Oplata pocztow& uls-rczona

Nie można omawiać sprawy Korei

Rozpoczęcie

obrad
Komisji Politycznej ONZ
NOWY JORK. - 25 Lu=co
RADY KOMISJI POLITYCZNEJ
NZ. KOMISJA PRZYSTĄPIŁA
NEJ W SPRAWIE PORZĄDKU
c.hwi!i na p;erwW obecnej
szy~ miejscu porządku dziennego figuruje kwest:a koreańsl<a.
Przedstawi-ciel Grecji Kiru zaby po rozpatneniu
proponował,
kwestii koreańskiej komi>sja omó
rzekom.ego z.atrzywiła sprawę
mywan·a przez niektóre pa11ntwa
oficerów ! żołnćerzy greckich sił
zbrojnych.
Szef delegacji po1skiej ministe.r
S'.<.rze•zewski zaproponował, by
komisja nstychm'ast po zako11czeniu obrad nad kwestią ko>l:eaii
~ką

,,o

zajęła

się

zap:>bleźeniu

reZ-Olucją

groźb:e

wojiJly ora.z o utrwaJ~·niu
przyja.znej ws>pól-pra.ey

1

polską

nowej
po-koju

RANO ROZPOCZĘŁY SIĘ OBOGÓLNEGO
ZGROMADZF,NIA
PROCEDURALDO DYSKUSJI
DZIBNNEGO.
Rok IX nr 50 (2678)
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Wl.elk1·e demonstrac1·e poko1·owe
ob1ł~ly

.a '"ć

•

RZYM, Włoski Komitet Obrońców Pokoju w specjalnym
komunikacie podaje, że dnia

spraw
układowi
ciwko
wie utworzenia „europejskiej
wspólnoty obrony" i o niezanarodową Włoch".
Genui o<lbył się masowy
z udziałem byłych par-

wislość

łym

?ieraz

rzysi~
~zu

tWU
1ite~

W
wiec
tyzantów. Po zakończeniu wie
cu uchwalono rezolucję, w
której obrońcy pokoju okręgu
Liguria wyrażają zdecydowaną wolę walki przectwko za\Vieran.iu przez Włochy jawojenkichkolwiek paktów
nych. Konferencje. wiece i
~Yskusie o<lbyły się w miasyich Novara, Alessandria i
ercelli.
~wiązek Zawodowy Pracow~lków Przemysłu Chemiczne0 Turynu, wchodzący
w
&
~ład włoskiej Powszechnej
li:~Otrfederacji Pracy, rozpoczt\ł
hi~Panię w celu zapoznan:a
jaki
eu11 0ści z ·wpływem,
~a..1' 0 Pe,iska wspólnota obronŻyc· tnoże wywrzeć na stopę
.,J.0 wą mas pracujących.
co ~ tniastach Cremona, Lecsię cl ergamo i Mant.ua odbyły
„eur;'sk.usje na temat tzw.
ronnel?~Jskiej wspólnoty ob-

W

J:

maso~'eśc_ie Siena

o<lbył się

mawiał' Wi~. na którym przew Si~.1 . rektor uniwersytetu
' re 13raccia.

załogi przemysłu bawełnianli!go

cale Wioch Y

24 bm. odbyły się w całych
Włoszech wielkie demonstracje pokojowe, które zapocząt
kowały „Tydzień walki prze-

cza
rót.
any
, rył

MOSKWA. Agencja TASS
donosi z Londynu:
Jak wiadomo, w ciągu lute;o w następstwie silnej powodzi w Anglii zaginęło przeszło
3 tys. osób, a około 50 tys.
osób pozostało bez dachu nad
'
1łową.
W związku z tym ambasador
ZSRR A. Gromyl!:o odwiedził
angielskie Ministerstwo Sp·raw
Zagranicznych i wyraził ubolewanie z powodu nieszczę-

Uczestnicy
Zjazdu
zwtedzajq

zaciągnę1y wobec

społecze1i-

stwa dług w wysokości 25 mistolicy lionów metrów tkanin.
pokoju
Obrońcy
Brak rytmiczności objawiał
Włoch kolportowali w kinach
i w dzielnicach robotniczych silę ni; t:i.:ll~o w slk~!i r<_>cz_nej,
. _ a ~ rov.:ruez w s rn ~ m1es1ęcz
ulotki z protestami P
rz~ 1 "."'. 'neJ. O ile np. załogi przemy.
ka .utworzeniu „e.~.ropeJsk1e3 • słu wełnianego wykonały w I
dekadzie listopada 1952 r. wspolnoty obrooneJ •
25,3 proc planu miesięcznego,
to w II dekadzie wykonały
33,2 proc., a w III dekadzie aż 45.2 proc. Podobnie było i w
innych miesiącach.
Drugą przyczyną jest zbyt
niska jeszcze wydąjn<;>ść pracy
ludzi i maszyn. Ani bowiem w
przemyśle wełnianym, ani w
Sla.loon do 1<0111tbln·a-c.Jf aJp.eJ- jedwabnicze - galanteryjnym
ski.ej wygrał Fola.k - Roj pne<I · nie osiągnięto . planowanej wy
c.ze~h~ł-0wakiem Brahle~. Trze· d.ajności ną 1 roboczo go<lzinę,
cie m1ej·sc·e zajął Dziedzi-c (1'<>.1- a w niektórych zakładach pla. t
·
d . ·,
ska). Na piat..-m u,pJaisował się·
nowana WY ainosc os1ągmę a
Marusarz Józef.
w sla.l<tmie do ·kombinadł al'!>eJ zo~tała kosztem pracy w goskieJ w kop.kurencjl l<<>bi.et na.l- dzmach nadliczbowych.
Z drugiej strony niedostatecz
zademonstrowa.Ja
jazdę
leopszą
· · t
t
Vala (CSR). Ona teź zdobył": 1. nie wyk
. orzys ana .ies mo~ pro
plerwsze miejsee. z Pode.k na naJ
zakładow. ci
.naszych
?u_kCYJt:ia
mleJS>Cu
bliższej pozy-cji, szóstym
Na JUZ naJw1ększym i karygodKub'cówna.
się
znalazla
si?d.Jnym :- Kowalska, na d?.ie- nym marnotrawstwem są nie
planowane a opłacane godziny
Gr<><:ho.l ska.
w1ąt:1-= m1ej,scu ·
.
Sr.tafclę mężczyzn 4xlo km wypostOJOWe maszyn.
grała drużyna csn w CU1Jsie po
Głębsza analiza przyczyn
2:25,32.
Drugie mle}Slee zajęła sztaf.e1a stojów w przemyśle wełnia
z.sRR. - 2:2~4 .P·rze,d J'~Is:I<ą. :- nym, które wynosiły 14 proc.
t _
2.31, .s, F1nJa.nd1ą _ wykazuJ·e że 2 proc
2,32,02, NRD
· pos o
• · ,
i Rumunią
sztaretę ixs km w k·0<11kuren~ji jów maszyn spowo<lowane b:v
kobie.i wygrały na.rciarkl radz·e- ło brakiem przędzy, a 12 proc.
cld.e w <>zasie 1:2,23 przed sztafetą z przyczyn techniczno-or<>ani· db J
·. h.
CSR - 1:8,15. Pol•stką - 1:10,3ł,
zacyJnYC , z przycz?'n ~1~ 3 NRD, Rumunia 1 Węgrami.
stwa. braku orgamzaci1 1 tro
* ;c.
w turnieju ho-ke.lowym 0 srebr- ski c rr.aszyny, o zakład, o mie
akademkkkh ml- nie sp-łeczne
medal
ny
Ważną przyczyną niewykona
repr„zentada
strzostw świata,
l'ołll!<i rozegrała sp<>tkanla z CSR. nia planl)w były równięż w-ad
Mecz z:;1koń·c;o;yl się zwyeięstwem
drui:vny cve<>hoslowa.cki-e.i s:z (O:O, liwie i nierównomięrnie udzie
(Dalszv cial! na str. 2) - ·4:%, z:o).

W Semmering

Polak pierwszy
w slalomie
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pomocą
foia, jakie

spotkało

naTód an-

--

~ielski.

- Organizacje społeczne Związ
ku Raclzieckiego przekazały
na fundusz pomoc.v dlu ofiar
powodzi 90 tysięcy funtów
szter!ingów.
Większość gazet ani;ielskich
zamieśc:ła na pi<':rwszych stro
nach komunikat o pomocy ze
strony radzieckich onran:za~.h
„TiDziennik
społecznych.
mes" poświęcił tej sprawJe
artykuł redakcyjny.
TowarzyPrzf:!'Wotlniczący
stwa Przyjaźni Ane:iclsko-R<idzieckiej Platts-Mills prz.esł'łł
do poszczególnych organizacji
radzie<:·kich depeszę, w którei
udzieloną
dziękuje za pomoc
ofiarom powoozi w Anglii.
depeszę

Podobną

wysłał

lord - meT Londynu Ruppert
de la Bere.
Premier Churchill oświad
czył w Izbie Cmin, że ziipro.sił
do siebie ambasadora ZSRR
Gromyko i wyraził mu wdzię
Pałacu
cznosc rządu angielskiego 7,·3
Kultury
urzekazanie 90 tysięcy funtów
•zterlingów na fur1dusz P'Oi
mocy ofiarom powod·d. Izb::i
ol~laskami
przyjęh
Gm'n
W drnglm dni11 oświadczenie Churrhilla.

teren

budowy

Nauki

Kraj owego Zjaz„
du wye ecz.lrl de

legatów

t:v

zwledzi-

war-

stolicę,

Agencja

* *
* TASS

donosi

Ha~i;

W związku z. k<'ltastro{ą. j'ł
ka nawiedziła Hnl:indię ambaK ullu r:v I Nauki. rndcr ZSRR G. Zajcew wyrapremierowi
współczuc;e
Na :11dJęclu: dele cił
t~rełt:·e
2aci na
ho'.enderskiemu.
P~h<"U
bndow:v
Do holenderskiego „Na„0doK"ltu•v I N1'.u·ki
wego Funduszu Pomncv OfiaCAF - tot
Z<iz. Wdow ' ński rom K2tastrofy" wpb·nęło od
:-aclzieckich nrganizaci i soogulaenów.
milion
lecznych
Komunikat o pomocy udzielonej przez radzieckie organb~.a
cje s"\)Ołeczne ogłoszony został

f:'lRlvcokie

za ,kła-

oraz

d..v pra-cy
bndowę

I

'J

z

ofiarom powodzi w Anglii i Holandii

Włokniarzy

nie wystarczy]
jednakniedoborów
który
minicna pokrycie
nych miesięcy. W ten sposób

e·

•

organizacte radzieckie

spieszą

stufznp je·st, by sprawa Korei
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27 lutego 1953 r.

Społeczne

planów produkcyjnych

'Ilf dniu wczorajszym odbyJy się w Łodzi narady rozszebyla pierwsz)•m punktem porząd
ku dz'ennego, ponieważ .lci>-t to rzonego Plenum Zarządu Gfównego Związku \V!ókniarzy na
najbardzie,ł skomplikowana i naj które
m. in. przybyli: kier<Jwnik wydzia'11 rkonomfomego
ważn~·ejsza sprawa w iy-c.i.u mię K.Ł PZPR Franciszek LewanclGwsld, sekretii,rz CRZZ dzynarodowym. Jeśli <>hodzi o in- Irena Piwowarska, minister przemysłu lekkiego Eugene punkty, to delega.t gre<>·ki zaproponował un1iesz.czen:e kwcst:i n.iusz Stawi· ki, wiceminister Alo.jzy Jóiwiak, przewoo.nigrecl<iej na drugim m!ej·~cu. Zd.a- czący OJRZZ - Sumerowski, prze•l:;;tawiciele związków zan! em deleira•cji pnlskle.j, Jrro.l< ta- wodowych,
brani
centralnych zarządów p~szczególn:vch
l<i nie bytb.v wskManv. Uważa
rad. zakladoprzewodniczący
rn:v. że kwe-stia gre.rka nie jr.:;t przemysłu włókienniczegi>,
\Yystar.r'T.aj:3':C-O don'o·sJa. h:v nn1te- wych i dyrektorzy zakładów przemyslow:vch oraz lic7i!lie zaprzewodniczył Zygmunt Krzy5zzzać ją na druęlm miej.s-cu. Po proszeni
go.~cie. Obradum
,;lad trn Je·s.t zgo.dny z naiSzyn1 wański
przewodniez:,lCY Zarządu Głównego Zwia,zkn
popr-icdnim stanowi·5iki.em po1tl'1"'7as
pi,..rwszej <:'Zęści sesj!, Jde·dv wslca Zawodowego Włólmiarzy.
korea1izall~my, że po spra.w'e
Na wstępie wiceminister Jóź wło"kich fabryl{ach z.a systeF-!t!ei naji.\""3Żnie}szym punktem J>O
oglas7ane lokauty
d?:ienneęo je-r~t re-zoln.cJ2' wiak w wygłoszonym referacie mat;vcznie
r7.adku
pal~l<a, pon1.rważ d.nt,·c?::V ona n'J ~ przeprowadził głęboką i wni~- zrozumiemy dopiero i nadonio~le}szy<·b uro1>1emów m'ęd,y liwą analizę pracy · prz~rnysłii leżycie docenimy sukcesy naton
Podtrzym11j~-c
narodowych.
którym szego przemysłu, osiągnięte
w
Koonf,,ie P<>li- wlókienn\czego,
pogl~d, wzywa.m:v
wyłącznie dzięki temu, że g:>ty-cZiJlą do umie1ózczenia. rez~·luc.i' m.in. powiedział:
pol"kicj na druirtm mic.jseu po- w wyniku realizac.ii 7.a- ~podarzem na:Jzy~h zakładow
Jest kla~a rob-01 mcza
rządl<u dzienn~go.
6 l t ·
pJ
'
Dł..UG _ 25 .METRÓW
anu - e me-!
dan trzech. lat
,
.
,.
Szef delegacji radzieckiej A. go nastąpił w naszym pn:"'dele- myśle włókienniczym wzrc~t .. Mimo ~edi:ak tyc.h su_.<c~
Wyszyńsl;i poparł wnlasek
sh"'.1e.rdz1~
to
trzeba
sow
do
stosunku
w
produkcjj
gata pal&k' ego.
sa- nasz . przemysł wtok.1enmczy
1949 r. · 0 48 proc. w
maszynę
U, <IChomiono jedne'k
na- Jest Jeszcze u.wst~c~mony w
tylk 0 roku 1952
do głoiowanla l proJ)-Ozycja Gre- mym
stosunku do os1ągmęc przemy_
· .
cji została uchwalona H glosami stąpił wzrost_o 9,;) or.oc'. w st~- słu Związku Radzieckiego .
prz<>ciwko 5 przy 11 wstrzymują sunI:u do 19;Jl .r- Jezell uwz.,,Obok powa·n eh osią"nięc
cych się od głosowania.
lędmmy fa~t, ze w . tym • s~- wielu gal.ęzi ;r/emysłu w"' poKomi<Sja i;>rzystąp!ła m:,i:m o 1:res1e w kra~ach ka?~~ staci wykonania i przekroNastępnie
do dy~ku·siJl na.d kwdtlą kof'eań· tal!stycznych nastap~~ P?waz czenia planów produkcyjnych
iską. Przedstawlc:el Stanów Zje<l- ny spadek
i;>ro<lukc1 1• ze np. jak w przemyśle włókien ły
Lodge us'lowal w A~glla - ktora dotyeh~~as ~o kowych, dziewiąrskim, czy arnoczonych
swym przemówieniu obarczyć w! ~m°''."'ał<i: w prc>?-ukcJ1 wł<1 - tykułów i tkanin technicznych
za trwanie wo.lny w Korei l~1Em~1czeJ :-- utraciła. be.zpow- _ niektóre branże jak bawe!ną
wełniana i je<lwabniChiltską Republikę Ludową, Ko- r otm~ swoJe znaczem~, ze yro 1 niana
.
. .
,., '
dukcJa pr7emysłu angielskiego
rcaiiską Republikę Ludowo-Demo była w 1952 r.
me ;v:vkona~alan~eryJn?czoniżproc.
0 40
Radzie<'kl s7.a niż przed wojną, że zakhi- ły .w całeJ pełm zadan produk
kratyczną i Zw i ązek
'l'wierdzil on •. że rezolucja hindu- dy włókiennicze we Francji cyin:i;ch .n~ rok 1952.
Głowną 1 podstawową przypracują przeciętnie tylko po
20 godzin tyi;:odniowo że we 1 czyną me wykonania planow w
(Dalszy ciąg na str. 2)
tych zakładach był brak ryt'
--------------·-micznej pracy, co się szczegól
)
ł
wynikach
w
nie objawiło
pierwszych
produkcyjnych
trz~ch kwartałów. W IV kwar
niezawisłość fl8rOclOWą
tale nastąpił szturmowy zryw,

·m

gr,

w walce o realizację

naro-daml".

że

to

Troska o człowieka naczeinym zadaniem

:l'llię11zy

Delegacja polska - ośwla·dczyl
n1 '11ister Skrz.es.ze•wski - uważa,

Cena

DZIENNIK
łiODZKI

bez prze.ds•·awicieH Korei ludowej

(,

ry~zalte..,..

P~la<>•l

działalnoścr :·~~fi~~Wa~~~S~E:i~i~~=
Dokumenty wroniej
6
scach doniesienia

rządu

Stnnów
'- u

z1·ecJnoczonycł1
·

• J. . u d OWeJe
WO b ee P O I S k I

WARSZAWA. - Min!sterrtwo
Spraw Za.grankznych Polskiej
Rzeezyp<tsp.,.Jit.ej Lud<>wej wydało
pt. „D&kumenty wroksięgę
giej dzialaln-OŚC! rządu St•a.nów
Zjednoczony-eh wobee l'ol„kl Ludowej'4.
Księga ta zawiera wybór ~ dokumentów na które składają s'ę
noty dyplomatycz.ne. oświadcze-

nia nądowe, •kty ueitawodawcze,
protokóly obrad padamentamy<>h
protokóły rozpraw sądowych l'łlp.
Każdy z tych dokumentów świad
czy o tym; te rząd S1anów ZjedAmeryki Pólnocnej
n-oczonych
prowadzi v,rro.gą politykę wobec
pań~twa polsk;ego, P<>litykę •kierowaną prze<:>lw l!-uwere-nnoścl 1
ustroi-Owi P<>lskt Ludowej. Opubll.kowane dokumenty śwla<lczą
również o tym, że wrogi stosunek rządu Stanów Zjednoczo.nych
do Polslci wynika z całokształtu
amerykańskiej polityki agresji.
Dokumenty uszeregowane są w
llustruj~cych
dzi.alach,
trzech
kierunki wrog~j
główne
trzy
działalności lmperiallzmu amerykań3.kiego w-0bec Polskiej Rz~c!y
pospolitej Ludowej.
Dokum<">nty wydane przez Minlsteriitwo :'lpraw Zagranicznych
Lud.oPolskiej Rzeezypo<!po!itej
wej świadczą jedne>eześnie o kon
poko,Jowej P-Olityce
sekwentnie
Dokumenty t.e
rządu polskiego.
świadczą o sile władzy lud.owej.
o zwartości narodu pol!lkiego, któ
ry z całą mocą odpiera i <>dplerać będzie zakusy imperialistów.
godzące w caJość i nlepod.Jegtość
ojczyzny i który nieugięcie, wraz
z całym <>bozem pokoju - bron:
sprawy pokoju.

o

pomocy

spalecznych Zwi•.ą7:
ku Radz•eck1ego dla ludno~c1
holenderskiej dotknięlej po-

organiza~.ii
wodzi.ą.

„Spoko!na głowa"
czy li 'VY w fald
z; Wiechem
11 Sałyrycy" przyjadą
jeszcze do Łodzi

- .„ Konduktor w ko!czy•
kach, kole;arz w sty1 onach,
jak tak dalej ·pójdzie, to my
będziemy rn:usie!i
mężczyźni
walczyć o równouprawnienie.
No bo powiedz pan sam. Swię
DO
to matki Jest. A czy ktoś poKOMITETU WYKONAWCZEGO
myśLal o ąwięcie ojca? Ze niPARTII KOMUNISTYCZNEJ
A dlatego
by kobieta karmi.
WOLNEGO TERYTORIUM
karmi, że warunki Ji.z;ologiTRIESTU
c:;;ne ma. Czy pan byś me kat Tr le si
mil, jak byś pan mial czym?
Z Olka'l:jl IV Kon~e.ru Was.zeJ
Pan Teoś Piecyk, którego
PartH, ślemy Wam bra•t.el>Slkle I
reprezentuje na scenie z t.aserdeczne p_-0.,,dro'Wlenla l ż--„zylentem i powodzeniem Bro11imy Wam suk-cesów w walce prze·Darski, dyskutuje Z'.?
slaw
ciw anglo-ame.rykańsklm i titow·
swym - rzec można - ojcem
s,kim podżegaoC'.Zom wojennym, o
Stefanem Wiecheckim, popiilarnym Wiechem. Na te i in\V1'COfanie wojsk &kupa<>yjnych,
ne wywody Z'godzić s·;ę musi
o prawa I swobo11y demokraty~zWiech. zaś publiczność nagrane ludu, Q pokój l przyjaźń międza je szczerym śmiechem i
dzy narodaanL
oklaskami.
KOMITET CENTRALNY
Rzecz dzieje się na występie
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ
warszawskiego Teatru SatyryPARTII ROBOTNICZEJ
ków, który gościł wczora; to
Łodzi. Pomysl ukazania „pra.w
dziwego" ulubie>lca Warszaprocujących
wy (i nie tylko Warszawy) pana Piecyka w dyskusji z
Jego twórcą - Wiechem, oka·
dobry i wniósl do
zał ,się
przedstawienia wiele życia i
•
humoru.
Występującego raz po raz ?Ut
scenie Stefana Wiecheckiego
WIEDE:R CPA~. - DNIA 25 BM. ROZPOCZĘŁA SIĘ TU SEtrudno jest „zlnpać" na chwiFEDERACJI lę rozmoivy. Dopiero w przerSWIATOWEJ
SJĄ KOMITETU WYKONAWCZEGO
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ($F ZZ).
wie .••
Porządek dzienny ~ obejmuW sesji biorą udzi al przedsta- Kilka słów dla czytelniwiciele organizacji związkowych: je
punkty: - 1) ków „Dziennika"? No cóż, z
następujące
Francji. Wloeh, ZSRR, Pol!lki.
Chiiiskie1 Republiki Ludo'Ą'"ej, Ho- zadania i metody działalności Ło'dzią zdqżylem się już zet·
landii C7.er.hosłowacJi. Indii, Nie- związków zawodowych w c;lzledzi przyja~nić (uczucia są wzamieck:ej Republ!ki Demokratycz- ni.e zjednoczenia mas pra:cują jemne nie omieszkujemv
ne.1, Rumunii, Libanu, Australll,
Wiech ma przecych do wal.ki o polep~enie by· zaznaczyć Węgier. Luksemburga, Iranu. Belgii. Anglii. Finlandii. Indonezji, tu, przeciwko bezrobociu, o pra- cież w Łodzi nie mniej wielJamajki, Japonii. Kuby, Grecji. wa związkowe; 2) z.wotanie lll bicieli niż w Warszawie). ByAustrii, Meksyku i innych kra- Kongresu SFZZ; 3) uchwały Kon- lem pe> wojnie w Łodzi -już
jów.
siedem ra.zy.
w pracach sesji piorą również gre$U Na.rodów w Obronie Poko- Jak u.kła.da się wspólprazawodowych ca z p-anem Teosiem, to jest
udz!ał przedstawiciele międzynaro ju 1 r-0la związków
dowych zrzeszeń związków ·Z'1WO- w ich realizacji: •> wzmożenie chcieli§my powiedzieć - Brodowych SFZZ - marynarzy, tran walki mas pracująeych wsi o po- nisławem Darskim?
sportowców, górników, metalow- lepszenie swej sytuacji 1 poparcie
Bardzo dobrze. tak nieców, nauczycleli, pracown!.ków przez związki zawodowe ich za- mal jak z panem Piecykiem..
.i()(!jalnyeh,
i
ekonomicz~ch
dań
przemysłu chemicznego, budowla·
Da1·ski to zdolny nktor i do(Dalszy ciąg na str. 2)
nych i pracowników rolnictwa. /
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O zjednoczenie mas

Przeciw betrobociu, o lepszy byt

Obradq sesji !!iFZZ

--

-

Uzasadnienie i treść poprawek co się stało z kierownikiem
L:==rmonn dosłałułów spółdzielni produkcyinych który przywłaszczył węgiel?
I

dzielnia, Zespół) wykonuje swo uczynić całkiem jasną sprawę
1.
koJej•nego koncerobeJmuje nainwentarzowych,
dniówek
Celem dalszego wzmocnie-I jz obowiązki wobec państwa.
utwory: Beethoven - nia samorządu c::łcnkowskiei;.;ępujące
K<imisja Re;yizyjna nie ma Zjazd zaleca spółdzielniom tyuwertura Coriola..'1, koncert fortepianowy B-<lur. Hąydn - fra- go w spól<lz'.elniach produk· prawa wydawania poleceń oso pu Ib, ażeby § 9, punkty 1, 2 i
wszystkich typów, bom pracującym w Zrzeszeniu 3 swojego statutu zastąpiły te~enty oratorium „Pory roku". cyjnych
spółdzie!com (Spółdzielni, ZesPołu), lecz ty-ko kstem następuiącym:
zaleca
Zjazd
Ludwik van Beethoven odegrał
„Za konie użycz-0ne do prarirzede wszystkim don o.;lą rolę wprowadzić do swych statu- r-raw 0 wszechstronnej ko.ntrow dz'.edzin'e muzyki instrumental tów blj.ższe określen;e zadań li i obowiązek zwracania uwa cy w gosp<><la1·stwie Zrzeszenej. Filharmon'.a Łódzka w b'e- wybieranej przez członków Ko gi Zarządowi na stwierdzone nia zapisuje się właścicielem
tącym roku zapoznaje nas wlaś misji
Rewizyjnej oraz Sądu niedociągnięcia. W wypadku dniówki i n we n tar z onie z koncertami lnstrumentalnv
od warunków
Zależnie
nieuwzględnienia. uwag K<1mi- w e.
mi tego ltompozy:.Ora. Dr.iś usly- Koleżeńskiego.
W związku z tym proponuje sji Rewizy,ii!lej przez Przewod- miejscowych, zapisuje się je w
!oriep'.a.nowy
koncert
flzymy
Kon.certy fortepianowe się w paragrafie statutów, za- nicząceg-0 lub Zarząd. Komisja stosunku od jednej do półtorej
B-<iur.
Beethovena odznaczają się do.sko tytułowanym „Wladze Zrzesze ma prawo odwołać sir, do Ze- dniówek inwenlarz<1wych za
na!ą ko'1.Strukc;ą, opartą n.a rów
brania Ogólnego, które może użycie jednego konia do pranowadze pa.rtii fortepla!lowych i nia (Spółdzielni. Zespołu)":
§ 6 punkty 14 i 15 w statu· być też zw<>łane w trybie nad- cy, za którą członkowi wyko·
erk:estralnych. Cechuje je pona<i
to, jak i wszystkie Jego utwon· cie Ib.
zwyczajnym. Zebranie takie nującemu pracę tym koniem
- mistrzowska instrumentae;a.
§ 6 punkty 13 - 14 w statu- :7,arząd <1bowiązany jest zwo- 7..aliczona :i:ostała ,jedna dniówterminie nie dłuższym ka &r„achunkowa. Stosunek
lać w
Koncert B-dur należy do mniej cie II.
zn.anyeh. Wykonawcą jego będz:e
§ 6 punkt 12 w statucie III od dwóch tygcnl-ni, licz:;c od ten zostaje ustalony na podstaZbigniew Drzewiecki.
zastąpić przez jednolity tekst dn'a zgłcszenia t?kie~o żądania wie uchwały Ogólnego Zebrania. Ogólne Zebrai11ie uchwala
przez Komisję r.ewizyjną.
„Coriolan" - Jest uwerturą kon nastęouiący:
tj. wykonywaną wycertową Na dorocznym sprawozdaw- też. jak ma być wycenione w
•. Komisja Rewizyjna powin
łączn"e na estrad.zie jako odreb- na stale czuwać nad przestrzc- czym .7,ebra.niu Ogólnym przed dniówk;i,ch inwentarzowych n·
ny utwór muzyczny. W 1.a.ml.arze
kom;xnytora miała e>."la być wstę ganiem zasad statuwwych „rl- •tawieiel K{lmio;;;J Rewizyjnej życie wszelkiego inne'!'o iillwen
własnością
Zrzeszenia wm1en wypowiedzieć się w tarza
będącego
ro:r.liczeń
pem do dramatu teatralneg.0 Col n~śnie
lina po<1 tym tytułem. Dziś - dra (Spółdzielni, Zespołu) ze swo· sprawie ocu1y clzfałalności Za czł<lnków, jak również decydu
mat poszedł w za.pomnienie, a lmi członkami, ujawniać wy- rządu, zdaja_c :...a.razem sprawę je ile df1iówek inwentarzouwertura należy do żelaznego
repertuaru koncertowego. Jest pa,dki bledów rachunkowych, z kontroli, jakle były przepro- wych należy sh: 7,a obornik, do
przez
Zrzeszeniu
starcron:v
z:.\lir,zaonl" wadzone przez komisję".
najlepszym tego typu utworem 'lieurawidłow;)P'o
Beethoven.a.
!! 6. punkt 15 w statucie Ib, członków".
clnió~l'k obracbunk~wych, nic
Józef Haydn (1'132-1809) jest ~raw1dłow~t:t" r<'zdz1e!ania. za§ 6. punkt 15 w statucie II.
Biorac pod uwagę życzenia
dwóch slynnyc11 orato- 1Jc7,ek ~ p1e~1lą~'?~cb luh 11!' ~a
twórcą
§ 6. punkt 13 w statuc'e III członków spółdzielni typu II.
„Pory roriów .. Stworzenie"
następu którzy wskazvwali na zbvt
ku". Ora~or!.um jes-! to uhvór mu turze. µk ~own•ez W"zelk•e m U7.ttPełnić przez tekst
jącv·
granice miedzy czę·
~ztywne
zyczno-wokaJny, zbliżony swym ne w:vna.dk1 f"'r••~"'.e„f'l lnteretyp9m do opery. Różni się od ~ów Zł"7eS7_„nia (~nó'd 7 lĄ 1 n 1 •
sąd koleżeński pracuje ra- ściami dochodu podzielnego.
niej tym, że nie zawi.era ake.i spOłu lub JC!fO ~1ej) czł0011<:<:w zem z Zar7ą.dem nad poc'inie<>ie nrzeznac70'11ymi na wnoszone
dramatyeznej i wykonywany jest
7
estradowo. Posiad" jedna'< czE'.•ć oraz n..-zyjm-0wa.c c><l C lonkow niem ko!eż„ństwa i dysrypli•'"l:V ?iemie, inwentarz i pracę. pracy w"ród e;-.łonków Zrze-zl' Zjazd uważa za celowe wpro·
orkiestralna I wokalno-o.rk!estral- wszelkie uwagi i skargi.
n11. w częć.-<:I wokalne! uczestniCo najml'lif'i rll7. na kwartał ni:i. fSnćł!l;-:leJni. Zespołu\. Ob-0 wad-zenie nasteouiącej popraw
Hlstor:vc:m!e Komisja Rewiz.v.lm• snraw1lza wiązk'em S~dn Koleżeńskieu-0 ki w paragrafie 4, statutu II
czą ool-śei i chóry.
należy do muzyki religij·nej, nie
rytualneJ, tj. nie związanej z ob- czy nr<>dukty wsp.ólne.f l!'l'SPO- Jest w szczei:rólnoścf zwalcza- tyru:
przejawów nieróbstwa i
rządkiem religijnym jak np. msza darkł są za.plsa4!e prawidłowo. nłe
W p1mkcie 4 litera .. a" mó·
111\uzyczna.
czy zapisy I stan magazynu nrób oasof.ytcwania na pracy wiącym o procencie dochodu.
swe napisał Haydn zga.dzają sic ze s'>bą, czy zapł- innych, jak również nlesl>Qłe przypadaiące~o na ziemię, zaOratorlą
1)od wplywem slvszany<'h w An- sanP
są nleniPżne WTiływy i czne;:rQ i leltkomyśłnerro stosu'l stęnuie się słowa ,,od 20 do 25
1!1 i oratoriów Hiindla. Różnią s:ę wydatld
Zrzeszeni!\ fZespotn ''11 do w~pólnego dobra spół· rorocent" rrzez słowa Od 5 d-0
jednak one swym charakt.erem
25 nrocent".
od hiindlowsklch. W tych ostat- Spółdzielni). czv wydatkowa~le dzlelczego".
nich dominująca rolę odgrywa!• 1>roduktów I pienięd:i:y odhvwa
W punkcie 4, litera ,.b". móJ'O!ężne chóry. U Haydna orkie- się zgĄ(lnie :r uchwałami Ogół
2.
wiącym 0 procencie dochodu.
stra zajmuje całkiem samo<idel- ttego Zehrania, czy wsnólne do
Pragnąc uczynić jaśniejszym nrzypadająl'ego na inwentarz.
„Porv T"OkU" rte stanowisk<>.
u schyłku t.yc!la bro Jest należycie chronfone i zrozumiałym dla wszystkich Z'l.stęouje się słowa „od 10 do
już
powstały
wlelk'ego klasyka (w 1801 r.) - przed marnotrawstwem, kra- ustalony w statutach sposób 15 proc " przez słowa „do 15
należa jednak do najbardziej c-e- dzi"żą f nad1d:ycfami.
oblicrnnia norm i dniówek o- p?"\"ent".
n· onych jetto l«>moozyeji. Dyn•D-0 za1fań K<>mis.fl Rewlzy.i- brachunkowych. ZiaZd zaleca
W punkcie 4, litera „c". mókoncertu jest Zbigniew
ire,.,·~m
ne.i nalef.v rńwnleż kontro1<1 spółdzielniom tyou Ib. II i IIT wiącym 0 procencie dochodu.
ChwedC"Zuk.
nad tym, jak Zneszll'!lłe (Spół ?astąnić w swoich shitutach nrzypadaiącel!o na pracę, zaCs. z.
& 8, punkty 2 i 3 prze7. jaśniej strnuie się słowa ,.nie mniei
,.,;ż 60 procent ; nie wiecej ni-7.
~zy tek,:t nastęnuiący:
„Na każdą wacę wykonywa 70 nrocent" przez słnwa „nie
ną we wspólnvm gospodar- mniej niż 60 procent".
stwie, Ogólne Zebranie n.;tala
3.
n o r m y d z i en n e, dostęZgOdnie z źyczeniem, wYrapne dla sumiennie pracu.iącciro czł<>nka. Przv ustalĄniu Ó'.anym wielokrotn;e przez człon
min. tvch norm należy brać pod u- ków spółdzielni II typu, w cegłos
zabrał
Następnie
(Dokończenie ze str. 1)
Skn.esrewski.
wairę rodzaj gruntów, na któ- lu wnrowadzenia zasady, że
11'.ka, uchwalona przez Zgrom.ad:zeDelegacja polska - powiedział rych praca ,icst wylrnnywana, członek. który uchyla się od
nie Ogólne Po<iezas pierwszej czę •minister Skru>R.e<WSk! - gorąco stan siły pociągowe.i, rodza.i oracy. nie ma prawa 'do częśt'i
ści resjl, „odzwierciedla wolę po- popiera wniosek delegacji radziema~zvn oraz Inne wanmlr.i w dochodu. pr7voadającej na ie·
koju ożywiającą ludz:kość". Lodge ckiej o zaproszenie przedstawicie jakich dana brvr,'ada lub da.ny "O ziemię, Zjazd zalPca spół
sob'e na o•zczerstwa la Koreańskiej Republ'ki Ludo- członck m'l. wykonyWać swoje dzielniom II tvpu aźeby wnro:po~wol'1
pod adresem Zwlą.U:u Radzie- wo-Demokratycznej do udziału w zadania. Z>1 wykona.pie każrlei wadziły w § 4. punkt 4. litera
ckiego.
Politycznej z tych m>rm. nn. zaoranie usta. ,.a" 11 wa<!ę na~tępuiącą:
Komisji
obradach
„Członek, który nie wvkOl"lał
Z kolei zabrał głos m!nilster Wy- nad sprawą rozwf.ąunla konflik- l<1nerro j:1.ko norm\\ gruntu. piP
tu koreańskiego oraz zjednocze- lenie i nrzcrywanie ustalonej c;tatutowego nbo\1viązku 100 dn;
pro;>onując zapr~enle
gzyń!'ki,
do udziału w dyskusji pr-z;edsta- nti i odbudowy Korei. Zdaniem ilofri arów buraka cukr11wńg-0. nracy w spółddelni w ciągu
Republiki delegacji polskiej, .debata n.ad za- obslnżenle w ciągu miesiąca roku. albo uchylił sie od wsp61
w!dela Koreańskiej
Ludowo-Demokratycznej. Podkre- gadnieniem wojny w Korei bez ustalonei ilo.ścl byclła. lub trzo- nef "racy w momentach szczeprzedstawiciela Koreań dy przyclziclonc.i Ila.nemu pra- l!i>'nie ważnych. Jak !liewy.
ślił on, że b.ez udziału przedsta- u<lzlalu
Republiki skiej Republ'.ki Lu<lowo-Demokra oowni!r.owi. wydP,ienie nc;talo- żniwa, wykopki itp. nie ma
wiciel11 Koreańskiej
Ludowo-Demokratycznej poważne tycznej nie mO!ie da<! pełnego ob- nej ilofri litrów mleka ltn .• za nrawa do cześcl pochleT111cv,0
kwestii koreań- razu sprawy oraz zmnle-jsza mo- nisuje sie ~racuiącE"mu odpo- <lochl>dn z tytułu wniesfone1
potraktowanie
d n i ó w e k fl· ziemi. Prz:vpadającą w danym
żliwości słusznego i sprawie<illwe- wiednh ilo~ć
6k'.ej Jest n'e do pomyślenia.
brach •.t n ko w Y c h ustało- roku na jeg-0 gruntach część
Delegat USA wystąpił przeciw- g.o rozw1.a.~anfa.
ną wedłnl!" „wwrcowe.i taheli "r.nduktów i nieniP.dzv Ogólrie
ko tej propozycji.
Zaproszenie przedstawiciela T<on<'rm i rlnlówf'k obrachu..,lt'l- Zebranie przek'.łzuje na wspól
Republik! Ludowo-Dereańsklej
wYch dla spółdzielni produk- ny Fumlusz Inwestycyjny. Od
mokratycznej uczyni za<lość za- cy.i.nych".
zasadv te.i m-07e być uczyni-0·
najelementarniejszych
chowaniu
Wycena prac w dniówkach ny w:v.iątek, Jeżeli przyczyny
zasad bezstronności przy roi;pa- ..-h„achnnJrow:vch 7.aleiy od ~a I wyjątkowo ważne - jak np.
trywanlu kon!lJktów.
'ifilrn.cji, jaldch ~~maga. Clana c'h„roba. zo<;t.a.fą uzna,n°e n1'7'eZ
Kto pragnie naprawdę po\.".ojo- pra.ea. <'il tru~nosc1 •1aneJ p~a- urhwałę 01!"ólneg Zebrania.".
0
wego rozwiązania konfliktu ko- cy, od jej W;l.:moścl dla wsnol7iazd 7aleca tPi członkoll"
Po·krywa śnle:tna l rru~ć w reańskiego, kto pragnie konstn1k
ne'?o. P.'O~nodar„tw_"· ora7; 4?ił od ~półdzielni typu I zastąpieniP
l:lJn:
tywnych wniosków umożi!wiają now1edzialnośei ..J.a.k:i c1ązy na T)OwYższym tekstc>m jak0
Snleźka 1ł4, Karpacz, Dus'Zntlcldotychcza~oweg<'
leps~vm Zdrój, Wisła śnieg Idy mle-_lsca- cych zakończenie konfliktu zbroj danvm pracowniku".
mi, Skrzyezn.e 75, Rajeza - śnieg nego w Korei oraz utworzenia
ażeby punktu 5 w par. 4 ich statutu
W podobnym ce 1u
Jety mlej®Ca.ml, Poronin 10, Gu- jednolitej i demokratycznej Kobałówka 21, Bukow!.na 19, Zrukorei - nie może sprzeciwiać s'ę
pane 15, Kalatówki 72, Hala Kcn:I
ratowa 73, Kasprowy Wiereh 136, zaproszeniu przectst.awlc:lell wal- ,,Spol{o~na
Teoś
Hala Gąsle'!l!eowa 65, l\lo·l'Slkle czącego o swą niepodległość naOko 147, Myślenickie Turnie 92, .rodu koreańskiego. W świetle tych
Cr;orsztyn, f{rośelen.ko - śnieg le ·rozważań delegacja polska gorą
ty miejH:ami.
propozycje delegacji
warunki śnletno-narclarsk!e w co pop'era
gór-aeh rue są obecnie najlel)>SZe. radzieckiej o uproszenie repre\'V dołlnaeh I na pogónu oraz w rentacji
Republiki
Koreańsk'ej
górach do "1Y'!oko$d około aoo m Ludowo-Demokratycznej do wzięIdy tylko
śniegu n1e ma, albo
(Dokończenie ze str. 1)
- A kiedy następna wizyta
W obszarach powytel cia udziału w na!>zej debacie nad
piata.ml.
podchwyci? mojego w Łodzi?
~konale
800 m występuje s:zreń I lodO!izr.efl kwest'ą koreańską.
mlej~eaml w łorm'e wlelkkh ph·
- Już wkrótce. Bowiem 2
Delegat Indii Palar poparł pro- Teosia.
tów gips zbity I przewiany. Na
- Czy pisze pan teraz coS tym samym programem Teatr
grzblcta.ch I gra.niaeh górsk.ieh oozycJl! ra.ctzlecką. oświadczając
Satyryków przyjedzie do Łoże skoro Narody Zjednoczone pr-0 nowego?
inieg s!lnLe zwiany.
- Muszę przyznać, że prze- dzi jeszcze dwukrotnie 12 i 19
wadz'.ly rokowania z Koreań~zykami północnym\ w Panmundżo- szkadzaja mi w tym bard?'J marca b„ (uwa17a ci wszuscy
PRZEWIDYWANY PRZEBIEG
nie - należy zaprosić Koreań- ~kutecznie występy w obec- którzy nie zdolali dostać si<'
POGODY DO NIEDZIELI
ezyków północnych do u<lzlalu w >iym proprnmie Teatru Saty- na przedstawienie wczoraj:<ze1
ryków. Dlatego ukazuje sie
Musimy żegnać się ze St·~
DNIA 3. 1953 R.
moich feti~t'J· fanem Wiecheckim. bo wlaśnif
Pogodnie I dość p<>godn!<>. Tem- dyskusji w nadziel, że mot:'! to <nacznie mniej
peratura dniem w dollnaeh I na zapewnić uregulowanie problemu nów. No. ale program ten j1.1> IJE>dzie on przep„owadwl wy
Komisja odrzuciła propoeycję ra kończymy i mam zamiar zz wiad z panem Pie<"ykiem no
pogórzu od o- do plus 4 st. C, w
góraeh oil mtnus s ilo mln.us a st. d:>.iecka. Propozycja ta uzyskała brać się do pisania. W te) temat: jak podobal mu siP
c. Wiatry będą p<l'<'za~'•owo slab~ 16 glo"6w. Przeciwko nle1 "loso-1-.;hwiti w skladziE' jest zbió?
ostatni punkt programu przzrJ
zml.enne. przC>CbDd1ąee stcpn·owo
na p<>h1dniowe. Na i:rzb'~•a.ch I walo 35 delegatów, a 6 delegatów felietonów, które ukaża si.ę w stawienia.
glowa".
„Spokojna
p+.
tomie
glosowania.
od
się
pow~trzymalo
umiarkowane.
gnn'ach górsk!-ch
- A więc do 12 marca.
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Rozpoczęcie oh~ad

K misji Politycznej ONZ

Komunikat
narciarski

g?owa" ;... pan

P:ecyk

Krótka rozmowa ze Stefanem Wiecheckim
Teatr „Satyryków" odwiedzi

Łódź

dwukrotnie

l

o rezultatach

ra, a poszkodowanym osobom
wydano należny im węgiel.
Fakt, że do DRN Łódż Sródmieście wpłynęło w okresie ozażaleń
statnich 4 miesięcy 1.659 roz·
maitych spraw od obywateli,
czyli o 100 proc. więcej niż w
miesiącach.
poprzednich
t'oraz więkSłym
świadczy o
zaufaniu mieszkańców Łodzi
do swojej Rady Narod0\•11(~j i
Wielkie było zdziW1enie ob. o dobrym powiązaniu DRN ze
ob. Bronisławy Smigały i Ja- społeczeństwem.
DRN starała się tego zaufakubowskiego, kiedy z dzielnicowego biura opałowego przy· nia nie zawieść. Prawie wszy:<t
wieziono im zamiast 200 kg kie sprawy z~łatwiono w usta
tylko wow:vm terminie, tylko 27
przydzielonego węgla,
100 kg. Pokrzywdzeni złożyli spraw znajduje się w toku zaskargę do Obwodowego Komi- latwiania. Radni badali rówtatu Frontu Narodowego, który nież jak załatwia się skargi i
z kolei zwrócił się z tą spraw·~ ~ażaleni_a w insty~ucjac~. _M
Łódź-Śródmieście. m. stwierdzono, ze społdz1el
DRN
do
Sprawę zbadano i okazało się, n!a „Tem?o" nie .ma wywieszże kierownik DBO nr 39 ob. k1 o prz.YJmowaniu skarg. a w
Góralski brakującą część wę-j jej pu_n~tac~ usti:g?wych J? 'e
gla przywłaszczył sobie, wpi- ma ks1ązek zyczen i. zaz_alen.
_Sprawa skarg i z~zalen om.~
sując jednocześnie w książkę.
na se>JI
iż całość wydał zainteresowa- Wlana była wczorai
DRN Łódź - Sródmieście. Po
nym.
dyskusji postan0·
ożywionej
Podobna historia zdarzyła wiono m. in. w celu ułatwie
kierowania
się. R. Faszynowskiemu. zam. nia obvwatelom
ul. PKWN 26·33. Otrzymał on skarg dot:•;czących lecznictwa,
ze składu nr 109. zamiast 800 we wszystkich aptekach i okg - 685 kg węgla. Ob. Faszy- środkach zdrowia śródmieścia
en fakt do umieścić napisy informujące o
nowski zgłosił
DRN. Sprawą zajęto się i wy· przyjmowaniu skarg przez Ko
kryto, że brakujące 115 kg misje Zdrowia DRN w Ośrod
przywłaszczył sobie przewoż ku 7.drowia przy Al. Kościusz
nik. W obu wypadkach spra· ki 48. w każd.v poniedziałek
wy skierowano do prokurato- od godzinv 11 do 13.

skarg

mówiono na pos:edzeniu
DRN

Łódź-Śrółm' eśc'.e

Obrady plenunt
ZG. Zw. Zaw. Włókniarzy
(Dokończenie ze str. 1)
lone urlopy pracownikom_ Ar.a
liza urlopów wykazuje, że o ile
w styczniu 1952 r. - 2.7 proc.
pracowników przemysłu bawełnianego było na urlopie, to
w sierpniu było ich 9,8 proc.
Jeszcze jaskrawiej to zjawisko występuje w przemyśle
gdzie w
włókien łykowych,
styczniu było 1.3 proc. pracowników na urlopie, a w lipcu 14 proc.

A JAK W 1953 R.
Po przeprowadzeniu dalszej
analizy wyników pracy przemysłu włókienniczego w 1952 r.
w dziedzinie jakości produkcji.
kosztów własnych, akordyzacji
prac, dyscypliny pracy, ruchu
wielowarsztatowości, konserw:i
cji i remontu maszyn - wiceminister Jóźwiak omówił za
dania stojące przed przemysłem włókienniczym w 1953 r
Zadania na rok bieżacy
są poważne i trudne. Narodowy Plan Gospodarczy przewiduje wzrost wydajności pracy
w przemyśle bawełnianym o
4.8 proc., w przemyśle weł
nianym o 9,2 proc., w prz~my
śle jedwabniczym o 6 proc .. w
przemyśle dziewiarskim o 16,7
proc.
Waźnym zadaniem roku bie
źącego jest wzrost udziału k.1biet w produkcji, i zwiększe
nie możliwości awansu społecz
nego dla kobiet.
Zadania są t~udne, ale realne i możliwe do wykonania.
Podstawowym warunkiem ich
wykonania jest rytmJczna i har
monijna praca w każdym miesiącu i dniu wzrost akordyza.
cji pracy. przestrzeJ!anie s:ocjalistycznej dyscypliny pracy, konserwacja maszyn j lik~
widacja postojów.
Z kolei zabrał głos przewod
Głównego
zarządu
nlczący
poseł
Włókniarzy
Związku
Krzywański, który omówił nie
dotychCTasowe;
dociągnięcia
oracy ogniw -z:wiązkowvch i na
kreślił -zadania związków za-

wodoWYCh w zwiazkn 7 realiiacją planu na rok 1953.
- Podstawową przyczyną Krzywa6.ski
powiedział poseł
- osłabienia ruchu współzawodnictwa pracy jest zła prac~
ogniw związkowych. if!•t bral<
pracy masowo-politycznej_ ab::trakcyjne traktowanie ruchJJ
współzawodnictwa w oderwal'liu od fundamentalnej spraw'
'NYkonania planów produkcyj
-iych i realnego wzrostu wyfainości pracy.
Zachly~tvwaliśmy się wyso
kimi liczbami zol'-owiazań ok·
!icznościowych. upajaliśmy sir
'eh liczba i wartością, a niP
Z<Jbowiązał
wiazaliśmy tych
"! wykonaniem Planów.
U źródeł braków i błędów

w naszej dotychczasowej pr'lcy tkwi niedocenianie roli mę
żów zaufania w kierowan:u
grupą zwią7.kową i w werbowaniu członków. Nie można
dopuścić do stanu jaki zaistniał w ZPB im. Stalina, gdzie
40 proc. pracowników jest poza szeregami związku zawodowego.
Mobilizując załogi do wykonania planów, musimy

pamię-

tać, że

plan to w ostatecznym
rachunku zagadnienie ludzi
ten plan wykonujących. Stąd
troska o człowieka staje ~ię
jednym z naczelnych zadań
w walce o realizacię pla11•.>w
produkcyjnych. Od naszego
stosunku do człowieka i jego
potrzeb zależy często jego postawa w pracy zawodowej :
wydajność jego pracy.
Mamy szereg prz:v.kładów
niedostatecznej troski i niedbalstwa o sprawy człowieka
pracy.
Powaźnie zaniedbane są Domy Młodego Robotnika. Kp. w
DMR przy WZPB im. 1 Maja
warunki higieniczne i wypopokojów pozostawia
sażenie
wiele do życzenia, w DMR
przy ZPW im. Rychlińskiego
w Bielsku jest brak wody, w
Kudowie absolwentki SPP nie
mają świetlicy,

Rady zakładowe nie przejadostatecznej troski o
sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wystarczy powiedzieć, że w WZPP im. 1 M:a~a
wykorzystano w 1952 r. sumy
przeznaczone na BHP ty!l{o w
55.6 proc., w Białogardzkich
ZP Roszarniczego wykorzystano tylko 26,2 proc. funduszów.
a w Górnośląskich ZP Roszarniczego zaledwie 5,8 proc.
rok
Weszliśmy w czwarty
Planu 6-letniego wzbogaceni w
nowe doświadczenia. Czeka n'ls
nowy. trudny rok, zmagań na
wszystkich frontach naszego
budownictwa.
Realizujemy nasz plan w
warunkach ostrej walki klasowej. Istnieje u nas i działa
wróg klasowy nie cofający się
przed żadną zbrodnią. Wymnga to od nas wzmoźenia czujności rewolucyjnej w codziennej naszej pracy.
Zaostrzenie czujności - to
walka z awariami i wypadkami, to ochrona tajemnic pań·
•twowych, to walka z wrogą
plotką, to tępienie niefrasobliwości i gapiostwa.
Po referacie posła Krzywań·
•kiego wywiązała się szeroka
której wzięło
w
jyskusja
1dział kilkud7iesięciu mówców.
Do zagadnień poruszonych na
0
tenum powrócimy w najbli-?··zych numerach naszego pisma.
Obrady trwają.
wiają

(mb)

O tyciu i walce

Feliksa

Księża z Łodzi ·i województwa

wieści

dla

miłośników

wodno-wądrowne
WypGżyczaln·a sprzętu !~rystycznego

ezestn!etwo w sze.regach FrO'Dtu Nart>dowego pod prze'\-vcdni-

<:twem Prezesa Ra.dy M'nhst.r ów
Obywat.t!Ja

Bolesława

B!eruta.

glębc•'.<o przekonani.
Polskie Towarzystwo TuryRady Państ wa z dn!a
9 lutego br. o i>bsadt;aniu sta- styczne w Ł!)dzi ułożyło już
W sobotę, 28 lutego br.,
now'sk kościelnv-ch zapabiegn>e program wycieczek na sezon
tyeb wiosenno-letni. Na każdą nienadnżywania
mnżl~woś·ci
o godzinie 16 nastąpi urostanowisk dla dzia!alnoki wr11- dzielę lub święto zaplanowawysU..wy
czyste otwarcie
przcclwkn
wymierzonej
,
1
,
gie
Dnia 25 bm. odbyło się zebranie Sekcji Księży przy Związ
poświęcon'!j pamięci Felikno kilka wycieczek - koleją,
Państwu Lttdowemu I J>ny-rzv·
ku Bojowników o Wolność i Demokrację, na którym ksiądz
urzą
sa. D;>;ierżyń~.kiego,
ni s;ę do sl::oo-!':'vnow3nła v:y- samochodami, tramwajami. ro
dziekan Matuszewski omówi! dekret Rady Państwa z dnia
dzone,j w !Gkalu przy ul.
W<="TIÓłT?r:-:C'.\· werami.
sz-cz.crej
i
sUków
między koś.c'.olem t pań~.twe .m.
9 lutego br. o obsadzaniu stanowisk duchownych kośclel'llYCh.
Pl:>trkowE.kiej 232.
Niebo·
zwiedzą
Łodzianie
Polska Ludowa. to kra.I b11du
Po ożywionej dyskusji, w któr ej zabierali głos księża-patrio
~lący swą S2JCZPśt1wą JH'Z:\H"Ziośl•
rów. Sulejów, ~Spalę, WyszoW 7 salach zgromadzi się
ci m. in. ks. dziekan Litewka, ks. Chrulewicz i in. uchwalo- l~p<;ze .1ut.ro~ ori~rna uraca n1iKampinoską.
Puszczę
bogaty materiał archiwa!robotniJ<ów, gród,
rze~z
li0<nO'wy.ch
no również re.zolucję, w której czytamy m. in.:
Płock i wiele innych malowni
ny, udostępniony przez Wy
ehlonów i Inteligentów.
sabotażu,
próby
Wsulk>e
czo położonych miejscowości.
.l•st 'obowiązldem patrloty·czHistorii Partii U:C
dział
„Wierzymy nle tylko w moakej"i szpi.egowz;k i-ej czY dy"• er~ Pomyślano nawet i o wędka
nym i ogólnoludz!<i.m, w któżliwość, ale I k<>nie-cz.ność W!;>pÓl
PZPR. Przy rozmieszczenit1
żywot
dla
zbrodnia
są
syjnej,
do
mis.le
suzytną
mają
rym
pra.cy władz koścl-eJnyeh z wlaekipa
pracuje
wystawy
ny-eh lntere~6w naszej oj.c2y:1.ny rzach. Tych oczekują ;vypady
spełnienia i księża katoli-ocy w
Polskiej RU!!czypo.s.po.\1dzatnl
Pn-:edsiebiornad rzekę Wartę.
montażowa
- Pt>lskl Ludnwe.j.
PolS>Ce.
teJ Ludo·wej, gdyź tego wymaP<>trze!my nam jest pok6j
Na&;a pa.lska raeja stanu wvstwa Wystaw i Targów oga dobro oJC?:YZllY i kofoioJa.
Obok wycieczek do mle3scowewnętrzny I zewnętrzny, prz.e
maga zd.,.cydowanego od·:>ięcla
W tYID d<U<:hu ustalone zostaraz pla5tycy z łódzkiej Pra
to, my ksieża z kom!"l! i sym- wości położonych w pobliżu
się od wrogi~J Pols.ce wnjennej
w dnm H kwietnia J9SO r.
ł!>
cowni Sztuk P!astyc:m.ycb.
paty<:y, oświa.dcza..my. iż ·wr'J'Z Łodzi, projektuje się I ·tygopolityki Sta'nów ZJe>Cl.nc>ezony-ch
porozumien.ie między epiiSko'f)az całym na.rodem stać będz'e dniowe wczasy wędrowno-wo
i innych państw kapltal!„ty<'Ztem, a rządem Polski LudnWycieczki zbiorowe momocno w szereg•eh Frontu
my
od
e
l
s·
O·d-cięcia
a
ę
Wvma_
nyd1.
,
weJ.
NarCJotl<>wego. bo tą J>OStawą u- dne na szlaku Ostruda - Łe
cogą zwiedzać wystawę
Porozumienie, to nle del<lara- pos.taw" polltycz.ne.I tych, k'óma<:n.iaroy jedn<>M naro"111 dla ba. PTTK dysponuje 50 kajarzy pod o.słona autoryt.eJtu h:-e„
cja s.a.m;r-ch tylko p<>glądów, to
clzlennie w godo:inach od 10
do-bra kośclo.fa I ojezyzny".
Tar~11li C7Y du-chowl•ń•twa. cl•dwu~tron
zobowiązani.e
układ.
kami.' Wczasy te rozpoczną się
do Hl z wyjątkiem czwartża do wzni·~eenia nowel zawiebyć urz.e·"7v ...
winno
które
ne.
w drugiej połowie czerwca.ków. W piątki wy:..tawa bę
Turhv wo.l ennej I przywTóccnia
Dla
dnia.
'vistniane każ.de· go
Zrozumiałe. że aby korzystać
d7.iP. otwarta wyłącznfo dh
nas ks'ęży płyną z 11orox1.11nie.- kan;tat:zmu.
całego d11<'hoz nich, trzeba być członkiem
Ob<lwia.?Jklem
nia 01.kazy I wytyczne, ja!< n1'lzwiedzających indywidualobow·ąz
wień;twa w Po.l®ee,
rnv rettlizofll.q:::.ć sw~ poi'\"•annf ...
PTTK. Formalności związane
nie.
Okre-:owe'
z
k•lężv
nas
i
lde!ID
.rtwt:> na baz:"' za dań Frontu
członka
na
z przyjęciem
Na.r<>dowego. Walka o pokój Ko.mlsj.i Księży Jest .czynne uwyższych
PTTK są nien;rvkle uproszczo
ne, a obowiązki ciążące na
1 MAJA (dawniej RnbotŁodzi
członku PTTK nie są zbyt
1761
Kilińskie~"
njk
PIĄ1'EK
C~tery łódzkie wyższe uczel· duże.
„w ste·p!e" d-0d ... serce bohat.era" g. 17 · 19 · nie gościły wczora1· k1'lkuset
Począwszy od maja rb. ordozw. od I.at 7
POWSZECHNY CObr Sta GDYNIA CPne1a71! nr 2• RE•l:ORD <Rzgowsl<a 21 osobową grunę młodzieży z te gamzowane będą co tydz!eń
ło'dzlr1·ego.
woJ·ewo"dztwa
renu
dokufilmów
Program
„In19
g.
21)
llngradu
LUTY
wycieczki piesze i kolar~kie
. ,
„Fanfan Tulipan" I(. 16
kult -o~wiat
ment 1
tryga l miłość"
Były to tzw. „otwarte drzwi" (połączone ze zdobywaniem
18. 20 dozw. od lat 18
Perta
„Hang czo11 DZlS
!l\1. ST. JARACZA l\TaGabriela
racza 27-29) g. 19 „Pul· Ch!n". „Prze~lad 1<ulrn R.OMA rRzi;:owsks nr 84\ wyższych · uczelni zorganizowa p1..1nktów na odznakę turystyPremie- ne dla młodZJeży klas jeden.a- czną).
•• warszawska
ralny 4-5?" PKF s-53
JUTRO
kowni·k F<>ster'
· jej z
od
ra" g. 18, 20, dozw.
IO 19 doz.w od lat 7
g„Ulica
Romana
s t yc I1, w ce1u zapoznama
,
lat 10
Graniczna" ~
(Trau~utta nr ll
.UAŁY
W początkach marca przy
g 19 15 „Domel< trzeeh
(Nowe z•otno1 pracą i nauką na różnych kie20. dozw od I 12 f'rogr so.nJsz
dziC'\.VCZąL"
dla naJmlod : „:7.Ma- ,.Pani Derv" g. 18.30 - runkach studiów oraz pomoc? łódzkim oddziale PTTK {Piot.r
WAŻ1'E TELEFOJ\'Y
w wybraniu zawodu . Miodzie.';
dozw od lat 14
Pogot R•tunłrnwe 254-44 :.JUZYCZNY
dziadek rzene"
dzil
(Piotrkow8
St.rat Poza:·na
,.Ml11to Kuln", „Fyła STYLOWY - Nieczynne podzieliła się na grupy we243) f! 19.15 „Krai.
J{om M!e.1ska MO 253-60 ska
NaJ'llcz·
zainteresowań.
dług
remontu.
powodu
z
17
16,
g.
sobie mrówka"
na uśmle-chu".
.M i ejs~<l Ośr. Infe>r. 153-15
SWIT <Baluckl Rvnek 11
(Więckow MŁODA GWARDIA (dl•
ŻYDOWSKI
•. Zakazane ulo•enki" "· nie.isza grupa udała się do
15) g. 19.3-0 „Her ~J~~~~ii:'J J~le~rifon!~ 17 45, 20 dozw od lat 12 Politechniki Łódzkiej, następO~i!UQ~ skiego
szełe z Os·Lr0opolau
rzy" dod. „Sprawny do l'ATRY 1Slenktew1c7 a łO\ na do Uniwersytetu Łódzkie
2'7 luteg<> 1953 r. o "'o* Dnl.a
(Kop,ern'l<e pra•c:v 1 obrony" g. 16.
„PINOlUO"
„Knock ·out" dod. - go, dwie pozostałe do WyŻ$Zej dzin!e
18 w pierwszym, a o godzi16) g 17 „Skub na puSzkoły Ekonomicznej i Wyż- nie 18.30 w drugim terminie. w
16.
g.
brzuszny"
„Dur
18, 20 dozw. od lat H
Aptelct: nr 1 (Pabianic- stkowhi"
z.k
•
18. 20 dozw od lat JO
lo.kalu NOT w Łodzi, ul. Piotr·
&ZeJ S oły Pedagogicznej.
ka 56). nr 11 (Pio trkow- ,ARLEKIN"
(P!otrknw- MUZA (Pabianicka l73J
WSP kowska 102, odbędzie się walne
b t
·
w
IPr?:eJa1<1 "" ~'
Wl~l.A
gka 127), nr 12 (Przejazd sl<a 152) g. 17 - „Jaś
czasie po y u w
,,D,,.kumeM•tY zdil'ady".
Moo•kwa
„Expre·SIS
członków Stowarzysze~ebranie
59), nr 43 (Zielona 28). szpak''
d-0d. „Na wielkie.I budo przyi;.zli studenci zwiedzili pra nia Inżynierów 1 Techników ·Pne
Oee·an Spoko1ny" dod.
nr 14 cwschodnia 54) nr
,.Pala.c dzie-ci" g. 18, 20 w!e" g. 16. 17, 18. 19„ cownie fizyczne i chemiczne. mysłu Rolnego 1 Spożywczego,
~
36 rL1manow>k1eeo 37)
20. 21 - dozw. od lat 7 gdzie odbyły się pokazowe Oddziału Łódzkiego.
dozw. o<! lat 12
(AJ. KośA. S nr 41
Dziś. 2'7 lutego, 0 g<>dz. 19 w
ciuszki 48) dyżuruje co(Franclszltań- Wf.OKNIARZ <Próchn\ks ćwiczenia, zapoznające z pra- lokalu
PIONIER
NOT. p!otrk-0wska 102 , oddzienn :e.
161 „stróJ galow~·" dod cą laboratoryjną. Również na
ska 31) „Miasto nieDYZUR POŁOŻNICZO· FILHARMONIA (Naruto- uiart;mione"
16 • 18 • Politechnice goście wzięli u· będzie się Aka4emla z okazji 3~
~.
„Bumelant"
dod.
wieza 20) g. 19.30. XXV
GDIEKOl.OGICZNY
powstania Armil Rarocznicy
20 dozw. od lat 14
Od godz. 8 do 20: szp
Koncert Symfoniczny. ,.Chrońmy zdrowli!" g WOLNOSC
CNap16rkow- dział w ćwiczeniach i byli na dz!eokl„J.
Curle-Sklodow- W progr.: Beethoven, 17, 19 dozw, o<! lat 10
M
Im.
skieo:o 16) „cywil na wykładzie. Na WSE wysłuchaPnia 21 lutego 1953 r. G lf<>sklej - ul. Curie-Skło Hay~n
stadionie" dod. „D.,,ku- li wykładu z ekonomii poli- dzinle 16 w pierwszym, a o goPOLONIA CPlotrkowsk•
dowskiej 15: od godz. 20
tyczne]·.
16.
g.
zd!raAiy"
men ty
dzlnle 16.30 w drugim terry\lnie.
67) „A po $O bocie Jest
do 8: szp. tm dr H Wolf
•lt.INĄe
• Zwiedzenie wyższych uczel- w lokalu Okręgu Lasów Państwo
niedziela"
- u:. Łag' ewn,cka 34.
dozw. od latg 1'16, 18, 20 18 • 20 d0tzw. od lat 7
· h prac wych w Łodzi, ut. Za.chodnla 100.
i apo nanie i
ZACHĘTA (Zg1erska 261
BAŁTYK (Narutowicza 201
l'lł'IJ"ł"ann~
• ą o.dbędz'e sle walne zebranie człon
s ę ~ lC
<żerom „Sp!e.nlonv nurt" dod n.• z ~ .
,;.rraglezny pościg" dod. PRZEDWJOSNJg
- . ''Cd'T • ._...,.
młodzie· ków Stowan:ysi;enia Inżynierów 1
pomoze
~11ewątpli~1e
radio·
dźwięku
„Droga
g
„Skarb"
74)
sk!ego
,.Pogotowie ratunkowe"
Techników Leśnictwa 1 Drzewwyborze
w
WOJewodztwa
zy
J
od
dozw.
20
lB,
g.
wego"
12
lat
od
dozw.
20
18.
NOWY <Więckowskiego 15) g. 14.3-0. 16.30. 16.30, 20.so
nlctwa Oddziału Łódzkiego.
(w)
zawodu.
lat 'I
dozw. od lat 18
nieczynny
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kościelnych

Jesteśmy

lż

dekr~t

„Otwarte drzwi"

na

uczelniach

27

0

APTEK

KONCEltJ

*

*

l

l

j
ik
.
K terown a dz ału planowania I inwestycji
zatrudni natychmiast Spółdzielnia „Xenon"
497-K
Łódż. ul. Kilińskiego 180.

o

I

Konstruktorów (inżynierów łub techników)
z dniem 1 kwietnia - a dwóch od zaraz furo Konst.r ukcyjne Centralnego
zatrudni
Zarządu Rem. Maszyn Przem. Włókiennicze
go i Odzieżowego. Zgłoszenia: Sekcja Person~lna Plac Zwycięstwa 2. Budynek „A" III
546-K
piętro pokój 107.

księgowego i zastępcę główneg;
księgowego zatrudni od zaraz Fabryka, Firanek im. M. Fornalsl,iej w Skopaniu gm. Bara.nów. Oferty wraz z życiorysami składać należy w Dziale Personalnym Centralnego Zarządu Przemysłu Tkanin Dekoracyjnych w
Łodzi ul. Piotrkowska 64 prawa oficyna Jl
560-K
piętro. Mieszkanie zapewnione.

Głównego

LEKARZE
prześwietlaRENTGEN
1ie klatki ptersiowel to
•adka B-9. 1s-11 Obr
flł~O-Gl
:;talm>?radu '111
OT REICHER specjallsta
vener:vczne skórne. piele>
cza burzeni al Pl-0tr·
·;e
cowska 14 czwarta-•lórl12311.ni
rna
or KUDREWICZ specja.lsta, weneryczne, skórne
8-9.30, ~ Piotrkowska
(2507-G)
nr 106

Władysław Forbert

I

Dr ZAURMAN speeJallweneryczne
;ta skórne.
NarutOWI·
l-9.30, ł-4,
(2170-G)
'za 2.
SPRZEDAŻ

KUPONY
1rarn1turowe
sukienkowe
Budownictwa - otaszezowe.
paC2ek PKO kupuje
~
Miejskiego w Łodzi zawiada- •klep z sa.modzialamt, ul
Plntrkowska 120.
mia, że siedziba Zjednoczenia
ZAOFIAROW. PRACY
została przeniesiona z ul. SienZjednoczenie

d

o

{.

a

szkól
kiewicza 28-30 na ul. Piotrko1 ABSOLWENTKI
ogólnowską 55, tel nr .nr 106-·62, podstawowych,
1,sztalcacych uczą się ma
55fJ-K szynoplsanla. stenografll
103-50 j 243-92.
Kursy
w e j . ZapisyStenogra- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' ! b i u r oStowarzyszenia

t""'----·-----------------1
CENTRALA APTEK SPOŁECZNYCH

- Maszynistek. Kif6w
lińskiego 50, Piotrkowska
<2189-Gl
B3

ODDZIAŁ na m. ŁóDZ

Al.

Kościuszki

nr 69

przypomina, że stosownie do uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 14.
12. :950 roku wszelkie ·zażalenia i odwoła
nia załatwia dyrektor lub jego zastępca w
ooniedziałki od godz. 12 do 14. Jeśli w po-

n;:a7iałek P_n:vpada d?'<"fi wnln'' od pracy

dniem przy1ęć jest najbLższy dzień pow492-K
szedni tygodnia.

LOKAI,E
2 pokoje z
I piętro, wszelk•e wygody, Gdańsk na
pokój z kuchnJą w Łodzi
Wiadomość. Limanowskie
(2045-G)
go n m. 10
ZAMIENIĘ

kl.Ichnią,

I

3 pokoje z
l slutbowy. wygody w śródmieściu na
nok(rj z kuchnią lub 2
pokoje z kuchnią, wygody Oferty slcladać B'uro
Ogloszei1 Piotrkow•ka 96
(19eO-G)
„1313" .f

ZAMIENIĘ
kuchnią

'

.

'

Montaż

Zdjęcia

ZAWIADOMIENIE

o

rozpoczyna
w lodzi
Dziś

łV

Olimpiada

Mate motycz na
Dziś o godzinie 9 w sali X
Szkoły TPD przy ul. Wólczań
skiej 121 rozpoczyna się IV

Olimpiada Matematyczna. Bio
zawodnicy
udział
rą w niej
(52 osoby, w tym 9 dziewcząt)
z woj. pomorskiego, łódzkiego
i Łodzi. Olimpiada będzie
trwała dwa dni.
Podobne zawody odbędą się
Warszawie,
w
równocześnie
Krakowie. Wroclawm, Poznaniu i Lublinie. Jest to czwarta
tego rcxl7.aiu „olimpiada'' organizowam1 przez Pols.kie Towarzy~two Matematyczne dla
11cr.niów ~z'kół średnich, mają
c"' na celu rozsr.erzenie zaintematematyką

re~owanie

I W.Y•

młodzieży
w!iród
szukanie
Rr.kotne; jednostek o wybitnych zdolnościach matematycz
(w)
nych.
Wyda~ Instytll"t Pr~y Czyteln'k
Redakcja 1 Administracja Ł6dż,
ul. Piotrkowska !ltl, tel. Centula
Red nacz. 125-84 godziny
ZS~-00
Sekretarz odpow.
przyjęć .12-13.
204-75 godz. przyj. 10-12. dział
~ospodarczy 283-00, wewn. SG oraz:
~23-32. dział sp.ortowv 2ll8-95, dział
kult lłl-10. dział mleJski 143-80
l 2113-00. wewn. 37, dział ll11t6w
1 korespandentów 263-00, wewn. 40
1 114 _32 •

Redakcja ~knolsów nie zwraea,
za treść t terminy ogłoszeń nie
bierze odpowiedzialności.
Plotrknv:ska 9~.
Dział o~oszeń tel. 111-~ t 114-75 czynny 8-16,
w soboty 11-14.
Cena w prenumeracie pocztowe)
5

zł

m•eslęczn!e

RetłaguJe Kolegium Redake'.Y'Jn,..
WyllaJ-e IMJtytut Pra.~y Czytelnllc

kUT'iY kt"OjU. 8Z:V
modelowanie IPR
Zapisy
Piotrkowska 69
wdzlennle od godz 9-12

5-MJES,

KINO „WISŁA" ul. Przejazd 1
od dnia 27 lutego 1953 r. wyświetla:
FILM PRODUKCJI POLSKIEJ
„D O K U M 'E N T Y Z D R A DY„
Reportaż z procesu krakowskiego

Wacław Kaźmierczak

Tekst
' · ~~! ! I
Karol Małcużyńsk.l
Produkcja
Wytwórnia Fłl.m6w Doku.mentalnych
Ceata biletów zł. 1.35,

Or LASZEWSKI, sk6r,e-weneryezne. prze1'r<>wadz11 s1e AnnU Ludove1 27. róg Narutowicza
'rz„1mu1e 17-19.30

KUPNO

s

kawska, róg Traugutta), uruwypoży
zostanie
chomiona
czalnia sprzętu turystycznego.
dyspozycji zainteresowaDo
nych przygotowano do wypożyczenia: kajaki. plecaki. l.rnchenki polowe I 2-osobowe na
mioty brezentowe. Ustalono
przy tym bardzo niskie ceny
za wypożyczony sprzęt. a ja·
ko przykład niskiej kalkulacji
zł. 5 za
może posłużyć cena na 2 dni nawYP-Ożyczenie
miotu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Towary polskiei produkcji i in •.
„PACZKI PEKAO"

Praco w n i cv poszukiwani
a

sportu

program łódzkiego PTTK
UZNANIEM - Piękny
Wczasy

WITAJĄ Z

dekret Rady Państwa

Dzierżyńskiego

Oobre

eta l

t

1.282-Kl

16-19.

ROZNE

motocykla
nr EL 2567 prost;ony jest
o zgłoszenie się do ob
Panka Łódź, ut, Miejska
4-1 (sprawa re,e.trM,lfl
PARYZANKA ArtystyczCerownia naprawia
na
garderobę bez śladu, Ul
Wieckowskiego 8-11.

WŁASCICIEL

ZGUBY

poszuku!e lokalu
przemysłoweg0 możliwie na partene z Inr
stalacją, siły, światła, i:azn 1 wody o po-

wierzchni 200-ZSO m'. Oferty „543" składać
do Biura Ogłoszeń Piotrkowska 96.

543-K

ZAKŁADY

PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO

Im. T. RYCHLIRSKIEGO
Al. Kościuszki nr 23-25
przypominają, że stosownie do uchwaly
Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia
14. 12- 1!>50 roku wszelkie zażalenia i odwołania załatwia dyrektor lub jego zastępca w poniedziałki od godz, 13.30 do 17.
Łódź,

Jeśli

I

poniedziałek

dzień

wol-1
przypada
w
ny od pracy, dniem przyjęć jest najbliż
487-K
~zy dzień Powszedni tygodnia.

NAUKA t WYCHOWANIF ZAPISY na 3 1 5-mtes:ecz
nv kun kroju, szycia
1ero1u modelowania ubrafl dal'Y'
kursy
s-MIES,
szvcla 1 modelowania - sltlch, dziecięcych, biel
rPR, Sw1erczewskle(lo 17 +nJarstwa przyjmuja kur
od
codz1enn1e
Zaplsv
sy IPR - Próchnika 25
godz, · &-12 I 1&-19, ,

dla osób otrzymujących przesyłki od krewnych i znajomych zza granicy
ZLECENIA I WPŁATY PRZYJMUJĄ:

w New-Yorku

PEKAO TRADING CORPORATION, ,
New York 4. 25 Broad Street, room 1624

1
•

w Paryiu

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

,.
Paris IX. 23 rue Taitbouł
melwydaną przez
dunkową
TĄ DROGĄ MOŻNA OTRZYMAC:
PGRN Widzew Pabianice
Wiera Klawltter
.''".!
materiały, meble, cement. cegłę.
złoto dentystyczne i obrączki,
ZGUBIONO kartę melnazwisko
n.a
dunkową
maszyny t narzędzia rolnicze, węałel,
Mieczysław Cie.ciura wyd
maszyny do szycia, rowery, motocykle,
przez GRN PrZerąb P<>W
zegarki .szwajcarskie, radfoodblornlld,
(1762-P)
Radomsko
wózl'i dziecięce. paczki ŹyWJ10śclowe,
""
ZGUBIONO kartę melkroWY I prosięta.
~·
na nazwisko
dunkową
Julian Matras, wyd. w
INFORMACJI UDZIELA:
(1760-G)
Radomsku
ZGUBIONO kartę melna nazwisko Wnrslllawa. 111. M:t7'.0WfPflka H.
duhkową
514-K
wydaną
Stanisław Kłos.
orzez MRN Radomsko
kartę mel ZGUBIONO leglt. lJbezp.
ZGUlllONO kartę mel- SKRADZIONO
St.animetrykę uro- Spot ! Zw. Z11w.
dunkową,
na nazwisko dzenia
1unk<>wą
teint. Zw. Zaw. >Jaw Dubas Łódź. NaruZC>fia Kosptn, Wschodnia leglt. tramwajową
10
m
9
·n«'ft"7a
na na
(1923-Gl
nr 31
zw!skO Ewa Franciszkow
ZGUBIONO kartę mel- >ka zam, Łódt, Lutomler ZGUBIONO leglt. służbo
wyd. przez
D!' 243
wą
na nazwisko 9ka 152
dunkową
(1082-Gl
Wytw. Filmów FabularTadeusz Blę<lnl.ak zam
St~n!
nazw!!!'<n
na
nych
w Radomsku ul. Fabia- ZGUBIONO kartę mel12~5~-Gl dunkową
nlego nr 16
na nuwi•k< sław RMew1e7.. Orla 3
me!- Tynkowska Helena Ju- 'lGUBIONO leglt. S7'kolną
kartę
ł:GUBIONO
wyd pnez Pre7 WSE Irena Bo<'zkowska,
1unkową 1 pokwit-0wanie l.lanna
na złożone dokume!lty 'im. Rady Narocl-Owej w „ luH Lln<'w• ~8
Górnych
<\nier"iaeh
na nazwisk<> Eugeniusz
ZGUBIONO potw1erd7.e'3ittner. 8osn-0wa 1;;.......n
odbioru wvd pi-z.cz
me1· 'l1e
.!;GUBIONO kartę mel- 'lGUBIONO kartę
na"'.rzeq1en·~ Kupców,
1
polcwitowanle dunkowa i poki"f towan'' ':\Vi~ko Wład:v('!13w Firad!Mlkową,
'P'7d'('l„t•-\r') 1~1
„a zlooone dokumenty - „a złożone dokument..;
Pietr?.ak Marta 1 Maja 35 Marla Mesner wieś -rtra·
•a 18 DOW f, ••k
~GUBIONO lcglt. wydaną
UNIEWAŻNIA się zagu-,rzez 2-letnla Szkolę Fel
bloną p!eczątke o brzmle >KRADZIONO kartę me'
na nazwi•1<:n Te"1lu „Sklep MHM nr 131 1unkową. pokw1towanle ~zersk11
Wvsocka Łódt. No(1931-r.l '1a złożone dokumenty ·esa
w 'Łodzi"
120-41.r.1
votk! 54
ZGUBIONO ' Wt!JŚCiówke dwie legit tramwajowr
zw.
leglt.
ZGUBIONO
Botgnacv
nazwisko
na
nazwisko
na
fabryczną
Aniela Płaczkowska. Ryb c'anowskl, Rzgowska 2" Zaw. Janina Stasio. Ja(2048-G)
27-5
"\O&Pta
(20fi0-G'
2
m.
(1977-G)
na 1 m. 21
DZIENNIK ŁÓDZKI nr 50 (2678) 3
ZGUBIONO

Instytucja Spółdzielcza

za pośrednictwem akcJI

kartę

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

... '!

Kowalski wicemistrzem

Akademickich Mistrzostw Świata
Do mistrZODtw bokserskich
tylko bokserzy Gwardii i Widzewa. Gwar
dia zgłosiła 15 juniorów i 18
seniorów. Widzew zgłosił 9 juniorów i 4 seniorów.
Łodzi zgłosili się

Wychodząc z punktu litery
prawa t.-goroczne mistrzostwa
indywidualne Łodzi powinny
być rozegrane t,vlko i wyłącz·
nie mi~dzy r.awodnikami wymienionych klubów.

Zapyta ktoś zapewne dlaczego brak
je~t
bokserów
Włókniarza, GWKS, Bud0w 1a
nych, Stali, Kolejarza, AZS,
Unii...
O~óż termin zgłoszef1 minął

25 bm.
l\Ilstrzostwa zaplanowane zo
staly na czas od 5 do 6 marca.
Mis',rzow:e Łodzi ma.ią wyjechać następn;e
do Poznania
na mistrzostwa Polski. a tu
tymczasem w aktach z1la jdu.ią
się tyfao dwa oticjalne zgłosze
nia„.
Czas najwyższy :;:acz;ić rnlidni(' p:·acowaĆ. w;c:ny prZI?·
cież,
że zrie;;zenia posif.ld3.ią
sekretariaty, że dysponują
płatnymi urzędnikami i ż:::.„
znajdują się nie·Nątpliw:e w
tych zrzeszeniach zawodnicy,
którzy szykują się do mi·
strzostw. a zapewne nie wiedzą o tym, że nie zostali oficjalnie zgłoszeni do mistrzostw.
Miejmy nadzieję, że w mistrzostwach
udział
weźmie
więcej niż 22 zawodników w
grupie seniorów i 24 w grupie
juniorów. i że mis+rw„twa n!e
bqdą wyłącznie meczem Gwar
dij i Widzewa,
(n)

Rozpoczynamy nowy etap pracv

Zbliża się sezon sportów letnich
Kolarze wyjechali już na szo
Lada dzień zobaczymy na
bieżni lekkoatletów.
Na szereg długich miesięcy
trzeba będzie zapomnieć o nartach i łyżwach a bokserzy nie
będą potrzebowali tłoczyć się
w dusznych sa!ach w czasie
przeprowadzania treningów.
Tegoroczny sezon sportów
letnich zapowiada się bardzo
atrakcyjnie. Na pierwszy plan
wybija się kilka poważnych
imprez o znaczeniu ogólno-eu·
ro:>ejskim.
W maju, tradycyjnym zwyczajem, na starcie staną kola-

sę.

Od 1 do 5 kw:etnia

mlstrzostwa
bokserskie Polski

narciars1c·ch

Pol~ki.

\Vy

zna·czone one zostały n.a S-10
mar:a w Szczyrku.
Ptywacki.e mistrzostwa Polsk'
'<tóre miatv się odbyć w Katowicach,

zorgan:zo''la ne

pełni.

dniu tym zawodnicy. zgrupowani na boiskach, wysłuchają
między innymi przemówienia
radiowego, wygłoszonego przez
prze\vodniczącego GKKF posła Reczka. Dzici1 15 marca r.o
winien stać się świG~Cm całej
naszej młodzieży.

będziemy się emo·
cjonować walkami pięściarzy,
którzy zjadą do Warszawy, by
wziąć udział w mistrzostwach

W maju

Centralne

mrstrzostwa

- 30 pkt„ CSR NRD - IO 1:kt.

Ws:pareEały

25 pkt. i

sukces

rac.~zieckich

iy;wiarzv

rozi;ry\• a'1'lych
kon'lrnrcnz mcw~·ch J\ka.<lemickirh

W

.cjaeh

;u:.s.trzostw Swiata w Austrii Tl'O·

tulemy dal<ze sukcesy zawodników radzlcoeluch.
W
szybl<iei jeździe na lodzie
mężczyzn

śc'::·~h

wszyst.~t:.('h

11 'l

dittgo ...

trzy p•crwsze miejsea z~
alrnde,m'rcy
reprczentan.cl
Rafli '.erkirs-o.

jęli
Zw!ązku

\V bi<'gu na 1500 m pier-tVs7,~ był

rawto''' -

2.tfl,ł:

wy;rai Zybln -

h;c!:; na :iflOO m
8.~9,1.

l~onkurenrjt' d!a.
równleż !yŻ\•'hrki

W
żyła

kob'et w:v::-ra.ly

radzleoekie.
blei:u na 1000 m 7.W""c'rAfd!l'1Illn a - 1.46.1, rów !!1rt

drug!c i trzecie

n1· e-.f.~·cc

z:•Ję:y

utw!ldnkzki zwiąlJku Radziccl'J o i::o. Bici; 3cao m wyi:raiy równiet

Europy.
tv7.,-;.•i:i·rki
radzie0kie
za ~n i-.łe
W sierpniu odbędą się w
c"'~ery t>i~wS?/! m•e;9Ca. ~a.~ 1 ep·
szy czas - 6.1,9 miała Rylewa.
Polsce Akademickie 'Mistrze·
stwa świata. Na starcie zobaczymy przedstawicieli sportow
Ogniwo nadal prowadzi
ców - studentów z całego
Do Łodzi przyjadą v.·~zyscy naj
w odbywająeym sic; w w~r
świata.
Zawody odbywać się lepsi pływacy z:·ze.szen:.a Sporto.50zawir turn'<'J'J pllki ko~zyk-0·wP.i
bedą w różnych miastach Pol weg-0 Włókniarz, którzy w S'.vo:ch
o
wi:j:.ic!c do I Litd dnzżyn~ ló'łz
okręgach zdobyli pierwsze miejzski.
ki-CP.'O
O:-:rniwa
w,·o::-rala
fłal~7.r)
ca.
spotkani·e - ze Spój11ią z KrakoPiłkarze
emocjonować
się
Jut"<> o godz. 17, a w n'edz!elE:
wa
69:
16.
będą rozgrywkami ligowymi.
o i;odz. 16, w. basen e MDK ~· L<>
dz1, odbędą s1e ccn!ralne mis~ r"Zo
W turnieju w
dal'l<~'ln
d~!m
Obok spotkań ligowych ka- stwa plywackle Włókniarza. M'.ę
prowa.dxi Ogniwo (Łódź) przed
lendarzyk przewiduje mecze z d,;y innymi starto,vać benz'e i<?Budowlanymi z Torun ia.
udziałem
drużyn
zagranicz· ~?:a z na.ile?'.'.zych plyw2oezek Pol
"' dniu dzl,iej.zym prze·w'dziR~i-1 l\!3!ino"s .• a.
nych.
:ia .jr~t prrerwa w ro1/;r'.\·,-,·kil<'h
O~ó~e:n w m strzo;;;t\Va('h udział
Przerzu<:ając kartki kalcn· weż:nie okolo 70 zawodników.
a itokończenie
turnieju nastąpi
Jutro.
darzyka sportowego (łódzk:e
go)' widzimy, że na brak im;:irez nie trzeba będzie narze·
kać. I tak np. w maju mamy
aż 91 pozycji przewidzianych
Do indywidualnych
mistrzostw I mym czasie, kiedy rozgry"·ane
na im~rezy sportowe. Wach· w tenisie stołowym z~to.silo s.ię 56 byly spotkania eliminacyjne o
larz ich jest bardzo szeroki zawodniczek.
które
roze.grazy m!strzostw-0 Łodzi, Włókniarz zor
J. Stanisraw,ki Ł6dź. Renta
Org:mizatorz:v dołożą z pew- spotkania elim'nacyjne.
ganlzowal turn'ej wewnętrzny i pnyznana zon;ila Panu pned woj
nościa wszelkich starań, żeb:v
na
w
1937
r.
Mimo.
że
czul
się
Wszys'kle zawodn iczki po<lzle- szereg zawodniczek nie moglo
v;sz.vstkie bez wyjątku impre- lone zostały na cztzry grupy. w wziąć udziału
Pan zclrowy nie staw!ał Pan
w spotkaniach mi- wówczas
sprzeclv:u w nI?.enie~'e
zy bv!y dobrzez organizowastrzowskich. Czyżby bral~ b;,lo !1:n Pa:ia w stan sooczynku. Done. Z praktyki wiemy, że w grup:e tr7e~iej zanoto'\'2.ł!śmy nte
sp<>dziankę.
SoJ<-01'-0wska z AZS wolnych termi'1ów? Cz" nie mo- tychcz.cis korzvst.ał Pan z przvz.na.
czas; e sezonu zaws7e .Przyby·
nej renty. Z
pr?.edstawl-0nc:zo
pokonala rep1 ezentantkę Loclz ina byłoby w przyszl<>Ec! uzga- przez
Pana stanu faktycz;ie,...o r e
wa nam jeszcze kilkanaście
Kub;akównę ze startu.
dn'ać terminów w oparciu o jed- w·dzę zadnych pod•taw do wzn<>imprez i wówc7.as tworzy się
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Wfókniarza
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Przesunięto
termin m!strz.o.tw
b<>ksersl<ich Polski. MiEtrroslwa
mialy sLę rozpocząć 23 marca w
Poznan'u.
Odbędą się one w dniaeh od 1
do 5 kwletni·a w Poznaniu.
Zmieniono równie-l termin m'.::~rzo5~ w

rze by walczyć w „Wyścigu
Pokoju". Jak nas informują or
ganizatorzy w r. bicż. na starcie ma stanąć rekordowa liczba zawodników. Przygotowania do tej na światową skalę„
imprezy kolarskiej są w całej

Codziennie donosimy o sukcesach naszych narciarzy bicrących
udział w
Akademie·
kich Mistrzostwach świata od
bywających się w Au'<trii.
\V Semmer;ngu, mimo, że
odczu,ra slę dvtklh\'Y brak
śniegu, mistrzostwa odbywają ~ię bez żadnych zakłóce1i.
Narciarze nasi spirnli się
bardzo dobrze. Obecnie może·
my podać do wiadomości o jeszcze jednym wspaniałym suk
cesie naszego młodego zawod·
nika. Kowalski zdob:vł zaszczytny tytuł wicemistrza w
kombinacji norwe~kiej (bieg
na 18 km i skoki). Mistrzem zo
stRł zawodnik CSR Melih Hl.5. Kowalski miał ogólną
notę 440.3. Trzl'cie miejsce za
jął Raszka Polska. Na dal·
szych miej:;:c;ich znaleźli się 4)
Leonhardt (NRD), 5) Fiodo·
row (ZSRR), 6) Friedel (NRD).
Kowalski miał bardzo dobre
skoki, zwyc:ężaiąc zdecydowanie swe~o najgroźniejszego ry
wala Meliha o 14 pkt„ ale nie
stcty ze względu na różnicę
biegu na 18 km n 'e potrafił on
wyprzedzić zawodnika Czecho
słowacjj w punktacji ogólnej.
Najdłuższy skok miał nasz repre7entant Gasienica Józkow~·
~
J
- 69 m.
Narciarze nasj po konkurencji norwei;kicj wysunęli się w
kt „ orr'l
„·
p'erwsze
n~n. ac.11
-.O n :.J na
•
~
mieJSCe - 35 pkt. przed ZSRR

zostaną'"

\V
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w Warszawie rozegrany zo..~Uił o.~t.atnl mll<."Z b<>kserSlkl o mi•trrostwo I L'gi m:~dl.y Gwar !Jią (W-_wa) a Kolejarz.em z Gd"ń
~ka, Spot•kanie zakoń·C'zylo s:ę
wynH<1em rem!sowym 10:10.
:'11.l zd,'ęcl'U: fra:;ment wali< i w
wa.dz.e kogucloj m:ęd7y Murawsktm (Gward'a)
lewe.I strony, a W'elgooszem (li:oleJarz).
Zwyei~żył Muraw~kl.
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z pracy, a Fiedosiejew mieć?

Paweł otworzył oczy i ujrzał, że n.a stoie pall się świeca.
pctrzaskiwanie ognia w piecu; jego ubranie suszyło się na gwo:i;:iziu. Lonuszka, siedzą<: przy stole,
z apetytem jsdla kolacię, a Nikita Fiodorowicz kręcił się po
cha.cif! z. patelnią w ręku.
- Dlaczego zost.awiliście kopalnię bez opieki? - zapytał
Usly5zał również

nieprzyj?żnie Paweł.
- Wspanialy pałac wybraliście
czu! - ui'miechnał sie Samotiosow
jego słowa. - Widziałem pod czas
Marii Teresy. Słowo daję, podobny

sobie, Pawle Piotrowinie zwracając uwagi na
wojny w Wiedniu pałac
jak dwie krople wody„.
- Powicd:cie. dlaczee:o zostawiliście kopal!iię bez oniek\?
- powtó:·zył Paweł. - Nii:> mieliśde prawa! Czy zostały ji.;ż
ustalone przyczyny pożaru? Podpalenie?
- Najprawdopodobniej - podpalenie. Kosikow i Pnnt'clejew twierdzą uparcie, że krytycznej nocy z.nów w'cl?icli
jakiegoś czlowieka, podobnego do was „z wyglądu". Strzelali do niego, ale nic trafili. Uciekł.
- Wracajcie natychmiast do kopalni! Bardzo wam jestem
wdzięczny za pamięć, a le w tycb warunkach nie wolno wam
ani na chwile: oouszczac Prze-klętej. Ten mój wbov.•tór może
się jeszcze przedostać do szybu i wtedy całą kopalnię :>uści
z dymem„. Z;vię!<::szcie, il~ się tylko da, liczbę wartowników,
wym<>czci.e do DC'1 nienia warty jak najwięcej komsomolców,
sprawdźcie osobiście wszystkie urządzenia nrzeciwoożaro
we„. Od razu po powrocie do kopalni wyślijcie guńca do
F'edos'.~jewa, zawiadomcie go. gdzie jestem.
Abasina nie

trzeba niepokoić - dam sobie
mi także jutro moje rzeczy -

radę bez
brzytwę i

lekarza. Przyślijcie
ubranie.

Paweł wyrzucił to wszystko z siebie jednym tchem. Po
chwili wrócił do niepokojących go spraw:
- Jak posuw;i się praca przy oczyszczaniu szybu? Jestem
przekonany, że lada dzień zakończymy rozbiórkę wysadzonej w powietrze części szybu i dalej wszystko pójdzie jak
z płatka. To by znakomicie podniosło na duchu załogę.
Trzeba tylko zachować niezwykłą ostrożność i czujność!
Starajcie 5ię pog!Gbić szyb bez zbytniego ryzyka. Powierzcie
tę pracę najbardziej wypróbowanym i doświadczonym górnikom.
- Nie mogę tego zrozu;i.ieć!... - rzucił Samotiosow, nakładając odgrzaną jajeczmcę na talerzyk.
- Czego znowu nie możecie zrozumieć?
- Powiedzieliście Osipowi, że nie jesteście już naczelnildem knoalni Ah„•in również twierdzi. że zwolnio:io '.Vas

ani słowa„. -

Jak mam to rozu-

- Jestem w dalszym ciągu naczelnikiem kopalni, bardzo
was. jednak proszę, żebyście w żadnym wypadku nie zaprzeczali pogłoskom o wyrzuceniu mnie z pracy. Bard7o mi
przykro. ale to wszystko, co wam mogę na razie pow !t: rl?i~-'.:.
- W dalszym cią.ini nic z tego nie rozumiem!„. - powtórzył wielce zaciekawiony Samotiosow. Ale mniei~za o to.
Wracaj;ic do spraw bardziej konkretnych, chciałbym zaznaczyć, że wasz pałac zdecydowanie mi nie podc>b;i. Daleko
O<! koDalni. ściany wilgotne. zimno. wiatr hula z kata w kąt„.
- Nikita Fin<lorowicz postawił talerzyk z jajecznicą przed
Pawłem. Nie zabiorę was teraz do Przeklete.i. poniewat
pada deszcz i możecie się jeszcze przeziębić. ale iutro rano ..•
- Za nic na świecie. Powinier.em tu być, muszę tu 7.0stać sprzeciwił sie Paweł. Nie jest wykh1c?one, ż~ Roman - ten sta.rzec, którym opiekuje się Pietiusza - zawoła
mnie do si<'bie.
Samotiosow nie bardzo zrozumiał o co chodzi. Paweł z wysiłkiem zaczął mu tłumaczyć.
- Roman poszedł niedawno do Przeklętej Kotliny i od
ra7u po powrocie kazał Lonuszce zawołać naczelnikfiw z kopalni. Roman pracował przed wieloma laty na Przeklętej
i przypuszczalnie wie. jak przebiega chotinik powie•rzny„.
Lonuszka mówi. że Pietiusza poszedł do Przeklęte; Kotliny
szukać starego Romana i dotychczas jeszcze nie V.'Tócił Czy
przy.nadkiem nie wiecie gdzie jest te-rnz Pietiu~za? Odpowiadam ·przecież za niE:go!„. Musimy go za wszelką cenę
odnaleźć!
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