi woda. Do
dyspozycji amatorów innego
rodzaju rozrywek sportowych
znajduje się na terenie Łodzi
18 kortów tenisowych, 49 boisk
do koszykówki, 126 placów do
:;iatkówki, 10 bOiisk do piłki
nożnej, oraz 3 tory przeszkód.
.
S ą to d ane z roku u b 1egłego
i należy liczyć się z tym, że
przy poszczególnych zakładach pracy systemem gospodarczym wybudowane 210sta.ną
nowe obiekty do użytku ludzi u
prawłająeych sporl dla roz·
rywkl I zabawy.
Czyn studentów Politechniki. Łódzkiej, którzy niepotrzebny już zbiornik wody
przebudowali n.a basen 1 obecnie zamierzają nawet ustawić
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Zalesienie i ukwiecenie lodzi

-

Remont i „umeblowanie" parków
miliona kwiatów
Zielone

W

Co zrobił
„Czytelnik"
dla czytelnika

śpiewu
dla wszystkich

Konkurs

• • •
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gadni<'ń·

j d
B d
u ynek przy ul. Prze az lminowość robót nie troszczono
nr 20 przyłączony został do się zupełnie.
Jak wykaza~ wczorajsza na
sieci wodociągowej przez Miej
skie Przedsięblorsiwo Instala- rada przodowników pracy i
cyjne w paidziemiku ub. r .• d.vrekt?ró.w zainteres.ow~nfC~
naJwazmeJb przedsiębiorstw,
.
t
lecz do ·
r. sz,mi przyczynami błędów w
. p1ero w s yczmu
.
zJawiła się w tym domu ko- wykonawstwie remontów byt
nadzoru technicznego,
misja z MPI, która stwierdzi- brak
ła braki 1 niedociągnięcia w brak dostatecznej troski załogi
wykonawstwie. Takich wypad- o jakość robót. (Zanotowano
kradzieży
ków było więcej 1 nie tylko do również wypadki
Nierzadko materiałów na budowach).
tyczyły one MPI.
W wYniku narady podj~to
zdarzało się, że remonty domów wykonywane przez Miej- uchwałę, w której pracownicy
remontowoskie Przedsiębiorstwo Remon· przedsiębiorstw
towo-Budowla.ne po ukończe- budowlanych zobowl~zall slf2
roku
w tym
nie interesowały ni- remontować
niu kogo. Nie przejmowano 1ch, lepiej, taniej I szybciej. W cetrampolinę, może być pr-Lykła- nie splsyWano w protokóle lu podniesienia jakości wykodem. jak wiele może zdziałać zdawczo-odbiorczym usterek 1 nywanych robót postanowiono
kolektywnie pracująca grupa j nie usuwano tych usterek. przystąpić do . współzawodnl
n.ajlepsze~o
o tytuł
\Wiele remontów wykonywa- ctwa.
ludzl.
nych było wadllwłe, a 0 ter· przedai<;bioratwa remontowo·
L.
budowlanego.
co
Postanowiono ponadto
zebrania
urządzać
kwartał
sprawozdawcze i bilansować
na nich swe osiągnięcia ora?:
półdz.ielnia Wydawnibosi a. P1echala t Słobodnf„ romski" 1 „Kołł14taj i wis
ujawniać braki
Oświecenia".
cza „Czytelnik" wyko- ka.
Kredyty na remonty w rb.
nała plan na rok 1952,
są ~ższe, niż w r. ub. i wyPoważnie reprezentowana
KSIĄZKI
wydając 289 tytułów książek
38 milionów złotych.
noszą
była w r. 1952 polska literaPół
w nakładzie 5.725 tys. egzem tura klasyczna. Ukazały slę
Na pracowników i kierowni•
DLA MŁODZIEŻY
obduże
dość
Łodzi
do
staną
w
plarzy oraz 172 tytuły nut
remonprzedsiębiorstw
nowości szary (240 ha) lasów zgier- ctwo
tomy VIII, IX i X NairodoW dziale literatury młodzie
nakładzie 666 tys. egze:r;nplatowo-budowlanych spada oboWydania Dzieł Mickie- żowej ukazały się nowe wY·
weg0
mogli
będą
Łodzianie
skich.
rzy.
Z nastaniem cieplejszych spędzić tu przyjemnie nie- wiązek troski o to, aby pienią
wicza, wYdobyto z zapomnie
dze te były wykorzystane jak
Plan wydawniczy „Czytel- nia wiele nieznanych dzieł po dania książek I .Newerly'ego:
dni, pracownicy Miejskiego dzielne i świąteczne dni.
odzyskaludzi
„Archipela~
najlepiej w interesie klasy r<>-'
przede stępowych pisarzy XIX wieobejmuje
nika"
OgrodniPrzedsiębiorstwa
zostaną rów- botniczej Łodzi.
Zadrzewione
tysię
110
nakładzie
w
nych"
wszystkim dzieła z zakresu ku, jak Dzierzkowski, Lam,
czego rozpoczęli na dobre nież na wiosnę niektóre ulice
Salsklch
z
Chłopiec
egz..
cy
literatury pięknej, ze szcze- Maciejowski, Skarbek, Zaw
konserwacyjne
roboty
Łodzi przede wszystkim te,
gólnym uwzględnieniem pol- charyasiewicz. Wznowiono w St.epów" - 65 tys. egz. oraz
łódzkich parkach, na skwektóre otrzymują nowe naJ.
pierwszY:
raz
po
skiej literatury współczes wielotysięcznych nakładach wydane
rach i w pasażach. W pierw- wierzchnie, jak np. ul. DeGałkówku
Chamiec: „O Ludwiku Wasię
nej.
szym rzędzie, naprawia
poszczególne dzieła żerom- :r;yńsklm opowieść", F. Fenlmokratyczna i 1-go Maja.
zniszczenia dokonane pod- Krzewy i drzewa
upiększą
kowskiego „Pierścień z łabę
czas zimy. Przekopuje się również powstający nowy gości radośt
PZIEŁA ODZNACZONE
d?.iem" (o Janie z Kolna), M.
zdeptane trawniki, remontu- pasaż przy ul. Drewnowskiej
NAGRODAMI
(Dokończenie T.e str. 3)
Kureckiej „Dzieje J. S. Baje zniszczone drogi i dróżki, i Zachodniej, będący jakby
PA~STWOWYMI
cha", L. Krzemienieckiej „Le
nanowe
wykonuje się
roku poprosił nas O
1951
w
StaroParku
przedłużeniem
Cztery książki otrzymały
nin wśród dzieci" i inne.
W tym roku
wierzchnie.
przyjęcie do spółdzielni.
w 1952 r. nagrody państwo
drogi w parkach łódzkich o- miejskiego.
Czemu nie - przyjęliśmy.
we. Są to: I. Ncwerly'ego PRZEKŁADY
Dla łodzian jeszcze jedna . I wtedy okazało się, że tak
trzymają; nawierzchnię umocz Celulozy", J.
„Pamiątka
no,.zielona"
miła
bardzo
ni<>n~. posypaną efektownym
Jak przed tym wraz ze swoją
Bogato reprezentowane w
Stryjkowskiego - „Bieg do
jasnym :iwłrem, Takie drogi wina. Prezydium Rady Na- kliką usiłował plotkami roz·
przekładach „Czytelnika'' bvFragala", T. Brezy - „Uczta
duże
czyni
Łodzi
m.
rodowej
przede
zostar.ą
wykonane
naszą spółdzielnie od
sadzić
ły w ub. roku przekłady z liBaltazara" f B. Czenkf wszystkim w Parku Zródlis- wysiłki w kierunku przepro. zewnątrz, to teraz próbował
teratury rosyjskiej i radziecistniew
remontu
wadzenia
„Pokolenie". Ukazał się rów
ka, Staszica i PoniatowskieWe\\'11ątrz.
zrobić to samo od
kiej. Pośród najcenniejszych
nież tom poezji pt. „ Wiersze
go. Duży wpływ na WYgląd jącej w Parku Zródliska Ale zawiodły obydwie taktysię
mieści
której
w
szklarni,
z różnych epok" J. Iwaszkie ' - - - - - - - - - - - - - - ' pozycji wymienić należy pier
Parku Zródliska będzie miaZdemaskowaliśmy go i
wszy tom wielkiej antologii
kilkadziesiąt cennych i pięk ki. wicza, odznaczonego Nagrouporządkowanie
ło również
usunęli.
nowe
w
zaopatrzone
skiego,
obejmu
rosyjsklei;ro,
dnmatu
rozmaiegzemplarzy
nych
.:fą Państwową za całokształt
stawu, który napełniony wDz.iś, poza 5 rozpoznanym!
ilustracje f komentarze.
klasyków dramaturgii
jący
tych palm. Wyremc.ntowanie
twórczości literackiej. Ponad
stanie wodą.
zdecydowanymi
nas
przez
Ta
"
„Pamiętniki
rosyjskiej,
to Nagrodę Państwową otrzy
W tym roku parki „ume- szklarni i powiększenie jej wrogami, trzyma z nami ca~
mal grafik włoski - Renato LITERATURA POLITYCZ- rasa Szewczenki oraz odznabluje" się przeszło 1.500 ław pozwoliłoby na urządzenie tu ła gromada. To znaczy 43 roNA
czone :Nagrodą Stalinowską
Guttuso - za ilustracje do
kami, z czego 400 będzie zu- pewnego rodzaju palmiarni. dziny członkowskie oraz 8 ro-<
mogliby
łodzianie
którą
książki „Bieg do Fragala".
pełnie nowych. Na klombach
W dziale literatury połity „Ożywczą wodę" A. Koźew·
::!zin jeszcze niezrzeszonych,
(k)
nikowa. „Pływająca stanicę"
i kwietnikach wysadzi się Z'lll1edzać.
czno-społecznej na uwagę za
lecz sympatyzujących z nami.
,.Wiosnę w
i
Zakrutina
N.
rozmaimiliona
pół
DEBIUTY
przeszło
pozycje
sługują następujące
Pobledzie" M. Grlbaczowa.
tych efektownych kwiatów. - - - - - - - - - - - - - Jesteśmy pewni, że do końca
Z dużym zainteresowaniem oryginalne: J. Andrzejewskie
roku do naszego RZS przystą
przebu;lowany
Całkowicie
szereg
również
Wydano
go „Partia i twórczość pisaspotkały się debiuty: A. Brau
pi i ta reszta uczciwych chło
zbiegu
przy
park
zostanie
kraliteratury
z
przekładów
pów.
na „Lewanty" (powieść 0 sto rza", prof. J. Chałasińskiego jów demokracjj ludowej oraz
Kilińskiego
i
Marca
8
ulic
czniowcach gdańskich), S. Ba ,,Uczeni polscy wobec rozwo- dzieła pisarzy Chin LudoDroga wybrana przez nas
Ten pofabrykancki park onasia „Przebudzenie" (o spół ju kultury i przyszłości najest bowiem słuszna i jedyna.
nowy, odpowiedni
trzyma
NRD.
i
wYCh
,.Spra
Iwaszkiewicza
J.
rodu",
I
dzielczości produkcyjnej) o• + •
układ dróg oraz nowe drzeWśród wydanych dzieł poRozpoczęły si~ już przygotoraz T. Łopalewskiego „Spra- wa pokoju", L. Kruczkow· stępowYch pisarzy Zachodu
Wieczór karnawałowy dowa i krzewy.
organizowanego
do
wania
kultury",
do
„Prawo
skiego
Starzy spół·
wiedllwi" (powieść history·
Łódt. posiadająca dotych- przez Ministerstwo Kultury i biegał do końca.
na szczególną uwaite zasłu
dzielcy zacieśnili mocniej więź
czna z czasów powstania sty E. Osmańczyka „Podróż po gują odmaczona Stalinowską
powięk Sztuki,
zieleni,
ha
600
czas
Ogólnopolskiegc
II
WójB.
Polsce Zachodniej",
czniowego).
sza ją w tym roku dzięki no- Konkursu śpiewaczego, który ~ nowymi. Rozchodząc się do
cickiego „Prawda o Katy- Nagrodą Pokoju powieść An·
się parkowi odbędzie się w Warszawie w domów, unosili z sobą ciepło
wobudującemu
starcie",
.,Pierw~ze
Stila
dre
niu".
POEZJA WSPOŁCZESNA
widzewskiemu o 6 ha. Oprócz dniach 18 - 26 października serdecznej atmosfery. Nicza•
„Komunistów"
tomy
dalsze
I LITERATURA KLASYCZpomnlana treść rozmów o platego, powiększamy także na- rb.
Aragona oraz nowa powieść
NA
nach Rolniczego Zespołu Spół•
sze tereny leśne, których
Z ciekawych pozycji dzia- Howarda Fasta pt. „Dumni
Będzie to konkurs otwarty. '.lzielcze!!O rodziła .iasne. pogo•
mamy dotychczas około 1.200
łu naukowego WYmienić na· i wolni". Ukazały się rówWśród 23 tomów poezji wy
którego mogą przystąph4 dne myśli. •
do
Łagiewnik
okolicy
w
ha
kladzieła
najcelniejsze
danych w roku ub. zwracają leży „Almanach Moniuszko- nież
O przyszłych sukcesach I o
zawodowi
artyści
zarówno
w
ha
15
zostanie
Zalesionych
zbiory wierszy: Sło wski 1872 - 1952" oraz dwie syków: Balzaka. Maupassanuwagę
ucza.- pięknej przv::złości.
północnej. części Łodzi. Praw jak amatorzy i osoby nimskiego, Pasternaka, Przy prace zbiorowe „Stefan Ze- ta, Dickensa ! innych.
Czesław Mondrzyk.
dopodobrue przyłączone zo- ce się śpiewu.
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NIKI ŁODZKIEJ PRZYCHODZĄ
ZAKŁADOM PRACY ŁODZI W

WĘDKARZE

Nie

robotnikom

Prelekcje dla racjonalizatorów
Pokazy w zakładach pracy
Powiązanie pracy naukowej z przemysłem

-1 POKRZYWDZENI

ogródków

łódzkiej

T>

s

1.

[)

at

•

••

-rania odzież wiosenna
Troska obezpieczeństwo przeciwpożarowe
Rady Narodowe;
dla dzieci I• 111łodzieży Zalecenia Prezydium
i instytucji
dla wszystkich

„Halka"

Uchwała

w Berlinie
przy współpracy
m

Leona SchiUera

-

W Berlinie bawi grupa wYbitnych artystów polskich, któ
ra współpracuje w operą pań
wystawieniem
nad
stwową
w skład
„Halki" Moniuszki.
grupy wchodzą: reżyser Leon
Zdzisław
Schiller. dyrygent
Górzyński scenograf Jan Kosińskj i b~letmistrz Eugeniusz

Około

•
el I

nowych m Od
Ty Ik0 0 dzież bez bra kÓW i USfere k
wejdzie do sprzedaży

200

.
.
,
. .
Centrala Odziezowa w Ło-1 W koncu stycznia odbył ~1ę
dzi, zaopatrująca cały rynek w Łodzi przegląd mody dziekrajowy w ·odzież i konfekc}ę cięcej, na którym z 200 wzomęską i damską, tak rozbu- rów odzieży wiosenno-letniej
agendy, oraz wybrano najlepsze. Obecnie za
dowala swoje
zakończyły produkcję
zwięki;zyła w takim stopniu. za kłady
mówienia w przemyśle, że JUŻ płaszczyków z wełny bez wato
Papliński.
nie zachodzi konieczność uzu- liny dla dzieci od 3 - 5 lat, w
dostaw przez jasnych kolorach, z patkami
jej
pełniania
Spólnotę Pracy, rozprowadza- aksamitnymi na kołnierzach i
jącą wyroby spółdzielcllOści i rękawach. z:n~jdą. się one w
sprzedaży . JUZ mebaw~m. rzemio5ła.
z tego pow~u spółdzielcr.e ~rai:ika Jasn~ ~hłop1ęce ~
~akłady. wyt"."'orcze. d<>sta~c~a- krotk1m( spodruami koszto~•ac
210 zł. i zna.idą
Jące Spolnoc1e Prac.y oO:z1ez i b.ędą 190 konfekcję, przestawiły się pra się w , sklepach na początku
wie całkowicie na Produkcję marca br. Ubrania dla chłopców w wieku do lat 14, z dłudziecinną i młodzieżową.
• -;::::::;::;::;;::;-"":"--------·---------1 MAJA. <~awniel RobotCZWARTEK
K·1ED~0)0 nik K1lmsk1ego 176) •
„Trzeci szturm" g. 17.
V
19 dozw. od lat 12
'Rzgowska 21
RE;,.ORD
GDYNIA <Przejazd nr 2>
„Fantan Tuli'Pan" ę:. 1s
Program fllmów doku- 18, 20 dozw. od lat 18
LUTY
kult -o.,w1at
ment 1
OZIS
Perla ROMA rRz<wwsk• nr R4'
„Hang Czou NOWY (W1ęckowsk1ego 15)
Aleksandra
„warsuwska Premiekultu
„Przegląd
Chin".
g. 19 „HeJM'Y'.k VI na Io
1UTRO
8-53.
raJny 4·52" PKF
ra" g. 18, 20, dozw. od
wa-chu
Galbr!.ela
18 19 dozw. od lat 7 J.at 10
?OWSZECHN'l' (Obr. Sta g,
„Ulica Granl-czna" g so.msz <N-0we ziotno
lingradu 21) g, 19 „In- 20,
dozw od I 12 Progr
:;'de"?;,'~ .f,; 18.30 WAŻNE TELEFONY
tryga I miłość"
dla n.ajmłod.: „7.asa·
Pogot. Ratu n kowe 2$4--44 IM. ST. JARACZA (J'arzepe" STYLOWY - Nleczyn.ne
dziadek
4zl1
8
Straż Pożarna
z powodu remontu
„Była
Kula".
„MiJSlo
Kom. Miejska MO 253-6Q rnc2'.a 27-2&) g. 19 ,.Dy- sobie mrówka" g 16. 17 SWIT <Batuck1 Rynek l>
reikitor"
159-15
Miejski Of.r. Info.i:.
„Zakazane p!o,s -enki" f!..
MALY (Trau1rntta nr 1) MLODA GWĄRDtA· (dla
t7 45, 211 dozw od lat 12
(Zielona 2) rATRY
młodzieży
g . 19.15 „Domek trzech
cs1enk!ew1c 7 a 401
D~ZUl13Vi dziewcząt"
„Bitwa stallngrad.,,lta"
„Kno-ck. out" d<>d. g. 16, 18, 20 II. ser
„Du·r brzuszny" g. 16,
(P!Otl'kow- dozw. od l&t U
MUZYCZNY
18. 20 dozw od lat 10
Apteki: nr 13 (Obr. Sta slta 243) g. 11.15 "Kraina uśmle-chu".
rPrzeJazd nr :;
MUZA (Pabianicka 173) WIAŁA
Ungradu 15), nr 49 (Pabia
jest zl<>tem"
nicka 218), nr 16 (Jara- „PINOKIO"
(Kopern'ka „Nie ma pokotu 1>od „MiJ.czenle
18. 20 dozw. od
16,
g.
cza 32) nr 19 (J. Stalina
pu16) ·g 17 „Skarb na
ollwkaml" g. 18, 2~ 18
lat
50), nr 17 (Wróblewsk1estkowiu"
dozw. od lat 18
WŁOKNtARZ (Próchnik•
go 54), nr 26 (Kopernika .ARLEKIN"
(Piotrkow(Franel!llZkafl- lS) „Strój galowy" dod
26), nr 50 (Piotrkowska ska 152) g. 17 - „Jaś PIONIER
„Bumela.nt'' ę. 16, 18 ,
nf.e,.Mia.sto
31)
ska
67). nr :;:i (PL Kościelny 8)
20 dozw. od lat 14
dod.
ujan.;mione''
s. nr 41 (Al Ko- S:z:pa.k"
A
"Chrońmy zdrowie•• g. WOLNC'SC
(Napiórkowtctu sa...IQ 48) dyżuruje co17, 19 dozw. od lat 10
dziennie.
sklego 16) „Cywil na
!Pi-Ootrkowska
POLONIA
DYZUR POŁOZNICZO
staodi-OJ1le" g. 18, 18, 26
11'1) „A po sobo-cle Jest
GINEKOLOGICZNY
dozw. od lat 7
nle-drJle-Ia" g. 16, 18, 20
Od godz. 8 do 20: :wp.
ZACHETA (Z~enka ~6)
trn. dr M. Madu.row1cza BAŁTYK (Narutow!c;a 20) do.zw. od lat lł
nurt" dod
„Sple111lony
- ul. Krzemieniecka 5, „Tra.giezny pościg" dod.
„Droi:a dźwięku radiood gOdz. 20 do 8; szp. im. „Pogotowl-e ratunkowe" PRZEOWI08N'1'E ~erom
g. 14.3<!, 16.30, 18.30, 20.30 sklego 74) „Skatb" g. wego" g, 18, 20 dozw. od
dr H. Wolt - ul. Łagiew
la.t 7
Ul, 20 dozw. od latt 12
dozw. od lat 18
nicka 3ł.
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Prarown1cv poszukiwani

przez zakłady spółdzielcze. pe>łożyła główny nacisk na kontrolę jakości i nie będzie '?rzyj
mowała żadnych towarow z
jakimikolwiek brakami.
Sk.

Poczta uprze dza
h
•
opJeSZB yc
ł

Dyrekcj'a Poczty w ŁodzQ przypomina, iż rachunki telefon!.czne
muszą być bezw-zględnle regulowane w termJnie 7-dniowym od
daty otrzymania rachunku.
Ni·euregulowanie w podanym
terminie rach<l.mków spowoduje
w następnym d'lliu wyłączenie tele:fonu z sieci bez uprzedz.enia
abonentów.
Ponown.e włączende teJ.efonu do
może nastąpić dopi.ero po
uprzednlm okazaniu lub nadesł.anlu do wł.aśc'wego uirz~d.u dowodu wptaty rachunku i za dodatkawą opŁatą w wysokości zł 18.75.

ls.lec:i

Zjednoazenie
Miejskiego

w

Budownłctwa

Łodzi zawiada-

mia, że siedziba Zjednoczenia

2 palaczy kotłowych i pracowników produk·
cyjnych zatrudnią natychmiast Sp6łdzl.elcze
Zakł.a.dy Chemiczne „Oleina". Zgłoszenia w
517-K
Sekcji Personalnej. Sarnia 3-5.

nością wygód
nawet
rz,ę.dne
mieściu.

ą-
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Doraźna

i miesi~czna kontrola

W Dzienniku Urzędowym Rady Narodowej m. Łodzi ogłoszony · został wycią.g uchwały w sprawie bezpieczeństwa prze
ciwpożarowego w naszym mieście.
przeciwpoża•
Prez. RN wzywa wszystkie bezpieczeństwa
zakłady pracy i instytucje do rowego w naszym mieście.
natychmiastowego przeprowadzenia. prac kontrolnych, przy
użyciu całego personelu służby
przeciwpożarowej celem ustastanu b~zpieczeństwa
lenia
przeciwpożarowego

została przeniesiO!Ila z ul. Sien-

kiewicza 28-30 na ul. Piotrko-

przeciwpożarowych.

natychmiast usunięte,
zwraca nonadto uwagę na konieczność zwiększe
.
nia troski o stan i działanie

były

Uchwała

alarmujących

I
I

~~~dzi~i~~ic~: ~:~icy;:.r~~~~

w-ej Łódż-SródmleścJe. N.a porząd
ku obrad znajduje się m. in.
sprawa przyjmowania i załatwla

~śc:i s;'r~~:a~letro'. 5~w:.g00 1 ~f.i

*

których z.adanlem będzie przeprowadzenie comiesięcznej analizy stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz dopiłnowan1"e, a·by wszystkie braki

ur:r,lldzeń

*

Dziś, 26 bm., 0 godz. 17, ...,
sali zw. zaw. Prac. Gosp. Ko.mu
n.atnej przy ul. Wólczańskiej 5,

19:;:i r .

Prez,ydium za.Jeca ponadto
przeprowadzanie stałej pracy
uświadamiającej wśród personelu 0 sposobach zwalczania
,
przyczyn pożarow,
zarówno
jak i s~mychbP?żarów .. W tym
ce1u wmny yc organizowane
k
k
· 1
specJa ne ursy z za· resu profilaktyki i obrony przeciwpożarowej. Specjalną uwagę należy zwrócić na te uł-ządzema
produkcyjne, które przez nie·
właściwe funkcjonowanie mogą się stać preycz:vnti, pożarów.
Prez. RN m. Łodzi poleca
natychmiastowe powołanie w
komisji,
zakładzie
każ.dym

zakła-

dowe jednostki straży pożarnych, ur:mdzeń instala.cJl·· pio·
zbiornioraz
runochronów
ków wodnych I wszelkiego roil~. iu gaśnic.
Wprowadzenie w życie tej
uchwały przyczyn· się niiewątt U
... ~. l . .
. . d
o pou111es1enra s an
p 1iwie

w czartek 26 bm., o
Dziś.
godz. 11 na basenie MDK odbqdą
się zawody pływackie, w których
wezmą udział ucz.estnicy MDK.
Wstęp na zawody bezpłatny.
W dniach 27 i 28 bm. o godz. 18,
wystąpi w MDK Międzyszkolny

gz=~~Szk,.~o;z~~"t°'~o~~r ~ ~I~
~·

senc-e i poezjd".

*

Dziś. w czwartek, 26 bm. w
sali KJubu MPK przy ut. Piotr·
k.owski.ej 86. odbędz'e się wieczór
autorski Seweryny Szmaglewskiej
i Jan.a czarnego. Początek 0 godzln.ie 19. Wstęp wolny.
w *ś,,;:~c: s~ud~g~ije~iJ~k~!i!
w Łodzi. Pl. Dabr-0wskJ.ego 5,
adlu•n kt UŁ dr Józeof Piątowskl
wyglo.si Odczyt pt. „o sytuacji
w Komałżonków
maiątkO<Wej
d·eksie Rodzinnym" Ko'l'eferencl:
sędziowie H. Radz.ikowski i J.
Ka.cperskl
* Dnfa 26 lutego 1953 r. o godz>inle 18 w plerwszym terminie,
a o godz. 18.30 w drul!im terminie. odbędzie s.ię w loka.l u NOT
w Łodzi przy ul. Piotrkowskie:!
nr 102 dorocme walne zebranie
członków Stowarzyszenia Pol~k'ego Zwiazku Inżynierów l Techni
ków Budownictw.a, Odd'Z.lal w
Łod.zl.

1.rn bT. 0
* w nied"'1-elę, dnia
·
kł d
li
godzinie 12 15
· • w sa wy aw owei
LoArcheologicznego
Muzeum
dzi. Plac Wolnoś.,; 14. wy~!o.sd od
czyt dT Jan.ina Kamińska pt..• Jak:
sie 800 !a.t temu w
odżywiamo
omawlalącv 'nowoG<lańsku".
stawę.

otwartą

ny.

Wstęp bezpł.at•

OSTRZEŻENIE

przed reallzacją zaginionego czeku do rozrachunku nr 0083865 Seria D N. B. P. IV
0-M w Łodzi z pieczątką i podpisami
Z. P. B. im. St. DUBOIS w Łodzi ul. Sienkiewicza 82-84, który uniewaźnia się.
532-K

Olek Włodz,imierz Łódź,
ul. Mazurska 47
ZGUBIONO kartę meln.a n.azwlisko
d u n I«>wą
Zaborowski Stani.61law (l.SM-G)
Rzgowska 127
1egit. Zw.
ZGUBIONO
Za:w. Pokorski LeopOild,
Bydgoszcz Kości u szk.i 10
ZGUBOONO brtę rz,e.

Instytucja Spółdzielcza

poszuku;e lokalu
przemysłowego możliwie

stalacją siły, światła,

na pa.rterze z

składać

do Biura Ogłoszeń Pi<>trkowska 96.

SKRADZIONO legiit. Zw.
zaw. nr 128957-1957 na na
zwisko Stanioslaw Ławni
czak. Piwu.a 44-5
----------ZGUBIONO wejściówkę
fabryczną nr 1364. Stalllsł.awa Pi.esowic.z, Wojska
Polskiego U-2
SKRADZIONO kartę mal
pokwitowanie
dunkową,
na zk>żone dokumenty i
inne n.a nazwisko Jan
Podwojskl, Obr. Sta.!in(20ilff-Gl
gradu 20
mel
dunlrnwą, wejściówkę fa
brycztoią, legit. Zw. Zaw.
.Józef.a Musialska, Obr.
(200'7-Gl
Sta!in~radu 4-0
ZGUBIONO pieczątkę 0
brzmieniu „MHM" s"=lep

SKRADZIONO

nr n

kartę

!400-k)

Karte .neina nazwisko
dtmkową
Anzelm.a z.am.
Stępień
Rodomo·k o Mlod1,owv I
pokw1towaZGUBIONO
n.ie na złożone dol<umen
nazwislco Halina
ty na
Fila.rowska zam Radomsko ul. 1 Maja 24
ZGUBIONO

tn1

gazu i wody o kuba-

turze 200 - 250 ms, Oferty „543"

drobne

I

zakładów

i usunięcia wszystkiego, c<> mo
że spowodować powstanie czy
też rozszerzenie się pożaru.
Zwraca się szczególnie uwagę na konieczność doprowadze
nia do stanu pełnej gotowości
i utrzymywania w tym stanie
wszystkich znajdujących się w
dyspozycji środków i urządzeń

nowe
ZGŁOSZENIA . na
!tu rsy lts!ęgowoścl rejeprzebitkowej
st1'-0wej,
oraz n.a
l początkowej
55, tel. nr nr 106-52, kursy maszynopisan1a. ję mieślruczą
wską
Głównego księgowego i księgowego bilansiwystawio.n.ą
I admini- przez Prez. Rady N.ar.
obcych
Zyków
stę zatrudni od zaraz Gminna Spółdzie)o!lia.
556-K stracyjne przyjmuje Se103-50 i 243-92.
na
Przemysłowy
Od<>z.
„Samopomoc Chłopska." w Brójcach z siedzikretariat Ośrodka Poll- ;nazwisko Bron.is.ta.w Hans
technicznych Kursów - Łódź, ul. Kopcińskiego 30
bą w Bukowcu pow. łódzkiego. Oferty wraz z
TPR Andrzeja Rtruga •
życiorysami składać w Sekcji Kadr Powiato.!:GUBIONO kartę melwego Zwiazku Gminnych Spółdzielni „SamoŁóDZKm ZAKŁADY PAPIERNICZE
SZK<>LA tańców W. Cy- dun.kową Łuczak Marian
K\lln- Ła.giewnickA 33 m. 14
Łódż.
r-ulslctego
pomoc Chłopska"' w Łodzi przy ul. Obrońców
skiego 46. Tel 135-42. ZaPrzemysłu Terenowego w Łodzi:
Stalingradu nr 85 codziennie od godz. 7.30 do
Zw.
l~'it.
ZGUBIONO
pisy codziennie.
555-K
l!UO.
zaw. Rad.zyńSka HeJena,
ul. Drewnowska 102
1..2--6
Zmawia
ul.
Łódź,
steMASZYNOPISANIA,
tel. 257-84. 176-95
nografl1 biurowej. Zapl- ZGUBIONO leglt. Ubez,p.
Ka.z.i·
waczyń.ski
sy - Kursy Stowarzysze- Społ.
w:rko1t11J" wnełkle pndełka. p.Jante-·
nia Stenografów - Ma- mierz, Za,chod!nia 78
WAGI! Wypożycza.nie nie
szyn!stek. Kllińsklego 50. ZGUBIONO „d„>.ien11~ozek
LEKARZE
rY;fine (okłejane) z własnych i powie-.
naprawa mowlęcych,
kontroli ćwiczeń" z che
Piotrkowska 83.
stemplowanie, kupno po- - - - - - - - - - - mii analitycznej - Leśi>!' ZAURMAN specia11- łamanych P1otrlrnwska 9
(l933-G)
KURS ostatni, przedwa- nia.k Barbara
rronycb surowców.
weneryczne
Sta skórne,
nowoc-z.esnegc
kacyJny
NarutOWl- S<PRZEDA·M odJcUXZ-aCZ.
8-9,30, f-6,
legit. Zw.
kroju. modelowanla u- ZGUBIONO
(217B-G) Andrzeja 45 m. 8 g .•15-18
cza 2
dzlecle- Zaw. nr 20S070-i0962 nabrań damskich.
cych, bieliźniarstwa roz- zwi.sk.o Ludwik Werfel,
skór- SPRZEDAM samochód 0l>J' LASZEWSKI.
(195>8-G)
3 marca N'a Bobowa 14-3
poczynamy
?le ... wenerycz.ne. przeoro- sohowy ,,Adler•i, Łagiew
(2071-Gl :t.tilNĘLA Jegit. Ubezp.
wrot 32
\Vadzll sto: Armtl Luda- nic.ka 66 Wa.siak
A.nGensvwa
SpołecZl!lej
'l!rej 2'I róg Narutowicza
Zakłady Pr~emysłu Wełnianego im. Lu- 5-MIES. kw·s kroju, szy- ,i,a Mlcklewtlcza 211-9 .
OKAZYJNA sprzedalŻ z
f)l-,,„,ml11E' l'r-19 30
cta I modelowan.la IPR ZGUBIONO JegH. szkolprzeprowa,d?.k.i
br REICHER spec1 al!sta powodu
Sta11na 7 Zapisy coclz!en ną Zdzisław Wiśniewski,
:Iwlka Waryńskiego w Łodzi ul. Wólczań
'llrenerv<'rne skórne. płcio wyrobów że1atmych, arty
<285-Kl Kol.odz.ie.Jsl<a 8nie o<I 9-18
czaburzent.a) Piotr- kułów technkznych, pde'l>łe
ska 215 przypominają, że stosownie do ulGUBlONO Kartę melKURS ltro)u. szyma
kowska 14 czwarta-siód- ców cukierniczych przernodelowanls TPR :::zer- dwnkową, pokwitowanie
r23l7-G1 nośnych, palnd.ków kalrbl!!la
chwały Rady Państwa i Rady Ministrów
wona 8 Zaptsy coclzlen. na zrowne dokumenty .
~r PIWECIU wewnętrz- dowych, ka.rbidówek. - '
(281-fl: Zygmunt Stola<rski, Łódź,
z dnia 14. 12. 1950 roki.J wszelkie zażalenia ~le od 9-13
p" · Płuca. serce 3-7 - Madej, Piotrkowska 181,'
1
(W36-G)
Orla 5-2
(20J..2-G):
tel. 2'72-08
35
~owska
I odwołania załatwia dyrektor lub jego za·
n
SKRADZIONO kartę mel
ROŻNE
ZAOFIAROW. PRACY I
nazwisko
n.a
dun.loową
1 l{UnREWICZ specjastępca w poniedziałki od godz. 13 do 15
Sę
8 :· weneryczne. skórne
motocykla Stanisława Rembisz,
WŁASCICIEL
' ; .ao 3-5 p ; 0 trkowsk•
(2029-G)
7-ll
dziowska
11
Jeśli w poniedziałek przypada dzień wolny nr EL 2567 proszony jest
meblowy sa(2a07-G) STOLARZ
~
o zgłoszenie stę do ob ZGUBIONO legit. studenc
c; WOYNO specjalista mod.zielny potrzebny Klod pracy, dniem przyjęć jest najbliższy Panka Łódź, ul. Miejska ką PŁ nr 275S-EL na n.acz~"y~b skÓrnych. wenery lińslcie.<io 107. st. Zdunek
4-1 (sprawa rejestracji) zwisko HaHn.a Sitanska
..,we 'h. zaburzeni.a plcio
445-K
t:GUBJONO Kartę meld7.!eń pOWS7E'<lnl tyr!Odnia.
lll-i - Nowotki 7 front. DO samotnego pr.acuiące
pokwi'towanle
dunkową.
ZGUBY
,24 ?.o-Gl go maolżeństwa potrzebna . - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - ::---!.__ 16-lR
~ pracownica domowa. Re-1
l>r
na ztożo.ne dokumenty,
Cecylia
Zaw.
Zw
l·egit.
'Wtcz t~w1ga A:'llFORO- fe).'encje k'onieczn.e. Na.ru - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ZGUBIONO kartę mel·
ne kob\ 6rne. wenerycz- tow'·cza '7$C-ll g, 17·-20
pokwitowanie Wesolowsk.a, Llpow.a 40_
dunkową,
nlks a "ce 1$-19 Próchna ztożone dokumenty SKRADZIONO pokwito(2459-Gl FRYZJERKA potrnel>na
--_
n.a nazwisko Bernard So- wani·e n.a zlK>żo,ne dokuŁód2'.ka Składnica Surowców Włókienni.,.••__ - - - - - - na stałe. Zgłoszenda likolowicz, Rzg-0wska 27-23 menty na n,a.zwlsko Z-0Zduńska Wola
stowne
KUPNo
fta Łażewska, Ma.linowa
czych i Skórzanych w Łodzi ul. Zgierska
- SPRZEDAŻ (Ru.eh) Płoclńsiki
-ZGUBIONO kartę •mel- 21 m. 4
(2059-G)
pokwitowanie ZGUBIONO · Jeglt. Zw.
dunkową.
nr 73 przypomina. ż.e stosownie do uchwa---------Cll\GN~------LOKALE
dwle Przy nel.11.z 28 KM
n.a złożone dokumenty na Zaw. Jerzy Adamczyk,
ły Rady Państwa i Rady Minist~w z dnia
dzo dob,=,, "'epy, w barnazwisko Wrześniewska
(2058-G)
dam 2 Po~,_ •tanie sprze ZA.i'VIIENIĘ dwa po;koje,
Jadwiga. Łódź, ul. Stali- Młynarska 2
14. 12. 1950 r. wszelkie zażalenia i odwoła- na 41 m. 24
p~~ c_horobv kuchnia, wygody, cenMR1vs1ak
(1886-G) ZGUBIONO legii, sZkolną nr 126 Włady&ław Kło
nan. Sło- trum na jeden pokój z
wackieg-0 7
ZGUBIONO kartę mel- dawskl,
Pl·o~rkowska 114.
nia załatwia dyrektor lub jego zastępca. Je~ C'en.tra.lnym ogrzewaniem.
i legit. Zw
dunkową
(2006-G)
Tel i92-25
UCRENK1
Zaw na nazwisko Broni- •&L'lllO:'llO 1<arte mel·
śliw poniedziałek przypada dzień wolny od
_
·
kur;r,acze ele~azowe. odna nazwisko
sława Kruczyńska, Różyc dunkową
torlc1 . ~Parai tryczne. mo ZAMIEN'JĘ 3 pokoje, ku(1911-Gl Mirosław Marczak zg;erz
nracy, dniem przyjęć jest najbliższy dzień '<lego 2J
fo10.grafic-zne Y ract~o-.ve. chn'a. komfort, willa By
~~N 1 er('?. P''V'::'l{";~e°l'l 33-6
SKRADZIONO legityrnanarzectz'a tom na 2, 3 pok:>.1e Łódź
kupno _ • r
486-K cję Ubezp. Społ. na na- ZGUBIONO pieczątkę o
powszedni tygodni.a.
raó1ow,. t~P ~~:~~ ~klep Oferty Biu.r-0 Ogłoszeń
twi•ko Frank Genowefa hrzmlen.iu „MHM" sklep
kows.kiego 31· -oo Wiec- Piotrk.owska 96 ,.Kom(~99-k)
n.r 8
(2062-G) · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· Wapienna 39-l,
• KSdęż.niak fort"

a.:

.0„

równon.a przed(1937-G)

n.a

NAUKA I WYCHOWANIE

I

ca

zakładów

jednoi.zobowe ZGUBIONO kartę mel--------------------"'l·ZAMIENI~
uhlcy dunkową i pokwitowanie
truleszkain.le przy
Stal'Lna 59-19 z używail na złooone doJ<uanenty ZAWIADOMIENIE

Palacza do obsługi kOtła niskopręZnego za·
trudni Spółdzielnia. „Xenon" Łódź, ul. Kiliń
496-K
skiego 180.

< Jg-~os;,en1a

O,

e?.

.co4RIJJił2::.,

gimi spodniami, kosztować będą 280 - 300 zł. Z produkcji
wyszły już spodenki chłopięce
szelka.mi oraz
welwetowe z
wiatrówki welwetowe. Będą to
rze~zy tanie.
Po raz pierwszy Spólnota. Pr~
cy. d~starczy. sklepom suk1e~k1
dz1ec1ęce z Jasnych welwetow
w kwiatki i d~senie po ~O zł.
za. sztukę. Tanie suk1enk1 dla
10 lat z
dziewczynek od 3 jasnych wełen, skrojone zostały ~edług najmodniejszych fa
sonow.
Duży nacisk położono przez
zakłady spółdzielcze na kontrolę ?a.kości produkcj.i. Wypo
wie:fzrano gen~ralną ~1h11:7ę. bra
korobs~-u. Nie. ~ędz1e . JUZ w
o?z1ezy. me~bale
sprz~daz~
skroJ?neJ. Kli:nt. me moze w
sklep1e spotkac się z kompletern ubranka chłopięcego, gdzie
skrojona jest na
marynarka
dziecko 10-letnie. a spodnie na
„pięciolatka" i odwrotnie.
Sprawa dobrej J'akości prok
d l „ . t od t
s awą wy onau CCJl J€S p
nia planów przez zakłady spół
dzielcze i rzemieślnicze. Spólnota Pracy, wiedząc 0 tym, że
opinia publicz.ria do niedawna
dość krytycznie ustosunkowała
wykonywanej
się do odzieży

543-K

melkartę
na nazwisko
wydaną
Tadeusz Ciach
przez PGRN w St.ari.enl-

ZGUBIONO
dunkową

cach

(2354-P)

wejśc i ówkę
ZGUBIONO
fabryczną nr 771 na nazwisko Zofia Slaba

leglt. Zw.
Z.GUBIONO
Z.aw. na nazwisko Rącz·
kowsk\ Tadeusz Z.achod(1955-G)
n.ia 6!>-23
legitymację
ZGUBIONO
\lramwajowa i wejściów
nr 825 fabryczną
Kmiec;ik Stanisław Mar(1957-G)
cin.a 10-2
kę

legitymację
ZGUBIONO
nr 104 Holcman
(1963-G)
żan

szkolną

ZGUBIONO legityn1ację
szkolną nr 83 Teehnikum
Budowy Maszyn Jani.cki
Ryszard, Bytomskiej 24

I

melkartę
leg zw.
dun.kową.
Zdrowia wydane
Slużby

ZGUBIONO

Zaw.

na nazwisko Kochanowska Ja.n'na, Kopernika 19

lllllllllllllllllllllłllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllR

S

WYDAJE INSTYTUT PRĄ.:lY CZYTU:l..NIK
5Redakc)a 1 Adm1ntstrac1a Łódź ut Ptotrkowsks 96,
:tel Centrala 28~-oo Red. n·a~ 125-84. e-odz przyj.
§ 1z-13 Sekretarz odpow 2l'4 75 e-odz orzv: 10-tl!,
§'.:IZ1a1 !lOSJ)Odarczy 283--00. wewn 38 <>ra> 228-32 dział
:•oortowy 208-95 dz·•> kult 141-10, dział m1e1skl
!143-80 t 283-00 wewn S'7 dZlał Mtńw 1 koresponS dentów 2113-00. wevm 40 t tlł-32.
;: ~ed•k<'1a rekop'sów ni<' ?:Wl'a,..a z• treM i tennln:v
Ol!łoszeń n1„ b1erz~ >'.ldpow1edzialnośct.
E
§ "lzlał ogłoszeń Piotrkowska 96 tel 111-50 I 114-'IS
ezvnnv 9-16 w sobnty 8-14.
;:
;-ena w P.renumersc1e OOC"ztow~'f S 7.ł mio<:'iat'"z.nte
y:urn" ,..„ ,..,.T,'t'T:'
r..T'fT'Q' J.t'f"11' F"~'P'T"~"
.RED.A
•
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~~~ ~~:~~.~j~;::i wycieczki do Białowież!
cy

Między

co prawda wygodne, }><lnieWydział
Ruchu lód7Jkiej
DOKP nie dopilnował stanu tech
nlcznego pociągu. Re.zulta1..,m
tego byJy: trzy wagony 1><!1
światła, dwa bez <'7ynnej IM'talacjl ogrzewnlc7eJ . Są w ' ę.c z teważ

linami ring-n

Obokserach i sukcesach pracy WKKF

go powodu

słuszne

narz-ekan ia,

na które organl'7.at1>r techn'<'7ny
wycieczki
łód?.ki
,.Orbis"
nie moie nf.c poradz 1 ć. Nil' J""''

to 'l„ecvzta wf-na .. Orbt-;u", k·tór\
Jakie są pierwsze spostrze· 1wództwa łódzkiego mamy sie- po mistrzostwach indywidualz111ra1 kole,larzom
sta~ji
po rozegranych meczach dem LZS, uprawiających sy- nych WKKF, które rozegrane Łódź R •H"ka •kąd na
przed saw grupie łódzkiej spotkań o stematycznie sport bokserski. zostaną 8 marca w Piotrkowie.
my·m odja„drm otn.ym~ł mel<ln
Puchar Miast? - zapytujemy Są to: Ujazd, Kolumna, Zdu- Czynione są starania, żeby do nr.k. :i:e „WlllZystko Je.st w poprzewo<lniczqcego Sekcji Bo- j nY, Dzialoszyn, Praszka, Ja.ni- datkowo dopuszczony został l""lącłlcu".
kserskiej WKKF M:ar:ana Si- szcwice i Osmolłn.
do mi::trzostw Stec z Piotrko·
80BOTA, 14 LUTY, GODZ.
korskiego.
- Jakie szanse ma Unia z wa, który nie brał udziału w
l\1 re-zerwata<'ht na wolnośei żyją wspnnial(l' oka2v fubrów, kló- Jestem bardzo zadowolo- 1Piotrkowa w dostaniu się do eliminacjach. Po mistrzostwach 17 oo.
Noc. Pociąg mknie z.szybko- rych ilość dzieki troskliwej opiect> ('ią„1„ wzrasta.
ny z po~tawy mło<lych zawo<l- ; II Ligi?
w Piotrkowie ustalimy listę 4
ników, którzy tym razem mieli
Moim zdaniem Unia po- najlepszych zawodników w po ścią pospiesznego. Przez pokry
te szronem szyby wagonów Wi dzą tak nieskazitelną biel śnie dano w bezlitosną ek„ploatację
możność zmierzenia swoich sił winna ostatecznie wygrać mecz szczególnych wagach.
dać migające światła stacji i gu. Po bokach drogi stoją wiei zagnniczncj firmie „Century".
na ringu z pięściarzami innych !z Opolem nie tracąc prowa- Jakie ~ą dalsze plany?
miast. Na wstępie warto przy- 'dzenia w swojej grupie zakwa
- Z ciekawszych spraw war stacyjek. Rozpoczyna pracę kie drzewa puszczańskie 200· która spekulowała dobrem napomnieć
jakie były wyniki i lifikować się ostatecznie do II to zanotować mające się odbyć radiowe studio wycieczkowe letnie świerki sięgające koro- rrxlowym. tpeb i<>,c lasy i petych spotkań.
Ligi.
w nadchodzącą niedzielę to- „Dziennika". Przez głośniki nami w niebo, 500-letnle sta- woduiac olbrzvm:e zniszczeZ projektowanych 9 spot- Kto pojedzie do Poznania warzyskie spotkania w Łowi- zainstalowane w każdym prze- ruszki sosny wysokości 52 me- nia . Włi!dcy ó;~czesnej Polski,
kall rozegrano tylko sześć. Wy na indywidualne mistrzostwa.I czu,
gdzie
miejscowy SKS dziale płyną słowa pieśni, w trów. 800-letnie dęby. jesiony, odda.'.ąc pmzczę w spekulację
cofali się z rozgrywek bokse- Polski?
spotka się z Włókniarzem z wykonaniu mło<lego zc~połu wiązy, graby osiki. Od czasu kombinatorów zagranicznych
sobie prawo polorzy z Jeleniej Góry, a mecze
- Zawodnicy ustaleni będą Pabianic i w Kutnie - mecz studentów Państwowej Wyż do czasu przez gąszcz leśną zastrzegli
reprezentacyjnych.
W
Zielona Góra Wrocław
i
Spójni ze Spójnią z Włocław- szej Szkoły Aktorskiej. Spi- w\ja się wvciśnięte w śniegu wań
zamku mvśliw··kim wydawano
Wałbrzych Świdnica odbęka. W tym samym dniu roze· ker wycieczkowego studia czy ślady zwierzyny.
- To ślad sarny, wskazuje sute bankiety dla ~złonków
artykuły, wyjątki
prozv
dą się dopiero w nadchodzącą
grany zostanie w Sieradzu ta
Rzeszy.
niedzielę. W pierwszych spot.._
mecz 0 wejście d 0 klasy „A'', wiersze. Studio radiowe będzie biczyskiem chłop prowadzący rządu hitlerowski<'i
w których ucze::tn!czyli ówcze
kaniach wyniki były następu- Ligowy r.espót koszykarzy lódz- między Unią z Sieradza a pracowało przez cały czas wy .>anie A ten - to dzika.
Zyją tu Jeszcze n:i wolnoś-ci sny prezydent Jgnacv Mościc
jące:
Nowa Sól Gorzów kieg.o Włókniarz.a rozegra w n.ad Ogniwem z Piotrkowa. W po- cieczki. stając się jedną z atra
jelcn:e, rysie. w!•lkl, a nawet. ki. minister spraw z:>~ranicz
1·1:6, Zlembicc Opole 17:3, choozącą niedzielę 0 godz. Il.JO łowie marca rozegrana zosta· kc.ii uprzyjemniających pod!<><:1aż n.ad/ko !<l>Otykane n'~- nych Beck, fetując Goerin~a
Tomaszów - Kalisz 12:8, Ku- w sali MDK. towa.rz.yskl mecz z ni'e drull'a tura rozgr". wek o dróź.
dzw1edz e. Głównym mle„zkan.
.,
ś
.
drużyna Spójni.
"
ce.m puszc7.v jest żubr, którv z
W dwie godziny od momentu
Jego hi.lerow~ką
. witą.
tno - Ostrów 12:8, Kłodzko- Będ'l:'e to ostatnl meez graczy Puchar Miast. W kwietniu na
wy
lal.du
'Z
Ło-d:ol
wit.a
na·s
dwodo
I
woJny
·
św'atoweJ
~vl
tu
Za
czasów
sanacyjnych
!uPabianice 11 :9 i Gliwice - drużyny Wlóknl.arza przed wy- tomiast czeka naszych pięścia
n,c.c
Gdański
Sl<>licy. Tutaj
stanie 7'1pl'lnle d_zlki~. Do ro~u dność Białowieży żyła w kom
Ł6dź 10:10. Ten ostatni mecz Jazde-m do WaNrUJwy na obóz tre rzy wyjazd do Lublina, a na
dz:e-Jna
zaro.ga
~arszaws!<irh
ko
nJ.ngowy. N~ obóz powoła.ni zo1915
pu•iocza R:nl<>w1Co5'ka mia- 1 t
· db ·
A lf
la 785 szh1k żubrów. Woinv wy p e nym. zame amu.
będzie powtórzony w Łodzi. sta.J.J:
l~larzv pod kll'Mrnk!oem <1,·żur
na ażyl:ń.~l<I, woJdeehow,.ic1. tere-nie województwa (w jeneg-0 ruchu EoJe.s.J:twa Jasińskie niszczyly fobra prawie do•s7.czę• betyzm 1 ciemnota kulturalna
Drużyny, które przegrały auto J'atkzyk l Smlglel'>l<i. Po obozie dnym z miast) obęda się me)anoszyły się tutaj bezgranimatycznie o<lpadły Od d:ilszych w Warsz.awi~ n"'Jleps~ kos.zykar?e cze z Poznanli"m i Sh~~klem
:znie, a rząd tłumił wszelkie
zawodów. Piękiarze Dzierże- Po<skl wyjadą 00 Bulgarii na z.a- Po tych meczach zorganizujepr<JS1tenie koszykarzy bu'~ar;.k i ch
:Jpejawy postępu i kul•urv.
niowa wobec wycofania dru- (przed mlstr7..0!.twaml Europy). my wielki turniej pięściar:;ki
Nowe przy"zło rlo Białowie
żyny
Jeleniej Góry wygrali Mlstrz.<Y.'tvra Eurooy odbeda s i ę w z udziałem wsz:vstkich najlep~y w Hl4!1 roku 7.wa'czono awalkowerem 20:0.
tym roku w maju w Moskw'e. \szych
zawodników z terenu
nalfahetv7m Racjonalna i pia
-A jak przedstawia się pra . w n:edzlelnvm meczu ol>:e ~ru wojew. łódzkiego.
ca w terenie?
!K~a~stąpią w najs!lmejsz) eh
nowa go<:podl'lrka drzewostaJ. Nieciecki.
1em d:oiła luc:lności porl•tawy
· - Z prawdziwą satysfakcią
fo"tatniE'"!o bytu. pu<;cze otomusze stw;erdzić powiada
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Nikita Fio<lorowicz został sam w ziemiance. Było mu bardzo ciężko na duszy. Jajecznica pozostała nie tknięta. Potrawę tę Samotiosow przyrządzał znakom'cie. Paweł zawsze
zachwycał się jego zdolnościami kulinarnymi.
Tym razem
jajecznica, być może najlepsza, jaką kiedykolwiek zrobiono
na świecie, stygła sieroco na patelni. Po pewnym czasie
w ziemiance znowu zrobiło się gwarno. Kierownik sklepu
spożywczego przy kopalni,
który przywiózł właśnie towar
z miasta, wbiegł do ziemianki i zakomunikował Samotiosowowi, że spotkał przed chwilą na grobli Pawia Piotrowicza.
Według relacji kierovmika,
inżynier Raskowałow wyglądał
bardzo źle. Koreluk, który przyszedł zaraz po kierowniku,
dodał, że kobiety widziały Pawła Piotrowicza na pogorzelisku, a Zaremba twierdzi, że inżynier zatrzymał na szosie
ciężarówkę i pojechał do GornozawQdzka.
- Dlaczego Paweł nie przyszedł do mnie? - dziwił się
Samotiosow. - Co to ma znaczyć? W jakim celu wybrał się
do Gornozawo<lzka?
Kazał zaprząc konie i pojechał do trustu. Tam dowiedział
się od Fiedosiejewa, że Paweł wcale nie zamierzał wyjechać
ponownie do Gornozawo<l7.ka. F:edosiejew był zdania. że
Paweł był nieprzytomny i tylko w tym stanie mógł zdecydować się na wyjazd.
- Mówią, że Paweł został wyrzucony z pracy! - przywitał
Samotiosowa od proga skwaszony i zdenerwowany
Abasin, do którego Nikita Fio<lorowi~ wstąpił w poszukiwan 'u RaskO'Nałowa. - Co się dzieje z tym chło;icem? Dlaczego na każdym kroku spotykają go nieprzyjemności? Co
dzień cóś nowego.„ Kto wysłał ten nieszczęsny tel:gram?
A gdzie się teraz zapodział?.„ Jakto, do Gornozawo<lzka? Po
co do Gornoza wodzka? !
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Osip opowiadał, jak Paweł Piotrowicz zjawil się
Końskiej Głowie, jak udał się do starego Romana i wrócił
od niego, jak się zdaje, z niczym, jak wszedł do niezamle~zkałej od dłuższego czasu chaty Jegora i zwalił się na wpół
ZV\\'Y na ławę Samotiosow rozmyślał. nie patrząc n11wet
na Osipa: „Dlaczego Paweł schował się w takim bezllldziu?
Gdy

w

Coś się

Jakaś

zagadkowa historia ... - odparł Samotiosow. chodzi o zwolnienie Pawła z pracy, to slyszał~m już
o tym, ale nie mam pojęcia, jakie mogły być przyczyny tej
decyzji. Umówmy się tak. Maksymie Maksymilianowiczu:
Fiedosiejew będzie telefonował do Gornozawo<lzka - e-dybyśmy się dowiedzieli czegoś o Pawle Piotrowiczu, natychmiast zawiadomię was przez gońca.
Nikita Fiodorowicz w bardzo złym nastroju wyruszył
w drogę powrotną do kopalni Na szosie nie spotkał żywej
duszy Dopiero skręcając na groblę, wiodącą do Przeklętej,
dogonił jakiegoś
piechura w podartym nieprzemakalnym
płaszczu i równie nędznych buciorach Samotiosow z trudem rozpozna! w nim człowieka. którego widział już kiedyś przelotnie w Końskiej Głowie.
Jeśli

Zatrzymał konia.
Osip Bojarski zbliżył się nieśmiało do
Samotiosowa.
- Od Pawła Piotrowicza - wyjąkał ochrypłym głosem.
- Gdzie jest Paweł Piotrowicz?
krzyknął przejęty Nikita Fiooorowicz

w tym kryje niedobrego!"
- Paweł Piotrowicz wysłał cię do mnie? - zapytał Nikita
Fiedorowicz. - Co kazał pcwiedzieć?
- :febyście się o niego nie bali i źebyście zawiadomili
towarzysza Fiedosiejewa w truście... Kazał jeszcze powiedzieć, źe zostanie w Końskiej Głowie, póki nie wydobrzeje.
A na kopalnię nie chce już iść. Juź nie jestem, powiada,
naczelnikiem„.
- Zajedziemy do kopalni, weźmiemv co tr~eba i - do
Końskiej
Głowy! - zdecydował Samotiosow. - Siadaj,
zuchu!
„Zuch" wgramolił się na kozioł obok Nikity Fiodorowicza
w przekonaniu, że jego sprawy przybierają pomyślny obrót.
Osip przeżywał ciężki wewnętrzny kryzys, spowodowany
tym, że tajemniczy „papier" i „plan". który rzekomo o<lkryl
stary poszukiwacz skarbów. Bajnow. okazał się zwykłym
oszustwem. Nowe buty, które przyniósl mu z l:opalni ?ietiusza, Osip już zdąźył przepić Jak to się mu już nie raz
przytrafiało, po kilkudniowej hulance w dobranym towarzystwie takich samych włóczykijów jak on. Osip zm.lazł się
w obliczu nędzy i zaczął się gwałtownie roz~lą:iać w poszukiw~niu zarobku.
Tylko dlatego. wbrew swemu lenistwu
i nie zważając na złą pogodę, zgodzi! sie za stosunkowo niewielkim wynagro<lzeniem pójść do kopalni.
(C. d. oJ

