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Ostatnio 30 dafa::ych komitetów zorganiwwali rclnky inpowiatach:
w
dywidualni
pictrkowsk'm, sieradzkim, wie
lm1skim, łęczyckim i radomszczańskim.

tory gospodarki
postancwili wejść
t'inlopi gromady Zielona Dą
browa., pow. radomszczańskie20. O wyższości gospodarki
zespolowej przekonały ich rezultaty wspólnej rr:icy człon
ków spółdzielni produkcyjnej
w Bogumiłowicach którzy jezaofiarowali im
dnocześnie
i.wą pomoc przy organizowaniu
komitetu. Dzięki ofiarnej pracy uświadamiającej aktywistó,.v partyjnych Józefa Osiń
skiego i Józefa Miłopolsldego
- czołowych spółdz'elców w
Bogumiłowicach, wielu wahaj;:;cych się jeszcze rolników w
Dąbrowie Zielonej zrozumiało,
że tylko praca zespoi-Owa stwa
rza chłopu dostatek, kulturalniejsze życie i lżejsze warunki
pracy.
·wspólne siewy r:a wi-0snę
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spółdzielczej

Włókniarze

przedterminowo wykonali
zadania produkcyjne

DZIENNIK

woj. łódzkiego
protlukcyftlych

polityczno-uświadamiają
W wyniku wzmożonej pracy
cej w okres·e I Krajowego Zjazdu Spółdzielczości Produkcyjnej, pr;:;wadzQnej pnez członków gospodarstw zespoło
wych woj. łódzkiego, c°'raz więcej chłopów małC> i średinio
rolnych organizuje komitety założycielskie.
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Rok IX nr 51 (2679)

PRODUKPLANÓW
PRZEDTERMINOWYM WYKONANIEM
CYJNYCH ZA LUTY PQViITAŁY ZAŁOGI WIELU FABRYK BAWEŁNIANYCH I WEŁNIANYCH PLENUM ZARZĄDU GLóWNEGO ZWIĄZKU ZA WODO WEGO WŁÓKNIARZY.

Do CZPB-Północ i CZPW-1 sińskiego w Zgierzu

sobota 28 lutego 1953 r.

Sprawne i terminowe przeprowadzenie

wiosennej kampanii siewnej
naczelnym z·adaniem wsi

ważne

Północ napłynęły m. in. mel- I Pabianickich ZPW.

dunki o wykonaniu zadań\ Zaznaczyć należy, że załogi
produkcyjnych przez załogi niektórych fabryk wykonały
tkalni elektrycznej i przędzal- ' plany na Juty już 26 bm.
ni średnioprzędnej ZPB im. 1 O~iągnięcia te są rezultatem
proprzędzal:li walki o rów11-0mil'>rność
Dzierżyńskiego;
bardziej wniklicienkoprzędnej. średnioprzęd- dukcji oraz
nej i odpadkowej m·az Lknlni wej pracy dozoru technicz(wit).
Marchlewskiego; nego.
im.
ZPB
tkalni ZPB im. I Dywizji KoZPB
tkalni
ściuszkowskiej;
im. Armii Ludowej; przędzal
ni odpadkowej. cienkoprzęa
oraz
średn!oprz~dnej
nej
tkalni w Pabianickieh ZPB;
i odbędzie s1ę
średnioprzędnej
przędzalni
tkalni automatycznej Zakładu
„A" ZPB im. Stalina, przę
dzelni średni-0przędnej i tkalni ZPB im. Liebknechta; przę
Jak donosi :JraPARYŻ. ZPB sa, ośrodek informacyjny ONZ
cienkoprzędnej
dzalni
im. Dubois; przędzalni odpad- w Genewie podał, że VIII dokowej ZPB Im. Il:unickiego: roczna sesja europejskiej KoTkalni; przędzalni misji Go;:podarczej ONZ rozŁódzkiej
średnioprzędnej i tkalni ZPB pocznie się w Genewie dnia 3
im. Rewolue.ii 190::> r.: przę marca br. i trwać będzie do
ZPB 18 marca.
cienkoprzędnej
dzalni
im. Hanki Sawickiej; przę
dzalni średnioprzędnej Z~ierskich ZPil; tkalni Zelowskirh
Cf
I
ZPB; przędzalni ś1·ednioprzE:d-'
nej i cienkoprzędnej· PiotrWARSZAW A. - Prezes Rakowskie!{o Kombinatu im. 1\.1.
NowC>tki oraz przez załogi dy Ministrów mianował ob.
f,ódzkieh Z:ikladów Przemy- Stefana Fariaszewskiego podZP'V im. sekretarzem stanu w Mini'Wełnianego
słu
Gwartlii Ludnwl"j. ZP'V im. ster•twie Budownictwa PrzeReymonta, ZPW im. Pietru- m.v~łowego.

zaI dukcji szczególnie
dania stoją przed pre'1:ydiami
rad narodowych, na których
terenie istnieją jeszcze odłogi
lub inne niezagospodarowane
Zrealizowanie
użytki' rolne.
planu likwi<lacii odłogów jest
sprawą 0 wielkim znaczeniu
WARSZAWA (PAP}. Prezydium Rządu podjęło uchwałę gos])Odarczym i pol1tvcznym.
Masy pracu.iące w;;i: btorąc
w sprawie wiosennej kampanii siewnej.
przykład z boh;iterski<'j klasy
We wstępie do ucbwaly czytamy:
robotniczej, powinny w walce
„Wykonanie zadań czwarte- chowy i pogadanki w ramach o jak najlepsze wykon an ie sie
Planu 6-letniego w upowszechnienia wiedzy rol- wów rolwinąć szeroko wspól
go roku
rolnictwie uzależnione jest w niczej.
zawodnictwo. Na tym odcinku
Dla najlepszego wykorzysta wielkie zadania organizacyjne
dużej mierze od sprawnego i
przeprowadze- nia pomocy państwa winna i polityczne stoją przed preterminowego
nia wiosennej kampanii siew- być zapewniona sprawna or- zydiami rad narodO"wych oraz
nej. Przebieg prac siewnych ganizacja i operatywne kie- Związkiem Samopomocy Chłop
rzłonkowie decydować będzie o wielkości rownictwo całą akcją siewną skiej.
również
planują
oWspółzawodnictwo
nowopowstałvch komitetów w produkc.ii rolnej w roku bie- przez prezydia
rad narodo- parte o realne zadania produk
gromadach Ńieczuj, Będków i żącym, o zaopatrzeniu w żyw- wych. Niezbędny jest wielki cyjne, inicjowane przez masy
\\Tola B~dkowska pow. sie- ność klasy robotniczej i prze- wysilek ze strony aparatu służ chłopskie, winno stać ~ię waż
'
radzkiego.
by rolnej, organizacji polity- nym czynnikiem. gwarantu.i<\mystu w surowce.
w chwili obecnej
Ogółem
Zadania akcji siewnej, wo- cznych i społecznych, działa cym należyte wykonaniP zawol łódzkie posi2da 274 komi- bec dokonania malej ilości o- jących na wsi.
(Dalszy ciąg na str. 3)
tety założycielskie, które z każ rek przedzimowych. szczególSzczegó}nie doniosłe zadania
dym dniem pow'ększają się nie w województwach zacho- stojq przed prezydiami rad
o nowych członków.
dnich i północnych, jak rów- narodowych i państwowymi
maszynowymi w
nież ze względu na koniecz- ośrodkami
niedosie- wiosennej kampanii siewnej
uzupełnienia
ność
wów jesiennych. są szczegól- w zakresie pomocy spółdziel
przede
niom produkcyjnym,
nie ważne i trudne.
Dla wykonania zadań kam- wszystkim spółdzielniom mło
języka
panii siewnej i podniesienia dym, które w tym roku po
produkcji. prezydia rad na- raz pierwszy przystępują do
ro<lowych powinny zaktywizo- pracy zespołowej.
PEKIN. Jak już podawaliśmy szef sztabu pierwszej bryW nadchodzącej kampanii
wać swoją pracę na odcinku
łódzkie
rolnictwa i w ścisłym współ- trzeba rozwinąć szeroką pro- ga.dy lotniczej amerykańskiego korpusu piechoty morskiej,
stosowania w pro- pułkownik Frank H. Schwab le, złożył i podpisał zezna,n:a.,
W ARSZA W A. - W Zarzą- działaniu z organizacjami ma- pagandę
amerykańskiego
dzie Głównym Towarzystwa sowymj zmobilizować masy dukcii nowoczesnych sposo- lttóre ujawniają plan i cele dowództwa
Przyjaźni Polsko - Radzieckiej chłopskie w spółdzielniach pro bów agr0technicznych i wlaś pra.y prow:Wzeniu wojny bakteriologicznej w Korei.
w Warszawie odbyło się po- dukcyjn~'ch i gospodarsl wach ciwej organizacji pracy, tnepełny ło miejsce 8 lipca 1952 r.
Obecnie podajemy
siedzenie przedstawicieli wo- indywidu<1lnych clo jak na.i- ba uruchomić Olbrzymie reByłem w korpusie piechoty
produkcyjne kryjące tekst jego zezna1'1:
jew?dzki~h komisjj międzyor- f.prawniejszeg 0 wykonania sie- zerwy
się dotychczas w rolnictwie.
Frank H. morskiej od 1929 r., a w 1931
pułkownik
Ja,
gamzacyJnych do spraw nau- wów.
Trzeba w większym stopniu Schwable - numer osobisty: r. zostałem lotnikiem i odbyP:o:ństwo nasze stwarza waczania języka rosyjskiego z
dla wzrostu produkcji wykorzystywać doświadczenia - 04429 - byłem szefem szta- wałem służbę w wielu kraterenu województw warszaw- runlq
sldego i łódzkiego. Celem po- rolnej przez zwiększanie z ro- przodujących spółdzielni pro- bu pierwszej brygady lotniczej jach. Właśnie w przeddzień
siedzenia było podsumowanie ku na rok dostaw traktorów. dukcyjnych, najlepszych go- amerykańskiego korpusu pie- wyjazdu do Korei skończyłem
współzawodnictwa maszyn i narzę<lzi rolniczych. spodarstw państwowych, rol- choty morskiej, zanim samolot służbę w oddziale lotnictwa
\>,;vników
prowadzonego przez obydwa przez zaopatrywanie rolnictwa niczych zakładów naukowych mój został strącony, a ja do- sztabu korpusu piechoty morw coraz większą ilość nasion ; instytutów badawczych. Trze stałem się do niewoli, co mia- skiej.
województwa.
nawozów ba szerzej i głębiej przyswaJak wynika ze sprawozdań, kwalifikowanych,
w trzech kolejnych etapach sztucznych. udzielanie kredy- jać naszej praktyce osią!tllię
połączonej
przodującego w świecie
współzawodnictwa obejmują-i tów, jak również poprzez pra- cia
c:vch okres półtora roku zwy- cę aparatu agronomiczne~o. rolnictwa radzieckiego.
W wake 0 zwiększenie profacięstw 0 odniosło woj. łódzkie. prowadzącego instruktaż
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Poza tym w
„Jak stosuję w mojej pracy dy
zatrudniona jest
specjalna referentka personalktóra o<lwiedza nieobecwskazania Bolesława Bieruta na,nych
przy pracy w ich pryzakładowej.
przędzalni

i

watnych mie.szkaniach stwier
z narady aktywu górników" dzaW przyczyny naszej rozpownieobecności.
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Redakcja „Dziennika Łódzkiego" rozpisała ankie~
tę wśród pracowników inżynieryjno-technicznych
zakładów przemysłu włókienniczego w Łodzi ~a temat: „Jak stosuję w mojej prncy wskazania Bolesła
wa Bieruta, z narady aktywu górników?"
Już wiele odpowiedzi wpłynęło, które drukować
będziemy w kolejności ich napływu.
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szechniona jest praca metodą
Zandarowej, a od 1 marca br.
zorganizować
postanowiliśmy
stałe dyżury majstrów na sty-

do Korei 10
Przybyłem
kwietnia 1952 r .w celu obję
cia funkcji szefa sztabu pierw
szej brygady lotniczej korpusu piechoty morskiej. Ws::r.ystkie moje instrukcje i decyzje
zatwierdzone
być
musiały
przez zastępcę dowódcy generała Latnsoha-Scribnera . Zanim przystąpiłem pezpośred
nio do wykonywania mych
w charakterze
obowiązków
szefa sztabu - generał Lamson-Scribner wezwał mnie do
siebie w celu omówienia rozmaitych spraw dotyczących
rozmoPodczas
brygady.
wy generał zapytał: „Czy
pana ze
zapoznał
Binney
wszystkim co dotyczy specjaldokonywanych
nych lotów
przez „VMF-513"? Na moje
pytanie, czy ma on ną myśli
,suprop" (nasza za~zyirowan11
nazwa bomb ·bakteriologicznych), generał odpowiedział

ku zmian w portierniach w
celu przeprowadzenia rozmów
z rob-0tnikami, opuszczającymi
miejsce pracy i maszyny bez twierdząco. Zakomunikowałem
że pułkownik Binney
przekazania ich zmiennikowi. mu.
Odpowiedzialnym kierowni- przekazał mi wszystkie nieJako pierwszy odpowiedział przędnej ZPB im, J. Marchlew
kiem nocnej zmiany jest mai· zbędne informacje.
klerownik przędzalni średnio- skiego,
Pułkownik Arthur A. Binster salowy, który jest kóntro
Radomiński Io.wany przez dyrekcję zakła- ney - oficer, którego zastaInż
dow. Wobec niesubordynowa-1 piłem na stanowisku szefa
•
•
PYTANIE 1: JAKIE SROD- ny.eh n:ajstrów stosuje się sztabu, opowiedział mi w ogól
w nych zarysach. jak tegC> wyNp.
KI STOSUJE SIĘ W ZAKŁA- naJost~·zeJsze kar)'..
między
DLA ZWIĘKSZENIA s.tnYC:O.'u br. .zwolmoi:i-o ~yscyp- magały jego obowiazki, 0 plaDZIE
DYSCYPLINY PRACY, DLA 11. ~rme. d~~h ID8;Jstr~ za 'lie wojny bakteriolMicznej w
WYKORZYSTA- pi.cie wod~1 i palenie papie~o.- Korei i poinforrnował mnie
PEŁNEGO
Islandią
sow w niedozwolonym mLeJ- ~zczeaółowo 0 roli jaką odNIA DNIA ROBOCZEGO?
.
' pierwsza
.
' "i
ODPOWIEDŻ: Dla zwiększe scu.
WARSZAWA. 23 bm. podwowczas
~rywa a
·
NA JAKIE ')rygada lotnicza korpusu piePYTANIE 2:
został w Warszawie nia dyscyp!jny pracy przepro·
pisany
protokół dotyczący wymiany wadz8; się .w naszych zakła- TRUDNOŚCI I z JAKICH -:h-0ty morskiej.
handiowej między Polską a dach i~dyw.1dual1:1e rozmo"':'y z POWODÓW NATRAFIA ZAOgólny plan wojny baktemez:Jyscyplmo~ Kł,AD (ODDZIAŁ) w ORGArobot111!-'~m1
Islandią na rok 1s53 .
. j wanym1 r opuszczaJącym1 dni NIZAC.JI PRACY ZAł,OGI I riologiczne.i w Korei zostal
.
.
orzyslanv przez pohiczon;) gm
Pol;;ka . eksportowac będz,e 1pracy. Rozmowy te mają prze DOZORU TECHNICZNEGO?
oę ~zefów sztahów USA w
d? Islandii ~in. wyroby włó- l ważnie pozytywny rezult.at. W
k1ennkze, mmera}n.e i węgiel 1niektórych wypadkach przeprol OD~O~EDŻ: Jedną z. nai· październiku 1951 r. Połączo
w zamian za śleozie, mączkę wadza się rozmowy w obecno- powazmeiszych trudności w „a grupa szefów sztabów prze
słała wówczas dyrek~;wę, któ(Dalszy ciąg na str. 3)
Iści sekretarza organizacji parrybną i skóry baranie,

Umowa handlowa

Nom •n a •a

o wojnie bak-teriologicznej w Korei

zwyciężyło
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w marcu br.

Franka Schwable

Dyrektywa

Łl

Ses·a Komrsji
Gospodarcze; ONZ

jeńca amerykańskiego

województwo

la

i tkalni

Z

rą doręcz-0no d-0 rąk własnych
dowódcy naczelnemu sił zbroj
Wschodzie
!'.łych na Dalekim
(był nim wtedy generał Ridgway). Dyrektywa zawierała
polecenie rozpoczęcia wojny
bakteriologicznej w Korei naj
pierw na niewielką skalę, w
celach doświadczalnych, a na
stopniowo w roraz
stępnie
szerszych rozmiarach.

Dyrektywa była zaadresowa
na do dowódcy amerykańs!cie
go lotnictwa wojskowego na
Dalekim Wschodzie generała
Weylanda w Tokio. Generał
Weyland zawezwał następnie
'1a tajną konferencję dowódce
5-ej amerykańskiej formacji
lotniczej w Korei generała
Everesta oraz dowódcę stacjo-

Wyposażone

w

nującej na wyspie Okinav.-a
bombowców,
19-ej brygady
pewne jednostki tej. brygady
dobez.pośrednio
podlegały
wództwu lotnictwa ·Nojskowego na Dalekim Wschodzie.
Plan, który omówię obecnie, został wówczas szczegóło
zbadany i uzgodniono
wo
sprawy dotyczące
wszystkie
następ
całokształtu zadania,
nie generał Everest wrócił do
Korei z informacjami, które
przedstawiam poniżej. Informacje te zostały mu zakomun·ikowane osobiście w formie
ustne.i, ponieważ ze wzglę
dów bezpieczeństwa post.anowion-0, że nie będzie w Korei
żadnych d-0kumentów pisemnych na ten temat.

Cele
zadanie polegało
Główne
wówczas na tym, aby zbadać
w warunkach bojowych różne
bakterioloelementy wojny
gicznej i żeby stopniowo ·ozszerzyć te doświadczenia tak,
1by stały się one częścią skła
operacji
regularnych
dową
wojennych w zależności od owYników i od
trzymanych
sytuacji w Korei.
Trzeba było zbadać i przekonać się jaka jest skuteczność różnych chorób, a przede
wszystkim wyjaśnić w jakim
stopniu choroby rozszerzają
się i jakie są ich cechy epide(Dalszy ciąg na str. 2)

broń amerykańską

bandy czangkaiszekowskie
napadają

na miasta Burnty

PEKIN. Jak donosi z Rangu-1 Kiu-Kolt, a 22 bm. z Mong
nu Agencja Nowych Chin, Pan. Jednakże bandy kuominbandy czangkaiszekowskie na- tangowskie ponownie zaatakodal napadają na miasta bur- wały te miasta. Ataki zostały
grabiąc i mordując odparte. W wyniku zaciętych
rrańskie,
Dziennik burmański walk - podkreślił pułkownik
ludność.
miasto Kiu
.,Nation" podaje, że dnia 16 Czit Mia-Ing lutego br. kuomintangowcy Kok zostało całkowicie zniszmiasto Kiu K0k oraz czone.
zajęli
miasto Mong Pan., leżące w
Mia-Ing
Czit
Pułkownik
odległości 130 mil na połud
równiez, że kuostwierdził
niowy wschód od Taungi.
mintangowcy są wyposażeni w
Jak stwierdza dowódca VI nov.roczesną broń amerykańb1 ygady piechoty armii bur- 0ką. Dowód "a kuomintangowmańskiej pułkownik Czit Mia- ców, znajdujących się w BurIng. oddziały armii burmań mie, przebywa obec'lie w Syskiej wypędziły dnia 21 bm. jamie, skąd przesyła broń
kuomlntangowców z miasta amerykańską dla swych band.

jeńca amerykańskiego pułkownika

Zeznania
(Dalszy

ciąg

ze str. 1)

mic:t.ne w rozmaitych warunkach; należało także wyjaś
nić, czy każda z tych chorób
wywiera poważny wpływ na
operacje wojenne nieprzyjaciela i na ludność cywilną,
czy też wywołuje niez.naczne
tylko zakłócenia, czy wreszcie
nie daje żadnych rezultatów
i nie stwarza żadnych trudności.

Trzeba było zbadać w '1/3bojowych rozmaite
runkach
rodzaje broni i bomb bakterio
logicznych, a także różne typy samolotów, ażeby ustalić,
czy się nadają do transportowania bomb bakteriologicznych.
trzeba było
Równocześnie
przeprowadzić badania w róż
nych warunkach terenowych,
w tym w okręgach położo
nych wysoko nad poziomem
morza, w rejonach nadbrzeż
nych, na przestrzeniach otwar
tych, w miejscowościach otoczonych górami, w rejonach
izolowanych oraz w rejonach
ściśle łączących się między sobą, jak również w ·wielkich i
miastach oraz osiemałych
dlach.
miały
te
Doświadczenia
trwać przez pewien, nieustalony czas, w ciągu którego
można by było przeprowadzić
badania w najróżniejszych wa
runkach temperatury z.aobser
wowanej w Korei.
wszelkie
zbadać
Należało
stosow'łnia
możliwe sposoby
jak
broni bakteriologicznej
taktyczne w
również metody
toku rozwoju akcji, włączając
w to, w stadium początko
wym, ataki nocne, a następ
nie również ataki dzienne dospecjalne
konywane przez
eskadry. Trzeba było zbadać

Stadium

różne metody bombardowania
i różne sposoby lotów kombinowanych przy bombardowaniach, poczynając od lotów po
na lojedvńczych i kończąc
tach grupowych; bomby bakteriologiczne miały przy tym
jednocześnie z
być używane
bombami ZwYkłymi. Trzeba
było zwrócić specjalną uwagę
na wyjaśnienie i zebranie

przy pomocy
stępnych

wszystkich do-

środków

wiadomoś

ci o rrakcji nieprzyjaciela, ażeby ustalić jakie środki zaradcze podejmuje i jakie posunięc' a propagandowe stosuje oraz w jakim .stopniu dany
rcdzaj wojny bakteriologicznej W"'ływa na jego działani<i
wojenne.
Jednocześnie należało spraw
bezpieczeństwa
środki
zarówno wśród przyjaciół jak
i nieprzyjaciół. Jeśli chodzi
o przyjaciół, trzeba było podjąć wszelkie m<>żliwe kroki,
by utrzymać w t~jemnicy fakt
używania brani bakteriologicz
nej i kontrolować wszystkie
informacje na ten temat. Jeś
dzJć

li chodzi o nieorzyjaciela.
trzeba było uczynić wszvstko
możliwe, żeby wprowadzić go
w błąd i zap0biec temu. by do
jego rąk trafiły dowody, potwierdzające fakt stosowania
broni bakteriolo~icznej.
Wreszcie, jeśli by okoliczto w
n~ci na to pozwoliły,
trakcie trwania stadium dobakteświadczalnego wojny
riologicznej można by było ją
rozszerzyć - zgodnie z dyrekpołączonej grupy szetywą
fów sztabów - i prowadzić
ią w ramach oryerac.ii taktycz
nych i w ogóle wsz.vstkich
działań wojennych w Korei.

początkowe
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izolowana od rejonu działania. wala grupę składającą się z
Samoloty te mogły dokony- dwóch o1icerów i kilku żołnie
wać lotów w głąb Korei pół- rzy do hazy K -3 w Phohanie,
nocnej tak daleko, jak na to aby przeszkolić specjalistów
morskiej w obchopozwalała kontrakcja nieprzy- piechoty
jaciela, - latały one grupa- dzeniu się z bombami baktemi po dwa samoloty, co za- riologicznymi.
W realizacji tego programu
liczeb ·
minimalną
pewniało
ność załogi i dzięki czemu ope brały udział samoloty lotnicracje te nie zakłócały planu twa marynarki wojennej tySamoloty pów „F9F" („Panther" ), „P-D '
lotów.
zwykłych
„Banshee" mogły także doko- („Skyraider") i samoloty typu
nywać bombardowań ze znacz standardowego „F2H" („B'i!nnej wysokości w locie pozta shee"), które w odróżnieniu
mym, dokonując równocześ- od samolotów rozpoznawczych
tej marki przeznaczonych do
nie zdjęć fotograficznych.
W marcu 1052 r. samoloty dokonywania zdjęć fotografi„Banshee" pierwszej aeroto- cznych, miały swe bazy na
działających
pograficznej eskadry lotniczej lotniskowcach
piechoty morskiej rozpoczęły u wschodnich wybrzeży Korei.
Lotnictwo wojskowe rówoperacje bakteriologiczne, kon
bom- nież rozszerzyło swe operacje
tynuując i wzmagając
bakteriologiczne używając do tego celu eskadr
bardowania
typów,
różnych
północno-koreańskich, samolotów
miast
przy czym jednocześnie doko- które działały według rozmairoznywały one zawsze zwykłych tych metod i stosowały
prowadzenia
Aby maitą taktykę
fotograficznych.
zdjęć
powstania problemu wojny bakteriologicznej.
uniknąć
Taka była sytuacja bezpoprzechowywania bomb. ibść
bomb bakteriologicznych zo- 1średnio przed moim przybystała sprowadzona do koniecz- ciem do Korei. Po moim przynego minimum i dowórl:r.two byciu nastąpiły ważne wyda5-ej formacji lotniczej skiero-1 rzenia, które podaję poniżej.

Stad:um bo:owe
W drugiej połowie maja
1952 roku nowy dowódca 1-ej
piechoty
brygady lotniczej
morskiej generał Jerome został wezwany do sztabu 5-ej es
kadry lotniczej, gdzie polecono
mu rozszerzyć operacje bakteriologiczne. Polecenie to było ustne ,a wydał je osobiście
nowy dowódca 5-tej formacji
lotniczej generał Barcus.
25 maja na naradzie, która
odbyła się w jego gabinecie,
generał Jerome opowiedział o
ogólnych zarysach oficerom
sztabowym brygady o nowym
stadium wojny bakteriologicznej. Na naradzie tej byłem
obecny jako szef sztabu, poza
tym był tam zastępca dowódcy generał Lamson-Scribner,
szef oddziału wywiadu (G-2)
pułkownik Stage, szef oddziału operacyjnego (G- 3) pułkow
nik Wendt oraz szef oddziału
zaopatrzenia (G-4) pułkownik
Clark
·
Dyrektywa, jaką otrzymaliśmy od generała Barcusa i
omawialiśmy tego ranka, była

I

„- '

ŁODZKI

mieli wziąć udział w realizacji
nowego programu.
Zdecydowano, że pułkownik
Wendt najpierw przekaże informacje odpov:iednim dowód
com, szczegóły zaś mogą omó
wić wtajemniczeni w tę spragdy
wę oficerowie sztabowi,
tylko szczegóły te zostaną ;. o
pracowane.

o wojnie bakteriologicznej w Korei

„
. B
bo bo
·wce ,,B-29", maJ'ące b' kt
Bom...uv
m wcami " - 26 •
ie Y z
swą baze: na wyspie Okina- (które działały w południowej
wa, zaczęły stosować bomby części Korei północnej, zwrabakteriologiczne w listopadzie cając przede wszystkim uwa1951 r., poddając obiekty całej gę na rejony zachodnie. 513
Korei północnej - jeśli moż- eskadra koordynowała podna tak się wyrazić - chao- czas ~szystkich ~ych lotów
tycznemu bombardowaniu. Je- swe działania z 3-cią brygadą
dnej nocy cel mógł majdować bombowców. 513 eskad:-a użysię w Korej północno - wsch o- wała do swych oper~cj1 s~modniej, a nocy następnej w Ko- lotów typu „F 7 F („Tigerrei północno - zachodniej, O- cat"), ponieważ samoloty te
peracje z bombami bakterio- mają dwa silniki, co zapewnia
logicznymi były dokonywane znaczny stopień bezpieczeńjednocześnie ze zwykłymi no- stwa.
Ponieważ loty z bazy K-8
cnymi lotami rozpoznawczy· be zpoml, a to ze względu na osz- (K unsan) o db ywa łY su~
ł to k 0
ś d
czędność i bezpieczeństwo.
o
re nio na d w od ą,db Y
W początkach stycznia 1952 rzystne na wypa e k awar 1·1
i zapew·
r. ówczesny dowódca pierw- j ed nego z. s1·1m"k ow
· t wo podczas
·
szej brygady lotniczej korpu- nialo bezp1eczens
su piechoty morskiej generał lotów nad morzem w kierun· · 1,_
Schilt został wezwany do Se- ku terytorium n....,przy3ac1e
ulu do sztabu piątej formacji
·eczeń
b
lędó
lotniczeJ·, gdzie generał Eve- skiego.
ezpi
w
Ze wzg
b ryga d a lotni ·
rest poinformował go o dyrek stwa pierwsza
tywie połączonej grupy tze- cza korpusu piechoty morskiej
fów sztabów i kazał użyć do nie otrzymywa ł a ż a d nych i nwoJ'ny bakteriologicznej „VMF formacji, d o t yczących r od za1'u
ł a.
·
- 513" - 513 eskadry myśliw bakterii, jakieh uzywa
ców nocnych 33-go pułku
1952 r. generał
marcu
W
pierwszej brygady lotniczej
korpusu piechoty morskiej. Schilt znów został wezwany
do sztabu piątej formacji lotni
ała
ł od g
otrzy
„VMF-513" stacjonowała w
ma
czej i t
przy k azener
t
bazie lotniczej K-8 w Kunsa- Everes
roz
ny
us
a
nie, należącej do 3-ej b ryga- gotowania pierwszej eskadry
dy lotniczej bombowców „B- fotoaerotopografkz.nej korpusu
ki . ( VMJ l")
26", które już rozpoczęły woj
piechoty mors e3 "
lotniczego do
pułku
nę bakteriologiczną. „VMF- 33.go
513" miała być obsłu~iwana udziału w programie wojny
VMJ l"
.
przez 3-ą brygadę bombow"
bakteriologiczneJ.
która miała swą bazę na .otców.
W owym cz.asie wszystkie nisku K- 3 w Phohanie (Korea),
samoloty korpusu piechoty należącym do 33 _g0 pułku lotmorskiej (typy bojowe), któ- niczego korpusu piechoty morre miały swe bazy na wybrze sklej, miała użyć do tęgo celu
rozpoznawczych
żu Korei, podlega ł Y b ezpo Ś r ed samolotów
nio dowództwu piątej formacji typu „F 2H-2P" („Banshee"),
Loty w celu wykonania zalotniczej, a pierwsza brygada
lotnicza korpusu piechoty mor dań bojowych miały być przeskiej była stale informowana płatane ze zwykłymi lotami w
o wszystkich ich działaniach celu dokonywania zdjęć aero- gdy rozpoczynały się nowe topograficznych lub odbywać
loty lub gdy kontynuowano się jednocześnie z nimi, przy
dotychczasowe loty w ramach czym każdy taki lot miał odprogramu wojny bakteriolo- bywać się na tajny rozkaz dogicznej, dowództwo piątej ar- wództwa piątej formach lotmii lotniczej zazwyczaj infor niczej.
Samoloty typu „Banshee" zo
mowało o tym zawczasu brystały użyte do wykonania wygadę lotniczą.
ze
programu
W końcu stycznia 1952 r. mienionego
nocne myśliwce 513 eskadry, względu na ich specjalne dziaktóre dokonywały w pojedyn ta.nie i wyposażenie oraz przy
do tego rodzaju
kę lotów rozpoznawczych oraz stosowanie
op,eracji z bombami bakterio- akcji, jak również ze względu
1
logicznymi, dzieliły cele i o- na fakt, że baza K-3 była
2 DZIENNIK

Franka Schwable

następująca:
Należało stworzyć strefę

zaKoaby zrealizować plan
reę,
dostaw, tj.
uniemożliwienia
aby nieprzyJ·aciel nie mógł dostarczać broni i amunicji na
przednie pozycje. Lotnictwo
piechoty morskiej miało wziąć
na siebie l""'"" flank tej strefy,
~~J
włącznie z dwoma miastami
- Sinandżu i Kunuri oraz
obszar pomiędzy tymi miastami. Srodkową część strefy
przydzielono siłom lotniczym,
wschodnią ,czyli praa cz<>ść
-.
wy flank tej strefy - Iotnictwu marynarki wojennej.
513-ta eskadra korpusu p1'echoty morsk.ie3· miała przekażoną, przecinaJ·ącą całą

rzucić się do bombardowania
obiektów przypadkowych na
ten skoncentrowany cel, działając z bazy K-8 (Kunsan),
którą wciąż jeszcze obsługiwała 3-ciia lotnicza brygada bombowców, mająca do dyspozycji samoloty „F7F" („Tigercat"). Eskadra odczuwała brak
tych samolotów i obiecano jej
nadesłać nowe.
Odpowiedzialność za zakażenie lewego flanka i za utrzy·
manie stanu zakażenia została
złożona na dowódcę 513-ej
eskadry lotniczej, a plan operacji miał być opracowany
dowódcy
uznania
według
z uwzględnieniem
eskadry,
następujących warunków.
zakażania
Pierwszy etap
rejonu miał być zakończony
jak najszybciej, po
możliwie
czym rejon należało zakażać
systematycznie co najmniej
co dziesięć dni.
Załogom samolotów, wykonujących te operacje, należało
dawać zwykłe zadania dotyczące bojowego ~. rozpoznania

nocnego nad

półwyspem

Hed-

żu.

w drodze do celu
samoloty miały lecieć nad
Sinandżu lub Kunuri, zrzucać
tam swe bomby bakteriologiczne, a następnie wykonywać swe zwykle zadania. Nazaczynić w celu
leżało to
pewnienia wi~kszego bezpieczeństwa, a także w tym celu,
aby w jak najmniejszym stop
niu zakłócać tryb wykonywania zwykłych zadań bojowych.
Meldunki o realizacji programu utrzymywania stanu
zakażenia należało posyłać bez
pośrednio dG sztabu 5-tej formacji lotniczej. - Komunika
ty te miały zawierać raport,
że zwykłe zadanie numer taki i taki wykonano lecą<:
„przez Sinandżu" lub „przez
Kunuri", że zrzucono tyle i ty
le bomb „super;propagendowych".
513-tej eskadrze polecono
nocy
ciężarówki" w
„liczyć
zwykle, aby
niż
dokładniej
można było określić lub wykryć wszelkie istotne zmiany
w ruchu transportu w strefie
działania eskadry.
rozkazał
Generał Barcus
również, aby 12-ty pułk lotniczy 1-ej brygady lotniczej
korpusu piechoty morskiej go
tów był do wykonania programu w-0jny bakteriologicznej.
tego programu
W realizacji
początkowo miały brać udzioal
samoloty typu „AD" („Skyraider"), a następnie samoloty
typu „F4US" („Corsair"), ale
w pierwszym okresie miały
one tylko zastępować samoloty typu „F7F" .•.
Generał Jerome oświadczył
że 5-ta formacja
następnie,
lotnicza zażądała 1-ej aerotopograficznej eskadry lotniczej
korpusu piechoty morskiej w
celu kontynuowania bieżą
cych operacji bakteriologicznych z bazy K-3 (Phohan}.
Równocześnie 33-ci pułk lotni
czy korpusu piechoty morskiej w bazie K-3 był na
wszelki wypadek utrzymywany w stanie gotowości bojowej. Ze względu na znaczną
odległość między bai;ą K-3 a
rejonem, w którym znajdował
się cel, bardziej aktywny upułku lotniczego
dział 33-go
korpusu piechoty morskiej w
realizacji programu był niepożądany. Ponieważ samolotami „F9F" („Panther") należało
się tylko w wyposługiwać
padkach wyjątkowych, nie by
ło konieczności robienia specjalnych zapasów bomb ponad
te, które były potrzebne samolotom dokonującym zdjęć
aerotopograficznych. W razie
bomby mogły
koniecz.Ilości,
być dostarczone w ciągu kilku
godzin z Ulsanu~
Jednakże

Plany te oraz wszystko co
z nimi związane, omówiono na naradzie u generała
Jerotne. Tam ró'.vnież poczyniono kroki w celu wyd•mia
którzy
rozkazów oficerom,
było

513 eskadra

myłliwe~w

nocnych

korpusu piechoty morskiej
Nazajutrz, 26 maja pułkownik Wendt rozmawiał z dowódcą 513-ej eskadry oraz jak
sądzę z dowódcą bazy lotniczej K-8 oraz z dowódcą ~·-zeciej brygady lotniczej i ':lmówił z nimi rozmaite szczegóły.
Oficerowie 5 formacji lotniczej wiedzieli już o tym planie
ponieważ poinformował ich o
tym bezpośrednio sztab 5-ej
formacji lotniczej.

Normalnie w nocy startowa
przeciętnie 5 samolotów,
które przelatywały nad głów
liniami zaopatrzenia
nyml
zachodnich brzegów
wzdłuż
Korei do rzeki Czhonczhongan
ale szczególną uwagę poświęcano rejonowi na południe od
Phenianu. Zgodnie z rozkazem
samoloty te przelatywały nad
Kunuri i nad
Sinandżu lub
rejonem leżącym pomiędzy ty
mi miastami, zak<1żając te obPonieważ plan ten oz.naczal
szary bakteriami co dziesięć
dla 513-ej eskadry jedynie
dni.
zmianę celu i dodatkową odObliczyliśmy, że jeśli każdy
powiedzialność za wykonanie
jej własnego planu zakażenia samolot zaopatrzony będzie w
przydzielonego rejonu, nie wy awie bomby bakteriologiczne,
loniły się żadne istotne proble to w ciągu dwóch pomyślnych
my, wymagające rozstrzygnię ab lotów nocy można będzie
wykonać zadania zarówno w
cia.
W pierwszym tygodniu czer Sinandżu jak i w Kunuri, a
wca 513-ta eskadra rozpoczę trzeC'iej nocy - w rejonie wo
ia operację w zakresie ~kon kół tych miast i pomiędzy nicentrowanego zakażania swe- mi.
go odcinka strefy, używając
przypominam
O He sobie
bomb z bakteriami ch-0lery. mmej więcej w połowie czerw
(Plan otrzymany przez gene- c:a e$kadra otrzymała od 5-ej
że formacji
rała Jerome przewidywał,
lotniczej za pośred
daty co prawda ści nictwem 3-ej brygady bompóźniej w zależ bowe ów zawiadomienie o zmia
słej nie określono wyni- nie planu. W myśl nowy.eh
ności od osiągniętych
ków, w tej strefie zakażenia instrukcji plan operacji miał
będą, być może, wypróbowane
obszar o promieobejmować
bakterie żółte.i febry, a następ niu -0koło 10 mil wokół tych
nie tyfusu plamistego).
dwóch głównych miast Ieżą513-ta eskadra działała w cych w strefie, w której dziaten sposób w ciągu całego lać miała eskadra, przy czym
czerwca i pierwszego tygodnia należało specjalnie uwzględ
lipca - w okresie mego po- nić miasta i wsie leżące na libytu w brygadzie, przy czym niach zaopatrzenia i na w·s zyst
niezwykłe wydarzenia kich drogach okrężnych.
żadne
wówczas nie zaszły.
\
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12

pułk

lotniczy

korpusu pzecholy morsktej
pułkownik
Nieco pozmeJ
Wendt zwołał naradę w bazie
K-6 (Phenthek). W naradzie
dowódca
udział
wzięli
tej
12-ego pułku lotniczego korpusu piechoty morskiej puł
kownik Gaylor, jego zastęp-.:a
oraz szef oddziału operacyjnego pułku lotnic:uego. Pułkow11ik Wendt poinformował ich,
przygotować się do
że mają
udziału w operacjach bakterio
logicznych i opracować z.agad
nienie bęzpiecze1'i.stwa, które
stanie się zagadnieniem poważnym, jeśli operacje będą
dokonywane w dzień i trzeba
będzie zaopatrywać się w bom
by we własnej bazie K-6. Mieli oni informować odpowiednich dowódców eskadr i bardzo ograniczony krąg osób;
powinni poz.a tym mieć spis
niewielkiej liczby specjalnie
gotodobranych lotników,
wych do wykonania operacji
na każde żądanie. Pułkownik
Wendt poinformował ich, że
wkrótce zostanie zorganizowa
na grupa lotnicza dla udziela

33

pułk

nla pomocy w rozwiązywaniu
problemów dotyczących przewozów i zaopatrzenia. I rzeczywiście grupa ta przybyła w
ostatnim tygodniu czerwca.
Zanim dostałem się do niewoli w dniu 8 lipca, niewieltypu
ka liczba samolotów
,A,D" („Skyraider", jak rownież samolotów „F4US" („Corsalr") 12-ego pułku lotniczego
korpusu piechoty morskiej
brała raz lub dwa razy udział
w operacjach bakteriologicznych w ramach planu normalnych lotów dziennych; brały
one bomby w bazie K-8 (Kunsan), a następnie, w drodze do
celu, przyłączyły się "do pozostałych samolotów tej grupy.
Loty te odbywały się nad
niedużymi miastami Korei zachodniej, położonymi wzdłut
na
biegnącej
głównej drogi,
południe od Kunuri i stanowiły część zwykłego programu
„przeszkadzania" (uniemożli
wiania dowozu amunicji na
front - przyp. red.).

korpusu piechoty morskiej

Pułkownik Wendt przekazał
plan udziału brygady lotni.czej w operacjach bakteriologicznych dowódcy 33-go puł
ku lotniczego korpusu piechopułkownikowi
ty morskiej,
Condonowi około 27-28 maja.

Condona, kto ma być o tym
poinformowany, - w każdym ·
razie miała to być możliwie
jak najmniejsza grupa ludzi.

W okresie, gdy znajdowałem
w brygadzie lotniczej, ża
den z tych samolotów nie był
typu przeznaczony do operacji baksamoloty
Ponieważ
„Phanther" („FGF"), zgrupowa teriologicznych, chociaż samone na bazie lotniczej tego puł- loty fotowywiadowcze eskadry
ku w Pohangu, miały być wy- „VMI-1" do zdjęć aerotopokorzystane tylko w ostatecz-1 graficznych w dalszym ciągu
nym wypadku - pozostawia- startowały z tej bazy.
no do uznania pułkownika
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bezpieczeństwo

Kwestia bezpieczeństwa by- prowadzeniem wojny bakterio
dla pierwszej brygady lot- logicznej jak również inne
niczej korpusu piechoty mor- operacje bojowe były kontroskiej sprawą niezwykłfj wagi,
- (Dalszy ciąg na str. 3)
ponieważ oper~cje związane z
ła
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Sukces filmu
„Młodość

Chopina"
we Francji
P!"lled kiikn dnia.roi na ·ekrany
kin pary.s.k.'.ch wszedl fi1m Alek-

&a.n<h-a Forda „Mfo.d-OŚć Cho.pina",
tu po-d tytuł-em „Bun
(,.Jeunesse
mł0td~ć"
towni-eza

Wyświetlany

l'eb e:lle").
J•'Um pe>przed.Zony

<'.j aJnym

byt po.eytyw
p·r.rusowymi (p<l Sll>epo.kazie), a „L'Ecran

fta 1,eaJ.s"

zapow!ed.zl.a,l dużą

ny:m1 nota.rol

re-

Naród amerykański żąda pokOju Ze!~~~!!~:ac~r~~~~~~~~~~go
b k • I • • wK •
w ostatnich

dniaeh swego u rzędowa.nia Truma.n przedłoKongresowi, amerykaiiskiemu projekt bud:i;etu wydatków
państwowych w sumie 78.600. OOO.OOO dolarów, w czym kreclyty na cele wojskowe wynoszą 46.0l>O.eoo.ooo dolarów plus
7.800.000.000 na zbrojenia dla satelitów amerykańskich. Obie
te sumy stanowią 73 proce.nt wydatków państwowych w roku bud«ietowym 1954, który rozpoczyna się · 1 Iipea bieżą.cego
roku. Jeśli dodamy do tego jeszcze 14 procent odsetek za zawojenne, to oka-że się, że tylko 13
ległe długi, głównie procent ogółu wydatków państwowych Stanów Zjednocz?nych przez;naczone jest na inne, nie wo,iskowe cele, łącznie
z kredytami na opiekę społeczną. Na 1wzykład kredyty na
zredukowane, natomiast
budowę szpitali zostały znacz nie
powiększono fundusze dla FBI.

żył

'

nym sposobem zakończenia
wojny w K orei w najbliższej
przys złości jest jej wzmożenie
i rozszerzenie. Usiłują grać na
pokojowych nastrojach społe
c zeństwa amery kańskiego, ale
we wręcz odwrotnym celu.
Prezydent Eiąenhower · w
swym oręd z iu mówi o pozostawi eniu Czang Ka i-szekow i
wol n ej ręki w zaatakowani•1
Chin Lud owych. co ma b~·ć
właśnie tą ,,jedyną drogą" do
szybkiego zakończen i a wojny
ko reańskiej. Na szczęście obóz
p okoju w Amery ce zdaje sob ie
sprawę z tego niebPZpieczeń
Etwa i gotów jest do walki.
aby przec i wdziałać temu no ·
wemu szaleństwu
John Stuart.

pióra zna.komlte,go .krytyka i teo·rety<~a fHmoweg-0 GeorJest to doskonałą ilustracją rykanów przede wszystkim
ges sadoula w n1bryee „Kro.nika tygodn;owa", w której oma- „pokojowych" intencji Wa- sprawą losu ich n ajbl iżs zych,
w:ane 6 ą najważniejsze wydane- szyngtonu. Oczywiście prezy- którzy nie wiadomo dlaczego
dent Eisenhower mógłby przed muszą walc zyć i ginąć w kra:nia mmowe.
nowy, ju, o którym dawniej mało
Kongresowi
Równi eż „L'Ecran fra.ncais" za- stawić
:inlekił artykuł poświęcony muzy- zrewidowany budżet, jednak- kto cokolwiek wiedział. A kie·
ce rumowej , w którym <>mówione że jego „specjalista od spraw dy widzą , że nie zanosi się na
są waJ<>ry muzyki „Mł-0-dośei Cho- budżetowtych", milioner Jo- koniec tej wojny i że tak nie oświad wiele czYni się w tym kierunDodge,
L.
Au torka te.go artykułu seph
:p;na".
stw i·crdza, t.e f i lm Aleksandra. czył już. że o ile przeprowa- ku, wówczas ogarnia ich gniew
dzone będą jakieś redukcje bu i rozgoryczenie. Od chwili wy
. ,,
Fo-rda Ul<:i.7:u ! e gene~ę ~iek . orych dżetu, to w każ-dym razie. rząd buchu woj.ny kore 2 ńskiej zdems-p1rowany-ch nie zamierza zmniejszać fundu zerterowało 49.000 żołnierzy
Chopina,
dz.lei
fakty htstorY'czoe. Tak szów na ;·el~· wojskowe.
przez
po
amer:vkań~kich. Fakt ten Innymi słowy _ wszystko twierdzonv zresztą publicznie
trz! _strzały . ski· e.rowan~
więc
prze-z patr1otow polsik·e11 do s.z.p c co mówią republikanie o swych przez byłe.e:o prezydenta Trula slyehać w p0<io.nezi.e, a wiad?- 1. , dażeniach do pokoju", służyć mana - świadczy dobi tnie o
k l ór": . kaz? ma· jedynie dla zamaskowania s~os unku Amerykanów do tej
ftl~ć o powst~IDiu,
zbrojeniowych i wojny.
:nt .od 1>mu Cho•p1noiwi powroc1ć do wydatków
Warszawy, „podpowia•da" mu te- -dalszych imperialistycznych za
Większość Amerykanów nie
tnat etiudy „r ewo·lucyj ne·j" za po mierzeń. między innymi roz- wyo')raża ~obie jasno w jaki
.'
.
! . . ~
·
śrcdni<:•twem trąbki p<>extyl' ona. szerzenia wojny koreańskiej.
w~asc1w1e. . sposot: WOJna ta poWszystko to jest s .9 rzec7ne z winna bvc zakonczona. OduoArt ykuł enwali św ! e tną grę <"z~r„
nY-Stefań ~,ki..,..i i st:wle-rdza, że mi- ~ł ębokim pragnieriiF>m pokoju, wiedzi S·talina na pytania koło~ni-cy Ch0:piina będą m '. ;eli na jakim ożywiona ~,-.;t przewa- respondenta „Ne~ York Til>rojekcji rilmu Forda ucztę stu- za) ą ca większOTŚĆ s>Jołeczeń mes" były dla wielu Amerys twa amPrykań~kie~o . Powsze kanów jakby powiewem świetbow'I i wzrokową.
„Młodo &ci Chopina" poświ~"Ho chnie wiad 0 m 0 i od~łosy tei:to ?:eE.'o powietrza w parny. letni
l"ILdio francu ;l<ie du7.ą audycję. zna.i dnjf'my w prasie. że prP- d''il"ń
.
..
· -: ·
ll,a. kt ó rą zloo;vl s ! ę 45-minutc<W:V zydent Eisenhower ritrzymi_1ie
Mimo. iz reakcyina prasa
hlont-31: dźwiękowo-muzy.co;ny fil- codziennie tysiące li stów do- amervkm1 Eka u,:iłowała przemag::iiących się spełn i E'n'a skła kręcić i pomniejszyć znaczelllu z kMnellitarzem.
. sł 'w Stalina wzbudzily
danych przez n ie !!o obietnic i nie
·
' . . '
O
zakoń c ze.., i a wojny w Korei . one n t ewątp ltwie gł ęboką naAmerykasercach
w
dzieję
Podróż Eisenhowera do Kosię jarei - wyprawa. która obu- nów. · Raz .jeszc7e stalo
A
·
n;edziła nadzie.i e Amerykanów na sne. ze masv prac\t ) ące
WYZYStreet
\Va1J
które
.rychłe rozwiązanie polrn.iowe ryki.
n.q
f1111duHe
mieć
aby
!owuie,
WARSZAWA. - W dniu 27 konfliktu - nie v.rpłynęła bv- prow'ndzen;e
awanturnicze.i
bm. poseł nad zwyczajny i mi- naimniej na i-mianę naftroiów
1
d
· ·
·
Stanów i społec:,eństwo amerykańqkie wo1nv w K,.,re1, rne bę <\ t0 epełnomocny
nis ter
Ziednoczonvch M<'ks:vku w coraz silni e.i nragnie i dorna- row<iłv wojny, której końca
Polsce p. Manuel J. Gana.ara ""R s:ę położenia kresu rzezi w n ie widać.
Pozostajaca na u ~ługach pod
złc-żvł wizytę wiceministrowi Kor Pi.
.
· · .
.
Z a k0ńczenie wojny koreań ze!(aczy
wo1ennych pras a l
spraw zagranicznych Mariaskiej jest dla większości Arne- propaganda twierdzą. że jedYnowi N aszk owsk iemu.
ce.nr.ję

o WOJ. nie a
(Dokończenie

lowane

w turn:e u szachowym

w Bukareszc:e
Na międzyn•
BUKARESZT. ro-<lowym _turniej'll szaehowym w
Bukare-nc1e d<>grywano odlozaną
part ie 0 .,tatnie; nindy mi•cl''" Bo
Icslawskim IZ'>RR) a Radules<'-u
(Rl11!'1rn;a). !ortia ~ak'.'ń~•:'·la • ' •

rr.~-::'a'•·•:· c~~7.:~~'c:"'t~;~k n:~~~he~;,

"""rcl .<>awia si~ ostate-cznie n.a.st ~

pn .i~o:
1) Totnsz (ZSRR) - H r.-kt„ Z'
~)
11 pkt„
(ZSRR) Petro•J ~n
<:; my,tow IZSRlll - 12,5 µkt .. ~-r.)
L. s1rn1>0
<ZSRRl.
Rolr~taw S<k •
1rn
(W~ ;"'. ry) i Spa«ki rz<;>.RR) :t2 pkt.. 7) Bnrc1a cwr„rv) - i1 <
s.
I
(Bel<?•al
O'K'."lly
i>l~t .• 8-9)
mumnn1a) - Pil 11 pkt.
Szabo
Sitwa (Pois.ka) - J0,5 pkt.
iO)
n-n> Filip <CS1~) ; Ci<>calte~ (Rumunia) - 1>0 9.5 p.kt. , 11) S":i!ar
(C!!'R) - S,5 y>lct., 11-15) Milew

(Bnl!""3Tia) I D31·1l.:i !Norwoa:11 '>D s pkt .• 1r,1 stiHv. CS•wecla) 17-18)

R•tlul•·<-cu

CRttm11-

>1ial i ""lombek (An!"l'a) - "!'o
6 J>kt .. U) Tro,lon<>"<'u m.umlll>"\
_ r, pl<t„ 20) ReicbM" (Rumunia.i
- 3 pkt.
Bilnn• snMl<ań w tmrnlPJu lmJr~rf."'°'llla>'i~l< l m repre?.en!anta Pol"'1<:1 - Sl1wy przrd'1taW1a ..i~ na·
~ t epuJa-ro: s zwycie<tw. ' re<111l.~ów 1 4 pa.rtl• przegrane.

„Jak stosuję wmojej pracy wskazania Bolesława Bieruta''
!liczeni w dniu wypłaty, wno-,im. Harnama udzielając facho- a niepoprawnych przesyła się
dyscyplinarnie do innej praszą często słuszne pretensje do wych wskazówek i porad.
PYTANIE 5 . JAKIEJ PO- cy. Robotnicy w czasie szkolerytmicznym wykonywaniu pla majstrów_ i kierow:iictwa.
zamieszkałe _w MOCY DOZNAJE PERSONEL nia zawodowego są pouczani
Robotmce
nów w przędzalni jest nieprze
strzeganie oboy.7iązku zachowa DMR s_ą czę~to odw1edz~ne INŻYNIERY.TNO-TECHNICZ- o sposobie obchodzenia się z
nia nor mo.tywow bawełny w przez kier~;;rn_ictwo zak!ad~w. NY ZE STRONY ZAKŁADO- poszczególnymi częściami manaszych mag a zynach, co stw~- W rokL; 19~~ kos~tem w1elk1ch WE.J ORGANIZACJI PAR- szyn.
PYTANIE '7: CZY MASZYrz.a trudności w sporządzamu nakla.dow mwest) CYJn:yc.h po- 'l'YJNE.J. RADY ZAKŁADOwlaściwych m ieszanek ~awe_l- praw10?0 warunki h1g1erucz- WEJ 1 INNYCH ORGANIZA- NY 1 URZĄDZENIA SI\ RAny. Oczywiście , że odb tJ.a się no-samtarne w naszych zakł~- CJI SPOŁECZNYCH W ROZ- CJONALNIE 'VYKORZYSTA~o na jakoś:::i przędzy , ktora w dach, w.ybudowano nowocze>- WIĄZYWANIU TRUDNOSCI NE?
W
I ODPOWIEDZ•.
:Jednym okresie jest. lep.sza, w ne ~zat~1e, 1;1mywalme, natrys- PRODUKCYJNYCH?
naszej
.
mnym zaś gorsza. Rowmez za- ki 1 ubikac.ie.
konferencji
dzięki
przędzalni
n:PerS0'!1el
ODPOWIEDŻ:
ISTNIECZY
4:
PYTANIE
opatrzenie w cewki papierowe
się
udało
partyjno-technicznej
pracuJe
nie jest je~zc7e właściwe i r yt- JE WYMIANA DOSWIAD- żynieryjno-techniczny
I w najściślejszym powiązaniu zmobilizować załogę do rytTECHNICZNYCH
mic~ne a ; t~go powodu mle- CZEŃ'
liśmy nawet zakłócenia w pro- ZAWODOwYCH z INNYMI z organizacją partyjną i mło- micznego wykonywania plaZAKŁADAMI PRODUKCYJ- dzieżową oraz radą zaklado- nów. Robotnicy bezpośrednio
dukcji.
NYMI? CZY ORGANIZUJE wą. Na częstych posiedze- interesują się codziennie wyko
PYTANIE 3: . CZY DOZOR SIĘ POMOC TECHNICZNĄ niach egzekutywy partyjnej 0 _ naniem swoich planów, które
PRZEJAWIA DLA INNYCH ZAKŁADÓW, mawiane są dokładnie wszyst- są doprowadzone do każdej
'l'F.CHNICZNY
RTóRE WAl;CZĄ z TRUDNO kie trudności produkcyjne i maszyny. Maszyny pracują u
TROSKĘ O ROBOTNIKA?
ODPOWIEDŻ: W miarę maż ŚCIAJ\11 w WYKO NYWANIU d_ro_gi w. iodąc_e do ich przezwy- nas rytmicznie i na zap.JanoWanych Obl·otach • co uwaz·amy
• .
c_1ęze~1a. D ~zą pomocą w re a staramy się opiekować PLAN Ów?.
nośct
ODPOWIEDZ: w . li.:tym br hzaci1 plano.w ~yla urz~dzona za sukces z uwagi na starv i
robotnikami. jednak nie wszys
cy jeszcze majstrowie należy- zakł.ady nasze udzieliły są- przez orgamzacJę partyJną w zużyty park maszynowy. By
k_onfe- nie załamać rytmicznego wycie rozumiejg i doceniają to siedzkiej pomo_cy technicznej nasz..ych zakłada~h partyJno-techmczna. konywania planów w miesiąuigadnienie Jest ono omawia- załodze ZPB 11n. Harnama, rencia
ne na wszy.stkich naradf.lch z przesyłając do tych zakładów Od owego czasu każdy niemal cach letnich, urlopujemy obecmajstrami. z winy jednak maj trzech dobrych majstrów i k~l- robotni~ żyj~ spraw~mi_ zakła nie pracownikÓ\v zamieszkai:o1:?otr:1c. dów i zywo rntere.suJe s1ę wy- łych w mieście, abv można by
przodującyc~
strów robotnicy są częi;,to roz- ka
goryczeni, gd:yż przez niedo- Również pracown1cy. mzyn1_e - konawstwem pJa:iow. Uzupe~~ ło latem urlopować robotnikładne przeanalizowanie dm ryjno-technic?.ni w ciąg\! ki_I- nieniem odbyteJ konferenc_J1 ków p0ehodzących z okoliczk?'nferencia nych wsi.
druga
pracy robotnika lub produkcji ku dni po 6 godzin d_z1ennie będzie
PYTANIE 8: CZV PROWAakordowej - robotnicy źle ob- pracowali w przędzalni ZPB sprawozdawcza, ktora odbęWALKA O
dzie s'ię w naszych zakładach DZONA JEST
wYKORZYw marcu br. Na tę konieren- RACJONALNE
cję wpłynęło dotychczas 305 STANIE SUROWCÓW I ODbardzo cennych wniosków ra- PADKÓW?
ODPOWIEDZ : O racjonalną
cjonalizatorski.ch. które będą
miały poważny wpływ na dal- i os·zczę<lną gospodarkę surowsze uspraw•nienie naszej pra- cami walczy cały aktyw palityczny, społeczny i techniczny
maszyny i ziarno cy.
gotować
(Dokończenie ze str. 1)
PYTANIE 6: CZY PROWA- naszych zakładów. Są pewne
siewne do I marca br.
Prezydia rad narodowych DZONA JEST AKCJA U- ozna)ci poprawy, ale wiele jesz
dań w wio.sennej kampanii
SWIADAMIANIA PRACOW- cze Jest na tym polu do zro·
k t l
· ·
siewnej".
OB- bienia. Na każdeJ' naradzie z
on ro ę przygo- NIKÓ'"
zorgamzuJą
0 SP"'"SO.,,IE
...
..,.
'V
· d w·osen e· akcj· sie
t
- CHODZENIA SIE Z MASZY- robotnikami i majstrami porui .
n l
i
Jeżeli chodzi o przeprowa- ow~n. o
N.„- sza.m.Y to zagadnienie. w niewnei 1 spra.w.dzą, czy_ stw.1er.- NAl\"I
1 SPRZĘ_;m;,„„
_
""
- „,,,n„ 1
•
· d
dzenie kampanij siewów wio- d
b J
oddziałach
CZY PROWA- ktorych naszych
sennych w PGR-ach to u- z?ne ~a {1 I n;e oc1ągmęc1~, RZĘDZIAMJ?
zor<.?;anizowano i"uż k<>ntrolę od
z
razu !1- DZONA JEST ,„'ALKA
o-cl
byc
wmny
kto_re
chwala szczególny na~isk kła t
"v
-d owa.11e, zos t a ł Y rzeczyw1 Ś - RAltRAll:ZYJlil~RJM
STOSUN padków zwrotnych od każdedzie na zapewnienie gospodar {.""'I u_sumęte
·H pn.A- go majstra. Zużycie materiaNIBKTÓRY"'
KIEM
spra'Y
O_statewne
.
c~e
ro...
stwom OdDowiedniej siły
• ....
- d k am p_am I CO"WNIKÓW
d.zeme .go·t owos?i
łów pomocniczych jest u nas
o
00 MASZYN? objęte
boczej , na pełną mobilizację ~1ewneJ odb~z1e się w dmach
które
normatvwami.
wszystkich · własnych rezerw 13 i 14 marca br. dla wo.ieODPO,'VIEDŻ : Kładziemy w staramv sie stale pomniP.iszać.
roboczych. na rozwój wspól- wództw: Kraków, Rzeszow . przędzalni duży nacisk na to. W op.óle trzeba przyznać, ie
zawodni.ctwa pracy i na od- Lublin . Opole, Katowice, Zie- by robotnicy dbali o maszy_n;i: w walce
0 7 mnie.is:>:enie odoacl
Powiedn le rozplanowanie prac
lona Góra i Wrocław, a w i narzędzia . W wypadku ni~- 1,ów i o należyte ich wykor:i:vW 7e~nołarh j !!"~nodarstw„ch.
nnfl\ch 20 i 21, ma_rra br. db stosow~nia się do 7:arzwizen ~t~nie m"?:':a u nas jeszcze
PGR-y obowiązane są przy- po.zostałych WOJewództw.
-robotmkom zwraca sic: uwagę, wiele zrobic. .
(Dokończenie -ze

str. 1)

20 marca dniem

Rotowości

I

było rzeczą najważniejszą , po
nieważ 300-400 ludzi z bry-

gady l-0tniczej wraca!o co mie
siac do Stanów Zjednoczony.eh, a na ich miejsce przyby
v.·ali nowi.
Wy dane rozkazy głosily, że
bomby bakteriol0giczne n a leży
rzucać tylk0 razem z bombami
7.wyk!ymi lub n a palmowymi. a
to w tym celu, aby u.pozorować
~wyk~y nalot na lin ie zaop<itr7.enia przeciwnika Dla więk
szego zapewnienia tajemn icy
•)odczas lotów naci ten•torium
nr7eciwn ik:oi iedn;i bombę narya lmowa n'lleżafo pozostaw i ać
na samolocie tak dł1rn:o- o óki
n ie zrzucono bomb bakt~riolo
-r,irznvch. aby mieć iak największą gwf\rancję. że w raW myśl in~trnkcji tajne za- cie katastrofv samolot spł0n:e
"\ania „FRAG" na dany dzień i zo>taną zniszczone wszelkie
figurowały jako .. superpropa'iowody.
'(ii.nda", tj ... Suprop" obnk koWszystkim oficerom zabrolejnego numeru Z\vykłego zadania. Meldunki o wykonaniu niono :.W~zelkich rozmów na ten
>:adan ia nad5 y~ano w taki sam tem a t. ch:--bl'l 7.e minly one cha
··nkter oticialnv i to przy
~ posób. w postaci odd7.ieln~· ch
·~ciśle tajnych raportów_ w kt'' 'irzwi~ch Z'1 mknletvch. Na każ
rvch podawane liczbę bom]'.' rl Pj octprawiP nalP?: nło pookre
.,Suprop". zrzuconych podcza F " lać, że to nie tylko taiemnilecz rówmez
ca wojskowa
wvkonywania zadania.
~prawa politvki państw-0wej.
Poza tym eskadra 513 meldowala o swych lot'lch bakteOsobiście nie słyszałem ani
do razu, aby temat ten poruszadodając
riolop.:icznych.
~ wych raportów o lotach zwv '10 lub choćhv t~,lko wspomikłvch olowa .Via Kunuri" lub •1ano o nim po1.11 t <>rPnem ofi„Via Simmd żu"
cjalnym . a przecież przez caniewielZa<tosO\~·ano wszel'kie środ ły cza~ kor;o;,· ~•ałPm
ld. aby wpr ow11d:>:it przeciw- kiPi stołówki przeznaczone.i
nika w błąd i ab;· ttkr:vć te o- wvh)C7.niló' dh ~"n~ri>lr"" · e:•lzie
r>erarie nrz.ed własnvm pe1-.::o- om<>wlano wiele spraw tajnelem, przy czym to ostatnie nych.

W ~prawie tej nic absolutnie
nie powinno było ukazać się
w formie pisemnej. Słowa
, bakteria" nie wolno bylo w
Korei używać w żadnych okou7..yte ono zolicznościach, stało tylko na samym począt
ku dla wyjaśnienia terminu.
Poza zwyklyn1i, nie w y maga. jącymi planowania operacja
mi, prowadzonymi przez eskadrę 513 w celu utrzymania sta
nu zakaż e n i a. Joty bakteriologiczne zarządzano na pod~tawie specjalnych ściśle fajnych rozkazów (czyli rozka7 ÓW typu „FRAG").

Śliwa
na 10

7 pkt ..

ze str. 2)
5-tą formację

lotniczą.

I

Z kroniki
dy11lomatycznei

przez

ore1

og1czne1

łerao

?

Ocena wyników
1ił zbrojnych USA

W brygadzie lotniczej wszże wynikó"'
b~·li zdania
operacji bakter:ologicznych ni e
mo7.na ściśle określić. Zwvkle
operacje te oceniano na podstn
wie doniesień otrzymywanycl(najwidoczniej) od szpiegów
iak również na podstawie teg-o. co móvvili przeo:łuchiwon '
jeńcy, na podRtawie dokładne
i:to obserwowania ~amochodó'Ą
w celu wykrycia jakichkolwi~~
zmian w normalnym rucht1
fransportu: wyniki ope:·a,cj;
ocemano
bakteriologicznych
poza tym na podstawie public7
nych oświadc7eń władz kore'łfl
skich i chińskich; do oświadczeil tych przywią1ywano ortromną waę-ę, poniewa·ż pa11owaJo przekonanie. że wiadomość o każdej epidemii mu-$i pr7edostać sie na ze\vnati'7
t że dlatego władze koreańskie
i chińskie same to ogłoszą, TnCormacje otrzymywc>ne z v..rvrnienionych źródeł anali1.0wano w dowództwie naczelnym
~cy

Wrażenia
To, eo powiem za chwilę.
nie będzie miało na celu ani
moj-ej, ani czyjejkolwi€.k obro
ny. Na podstawie bezpośrednich obserwacji mo:<ę stwierże wszyscy oficerow1·e.
dzić,
którzy dowiedzieli się po raz
Pierwszy, iż Stany Zjednoczone stosują w Korei broń 1:>akteriologiczną. bvli wstrząśnieci i zawstydzeni. Moge POwiP.dzi.eć. że my wszyscy b-ez wyprzy-byliśmy do Korei
iątku
jako oficerowie lojalni w stoRunku do swego narodu i rządu, wierzac w to, co mówiono :nam zawsze o broni bakteriologicznej - ie produkt1i<'
~ię ją tylko w celu Żastosowania w formie retorsji w trzeciei wojnie świaU:lwej.
Oficerowie, którzy po orzvbyciu do Korei przekonali się
że rząd tak niecnie ich oszukuje, wciąż jeszcze zape\'\rniając cały świat. że nie sU:lsuje
broni bakteriologicznei - mu
również we
zwąto. ić
sieli
wszvstko - co rzad mówi o
. .
ó'. .
wo1nie w og i-e, a o woime w
g·ino' ·
•
T.r
"'nrei w szcze o. sc1.
Nikt z n.as nie sadził, ŻI'
'd ·
·
h · 1..-kt · 1 - ·
ron ....,, eno o~1czna zna) ?.Je
w wojnie jakiekolwiek zasto·
· !;( ł ownym
·
·
pomewaz
sowame.
nelem bomb bakteriol-Ogicznych j€st masowa zai:cłada lucl
'lOŚci cywilnej, co jest na~zusprzeczne z ludzkim
TJełniej
<:umiPniem. Zasie~ rozpow~zechnieni„ cho-rób nie moż-na przewidzi~ i najpram~n-

na Dalekim
Wschodzie. w Tokio. ale ogólna ocena wy'ników me dociera
ła do brygad lotniczych. ws.ku
tek czego brygada lotnic1.a ni
gdy nie miała pełnego obrazu
tych wyników.
Gdy przej~łem spra~ od
pułkownika Binney'a i zapytn!em go o \VVniki i rea~cję. oświadczy! wręcz. że nie są one
„,_..arte złamanego szeląga".
Żadna ze znanych rni osób
nie stwierdziła, i~ v.rvniki bom
bardowania bakteri.olo~icznee;o gdziekoh„'i ek w najmniejszym ch-0ci.ażby stopniu odpowiadałv tym w~·siłkom i te j
było
niegod?iwości z jakimi
.~no związane. jakkolwiek w!a
dze koreań~kil' i chińskie nadały dość duży rozgłos pierwkomunikatom o bom•zym
o
hach b:;ikt<>r~olo!!icz_nv('h.
ile mi wiadomo. w oe:r.te 1;>rvniki były marne i przyniosły
rozczarowanie-.

osobiste
podobniej ni-e ma granic "Ozwoju ep;demii. Poz.a t.vm ogar
nia cię straszliwe uczucie upo
dlenia i nikczemności, gd.v
zdajesz sobie sprawę, że masz
do czyn1·en1·a z bron1·ą , ~ toso waną potajemnie przeciwko
bezbronnvm i. nieprzygotowa'1Ym ludziom.
gdy
Pamiętam dobrze, że
3pyLałem pułkownika Wendta,
pułkownik
zareagował
jak
Gaylor na pierwszą wiadomość o bombardowaniu bakteriologicznym usłyszałem od
powiedż, że pułkownik Gaylor
był przerażon.v i oozołomiony.
Podobnie czuł się każdy, kto
dowiadywał się 0 tym PO raz
pierwszy. Reakcja zawsze byia taka. jakiej należy oczekiwać od każdego uczciwego.
szanującego się narodu.
Pod względem taktycznym
ten rodzaj broni zuoelnie nie
zdał egzaminu - nie jest to
nawet broń korpusu piechoty
zaś
morskiej, pod wzglenPm
1
mora nym broń ta sama przez:
się jest przekleństwem: z ad'11inistracyjnego i technicme~o punktu wi<lzenla stosowanie teJ· broni· 1·est beznadziejne, a z punktu wid7<>nia sza_o siebie 1• locunku dla sameg
ialności jest haniebne.
F. H. SCHWABLE, nr 04429
0

pułkownik

amerykańskiego

korpusu
piecbot-v morskiej
6 grudnia 1952 r.
Korea nóJnocna.
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skarbnicy wynalazczości robotnicze i

czółenka

Historia polskiego

Machinacje amerykańskie spaliły na panewce
Opłacany, lecz niedostarczony towar
W pogoni za właściwym surowcem
Triumf współdziałania robotników z naukowcami
Niektórym rutyniarzom i speoom opadły ręce, gdy w 1931
roku wstrzymano w USA wYSYłkę do Po1~.l<l opłaconego, a
nawet awl:wwanego już drewna comelowego 1 persimonowego, używanego w przemyśle włókienniczym do wyrobu
czółenek tkackich.
Fabryka Czółenek
DREWNO CZY METAL?
Łódzka
Tkackich natychmiast przesta
Pierwsze próby poszły w kie
wiła się na produkcję czółenek
z drewna bukowego. Okazały runku zastąpienia drev.ma mesię one jednak mało wytrzy- talem lekkim i zarazem wymale. Wówczas tkacze łódzkich trzymałym. Okazało się jedfabryk zaczęli się zastanawiać nak PO wielu próbach i doże czółenko
nad wYprodukowaniem „poi- świadczeniach,
skiego czółenka", które by do- metalowe, ocierając w locie o
wy_TZutni
równało pod względem jakości płoch.!; i ści_an~i
czółenkom produkowanvm z krosna, w krotk1m czas!e nadrewna amerykań~kicgo · I nic gnewało się tak ~iln1e, ze mozapa!eme
tylko tkacze. Probleme~ tym gło , spowodow~c
zajęli się również pracownicy osn?w· Nie pomo~ł nav~ret wycentra'nych zarządów poszcze- m_Yslny sys~em wiercenia otwo
gólnych dziedzin przemysłu row w czołenku, n:aiący na
włókienniczego. Nie bvło fa- celu chł~zeme I?ow1etrze1;i.
~astępnie robiono . prob~~
bryki, nie było centralnego zarzadu, gdzie sprawa t::i nie ~zoł~nka .z masy 1>,a.~ebtowe.J I
spę. dzałabv snu z powiel J"ed- 1gelitoweJ. Okazaly l'.l~ one 1ed
nak słabs7e od czołenek z
<„
· .
ne~u c~y kilkt~ pracown11mr'.1· drewna bukowego.
,
gdzie me pasJonowanobv się
A MOŻE GRUSZE?
rozwią1.aniem tego zagadnienia.
W międzyczasie przedstawiTakiego zespolenia umysłów
Zarządu
Centralnego
robotników, techników i inży ciele
i TkaArtykulów
Przemysłu
zagadnienia
wokół
nierów
nin Technicznych w pogoni za
czółenek nie przewidzieli ame
surowcem zaczęli skupywać od
rykańscy bussinesmani. którzy
poszczególnych chłopów dziwstrzymuiąc dostawę drewna,
ziechcieli uniemożliwić i zah<imo kie grusze „siedzące" na jed·
lonych miedzach. Gdyby
przemvsłu włó
wać rozwo1
nak wyciąć nawet wszystkie
kienniczego w Polsce.
grusze w Polsce, to surowca
do produkcji czółenek starczyłoby najwyżej na pół roku.

Nadprogramowy

docinek
Podjęta

pod · względem
dorównujące
zagranicznym,
wytrzymałości
wyłoniła się nowa trudność -

klej.
ŁODZ

- BYDGOSWZ. .•
Do oklejania czółenek, ze
względu na wilgotność powietrza w salach produkcyjnych,
zagranicznego
uż.ywano kleju
- kauri tu. Z wiadomych. przy
czyn odmówiono również jego
dostaw. Klej stolarski i kostny
okaw!y się nieprzvdatne. Zaczeto wobec powyższego stosować klej skórny. Obecnie jednak zastąpic>no go klejem fe·
nolowoformaldehydowym, nie
ustępującym prawie w niczym
kauritowi. a wynaleziooym ostatnio przez Instytut Technologii Drewna w Bydgoszczy,
którego pracami doświadczal
nymi kieruje prof. Perkitnv. i
z którym w kantakcie byli
łódzcy włókniarze.
Tak więc wspólnvm

W\•-i;ił

robotników,
polskich
ldem
techników i uczonych rozwiii.zano problem „polskiego czó-

I

·

to
„Kraina uśmiechu"
spojrzenie
optymistyczne
Lehara i jego librecistów na
dawne egzotyczne Chiny, w
których pod skorupą starych
przesądów, skostniałych wiefeudalrzeń i ponurego zła
nych rygorów, drzemią siły
tych
Wykazanie
postępu.
sprzeczności mogło być nur„Krainy
tem przewodnim
Ale autorzy liuśmiechu".
bretta nie zajęli żadnego stanowiska, poprze&taiąc jedy·
zdaopuszczatąc salę MDK po o- 1 nie na uszeregowaniu
bejrzeniu wa..-szawskiego pro- i rzeń ...
gra.mu, mówili - ni<> bez cie· ,
dramat dwojga
P<Y~ostał
nia. wyrzutu: „No, skoro już
serc zakochanych: Europejki,
śmiecli.
jest tak, że musimy
hrabiowskiej córki Lizy i
to
importować z Warszawy,
chińskiego księcia Su-Czontl'i:;cej taki.eh wizyt, jak dzi- J ga, osaczonych ostrymi przesiejsza!". Zre.~ztą i Artos iódzsądami, przei; które trzeba
ki, jak teqo dowiódt ostatn;o, 1 się przebić.
też doszedł do takiego·- wnios-,'
TadeuS7! Wołow
Reżyser
ku.
ski dał bardzo zgrabną inSkoro 7uz mowa o „Artosie" trudno tu nie powstrzy- 1 scenizację utworu i nie tylko
odświeżył stary polski przemać się z kolei od „docinka" i
Fontany, dosadnością
kład
pod jego adresem. Jakżeż to
można, „Artosie", tak bezcere-11 języka diahgów, ale podkreślił właściwą linię widowimonial11ie przetrzymywać całą
ska akcentami społecznymi,
przybyłą publiczność (bylo to
wśród których scenka. przed
przed drugim spektakl.em) r.a
stawiająca rozmowę dwu ku
zewnqtrz gmachu, pod golym
lisów. rozprawiających o uniebem - przez z górą trzy
cisku i oczekiwanej wolności
kwadrrm.~e ( ! !!) i to 1 o upływie
- ma niepoślednie znaczenie.
o?na:-zoneao w afi.~zu terminu
tego posunięcia
Sensowność
„ozpoczęcia programu. A pd11inscenizator&kiego posiadała
by tak "'adal deszcz lub bylo
by jednak mocniejszą wymo
mMźno? .•.
wę, gdyby dialog ten nie od·
Aż się niepojętym naprawdę
bywał się przed kurtyną. ale
u·•r-laje, że l;)dzcy „imprezjowmontowany by1ł raczej w
n. 'ści" - któr11m. jr:ik ula?, paplan akcjL
stde ten uk11h.1 1J'l"Zez Kazimie-

I

kalambur
Pawłowskiego
nie
„Biura docinków" zdołali dok'adnie ustalić czasu
trwania imprezy i ściśle okreś
lić pt>c:mtkn drugiego spektaklu. Efektem tego niedbalstwa
byl pnymusowy pieszy pou•rót do domu więk!'zości tvid?ów, którz11 ni" zd11ż1-1I~ sko·
rzystać z ostatnich nawet tram
tvnj61». Nie trudno ~ię domyś
leć. że w tej s11tuacji 11ie szczę
dzono „Arto~owi" prz'!Jkryrh
„r1ocinków" Nierhże w'ęc:: tej
„za

z

d!a sieb;e
wyciągnie
le~cji
t1.1bfriwe 'wnioski na przyszłość.

majster Alfons Szpikowski, usilnie pracowali nad wzmocnieni.em konstrukcji czółenka
z drewna bukowego. Wszelkie
go rodzaju impregnacje drewna po wielokrotnych próbach
i doświadczeniach zawiodły
Dopiero pomysł oklejania czółenek fibrą okazał się po setAle
kach prób, skuteczny
wówczas, gdy byliśmy już w
stanie produkować czółenka,

ZASŁUGl WYKI
łenka".
I SZPlllOWSKIEGO
DOSWJADCZENIA
Przez cały cz.as czółenkowych kłopotów ob. Jmef WY- POMYSJ,NIE ZAKO:NCZONE
- Musimv tylko udoskonaka, brygadzista łódzkiej fabry
oraz li1ć przewlekacze i uchwvty do
tkackich,
stolPczny • ki czółenek

przez
„Tt?atr Sa.tyryków" ·otens11wa 1
humoru na Łódź (jakże tego
humoru stęskniona) zakońc:?71la
,;;ę pelnym zw11cięstwem. Takie pociski wybornej satyry i
celnego humoru. jakimi naladowany jest program „B'ura !
dawno 'uz nie
docinków" padały z lódz'<.iej sce11y. Daw- '
fi.O, bo wlaściwie od czasu wy-,
p~tbLiczność
ja.zdu ,.Syreny"
okazji tak
l6d::ka nie mi.ała
szczerze, do syta, a nieraz doprawdy i do lez się wyśmiać.
Sly.~ze!iśmy też jak łodzianie.;

Widowi~ko

pl'7emyślane

od pocrątku do końca, posia
da rytm, wdzięk i zwartość,
co wyróżnia je wśród wielu
udanych przedstawień operetkowych.
W romantycznych postaJadwiga
głównych
ciach
Kenda (Liza) i Michał Slaski
Su-Czong) skupiają
(książę
na sobie uwagę, jako para
całą problereprezentuiąca
akcji „Krainy uś·
matykę
miechu". Że przy tym kenda
wnosi wnikliwość aktorską
oraz kulturę śpiewu, n.ie
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Go najmniej 5 do 7 Ratunków pieczywa Wy
w sklepach spożywczych

że aplauz rośnie z każ
dą sceną, aby w akcie ostatnim, kiedy $laski świetnie

dziw,

zaśpiewaną arią

moll „Moja
siostrzyczko, nie bądź smutna ... " s:prowadza finał akcji
- zmienić się w burzliwą
owację.

W tych warunkach musiatvm bardziej z<lvstanwane dwie inne role, w
pierwszomierze
pewnej
planowe, mianowicie siostry
Su-Czonga, Mi i porucznika
Utalentowana
Pottensteina.
Wosińska (Mi). nie dość trafnie tym razem obsadzona,
nie stworzyła rozbudzonego
gar<l7.ącej
silą uczucia typu
łatwym sentymentem chiń·
skiej piękności. Janusz Golc
ły być

na:

Galanteria piekarnicza-to w
języku fachowym pieczywo w
rodzaju „grahamek", „szwedek", „kajzerek" itp. Ponieważ
niektórzy kierownicy sklepów
czuli dziwną niechęć do zaoi automatyc7..11ych patrywania się w pieczywo
zw;rkłych
mówi ob. Ojrza- rozmaitych rodzajów: ograniczółenek nowski, kierownik d'Ziału pro- czając się jedynie do przyjmo
dukcji Centralnego Zarządu wania chleba zwykłego i buArtykułów Tech- łek, dyrekcja MHD zarządzi
Przemysłu
Dośw_iadczenia na ła, że du7.e sklepy spożywcze
nicznych.
sk~lę laboratoryiną mamy u- i sklepy branżowe obowiązane
koi::iczone. Wkrótce odbędą się są prowadzić sprzedaż co najproby w fabrykach, a na po-• mniej 7 gatunków pieczywa
c~ątki: II kwartału br. damy a sklepy pozostałe _ 5 gatun~
tvsiące ków.
łódzkim włókniarzom
.
„polskich
dobrych
nowych.
Fakt, ze Wydział Handlu
czółenek"
Z hi:>to~ii ,.polskiego czółen- zwrócił ~wagę_ Łódzkim Zakła·
ka" wyciągną niewątpliwie. ~om P1ekarmczylll:· aby pod
pewne wn io:,.ki również i ro- I zadnym po~orem ni~ wy~yła.ły
botnicy i kierownictwo Łódz-1 do sprzedaz~ deta!1~zneJ p1e·
k1ei Fabryki Maszyn Jedwab- czywa o złeJ jakosc1; ~bra
niczych. Dotvchczas bowiem kowanego przez komork1 konmimo wielu przvrzeczeń i za:! ~roli. techniczn~.i - gwa:antupewnień. w niedostateczne; i-. Je, ze wszystkie gatunki p1elości dostarcza,ią one okucia1 ______________
'1
metalowe do czółenek.
Natomiast ł.ódzkie Zakładv;F
Wyrobów. Metalowych nr 2
bard7.ie; !ltarannie produko- 1
rumtlńskich
wać bedą uc~wvtv do automa· 1
tycznych cwlenek Bo trud
włożony w ~onstrukcje ,i wvnrodukowame t"ch czółenek
wylll:aga, by prac<;>w,ałv O'Oe 7 marca rozpoczyna się w ca·
l n1 mow
f t·
·
zadnvch zastrzezen ze stro łym k raJu
bez
e~ iwa
ny tkaczy
Lę·
trwać
który
w Kak ki rumuńskich,
·
Będzie to
, dzie do 13 marca.
ows
·
pierwszy tego rodzaju przegląd
ruosiągnięć kinP.matografii

es t•IWa I

filmów
od 7 do 13 marca

W niedzielę
otwarte będą

mm?~kiej

w Polsce.

Łodzi

czywa jakie kupować będzie
my w sklepach, odpowiadać
będą wymaganiom stawianym
przez konsumenta.

rzyi

--------------

eze

O życiu i walce

Feliksa

montażowa

ku.
war
bitw
dr

G<

stor.
E-t>«i>l
Kat

W!

Przedsiębior

stwa Wystaw i Targów oraz plastycy z łódzkiej Pra·
cowni Sztuk Plastycznych.
Wycieczki zbiorowe mowystawę cozwiedzać
gą
dziennie w g0<lzinach <>d 10
do 18 z wv.fatkiem czwartków. W pi~tki w:vstawa bę
dzie otwarta w:vł:\Cznie dla
zwiedzających indywidualnie.

Reorganizacia

przedstawic!e!stwa

MHD

D
Go

28-go lutego br. •
Dziś
godzinie 16 nastąpi uroczyste otwarcie wystawy
poświęconej pamięci Feliksa Dzierżyńskiego, urządza·
nej w lokalu przy ul. Piotrkowskiej 232.
W 7 salach z~omadzi się
bogaty materiał archiwalny, udo-;tępniony przez WyHistorii Partii KC
dział
PZPR. Przy rozmieszczeniu
ekipa
pracuje
wystawy

filmy

sklepy

non

Dzierżyńskiego

festiwalowe
będą w czterech
wyświetlane
kinach· .,Bałtyku", .,Polonii"•
przemysłowe 1 „Włókniarzu" i „Młodej Gwar' dii".
W czasie festiw~lu „Bałtyk"
będzie wyświetlał najnowszy przemysłu
l. p·iołrkowst.r·ei·
produkcji rumuńskiej
U
film
"
nieznany
Kokor",
.. Mitria
.. .
z:bhzaJącego się dotychc:i:as u nas. Jest to film prywa~nego
~ okazji
~iędzynarodowego Dma Ko- nakręcony na podstawie wyogólnopol;kie
Bran7.owe
b1et personel przelll:ysł?wych ró7.nionej nagrodą państwową zrzes~enia prywatnego przeMI;ID. znaJd1;1J'.lcych. po·•;ieści Michała Sadoveanu mysłu, nadzorujące z ramienia
s~lepow
się przy ul. .P~otrkowskieJ (a~-1 o losach chłopstwa w Rumunii Ministerstwa Drobnego PrzeBohaterem mysłu i Rzemiosłla przemysło
tyku.ty _odz1ezowe, gal_antery?- międzvwoJennej.
fornal we zakłady
Kokor
ne 1 filcowe), zobow1ązal się 1 jest Mi tria
nieui;połecznio
'
przepracować przyszłą niedzie· 1dworski.
ne. kontrolują ich produkcję,
lę 1 marca. Wymienione skleZwolennicy .komedii będą zawierają umowy wiązane oczynne od godz.
będą
py
mogli oglądać w „Polonii" 1 raz re<'(nlują w~zelkie spr -wy,
(k)
10--17.
danej
7akładów
,,Włókniarzu" ,.Noc niespodzia- dotyczące
nek" - dowcipną satyrę na branżv odno~nie: umów zbio.
mieszcz1'ń~ką, rowych, zatrudnienia i jakości
sk1ego:· Zwłaszcza . przepych obyczajowość
sfilmowaną według sztuki tea- produkcji.
mal.0~1deł akt.u .11 1. kurtyna
mushnowa, olsmewa1ąca swo tralnej I. L. Caragiale.
W tej chwili istni;je 5 ogólkolorystyczją kompozycją
zrzeszen branżo„Młoda Gwardia" w dniach nopolskich
ną. Także rozkład planów i
marca wyświetlać wych prywatnego przemysłu.
1 od 6 do 9
;,cenicz.nych
świateł
montaż
I będzie film muzyczny „Roz-1.Jak się dowiadujemy. w niezwracały uwagę swoją celośpiewana dolin<J", zaś od JO do dbugim cwsie nastąpi reorirnwością. Miały one swói nieZe
tych zrzeszeń
niza<'ja
13 marca: „Zycie zwycięża".
wątpliwy w1,ływ na uwypuk
względu na zmniej~zajqcą się
lenie bogactwa i barwności
ilość przedsiębiorstw przemyszaprojektowakostiumów,
łowych nieu;Dołecznion;vch ma
nych z niePowszednim wypowstać w Warszawie Ogólnoczuciem stylu przez Eugenię
polskie Zrze~zenie WielobranGalewską.
7:owe, które będzie posiadało
w więk~zvch województwach
Z nie mniejszą pasją i akswoje oddziały.
tywnością swojej wvobraźni
widowisku
się
przysłużył
45 lat w służbie sztuki!. .. Bez
choreograf .Józef Matm.zew
ski. Soliści z primabaleriną mała pół wieku rzetelnej realistycznej twórczości malarŚpiewakowską na czele z<lo„Myśl
bywa li nieustannie huraga- skiej. Jubileusz taki obchodzi
malarz,
już
sędziwy
właśnie
ny braw.
Nauk~"
znany i zasłużony łódzki plaopracowanie styk - Zoooblusz POduszko·
Umiejętne
muzyczne niezwykle melodyj
„Państwo
Ku 11CZczeniu tego jubileunego utworu, mieniącego się
kontrastami szu zorganizowana została w
wspaniałym.i
dyskutują
harmonicznymi, wpisać trze- Łodzi wystawa zbiorowa Prac
ba na dobro kierownika mu- Olejnych artysty, nad którą
zycznego Wacława Geigera. protektorat Objął przewodniKonstrukcja dźwiękowa i 10-1 czący R. N. m. Łodzi - RyW ~arnawle «i>dbyło się S]l1>tgika muzyczna utworu były nard Olasek, Na tej bardzo
komitetu rooakcyjn.ego
kante
przez ciekawej wystawie. i ze wszech
zrozumiane
dobrze
kwartalnika „l\lyśl Fllozofl~a"
i orkiestrę, ale miar zasługującej na obejrze- z czyte<lnlkami te-go pisma. ceśpiewaków
lem 91>0Vkanla byto przedyskukapelmistrz Talarczyk, w za- nie, znajdzie się ponad 200
towanie o•lągnleć I brak6w „My
biegach swoich o nachylenie prac artysty. Otwarcie wystaśli FHozorlczneJ" w okresie Jej
całości muzycznej ku stylowy nastąpi jutro o godz. 13 w
p61toraroczne~o lstnlen'a.
wi operowemu, który nie- oawiłonle Ośrodka PropaganW dys.kusJl, którą prowadz'I
podstawą
był
wątpliwie
prof. A. Schaff, zableral! J(IOS
dy S?:tukt w parku im. Sienpraoeownlcy naukowi t studenwersji ,.Krainy kiewicza
pierwszej
ci. Wnio„la ona nereg cennych
nie zawsze pauśmiechu" (zn)
uwag, kt6re pozwolą na uąraw
miętał o prymacie solistów
nlenle pra.:y komitetu redak<::vl
na scenie. Stad w interpretaDe<~«i> I pr-z:vtt:vnlą sle nlewątpll
wie do rozwoju plcma.
cii muzycznej dały się zau·
I ówdzie pewne
ważyć tu
Sek<:,Ja pracown!k6w nauki
w numenie et f%1T7) „Ddeonn!- przy ZZNP zori:-anlzule podobprzejaskrawienia i dyspro.
dyskusje nad Innym! na•one
porcie między przygłośnvm ka" z drua 2ł luteg«i>, do artykuiu
p!'Olllamt naukow,'Tlll hk ,.Zy„Wsp6litawodnictwo noa nibv
brzmieniem orkiestry, a ka- ipt.na 8e'l"lo" wll<radla sle pomvlk~
cie Nauk·", „Państwo 1 PraW
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Jubileuszowa
wystawo malarstwa
Zenobiusza Poduszki

Filozoficzna"

,,Zycre

„Kraina uśmiechu"
w

„Lutni''

1
---------------'-

nie

za&tąpił

swoją

tyczną układnością

sympatej ambit

nej postawy, której należało
od zadraśniętego
oczekiwać
w swojej godności wiedeń
skiego porucznika jako rywala żółtego księcia. Maria
wiośnianą,
dała
Górecka
przepojoną akcentami protestu przeciwko anachroniz·
mom i pustce wiedeńskiego
dosytu postać Franzi, córki
Karol Koszela jagenerała.
ko stryj księcia, przedstawicie! feudałów chińskich i
głowa rodu, zademonstrował
swói ciepły i głęboki głos ba- meralną tonacją głosów.
n~nowy, nie wykorzystując
krytyczne
Spostrzeżenia
do końca swoich możliwości
aktorskich w dopracowaniu nie mogą w żadnej mierze
postaci, która powinna domi umnieisz:vć znaczenia pierwTeatru
nować swoją pretensjonalną szorzędnego sukcesu
który wYsta ·
wyniosłością sylwetki Muzycznego,
pozą,
zewnętrznej i władczym ge- wieniem „Krainy uśmiechu"
dał dowód potęgującej się w
stem.
jego zespole nracy artystyczNajwiększym osiągnięcfom nej i or11:ani1acyjnei i zashtwidowiska jest jego oprawa żył sobie na poklask widekoracyjna, dzieło malar- downi.
Mich, Or.
skiego kunsztu Józefa Galew

i Prawo''

ze swoimi
czytelnikami

-

Sproslowan;e

,o;ni~łcajaea wns zdania. 'cho

wo" I Inne.

we-rs:fi ZMp61 majstra Prosn!aka
wYk«i>nal w C?.~w= u~z r. t:vlkc
77.S kg prz~dzv. po<'I~ vtl" · fftl
WY'ko.na·
ten
-&esp61
tyc7llll<!
?7.542 k~. Za poimyłke te ·ezlonk6w t>n<><łuJaeego zespołu maJstni Pr&tnfa1<a „rz"l>rMnmv.
Równ!et do wczo\"~1"2>ł'·l'o · ~pr•
W<>lld~nłll z obrad Plenum z. G.
Zw. W16knluzy wkradła sle ,
wlnv kore•kh pomvlka, W śród
nmh•t „d,~>: - 2~ m•
•v'11łe
•.r6w" whuto by~ „dłu,c - :5 ml
ll«i>n6w metr6w",

Wszyscy

ctzlło o zesp61 ma.J~tra Procn'aka
z przędza.Int ZPB Im. Ma·rchleww:vdrukowa.nel
Według
sklego.

I

bierzemy udział Vie
współzawodnictwie

o oszczędne zi.:życie.
koksu
węgla

p„.,.„.
Or

st•
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Wykłady Powszechne
na

Studium Naukowym Towa

rzystwa Wiedzy Powszechnej

gm.aehu Wyższ.eJ Sz:koły Ekoaanlcznej, Armii Ludowej 3--5)

(w

DnJa

Lm (nledzlda)

G<>dz. 9.00 -

Walki wnwo-leń

cze nare>dU polskie.go w XIX wie

W ślimaczym tempie Zwiększymy bezpieczeństwo

ku. oe:moik'Taty<:zn~ i~ogia Ed-

'9Varda o ..nbows1neso. Chł'°'PS'ka
bitw& po1 Mlł0<;lawl<'m - prof.
dr Gryzelda Mlssalowa.
Materializm h!G<>t\z. 11.SO
lltory>ez.n:v Ja.ko naukowa t.eorła
prof. dr Henryk
1>t>1t•eczeństwa
Katz.
wstęp wolnY·

czyną tego jest fakt, że .zamiast utworzyć brygady liczace na Bałutach około 70-

Akcja usuwania usterek i
„niedoróbek" w nowowynudowanych blokach na Starym Mieście, Bałutach i Stozaplanowana zootała
kach,
na trzy pierwsze miei'\iące
Według planu powinna
br.

LUTY
DZ19
Romana
TUTRO
Antonleg<>

,,Grzeich"

W

1'7

ST. JARACZA (Jaracz.a 27-Zll) g, 19 -

Ll\f.

piątki

bez-

wstęp

płatny

\fUZEUl\I SZTUKI CWtę·
tel
ckowsk1ego 36
189-53. otwarte codz1en
nie prócz. pon1edt1a!·
ków w godz 10-16 w
(P!otrkow·
czwartk1 15-20
19.15 „Krai-

(Traugutta nr ll
&. 18.IS „Domek trze~h

UAŁY

d:i:lewcz~t"

niedziela" g 16, 18, 20
dozw. od lat 14
PRZEDWIOSNIF. c2:erom
sktego 74) „Stcarb" g.
18 20 dozw od lat 12
I l\fAJA (dawn1eJ Rnbotn1k Klliń•k1ei;o 176> „W step'.e" d<id. ,.Ser-·
ce bohatera" g. 17, 18
dozw od lat 7
R~~owsk• 2)
nEKORD
,,Fanta.n Tullp„n° ~ li;
18 20 dozw <id lat 18
:<OMA IR>-~OWSKA nr 84'
•• Warszawska Premiera" !? 18. 20. dozw. od
lat IO
<Nowe Z'o•no
so.1usz
,.Pani DeTJ"' I?. 18.30 dozw od lat 14
STYLOWY - Nieczynne
z oowodu reme>ntu
S~T <BalUCkl Rynek Il
„Z•knan" ołos•nkl" e
17 ł5, 20 dozw od lat 12
rATRV rs1enk'ewłc2a 40l

MUZYCZNY
ska 213) g
WAZNE TELEFONY
na uśm!eehu".
fC....11\łĄ.
poaot. Ratunkowe 2M-H ZYDOW8KI
(Wieckow8
strat Pożarna
skiego 15) g. 19.3G „Sen BA t.TYK <Narut<'w;cza 201
Kom Miejska MO 253-60
o Goldfadenj.e"
.,Tra-glczny p1>śclg" dod .
MleJski Ośr. Infor. 159-15
(Kopern ka „Pogotowie ratnnkow~"
„PINOKIO"
g. 14, 16, 18, 20 ctozw.
16) g 17 „Skarb na pu·
od lat 18. Godz. 22. 24
stkOl''iUu
„Cud w Medio·lanle" <Piotrkow.ARLEKJN"
do.zw. od JM 18
„Jaś
ska 152) g. 17 tPrzeiard nr ii
GDYNIA
Szpak"
Pro~ram lilmów dokuApteki: nr 4 CPrzeja:<d
kult -o!lwiat
ment 1
t9). nr 1 CWólc-rafi•ks 37)
Perla
nr 33 (Piotrkowska 225),
„Hang Crou nr 18 (Zgierska 146> nr 22
dod
•• Knocl< - ou1u.
Chin", •. Przegląd kul'u
„Dur brzuszny" g. 16.
8·53.
(Nowotk: 12). nr 34 (Wo3
ralny 4·52" PKF
18 20 dozw od lat ID
1ka Polskiego 56). nr :i5
g 18 18 dozw od lat 7
FILHARMONIA (Naruto,,UU.ca Granf.czn3" ~ wrc:•.A rPrzeJa?d nr :•
(Dabrowskte110 24-bl
w!cza 26) g. 19.3-0. XXV
"D<>lmmeJ1JtY zdrady".
A. S. nr 41 (Al. Koś
20, dozw od I. 12 Pro<n"
foni<:zny.
Sym
Koneert
dod „~fa wioelkie.I budo
die n.a.1mlod : „7.a-saetuszk! 48) dyżuruje coW progr.: Beethoven.
g, 16. 17, 18 , 19„
wie"
rzet>e"
dzienn 1e..
dziadek
dz!ł
Haydn
20. 21 - dozw. od lat 7
Kub". ,.l'lyla
.,Ml11!0
DYZUR POł.OZNICZO· ~ łJ '7.?
sobie mrówka" Il 16. 17 Wl.OKN'll\RZ cPrOcnmt<e
,&.
16l „Strht iralnwv" <1od
..łill\ ~AŁODA GWARDII\ (die
.6Z.J
GINEKOLOGICZNY
1..,... .li,
•. w n.O'\vej bib!lote""'"
m!odzlet:v (Zielona 2)
Im
od g. a do 20: szp
g. 16. 16, 20 do'ZW. od
mlll<>ne„Jedno.dnl<l'Wi
M Curle-Sklodowskiej 14. g, 22 „Nor nlrla.t
do
„Sprawny
dod.
rzy"
AllCREOLOMUZEU111
Cune-Skclodowsk1ej
ul.
SJ>od.-\anek" d'O:r.w. od
pra.cy l <>brony" g. 16.
GICZNE <PL Wolno1'c.
20 do 8:
od godz
IS:
18
lat
H
lat
od
dozw.
20
18.
codziennie
otwarte
lł>
1zp im. dr M Maduroz wy1l!tklem ponledzial MU:7.A CPabian•cks 173) WOLNOSC CNat>!ń~kowwicza - u1 . KrzPrnien1e•• cywil na
skle~o 16)
M<>S'kwa
„Expreso;
ków w goctz 10-18 w
s
„k~
stadionie" dod. „D<>ku<Hean Spokofny" d<id
niedziele o g 10-17.
g. 15.50.
„Pała.c dzl~i" g. 18, 20 m•nty 7!dTady"
„Jak odtyW:v•tawa
18. 20. dozw. od lat 7
dozw od lat 12
wiano się 800 lat temu
Godz. Z! ,.Cud w Me(Franc!nketlPIONIER
w Gdańsku".
ska 31) •• Miasto nie- di<>lanle" cLozw. 'od la.t 18
ETNOGRA·
lli'OWV 1W1ec:<o·vsk1ego 15) MUZEUl\ł
- ZACłłli:TA CZ!11er•ka 281
dod
nJarzm•one"
FICZNE CPI Wolnośc
g. 15 „Henry!< VI na
0
„Spie.nlon• nurt" dod
~
,.Chrońmy zdrowll'
czynne eodz1ł!nntf
lłl
łO"wa.ch"
j „Drog" tlfwl~ku u<!lo17. 19 dozw od lot l&
pon1ectz1a1kO"
opróez
POW!17.ECRNY (Obr Sta
g. 18. 20 dozw. od
wego"
CP1otrkow•k•
POLON'lA
ni<'w
10-18
i?odz
od
lln!(redu 21) g, u „In·
dztele od gooz. 141 do 67) „t\ po sobocie Jest lat 't
mllofił„
ł;.T'vga t

•

03'/ZUlł~

APTEK

KONCEltT.V

odpowiednią liczbę robotników i skierować ją wyłącz
nie do usuwania błędów. W

przeciwnym razie akcja zakończy się fiaskiem.

I

L"'5 iunaka
ł

cło

P•·ac·ow r1 icv µoszukiwani
Konstruktorów (inżynierów lub techników)
a dwóch od zaraz z dniem l kwietnia utrudni Biuro Konstrukcyjne Centralneso
Zarządu Rem. Maszyn Przern. Włókiennicze·
sro i Odzldowego. Zgłoszenia: Sekcja Personalna Plac ZwYcięstwa 2. Budynek A" III
" 546-K
piętro pokój 107.

reda.J<.::Ji naiszeJ nadszedł
J1tnaika 19 Brygady Szkolenia. Zawodowego SP - ZblKnlewa Kwapiszewskl..,.go, ło.d.zlan!ma.
który pnebywa obeoc.nie • Gdyni. Oto co pLsze on międ.zy innymi:
Do

Głównego

księgowego

I zastępcę

głównego

księgowego zatrudni

od zaraz Fa.bryka Flra·
nek im. M. Fornalskiej w Skopaniu gm. Baranów. Oferty wraz z życiorysami składać należy w Dziale Personalnym Centralnego Zarządu Przemysłu Tkanin Dekoracyjnych w
Łodzi ul. Piotrkowska 64 prawa oficyna Jl
560-K
Pietro. Mieszkanie zapewnione.

n-

ło

eh

Wykwalifikowane obręblaczki na maszyny
dwójgłówki zatrudnią Z. P. Dz. im. W. Gła·
if'wskieg 0 Łódź, ul. Krzemieniecka 2. Z~ła
568-K
si:ać się do Wydz. Personalnego.
Kierownika. zatrudnienia i płac o właściwych
k\'l>-alifikac,Jach poszukuje od zaraz Przedsię
biorstwo Robót KolejOwych nr 13. Wynagro·
dzenif' wedlug Układu Zbiorowego dla Budownictwa. 7.i;!la.sr.ać się do Działu KAdr ul. M.
565-K
Buczka 7-9.

I

tgo

a"

-

Y8•

e

tel.

~7-84,

w

Łodzi

„U~zęszczalem

do za.sa4nfottj
Elektry.cznej przy ul.
Za.wsze ma.rzyłoem
o tym, aby ja.l< na,Jle<plej <>panować swó.I zawód. Dowie<l7.!aw
szy się o weTbnnk11 do 19 Brygady S>;kolenia zaw<>·doweg-o SP
zglo»łłem się tam na d>:'ał el•lk·
try<:"Z:ny I wyJecl1alem do Gdy·
ni.

S'l.koly

plante-

wła 1nych

I p0wte-

z

ZAKŁA DY PAPIERNICZE

Łódź, ul.

Pabi a.nicka 119-131
że

przypominają,

s tosownie do uchwały

Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia H.
12. 1950 roku wszelkie zażalenia i odwołania załatwia dyrekt or lub jego zastępca.

SPRZEDAM pl<t<:. Zgierz.
111. 1 Maja 1~ Bo~sław(2 l 3 l-G)
LASZEWSKI. skór- •kl St.
Dr
orzepr<>""·Weneryc:me
LOKALE
W•dzll •te Armil LUOO·
we1 27 r6e NArnto~NlCZ.R
P""'.''Tlu•„ 17-19 30
PRZYJM~ do wspólnego
stuct.enU.
Dr ZAUl\MAN spe<:)all· JY.>m:eszcrenia
Oferty skła
medycyny.
weneryczne
st• skórne,
Narutow1- dać B!uro Ogloozeń Piotr
B-9 30, ~
(2!70-GJ ko':"'lk"' 911 „Samotny B"
ez11 2
LEKARZE

SAMOTNA szuk-a pomle·
szczenia sublokatorsk 1ego z nlekr~pującym weJ~
ciem. Oferty !•terować
Biuro Oglo'1Zeń Piotrkow
ska 96 „Lipińska"

l>r KUIJREWICZ spec3 8 •
Usta, weneryczne, akOme
3--'i Piotrkowska ZAMIENIJI 2 dute pok<>-~.30
(2507-G) je, kuchnia, wy~od:v llT 106
śródfJnleście na domek z
WOYNO speclallsta ogródkiem Oferty kiero
Dr
chorób skórnych. wenery wać Biuro Oglo<r?:eń Piotr
cznych. zaburzenia plclo kowska 96 pod „Ogró(2087-G)
we - Nowotki 7 front . dek"
(24q-O-f;\
10-1!. 1~-18
kuchpokój.
ZAMIENIĘ
A!'Hi'ORO·
Jadwlęa
Dr
WICZ !kńrn~. wenervcz· nia w Zduńskiej Woli na
ne kol:i!...-e 15-19 Prócn- t3kie. względnie duży po
(2459-Gl kój w ŁOdzl. Oferty ski.a
ntka a.
d.ać Biuro Dorio.szeń P otr
'<owska 96 P<>d „Korzyst
KUPNO
SPRZEDAZ ne'"
(213&-G)
POSZUKUJĘ
Wypożyczanie n;e

lokalu skle
WAGI!
naprawa _ powego J'l.a prowadzenie
mowlęcych,
kupno po- krawiectwa OCert:v skła
st~mp1.-wan\.e
Pl,.,tr\r,.,,„ .... ą.a 9 dać B'uro Oe;loszeń Pi<:>tr
łamanych
APARATY rad 'owe 1am kow~ka 96 „Kra"·lec'"
sprzet. LF.KARZ samotny poszupy oraz w~zelkl
kupno sorzed 0 t •kle!> r• kuje n;e'krępujące<?o poW:ec- 'l\le=enla z wygodami.
d<owv tel 160-55
kowŚklego 31, Kslężmak. Telefon 182-83
(2647-G)

w

21

na

wtorki od godz. 13 do 14. Jeśli we wtorek przypada dzień w olny od. pracy, dniem

I

przyjęć jest najbliższy dzień powszedni ty-

551-K

-

""

MAO<YNOPOOAN>A,
[ nografil biurowej Zap1sy - Kursy Stowarzy1ienla Ste-no.11rafów - Maszynlslek. Kll'ńsklego SO.
Pintrkows1t1 83

w.

Cy-

Tel 135-U
codziennie.

za-

SZKOł.A.

rulsklego

tańców
Lódż.

Klllń·

~kiego tł.

?ISY

ROŻNE

-

godnia.

••

Wolnołel

nowe
'.turs:r kslegowośct rejepnebltltoweJ
1trowe3,
\ l>OCZatko.,.ej
oraz na
l<tlrgy maszynopisania. Je
iyltów obcych I admini·
rtracy)ne p!'ZyJmuje Se·
kretariat Ośrodka PoU·
technicznych Kursów
fPR .O.ndrze1• Stru~• •

rzonych surowców.

ł..ODZK•E

Pl

ZGŁOSZENIA

WYkonuJlł wszelkie pu dełka

rYJne fokleJane)

'°

'1'1"WZY9tkldl l<0·
Apeln}emy
legów, aby pOS"TJ1 w nnne śla.dy
i zapisywali się d<> brygad SP".

~wierczewskiego

176-95

PANYZANKA Artystyc2Cerownia naprawia
n•
garderot>e bez łl1du Ul
W:eckow8ltlelło

ł!.-1

OBUWIE zniszczone ums.zowe, skórzane, od.świeta, farbuje. Plotrkoweka
nr 111 'W podwórzu

POl..UDNIOWO-ŁO DZKIE ZAKŁADY

ZGUBY

PRZEMYSŁU
ł..ódź,

PAS MANTERYJNEGO
ul. Kope rolka nr 1-S

st osownie do uchwały
że
przypominają,
Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 14.
12. 1950 roku wszelkie zażalenia i odwoła-

ZGUBIONO
Za w. Iren.a

Cz. Hutora 71

Je git.

Zw.

Noetzelman
(2072-G)

ZGUBIONO .k.artę meldunkową n.a nazwisko Ry
szard Bl:.aszczyk, ł.ódt,
(:!Ote-G)
&0-1
Dworak.a
nia załatwia dyrektor lub jego zastępca w
ZGUBIONO kartę melponiedziałki od godz. 15 do 17. Jeśli w po·
dun.kawą
z pokwltowaniem na złotone dokuniedzialek przypada d rl•ń wolny od pucy,
menty, nazwisko Stefan
dniem przyjęć jest n ajbliższy dzień pow- ·~~l:ller, Obr. StaMngradu
(1974-Gl
"0-34
528-K
szedni tygodnia.
ZGUBIONO kartę mel'
dun.kow111 nr J. VI 40069
nazwisko Józeł. Florezak,
·---------wieś Emi.Jianów GRN Ble
etNl~-G)
POSZl.l K.IW PRAC''I'
NAUKA J WYCHOWANIE lawy
214.Z 63 r. prryDNIU
W
na
ZAPIS'f
Kr<>Jl
kura
domu
ADMINISTRACJĘ
pies wilczurprzyjmie adm'nistrator. 'Tlęsk1e"o przyj mu Je 8~· błąkał się
Kili11skleeo 190-4 tele- '<ret a Mat IPR Stalina ? sza.ry. Odebrać można w
Łódzki.eh Z&kładaeh Pr:ze
-18
(2144-G) .,.. ... „,o.,....,.tp
fon 2!6·78
myslu Wełni.anego - ul.
Rzgowska n.r 17a, w godz.
(~-Kl
od 8 do 15

""

Instytucja Spółdzielcza

poszuku~e

loka lu

pnemysłoweg 0 moźliw ie na parterze z

stalacJą. siły. światła , a-azu i wody

wierzchni 200-250 m 1 • Oferty „543"
do Biura Ogłoszeń Pio trkowska Q6

Inr

o po·

składać

543·K

*

Ja I moi ke>Jedzy (ślusarze, ma
larz-e, spawa.cze. hydrauli<ey Jtp.·
pra.cu}emy w stt>C'Zni Im. Komu
.. klej ,.. Gdyni. Je-eś·
nv ParV!O
"'
my za.chwy~en.I naiszY'Jli warun
1
pucy.
ka.ml nauki
Nie tyl.l<o ..SO.byliśmy zawOd,
nie t:vlk1t u<"7.ęS'lJCzamy do s-zkó!
śrOOnlch t Hcealny<:h, ale ta.ku
naletym:v do kół sn<>r'owv ,,
lrnlt.uralno - olwlatowY'C'h, )<oń·
czym.y klursy motorowe itp.

Głownie,

( )!?'ł0~7enia d rohne

Dr REICHEn specjalista
wenPr:vczne. skórne pieto
(zaburzenia) P1otrwe
knw!tka 14 <'7.wa:-ta-•lód·
f2317-Gl
me

ki
bo-

Terenowego
ul. Drewnow3ka 102

*

Klllńskleg<>.

ZAPISY na kuf'S}' Jl:t'OjU
sz.ycta I modelowan1a IPTI
r>rzy1muJ111 sekreta Maty
'<Ursów w Str:vltowte, ul

ŁODZKIE ZAKŁA DY P_\PIERNICZE
Przemysłu

„Dziennika"

list <>d

I

I

lach produkcyjnych oraz zortrza.
Zagadnienie to jest ważne ganizować kursy szkoleniowe.
dla pracowników odpowiedzial
nych za bezpieczeństwo pracy
w fabrykach chemicznych.
Jakie środki zapobiegawcze
przedsięwziąć. by zmniejszyć
względnie całkowicie zlikwiDziś. dnia 28 bm., w lokalu
dować szkodliwe działanie sub Technikum Gastronomicznego
st<mcji trujących i zanieczysz- przy ul. Kilińskiego nr 63, w
powietrze sal pro- godz. od 15-18, odbędzie się
czających
Temu zagad· pokaz dań
dukcyjnych? garmażeryjnych.
nieniu była poświęcona kurso- Dania te wykonane zostały
narada techników. inżyn:erów. przez uczennice
Technikum
referentów BOP i społecznych przy współpracy pracowników
inspektorów pracy z fa!>ryk ł.ZG. Ta sama wystawa w niegodzichemicznych Łodzi i wojewódz dzielę, 1 marca br„ w
twa, zorganizowana w czwar- nach od 10-18. mieścić się bę
tek 26 bm. Brali w niej rów· dzie w lokalu haru „Piotr•
nież udział lekarze zajmujący kowskiego" przy ul. Piotrkowzagadnieniem chorób za· skiej 196.
się
wodowych. Ich referaty bypod kątem
opracowane
ły
praktycznych wskazówek jak
organizmy robotniuchronić
ków od wypadków zatrucia.
sobote 28 Jute!?O
Dziś, w
W dyskusji zabierało głos 11
rlrzedstawicieli fabryk. Podkre 1953 r. w sali KMPiK przy uJ.
ślili oni m. in. fakt, że polski P;o.trlrnwskiej 86 red. B. Alek~n
przemysł chemiczny odziedzi- drowicz wygłosi odczyt nt. „Wal
f b k'1 ka narodów kolO'!lia1nv~h o .....01·
a ry • n<>~ć 1 pokój". Po odczyde wyczył kap1talistvcz.ne
naj- świetlony bedzłe film. Początek
jak
dla
budO'Wane
większych Z(VSków. Nieodpo- /o godz. 19 Wstęp wolny.
Dnia i marca ł>r. 0 .ll'Qdz. IG
wiednie rozmieszczenie fa bry~,
ciasnota w salach produkcyj- ran.o odbędzie się w lokalu Stonych, zła wentylacja. lub na- warzyszenia St.enogr":fów i Ma.szy
oto nlste.k PRL. - Oddz~ał w Łodzi
wet zupełny jej brak _
. • przy ul. K1ltńsk1ego 50, odczyt pt.
h
•
· .
wga d niema. ktoryc rozw1ąza „Racjonalizacja pracy ma•z.yntdro!(a do
nie spadło na barki inżynie· stkl t sekret.ark! tecl1ników rac1'onaliza- ~większenla wy<lajnoścl I WY'!la-ro'w
•
•
Wszyscy zalntereso!(rod.zenia„.
toro' w 1· referentów BOP
wani .<a mile wid.zlani.
:
WDK. chcąe przyJść z J'QmO
Nowobudowane obccn~e za·
pracownikom Inżynieryjnokłady, tych problemów me ma cą
ią. W planach ich bowiem i'll- •echnicz;nym, t"ac-jonallzawrom i
żynierowie uwzględnili jak naj przodownikom pracy, którzy nie
bezpieczeń· znają~ języka rosv1sk!ego nie ma
stopień
wi"'ksz
ja mot.Jlw~I pogłębiania SW'Ojej
.
Y
"
w!e<tzy fa<ehowel. ottłaS'7.a :i:apisy
stwa pracuJących.
W rezolucji podjętej na za- na kurs wstępny I stopnia jękurso-narady in- zyka rosyJskie!(o. Zaolsy przyjkończenie
mule c<>dziennle WDK ul. Trauh . ·
zymerowie . i tec nicy prze- ~utta .tli. n olętro t><>kóJ nr 212,
mysłu chemicznego m. in. po- tel. 27'1-37.

Smaezna
w''slawa

zmobilizowaĆ'

niezwłocznie

E

a

Na minutę człowiek zużywa stanowili do 15 maja br. opra

(uwzględniając różny stopień cować plany ulepszeń WPntywysiłku przy pracy) od 6 - 40 lacJi, udoskonalić stałą anali(a nawet więcej) litrów powie zę okresową powietrza w sa-

80 ·lud.zi, ZBM skierowało do
tej pracy... 7 osób, na Sto·
kach zaś zami.ast 40 - 50 robotników .•. 4 osoby.
Do zakończenia akcji pozostał jeszcze miesiąc. Jest
czas aby bląd napra·
więc
wić. Dlatego też ZBM winno

ona zakończyć się 31 marca.
Należy jednak stwierdzić, że,
niestety, zarządy budowlane
ZBM lekceważą sobie tę ce·
lową i konieczną akcję,
Usuwanie usterek odbywa
się niezwykle powoli. Przy-

SOBOTA

28

i ochronę pracy

odbywa się usuwanie usterek
w nowych blokach mieszkaniowych

*

1· .
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ZGUBIONO Je git. U~7.p.
Spoi. n.a nazwisko Wlady
sl8'W Barw ńskl
ZGUBIONO .i karty mel
dunitowe i 2 pokwitowa
n!a n.a zrocto.ne doku.men
ty na na~wi•lto Penno Ro
be.rt 1 Amelia Penno wid P'elJJcsów p-ta Malyń pow. Sieradz
ZGUBIONO
świadectwo
doj rzafośct ar 1' wyd.
LJ.ceum Ogól.noprzez
ksZt.alc'ICe w Lubaniu S1ą
sklm na nazwisko Lu<:ja
(20il5-0.)
Goz.dyra
ZGUBIONO leg'lt. szkolną
na nazwteko Edward Wój
cllc ul. Próchnika 15
ZGUBIONO kwl.t s.klepu
lcom1sowego nr 278% na n.a
z.wl3ko J'an Ła:r.arczuk
SKRADZIONO leglt. służ
przez
wy<1.
bową nr 83
PMRN, Wydtiał Oświaty
w Pabianlca.ch n.a nazw•sko Helena ~ba.row(2060-G)
ska
ZGUBIO.NO kwl>t kaucyj
ny Zarz'łdu Nieru<:ho.mo
ścJ. n• zł 10&..1111 JaA Busz
c.z.y'lt, Cynowa u
SKRADZIONO 1egit. Zw.
Zaw., kartę meldunkową
Wladysla.w Slug>aj, Trau
(3134-G)
gutta 11
SKRADZIONO .ltactę mel
du.nkow", pokwitowani<!
na zk>ż.oo.e dokumenty
Lódź,
Du bielak,
Maria
KUińMiego 4&-50
SKRADZIONO kutę mel
dunk:ow"- pokw•towanie
na złożone dokumenty
Melania
n.azw1al<o
na
Rajeb, Prz~za Inia.n.a 58
SKRADZIONO ~tę mel
I po.kwitowanie
na zt.otone dokumenty
Joanna GordzieJew Lódt.
Piotrkows:ka Hl-24
SKltADZIO.NO kartę mel
prawo jazdy
dunkową,
kat. Ilia wyd. przez PTez.
Ra<ly Narodowej Wydział
Lodzi.
w
Komunik&ejl
dwa kwity sklepu komisowego na 800 zt n.a nazwlsko Ewa Bartczak
Pl.otrkowska 1S2-il
dunl<ową

-

wej!lciówkę

nuwisko
rabryczną na
IZGUBIONO
Pawlak. Lipo
Bronisława

wa 215-12

(M!>S-G)

UNIBWAŻNIAMY

7.A.GUBIONĄ podłużną

oieczątkę firmową

o bn:m!enlu „Wojewódz-

kie

Zak~ady

Obrotu

P•~,,,, Łodzi

Państwowe

Przedsiębiorstwo

S'kładni('a

%743-G

Pa~z nr. 1".

m<!6-aartę
wejściówkę ZGUBl'ONO
na nazw:sko dunkow11 i pok:w:ltolll'an.le
na złożone dokumenty. Kazimiera Moryń
Kędzierska.
Władysława
legi.t. Zw. Lódź 12, Pomorska 2-ł
ZGUBIONO
na nazwisko Francls.7.<!·l< ZGUBIONO kartę melPia<! Wolności rlunkową. ])<)kwitowa.nie
Mlsi<>ł~lc
(209?-G)
3-6
DA zlo?.one dokum-enty na
legit. zw. n.azw1..•ko .Janina Ra<lzl,.
ZGUB.JO.NO
Zaw. na nazwisko Hon<>- kows.ka, Brzeska 6-7
rata Gumińsk.a, Wróblew ZGUBIONO kartę mel(2026-G)
akie.go u
pokwHowanie
dunkową,
ZGUBIONO
legtt. zw. n.a złożone dokumenty
Zaw. na nazwisko Stefa- na nazvrlsko JóveJ. M nla Ch-ad>ula u.I. Sląska 6 gnus zam. Lód!, .i. Gra..
(2019-G) bowa 5 m. 10
m. 11
legit. zw. ZGUBIONO kartę 111eLZGUBIONO
Zaw . .n.r 21.'929 na nazwi- dun.kową na n&ZWU.ko J'ó
zet Kwiatkoweld. Łano
sko Aleksander Fi.glus
(2128-G)
wa 51
legJt. zw.
ZGUBIONO
z.aw. Franciszka Moorze- ZGUBIONO kartę mel•
dunkową nr J X 83931 Ma
jewska W9Choonla 54
rla Osetek zam. Wo.Jcle.
ZGUBIONO
Jegit. zw. chów. gm. Ros&o.szyea zaw. Kalinowski Andrzej pow. Sieradz
(2098-G)
Pl.a.c K04Śelelny 4
ZGUBIONO kartę mellegit. zw. dunkową n.a nazwisko J°<ł
ZGUBIONO
z.aw. Edward Pa.tunJ
!la Przybył zam. Edwart.óclź, W<>lborska 22
(208il-G)
da~
ZGUBIONO
Jegl.t. zw.
zew. Kazimiera Ch.rza- ZGUBIONO kartę mel.
nowska Lódź, Zarzewska dunkow111 1 metrykę uro(2105-G) dz.eni.a w pełnym wypi- .
nr 16
sle na nazwU!ko Stanjsław
Jegit. zw. Skonle.:zny zam. Łódź,
ZGUBI O.NO
Z.aw, Bolesława Skórka, ul. Slerakowsklei:o 13-1
Sator~o 30-2
SKRADZroNO kartę mel
le git. Zw. ·d11.nkow,._ pokwdtowa'!.\e
ZGUBIONO
Zbudnlewe.k,
Zaw. J811\
na złożone dokumenty,
Andrzejów, Rokicińska 5 kamę ew.akuacyjną, 1eg1t.
Zw. Zaw„ stud<mcltą, r.łu!
leglt. zw. bową
ZGUBIONO
wyd. 1>r.z:ez P'P ru
Za w. Józefa Dawldz, Sui nazwisk<> Ewa Zuj, lltie(2047-G) zaoomtnajJr.t ~
kowskiego 5G
leg1.t. Zw.
ZGUBIONO
za.w. na nazwl.sJ<o nanu
ta J'urozakowska
ZGUBIONO kartę meldun.kową,
pokwitowanie
n.a zlMOne dokumenty.
„D~iennik
zw.
Zaw .• Ubezp .
Je git.
Spot. na naz"A'isko .1Ó7f"f
Łódzki„
wacheakl. Przęd'Ullni.ana
(204-0-Gl
5S-7

ZGUBIONO
fabryczną

-

Czyta1c1e

llllllllllllllllllllUllUlllllllllllllllll llllllłlllllllłllłllllllllllllllllllllllllllll
WYDAJE lNSTYTU T PRASY CZYTELNIK
§Reda1Cc3a t AdmtnlstraeJ a t.ódt. ul Piotrkowska 98,
;:te.1 Centrala 283-00 Red nacz. 125-64. l!'odZ przy1.
:12-u Sekretarz O<IP<Jw 2(14 7ll '<><lz pn:yJ. 10--13,
;:dziel i?ospodarcn 283-00 wewn 3~ oraz 228-32, dział
:hoortowv 208-95 · dz- al ttult 141-10, d.Zlal IT' :ejald
5? 43-80 I · 283-00. wewn S7 dzlał 11stów t korespondentów 283-00 wewn 40 I 114-32.
:
5 Redakr1a rekop•-sćw nlf' zwraee. u •re~~ I tennlny
o'lo~eń nie bierz" ooofl'WiedZ1aln<>śct •
;:
111-50 I 114-'lll
~l
wejściówkę : Dział oglosz"ń Ptotrk<>w l'ka qff
wejściówki? ZGUBIONO
ZGUBIONO
c-zvnnv
:
w wt-ntv Q-14
na nazwisko 'abryczną na nazwisko
fabr:vc ~nll
4
oocz•ou?P ~ ~t mh~-.e-ipt!'?:nfe
ore-n11mt>"rs~1„
Genowefa Dąbro~a. By Ewdokia Młttelstlldt. M~c !'=ena w
REOJ1r.TTT1" t<"nT '-: (":. f"TT.... ą1:""n ń u,..,, T"-ri:'
(2.100-G)
2014-G klewicz.a 24-19
tomskie 18
wejściówkę
przepustkę ZGUBIONO
ZGUBIONO
wyd. przez Wytw. Filmów fabryczną na n.&z.wisko
Fabularnych na nazwisko St.ainisława Sle<lt, St. Du
(2074-G)
Kurt Weber. AJ. I Maja bois 1'>9--4
(21Y78-G
nr 15
wejkt6wkę
ZGUBIONO
ZGUBIONO leg•t. Ubezp. fabryczną na nazwisko
Spal. na naz.wisko Jan Emilia Nowicka, Niedział
Woj talak. Demokratycz- kowsldego 10
(2101-G)
(2038-Gl
na 96--4

S

_,ff

DZIENNIK ŁODZKI nr 51 (26'79)
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300 drużyn
walczyło
o puchar CRZZ

~- --=-~~~
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1
ło 300 drużyn z poszczególnych
kół >por.owych. Jeżeli weź·
p1
O
gw1zae sę z1ego
mierny pod Lrn·agę, że w su- - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - . . ; .___..;;_

~-~~ n~:~z:;~l.~,~~ilspz~~~;;~;~~
pracy to tylko 38

trafiło

wystaw;ć

prezentacyjnych.

kół

nie pore-

drużyn
Sądzimy,

że

w przyozlym roku do wal!ci o
t ak cenną nagrodę staną wszyst
kic bez

wyjątku koła.

Finałowe

spotkania grupy
w'.liewódzkiej rozpoczną się
d ,1;iś o godz. 16.30 w sali Sr-ó.i11i przy ul. Półr:ocnej 36. Dokcl'lczrnie jutro o godz. 9.30.

Jun!orzy pod koszem
Dziś o godz. 19 w sali MDK
rozpoczną się finałowe spotka

nia drużyn piłki koszykawej
o mistrzostwo juniorów Łodzi.
Kalendarzyk spotka1i. pt"Zed~tawia się następująco:
Dziś o godz. 19 Kolejarz

Gwardia.
Godz. 20

Włókniarz
G~o:iezyjne.

-

-

Tech.

Godz. 21 Spóinia - Unia.
Jutro godz. iO Unia-Gward:a.
Godz. 11 Tech. Geodezyjne - Spójnia.
Godz. 12 Kolejarz - Włók·
niarz.

na

100 druz·yn walczy.c'

terenie ŁOdz! znajduje stia. Cieszy więc nas, że pozarejestrowanych trafiono zmobilizować tak liczsportowców uprawiających pił ną armię zawodników.
kę nożną.
Sezon piłkarski mamy za
W ubiegłym roku w Łodzi pasem. Za dwa tygodnie rozmieliśmy około 100 zorganizo- pocznie się w poszczególnych
wanych drużyn. Ze statystyki grupach młocka piłkarska. wynika, że najwięcej drużyn Nie trzeba chyba dodawać, że
mieliśmy
składających się z wszystkie bez wyją~ku druży
tak zwanych „trampkarzy", to ny szykują się poważnie do
jest z graczy najmłod3zych walki o punkty, nie zapomiwiek:em, którym nie wolno nając również o szkoleniu i
jeszcze było grać w praw<lr.i- wychowywaniu coraz to nowych butach piłkarsk:ch. Na wych za.wodników, na których
tych graczy zwracano specjal- będzie można w przyszłości
ną uwagę.
Niewątpliwie i w opierać składy reprezentacyjtym sezonie ci najmłodsi pil- ne.
W roku ubiegłym centralne
k:irze otaczani będą nadal nazainteresowanie
skierowane
leżvtą o}Jieką.
Ilość 4.500 czynnych piłka- było na drużync: ligową Włó
rzy nie jest mała. Nie ws7.yscy kniarza. Niewąt_pliwie i w tym
zapewne wiedzieli o tym, że roku będzie podobna sytuacja
~port piłkarski na terenie Ło- chociaż \Vlókniarz walczyć bę
dzi cieszy się tak wielkim po- dzie w II Lidze. Niemniej jewodzeniem. Nie trzeba bo- dnak pod żadnym względem
w:em popularności tej gałęzi nie można zal)ominać 0 grasportu oceniać wyłącznie za- cza\";h ,,A"J ,,B" i „C" klasointeresowaniem public7ności i wych.
Jeżeli chcemy poważnie myfrekwencją na meczach Jigowych. To całkiem inna kwe- śleć o zdrnwym rozwoju tej
gałęzi
sportu, to musimy na
rÓ\Vlli traktować mecze „A" i
.,B" klasowe z ro>:grywkami o
mistrzoEtwo II Ligi.
W każdym bądź rao:le 8tart w
Mając
100 drużyn pilkar·
hali na ~wno nie z~zkodzl, a ski:::h przy 4.500 czynnych zatylko
pomoże
wszystk' m na- wodnikach można być pew4.500

I

Lekkoatleci stają na starcie
Jutro, o godz. 9.3-0 w hali w Pab oanicach p.rzy ul. żerom~l::es-0 3
odb~dą s'ę z·mawe Jekkoa•Jetrcz
nc m:strzos'.wa Łodzi.
W m'strzostwach
udział b 'o1·ą
wnyscy najlepsi zawodnky z Ło
dzi.
Termin mlstrzos'.w zimowych
w ·padł akurat w tym okresie
kiedy zawodnicy właściwie pov.„n!ll
już
myśleć
o wyJś
c!u na bo sl<o by zdobywać kondycję
do biegów terenowych.
U spcawiedllwieniem naszych lek
}watletów jest bral< wolnego ter
minu w hali w Pa.bianic&eh, w
lc<ćrej o<tatnio startowali zawodn icy LZS.

Kto zwycięży

w półfinale
W rozgrywkach
póllinał-0W)'ch
drużynowe misbrzo~two Pol&'<!
w tenis!e stołowym, ping-pon,t?iś
ci Włókn'arza &JX>tkają się z dru
ŻF'll AZS z Lublina.
Sr>otkan'e odbeciz!e •li: jutro o
)'!<}dz. 16 w świe-~Iicy p.rry ul. T;·l
nej 6.

o

szym czoł-0wym zawodnikom do
uzysk.ania znacz·nle lepszych wyników 1>:1 b "ei:ni nit w roku ub:eg„ym. Zgloin,o.'lyCl\ zo.stało 23-0
zawodników.

Bramkarze

Czy

zdobyłeś

SPD?

I

M~zalek.

Anielak -

Pomoc - to sta!'a, znpici.m;. w~
prób-Owana trójka:
Urban, Stu·
s:o, Wa-p1enn.ik.
Ata.!< - to ;fut nowe n.azwi!.ka,
pojaw~aja-ce się na
1:.rm?menc 'e
Jutro mieć będz!emy w l.-odz' naszego bo"ska. I tak. na pradwa
spotkania
drużyn
s?>cho- wym skrzydle. miejsce Tad?lla U•
B<>k5erzv OWKS z Kralcowa
v1ych. walczacvch o drużyn-0we ~end.orfa zaimie mnłej~zv vn~ro preysylają do Łodzi na jutrzejrnistrzl).5~\VO Polski.
9tem JezieMl<i. Jf"~t on !'1'"Vblc· <zy mecz o mlstrz1>stw 0 II Lięi z
W eall przy Piacu Zwycl~twa 1-uchliwy, n:eustęptlwy w wrlce Wlókn!ar7cm
na}silnid'IZY swó'I
nr 13 o g<:>clz. li Wlókn :arz sr.o:kc o plłk.ę. Cl>o!< n'eit<> PHarsld. z llk!ad z Gr7.~·woc1em, Pasławskim
S·~ z drużyna Kole.isrza ze Szcze- debrze opanowaną techniką, two I Krajem na czele.
cina, a w ~all przy ul. Zakatnei rzyć będą bardzo niebezpiecztH
równ'eż 0 godz. Il. Ogn 'wo łódz- prawa lttrone ataku.
Włókniarz wystąpi .,., sł<la.dz!e:
kle walczyć będzie z Ogniwem
Srod<!k a.taku - t<> rozumny. d-~, An'eht.k, I{ę-cen•kl, Sznl!ń~kl. Lez Białegostoku.
bry technik I obunM.ny etrzelec wandowsk!, Kawczyński, Kaźmier

Przy szachownicy

Kawczyński

Gdy Paweł Piotrowicz zaczął mówić o Pietiuszy, Lonuszka, która 11iedziała w tym czasie przy stole, zeskoczyła ze
stołka, podeszła do pieca, odwróciła się plecami do Pawła
i Samotiosowa i cichutko zapłakała.
- Znowu gorączka podnosi się - szepn;ił wysuszonym!
wargami Paweł. - Boję się bardzo utraty przytomności. ..
Każdej chwili stary Roman może mnie zawołać ... Lonuszka,
siedź przez cały czas kolo dziadka! Jeśli o coś poprosi. biegnii do mnie i obudź mnie za wszelką cenę, słyszysz? Gdyby
udało się nam przedo~tać do środka kopalni i szybko doprowadz:ć ją do porwdku! Sledztwo także trzeba rozpocząć!
Kto nadał telegram? W jakim celu?
- Więc to tak? ... - zdziwił się Nikita Fiodorowicz.
- Co?
- Ludzie mówią, że dostaliście telegram od jakiejś znajomeJ dziewc?yny ... A teraz nie chcecie się do tego orzyznać, żeby nie narobić jej nieprzyjemności i żeby Walentyna Siemionoi,.vna się o tym nie dowiedziała ...
Obrzydliwe plotki!...
Wracajcie lepiej do kopalni! ...
Zabierzcie tę jajecznicę - nie mogę na nią patrzeć!
Samotiosow ułożył wygodnie Pawła 1 pO'Wiedzlał Lcinuszce:
- Weź t<; jajecmlcę, zj€dz sama połowę i daj dziadkowi... To hardzo ładnie, że nie zapcminasz o staruszku ... Pamiętaj, że tero.z musisz się opiekować i dziadkiem i Pawłem
Piotrowiczem. A two.ieozo Pietim:zę znaJdz1emy, nie bói się!
Chciał już zgasić świecę na sto!e i zapalić na noc połączo
ną z akumu!o.tMem latarkę,
gdy wtem nieoczek!wanie
skrzyonęły drzwi.
- Dobry wiE:czór, Nikito Fiedorowiczu!
Na progu stancił chłopiec: w czarnym swetrze z wvkłada
n~'1Il kołnierzem. Na ramieni•1 miał s~rz€1bę myśliw$ką. Jego
uśmiechnięta, szeroka twarz była nieco zarumieniona od
wiatru.
- Wasyl PierV1'Uchinl - zdziwił się Nikita Fiedorowicz.
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·~H=-e·-·.- zakończył się zwycięstwem Roja

o punkty

0

Stalingradu 2-0
J. I'abis:ak. Eleradz. Należy
skc:n•.aktować
się
z P2ńs~\'IO'.''ą
Szkoła Muzyczną w Le>dzi, ul. Ja
rac>-a 19.
J. Morglew1"z. - W Pana sr>"R
we int„1wen.u jemy w Dyr. Poczt
i Tel. O wyn:ku p<>wiadcm'rnY.
Jan-tna ).fys7Jl,ow~ka, Tu.<iz:t-n. Jutro o godz. n
na sta:J!oni..e dzą.cym sezon~m r<>z;rywck o mi W Pan! sp1aw!e intc1.~\\:eniujemy.
O wy'1!ku po•.v!~doir:my.
przy A.I. Unii odbęd>1le s\e me-c, strz<>stwo I I II Ligi.
A. Ma.-iejew~ki i inni. W
towarzyski m;ędz:v 'V1Ó1i:nlarzem
waszych s:orawach inte:.·\veniujc ...
a 1;gowym ze$po:cm CWKS z
my w WF.N. o wyn.ku inter\venWars1.awy.
:j! po,viadomin1y
P:erwszy w tym snonie tn·~<:z
Jadwiga, - W !;praw!e kursów
!J!łkarslci za"?owiada ~~ interesu·
r:.a kierowniczkę don1u wczasowe
ląco ze wz.i;-l~du na udział w dru
go n3~eży zwróc:ć sle do Central
~ynie
łódzk;e.ł
sz.crczu
nowo.ponej
Rady
Zw
Zaw. Fu~rlusz
zyi:-.'kany.ch gr<t.c1y.
V'i'~zasów P;·acownfczych ,,. WarW sezonie ubieglym WJókniarz
Dziś o godz. 16 w sal! PT"LY ul
grajac w mecza-ch J'gowy.ch •· Zakątnzj 82 rozegra,,- wstaną z~ s1.awie ui Kopernika 34.-4.0.
s. li:. Pon·eważ Zl:S nie jest w
CWKS do:r.na\ tak w Lodzi, Jak wody w p.Ice si.atkowej i koS3Yi w \Varszawie, wysolco-cyfrowycl1 kowej n"l!ędzy repreza.ntację ...,rytż ~tnr.ie z4ła~\\•-{• w.~zvstk!cll renristów
w jedn~..-ni teiTn:T!ie robi
porażek.
szych uc1.elni
a reprezenta-cją
to
st.opn~owo.
Do 2R lute[!o br.
Dl:i. CWKS i
Wlólrn!aTZa nie- AZS.
dz.elny mecz b~dzic sprawdz·aJulro o godz. 14 w sa,l! MDK wf:"7.yscv ofrzymetia wyrówna:i:c
"ent 7..a styczeń br
nem przygotowań P'Z•d nadcho- I nastąpi dalszy ciąg turnieju.
Czt><;law Kowal~!d. W sr·r~
wle nut na;e;y zwrócić się do
<klepu muz;vczr.ego
Wlady>law
MO!uS?-ew,„ki.
.Jan
PuJt"!.ow~ki. Jnt.erwt·niujemy w
w zak<>p~nem odbył się Pierw Os'.ateczny termin zgJoqzeń upl) w PRN
'ZY Ogólnopolski Motorowy Z'mo wa z an em 6 ma"ca 1953 r.
F. Orze-chow•l<I,
Alflert Zajfe.
wy Ra'd Mcldunkowo-Pa•rolowy
W Wa•z .. •ch
Zglosza:i' a kierować tr1eba na ~r. Zyskow~tca.
z °"'azjt 35 rocznicy powstan:a adres Sekcji
Motorowej
LPZ c;:orawach intenvenl'!J._ "TI.'.\• w MPK.
Armii Radzieckiej, zor~an :zow a Łódź.
powl""-oanlm:v.
ul.
Obrońców Sta.Ii.ngra- O wyniku
ny przez Centralny Klub Szkole- du JO.
KO z Pab1an'c, - W Pana ~pra
niowy LPZ w \Varszawie.
•.a."'e ;nterweniu.iern.r \V MZBM.
Łódzką sekcję mot-0rową LPŻ
F. M. Tu~Z)-n Interweniujereorezentował tylko jeden patrol.
my. O
wynika Jnterwencji poPatrol ten nie z.o5<tał doouszwiadomimy.
czony do k!asytikacjl ogólnej, po
nieważ Jedna
maszyna odpadła.
co dawal-0 50 pkt. karnych.
o~ółem brało udział 40 patroli
W :r:wlązlrn z Mle<kyn.arodowym
SOBOTA, 28 LUTEGO
~o
maszyny. Najwiecej uczest- Dniem Kobiet, Zar,;ąd Lódz:ci L'.~ików stot·•owalo na pols-'<'ch. m• ~\ Przy.1acfół iołn erza ,
or~an szvnaMl SHL 125 c-cm.
MaC',r.ynv ?.uje
~wody st.rzcleckle ~la k'"....._
7~20 i 17.30 er„)
•• z
mikrofon ui.
te' mimo c'ężkich waninków tere- biet zrzeszonych w
LPż. Za- pi zez m la,to I wieś"
7.35 (L)
nov.rych zdały egzamin.
wody µ:zeprowad~one zostasna we Wia<lom dla wd. i jQ Stan .POl!O.
wszystk ich kolach LPZ przy fa- dy. 7 ;;.;; Wiadom poran!le. a.on
W ra'dz'e zakoplań~kim brały brykach
i urzędach. obeimujpr (Ł) Ta:ieczne melodie lud. 1 !.4.'i
··ównież udz iał i kobiety. Zai;<>~ tylko jedną konkurencje tj. wia- „Głos ma.la k<>b'ety"'. 12.04 Dz!~n
wiedziaty one, że wezmą równiez trówkę z postawy leżącej n.a od- nik. 14.lo Aur! . dla kl. r 1 u. 14.:'U
udział w ra'dzle kob'ec-yrn. O".-"· :e!?'lość Hl m.
Utwory na al'.ówke gra szalesk„
nizowa.' l·rm przez Sekcję Ą{otor<>Kobiety. które uzyskają n.a.~lep- 14.50 Pieśni konlrnrsowe ZJedn.
wa LPż w Lodzi.
sze wynik! w strzelan u z ·"na- Polsldch Zw $plew . 1 Muz. lo.-On
Przy tej okazji nadmieniamy trówkl, spotkają sie w dniu 8 rnar Komunikat o ''anie wód. 15.10
że przygotowania do I Rai<iu Mo ca na strzelnicy LPŻ przy DWM- Dla dzieci ,.Na.d potoczk•em".
torowego K-0biet sa w całej pel· cu Kalls-klm. gdzie odbęda ~" 16.00 .,Wsze<"hnlca Rad'owa"
n!. Poszcze!(ólne •ekcje motorowe ogólnołód>..kie zawody z kbks z .. Przyroda" (!). 16.20 fL) .Ą•.1.:Jycia
w:nny pośpl~zyć s'e z wy!'-!a- trzech postaw - Ietacei. stoiace· ila mlodzlPty pt
.. Tu Łódt na
niem zgtoozeń swo!ch zawodni- i klęczącej na odle!!'lo<ić 50 m.
'1"11odzi„:>O'"e1 fali" IG.3:; (I.) Kon
czek. co pO'lwol! na 1cps7.e ort?aCelem przeprowadzanych zaw-0 cert LRPll pod dvr. Al. Tata-·
!1i7.a"vine nrzv«(''ovrnn!e Imprezy dów strzeleckich b!'clzte "popula- skie!(o.
17 OO \l\'iadom. por.ołudn.
ryzowan'e wśród kobiet tej orz:v 11.15 (L) Kon~ert wybitny<"h S-Ol!jemnej i poży·t ecznej
dziedziny stów. „P;osenkl Enrico Caruso".

Piłkarze c:eszą się

z

pięknej pogody

Jutro mecz Włókniarz-CWKS
Studenci
przy siatce

nie
wa
t"U

,prz
.cizi

zdały egzamin

Motocykle „SHL"

Kobiely
strzelają z w:atrówek

współzowodniczq

Odwiedzamy polanę 1'lsu knro-\- Kt>kC>t. Sopot'k-a oeehuje ~ra
!ewskie.go, klórą piłkarze zam;e. ZC'-pok>wa i
czysty pluowany
n<a na bo:sko tt·en.ngowe. w:dzi st.rzał.
1nv 21) z.awodników, k~órych an1„
Le'\.ve skrzvdło zostało obsad«.obieją je3t w!ożyć k~zulke repre- ne rueh!nvyin Ku!J1>czern.
ientseyjna "".l~knta.:-Z~'· Korzv;~a
Pe&iadane rezerwy
umoiżliwla
1ąc z l'.'becnosc1 11·enera W. K10- wvm ane zi1wodnilca na każdej po
la pytamy o sklad.
•
eycjl. Ponadto dysp.onuJemy. ta- B~amkl n""'2cj b<:-?ą b,onić klmi grac~!llnt j-ak: C!ecllansld,
na zmianę ~~zurzyńsk1 i .Kła~ watcz:ri<, Koźm;ń'1kl,
PawlikowcMk - mó" ~ ob. Król. Wtem) ~ki, Z:vll'mun.clk, woź.nial<, Ka1wa1.e :>zczurzyn~ki
po!tta.da dobij leoc 1 Wlazł1>.
refle,c•, W'3pani•ly wysk<>k I doTru-dno dziś mówić o „żelaz
bry chwyt pllkl, jakkolwiek n'e
nym" ski.ad.zie. Próbować bP.dziele-tą mu
strzały z bUsk!ej odlemy
wszystkl<:h, a w skład o•tagłości. Natom!ast Kł&czek posiada ten &n.m retle~s. wyskok l teczny we.}dą cl. którzy zasłuża.
chwyt pilkl, ustenuJac jedn•'· ZawÓdnlcy wiedzą. że i.eh udzial
wzrostem s~zurz:vńsk'emu. po- w ze~ole uzależniony je<>t od sta
:udto je3t opanowany i spokoj- •:rn11ości na treningach i dobrej
:formy.
ny.
Stanhslaw Stvc7.yfl•kl
Obrońcy 10 rnanl nam Bar~n

Sł

W dalszym ciąg-u Akadem!c- clrn'ska zajf<ł:I. trzcde r.t'cJkich l\Ii~kzostw świata nar- sce z cza.sem 1.50,8. Czwar~:i.
cla,n:e polscy odnieśli wczornj była Griinc (NRD) - 1.!52,'1.
w Scmmcring cenne 7;wyf'lę
W jeździe fi~urow<'j m~:i:.
stwo w slalomie-gigant roze- ozyzn sukces cdnidli ły;';v:ia
granym na dystansie 1.500 m rze Czechosłowacji. W je..:dzlc
przy 38 bramkach zwycię.tyi pa~ami pierws7,e miejsce za.
nym, że jeżeli dobrze będzie Roj zdobyw:ljąe d;a. Polski jęła para. Wtlgierska.
przeprowadzona praca wycho· jeszcze jeden zloty
medal.
wawcza i szkoleniowa. to nie- Uzyskał on czas 1.32,9. Wic·<iwątpliwie z tej armii sportow- mistrzem
świa.t.a wstał Józef
ców wyłonią się cenne talenty Marusn.rz 1.33,5. Trzeci był
sportowe i w niedalekiej przy- sznstow (ZSRR) - 1.35,6.
szłości Łódź będzie mogła poSiódmy byl Zarycki, dwu· Mieoezys-ław ,Jordan. - Prosimy
o pcdanic o Jak„ konkurs Pa.nu
.siadać dobrą drużynę repre- na.st~· _
DziedT.ic.
chodzi.
zentacyjną.
W ·konkurencji kobiet na tej
K. n. Lódź. - Prosimy o poc'.adokładnego adresu celcin uOd kierowników, trenerów i samej k?sie dwa pierwsze n·e
dzielenia odpow1edzi Jłs·o•vnic.
od pilności ~;1mych zawodni- miejsca.
zaje?y zawooniczki ~I. 1"tlurawski, Pabianice. - Po
ków zależy rozwój sportu pił-l Czechosłowacji
Szolcova da :emy punkt naprawy \\. !eczkar$kiego w Łodzi.
1.54>,3 i Mala - 1.50,6. Gro- 11ych piór: Lódż., ul. Obrońców

bądz1·e

Na

się

Jeszcze jeden złot: medal

3

l

Grzywocz.

-

I

Pasławski

sportu oraz snopnlaryzowania ma 117.45
sowe~o

si:koleni.a
nrow•dzonei'!o przez

~i6ł

żołnierza.
~trzeleck!e

Zawodv

'1etć

r6wnfeź

"trzele~k!e.<(o
Ligę Przy:!:'

w 1.n'll:V

w~··

na vn.ro.st ez.e~e~ó ·
czak, Haase. Szczepo.ckl, Walasz- on:ran!zPcji LP.ż \VŚród kob'et.
czyk I Jaskóła.
Zawody w kolach rozooczna s!•
Anlelak spotka sie z Grzywo- -Inia I marca i
trwać będ..!! de
czem. Kawczy6skl rozegra poje- 5 maTca.
dynel< z Pa'5ław~klm a S2c1~po<0Amb~eia ka~del!o zarzadu ko'
kl zmierzy się
z Windakiem. 1ak i kaidei kob•ety winno bvf·
Prze-ciwnikiean Walasz-czyka bę aby jak na<wie-~<sza ilość Pra<""o•r
d•'e Kraj.
nic z•kładów wzie>.a ucl.•iał w z•M007.
rozegranv zostanl„ jutro ·vodach 1 osiągnęła najlep.sze .,y·
o godz. 18 w hall na 'Vidzewl<!. nikt.

(Ł)

wu1aEzek"'
13.:!0

OpowJ? d
18.~0

(f:.)

„N!e2'odzi\\rw;

cze

l\tu"'yka tan.

tyń

•• z ob11 s•ron milcro'<>lfl.30 CL! Mi!z. +an. 18 4oQ fŁ)
CŁ)

nu"
Bohaterka cracv
Komun:-· Pa·
ry~kie1"· !9.00 .z b!egiem w·~1„ . .
i Odry„
19.,0 ~'f~1zy 1 -ta f akt11?.J·nści , 20 1!0 •• Ppy s.oboc'" ~o roboc•e" 21.00 Dzie-nn'1<. 21.32 1'fl!·
7.vka tan
22.00 •. wci'?echn!r~ Rri.•!'owa"'. •. Mater'allzm d!~Iektvczny I hi11to....,cznv" ITT). 22.20
Fr Schubert: F3ntazja C-<lur na
•krzypee t fortepian
2~.45 Muz.
•an . 23.!0 Muzyka • ,n• (l~brano~"
23.50 Ost.a1nfe wiadomości.

nas, jak się czuje towarzysz inżynier. Rozumiesz?
Przy koniu czekał już na Nikitę FiOdorowicza Wasyl
Pierwuchin.
5
jednego z pierwszych zapisów do szkoły rzemieślniczej w !{udielnoje. której zadaniem było przygotowanie kadr między innymi i dla Nowokam;eńska. zE(łosili
się dwaj synowie kołchoźnika z Gilowki Wasyl i Michał
Pierwuchinowie. Wasyl był starszy od Michała zaledwie
o jeden rok. Zdolni i weseli chłopcy obaj jasnowło~i. niebieskoocy byli tak podobni do siebie. że bardzo często brano
ich za bliźniaków. Obaj nie tylko. że uczyli się do;:konalę
lecz nawet zdobyli nagrodę na konkursie amatorskich zespołów artystycznych w Gornozawodzku o wykonanym
przez nich tańcu ludowym pisano nawet w gazecie. Po ukoń
czeniu szkoły bracia pracowali początkowo w warsztatach
mechanicznvch w Nowokamieńsku, a nnstęnnie przeszli do
Przeklętej. Młodzi ślusarze z miejsca zy~kali sobie szacunek
i uznanie w kopalnianej organizacji Komsomołu. Na kursach przysposobienia wojskowego czuli się tak pewnie. jak
gdyby całe życie n!e marzyli o nic?,Vm inn;vm. tylko o żoł
nierskiej mustrze i przeszkoleniu. Kiedy w skleDie przy kopalni zjawiły się strzelby my€:liwskie - nierozląc<ni bracia
byli nierwszymi nabywcami. Po pewnym czasie okazało s:Q,
że Michał jest urodzonym strzelcem o żelaznej rece i nieomylnym oku. Chociaż Paweł Piotrowicz był barr.zo zaiętv,
braciom udało się j"ednak namówić e:o. bv pokazał .. coś nie
coś"
młodzieży w kółku bokserskim. Po kilku pokazach
i wykładach zaczęli się już okładać na wł:oi•na rękę i bard~o
starannie nabijali ~obie potężne siniaki Słowem, byli to
dzielni chłopcy, doskonali fachowcv i świetni towarzysza
pracy.

Podczas

Czyżbyś spędzał

urlop w Końskiej Głowie?
- Skądże znowu, Nikito Fiodorowiczu - odparł Pierwuchin usiłując dojrzeć, kto leży na ławie. - Mama i tata
Vl')'pędzili mnie z powrotem do kopalni. Mówią: „Nie chcemy ciebie bez Miszki. Przyprowadź nam Miszkę, wtedy bę
dziemy z tobą rozmawiać". Wracam na Przeklętą z Baże
nowki, patrzę - koło chaty stoi wasz konik. Wszedłem do
chaty - może weżmiecie mnie ze sobą?
- Czemu nie, możesz pojechać ze mną.
Spojrzenie
Pierwuchina zatrzymało się na marynarce
i kapeluszu. które suszyły się kolo pieca. Twarz chłopca wydłużyła się ze zdziwienia.
- Kto tu leży? - zapytał niemal ze strachem. - Paweł
Piotrowicz?
- Nie twoja rzecz! - przerwał niezadowolony Samotiosow. - Poczekaj na mnie koło ganku, zaraz pojedziemy.
Schylił się nad Pawłem i usłyszał jego nierówny oddech.
Potem zgasił św:ecę, zapalił latarkc:. przykrył ją kapeluszem
Pawła i wyszedł. Przed chatą ujrzał Osipa. który bał się pokazać Pawłowi Piotrowiczowi na oczy, i zawołał go d;>
siebie.
- Z samego rana masz przyjść do kopalni i zawiadomić
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