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7 milionów 
podpisów 

we Francji DZIENNIK 
PARYŻ, 28. 8. Według do-

tychczasowych danych we 

Francji zebrano 7 mi.lionów 

podpisów pod Apelem świato

wej Rady Pokoju o zawarcie 

paktu pokoju między pięcio-

~ 
/LI 

ma mocarstwami. Akcja zbie

rania podpisów trwa w 
dal- -·d czv 

. T~~ Rok VII łlr 230 (2210) 
1N• -

szym ciągu. Łódź, wtorek 28 siernnia 1951 r. 

w letnim obozie 

Miesiące letnie spędzają żołnierze ludowego Wojska Polskiego 
na specjalnych obozach ćwiczebnych zdała od miast i koszar. 

Prezydent NRD Wilhelm Pieck { ' 

\'V miejscach przeznaczonych na obozy powstają całe mlasteez
ka z ... płótna - żołnierze mieszkają bowiem w namiotach. 

Na zdjęciu: - Wczesny ranek w obozie. Pobydkę gra szerege
wlec Jan Swlech, 

0 zadaniach obrOńCÓW pokoju 23 i 25 sierpnia .samoloty U~A 
• • • • · wtargnęły k1lkakrotn1e 

W ObllCZU lfOZbJ nowego mlhlaryzmU do obszaru powietrznego Chin 

niemieckiego - wykonawcy planów PEKIN, 2'7.8. Agencja NowY eh Chin stwierdza, ze samolo
ty imperialistów amerykańskich wtargnęły 23 i 25 sierpnia 
do przybrzeżnych rejonów prowincji Kiangsu, SzantuDI' 
i Czekiang. 

n losask• h • •a1• 1 • nież drogę do pokojowego rozwłą· 23 sierpnia samoloty ame- na wschód od Tsinghai, a na a g le I mperl Is Ow zania problemu niemieckiego 1 u· rykaflskie przeleciały ponad stępnie zawróciły na północny 
wolni narody Europy od groźby przybrzeżnymi rejonami pół- wschód i ukryły się poza wy
nowego niemieckiego imperializmu nocnej części prowincji Kiang żyną Longkang na południo-

BERLIN, 27.8. - z OKAZJI nr SWIATOWEGO ZLOTU MŁO
DYCH BOJOWNIKÓW O POKóJ PREZYDENT NRD, WILHELM 
PIECK uvz!ELIŁ WYWIADU DLA POLSKIEGO RADIA I DLA 
ROZGŁOSNI INNYCH KRAJÓW DEMOKRACJI LUDOWEJ. 

dę 0 tym, że odrodzenie żądnego i militaryzmu. su oraz rejonami Tsiagtao i wy wschód od Szanghaju,. O 
wojny imperializmu niemieckiego Kończą<; P'.rezyden.t Pleek oś· Jungczeng w prowincji Szan- godz. 6.52 dwa inne samoloty 
i powstanie nowego wehrmaclttu wiadczył: tung. · amerykańskie wtargnęły do 
pod komendą generałów hitlcrow - Jestem przekonany, :l:e Ul 25 sierpnia samoloty ame- rejonu ~ungsta (przedi:nieście 
skich Jest niezmiernie powaźną Swlatowy Zlot Młodych Bojownl- rykańskie wtargnęły do obsza Szangh.a1u), przybywaiąc z 

Prezydent Pieck stwierdził, że go. Są to hasla, za pomocą których groźbą dla po~oju. ków o Pokój I ślnbowanle mło- ru powietrznego nad rejona- po~u~mowego w~cho~u O go-
Zlot bY? najpotężniejszą i zarazem narody mają być zwabione do obo dzieży przyczynią się w ogromnym mi Czenghai, Tsinghai i Han- d_zm1e 6.31 tegoz . dma. C?dle-
naJpl;;lmiejszą z dotychczasowych zu wojny. u źródeł tych haseł sto 3) Wytężyć wszystkie swe siły stc>pnlu do tego, że narody ujmą gczou w prowincji Czekiang, c1aly. one na.stępme_ na po.łno.~ 
t11anifestacjl Pokojowych młodzie· ją przede wszystkim podżegacze aby rozwinąć w swoim kraju po- w swe ręce sprawę zachowania po jak również nad rejonem d~ połnocneJ części prowmCJl 
ŻY• wojenni pokroju Churchllla. ti:żny, masowy ruch na rzecz za- ltoJu i będą broniły Jej do końca. Szanghaju. O godz. 6.00 czte- Kiangsu .. 

Z kolei Prezydent Pieck mówił Prezydent NRD stwierdził na· warcla paktu pokoju pięciu wiei- w ten sposób - zgodnie ze wska ry samoloty amerykańskie spo Jfak~, ze samol?ty ame~y
o REMILITARYZACJI NIEMIEC stępnie, że zjednoczeniu Niemlec ldch mocarstw. zaniaml ,.-lelkiego Stalina - po- strzeżono w odległości 135 km kansk1e w przeClągu dwoch 
ZACHODNICH jako 0 groźbie wY- na podstawie demokratycznej stoi Taki pakt pokoju - podkreślił kóJ zostanie utrzymany 1 utrwalo- na północny wschód od Czen dńi niejednokrotnie wdziera-
ntlerzonej nie tylko przeciwko na przeszkodzie polityka wojenna Prezydent Pieck - utoruje rów· ny. ghai. Leciały one w kierunku ły się do suwerennegp obsza-
Związkowi Radzieckiemu i krajom imperialistów amerykańskich i an ru powietrznego Chin _ pod-
demokracji 1uaowej, lecz również glelskicll. Gwałcąc układ poczdam kreśla Agencja Nowych Chin 
wszystkim !<rajom zachodnim. ski I pomimo pokojowej polityki p k , h · k 1 k 1 h - stanowi nowy dowód agre 
Istotnie - powieclział Prezydent rządu radzieckiego rozbili oni o prawo ac1ac amery ans lC sywnej polityki, uporczywie 
NRD - odrodzenie wojowniczego N' emcy, ażeby uczynić z zachod- prowadzonej przez rząd ame-

11nperializmu niemieckiego zagraża niej części tego kraju główną ba- kręta· ck1·e zaprzeczeni· a prawdy rykański, a zmierzającej do 
równ ież niepodleglo~cl Francji, zę swej agresywnej polityki wo· zagrożenia bezpiecze:llstwa na 

\W' och, Belgii, Holandii i innych jenneJ. i>la celów tej· polityki - rodowego Chin. Te agresywne 
1>rajów zacJJ,cdnio-europejskich. oświadczył prezydent Wilhelm R•d ' dzia~ania amery~ańskich sił 
Nar.od! winny pamiętać, że impe- Picck - posługują się oni klerow przez I gway a oraz że Pańska strona nie jest lotniczych ~vym1e:zone ~ą 
riallś~i 1~11 krajów Jut się raz nikaml hltlcrowsldeJ gospodarki za to odpowiedzialna. Strona pr.zeclw~o Chino!Il I pozostaJą 
przellczylt, gdy poparli Hitlera, wojennej, i;enerałaml hitlerowski PEKIN 27 8 A • p . dk. "k . h amerykańska zajęła takie sta w1doczn1e w związku ze zbro 
gdy dopuścili do remilitaryzacji ml I nawet znienawidzonymi na ' · · ~eneJa. ~a- ru~ ~pa 0 V:• wym aJiCy~ nowisko pomimo że sprawa dniczymi działaniami w Kae-
])ladrcnii, gdy zawarli z Hitlerem całym świecie mordercami z ge- psohwa.. Nowych Chm donosi z zt Jafkiegokotlw1ie~ poStgwa c~nkia została zbadana na mieJ·scu songu. W chwili obecnej jest 

I ł d i fi ty d il . . emanu: s re y neu ra ne3. anow1s o . . r · b d · · 
u< a w spraw e o , g Y rzuc 1 stapo i band ss. N 1 . • d kt b ł eh przez oficerów łączmkowych zeczą Jeszcze ar z1e3 oczv-
c~echosłowację na łup niemieckie Odpowiadając na pytanie, co k. jacAze n~ dowdodca. KoreKa.ns n::isze łpot ?' .owanke y ? Dę- obu stron i naoczni świadka- wistą, że rząd amerykański 

U I . . . . aż . 1. . d . 1e rmu Lu oweJ - 1m c1ą u a wiema ro owan. o- . t . d .1. . 
1 

chce umys'ln" t . 
Dl .. ~peria11zmow1. - pomew nalezy uczyn c ,azeby opomoc Ir-Sen i dowódca ochotników wodzą tego odpowiednie pro- wie_ s wier z1 i, ze nas~ pa~ro . I~ zaprzes ac ro-
sądz•h, ze w ten sposob mogą skle polrnjowym i demok~atycznym chińskich _ enerał Peng tokóły. Pełny tekst dokumen- WOJskowy został wc1ągmęty kowan o roze3m. 
rować niemiecką machinę wojen· Niemcom i w ten sposob przysłu Teh-Huei wyst~sowali do ge tów i listów wymienionych w zasadzkę przez umunduro-

nąa:;:1:ci;:~o wschodowi. Naro~! ~yć się sprawie utrzymania poko nerała Ridgway'a następują- między nami,' w powyższych wanych .żo~ierzy południo- Wzrost bezroboc1·a 
Fr il gu.. Holandii, Da~u, JU, prezydent Piec~ wymienił trzy cą odpowiedź na jego pismo sprawach, został opublikowa- wo-~oreans~1~h, a _Pan. w 
~orwe~ 1:

1 
w niemałej mierze row następujące zadania, które wytk- z dnia 25 bm ny i świat zna całą prawdę. sweJ ostatmeJ odpow1edz1 o- , , , • 

]llC~ ~- g musiały ~aplacić ~a _tę nąć sobie po,~i:iien ka~dy .uczest Otrzymaliś~y Pański list, A jakie było Pańskie sta- kreśla cały :wypadek, łako wsrod włok n IO rzy 
poi~~: !iczll~:;,~ch 1~perlallstow nilt Zlotu berlmsldego i kazdy o· w którym Pan nie tylko za- n 0 wisko? We wszystkich wy- „fałsz ~oz~aw1ony wszelkie~? D . • 
kr\ \ero SWYchYch of,_ar, spustO· brońca polwju: . przecza faktowi, że strona a- padkach pogwałcenia Układu Uza~adme:ma faktyczn.egO . w an11 
szen gospodarki krajow I ruiną 1) szerzyć w swoim l<raJu praw merykańska dopuściła się po- 0 strefie neutralnej _ strona Czyzb;r me _było P.anu wiado-
swe;eZYdent Plc~k 

0 
• • dę 0 NiemleckieJ Republice Demo ważnego aktu prowokacyjne- Pańska albq po prostu prze- me, ze . :W1~eadmirał .Joy .w KOPENHAGA, 27.8. - Mili-

P •ktcr wszystkic:Uowił Istotny kratycznej, 0 jej budownic~wle po go, polegającego na tym, że czyła, albo odmawiała zbada sW!m pismie z 23 s1erpn1a, taryzacja gospodarki, przepro-
char~ Europy" i haseł „zjed- kojowym i o wielkich os1ągnię- samolot amerykański wtarg- nia okoliczności pogwałcenia skierowanym do . generała wadzana w Danii na rozkaz 
noczcnl:i " i ' „przemysłu eu- ciach tamtejszych aktywistów, In· nął do neutralnej strefy Ka- układu gdy zwracaliśmy na :r-.i:am Ira, przyznał, ze zorga- amerykańskich kół rządzą
rope~;1tl1~z1!i°c:mych'~~il euro~e~- formować świat o tym, że w Nie- esongu . i bombardował oraz nie uw~gę waszą lub gdy skła mzowano zasadzkę "." grani- c~ch, prowadzi do ograniczc
sklcj , dżeg .ez hnperia11- mlectcieJ Republice Dem«>kratycz- ostrzeliwał teren obrad celu- daliśmy protesty. Nawet po cach strefy neutralneJ? Narzu ma produkcji wielu zakładów 
stycznycl1 po aczy wo· h • ó ' · ca ·ę t ·e · ł · 
we wszystJdch tych Jennyc ., ne, w:vrasta młodzież, kt ra uezy jąc wyraznie w stronę siedzi- wypadku z 19 sierpnia, w któ SI _PY am • c_zy zo i;ierze przemysłowych. pracujących 

·· vdcnt hasłach - się I pracuje dla pokoju, ale któ by naszeJ· delegacJ"i lecz rów rym uzbrojeni żołnie·rze z wa połudmowo-koreanscy me na dla potrzeb pokojowych. 
st'''icrdzlł prez. - tkwi ~ d kój · ' · leżą do s"ł ONZ · ·1· ·e S · · 

element _ ,e en ra umie również walczyć o po nocześnie w sposób pozbawio szej strony zaatakowali nasz . 1 • a. J~S 1 m. zczegolnie niekorzystnie od 
tyllto realny go blok utworze- ofiarnie i z entuzjazmem. ny wszelkiego rozsądku od- patrol wojskowy wiceadmi- nalezą. to co właśc1w1e robi b;ja się wyścig zbrojeń na 
nie agresywne u WoJ· - ' ' delegat poł d ·owo k · d · J · · 

_ ''"'• enne- 2) Szerzyć w swym kraju praw mawia Pan dokładnego i od- rał Joy ogłosił zaprzeczenie, . u m - orean:: uns nm przemyśli! włókienni 
~ "l!!!L: Fi.il! w powiedzialnego zbadania i u- stwierdzając,. że była to „ocho ski, Pak Sun-Up, w. delegac11 czym. W porównaniu z lipcem 

Z • regulowania tej sprawy co tnicza" akcja, podjęta przez ONZ_? Skoro d~wodzt.wo sił ub. roku duńskie fabryki włó-
0 pas z Ie lll n. k , w . więcej powtarza Pan ~dłe tzw. „obywateli republiki ko- zbroJnych o:r:rz me moz: kon kiennicze zmniejszyły w t:vm 

I a o n a z Im ę oszcze;stwo, jakoby incydent rea1'i.skiej" na naszym terenie trolo~ać. WOJ_Sk . p~łudmowo- roku produkcję o 15 proc .. co 

O I ' ten został „sfabrykowany" k~rea~skich 1 m~ Jes~ odpo- spowodowało dalszy wzrost 
z a P. .o tą rat a Iną przez naszą stronę. w ten spo Za o n Ho Ho na Wl~dzialne . za. dział~ma tych bezrobocia wśród włókniarzy. 
w trosce 0 nale-.cyte 1 spraw sób usiłuje Pan uchylić się od Ił V.:0 Jsk, .to Jakże mo~e delega- Robotnikom, których nie zwol 

ne 7
.aopan·zenie św.iata pracy ż~ły zapotrzebowani-a na ziem- ciężkie.i odpowiedzialności, ja d . c~a Pai:s~a :prowadzić :okowa niono z pracy, znacznie zmniP.j 

d ni.aki z akci"i 1·esiennei· 1951 r. ka cia.ży na stronie amerykań przewo mcz'ącego m~ w im1emu wszystkich od- szono płace. 
w ziemniaki na naJ ogodniej- dz1ałó h d h kł d 
S.nrch wa1"1nkach. Pre:i.ydhun w skiej za ten wypadek. Uważa Na'1wyższego s1"ł w, wc o ~ącyc V.: s a. 
~- • . my odpowiedź Pańską za cał ON~ włącznie. z :"117~Jskam1 
Rządu uchwaliło w dnm 11. ystawa kowicie niezadowalaJ·ącą. Zgromadzenia Nar połudmowo-koreansk1m1? Przemysł francuski· 
VIII. 1!!51 r. :zasady z_aol?atrze- • Metqdy krętactwa, gołosło-
nia ludności w ziemniaki z ak- drobne·I Od chwili rozpoczęcia roko- Korei Ludowej wnego zaprzeczania i wypa-
cji jesiennej 1951 r. wań o rozejm w Kaesongu, _ Radio (Dalszy ciąg na str. 2) W kleszczach 

Zgodnie z ta uchwałą ~racow, W ł , , . strona nasza wykazywaltąi za- PH_ENIAN, 27. 8. . 
nicy sektora - uspołeczn1onego Y WOrczoSCI wsze pełne poczucie sprawie- Phei:1an nadało ~rnmumkat .o Z W li St t 
upraWI?ieni są do zakupu ratal- w Pozn . dliwc.'.:::i i opierała się na za- zgo!11e przewodmcząc~go NaJ- agnieżdżo1'q Si'-' a ree 
nel!<> ziemniaków. an•u sadzie równości przy omawia wyzszego Zgromadzema Naro- 'r 

- ; dowego Koreańskiej Republi- d 1\ ,f · PARY Z, 27. 8. - Dziennik 
Pracownicy, których pełne u- t P02:NAI\r, 27. 8. - Przygo- ki Ludowo - Demokratycznej, ll8 lV.tOrzem .,L'Humanite' donosi, że mono 

posażenie miesięczne nie prze- I owan~a d~ ~Ystawy drobnej I.,,. -"' i7 ~ członka Biura Politycznego ' pole amerykańskie wznagają 
lcracza 600 zł, i którzy pos1ad.a:. wytworczosc1 w Poznaniu są •11 VAf Ili.:::::;- Koreańskiej Partii Pracy Sródzien111Vlll jeszcze bardzie.i kontrol~ nad 
ją na utrzymaniu co naj:mJlll?.J, w pełnyi;i toku. Ponad 1000 d , •J d . ł Ho Hona. J francuskimi zakładami prze-
2 członków rodziny na których l ~ysi:wcow nadesłało już SWO o mow1 y u ZIO u Ho Hon poświęcił całe swe PARYŻ, 27. 8. - Do Casa- myslowymi. Żeby ułatwić kon 
pobierają. zasiłek ~odzinny, u-I Je Oe -~penaty. k f • • życie walce przeciwko od wie- blanca przybyło 1.160 amery- kurencję firmom amerykań-
pravmie!11 są. d~ zakupu ratal-: _go_ em na. Wystawie znajdo w on erenCJI cznemu wrogowi narodu ko- kańskich lotników, którzy ma- skim na rynku franct;skim, 
nego ziemn1akow w wysokości 1 wa<: się będzi~. 2 tysiące ekspo reańskiego - imperializmowi ją _by~ przydziele~i do amery administracja marshallowska 
300 kg. . I natow z br.anz .. metalowej, e- w Sa F a . I japońskiemu. kansk1ch baz lotniczych w M:.a nakazała francuskim fabry-

Spłata nalezności jest przewi- le~trotec~mczne~, !1rzewnej, n r n CISCO W ciągu ostatnich lat swego rokku. We francuski~h portacn kom budowy samochodów i 
dziana w n 3stęp1~_jących cz;terech sk~rzaneJ, chem!czneJ, !Dinera! 'MOSKWA, 27.8. - Agencja życia - czytamy \\" komuni- Lazurowego ""'Yybrz~za p~·z.sf:iY m~szyn „Simca", „Chausson" i 
ratach: 15.IX l!l::>~ r., 15.X 1951 ne~, .tcks~y!ncJ:, odzieżowej, TASS donosi z Delhi: kacie - po wyzwole_1iu Korei wa od t".go~ma k1lk~dzies1ąt „Tno:ripsort" ograniczyć pro
r. 15.:XI 1951 r. i 15;1. 1952 r. dz:ewiarskicJ 1 polig1·a.ficz-1 Premier r.nd.ii Nehru oświad- przez ~rmię. R~dziec:{ą SJ?od.ja ~merylrnnsk1ch okrętow wo- dukcJCl. i _zwolnić zna~Z!1ą jfo,<ó 

Zakłady pracy, ktorych pra- neJ. . . czył na posiedzeniu parlament.u, rzma 1mperiahzmu Japonsk1e- Jennych. . . robotmkow. Adm1mstracJa 
cown.icy . chcą Ze.opatrzyć. się w Wyc1eczk;. b~dą k~rzys!ały zj' że Indie nie. podpiszą amerykai1s. go, Ho Hon walczył o jedność, Prasa _poda3e pogłoski .. we-I marsha1lowska ma wkrótce 
ziellll"J.aki .5.Y5~e111.ern ratalnym, 50-r:roc. zmzki l•~leJ~WeJ •. - kiego projektu traktatu pokoje niezawisłość i wolność ojczy- <;lług ktor;r~h AmerykaJ?-ie ma przeprowadzić taką samą .,re 
yvinnY z~łosic si_ę Po sz~zególo~ą Wszyscy pozostah_ zw1~?zaJący1w~go i Japonią i nie.:wez:tną. u-

1
zn_y. In;ię Ho H~na. żyć będzie Ją urządz1c baz~ ł~zi ~od: organizację" w fabrykach sa~ 

mstru~cJę ~ teJ,spl"aw1e do spal wy~tawę otrzymu3ą zmz~ę 66 działu w konferencJI w San w1eczme w pam1ęc1 narodu ko w~nych w porcie V1llefran mochodowych .,Renault", „C1 
dzielni spozywcow, w ~ zło pro~. w drodze pow.rotneJ. , F.ranciK~ . reańskieii;o. . che-sur-Mer. troen" i „Peugeot". 
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A~~ur~alnu ~łam~fwa Alnury-~a 
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DOW 
by zrzucić z siebie odpowiedzialność 

za hom_bardowanie l(aesongu czas kontynuowanie rokowań 
w sprawie słusznego i rozsąd
nego rozejmu będzie zapew-

(Dokończenie ze str. 1) związane z dowództwem wojsk dentów i podważanie roko- nione. Równocześnie domaga 
czania prawdy znalazły swój południowo-koreańskich? Czy wań, przy równoczesnym uchy my się, by Pan wysłał swego 
kulminacyJ'ny wyraz w związ nie jest możliwe, że samolot, laniu się od odpowiedzialno- oficera łącznikowego do Kae
ku z wypadkiem, jaki się zda który 22 sierpnia w nocy bom- ści za zerwanie rokowań. songu w celu uczestniczenia 
rzył w nocy 22 sierpnia. Na bardował Kaesong, był rów- My, z naszej strony zawsze we wspólnych dochodzeniach 
wstępie odpowiedzi swej 0 _ nież samolotem „nieregvlar- dążyliśmy i d:ązymy uczciwie w sprawie wypadku, który 
znajmia Pan w sposób oszczer nym" Korei po~udniowej? i rozsądnie do zapewnienia miał miejsce 22 sierpnia w 
czy, że wypadek został „sfa- Fakt pozostaJe ~aktem: sk1.oł warunków kontynuowania ro nocy, gdy Wasz samolot bom 
brykowany" przez naszą stro ro samolot, naleząc:f do s kowań. Dopiero wtedy, gdy bardował i ostrzeliwał strefę 
nę i „nie zasługuje na odpo- <?NZ, bombardował. i ostrze- Wasz samolot podjął próbę neutralną. Strona Pańska bę
wiedź". Ten arbitralny ton hwał strefę neu:r~lną„ to Wa zamordowania członków na- dzie mogła się przekonać, że 
Pańskiej odpowiedzi dowodzi sza stron~. dopusc1ła, się aktu szej delegacji, byliśmy zmu- protest nasz był w całej pełni 
jasno, że wypadek został pro_wokacJ1, nad ktorym nie szenl zawiesić rokowania uzasadniony. 
św i a d 0 mi e sprowokowany mozna n;ac~nąć r~ką. czekać na odpowiednie kroki Pragnąc, by cały świat miał 
przez Waszą stronę. Jedynie Odpowiedz. Panska w tej z Waszej strony. właściwe wyobrażenie o wY-
dlatego stosuje Pan taktykę spra:vie . zawie_ra wypaczen~ae Uważamy, że poważny ten że.i wspomnianym wypadku, 
gołosłownego zaprzeczania i fakto:v, Jest niezgodna ~ p. wypadek prowokacyjnego po- domagamy się by pełny tekst 
oszczerstw by uchylić si" od w~ą i pełna sprz_ecz?ośc1. Czy gwałcenia strefy neutralnej pism, wymienionych między 

. . ' . . "' taJąc tę odpowiedz, trudno powinien być potraktowany nami został ogłoszony w wa-
cię~kiej ?dpowiedzialności w uwierzyć, że Pańskim celem przez Pana z pełnym pocztt- szej prasie, podobnie jak my 
obhczu meu~łaganych fa~tów. nie jest fabrykowanie incy- ciem odpowiedzialności\ wów czynimy to w naszej prasie. 
W tym stame rzeczy mkogo 
nie może zdziwić okoliczność, 
że Pańscy oficerowie łączniko 
wi uchylali się od udziału w 
badaniu skutków nalotu, po
zorując to porą nocną. Pań
scy oficerowie łącznikowi za
komunikowali, że chcieliby 
zbadać skutki nalotu przy 
świetle dziennym, lecz na 
drugi dzień, tj. 23 sierpnia, wi 
ceadmirał Joy spreparował ra 
port, w którym zaprzeczył 

W nowym roku szkolnym 
1351 więcej 

pełnych szkól podslnwowych 
w~zystki!11 faktom, a ~ańs~y Jednym z najwięk..szych osiąg więcej nauczycielach, wzrośnie będzie dziec.k;a wiejskiego, któire 
of1cero~1e łącznikowi me nięć, z jakimi nasze szkolnictwo w porównaniu z rokiem ubie- by nie mogło uikończyć - pełnej 
przybyli do K~esongu w ce:u rozpoczyna nowy rok 1951-52 głym z 8,099 do 9,450. 7-klasowej s2lkoły podstawowej. 
przeprowadzenia badań i kil- jest poważme podniesienie stop- Z 6.438 szkół podstawowych o . 
kakrotnie oś·;viadczyli kłamli- nia organizacyjnego szkół pod- jednym nauczycielu, które ist- DokonY".l"any ~becme i:roc~ 
wie, że nasza strona nie po- stawowych na wsi. Dzięki wysz niały w roku ubiegłym pozosta podnosze';1ia stopma. O!I'!!'~acYJ 
zwoliła im przeprowadzić ba- kóleniu nowych kadr nauczycie nie 5,250 szkół tego typu. LiaJba neg-0 s~oł szybko llkwidu3~ dys 
dań. li, licrz:ba szkół realizujących peł ta ulegnie z roku na rok zmniej rp~pOO-CJe . ~ultura~ą·ed ll?-1ędzy 
Czyż nie jest rzeczą oczy- ny program 7 klas, o czterech i szeniu. W 1955 r. praktycznie :nie w&ą aPmlikas einL, d zi ZlCZdOillą 

wistą, że całe to postępowanie przez o s ę u awą po aw-
wynika z faktu, iż wypadek 1 nych nządach. W nowym roku 

został przez Waszą stronę spro Hau1zu11·e1e szhoł zawodow· Ulh szkolnym 1951-52 w szkołach re wokowany z premedytacją? · alizujących pełny program 7 
Czy nie jest rzeczą oczywistą, klas uczyć się będzie 80 proc. o-
że strona amerykańska usiłu 

1 
f g.iilnej liczby uczniów szkół pod 

je obecnie pośpiesznie zrzucić omawia i 0rmy pracy stawowych. Przypomnieć należy 
z siebie odpowiedzialność? że pr..ted 1939 rokiem milion dzie' 

k k I 
ci w Polsce 111i.e uczęszczało do 

Wymowa faktów jest sil- W fi 0 wym ro U SZ 0 fiYfil szkół, a z tych które się uczyły, 
niejsza od Pańskich słów. Sa tylko 45 proc. mogło się ksztął-
molott z Waszej strony wtar- wczoraj odbyta się w Łodzi n zaw. zarzyckl. Na zakończenie cić w pełnych 7-k1asowych szko 

gnął do strefy neutralnej Ka Rejonowa Konferencja Nauczycieli zebrani nauczyciele uchwalili re- łach podstawowych, bowiem w 
~songu, bombardował ją i o- szkół zawodoWych. Celem konfe- zolucję w której zobowiązali się Polsce przedwrześniowej istniały 
strzeliwał. Wbrew faktom u- rencjl było omówienie reorgani- wzmóc swoje wysiłki w celu wy- 12,464 szkoły o jednym nauczy
trzy~u: ~ Pan! j:.e cały wypa- zacji szkolnictwa zawodowego o- Jcształcenia wysokowykwalifilrnwa cielu. 
dek Jest „złoshwym fałszer- raz analiza osiągnięć 1 błędów. nych kadr. 
stwem". Jednakże odłam~i szazegóiny nacisk położono na 

• 
Tradycja 

,,armatniego'' mięsa 
Gdy angielscy feudałowie I 

próbowali zdusić powstanie 
w północno-amer:ykańskich 
posiadłościach, książęta nie
mieccy, którzy sprzedawali 
bez najmniejszych skrupu
łów swych poddanych na służ 
bę króla Anglii, zarabiali zło 
te góry. Szczytem cynizmu i 
podłości w l:ontraktach sprze 
daży była klauzula, która 
przyrzekała księciu wypłat~ 
specjalnej premii w wypad
ku, gdy sprzedany przezeń 
żołnierz poniesie śmierć na 
polu bitwy. W interesie więc 
książąt byio wysyłanie swych 
oddziałów na najbardziej nie 
bezpieczne pozycje, gdzie tru 
PY padały najgęściej 

Pierwowzorem dzisiejszych 
adenauerowskich metod han 
dlu „mięsem armatnim" był 
między inymi książę Land
graf Hessen-Kassel. W dniu 
8 lutego 1777 roku książę ten 
wysłał do barona Hohendorf
fa, dowódcy najemnych 
wojsk heskich, walczących w 
Ameryce, list treści następu 
jącej: 

cić tyte, co za zabitych. Pro
szę przypomnieć ich ekscelen 
cjom, że spośród 300 spar
tańczyków, którzy bronili 
Termopil, ani jeden nie po
wrócił żywym. Bylbym szczę 
śtiwy, gdybym mógl powie· 
dzieć to samo o mych dziel
nych Hesach. 

Prosze też ozna.jmić ma.jo
rowi Minrlorff, że jestem 
bardzo z nieao n i ezadowolo
ny, gdyż ocatił swój batalion. 
W c.~asie całej kampanii pa
d'/:o zaledwie w jego batalio
nie 10 tuclzi". 

Czyż trzeba jeszcze coś do
dawać do tego · dokumentu 
hańby, cynizmu i zbrodni? 
Czyż landgraf heski, sprze 

dający na wagę złota swych 
„dzielnych Hesów" nie jest 
prototypem Adenauera i je
go kompanów, którzy doma
gając się remilitaryzacji Nie 
miec zachodnich, tak samo 
służa najbardziej przegniłym 
i wstecznym siłom, tak samo 
jak „landgraf" handlują „mię 
sem armatnim". 

Tylko że dochody ze śmier 
ci dzisiejszych „Hesów" sto
ją pod znakiem zapytania. 
Przeznaczeni przez Adenaue
ra na „mięso armatnie" mie
szkańcy zachodnich Niemiec 
są dziś zajęci przeprowadza
niem plebiscytu pokoju. 

Gros. 

„Po mym powrocie z Nea 
polu zastałe~ w Rzymie pań 
ski list z dnia 27 griidnia u
biegl:ego roku. Dowiedzialem 
się z nieopisaną przyjemno
ścią, że moje wojska daly do 
wód niezwyklej odwagi pod 
Trenton. Nie może pan sobie 
wyobrazić mej radości, że tyl 
ko 300 z pośród moich 1950 Handel ludźmi 
dzielnych Hesów udalo się 
wymknąć. W J • • 

A więc 1650 z pośród nich OpOnll 
pad'/:o na polu bitwy! PEKIN. - Agencja Nowych 

Polecam panu przyslanie I Chin donosi z TokiJO, że ja
jak najśpieszniejsze listy za- po~skie minister~two pracy po
bitych na adres mego pelno- ; twierdziło doniesienia o szeroko 
mocnika w Londynie. lzakroJ.onym w J'aponii handlu 

Jestem bardzo zirytowant1 ludźmi. y,. le~htg oficjalnych da-
,, h japonsk1ego · · • rstwa 

gdyż lista angielska, którą nyc . mims,e 
wlaśnie otrzymałem, zawiera I pracy, w olt:es1e ostatnich dwu i 

t 'k 1 450 - · 1 b·t 7 pół lat zareJestrowano w J'aponli 
Y• o . na" wis~ z~ i yc i. 1403 wypad."'<i sprzedaży mężczyzn 

Na skutek tego . haniebnego i kobiet. Przeważająca część „ży-
oszustwa gotów Jestem stra- „ ,.,."~o·wią dzie>vczę 
'ć O OOO 'd , „ wego towaru ,,..~. -

. ci 16 '. gu, enow. "a ta w wicku 17 lat, z tych oluęgów 
podstawie ~ozra~hunku szefa Japooii w których nędza chło-
skarbu angielskiego otrzymał ó . ' t gólnie wiellrn. 
bym 483.000 guldenów za.- P w Jes szcze 
miast 635.000 guldenów. Mu
si pan uczynić wszystko, aby 

~dowodnić,. że pańska lista lusgLie k•ry 
3est prawdziwa. J ft Ul 9 

Dwód bryt11jski twierdzi, I 
że 100 Hesów bylo tylko ran- za spekulację 
nych i nie może za nich pla-

mięsem bomb zrzuconych z Waszego wychowanie młod:zle-iy oraz do
samolot1:1 o_raz l:je od bomb kształcanle ideologiczne nauczy
. zz,ia3duJą się w pobli- cieli. Sprawę tą zreferował na kon 
Z?;. si~d:tiby naszej delega- ferencjl w aull PSTP mgr Mlsz
CJl, Mieszkańcy Kaesongu mo tal Mówca zwrócił szczególną u
gą P;Otwierdzić ~akt bombardo wa~ę na znaczenie współpracy 
wama i ostrzeliwania terenu między dyrekcją, radą pec.1agogicz 
neutralnego przez Wasz sa- ną 1 ZMP. 

Wielobarwne wieńce dla nailepszych ~f ~~~ 
I
ły suro.wo. ~~aran~ przez delega 
tury kom:llSJi specialnej do wal 

przekroczona norma przy warszta ki z nadużydami i szkcćhiictwem 
molot. 

Nie może Pan odmówić ba- Współpraca ta ·w wielu szkołach 
dania tych faktów, chyba że była niewłaściwa, źle zrozumiana, 
strona Pańska jest zdecydo- czy tet ~ledoceniana. Najbardziej 
wana zerwać rokowania i za- UwYdatmło się to w Szkole Budow 
kazać członkom delegacji Wa ntctwa Lądowego, gdzie dopiero 
szej, oficerom łącznikowym i zmiana dyrektora zmieniła stan 
korespondentom wyjazdu do ten na lepsze. Słab1> wyglądała też 
Kaesongu. Jeśli 0 nas chodzi, praca ZMP-owców w zasadniczej 
to 22 sierpnia w nocy nie od- Sred~lel Szkole zawodowej przy. 
rzuciliśmy Waszej propozycji ul. Kblńskiego 109. Dobrze nato
przeprowadzenia dochodzeń miast współpracuje rada pedago
przy świetle dziennym i cze- glczn~ ze szkolnym ko~em ZMP w 
kamy dotąd na waszych przed PSTP oraz w Techn.1~um Elek
stawicieli, którzyby uczestni- trycznym przy ul. Kllmskiego. Da 
czyli w dochodzeniach. lej mówca l>'.'ruszył sprawę ne-

Po bliższym zbadaniu fak- utralnoścl politycznej niektórych 
tów na miejscu, musi być dla pcda~ogów inżynierów, co dało się 
każdego jasne, kto sfabryko- zs.uwaeyć przy państwowych egza
wał ten prowokacyjny wypa- minach ~olenia ideologicznego. 
dek i kto głosi absurdalne Dysk~~ia toczyła się wokół za
kłamstwa. gadnien narad produkcyjnych za 

Spółdzielnia w Tubądzinie 

uroczyście obchodziła 
zebranie siewu ·pokoiu 

Gdy powstał w gminie Bar
tochów komitet organizujący 

dożynki wyłoniła się od razu 
kwestia, gdzie one się mają 
odbyć. Dotąd odbywały się 
zwykle w Makowie, przodują
cej spółdzielni produkcyjnej, 
ale komitet uznał, że i druga 
spółdzielnia w Tubądzinie nie 
jest gorsza i może godnie pod
jąć gości z całej gminy i powia 
tu. 

Członkowie komitetu li.czyli 
bowiem na duży napływ ludzi. 
I nie spotkał ich zawód. Przy
była ekipa robotnicza z pabia 
nickiej fabryki narzędzi, żywy 
symbol sojuszu robotniczo
chłopskiego, przybyli straża
cy w mundurach i z motopom 
pą, przyjechali traktorzyści z 
ośrodka w Małkowie, stawił 
się cały PGR Inczew, pościąga 
li ludzie z Warty i z innych 
miejscowości. 

ny, który składał się w więk
szości z dzieci oraz przywiezio 
ny przez ekipę patefon elek
tryczny i głośniki, bo Tubą
dzin jest zelektryfikowany. 

Tymczasem ostatnie przygo
towania do uroczystości zakoń 
czono i gdy tysięczny tłum ze
brał się dla "Wysłuchania prze
wodniczącego GRN ob. Zeno
na Peszela i kierownika ekipy 
ob. Kasprzaka podniecenie i 
ciekawość przeszły w nastrój 
tiroczysty. Przewodniczący 

GRN w krótkim przemówie
niu przedstawił zebranym o
siągnięcia gminy, mówił o. ~a~
szych zadaniach wsi dz1sieJ
szej, o obowiązkach po~niesie 
nia u,rodzajów i hodowli, wy_
nikających z sojuszu rob?tm: 
czo-chłopskiego i zaostrzaJąCeJ 
się walce o pokój. 

cie". gospodarczym, 

Teraz następuje moment O'statnio u.karany został Józef 
wręczenia wieńców dożynko- Banasik, rzefoik z Rembertowa 
wych przodownikom pracy. na za systematyczny handel mię
roli i w fabryce ob. Francisz- sem, pochodzącym z nielegalne
kowi Sobczakowi, przewodni- go uboju. Schwytany na gorąc~ 

d k uczynku usiłcrwał on prze~upi7 
czącemu spółdzielni pro u cyj milicjantów. Orzeczeniem Komi 
nej w Małkowie i członkowi s:ii Specjalnej Bana·si)t ~ostał -
tejże spółdzielni Walentemu skierowany na 24 .truesiące do 
Gidelskiemu, ob. Ignacemu obozu pracy oraz wymierz=o 
Antczako~i, .przewodniczące- mu grzywnę w wysokości 1.000 
mu spółdz1elm, w _Tubądzinie i zł. 
Leonowi St~fansk1emu z fabry 
ki narzędzi w Pabianicach. 
Wieńce ot:zymu.ją również go
spodarze .mdywidualni ob. ob. 
Ignacy Ciechański ze wsi In
czew, Ignacy Szczeciński ze 
wsi Łab~dzie i Adam Sosińs 1d 
z Dusznik. 

Również były rzeźnilk, Stefan 
Fi·atczak z Sieradza skazany zo
stał na 24 miesiące obozu pracy 
i wysiedlenie z terenu woj. łódz 
kiego za systemat.~zny nielegal 
ny Ulbój cieląt. Frątczak za to sa. 
mo przeS1tępstwo kairany już był 
w roku 1949 12 miesiącami oboru 

Praca uczciwa i wydajna za- pracy. 

Nawet z raportu admirała cieśnlenla 1 współpracy szkoły z 
Joy'a, wypaczającego prawdę, ~abryk~, na!eżytego pogłębienia o
wynika, że strona Wasza nie oowlą.z;;:owośc1 1 pilności uczniów, 
może zaprzeczyć iż teren ne właściwego prowadzenia pracy 
utralny był b~mbardowany. wychowawczej w warsztatach, za 
Komunikat amerykański · V gadn!e~ dalszego kształceni.a na
grupy lotniczej również stwier uczyc:!eostwa oraz tworzenia kół 
dził, że jakiś samolot pojawił nai.kowych 1 rac;cnali~atorskich. 
się na zachód od Kaesongu K1lk•1godzn.ra dy~kusJa nauczy-
22 sierpnia 0 godz. 21.aO. Na cieli wykaza!a jak t-ardzo te pro
jakiej zasadzie wiceadmirał bierny leżą Im na sercu. W lmie
Joy oraz Pańscy oficerowie niu nauczycieli ZMP-owców zabrał 
łącznikowi moali arbitralnie głos ob. Włodzimierz szufler, któ 
oświadczyć, że "'nie był to sa- ry poruszył kwestię stosunku sta
molot należący do sił ONZ rych nauczycieli do młodych. Ob. 
lecz .:_ nasz samolot który u~~ Michalski mówił o właściwYm roz Zainteresowanie wszystkich 
siłował zbombardo.'vać i za- planowaniu programu szkolnego. skupiło się na ekipie robotni
mordować naszą delegi:j.cję? Zadania kół ZMP-owskich l for- czej. Bowiem jednego z człon
Oto szczyt nonsensu, do któ- my ich współ.pracy. z radą pedago ków <'kipy wielokrotnego przo 
rego prowadzą Wasze zaprze- giczną omówił. k1ernwmk wy~z. downika pracy wieś miała na-
czenia i oszczerstwa . m!odz. szkolneJ ZŁ ZMP - Nie- grodzić dożynkowym wień 

Jeszcze nie przebrzmiały o
klaski, gdy na trybunę wszedł 
ob. Kasprzak. 

wsze zostanie należycie ocenio Józef Wi.chowli.cz, zamieszk~ 
n;a. A nagrodzeni nie szczędzi- w Laskai-zewie gm. Ga~-wolin, 
h trudu przy uprawie dużych skazany został na 24 1nies~ące ?'" 
obszarów zakontraktowanych bozu pracy za zajmoW'~rue ~ 
roślin oraz przy obrzadzanin i:ctajemnym ubojem. M!ę:;o rue 
licznych tuczników. Winszują podane kontroli leka:rs~i~J _sprze 
ZE>brani wyróżnionym i ogląda dawał okoliicznej ludnosci, zada
ją przybrane wstęgami i świe- jąc cen znacznie "":YŻSzvch od 
cidełkami wieńce, duże i ma- ustalonych. Wichowicz był ju ... 
łe i zwyczajem ziemi sieradz- 31dmilnistra.cyjnie karany grzyw 
kiej kopiaste. Ale na tym uro- ną za trudnienie się tym samym 
czystość się nie kończy. Czeka procederem. 
jeszcze zebranych bogaty pro- Le~ Toohowicz, własc' 

1
·ci'e1 

„Pracuję teraz w fabryce, lecz t t g ' ~· ~ 
j gram ar ys yczny przy OLOWa- g~sp--'.arsifM'.a. 1· domu, a J'edno-rstem synem pracu ącej wsi - k' b t · v U'U • 

ny przez. e ipę ro o mczą. czes'ru'e nzezniik „. m1·astecziku 
[lOWledział On - ale klasa robot- C' k ł t' 1 " 

iasnym o em o oczono wy co Skała pow. ol!ku-'-i'ego, zaJ'mo-nlcza I pracująca wieś to jedno. ' ł h l ' ,,.... 
nawcow weso yc s ceczow, wał się potaJ'emnym uboJ'em b,.,. wasze osiągnięcia są naszymi suk- t ' ' l d h · d kl „ J 

cesami. ancow u owyc i e amaCJl. dfa i cieląt. Mięso z nielegalnego 
Dopytywano się więc który Brawa i wybuchy śmiechu uboju transpQlrtował do Kxalto-

to? Jak wygląda? Okazało się, Cieszy nas, robotników wzrasta- przerywają popisy. I wa Roman Srebrnfoki i tam 
że jest to ob. Leon. Stefańd:' · .1cY nieustannie Plon uprawianej Zmierzchało się, gdy orkie- s.przedawał po cenach paskars
przodu;iący szlifierz fabryki, r pnez was ziemi. 25 q zboża z hek-, stra skocznym oberkiem za- kich. Komisja specjalna skaza
becnie brygadzista. I tara, które zebraliście w waszej częła przygrywać do tańca. ła Tochowicza na 24 miesiące 

Odrzucając nasze ~skarżenie wola. Ob. Kowalski przeana~izowal cem. 
w sprawie napaści na nasz przyczyny stosunkowo nisk.1ch wy 
patrol wojskowy, stwierdził n!ków szkolenia id~olog1cznego 
Pan, że napaści tej dopuśqiły nat1czycieli woj. łódzkiego. 
się „grupy· nieregularne", ni- Następny referat o reformie w 
czym nie związane z Waszą szkolnictwie zawodowym wygłosił 
stroną. ob. stępnlew11ki. 

Czy może Pan jednak za- Po referacie dyskusję podsumo
przeczyć, że .,grupy" te były wal rwezes Centr. Ząrz. Szkoln. 

2 DZIENNIK ŁODZKI nr 230 (2210) 

Lecz nie mniejsze zaintereso ; ~póld?.ielni. to równie cenny wkład· (W.) obozu pracy, a Srebmkkiego na 
wanie budził zespól artystycz- w dzieło 11trwale·nla pokoJu, J~ 12 miesięcy. 
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W ciqgu 18 lai 
tyl o raz malowano tę salę 

• - wspomina majster Ra dnyl pieczone, dzięl~i czemu '".Yklu
czone są prawie wypadki przy 

\

pracy. Na salach są również za 
L6dzki przemysł dziewiarki był rozbity przed wojną na. kilka· 

ftzle~tąt małych fabryk, b~dąc;!'.Ch wł~snoś~ią różnych drobnych ~a
&>italist6w. warunlti bezpteczenstwa 1 higieny pracy były w nich 

kładach już dwa razy malowano bezpieczenia tryskaczowe 
sale produkcyjne. to przed woj- przed pozarem. · 

bard7,o zie. . ~ 
Po wyzwoleniu, od 19_4G r, przystąpiono do komasacji !1robnych 

zakładów pracy tant, gdzie to było ze wzgl~du na skuplerue w jed
llym miejscu mo~Jiwe. 

ną, w ciągu 18 lat nie malowano Na tyłach zakładów, przy 
ani razu. Obrazuje to najlepiej, ulicy Sienkiewicza 108 znajdu
jalde mieliśmy tu warunki pra- je się piękny budynek przed-

Jednocz~śnie rrzyst~pio:in.o do walld o poprawę warunków _pra
cy, _ biizp<ccz2ńs.wa 1 h1g1eny, w rimacznym stopniu, na Odcmku 
tym nastapila już zmiana na lepsze. 

cy, szkola i żłobka. W doskona-

... .„ 
ZPDz. im. Ofiar 10 Września 

1907 r. są fabryką, w którą 
szczególnie dużo włożono wy
siłku, aby ją odbudować i po
Prawić warunki pracy robotni 
ków. 

::: łych warunkach, pod fachową 
opieką, dzieci robotników Za
kładów im. Ofiar 10 Września 
spędzają czas, gdy rodzice za
jęci są pracą. 

Sale produkcyjne ZP!Dz im. 
Ofiar 10 Września są czyste i 

Pracuję vt tych zakładach od ładne, jak w jakimś pensjona
J92l r. - to wiem jak tu fatalnie cie. Wszędzie jest tu wentyla
było z warunkam~ ~racy przed cja, robotnicy mają dobrze u
woJną. Maszyny me były zabez· rządzone szatnie i umywalnie. 
pieczone i często zdarzały się wy Ten obraz porządku na ce
padld. Na salach, z powodu bra- wiarni uzupełniają jeszcze pu
Jru wentylacji było strasznie du· szki na śmieci, które gęsto roz-
szno. siane są po sali. 

Na.suwa mi się ciekawe porów• I Bezpiecze11stwo pracy jest 
nanle - mówi majster Radny - bez zarzutu. Wszystkie maszy
że gdy po woJnie w naszych za- ny będące w rl.1chu są zabez-

... ... 
Przystosowane do potrzeb lu 

dzi, którzy tu pracują, prze
kształcone z fabryki, w której 
warunki pracy były bardzo 
złe, ZPDz im. Ofiar 10 Wrześ
nia mają dzięki temu cechy so
cjalistycznego zakładu pracy, 
w którego urządzeniu widać, 
troskę o człowieka. (jg) 

Prof. Wiaczesław Jelutin 
Wiceminister Szkół Wyższych ZSRR 

Wspaniale perspekty '' 
młodzie~y radzieckiti 

W radzieckich wyższych zakła· 1 
dach naukowych trwają 

przygotowania do nowego roku 
szkolnego, rozpoczynającego się 

dnia 1 września. 
Olbrzymi rozmach budowni· 

etwa przemysłowego w ZSRR, 
wielkie przeobrażenia w dziedzi 
nie rolnictwa, walka o dalsze 
podniesienie poziomu eyciowego 
i kulturalnego mas pracujących 
stawiają przed szkołą radziecką 
zadanie nieustannego doskonalę· 
nia metod kształcenia wysolto 
wykwalifi!<owanych specjalistów 
we wszystkich dziedzinach życia 
kulturalnego i gospodarczego. 
Dzięki wszechstronnej pomocy 

Partii ł rządu radzieckiego, wyż· 
sze szkolnictwo w ZSRR poszczy 
cić się może wielkimi oslągnię· 

ciami. 
W powojennym okresie w 

ZSRR odbudowano i wybudowa 

no ponad 359 wyższych zakład6w 
naukowych. W związku Radzie
ckim czynnych jest obecnie po
nad SGO uniwersytetów, instytu
tów i akademii. 

W dniu 1 września otworzą sł• 
podwoje 10 nowych wyższych za 
ltladów nauko-wych, między ni• 
mi Państwowego Uniwersytetu 
w stolicy Kirgiskiej SRR - w 
Frunze. 

Powstanie tego uniwersytetu 
świadczy dobitnie o dąteniu paA 
stwa radzieckiego do podniesie• 
nia poziomu kulturalnego wszy• 
stklch zamieszkujących w nim 
narodów. Przed niespełna 35 laty 
znaczna większość Kirgizów była 
analfabetami. Dziś nie ma t&Dl 
ani jednego mie-szkańca niepi• 
śmiennego. 

Fabryka w czasie olmpacji 
ZOstała kompletnie zdewastowa 
na. Do 1947 r. były tu magazy
ny. Przemysł dziewiarski prze
jął te budynki bez szyb, da
Chów i maszyn. Trzeba było 
~esi(}CY mozolnej prac;r, aby 
?noc uruchomić produkCJę. 

- Nie od razu też doszliśmy 
do takiego stanu higieny i bez
Pieczeństwa, jaki mamy dziś 
- mówi majster Władysław 
lładny Po kolei budowało się 
szatru.~, umY\valnie, zabezpie
czało się maszyny. 

1 Pan Antoni zrozumie swój błqd 

Ilość osób wstępujących w bie 
źącym roku szkolnym na wytsze 
uczelnie wynosi przeszło 300 ty• 
sięcy. W Związku Radzieckim 
bowiem wyższe wykształcenie 
dostępne jest dla każdego oby• 
watela, niezale.żnie od rasy, na• 
rodowości lub pochodzenia so
cjalnego. Dla łych którzy dobrze pracowali 

„Płonqce wichry" dniówka obrachunkowa samym początku, że kułacy za 
cierali już ręce, bo spółdzielni 
groziło . rozwiązanie z braku 
rąk do pracy. 

LUDZIE 
z Łazanowskiej Wołl 

~~c.~.~!?..~~ „,_. będzie oceną ·i nagrodą 
ll:uchistanu słyną z płonących od 
t:irs1ę~y Jat pokładów węgla. Przed 
~elom~ tYsiącami lat zapaliły się 
~taj pokłady węglowe a w staro
Z:Ytności. gdy pOdziemny pożar o
':arniał górne pokłady - na po
Vierzchnię ziemi Wydostawał się 
'łotnień. Obecnie wprawdzie nie
W!doczny już jest ogień na pO

IVlerzchnl, gdyż węgiel pali się głę 
bok:o pod ziemią, ale kamienie przy 
\\·ejśclu do płonących pokładów 

~ jeszcze dzisiaj rozpalone do te· 

Teraz mają już wszystko po 
za sobą i nic już nie może; 
przeszkodzić w dalszym roz- · 
woju . spółdzielni. Tak twier- • 
dzi stanowczo jej przewodni
czący Franciszek Rebzda. On 
zresztą jest motorem jej roz
woju i nie szczędzi sił w pra-J 
cy. Kościałkowska, jedna z 
najlepiej pracujących członkiń 
spółdzielni, mówi o nim: 

•Jo stopnia, że można na nich piec 
l"lack1. "'l<\·...!<Jtek stałego ulatniania 
!>alących się gazów, powietrze jest 
nasycone ostrym zaipachem siarki 
l amoniaku a wszystkle szczeliny 
dna i ścian jaskini zapełnione są 
łM.tbą warstwą białego krystalicz
nego s:..lmiaku. w ten sposób po· 
tar powstały przed tysiącami lat 
8Draw'13. że powietrze dokoła jas
ltint driy a Kuchistan - kraina 
Kór słynie z „ptonących wichrów". 

Jadąc . szosą tomaszowską, trudności, spółdzielnia przej
tuż przed Rllikicinami spo- dzie na trzeci typ. Stało się 
strzec można tabliczke z na- to po roku - w styczniu 1951. 
zwą gromady: Łazanowska A trudności w międzyczasie 
Wola. Długo trzeba jechać, a- było naprawdę sporo. Istnieją 
by datrzeć na drugi koniec zresztą do dzisiaj, a najważ
wsi. 156 gospodarstw to nie by niejsza z nich to brak ludzi. 
le co. Gospodarstwa są zresztą Wprawdzie do spółdzielni za
różne, bogaczy wiejskich, śred pisało się ~6 gospadarzy, ale 
niaków i małorolnych. naprawdę pracuje z tego je-

Wszystko zaczęło się od ma- dna trzecia. Jeden z członków 
łorolnych. Chcieli zalożyć spół pracuje w GS, inny w GRN. 
dzielni'ę produkcyjną I założy Istnieją i niezdolni do pracy, 
li. Przyznać trzeba. że było to ale są również bumelanci. Za 
niemałą zasługą Franciszka pisał się do spółdzielni, bo się 
Rebzdy. Chodził, przekonywał, inni zapisywali. Może rzeczy
wyjaśniał, a że cieszył się opi wiście będzie tam lepiej. W 
nią człowieka statecznego i do każdym razie pracować takie 
brego gospodarza, więc liczono mu nie bardzo sie chciało. 
się z jego zdaniem. - Zresztą są przecież inni 

Na pierwszym zebraniu po- - myślał - to może iak do
s~anowiono założyć spółdziel-l brze pokori\binować. to odro
mę pierwszego typu. Już jed- bią i moją robotę. 
n_ak. wtedy chłopi zadecydowa 1 Taki był właśnie p. Anto
h, ze po usunięciu pierwszych ni - jak go r.:azyv.ają Kie-

dy rozpoczęto siewy, maszyna 
przygniotła mu nogę. Oczyv • .i
ście o dalszej pracy mowy nie 
było. Wprawdzie zaraz PO sie 
wach noga się zagoiła, ale to 
był tylko zbieg okoliczności. 
Przy układaniu stert miał wy 
padek z ręką i trzeba ją było 
nosić przez pewien czas na 
temblaku. Oczywiście o dal
szej pracy... Przy żniwach 
„złapał" Antoniego ischias. -
Przykry zbieg okoliczności, ale 
przecież są inni, to sobie ja
koś radę dadzą. 
Radę sobie dali. Pracowali 

wprawdzie ciężko, ale zato ze 
brali ze 103 ha wysokogatun
kowe żyto i z 50 ha owies. -

- Nasz przewodniczący to 
człowiek z głową. żeby wszys 
cy tacy byli. Często rano, jesz 
cze słońce dobrze nie wzej
dzie, chodzi już po polu i pla- , 
nuje roboty na cały dzie11. -
Jak trzeba to i potrafi praco
wać za trzech. 

Nie byli zresztą sami. W cza Oczywiście Rebzda nie iest 
~ie żniw prz!jec~ał oddział sam. Inni zdążyli też już zro
z'-;'awych, dziarskich chł?pa- zumieć, że pracują, dla siebie 
kow w m';1ndurach W?JSl~o- i że tylko od ich własnego wy 
wych,_ . ldorzy pamogli im silku zależy zebranie wysokich 
przy zmwach. A był okres na plonów. Jest Kościałkowska, 

----------------------------------.--.,.--------- której mąż jest czołowym trak 

22 lipr.a STANISŁAW KOSCIAŁ
KOWSKI oti·zymal dyplom uzna• 
nla za wydaj~ą pracę zawodową l 
społeczną przy realizacji Planu 6-
letniego. 1'ościail{OWski jest naJ• 
lepszym tralttorzystą POM w Bog
dance. POM ten we współzawod
uictwle wojewódzkim otrzymał 
swego czasu pierwsze miejsce. Sta
nisław Kościallrnwsld, który jest 
jednocześnie czlonklem spólclzlelnl 
produkcyjnej w Łazanowsklej Wo
li zyskał sobie więc miano naJlep. 
szego z najlepszych. Niedziela pod znakiem 

uroczystości dożynkowych 

W. całym kraju we wszystkich i wykresami obrazującymi osiągnię
g·minach i gromadach odby- 1 cła gromady czy MGR. Po wspania
wają sii; uroczystości dożynko /lej defiladzie przemawiali: członek 

we. Do:iynki to wielkie święto chlop
1
Zarz. Gł. Zw. Samopomocy Chłop

skie. do którego przez wiele dnitskiej ob. Dubrownik, wic;eprzewodni 
t;·wa'y iutens;vwne przygotowania.

1 

czący Frez. MUN ob. Bugajski i 
Mfodzleżowe zespoły artystyczne przedstawiciel Wojska Polskiego -
ćwicz:vly swój re11ertuar, a dziewczi: podchorąży Kutnowski. 
ta wiele pracy wkładały do wieńca 
dożynlrnwego. 

... ... 
. Część oficjalną zakończyło wręcze 

Dlf' ob. Bugajskiemu olbrzymiego bo 
chenka chleba wypieczone'-"o z tego-
rocznego ziarna. "" 

''V niedziele na R?do!l'oszczu, na w bo t -
pla<'u przv ul· Be1n·• ~eb"a11· sie chło 1 d . ł g!' ej części artystycznej u-. · · "' '· • · · ' I zia wzięły wie "sk" • 1>1 „ teFent1 Wlelltiei· ł otlzi by wziać J. ie zespoły ar.y-. · • ' ' · styl!ZDC 
ndzmt w uroezystoiiciach clożynko- • 
VVY<'h. Oglltnolódzki<> do7ynki rozpo- Przedstawicit)lom Wojska, przodow 
r:i:ął m·;r,emarsz chłcp:i;ldcll° wozfrw. · nikom 1>racy z miasta i ze wsi zosta
uma.jonych zfolenią z ti·ansparcntami ły wręczone wieńce dożynkowe. 

torzystą pobliskiego POM w 
Bogdance, obsługującego spół 
dzielnię, dalej Józefa Malinow 
sk'.l, wdowa z sześciorgiem 
dzieci, Stasiak i wielu innych. 

Majątek spółdzielni wzrasta 
z każdym miesiącem. 12 krów 
i 6 koni stanowi własny doby 
tek spółdzielni, nie licząc by
dła znajdującego się z braku 
p9mieszczeń w oborach człon 
ków. Niedłltgo nastąpi oblicze 
nie dniówki obrachunkowej. 
Zapowiada się ona wYSoko, bo 
urodzaj tego roku dopisał. I 
wted,YI prawdopodobnie wielu 
ludzi przejrzy jeszcze lepiej 
na oczy . 

Członkowie spółdzielni, któ
rzy zbyt mało udzielali się 
w pracy w ciągu roku, spo
strzegą, że dniówka obrachunk. 
stała się wykładnikiem ich 
wkładu pracy i że praca w tch 
spółdzielczym gospodarstwie 
jest nie mniej, a raczej więcej 
wydajna i korzystna niż uprze 
dnio we wła<>nym, indywidua! 
nym gospodarstwie. Inni chło 
pi, którzy z lekka skrywaną 
uw.ag~ obserwują rozwój spół 
dz1clt;1,_ napewno pożałują, że 
wczesmej się do niej nie zapi-
sali. · 

KOSCIAŁKOWSKA, żona dziel• 
nego traktorzysty z POl\1 w Bog
dance Jest calym serner oddana 
pracy w spóltlZielni. Zawsze chęt
n.a do pracy zysltala sobie sympa
tię i szacunek wszystkich. 

OJqEC JOZIA DARNKOWSKJE. 

Na zdjęciu u góry: Na tle udekorown
nego wozu widzimy gromadę Chociano
wice, która przybyła na dożynki z własną 
~pelą, wiejską. Na transparentach widnie 

ją napisy: Odstaw~ono trzo!'ę chlewną w 
200 prołl. Qdshw1ono zboze ao punlttu 
skupu w 75 pror. ril'.·,ir;T<szono hodowlę 
bydła rogatego o 300 proc, „-

U dołu: - tłumy lo!lzlan pr7ygląda.lą· 
cycb sią \\. t„pom wiejskich zespołów 
artystycznych, 

Przykład Łazowskiej Woli 
,!est więc typowym przykła
dem twórczej pracy ludzi, któ 
rych jedyną podnietą była wia 
ra w słuszność sprawy, o któ 
rą wakzą. Ta wiara i silna 
wola przezwyciężenia trudno
$ci musiała w końcu zatrium
fować. I dlatego spółdzielnia 
produkcyjna w Łaznowskiej 
Woli może być przykładem 
dla tych, których zrażają pier 
wsze napotkane trudności, -
przykładem, że nieco hartu i 
wiary w słuszność spra\vy wy 
s~arczy do ich przezwycięże-
ma, z. J, Koz. 

GO był j•ctnym z pierwszych człon 
ków spóldzi_elni protiukcyjnej w 
t.azanow~ktcJ Woli. Po sltończeniq 
szlrnl:r. wJOsną br, Józio mógł więc 
spełn.c swoje marzenie i zostać 
trahtorzystą. Wprawdzie na razie 
jest _Jeszc_ze pomocnikiem, ale po 
ukonczenm J?raktyki i specjalnego 
kursu zostanie samodzielnym kie
rowcą. Józio nie rezygnuje jednak 
z dals:<eJ nauki i ma zamiar nie
zależrue od pracy uczęszczać na 
krusy wieczorowe w Rokicinach. 
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Powiększa się sieć Remonty 
szkół lokali gastronomicznych w 

I #fi~~ ho1tupostbe~ci pui~„. . · 
lodził . APARAT DO PR.ODUKCJI rowe;Łódź-Karolew opróc~ 

KARAKUŁOW i UNIWER- zmagazynowanego drzewa wi.
SALNA STALUGA doczna jest od strony ul. Ko-

na ukończeniu 
W czerwcu zakwalifikowa

no do remontu 238 szkół i 
przedszkoli. Wraz z zakończe
niem roku szkolnego rozpoczę 
to prace remontowe. Mimo 
to jednak na kilkanaście dni 
przed terminem ostatecznego 
zakończenia remontu, okazało 
się, że sy"tuacja wcale nie jest 
wesoła i że grozi niewYkończe 
nie kilkunastu szkołom przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. 

Jaka była przyczyna niebez
pieczeństwa. Znaczną część 
winy ponosi tu MPRB, które 
nie rozplanowało właściwie 
pracy odkładając większą jej 
część na drugi miesiąc. Prze
szkodą było tu także zbyt po 
wolne tempo robót spowodow!l 
ne z kolei pijaństwem paaoszą 
cym się wśród części robotni
ków, niedbałych i lekcewaźą
c;vch sobie pracę. 

Szkolenie nowych 
kadr kelnerskich 

Za parę dni - wrzesień; - nych zostanie w różnych punk 
Szkoły wypełnią się dziesiąt- tach miasta co najmniej 5 no 
kami tysięcy dzieci i młodzie- wych lokali gastronomicznych. 
zy, do zakładów pracy powró- Terminowość oddania ich do 
cą urlopowicze. Zwiększy się użytku zależeć będzie wszela
ruch nie tylko na ulicach, w ko od punktualnego nadejścia 
sklepach lecz także i w sto- materiałów potrzebnych do 
łówkach, restauracjach i ba- remontu i urządzenia, jak tez 
rach. od pracy spółdzielni remonto-
ŁZG energicznie przygoto- wych, które niestety nie za

wuj e się do sprawnego obsłu- wsze dotrzymują terminu wy 
żenia łodzian. w tych dniach kończania remontów. 
otwarte zostaną 3 nowe loka- Wielkim osiągnięciem, któ
kale, mianowicie Bar „Rzemie re pozwoli na znaczne oszczę 
ślniczy" przy ul. Kilińskiego d;iości _goprzez obniżkę kosz-
104, kawiarnia „Kopciuszek" tow własnych będzie urucho
przy ul. Piotrkowskiej 200 i mienie przez ŁZG własnej 
stołówka dietetyczna przy ul. pralni oraz centralnej rozbie
Legionów 9. ralni mięsa, która powstanie 

A propos stołówki dietetycz juź do dnia 10 września. 

będą częste odprawy, poza 
tym rady zakładowe roztoczą 
nadzór nad ich pracą i zacho
waniem się, zaś kierownicy 
zakładów zobowiązani zostali 
do otoczenia szczególnie czuj
ną opieką całej obsługi i ści
słego kontrolowania książek 
zażaleń. Również kontrola te 
chniczna odbywać będżie czę
ste wizytacje lokali w różnych 
godzinach celem skontrolowa
nia obsługi i jej zachowania 
się. 

Ponadto w najbliższym cza
sie zorganizowane zostaną kur 
sy kelnerskie. Będą tu pod o
kiem fachowców szkolone mło 
de kadry wytypowanych przez 
Zarząd Główny ZMP kandyda 
tów do zawodu kelnerskiego. 
Absolwentami tych kursów ob 
sadzi ŁZG - jako wzorcowym 
personelem - całe lokale. -
Spośród dawnych fachowców 
pozostanie w takiej obsłudze 
jedynie instruktor, odznacza
jcy się wzorowym zachowa
nięm i uprzejmością względem 
klientów. (EM) 

Ob. Leonarda Lensza z za- pernika lokomobila stojąca bez 
wodu tkacza, pracownika żadnej osłony, narażona na 
Spółdzielni „Splot" w Pabiani działanie atmosferyczne. 
cach spotykamy w warsztacie Jeżeli stojąca już od trzec.h 
przy jego ostatnim racjonali- lat lokomobila nie nadaje się 
zatorskim wynalazku. do uruchomienia, to nale~~ 

- Mój ostatni wynalazek - przekazać ją jak najszybc1eJ 
mówi nam nasz rozmówca - do Zbiornicy Złomu i wYko
to aparat do produkcji imita- rzystać jako surowiec. . 
cji karakułów. Teraz przy po- Również przy ul. CzerwoneJ 
mocy aparatu przeze mnie wy po rozebraniu przez robotni• 
nalezionego w połączeniu z ków, przysłanych przez Rad~ 
maszyną „Jacarda" będzie mo- Narodową m. Łodzi, płotów 1 

żna produkować wszystkie de muru pozostawiono pod jed
senie imitacji karakułów. nym z rosnących przy ulicY 

Ob. Lensz Leonard ma na drzew masywną bramę. 
swoim koncie kilka innych wy Wydaje mi się, że zelaZO 
nalazków racjonalizatorskich. jest dla nas zbyt cennym su
Należą do nich - uniwersalna rowcem, byśmy mogli pozwo
staluga do snucia osnów, któ- lić sobie na tego rodzaju rnar 
ra zastępuje 3 stalugi starego notrawstwo. E. Pertkiewic:Z 
typu i zmniejsza ilość odpad- O D p O W I A D A My 
ków z 5 proc. do 0,05 proc., 
automatyczny regulator do rę KORESPONDENTOM 
cznych krosien oraz specjalny „ . . kon 
aparat do produkcji materia- Dębmsk! -. Prosu~y o s 
łów kąpielowych (frote). (Sz) taktowanie_ się z d~iałem kC:. 

respondentow naszeJ redakcJl 
WYKORZYSTAĆ w sprawie notatki o Wyświe-
LOKOMOBILĘ \ tlaniu filmu obrazującego po-

Na terenie ekspedycji towa- mysły racjonalizatorskie. 

Dziś niebezpieczeństwo jest 
już całkowicie zażegnane. 
Wszystkie szkoły z wyjątkiem 
dwóch (Andrzeja Struga 24 i 
Królewska na Chojnach, gdzie 
przeprowadzane są remonty 
kapitalne) będą oddane na 
czas. Opóźnione remonty 
dwóch szkół ukończone będą 
w pierwszych dniach wrze
śnia. 

nej, nadmienić należy, iż re- ŁZG zabrały się również do 
ceptura dań dietetycznych zo- radykalnego uporządkowania 
stała już opracowana. Stały spraw obsługi w lokalach. -
kontakt z lekarzem oraz fach o) Szereg kelnerów zostało dyscy 
wość szefa kuchni zapewnią plinarnie zwolnionych, szereg 
wysoką i właściwą jakość po- otrzymało nagany i upomnie
traw. nia. Celem należytego wycho-

W ciągu września uruchomio wania kelnerów odbywać się Pokłosie ,,lotniczej'' niedzlell 
Ale nie tylko starsze dzieci 

pójdą do świeżych, odnowio
nych szkół. Najmłodsze łódz
kie przedszkolaki także przeby 
wać będą w odnowionych bu 
dynkach, bowiem w liczbie 238 
obiektów szkolnych mieści się 
48 przedszkoli. 

podręczniki szkolne 
Ubiegła niedziela przebiegła w Łodzi p:}d znakiem wieildej za 

bawy lotniczej. zorganizowanej w parku helenowskim przez woje 
wódzki I<:omltet Obchodu „Tygod nia Lotnictwa". 

W zabawie tej urozmaiconej poka:r.anrl lotów modeli silniko
wych na uwięzi oraz lotem balonów, uczestniczyło ponad 10.tys os6b. 

w~ięczności dla Rządu Ludowe
go, który poprzez Ligę LotniCZ•l 
otworzył szeroko drogę mlodzieZY' 
robotniczej i chłopskiej do lotnic• 
twa. „ 

Dzieci Starego Miasta i Sto
ków otrzymają 1 września trzy 
nowe przedszkola, które mlesz 
czą się pFzy ul. Bojowników 
Getta Warszawskiego, Zawl
sey i na Osiedlu Marchlew
skiego. (w) 

Wystawa ksiqżek 

przygotowano 

Alicja Milcza
rek nalety do 
ZMP, wyrabia 116 
p:tc. n •Imy. Jej 
h.ryg-.,„ wysunę

!a ~fo Dl< czoło we 
współzawodnic-

„ twle pracy. 
'ii 

na CZCIS 

St. Pawłow-
ski brygadzista 

warsztatu na· 
prllW D~lękl jego 
tr<>~k1•wej opiece 
maa.1:yny nie ma
· ą raepr:i.f widzia
nych przerw w 
ruchu. 

Druk podręczników na rok Oprócz niego wyróżnili słę 

W parku, choć jeszcze du7..o cza
su do rozpoozęcia atrakcji, jest już 
rojno i gwarno. Wiele osób przy
było przed obiadem. - ~o co się 
męczyć gotowa·niem - mówify ko
biety - jeżeli wszystko będJZ!e moż 
na kupić na zabawie. 

I rzeczywiście ta·k było. Aprowi
zacja funkcjo!llQwa,ła wspaniale. 
Specjalne auto-bufety dost1aa-czyły 
obficie wędlin, pieczywa i napo
jów. 

~c 

Przed mus:zilą koncertową zgro
madzone są ttumy ludZi. Artyści 
[pOłączonych teaków muzycznych: 
Bojar.ska, SZJCzepańska, Górecka, 
Wayda„ saw!n i Szwajcer wystę
pują z repertuairem muzyki, pieś
ni i irecyt~ji. Zadowolona publi· 

czność nie szczędzi braw. .„ ... 
W takt marsza rcrzbr:zntiewające

go przez zain~talowane .w całym 
pairku megatony roz.baiwiona publi 
czność podąża na miejsce pokazów 
modeli lata•jących. · 

Przy mlniaturowYm dWUJpłartotw
cu krząta się jego konstruktor 
młody instruktor modelarski E. 
Haniszewski. Zbiornik został już 
nc:ipel:niony. N.a.stępuje wProwa
dzenie śmigła w roch. Począt
kowo wolne, obroty dochodzą 
do 6000 obrotów na minutę. 
Pr<1W'adzorul na uWięzl spraiwną 
ręką konstruktora maszyna od
rywa się od ziemi. Publiczność 
huczn.le oklaskuje. Zachwyt wi
dzów to wyraz uznania dla młode
go mdlłośnldca lotnictiwa, to wyraz 

Przy muszli zabawa „na ca.lego_· 
Orkiestra gra dziarską polkę. Tan• 
czą wszyscy w wl<eku od lat 3 
do 90. 

Punktem kulminacyjnym za•baWY 
było wypuszczenie modeli balonów, 
które w kształcie różnokolorowYC~ 
kul p-tynęJy wysoko w górze. (bl 

Brawo komitet blokowy 
3!J6 

W dniu dzisiejszym w czy
telni III rejonowej wypożyczał 
ni książek dla dzieci i młodzie 
ży została otwarta wystawa 
książki pod hasłem „Lotnic
two Polski Ludowej na straży 
pokoju". Na wystawie skomple 
towano książki i pisma o tema 
tyce lotniczej. 

szkolny 1951/52 rozpoczęly P. również: JÓZEF ZIELONKA 
Z. W. S. już w roku ubiegłym. - maszynista - wyrabiający 
Zakłady Graficzne w Łodzi za 122 proc. normy, HENRYK 
kończyły druk w pierwszej po FRĄCZAK - maszynista -
łowie lipca br. i książki po- 118 proc., ADAM DZIEDZI
wędrowaly do magazynów C. CZAK - zecer, wysunięty o
o. K. „Dom Książki", która statnio net dyspozytora, ANNA 
zajmuje się ich rozprowadze- BŁĘCKA - pomoc introliga
niem do księgarń i szkół. torska (196 proc. normy), JU-

Centrala PZWS w Warsza- LIA URBAN - liczarka (120 
wie przysłała do kierownictwa procent normy) poza pracą za
zakladów w Łodzi Ust z po- wodową wybitna przodownica 
dziękowaniem dla załogi oraz w pracy spolecznej oraz bry.ga 
premie dla wyróżniających się da mlodzieżowa pracująca na 
pracowników. -składarkach (falcerki) na czele 

Liga Kobiet i PSS 
nauczą nas gotować 

17 czerwca pisaliśmy o 
wezwaniu do współza.wod· 
nictwa w sprawie zaopa
trzenia mieszkąńców w wę 
giel, rzuconym przez koJJJi 
tet blokowy nr 62 i o tyJJJ, 
że wezwanie to podjął ko· 
mitet blokowY nr 356. 
Przewodnic~ący komitetu 

blokowego nr 356 ob. 
Stanisław Borowiak - na· 
dcsiał tneldunek o z::.ttoń
czenłu w dniu m- „~erp.:ita 

akcji zaopatrzenia miesz· 
kańców bloku w węgiel. czyli udana interwencja „Dziennika" 
Podjęte zobowiązanie dzię 

ki sprawnej współpracy ko 
mitetu blokowego i RPO 
zostało wYkonane 4 dni 
przed terminem. 

Podobne wystawy zostaną 
otwarte we wszystkich biblio-
tekach Łodzi. (zki) 

Notatnik 
łódzki 

Na wyróżnienie zasłużył so- której stoi ALICJA MILCZA
bie STANISlAW PAWŁOW· REK (116 proc. 1t0rmy). 
SKI - brygadzista warsztatu 
napraw, - który szybko i Dzięki ich wytężonej pracy 
sprawnte reperował powstale dziatwa szkolna otrzyma w ro 
uszkodzenia masZ'IJn niejedno• ku bieżącym na czas podręczni 
krotnie w godztnach nadticz- ki szkolne. 

Sztuka pt. „GuJlwer w kratnte 
lillputów" zostanie wznowiona 
przez .Państwowy Teatr Lalek „.Pi 
nokio" w pierwszej połowie wir.ze
śnla. 

bowych. 

* DzH o godz. 1ł otwarcie wysta-
wy gazetek śclennyeh zorganizO
wanej przez Okr. Zarz. Zw. Zaw. 
Prac. Państw. w lokalu zaTządu 
przy ul. Narutowicza 93. „ 

Zebranie sprawozdawcze z m 
Zlotu Mlodych Bojawnik6w o Po· 
k6J i wyświetlanie filmu organizu 
je 29 sierpnia o godz. 18 w lokalu 
MDK (Moniuszki fa) Zarz. Łódzki 
ZMP. 

* Zebranie organizatGr6w grup 
partyjnych dzielnicy Górna Lewa 
oclbędz.ie się dziś 28 bm. o godz. 
16,30 w lokalu własnym przy ul. 
,Wigury 4-6. 

Ob. Włodarczyk transportuje na I gotowano 1.600.000 podręczników 
ręcznym wózku paczki z książka- szkolnych. 

Wtorek 

28 
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Sabiny 

WAZNE TELEFONY! 

Kmn. Miejska M. O. 233-60 
Pogotowie Ratun-

kowe , , 1~ 134-15 
U'l·U • Strat Po:tama • 

Miejsld Ośrodek 
Informacji , • • J.119-15 

DZISIEJSZEJ NPCY 
DYZUBU.łĄ APTEKI! 

ml przyszykowane do ekspedycji. Ogółem wydrukowano w rb. -
Dl9 Łodzi 1 województwa przy· 23,000,000 podręczników. 

OOf!M 
ROBOTNIK (Ul Killi'lskle

-.f._a~,!irm go 178) - dla młodz. -
~~11...,..:••~m · \ „Torpedowiec nlęuglęty" 

_ _ godZ. 118, 20. 
ll'Jl'\Jłllllft'łł u ~ródła", dod. Przegląd ROMA 1u1 Rzgowska 84) 
l.Jl'.'f:!J"I~~ spC)rtowy nr 4/51 - go- „Ludzie bez skrzydeł" -

PA!Q'STW, TEATR im. St. dzlna 16.30, 18.30. 20.ao - godz. Ul, 20 - dozw. od 
JARACZA (ul. Jaracza dcxzw. od la.t 7. lat 1'4. 
%7/29) - o godzinie 141 - GOYNlA (Ul. Oaszytiskte- SOJUSZ CNow,e Złotno) -
„Rubikon". go 2) - Pro.gram roz- nieczynne. 

PA!Q'STW. TEATR POW- maitoŚci" nr 28/5l, PKF STYLOW1Y CUl. IC!Utislde· 
nr 35/51, „Traktorzy- go nr 23) -

S~ECHNY (ul. Obroń- stka", „W kraju socja- „Ostatni wystrzał", dod. 
cow Stalingradu nr 21) !izmu" nr 3151. „życie „Wyścig pol<oJu" godz. 
o godz. 19.15 - „Jaeht ludzkie w twoim ręku"' 18, 20 - dozw. od lat 7. 
Paradise". godz. 16, 17, 18, 19, 20, 21. SWIT (Bałucki RyneK) -

TEATR MUZYCZNY (Ul. Ml:.ODA GWARDIA (Ul. ,,Hamlet" - godz. 17. 
Piotrkowska nr 24<3) _ Legionów 2) dla młodz. 20; dozw. od lat 14. 
o godz. 19.JA; - „czar- ,.Złoty kluczyk" dod. TATRY (S1enKlew1cz• 40) 
daszka". „Mall ogrodnicy" godZ. „sumienie" - godzina 

TEATR LETNI (Ul. Piotr· 16. 18. 20. 16, 18, 20 - dozw. od lat 
ltOWSkB nr 94) o gOdz. 20 MUZA (Ul. Pabianicka 1'13) 14. 
„Mąt i :!;ona". „Na odsiecz Carycyna", WISŁA (Daszyńskiego 1)

dod. „Przegląd sporto- „Splewak nieznany" -
CYRK Nr 2 (Plac Nlepod- wy" nr 3/51 _ godzina godz. 16.30, 18.30, :W.W -
legtoścl) Dziś i codz!en- 18. 20 _ dozw. od 1at 7. dozw. od lat 14. 
nie godz. 19.15, w nie- POLONIA (Ul. Piotrkow· WZ..OY. N 1Anz ml PrOcł'l-
dzlelę 1 święta dwa ska 67) - „wielkie na- nika nr 16) - „Raczek 
przedstawienia - godz. dzieje" - godz. 16, 18.30, się spóźnia", dod. „Awa 

Przed kilku dniami pisaliśmy o 
potrzebie zorganirowanta pokazów 
gotowania w Łodzi. o słuszności 
tego artykułu świadcrzą najlepiej 
listy naszych czytelniczek, które 
napływają do Redakc;Ji. Oto co pi
sze jedna z nich ob. M. K.: 

„Jestem młodą mętatką i przy
zna(i muszę, źe nie umiem gC)to
wać. Zwłaszcza teraz, w chwili 
przejściowego braku mlęs:i. trud 
no jest ml poradzić sobie z ugo
towaniem obiadu. Na rynku jest 
mnóstwo warzyw, ale ja jakoś 
nie potrafię ich smacznie przy
rządzić. Bardzo bym chciała, 

aby zorganizowano w Łodzi po
kaey gotowania". 
A w Łod2i pokazów nie ma. Li

ga Kobiet urządza:ła je, ale musiała 
zrezygnować, ze względu na brak 
dostatecznych funduszów. Wy
działy 6;POłeczno - samorządowe 

czterech dyrekcji PSS mają w 
swym planie pracy za.projektowa· 
ne organizowanie pokazów goto
wania. Jak nas poinformowano w 
dyrekcji PSS pokazy takle prze-

WTORE,K, 28 sierpnia. 
WIADOMOSCI: godz. L2.M, 

1'7.00. 20.0-0 I 23.00. 
11 45 Głos mają !robiety". -

13,2S Program dnia. ~,:'IO Muzyka 
dla wszystkich. 14,30 Felieton. 14,50 
Melodie rozrywkowe. 115,:i6 Audy
cja dla dzieci. 1'5,50 Pieśni koanpo
zytorów polskich. 1&,10 Rece11.1Jja 
ksiażek Państw. Wydawnictw Te
chnicznych. 17,15 Koncert stylrlzo
wanej polskiej muzyki ludowej. 
17,4'.5 J'ęzyk rosyjski. 18,00 „Jelonek 
i syn"' 18,25 Pieśni masowe i tań
ce ludowe. Hl,!WI Stan pogody. ro,30 
Koncert Wielkiej Orkiestry sym
fonicznej p/d G. FiteLberga. 21,30 
Utwory kompcrzytorów rosyjskich. 
21.45 .,wspomnieni.a robotnicze"' -
wandy August~now!cz. 22,00 Mu
zyka l aktualriosci. 22,30 Gra orkle 
stra taneczna PR. 23,10 Muzyka 
operowa. 

PROGRAM 
~ZGŁOSNJ l_.ODZKIEJ 

A. s. nr 8 (Piotrkowska 
165), A. s. nr 48 (Naruto
wicza 6), A. S. nr 15 (ul 
Rzgowska 147). A. S. nr 20 
(Więi;kowsklego 21). A. s. 
nr 31 (Karolewska 48), 
A. 8 _ nr s <Napiórkow· 
sklego fJ.). 

15.30 i 19.15. 21 ~ dozw. od lat 14. rla" - godz. 16.30, 1a.so, 
PRZEDWIOSNm (Ul. Ze- 20'.SC; dozw. od lat 7. 13,15 Rozmowa po pracy. 16,2<1 -

rorn,sklego nr 74) - WOLNOSC (ulica Naplór· Sonata 'kl'Zypcowa G-dur Beetho
„Wlelka Juna", dodatek kowskiego nr 16) - vena. 16.45 Aktualności. 16,55 Ko· 
„Swlat młodych" nr 7/51 „Rodzina sonnenbrll· munlkaty; 1~,15 Jak powstaje film ADRIA (Ul Stalina nr l) 

nieczynne. 
BAJKA (Ul. Franciszka1'1· 

ska 31) - „Decyzja pro
fesora Milasa" - godz. 

Apteka nr 42 (Al. Koś· ł8, 20 - dozw. od lat 12. 
C!U•Zk1 48) dyżuruje CO· I BAł.Al'YK (Ul. NarutOWl
'lzlennlel . cza 20) - „Dzie~cz;11:na 

-godz. 18, 20 - dozw. cków" dod. „częstocho- oświatowy, 18,45 Tygodnik dźwięko 
od lat 7. wa" - godz. Hi. 18, 20; wy: 19,00 Koncert rozrywkowy. 

nEKORD (Rzgowsl<a 2) - dozw. od la-t 14. 19,20 Przegląd kulturalny. 19,30 -
, Antoni Iwanowicz gnie ZACHĘTA <Zgierska 26) Koto dramatyczne prowadzi pop•.i
~a sie". dod Zielone; „czerwony rumak", dod. la.ryzację czytelnictwa . Hl,45 Nie
wybrz'eie" - godz. 18, 20 \ „o nowe jutro" - godz. sły~zalne dźwięki, 19,55 PI1og,ram 
= d,ozw, od, !a} z. _, ~a. ;;:o, aozw. o<1 lat 7. iią JUtro. _ .-

widuje Się na czwarty kwartał rb. 
Mają być one urządzane w l<>ka-
1.:.ch Sklepowych i tylko dla człon 
ków Spółdzielni. 

Wydaje nam się jednak, te je-1--------------
śli PSS organizuje już pok111Ly go-

t<>wania, to należało by je urzą-1 ~ 
dzić w lokalu mogącym pomieścić ~LE 011R1fMr:urio* MJ 
więcej osób, niż pomieści Sk'lep. ~El(TI fH'1, f.'L; 
Ponieważ jednak r~awialUmy z 
przedstawicielem Pss, który jed- CIERPLIWE KAMIENIE 
nocześn!e był przedstawicielem 
płci brzydkiej, stwierozlliłmY, te 
w sprawie gotowani• niezbędna 
jest pomoc kobieca. 

Wobec teg<>, że rozm,aw.lając z 
przedstawlcielk'I Ligi Kobiet Wiły 
szeliSmy, że LK chętnie. wzięła by 

udział w organtzowaniu l>Okazów, I --;~~~~~~~~~!-i 
bo i jako organizacja czysto ko-
bieca 1 jako mająca w tej c!ziedz!- • . , ._ 
nie nieco doświadczenia, jest do NajP_ie.rw mies-:ka~c1! ul. L~ 
~go predystynowana. Wobec te- terac~ie3 (bitnG;Jm_me~ nie .li-

że rozmawiając „ .... wi- teraci), skarzyli się, ze jesie• 
go, z prze ... ,„a . i · · t d · t 
cielem PSS usłyszeliśmy, te chęt- nią, Z. mą i tpiosną, TU no 3es 
nte przyjąłby współpracę Ligi Ko- tę ithcę prztibrnąc, takie na. 
biet - doszliśmy 00 wniosku, że niej błoto. Późntej mieszkaW:Y 
nie powstaje nam nic innego, jak ui. Literackiej ucieszyli się, ze 
skontaktować ze sobą obie chętne do wybrukowania ulicy prz'!I.· 
do pracy instytucje. wieziono całą górę kamieni· 

No i udało się. Już jutro mają To było wczesną wiosną. 
się spotkać, aby omówić przyszłą Dziś mieszkańcy ul. Liter~· 
wspólną pracę. (w) ckiej nie wiedzą czy cieszyć się 

dalej, czy martwić od począt· 
ku. Bo z'bliżają ·się słoty jesie11< 

NOWI• nk1· ne, a kamienie leżą spokojnie 
na chodniku i zaczynają po: 

• • mału obrastać trawą. Nic tei komun1kacy1ne nie ws~azuje na to, by mi.al~ 
one za3ąć przeznaczone mieJ 

Miesiąc uprzejmości inicJujel sce. 
PKS od 10 września do 10 paźl 
dziernika. Będzie to swego ro BRzyDKI PRZYKLAD 
dzaJu współzawodnictwo obsłu 
gi dworców i autobusów. Nie Do z_adań .komitetów domo· 
wątpimy, że w miesiącu u- wyc~ i k?mitetów blokowyc11. 
przejmości wezmą udział i pa- nalezy między innymi tros~~ 
saźerowie. o estetyczny wygląd poses31• 

i:~ a więc urządzanie kwietnikóiV, 
Od dnia 1 września będzie klombów itp. na podwórzac11' 

bezwarunkowo przestrzegane domów. I komitety, lepiej, cz'!J 
zarządzenie o zajmowaniu w grzej, czasem bardzo dobrze, 
autobusach PKS wYłącznie dbają o ozdobienie swych po· 
miejsc siedzących. Wykonanie dwórek. 
zarządzenia będą sprawdzały Przy Al. Ko§ciuszki 1 mieści 
specjalne lotne kontrole. się referat komitetów blol<:?. 

::c wych przy DRN Sródmieście· 
w 1953 roku PKS wybudu- A na podwórzu mizerna pozo• 

je w Łodzi nową wielką zajez 1 stałość jakiei:,oś bylego traiV• 
dnię i stację obsługi zdolną po' nika i nic więcej. 
mieścić i obsłużyć 150 samo-j A szkoda, bo podobno prz1J• 
chodów. / 1'lad idzie z gór11, 

.) 
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Tu mówi radiowęze-ł w Wiśniowei Górze ... 

~ ~z i o c i a c ~, ~ t ó r o m i a ł 
,GłOSł! ~~lQMlJ 

J w ,_,, .!r;yL:~!!;, !.~~;,'~~~me•"'°"" ,„.., fłJw GtOS~ 
nr 20 już o godz. 5 budzą miesz- 1 awantury. PRZYWROCIC 
ka1\ców głośne nawoływania han- Atmosfera taka nie sprzyja wy-

własną stację Dzięki temu można nadawać wła
sne audycje, w których biorą u

się dział dzieci. Wszystkie ogniska 
transmltowan1! są przez radio. 

dlarzy wyjeżdżających z wózkami poczynkowi po pracy i dlatego pro 
na uliczną sprzedaż. Gdy jeszcze simy tą drogą by zainteresowano 
do tego dodać wy~le i poszczeki- się naszą posesją I przywołano za 
wanie psów oraz trajkoczący mo- kłócających spokój do porządku. 
tor w jednym z mieszkań na II Lokatorzy 
piętrze co miało miejsce 22 sierp-
nia - to nie należy się dziwić, że Na tejże samej ulicy pod nr 23 

PRZYSTANEK PKS. 

Cała Wiśniowa Góra to ko- nijnym głośników, rozlega 
lonijne miasteczko. Idąc głów głos speakera: 
ną ulicą tego ~asteczka zau- _ Tu mówi studio Polskie
ważyć mo~na, w:1elką bramę _Cz go Radia w Wiśniowej Górze. 
wyglądu widac: z~ ~dO:W~ły Ją Rozpoczynamy nasz codzienny 
d~ci), ,na ktoreJ w1~:rueJe na,- program. 

ly d t · .„ jest podobnie, a na dodatek rano 
Kierownik kolonii ob. Zamełko ca om „s aJe na nogi · lokatorzy domu muszą wysluchi-

W związku z korespondencją 

zamieszczoną w ,,Dz. Ł." o 
przeniesieniu przystanku auto

busowego Ekspozyt_ura Osobo-

wa P. K. S. informuje nas, że 

sprawa przystanku przy dwor

cu kolejki dojazdowej była 

przedmiotem dyskusji na wstę 

mówi: 

pis: „Osrodek."kolomJny szkoł Z megafonów płyną melodie 
3 i 108 z Łodzi · marszów, z Willi wychodzą 

- Radiowęzeł ułatwia nam pra
cę. Nie wyobrażam sobie, jak mo
glibyśmy poradzić z 700 dziećmi. 

A tak, jeśli jest zbiórka to za po
średnictwem radia zawiadamiamy 
wszystkich uczestników kolonii. Choć jeszcze wcześnie, po- dzieci.. Dzień kolonijny rozpo

stanawiamy odwiedzić kolo- czął się. 
nfę. Z jednej z willi przez o- ... . „ 
twarte okno dobiega miarowY 
oddech śpiących dwóch osób. 
W kącie pokoju jakaś ap~ra
tura. W pewnej chwili ciszę 
słonecznego poranka przerywa 
głos trąbki grającej pobu~kę: 
Jeden ze śpiących zrywa ~ię I 

podbiega de aparatury r~d10-
wej, włącza ją. Następme bu 
d.zi swego kolegę. 

Heniek wstawaj, pobud
ka ... No, śpiochu, zaczyna~y. 

SKRK dla uczczenia Dnia Dzie
cka zobowiązał się zradiofonizować 
ośrodek kolonijny Wiśni<>wa Góra. 
Na wieść o tym z<>bowlązanlu ucz
niowie jednej ze szkół ogólno
kształcących w Łot\Zł: Henryk Zie
Jlńsld I Taduesz Denlch postano
wili radiowęzeł ten przez okres 
wakacji obsługiwać. Rozpoczęły 
się prace nad radiofonizacją ośrod 
ka. 

- Dzięki naszemu radiu na ko
lonii jest nam weselej. Słuchając 
audycji radiowych wiemy, co się 

dzieje w kraju l na świecie. Radio 
nasze przez cały dzień (z małymi 

przerwami) nadaje muzykę, która 
urozmaica nam czas - mówi jed
na z kolonlstel< Krystyna Podllń
sl<a. 

w br. 90 proc. wszystkich ośrod 
ków kolonijnych, dzleclilców l pół 
kolonii posiadało radloodblornlkl. 
W przyszłym roku więcej kolonii 
będzie mogło korzystać z usług ra 
dlofonll puewodowej l radia. 

W kilka minut po odtrąbie
niu pobudki, z zainstalowa
nych w całym ośrodku kolo-

Po przyjeździe dzieci na kolonie 
radiowęzeł rozpoczął pracę. SKRK 
wyposa:l:ył go w aparaturę nadaw
czo-odbiorczą, al!apter l mikrofon. ZBIGNIEW KORZENIOWSKI 

PABIANICKIE ZAKŁADY PRZEMY

Sf.U WEŁNIANEGO w PABIANICACH, 

ul. Armil Czerwonej 2 - podają do ogól
nej wiadomości, iż stosownie do uchwały 
Rady Państwa i Rady Ministrów z dnfa 

14. 12. 1950 roku wszelkie zażalenia i od
wołania są załatwiane w poniedziałki od 
godz. 10 do 13 przez dyrektora lub jego 

zastępcę. ,Teśli w poniedziałek przypada w 

danym tygodniu dzień wolny od pracy, 

dniem przyjęć jest najbliższy dzień po
wszedni tygodnia. (1087) 

ZDURSKO - WOLSKIE ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO w ZDUJ.'il'

SKIEJ WOLI, Szadkowska 6 - podają do 

ogólnej wiadomości, że stosownie do 

uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów 

z dnia 14. 12. 1950 roku wszelkie zażalenia 

I 
Dmuchaczy, kreślarey szklarskich, pracow

ników niewykwalifikowanych do nauki za
trudni natychmiast Łódzka Dmuchalnia Szkła 
Przedsiębiorstwo Państwowe. Zgłoszenia oso
biste przyjmuje Sekcja Personalna, Łódź, ul. 
Targowa 55. (1078) 

Majstrów t uczniów na tkalnię i przędzal
nię, 1 zduna, 1 dekarza, 1 stolarza, 1 mura
rza i 1 ślusarza-blacharza oraz robotników 
do magazynu surowca na akord zatrudnią 
natychmiast Zakłady Przemysłu Bawełnia
nego im. J. Marchlewskiego w Łodzi ul. Ogro
dowa nr 17. Zgłoszenia przyjmuje Dział Per
sonalny. (1075) 

-------
Wózkar.lly do sprzedaży warzyw i owoców 

na prowizję poszukuje Miejski Handel Deta
liczny Artykułami Spożywczymi, Łódź-Sród
miescie. Zgłoszenia przyjmuje Dział Handlo
wy M.H.D. ul. Piotrkowska 104 a . (1079) 
- --··----- ---- ---- ·- ·--------
Dwóch kucharzy wYkwalifikowanych i trzy 

podkuchenne zatrudni natychmiast Dwrekcja 
Państwowego Uzdrowiska w Iwoniczu-Zdro
ju. Wynagrodzenie według umowy zbibrowej. 
Podanie, życiorys, dokumenty złożyć osobiście 
lub przesłać. Praca. stała. Mieszkanie zapew
nibne. (1080) 

Dla odmiany wieczorem do póź-1 wać śpiewu nieznanej śpiewaczki 
nej nocy ryczą głośniki „miło- produkującej się przy alcompania 
śników" radia, oraz od czasu do menele radia. (~438 In) 

Kochany D . •k " „ z1enni u ••• pnej konferencji rozkładu jaz-

Przesyłamy Ci szczere Ży
czenia, byś następnie przeka
zał je naszym Rodzicom, Prze 
łożonym, Koleżankom i Kole
gom w Łodzi. Jest nam tu dob 
rze i radośnie. Jedzenie mamy 
obfite i smaczne. 

Prosimy zapewnić naszych 
rodziców, że do Łodzi powróci
my zdrowi, radośni i pełni 
twórczego zaf>ału do pracy i 
nauki w przyszłym roku szkol
nym. 

dy. Po wysłuchaniu opinii de 

legata M. R. N. w Piotrkowie Takie fragmenty znajdujemy 
w każdym niemal liście nade
słanym do redakcji z kolonii postanowiono przystanek prze 
letnich. nieść do Polanki z uwagi, że 

Szczególnie miłe listy nade- odpowiada to bardziej celowe-
słały: mu rozmieszczeniu przystan-

Kolonistki w Bobolicach. ków na trasie Sulejów-Piotr-
Dzieci z II-ej grupy im. „H. ków. (2432 Kt) 

Sawickiej". 
Maturzyści z II-ej grupy im. 

„Narutowicza". 
K. Wiśniewska. 
Koresp. Kolonii w Białej Gó 

Dziękujemy za troskliwą rze H. Bielska. 

Przypominamy Czytelnikom 
„Dzh;nnlka l:.6dzldego". te w 
poniedziałki I czwartki, w go
dzinach od li do 18 w lokalu 
Redakcji przy al. PlotrkoW· 
skleJ 96, Ili piętro, pokój 311& 
nau adwokat udziela bezpłat 
nych porad. opiekę jaką nas otacza Rząd l Serdecznie za nie dziękuje-

Polski Ludowej. my. ·--------------

KONKURS Dr BORECKI choroby to 
tądka , klsz:ek, wątroby, 
Narutowicza 15. Telefon 
nr 208-99. (922). 
DR. SWIDERSKA·ŁONI• 
CKA choroby skórne, kos 
metyka lekarska, Piotr
kowska 22ł, tel. lłl-72. 

ZAMIENIĘ 2 pokoje kuch 
nia Tomaszów na pokój 
kuchnia lub duty pokój 
Łódź. Oferty Prasa, Piotr 
Jrowska i04a pod „5848". 

ZGUBY 

Wydzł&ł Zdrowia Prezydium Rady Narodo
wej m. Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko 
dyrektora zakaźnego szpitala dziecięcego w 
Łodzi. Do konkursu mogą się zgłosić kandy
daci mający: 1) obywatelstwo polskie; 2) dy
plom lekarski, uznany przez Ministerstv:o ZGUBIONO legitymację 
Zdrowia w Polsce; 3) prawo wykonywania Ubezpieczalni Społ~znej, 
praktyki lekarskiej w państwie IJ?l~ldm; na nazwisko Wróblewski 
4) 10-letnią praktykę zawodową i adnurustra- Ryszard. _c5311> 

Dr JADWIGA ANFORO• 
WICZ - skórne, wenery
czne, kobiece 3-7. ul. 
Próchnika 8. (918) 

t ZAGINĄŁ mały brązowy 
cyjną. - Do tego stanowiska są dos osowa~e piesek. Odprowadzić za 

Dr ROZYCKI specJallsta pobory wg siatki płac Ministerstwa ZdroWla. wynagrodzeniem Piotrkow 
~~J~b p~~~,!:~~a s~k':_ Podanie z uwierzytelnionymi podpisami doku- ska is7, m. 2. (5Bl8) 
przyjmuje 3-6 oprócz so mentów i życiorysem należy składać do dnia DNIA 23.8. zginęła klac:;r; 
bót niedziel <!1421 8 wrześru·a 19Bl r. w Wydziale Zdrowia ulica ciemno-gniada. Odprowa-

cizić za wysokim wynagro 
Dr KACZOROWSKA spe- 'Wólczańska 225, II p. pokój 39. (1093) dzeniem Łódź, Przepiór-
cjall!1ta skórne, wenerycz cza 49, Michalski. (5826) 
ne 16-19, Mickiewicza 12. - ·- -·-·---" - - -- - · - ZGUBIONO książec:ru<ę 
Dr REJCHER specJallsta -----------KROJU nowoczesnego, - Ub,ezpieczalni ,:>połecznej, 

weneryczne, sk.órne, płclo ZAOFIAROW. PRACY mo<!elowanla, szycia u- Adamski Stanisław, Kon
we (zaburzenia) - Piotr- brań damskich, dziecin- stantynów, Lutomierska 
kowska 14. czwarta - POMOCNICA domowa do nych, bieliźniarstwa wyu- nr 8. (5828) 
siódma. <925) małej rodziny potrzebna czają kursy IPR. Zapisy SKitADZIONO-·dowód o-

aeferencje. Jaracza 30 10-12, 16-18 Próchnika 25 sobisty, prawo jazdy mo-
DOKTCiK LASZEWSKI m. Ba. (5825) KURSY KROJU MODE· tocyklowe na nazwisko 
choroby skórne, wenery-
czne, Więckowskiego 28, POTRZEBNA samodziel· LOWANIA najnowszym WeszC'LBk Stanisław Sie-
8.10 l 17-19. (5571) na pomocnica domowa na systemem. zapisy 14-18 radz. (5830) 

' stałe lubiąca dzieci. Po- IPR, Nawrot 33-2. (5802) ZGUBIONO dowód osobl 
Dr ZAURMAN - specja- łudniowa 28, m. 23. (5841) sty, leg. kolejową nr 
~:taa~:~oz:nel-6 we~=~~= POTRZEBNA pomocni;2a PRZYGOTOWUJĘ w tem 170049, dekretd=fYJ 1it 
wlcza 2. 1921) domowa. Piotrkowskfia , pie przyśpiesz.onym do nazwisko Sa (58a31) 

m. 9i poprzeC'l!l'la o cyna małej matury od kl. V Siera<lz. i odwołania pracowników tutejszego zakła

du załatwiane są w poniedziałki i piątki I 
od godz. 9 do 11 przez naczelnego dyrek

tora. (1083) 

Tkaczy na jedwab, dziewczynę do sprząta
nia i posyłek oraz portiera zatrudni Spółdziel- KUPNO - SPRZEDAZ 
nia „Ogniwo", Gdańska 133. (1084) 

parter. <5829> pod.stawowej. Nawrot i3, PRZYBŁĄKAŁ się pies 
SAMODZIELNA go·spody- m. 8. (5&33) (suka) duży jasno-żóbty z 

ZAKŁADY PRZEMYSt.U BAWEŁNIA

NEGO im. ST. OKRZEI w ŁODZI, ul. Ki

lińskiego 228 - podają do ogólnej \l\riado

mości, iż stosownie do uchwały Rady Pań

stwa i Rady Ministrów z dnia 14. 12. 1950 

roku wszelkie zażalenia i odwołania są za

łatwiane w poniedziałki od godz. 12 do 14 

przez dyrektora lub jego zastępcę. (1091) 

Szybiarzy do czyszczenia szyb i sprzątaczki 
przyjmie Spółdzielnia Pracy „Czystość" Łódź, 
ul. Wschodnia nr 47. (1089) 

. - ---'-· ------------

1 

Kuchmistrza lub kucharlcę zatrudni resta
uracja Kopernika 75. (5834) 

Statyków samodzielnych na konstrukcje 
żelbetonowe, projektantów i samodzielnych 
techników budowlanych i instalacyjnych oraz 
kreślarzy poszukuje Biuro Dokumc:ntacji Te
chnicznej Remontów Budowlanych Przemysłu 
Lekkiego. Zgłoszenia do Działu Personalnego, 
Łódź, Sienkiewicza nr 53 w godz. od 7 do 15. 

(1090) 

()głoszenia <lrobne 

ni potrzebna do lekarza, czarnym og<l'!'lem d-0 ode-
SPRZEDAM dom jedno- Kościuszki 32, m. 6. (5552) brania Marysin III, war-
piętrowy (wolne mieszka- POTRZEBNA pomocnica LOKALE szaws.k.a 29, Budziszewski. 
nie) Łódź, WyspiańSkiego domowa z gotowaniem, ZGUBIONO 2 legitymacje 
nr 18 (Karolew) . (58..!_9) ul Piotrkowska 93-i3. ZAMIENIĘ mi~ania: służbowe nauczyciel.s~ie 
BMW 500 górnozaworowy POTRZEBNA-- pomocnica dwa pokoje z kuchnią i na nazwiska: Krauze Jani 
z koszem lub bez sprze- domowa. Łódź, Wólczań- pol~ój z kuchni'.\ na dwa na 1 Krauze Włodzamierz, 
dam. Pabianicka 208. k 41_ 21 od 8-9 rano. pokoje, lmchma, słuzbo- Napiórkowskiego 61. 

s a ---- - - wy. Oferty Prasa, Piotr-
SPRZEDAM kredens po- GOSPOSIA na stale do kowska 104a „5820". (5820) ZGINĄŁ pies spaniol -
kojowy, łóżko. Daszyń- dwóch osób potrzebna od (szczeniak) biało-brąz. 'lfl 
skJ.ego ł~, 4-7. (5823) z,araz Armii Ludowej 42 ZAMIENIĘ duty słonecz- rano okolica Jaracza -
SPRZEDAM motocyk1- 500 m. 34. (5843) ny pokój, wygody, śród- Narutowicza. Zwrócić za 
cm ang. Rucz Pabianice, POTRZEBNA pomocnica mieście na :Inny. Oferty nagrodą. Jaracza 36b, m. 
Głowackiego 7, Czermak domowa. Kilińskiego 82, PrMB Piotrkow$a l04.a 4, tel. 115-62. (5837) 
Ignacy. cio813) m. 35. (5839) pod „m piętro". (~ł~ ZGUBIONO maxyna.rkę ja 
SPRZEDAM-motocykl - ZAMIENIĘ dwa pokoje, sną, zaświadczenie Służba 
„Standardt" górnozaworo NAUKA I WYCBOW. kuchnia, Piotrkowska na Polsce, dowód osobisty. 
wy 350. Wiadomość, sta- dwa oddzielne. Oferty Nazwisko Boguslak Stani 
lina 28, galanteria. (5835) ZAPISY na król l szycie ;,~00:.f.otrkowska cis<t7~ sław, Radziecika 68. (5816) 
CZESKI gpacerowy nowy - Przyjmuje kancelaria ZAGINĘł.A książeczka u
wózek &przedam. Grusza, żeńskich Kursów IPR, - ZAMIENIĘ 3 pokoje śród bezpleczalni Spol:eczneJ 
żwirki 22_ 9. (5838) Piotrkowska 24, m. '1 godz. mieście Pabianice na dwa N \VIBk Irena Le'W!ińska. 

io-i2, 16-18. Kursy: r~- pokoje z kucbnią z wygo- az 0 • 
SPRZEDAM motocykl z ne, półrocme. i trzym1e- darni, Łódź. Wiadomość 
przyczepką Charleson po slęczne. - Kierownictwo Łódź, Nowotki 125. m. 3 ROZNE 
generalnym remoncie. Ma Eugenll Wziątek. godz. 16-17. (5678) 

----------- Dr WOYNO specjalista rysin III, Astrów 24 od IiURSY kroju, szycia mo - . KOLEGO studencie uprzej '---------------------..!I LEKARZE ~horób slcórnych, wenery 16-i9. (5836) delowanla IPR lł-1'1 Slen ZAllUENIĘ mieszkanie mie proszę o zwrot za wy 
cznych, zaburzenia płclo RADIO wysokiej klasy kiewicza 89. c5so3) czteropoko,Jowe w Sopocie I nagrodzeniem mego psa, 

Dr GLAZER specjalista we. Nowotki 7. front. sprzedam. Nawrot 20-25. na 3 pokoje Łódź. Wia- który został zabrany z ul. 

Pracownicy poszukiwani skórne weneryczne 6-8. 10-11, 16-18. (5812) godz. 15-20. KU~SY j samochiodowJo l domość Łąkowa la Sulo- / Piotr>kowsklej 6 pod adres 
Andrz~ja Struga 28 C923) or HEYKO - PORĘB.SKI KUPIĘ domek jednoro- ~i'eś~J':.,ąwti.~'ia"lska 27. eka g~z. 18- 20· <5314> Piotirkowska 8• m. ioa. 
or PIWECKI wewnętrzne specjalista skórno-wene- c!zinny przedmieście. Ofer YCIA 
płuca, serce przyjmuje ryczne 17,30 - i9 Brzeźna t-,. Prasa, Piotrkowska l\.URSY IiROJU, SZ 20 pracowników niewYkwalifikowanych na 

działy produkcyjne przyjmą od zarazŁódzkie 
Zakłady Graficzne zakład nr 8 w Łodzi przy 
ul PKWN 18. Zgłoszenia osobiste przyjmuje 
Sekcja Kadr. (1088) 

3-7. Piotrkowska 35 nr 6 tel. 158-19. (932) nr 104a „Domek". (5708) MODELOWANIA IPR. Za 
KIEWICZ j WAGI'· wy"""'y-anie ni·elpisy Stalina 7, Swierczew 

Dr KUDREWICZ specJa- Dr MAR spec a ""'~ ~~ I · i t k k 69 
!lsta weneryczne, skórne lista, weneryczne, skórne mowlęcych, naprawa - skiego 17• Po r ows a 
7-9, 3-5. Piotrkowska moczopłciowe, Piotrkow- stemplowanie - kupno. od godz. 9-16. Zgierska 

RZECZ znolezionq zwróć do 
zgubionq zgłoś do M.0.1. 

nr 106. (926) ska 109-6 tel. 138-52. Piotrkows.ka 9 podwórze. 30a od godz. 9-12, 15-18. 

w 

lł'ł'fiNAN•E 
lł'LAllCI' <26) 

y D A W C A: 

lp6łdz. Wyd, oświat. „czyteln1k". 

Rede.kcja I Adm1111JstraCjll Łódt, 
uL Piotrkowska 96. teL Centrala 
2113-00. Red. Nacz. 125-64. Sekretarz 
odpOWiedz. 204-75, dział sportowy 
:209-95, dział miejski tt4-3Z. dział 

listów 143-80. 
Redakcja ręko'Oi.sćw me ~· ia 
treść I termlll:ry ogłoszeń nl.e bierze 
odpbwted~talnoścL 

Prenitmeratę mte~lęcznĄ :rl C.Oll, 
kwartalną zl 12.J 5, półrocznie zł 
H.30 przyjmują w~zystkle Urzędy 
l Agencje Pocztowe oraz llstono
S2:e miejscy l wiejscy na terenie 
całej 'Polski w tel'mlnle do is ka~
dego m-ca na ol<res następny. 

- Człowiek za burtą! _ zawołał jeden 
z marynarzy, usłyszawszy wezwanie o po
moc. 

_ Slderować szalupę w stronę wołają
cego - zal{omen!'l~rowa1 kapłtan, nasta
wiając jednoczesm': w tym kierunltu 
szl<la infraczerwoneJ lornety. 

Redaguje 1 - Ratunku, rat1;1nku!!! - usłyszała za-
LE loga poprzez wycie wichru ledwo dosiy. 

JtO GIU.M REDAKCYJNE szalne wołanie. 

- Jest. Bardziej w prawo - .rzucił ster 
nlkowi kapltan. 

Po chwlll wciągnięto plynącego do sza· 
lupy. Wśród marynarzy szybko znalazla 
się manierlca z wódką i podawana z rąl< 
do rąl< dotarła do ust uratowanego. 

- Najlepiej zrobię, udając wycieńczo
nego - pomyślał Konowalow. Tym sa
mym uniknę pytań. 
f.załupa wróciła na poprzedni kurs. W 

niedługim czasie doblla do „Połtawy" 
Konowałowa zaniesiono do izby cho

rych, gdzie zaopiekował się nim lekarz 
okrętowy, 

~ Jutro prz/jdzie do siebie. Będzie 
zdrów jal< ryba - powiedział do kapitana 
lekarz. 

- Lekkl,e wycieńczenie organizmu. PO· 
staram się już o to, by nie było przezię
bienia. 

Po sprawdzeniu listy pasażerów I załogi 
okazało si<:, te brak trzech ludzi: elektry
ka, Dymitra Aleksandrowicza, który o
&trzegł kapitana przed wybuchem l chłop 
ca z psem. 

- Trzeba natychmiast sprawdzić kJJD 
jest uratowany przez nas człowiek -
zwrócił się do lrnmendanta „Połtawy" ka
pitan zatopicner.o 5tatlm. 
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Jaki będzie finał? 
Tabelkę ·ligową po ostatnich me- w:„zaniu sprawy, łodz'.anlc mogli 

czach można ;,ucizielić na Jcilka by znależc się automatycznie na 
grup. przedo:tatnim miejscu w tabelce 

uż·o zależ od ata u 
W pierwszej znajdują się dwie pnnktacyjr.e.i. Lc:lz'.anie. chcąc ura 

drużyny, a miano\Yicic Gwardia i towz,ć się przed s.padkien1 z Ligi 
CWKS. Kluby te mają po równej powinni cdnieść przyna,1mnlej dwa 
ilości zdobytych punktów. zwycięstwa, uzy5kując minimum 

\V clrugiej gru.pie man1y aż 4 4 punk:y. 
drużyny, a mi:i.nowicie: Budowla- Teraz mieć będziemy spotkania 
ni ChorZÓ\\r, Kolejarz \Varsz!nva, rozgry\vane u siebie w domu z 
Górnik Radlin i Ogniwo Kraków. Ogniwem Bytom, Kolejarzem z Po 

Musimy zdobyć punkty 
Otóż w dalszym ciągu twieri wbśnie dlatego, że słabo gra 

dzimy. że Włókniarz posiad:l 11 atak, tak często tracący piłkę 
dobre linie defensywne. Ale - pomocnicy i obrońcy zmu

szeni są ciągle interweniować. 
Tak jest prawie Pl'Zez cały 
czas meczu. 

Kluby te pcsiadają po 20 zdoby- zna'1ia i z Gwardia ze szczecina. 
tych pkt. czekajmy więc c'ierpliwie na '"Y 

kolegc;, a niewątpliwie efekt Trzecia grupa, to .kluby, mające niki tych spotkań, a zobaczymy 
będzie lepszy. zapewnicne miejsce w Lidze. Do jak zmieniać się będzie tabelk'A 

W Krakowie w zespole Włó nich zaliczamy Kolejarza z Pozna punktacyjna. 
. . nia i Unię z Chorzowa. Obecnie tabelka wygląda nastę-

kn1:irza grało trzech piłkarzy Przedost-atnia grup:i jest poważ- pująco: 
z Widzewa. Wypadli oni na i ,nie zagr?żona s~adkiem z Li~i. J t.:wa_nli:i I~r. 
ogo"ł dobrze Ciekawi· w·ę J'e-1 rn:y druzyn~: W!6:.rn,n.rz (Ł), Włok cw~.s w:irsz. 

•· , . · . 1 C n1arz (Kr.) i Ogn1vvo Bytem. BuctoY1lan·.1 Ch. 
stesmy Jak ostatecznie zmon- Na końcu jest Gwardia szcze- Ko~~Jarz war.cz. 
towany zostanie skład na nie cin, )'tóra nie poc!'<.fl. już wyra- Gór';'il< Radlin 
dzielny mecz z Ogniwem By- towa~ .się przed spadkiem. Og!11wo Kr: . . . · I Wrocmy do grupy przedostat- Unia. Cllorzow 
tom. WydaJe się nam, ze spot niej. Otóż ostatnie rozgrywki za- I<.olejarz Poznań 

nie zakonczyc się zwycię- łod~rnn, ze p_rzyniosły one porazk1 Wło~marz Łodz 

l~ 
16 
'!G 
16 
16 
rn 
l(i 

16 
16 
16 

22:10 28:11 
22:10 29:22 
20:12 28:15 
20:12 29:19 
20:12 29:21 
20:12 28:Zl 
16:16 35:21 
l:l:17 23:31 
U:21 24:3Z 
11:21 1G:24 

Nasuwa się w dalszym cią-1 • d • l e 
gu aktualne pytanie jaki spo- nze Zle l 
tka los łódzkich piłkarzy Ugo. 

Do przerwy z Gwardią kra
kowską utrzymywał się wy
nik remisowy. Potem obrona 
i pomoc wyczerpały się i nic 
dziwnego, że zaczęły się sypać 
goale. 

k~nie to pcw~nno. bezwzględ-l lrnńczyły' się o tyle pomyślnie ?1~ Wł?kn!arz K~ •. 

t d 
. Włokmarzow1 z Krakowa 1 Ogni- Ogniwo Bytom 

S wem Ło zian. (n) wu bytomskiemu. Przy innym roz Gwardia Szcz. 
16 10:22 lł:U 
16 5:27 13:49 

wych w koi1cow.vch rozgryw-
kach o mistrzostwo Ligi. Miniona niedziela w sporcie poi 

Ci, którzy byli w sobotę na skim stała pod znakiem przygoto
meczu w Krakowie. mogli je- wa11 do Spartakiady. Poza mecza 
szcze bardziej utwierdzić się mi piłkarskimi o mistrrostwo Li
w przekonaniu, że w dalszym gi i o wejście do II Ligi nie mie 
ciągu trzeba czynić radykal- liśmy w zasadzie nic godnego u
ne zabiegi, o takie zmontowa- wagi. 

A sytuacja jest poważna. -
Włókniarz w dalszym ciągu 
jest zagrożony spadkiem z Li
gi. Trzeba przy tych naszych 
rozważaniach przypomnieć so 
bie, że Gwardia •szczecińska, 
na zwycięstwo nad którą tak 
liczymy, poprawia się z me
czu na mecz. To nie będzie ła nie linii ataku, żeby mogła o- W Warszawie bawili koszykarze 

na nareszcie strzelać bramki. Rumunii. Nasi reprezentanci po 

NA OBOZACH 
twe do wygrania spotkanie. Na terenie całej Polski trwają w-odów jak i wyniki osiągane I we;, i.e to nakłada na ni-eh nowe 

?rzez zawodników zależne są od obowiązki. Obozy mają pokaz.a~ 

Jego Postawy moralnej i woli zv.ry zebranym czołowym zawodnikom 
\V związku z dość powszech ciekawej i zażartej walce wygrali 

nym i uważanym za słuszne to spotkanie różnicą jednego pun
twierdzeniem, że ZKS Włók- 1,tu. Wynik końcowy brzmiał 5B:57 
niarz posiada względnie dobre (20:28). 

Trzeba więc pozbyć się obozy przygotowawcze do Sparta-
wszelkiego rodzaju skrupułów kiady. Pr.ogram obozów obejmuje 
i montować atak szybkostrzel nie tylko przygotowanie zawodni
ny. Nie powinny tutaj wcho- ków pod względem techniczno
dzić w grę żadne osobiste am sportowym i kondycyjnym, lecz 
bicyjki. Jeżeli któryś z zawod również i wychowawczym. Wiemy 
ników o najbardziej nawet polo tym, że zawodnikowi nie wystar 
pularnym nazwisku znajduje czy tylko opanowanie techniki Ja
się w słabej formie, to niech kiegoś sportu, nabycie dużej wy
go zastępuje mnie.i popularny trzymałości fizycznej. Poziom za• 

cięstwa. Duże znaczenie ma też 

punktualność oraz zdyscyplinowa
nie wobec sędziów i kierownictwa. 

pccszozególnych zrzeszeń, że są oni 
tą najlepszą grupą, wyłonioną z 
eHminac,ji, że istnieje w kraju ol
brzymia masa sportowców, którzy 
w przyszłym roku mogą wziąć U• 

dział w Spartakiadzie. To szero
kie ujęcie w.f. 1 sportu w Polsce 
Ludowej będzie bazą dla coraz 

go bramkarza, silną obronę i Drugą imprezą. która mogła nas 
ofiarnie pracującą pomoc - zainteresować był mecz między
nasuwa się pytanie: .iak maż- państwowy Polska-Szwecja na mo 
na było przegrać mecz 0:4. tocyklach. żużlowcy nasi startu-

Spartakiada 1951 r. i jęj spraw
ne przeprowadzenie w dużej mie
rze zależy właśnie od tych cech, 
które musimy u naszych zawodni
ków wyrobić w jak największym 

CSR Węgry 
W Budapeszcie odbyły się mię

dzynarodowe zawody lekkoatletycz 
ne Węgry-Czecl10Słowacja. W kon 
k:urencjacll żeńsl<ich zwyciężyły 
Węgry 57:56 pkt. W konkurencjach 
mę9.kich zwyciężyli Czechosłowa
cy 108 :104 pkt. 

Wyniki techniczne: 

mężczyżni: 

400 m ppl.: 1) Lippay (Węgry) 
5ł,3, 

3000 m z przeszkodami: 1) Rud-
ny (CSR) 9:23,4, 

dysk: l) Kllsc (Węgi-y) 50,58, 
200 m Csanyi (Węgry) 21,0 
wzwyż: 1) Lałiski (CSR) 19i, 
5000 m: l) za topek (CSR) 14:30,2 
oszczep: l) Varszegi (Węgry) -

66,10, 
800 m: i) Bakos (Węgry) 1:53,1. 
trójskok: 1) Pu:;kas (Węgry) 14,08, 
+X400 m: I) Wi;-gry 3:H.8 (re-

kord Węgier), 
kula: 1) Ealina (CSR) 15,72, 
10-000 m: 1) Zatopek (CSR) 30:01.4 
tyczka: tl Saxa CCSR) 416. 
100 m: 1) Otava (CSR) 10,8, 
młot: 1) Nemeth (Węgry) 56,70, 
1500 m: li Jungwirt (CSR) 3:38,8 

(rekord CSR 3:50,G), 
w dal: l) Foeldessi (Węgry) 7,10, 
110 m pp!.: Tosnar (CSR) 14,6, 
400 m - 1) Adamik (Węgl'"y) 48,6, 
4~'<' 100 m: 1) CSR 41,4. 

kobiety: 
80 m ppł.: 1) Gyarmati (Węgry) 

11,3 (rekord Węgier), 
w dal: 1) Gyarmati (Węgry) 5,73. 
oszczep: 1) zatopkova (CSR) 49,90 

(rekord CSR), 
800 m: 1) Bac&kas (Węgry) 2:16.6, 

2) Millerova (CSR) 2:16,9 (rekord 
CSR), 

100 m: 1) Gyarmati (Węgry) 12,2, 
2) Modrachova (CSR) 12,4, 

dysk: 1) Jungrova (!;_SR) 42,89, 2) 
Hruba (CSR) 39,70, _ 

200 m: 1) Gyarmati (Węgry) 2o,3, 
kula: 1) Komarova (CSR) 13.46, 
wzwyż: 1) Modrachova (CSR) 156, 
3XSÓO m: 1) Węgry 7:05,4 (rekord 

Węgier), 
4)(100 m: 1) Węgry 48.9. 

jąc zagranicą przegrali sromotnle 
3i:77 pkt. 

Nie jest dość reprezentacyjny 
stopniu. 

Obozy przygotowawcze mają 

wskazać naszym cz(}łowym spor
towcom na wagę zagadnień wycho 
wawczych. Poprzez pogadanki, dy 
skusje, prasówki, P<>Przez żywy 

Będąc w Krakowie na meczu li- każdym bądź razie :iest grono lu· neli. Trzeba uporządkować wej- k.ontakt z terenem, na którym 
gowym między miejscową Gwar- dzi, które podjęło się doprowadze- ścia na boisko. znajduje się óbóz, pracę świetli
dią a łódzkim Wlóknianem z za- nia stadionu do należytego po- Stan ~aki, j_a-k obecnie ~łużej cową, nasi sportowcy wiele się na
zdrcśclą patrzyliśmy na doskonale rządku. trwać me moze. - Ogrodzenia po uczą i odpowiednią przygQtują do 
utrzymane boisko. Siadów ich pracy jednak jakoś łamane. trybuna z dniem każdym . . . 

Trawa na boisku piłkarskim u- nie widać. A trzeba przecież do- niS'Zczeje coraz bardziej (ostatnio Spartakiady, Zrozum1eią, ze są no 
trzymana jest tak wspaniale, że prowadzić nareszcie do tego, aby Ictoś zorganizował na llliej strzel- wym! sportowcami Polski Ludo-
robi ona wrażenie przepięknego śmy mieli równe bois-ko. nicE;:). 

wyższego poziomu sportu wyczy-
nowego. 

w oluesie Spartakiady odbędzie 
się szereg imprez artystycznych i 
propagandowych. Zawodnicy wez
mą udział w odbudowie Warszawy 
w dniu 13.9. w tym samym dniu 
wieczorem na kortach CWKS Od· 
będzie się impreza artystyczna, a 
15.9. na Rynku Mariensztackim -
zabawa ludowa z udziałem spor
towców. 

d:vwanu - nie ma ani jednej ły- Trzeba starać się czym prędzej A przecież na tym bolslm 9 wrze 
slnki, czy też grudy. Pił)l:a odbija zakol'iczyć prace pr.zy bud(}wie tu śnla nastąpi wspaniale zapowiada 
się n(}rmalnle i gracze nie są na- jąca się uroczystość związana z 
rażeni na niespodzianlci. o-twaQ·ciem Spartakiady. Program 50 HJalk 
Patrzyliśmy z zazdrością, bo p•1•~ przewiduje między innymi spot-

przypomnieliśmy sobie o stadionie i Kar .ze kanie półfinałowe o Puchar Pol- Turniej bokserski o mistrzostwo ników Spartalciady szereg pamlą-
przy Al. Unii. Wiemy. że istnieje ski między Gwardią z Krak(}Wa a Spartakiady budzi z J-:ażdym dniem telc. 
społeczny komitet budowy, czy re S , • • H Kolejarzem .z Warszawy. coraz większe zaintcr::~ow3nie. Po Będą to pocztów!;:!, portfeliki, 
montu tego cbiektu sportowego. „ POlnl Może ŁKKF albo Komitet Orga 1>ta11owlono, że w pie1wszym dniu różnego rodzaju ~1·0by ol'Zemy 
Zres?.tą mniejsza o to jak ten. ko- nh:acyjny Spartakiady --obud~t ze• mieć będziemy w .:-xtrnlc -bo w-a..lk. :tłu ~n~o t p!l.plernt~(.;!!S"· „ 
mitet oficjalnie nazywa się. w 1 śpiączki istniejący komitet budo- Następnego dnia będzie 40 spot- Pamiątki te sprzedawane będą 

g O rq wy, czy remontu tego pięknego, kan, a w następnych 2 dniach po po wyjątlcowo ni~kich cenach. 

ZKS Wł
• k • U 1 b a ?O najważniejsze jedyneg? w Ło 20 spotkań. w półfinałach i fina- Na obu stadionach w Łodzi, a 

O n tarz dz1 obl17ktu sport(}W"'.go, ktory ma lach odbęcl'z.ie się po 10 walk. więc w Helenowie i przy Al. Unii 
' ' Piłkarze Spójni z Tomaszowa pretensie do szumneJ nazwy „RE- Do Łodzi na mistrzostwa bok- znajdować się będa kioski Ruchu 

CWKS I b 5•1 Ma.zowieckiego odnieśli dalsze.ko- PREZENTACYJNEGO". sersl<ieprzyjedzie z innych miast oraz Domu Ksiązki z gazetami i 
. • leJne zwycięstwo w spotka.mach J.O najlepszych sędziów punkto-

1 

!csiążkami. 

K k Ch a \vych i ringowych. ::~ 
Milą niespodziankę sprawtll mło o wejście do II Ligi. Na wstępie oszy arze 1n W razie słoóca ewentualnie lek- . . . ' 

dzi pillcarze ZKS Włókniarz Ib gra trzeba przyznać, że mimo ostat- kiego deszczu nad ringiem rozpo- W dmu o~warc1a ,spartak1ady•lw 
jąc w meczu o wejście do II Ligi starty będzie du;,y para~-0! z brc- Łodzi na utoczysto.ć z tym Z\\_ ą-
z CWKS ro. nich zwycięstw Spójnia niestety Polsce zentu. Spotkania odbywar:, sic bcl za:ią .zapr?szenl będą przodownicy 
Łodzianie mecz ten wygrali 5:1 nie będzie mogła w tym xioku za- W dą ostatecznie na jednym ;·<n.'~" z I 1 acJona11z~~~rzy pracy. ~ 

<3 :J). służyć na awans, ale nie mniej pił tym, że drugi ring zap3sow:v 1.naj Bwxa_ pra >'e Sparta~lady_ p.ey 
Najlepszymi graczami w zespole WARSZAWA _ 28 bm. przy•e:I:- dować się będzie w hall na wi- gorowuJ~. tekst zap1oszen na 

łódzkim byli Kurowski i stusio na karzom tej drużyny nale-.i:ą się sło ' dzewie wspomm~ną uroczystość. Przypo-
środku pomocy. wa uznania. dża do Polski reprezeutaoja Chińs · ••• mlnamy, że otwarcie Spartakiady 

· il · bi k' · R bliki L d .I k ••• w LOdzi nastąpi 9 września. W pra 

Wy słali klisze 
do Warszawy 

Ostatnio Spójnia gosc· a u s1e e ieJ epu u owe w oszy- Łódź w czasie odbywającej się cach komitetowi or~anizacyjnemu 
zespół Kolejarza z Pruszkowa. P1ł kówce, lttóra brała udział w igrzy Spartakiady mieć będzie bezpo- pomaga wydatnie ZMP. 
karze Tomaszowa wygrali 3:1 (1:1). skach w Berlinie. l\fiędzypai1stwo 3rednie połączenie i<ąblowe z war 

j 

I 
szawą. w km<u punlćtach miasta 

Bramki dla v.vycięzców zoobyli we zawody Polska - Chiny pro c Pl'zez głośniki pod:awane bcd:i nie 
Anioła 2 i Grunert. ktowa.ne są na środę, 29 bm. na tylko wyniki z zawodów odbywa

Obecnie tomasrzowianie czekają korcie CWKS w Warszawie (po- jących się w Łodzi, ale i w War
Stan .zct-1:owta kontuzjowanego na wizytę graczy CKWS Ib z War- czątek o godz. 16.30). Program po sz;:~;dto w l<ilku punl<tech mia

Kałuzynskiego z. Włókniarza bu- szawy. Wojskowi są na pierwszym bytu ltoszykarzy chińskich prze- sta wYstawione będą tablice na 
dz6s~t~f;92J'~0~~~.;1 z~~'i;· zdję- miejscu w tabelce tej grupy. Nic widuje równie:!: mecz w Gdańslm któn·c? lor:'J.ay1ane będą najśwież
cia roentgenowskie. Klisze wysla-1 też dziwnego, że niedzielny mecz I ze Spójnią 1 września br. i we sze w a omoscl sportowe. 
ne zostaną do Warszawy, gdzie zapowiada się nadzwyczaj atrak- Wrocławiu 4 września br. z repre .~~;, 
ma zapaść ostateczna decyzja, czy ta j zs G d'l Centrala przemysłu Ludowego 1 
poddać Kałuży1\.skiego operacji. cyjnie. zen c ą war 1 

' artystycznego szykuje dla uczest· 

Sprostowanie 
Do a1·tykułu pt. „Skot'lczyta si~ 

już ns..sza cierpliwo5ć 11 , zamicszezo 
nego w numerze sobotnim naszego 
pisma, wlcradła się praykra omył
ka. Zniekształceniu uległo imię 
Stanisławy Nykle!, sprzedawczyni 
w sklepie spożywczym PSS przy 
ul. :Nowotki 6, za co Ją bardz.n 
przepraszamy . 

... , ............................ , ........................ ~ ............................ ,„ ..... "' ....................................................................................................... .!.... .................................................... "W.. ........................ ~~ ............ ~ ............... ..,., ........... , ................................ , .... „ .................... , ......... " .......... ..: :.. ........................................ ," ............... ,.. .... 
;-i· ' ".'\..., . Dopiero w go- LEON JANKOWSKI jakąś siłą opuszcza na wiosnę te jeziora, by 

'rąA· 1Vf7ifS, ''"7.'11-:. dzinę później przesmykami kanałów dotrzeć do morza Bał-
, ~ . 'fi.!!:<'$.# s~czu?aka wy- - tyckiego, a stamtąd odbyć daleką wędrówkę 

.·;:,.,,., . ~-1~· ciągmęto na ~ · k' I na morze Sargassa, gdzie odbywają się wio-

, ~:; ~~--:_ ~~:oeg~i:\~~~=k Jf ~aup4 se~~=Y:~~:·ze szczupakiem zaćmił inny wypa-
'-~_;.~~ bez pomocy, ~ dek, który wydarzył się na sąsiednim jeziorze. 
~~ ~ • _ którą Kuba Było to gdzieś w kilka dni po udanym polo--
~_::_~.~ ~ przyjął, zdając waniu. Wypadek ten potwierdził słuszność o-

- _.,... - -=-·'"" sobie sprawę, mu kulinarnego znalazł profesor. Jest przecież stanie tych jezior. Po wojnie w pierwszym o- poWi.adań ryba~ów, którzy zbyt zapalonych i 
że sam nie pokona niespodziewanie dużej zdo- tutaj gospoda ludowa. Pomysł był doskona- kresie dzierżawili te wody prywatni przedsię- niedoświadczonych wędkarzy qstrzegali przed 
byczy. ły. Kierowniczka jedynej w tej osadzie restau biorcy. Ich rabunkowa gospodarka dopełniła niebezpieczeństwem jeziorowyłh polowań, a 
Było jeszcze sporo kłopotu z olbrzymim racji chętnie się zgodziła na przyrządzenie ry miary zniszczenia. Dopiero uspółdzielczenie i zwłaszcza przed wypływaniem na połowy '111 

szczupakiem. który ważył około 12 kg. Dopie- by. Sposób omówił Kuba osobiście z kierow- upaństwowienie gospodarki rybnej na zie- pojedynkę. 
ro duży fiński nóż profesora zakończył dra- niczką, młodą osobą pochodzącą także ze miach mazurskich zabezpieczyły rybostan Pewnego dnia wypłynął samotnie w kajaku 
pieżne życie korsarza jeziora. Sląska. przed dalsza dewastacją. młody student z Warszawy. Celem jego wY-

Kuba, który już ochłonął z wrażenia, pa- Ta narada kulinarna doprowadziła nie tylko Oczywiście, że tu i ó~dzie. na niektórych je- prawy był połów szczupaka na tak zwaną 
trzył teraz na wielki łeb ryby, dotykając go do smacznej kolacji, ale stała się także począt ziorach trwała nadal meracJonalna eksploatc.- błyszczkę. Jest to metalowa rybka. która przY 
czupkiem buta. W potężną, rozwartą paszczę kiem przyjaźni pomiędzy Kubą i kierowniczką cja. Trudno było przecież odrazu na tak ol- pociąganiu wiruje w wodzie, przypominając 
mogła się swobodnie zmieścić pięść dorosłego - w myśl przysłowia, że „droga do serca męż brzymich przestrzeniach wodnych wprowadzić do złudzenia żywą rybę. Ten sposób polowa· 
człowieka. czyzny prowadzi przez żołądek". Epilog przy- ład socjalistycznej gospodarki. Ogólnie jednak nia na dużego szczupaka jest bardzo populllr:-
Ładna sztuka i można sobie wyobrazić jaką jazni rozegrał się ponoć w Urzędzie Stanu Cy- sytuacja zmieniła się na lepsze. Nakreślono ny i daje wiele emocji, jednak wymaga ostroz 

sensację wzbudzał Kuba niosąc przez uliczkę wilnego. plan działania, zaplanowano polowy oraz za- rtości i pewnego doświadczenia. 
osady taki okaz. *~~ rybianie jezior, które było konieczne dla pod- Chłopiec błyszczkę umocował do długiej lin: 

Po krótkiej naradzie zapadła decyzja, żeby trzymana opłacalności eksploatacji. ki, którą ciągnął za kajakiem. W pewnej cbWl 
większą częśĆ mięsa ryby oddać do kuchni ko K IEDYS gdy piękną ziemią mazurską rzą Jeziora, na których wczasowych przygód do li dało się odczuć mocne szarpnięcie. Uderze-
Ionii dziecięcej, a z reszty urządzić triumfal~ą dzili pruscy jui:krzy, ol_brzymie jeziora znawali nasi wędkarze należały do zespołu nie ryby było tak silne, że ściągnęło rufę ka· 
uczte. Slazak osobiście dopilnował odcinania Mamry i Wydmmy nalezały do grubego, PGR-Mamry. Cała trójka często przebywała jaka. Młodzieniec natychmiast puścił wiosła, 
łba, 'który po wysuszeniu i spreparowaniu opasłego Prusaka Jakobsena. Tych jezior nie nad brzegiem, w miejscu, gdzie na wbitych w chwytając za Jrnniec linki. Pierwsze pociąg
miał być dla niego wspaniałym trofeum nie- eksploatował (ln sam. Będąc oprócz tego po- wodę palach stała przystań rybacka. Była tr nięcie dało odczuć, że szczupak, który połknął 
zapomnianej wyprawy. siadaczem ol~rzymich majątków ziemskich, wydmińska rybaczówka. płyszczkę musi być olbrzymich rozmiarów. 
Łeb ten, wysta°\viony za okno na operację był zainteresowany przede wszystkim hodow- U rybaków można się było najlepiej dowie- Spłoszony szarpaniem myśliwego zaczął zata~ 

, słońca, długo jeszcze wzbudzał podziw pośród lą bydła. Oddawał więc jeziora w dzierżawę dzieć, gdzie są dobre łowiska, zasięgnąć infor czać szerokie kręgi wokół kajaka. Chłqpiec 
wczasowiczów. pokątnym handlarzom, a wynajmowani za ta macji o głębokościach pewnych odcinków jP.- czynił rozpaczliwe ruchy by utrzymać linĄ:ę "'1 

w ciągu dnia wyłoniła się jeszcze jedna trud nie pieniądze rybacy odławiali tysiące kilogra ziora, i obyczajach ryb. ręku. Wywrotny, waski kajak ogranicz3ł jed• 
nosć. Okazało się, że w kuchni wczasowej nie mów ryby. Kuba godzinami słuchał opowiadań o wio- nak swobodę ruchów. 
można usmarzyć szczupaka. Wyjście 7 proble· Wojna ucz;y:niła duże s~ustoszenia w rY:bo- sennych wędrówkach węgorza. Węgorz gnanY, (C. d. n.) 
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