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Wygrali.

z czasem

wyłcig

DZIENNIK
ł.,ODZKI

14 metalowców okręgu łódzkiego

wykonało
Z

kał.dym

normy sześciolatki

miesląeem

wzrasta
robotników przemY61u 'De·
talowego w okręgu łódzk;m, kt6·
ny mogą się poszczyci~ wykona·
nle-m zadań przypadają.cy~·h na
nieh 'IVedług obowlązulących ctbee
_. n11rm w Planie l·le<tnlm.
Jako pierw~! zrealizowali te n·
i!a.nia. d Wl'llj frezerzy :r. Zakładów
Mecllanle7.JJyeh Im. strzete:rrka-;:::.
Józef Wójcik I StanLslaw Perdas.
Prryklad Ich zmobilizował dzie1lątkl innych przodująeych meta·
lowców okręgu łódzkiego do wzmo
tenia wys!Łków w „walce :s cza·
sem" I przedtermłnowrgo zreall·
zowania Indywidualnych pl·anów
udeioletnlch.
Na liśc ie tvch, którzy walkę tę
·wygrali znajduje się obecnie czter
naścle nazwlsk. Są to: w Zakla·
~
Mechanicznych im. Strz.i?l·
ł'llYk• poza Wójcikiem i Perda~m Ich towarzysze frezerzy: Ma·
ksymlllan Pen.czak, .Jan Sklepko
I Wlndyslaw Smoczyń8'kl., w • ódz
k lej Fabryce Maszyn - ślusarl
lVladysla w
Plpiar.kl, obcinacze
Józef Janicki I Józef llllchalee,
kowal Jan Kulesza o raz form:ene Adam .Janicki, Adam Prz:v·
b,ylak I J6zd Matusiak, w Zak1a·
dac:h im. W. Pleoka w żychll~ue nawijacz Zygmunt Glowlńsld, w
Rauom5'k:ej
Fabryce Ma!zyn !o:rnlerz .Jan WnUk 1 w Fabryce
K:x>! !en Bawełnianych w Zduh6~<iel 'vVoli - !ormierz Jan Dudek.
zastęp

Realizując wytyczne VII Plenum KC PZPR

tych czterna.mu r&botn.lków Jest
silnie rozwinięte wśród metalow·
ców okrę~ łódzkiego współza.·
wodnlotwo o tytuł „najlep.szego
w zawodzie". Bierze w nim u.dział
l.957 osób, w tym u ma.Jstrów 1
18 brygadzistów,
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Łódź, ń'oda

załogi

robotnicze wprowadzają
nowe metody pracy

WARSZAWA. Wytyczne VII Plenum KC PZPR w S1>1"8.Wle
wykorzystania rezerw prodnk cyjnych
i
upowszechnienia
postępu technicznego zmobilizowały załogi fabryk do poszuldwa:nia nowych, lepszych I wydajnlejseych metod pracy, do systema.tycmego usprawnla.nla procesów produkcyjnych '" celu pełnego wykonania :t.adań trzeciego roku Pia.nu 6-letniego.

20 11ierpnla 1952 r.

Przedterminowym wykonaniem
rocznego planu skupu zboża
uczczq

chłopi

pow, brzezińskiego

We
wrocławskiej fabryce
urządzeń mechanicznych metodę
szybkościową
wprowadzono już na 21 obrabiarkach
różnych typów. Swietne sukcesy osiąga frezer Michał Towarnicki,
który
skrawając

plany produkcyjne, dzięki sta
łemu rozwijaniu
stachanpwskich form
współzawodnic

stauwo z szybkością do soo
m/min. przy obrotach od i.mrn
do 1.300 na minutę wyko-

Mianowanie nowego
ambasadora

twa i upowszechnianiu przcdujących metod pracy.

Chi"n'sk;ei Republi"ki·
l udowe1•
PoJ

nuje przeciętnie 250 proc. nor
mleka oraz wszystkich
my.
M 1
wiązań
fina,nsowych
wobec
W wyniku wprowadzenia
przez
po- nowych,
tp.etod prawiatu brzezińskiego I '" tym cy Kro~now1ckich Zakł. Przem. W
S"e
Brzezinach odb ł
i h
. st
roku
Bawełnianego na Dolnym Slą'Y a s ę a 1 zesz1Ol'<>CZll'le :r.wyc1ę wo
•
•
sku n tują cor
le
o ·
PEKIN. - Agencja.
wielka,
uroczysta
narada powiatu w planowym skupie
W dyskusJl po referacie 7,a. ' . . o
az
psze . s1ą~przoclujących chłopów z całe- zb.oża, kiedy to powiat brze- brało głos 13-stu chłopów. m~c.1ah· w walce o rea~1zac3ę Chin donosi, te centralny rząd
Chlń9klej Republiki Lu·
go powiatu.
zh1ski w końcowej fazie akcji . Ob. Miller z. grom~dy Dmo- s~ o1c
zadań produkcyJnych. ludowy
dowej mianował Tseng Jung·
zgromadzonych przemó- zdobył w województwie łódz- sm (g_m: Dmosm), ~tora wyko·
Po wytycznych VII Plenum
wił z..ca
przewodnkzącego kim palmę pierwszeństwa.
nała JUZ przedterminowo _tego. załoga krosnowickich za.kła- Cruana a.mba.sadorem nadzwy·
Pre:!:J'.dium PRN ob. Smyczekl Te dwa czynniki zdaniem roczny plan !kupu zboza w dów postanowiła rozszerzyć
ezaJnym I pemomoenym w Pot·
Bromsław podkreślając suk-lmówcy są realną poą.stawą do 112 proc. (mowca wyk_onał ruch wielowarsztatowców. Li- &klej Rzeczypospolit.ej Ludow•J.
cesy powiatu brzezińskiego wlprzedterminowego wykonania, p_lan w .17b proc.) zobo\~tązał czni robotnicy podjęli
zoboTseng Jung-Czuan był radeą w
walce o zwiększenie plonów z planu .11kupu zboża, ł.ywca
się pomoc aktywowi pol1tycz- wiązania pracy na większej randze mln istra pelnomocnei;o
1 nemu
i społecznemu pozosta- ilości krosien. Dzięki temu
przy ambasadzie chińskiej w
łych gromad w gminie w ak- jeszc.ze w liucu można było
Związku Radzieckim,
cji skupu tak by gmina Dmo- uruchomić ·dodatkowych 50
Dotychczasowy
amba~ai!at
sin była pierwsza w powiecie krosien.
Chińskiej Republll<I Ludowej w
nie tylko w skupie zboża lecz
R.ówniez załoga B.vdgC"skich
WaMzawle Peng Ming-Clt.h ze·
i w odstawie mleka, tucznika Zakł.
Przemysłu
Gumowes.tał powołany na nowe stanow;.
&'odstawą zwyeięskieh oslągnlęc
i we wpłacie podatku grunto- go wysoko przf'kracza swoje
sko,
wego.
Ob.
Rogowski z gromady
Mała Dąbrówka (gm. Niesuł
PEKIN. - z Pbenlanu donoszą, noić bojową nn.szeJ armil bronlą
ków)
odznaczony Srebrnym
ie z oka.zjl VII roezniey wyzwo- ce I nleza.leżnośe1 1 l\'O!noś.:! oj·
Krzyżem Zasługi
za aktywną
lenia Korei,
dow6dca naczelny czyzny przed a.takalllli imperiali·
pracę
w zeszłorocznej akcji
koreańskiej armii ludowej
gen. stycz:nycll zaborców!
skupu zboża zaznaczył, że jeKim lr·Sen ogłosił rozku dzlen·
go gmina, która potrafiła w
BUDAPESZT. Naród wę- 20 bm. - dzień konstytuc.li
n~·. w którym stwii'rdza m. ln.:
roku ubiegłym pierwsza w po- gierskł
MOSKWA. - Agencja TASS 'PO•
uroczyście obchodzi Węgier~kieJ
Republiki J,udo- Upłynęło przeszło 2 lata od
daje, :te l i sierpnia minl11ter
wiecie odstawić zboże również
wej.
chwili, gdy na,;za pokojowi odbu·
spraw za1ranlc:r.nycb ZSRR A.
i w tym roku, podejmując aW Budapei;zcle
oraz we
tlowa zostala.
zakłócona
przez
Wyszyńsikl, pnyJął premiera pań
pel gr. Kraszewo z powiatu
wszystkich miast.ach i wsiarh
i.brojny najazd amerykańskich Im•
atwowej rally adml·nisttaeyj<11eJ I
kutnowskiego musi być w tej Zlał
organizowane są w tym rapel'lla.llstyeznyeh agreeorów. Dzłę·
ministra
akcji pierwsza.
&praw
i:agranlcznyen
dosnym dnfu llc7.ne lm1n·ezy.
kl potęltnym clGsom bohaterskiej
Chińskiej
Re-pul>llkt
LUdoweJ
Przemówienie ob. Wladysła- młodych
zabawy, igrzyska
sportowe,
koreańllkleJ armil ludowej I ochot
Czou En·Lala.
wa
Gawrysiaka,
przewodni·
targi świąteczne ltd. J3ndRulików chlflskleh, 'Zbrodn·tcze pła·
Na przyjęciu byll obeenl amb•·
czącego
spółdzielni
produkcyj- W
peszt tonie w powodzi trMaador nadzwyczajny i pełnomocny ny a1reeorów -tliły udaremnlo·
nej w Tymiankach (gm. Brabarwnych nair państwowych
Chińskiej
Republiki Ludowej w ne.
MOSKWA. - A~eljeJa TASS cl.O· toszeV1<ice) zbiegło się z uro- BERLIN, - w ebe-cnołct preoraz czerwieni transparentów.
ZSRR Czan Wen·Tla.n, naczelnik
W da,p dw6ch la.t wojny, agre- 11osl 11 Phenianu: Lotni.ctwo ame· czystym
przekazaniem
tej ml era Grotewollla I przewodnlcz:11· Domy udekorowane są portre.
wYdzialu ZSRR i krajów Europy
aouy
a.merykafl!icy
doznali
wielu
rykańskie
do.konuJe
na.dal
barba·
spółdzieln.t
radioodbiornika ce10 I:z:by Ludowej Dleckmanna tami Lenina i Stalina
Wschodniej ministerstwa spraw
oru
zagranicznych Chińskiej Repubh· klęsk i ponleśll olbrzymie &traty rzybklch nalotów na mla.sta t „Aga" za przedterminową od- roi,poc.,,ął się we wtorek w Dretki Ludowej stul ll·Sln, kierownik w lull,złach I sprzęeie, Mszcząc się wsie Kot'.el półn1>enej. Szozególnie stawę :!'.boża w rb. w 102 proc. nie zlot młodych pionie-rów Nie· Rakosf'ego.
Z całego kraju napływają
aekcjl wydziału ZSRR i krajów
(Dalszy ciąg na str. 2)
mieckiel Jtepubli,kt De-mokratyu· meldunki o
Europy
Wschodniej MSZ Chll'l· za. te klęsk! na. polu walki ame· zaciekle Ą.merykanie bombardują
wykonaniu zobonej p11d hasłem: „o pokój, jr.d·
skiej Republiki Ludowej Ma Llen ryku\$Cy tasz3'śct zaczęli za.dekle i o.sbtv.el!wują przedmieścia Phewiązań podjętych
przez wę
1 kierownik p!erw&Zego wydzlarn b<>mbar<lować na.sze spokojne mia nlanu, Won~anu, Nampho, sariwoność, de-mokruję I •ocJallzm!"
gierską klasę robotniczą I pr.'l·
dalekowschodniego
ministerstwa et.a., :zae7.ędl mordowali I torturo- nu, Czhonczinu, Jandoku, Anlaku,
W uroezysto$cl otwarcia :z:lotu, cuj~ce chlopstwo dla. uczczespraw zagranicznych ZSRR N. ł'e• wać nMzych jeńeów woJennych, Namhynu
i Anczu. Failtty w-ykakt6ry potrwa tydzień, ~"11lęlo u· nia dnia konstytueji.
dorenko.
rozpoczęl! zbr<>dnlc'Zą woJnę bak- zują, ż.e pn:edmiotem tych za.cie·
d:rfał 60 tysięcy młodych pionieteriologiczną 1 chemiczną.
D'ążą kłych nalotów jest ludność cywilrów. MJ<ldQcianl ucze..~tnlcy zlotu
oni do zerwania rokowań w s.pra- na - chłopi, kobiety j dzieci.
powitali z entuzjazmem ukazanie
wie rozeJmu. Jednakże najnikczem
M. in. w .nocy z 15 na 17 sierp·
MOSKWA. - Agencja TASS do- się na trybunie honorowej preniejsze zbrodnie interwentów ame rua amelJ"kańSkle bombowce n-0c nosi z Toki-0 o nieustannym wzro· miera Grotewohla, przewodniczą
rY'kańsklch odnlos1y jedynie ten ne zbombardowały dwie wsie w ście ruchu protestacyjnego w ,Ja·
ponil pri,e-ciwko remilitaryzacji cego !7.by Ludowej Dieckmanna,
skutek, te nie- tylko naród ko· pobliżu Wonsa11u 1 zrzuclly znaCll kraju,
przewodniczącego FDJ Honecke·
rea1\sk1, ale także narody całell'O ną Ilość oomb na pola C!hłopsk!e.
Oddział związku ehl-0p6w Japoll· ra,
sekretarki rady centralnej
świata uwats.ją Ich za tiWYCh naj Arner~ańscy
pi~aci powietrz.nl skieh prefektury Oita uchwalił o·
FDJ Margot Feist i wdowy po
rezolueję
p·rotestującą
gorszych wrogów.
zrzu.caJą
codziennie na rejony statnl_o
'l'haelmannle - Róży Thaelmann.
l\IOSKWA. - w artykule opu żołnierze i ofieerow!e korea:6· wiej!lkie setki ton bomb
burzą· przeciwko wskrze.szanlu faszystow Powitano
również
burzllwą owa· bllk<>wanym na łamach
cT.asop .
~kiej
armil ja.pońsklel l zebrał
MOSKWA. - W klinikach ra- sklej armll ludowej!
O<:hotnocl• cych i napalmowych.
~ .4GO pod,plsów pod tą re'Zolueją. w cją 300 mlo\iych pionierów z kra- ;ma „Młody Bolszewik" sekrelarz
dzieckich stosuje się kombinowa· chińsey!
Naród koreań<Skl jest
mle1cie Hlda tej samej prefe·ktury odbyt s!ę wie-c protestacyjny jów demokracji ludowej i z KC Komf!omolu - Mikołaj 111;.
ną metodę leczenia gruźlicy przy przekonany, że wasza bohatersl!a
paiu<t;w ka·p ltalis.tyC2nych.
<·ha,jlow st'il>ierdza m. In„ :te w
przociwk&
re<mllltary7.acJI. W
t>omocy streptomycyny I innych walka zakońc?;y się całkowitym
ferendum zorganizowanym prze~
szeNJgach Wszechzwiązkowego Le
Preparatów. W coraz szerszej ska zwy<lięstwem
nad znienawldzo·
związek
zawodowy naucz:vcle!i
nlnowskiego
Komun:styc7ncgo
w
18
prefekturach
przeszło
~o
li st06uje się równiet w połącz<!'· nym wrogiem.
Związku
Mlodzle!y znajduje ~·ę
proe.
uczestniczących
w
nim
chlo·
1llu z Innymi lekarstwami prepaNarody ZwlązkU nadz.!eck!ego,
obeenie
przeszło
1' mili<>:iów
pów wypowledzlalo się przeciwko
rat leczniczy - tlbon, który p.ro- naród chlftskl, narody krajów de
wstępowanln do polJ.cyjne~o korosób.
tlukowany
Jest przez radziecki makracjl ludowej I miłujący popnsn rezerwowego I przeciwko re
WARSZAWA. - Preeydent RP
W KomS-Omole - pisze l\lkhaJ·
militaryzacji kraju,
llrzemysł medyozny.
kój ludzie na całym świecie 1011·
mianował
podsekretarzem stanu I low - wyrósł I pracuje liczn~·
Praktyka wykazała, te zarOwno daryzują się w cale·j pelnl z na·
MOSKWA. - .,.,. dolnym biegu
w Ministerst,vłe Przemysłu Ma· aktyw, który pod klerowntetweru
l>omb1nowana
metoda leczenia rodem koreańskim i udzielają mu rzeki Kubali za•kończono bndowę
U
fi
szynowego ob. Edwarda Demtdow- organlzaejl partyj·nych prowa1hl
lftuźllcy jak I stosowanie tibonu wszechstronnej pomocy.
wielkiego reze.nruaru wodnego,
skiego, dotychczasowe10 dyrekto· i rozwija prace w dziedzinie kodają doskonale wyniki przy \!•czeżołnierze I ofice!?owie a.rmU lu· k<t6ry gromadzi(\ będzie wody
w wyraża
ę
ra departamentu produkcji w tym munlstycznego wychowania mło·
~lu różnych form gruźlicy.
dowej. zwiększajcie nadal zdol· okresie- przyboru wiosennego, 'Za·
mini19terstwle.
dzieży.
bezpicezy og·romne obszary przed
powo·dzlą i umożllwi nawodniein:e
•
znajdujących się na tym terenie. części
pbmtacji cyżu. Prace rozpoczęto
ułatwia wo/kę ze
roślin
w r. 19!6. Przy rezerwuar:z:e zbu- 0
.
CJl
dowano
wiel:ką
zaporę ziemną.
PARYŻ. Dziennik „Le CO'Urrler
Wkrótce
nastąpi
uruchomienie de l\tatz",
jeden z
organów
elektrowni wodnej, która dos-tar- tzw. „Partii Ludowo·Republlkań
czy prądu pobliskim kolchooom.
sklcl" (l\fRP), do kt6reJ nale~y n1l
nlste.r spraw zagranicznych Schu·
BERLIN. - Agencja ADN do· farsą. Precz z A'llenauerem I Jego
man. zlllllleścił artykuł wyrahją
cy zgodę na przyłączenie części nosi z Hagen, że kterownlctwo SO· antyrobotniczym rządem!"
• • •
Lotaryngii do Saary. Ja• wtado· cjalistycznej organizacji miodzie·
Ha010, przyłączenia części Lot.aryn· żowej „Falken" w Hagen BERLIN. - Z różnyeh zachotl·
gil dn Saary domaga się Adenauer spe wywiesilo w oknie \'Jyslawo- nlo-nlemieckich ośrodków przemy
zw)ązkowców
wym swego domu związkowego slow~·ch nadchodzą dalsze wia~o
I Inni odwe·towcy z Bonn.
W zwlą7.ku z tym „L'Humanlte" plakat z ostrzeżeniem pod adre- mo&cl o wysuwaniu przez robot•
ntków kategorycz11yeh żądań 'f'O·
pisze m. In.: „Stanow!sl<o zajęte sem dr Adenauera. „Panie Adc· prawy warunków bytu I o nie·
WARSZAWA. 19 bm. przy- w t.ej sprawie przez „Le Courrier nauer! - głosi ostrzeżen:e - Jest ustanneJ walee przt'eiwko dralto:i·
dla przed·
dwunastą. skiemu regulamfnowl
była do Polski na zaproszenit' de Metz" Jest równoeze.sne ze zdra już pięć minut przed
siębiorstw.
Centralnej Rady
Związków dą, polegającą na wyra.żen:u zgo- Pańscy minlstrowle skłaniają się
W ponledzhł!Pk za"trajkowall ro
Zawodowych pierwsza 5-oso- dy na oderwanie Qd Francji ezę· do swastyki. Pańska koalicja wy.
bowa grupa delegacji związ- śel jeJ t.erytorium. Jest to !ogicz· ;uwa kanilyr)a.tury zbrodniarzy hi botnicy &l<>e:t:nl „ Weser" w Bre•
m~e.
Józef Peksa, Jnstru.ktor oehrony roślin PRN w Szamotułaeh skon· kcwców z Holandii.
Pańs-cy
przyjaciele
ną konsekwencja oddan!a francu· tlerowskich.
O lkznych krót.kotrwalych str2J
struował aparat do opylania roślin preparatami owado)Jójczyml. Popartitj,nl ~przymierzają się z neo· kach
W
czasie
pobytu
w
naszym
sltlego
węgla I francusft!eJ
stall
dla poparcia ~ądań robo1nl·
mysł jego polega na dorobieniu do konnej grabiarki po uprzed·
przedslęb10r·
nim ~djęclu grabi - bębna z 1:stewelt
obiti.go jutą w11rkową. kraju związkowcy holender- do dyspozycji tzw. „europejskiej faszystami. Wysyła pan starych ków w różny-eh
Usprawnienie to zw1ększa wyda!ność praey, zmniejsza koszty ro• scy zwiedzą szereg zakładów wspólnoty", w której magnaci Za· hitlerowców jako posłów za gra- stwaeh zaehodnio-nlemlecl<kh do
nosi
organ
prasowy
robotników
bo-clzny oraz pozwala na s kutee7 ną wallcę ze szkodnikami.
pracy, zapoz1nając się z ży- glębla Ruhry za,lmuJ{ dominują- nlcę l zawiera nl<lady z taszy&tą przemysłu
budowlanei:;o w zachod
Na zdJęciu: prakty<·zne stosowanie
aparatu w l'GR Galowo
Franco, ,Pań&k~_demokracja Jest nkh Niemcze~
_ciem polskich robotników,
c" pozycję.
ij,pierws:i.y z praweJ - Józet I'eksa.),

zo~o.

dzień wyborów

państwa

chłopów

wy~sz:ych

w
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z okazji VII rocznicy
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Szkoła

zawodowa

- progiem · wielkiego

szkolen'.e
wojną
rzed
praktyczne ucznia szkoły zawodowej ograniczało się_ do małowll:rtościow:j
dłubamny, która mkomu nie

P
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Sens walki

11 lipca 1882 roku flota bry-1 wały rozbić ten front przyznatyjska zbombardowała Alek- jąc obszarnikom, a w mniejsandrię. Ten barbarzyński akt szym stopniu i burżuazji, p<!egresji był -Odpowiedzią impe- wien udział w rz?,dach.
To było powodem ogłoszen1a
rializmu brytyjskiego na powstanie ludu egipskiego przeci- deklaracji z 1922 roku, która
wko samowładnemu, skorum- przyznawała Egiptowi „niepodpowanemu Khedywowi, pr-:e- dległość" z wieloma jednak zaciwko brytyjskim i francuskim strzeżeniami, między innymi
władzom, przeciwko konfisko- pozostawiała sprawę obrony
i kraju w rękach Wielkiej Br.vwaniu chłopom zbiorów
wpędzeniu całego narodu ';w tanil. Ta obłudna deklaracja
nie miała nic wspólnego z niegłód i nędze.
Wojska brytyjskie po zbom- podległością. Lud egipski zdebardowaniu w zdradziecki spo cydowany był prowadzić walsób Aleksandrii, wkroczyły do kę nadal.
Jeszcze jednym oszustwem
Kairu. W celu uspokojenia ludności Wielka Brytania oświarl był traktat 1936 roku, któ;y
czyła, że okupacja jest tyl~~o wzmocnił sojusz między impechwilowa. Był to szczyt hipo- rializmem brytyjskim i reakkryzji. Z chwilą okupowania cją egipską. Znowu ogłoszono
kraju przez wojska brytyjskie niepodległość Egiptu, lecz podministrom egipskim przydzie- stawy 1 metody eksploatacji
pozoshły·
!ono „doradców" brytyjskich imperialistycznej
Khedyw został poinforx:no\va- niezmienione. Politycznie okuny, że rząd egipski jest obo- pacja brytyjska trwał;a nadal.
Uważa się powszechnie, że
wiązany stosownać się do ich
„rad". Resztki znajdującego zamach stanu z 26 stycznia,
się w powijakach przemysłu 1952 roku, który obalił rząd
egipskiego uległy zniszczeniu, wa!dystów i rozwiązał parlaa Egipt zmienił się w olbrzy- ment, był przygotowany prz~z
mią plantację bawełny, z któ- Anglików w porozumieniu z
rej dochód ciągnęli kapitaliści królem Farukiem. Nie uległa
brytyjscy. Egipt dostarczał ta- żadnej zmianie długoletnia poli
niej siły roboczej, a imperiali- tyka traktowania Egiptu, jako
plantacji baweł
ści brytyjscy zabierali suro- brytyjskiej
nianej. Kapitał brytyjski w
wiec i zyski.
Po pierwszej wojnie świato- Egipcie obliczany jest dzisiaJ
wej Egipt ogarnięty został nJ- na przeszl.o 300 milionów funwym ruchem powstańczym, tów.
Rywalizacja między lmpektórego punktem kulminacyjnym była rewolucja w 1919 rializmem brytyjskim a ameroku. Fala oburzenia i buntu rykańskim wprowadziła doogarnęła cały naród. W latach datkowy czynnik do sytuacji
wojny 1914-18 władze brytyj- w Egipcie. Amerykanie mają
Fkie konfiskowały zbiory i by- nadzieję, il. uda im się wyzydło chłopom egipskim. Fabryki skać tę sytuację dla zrealizowybudowane przez Anglików wania swego planu stworzenia
dla celów wojennych zostały dowództwa Srodkowego Wsch0
do którego weszły by
zamknięte, a robotników egip- du,
Wielka
i:kich wyrzucono na bruk. Stany Zjednoczone,
Wprowadzono stan wyjątk,1- Brytania, Francja, Turcja i
wy, więzienia pełne były pa- Egipt, przy czym główną bazą
triotów i działaczy demokra- byłby właśnie Egipt. Polityka
Stanów Zjednoczonych zmietycznych.
W takich warunkach pow- rza również do zniszczenia restała partia WAFD. Nie była sztek autorytetu Wielkie1 Bryt.o właściwie partia polit_fczna, tani! na Srodkcwym WschoIecz frnnt narodowy, obeimu- dzie i do zaS'tąpienia sztandaru
gwiaździstym
jący różne klasy, na którego bryty:jskiego
czele i:t:>.ła burżuazja i obszar- sztandarem amerykal1skim.
walka
Anglo-amerykańska
nicy. Władze brytyjskie usił•J-

uczczą dzień

„ ny rolnicze, koła zębate, czę:rok planow_ej produk_CJl ści zamienne dla maszyn włós~k?lmctwa ~awoaoweg~) Wl~- kienniczych, narzędzia elektr.
powazna POZYCJa 1<>6 artykuły dla przemysłu elekm~J.e
trotechnicznego i ·wiele inmilionów złoty~h.
. Taką wartoś; przedstawia- nych _złożą się na tę sumę.
Państw. Technikum Prze~ą towary,_ . ktore wyproduku·
Je młodziez szkół • zawo~o- mysłowo-Pedagogjczne w Pawych. Towary, ktore weJ<lą bianicach produkuje. odlewy,
na r~.n~k ~o norm.alnej kon- z których korzystać będzie
sumc~~ l ktore JlOW1ększą nasz przemysł kluczowy. Zasadnicza Sz.koła Metalowo-Odlewdochod narodowy.
nicza w Łodzi przy ul. Kopc:rnika 41 - wykona kompletne
łódzk'.e
obrabiarki. Zasadn. Szkoła Ko
munikacyjna - nowa., W łym
677
[ yfra powyższa obrazuje u- roku otwarta. w Łodzi będzie
dział szkolnictwa zawodo- wspomagała S"Noją produkcją
Mebl~
komunika~łę·
wego wielkiej Łodzi i woj, n_a.szą_
szkolneJ
produkcJl
łódzkiego w Nar. Planie Go. łodzk1ej
ludzie prabędą kupować cy.
Państwowe Ośrodki maszy.
nowe otrzymają maszyny rolnicze, które wykona swoimi
rękoma młodzież szkół zawowych . .
Na uwagę zasługuje nowa
or-ganizacja pracy tych szkół.
StrzelZakłady Mechan. im.
koncentruje się wokół partii czyka w Łodzi objęły szefoWAFD. Amerykanie mają na- stwo nad budową maszyn w
dzieję, że uda im się dojść z
warsztatac;h szkolnych. Każda
nią do porozumienia. Natoctrzym.a swój plan i
szkcła
sprzeBrytania
Wielka
miast
uczeń będzie wiedział
każdy
ciwia się wszelkiej polityce fa .. jakie zadania stoją pr:zed nim
woryzacji wafdystów, pomc- do wykonania. Tak ilościowe ,
waż wie, że z chwilą objęcia
asortymzntowe jak i jakościo
władzy prrez tę partię wzro·ś
we. Pl::m dotrze do każdej manie ogromnie opozycja prze- szyny i każdego warsztatu.
ciwko dominacji brytyjskiej.
Dz.lęki temu szkoła zawod-0Szerok!e warstwy ludu egip- wa stane się jakby proglem
skiego rozumieją dziś w !Jełni, wielkiego zakładu pracy. Wynie tylko fachowców.
że ich walka o niepodlagłość szkoli
jest walką o pokój na c:i.łym ale także organizatorów. Z
świecie, że jest W9.lką prz.?ci- tym zaznajomią uczniów norwko zbrodniczym pzygotowa- malne narady produkcyjne taniom do trzeciej wojny świa- kie same jakie odbywają się
towej. Chcą położyć kres oku· w każdej fabryce. A współza.
pacji brytyjskiej, a jednocze:>- wodnictwo będzie bodźcem do
nie udaremnić amerykaliskie osiągania lepszych wyników
plany. Są wszelkie dan~ na to, i przekraczania planów.
Ten nowy system orgainizaktóry kilka
że lud egipski,
zmu.;il cji pracy warsztatów szkół
temu
miesięcy
przywódców partii W AFD tlo zawodowych zwiększy zapal
odrzucenia propozycji utworze młodzieży, obudzi w niej świania dowództwa Srodkowego domość ·pełnej wartości praWschodu, potrafi zrobić to cy i wkładu w rozbudowę krajeszcze raz. A jeśli to nastą9i, ju.
j
R
k 6
· j A
We
się
ozpoczyna ący
mery an w, a
runą na d zie e
Egipt będzie miał szanse wy- wrześniu nowy :rok szkolny,
pędzenia Anglików 1 wkro- będzie dalszym etapem planoczenia na drogę wiod„cą ku wej pracy.
''
.
(Jal)
l cpszeJ przyszłości.

wyborów

chłopom gospodaindywidualnie goktóre\V dwóch mjl.nifestacyjnych sood<:rstwo zesp-0łowe,
sprzeda
ta go jest członkiem
spółdzielnia
odstawach
sprzedała państwu 61.000 kg państwu cało-ść przypadaią-::e
go nań zboża w terminiz do
zboża.
„Jako członkowie spółdziel 24·go bm.
Wśród n!emilknąc~·ch braw
ni będziemy nadal mnblli:r.o
wali chłopów do przedtermi- i okrzyków na cześć Ludowej
nor.ej odstawy, będziemy Ojczymy i jej Prezydenta,
ich pr~ekonywalł na wła- i'ZPn oraz rządu uchwalona
snym :;:;;:-zyk~adrie o tym, że zostala "[!'!'Zez zebranych re:roprzodujący
nasza droga do clojrobytu !ucja, w której
i szczęsc1a jest i;1uszna i chłopi powlatu brzezińskiego
gcdna. naśladowania" pow!e. ZJ.cżyli rrzyrzeczenie,' że powiat i~h uczl!i wielki dzień wY
d:r..iał ob. Gawrysiak.
Przewodniczący młodej spół- bnrów do sejmu 26.g:> paździdni pro<lukcyjn·e j w Hele- dziernika. całk-0witym wyko.
nowie (gm. Lip.i.ny) Irena Łap- naniem roczne;:-o planu skupu
A. S, _
·
J•a złożyła deklarację, że dla zboża,
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trzecią rocznicę

Zgromadzenie Na.rodowe Re CIELI, PRZEZ NICH WYBRA~
spodarczym. Taką produkcję
h
t
• warsz łafó w SIkomyc
pr0 ..1ł!IUkCJa
ODPO•
da 5 szkół z.aw. w Łodzi i 30 pubdiki Węgierskiej nowa kon~:y- ·NYCH I PRZED
tU·<Ja. Dzień ten ob~hodzony jest Wl!!:DZIALNYCH" - głosi konw miastach wojewódzkicJJ..
r.. • d
ob"jęła N~r odowym Il"'n1 anem uO.>Pl>
arczym Obrabiarki, tokarnie, maszy. coro.cznie przez naró:I węgierski s:ytu·cja węgierska. Podobnie

. .
.
Po raz pierwszy w dzłeJach
1>rzynosiła większego pożytku.
produkistniejące przy szkołach war. t:go szkoln~ctwa sztaty miały charakter drob- CJa warsztatow szkolnych zonorzemieśln!czy i dlatego nie st:i.1a ;' tym roku włączon~ ucznia do 1•na m cy uchwały Prezyd,um
przygotowywały
przyszłej poważnej pracy w R'l.ąllu - do Narodowego Pianu Gospodarczegu, ~ . . .
przemyśle.
T~n _ .'.:as:zczyt P 0 :mesiema
Stan taki istniał jeszczf!
v.:arsztatow„ szk?lczęsc1owo i po WOJme, w no- pro u~CJl
woorganizującym się szkolnic- nych, ao ran~1 produ_kc31. ogo~Dopiero n<JS'.a?stwowe~ ;--- d~wodzi naJzawodowym.
twie
Plan 6-letni i zadanie wyn;- lepieJ . teg?, Jaic '\Vlelką wagę
kające z tego planu dla prze- prz_yW1ązu3e rząd Polski Ludomysłu dotarły także do szkol- weJ do młody~h. kadr przyszłych pracown:kow prze.my~łu
llictwa zawodowego.
Do wielkiego wysiłku wszys, kluczowego i Jak doczma ich
tkich ludzi pracy budującychlpracę szkolną.
W Narodowym Planie Gon-0we .ż~cie, przyłożyła rękę l
młodZlez szkół zawodowych. spodarczym na rok 1952 (pier-
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wraca się pan do nas o wyjaś.
nienie w sprawie wyborów na
prezydenta USA. Zapytuje pan
czy w zależności od tego, kto
zostanie wybrany - republikanin Eisenhower, czy demokrata Stevenson zmieni się na lepsze życie narodu a.
czy będzie to miało
merykańskiego i
dodatni wpływ na ukl.ad stosw,ków

Z

międzynarod-0wych.

cytat Engelsa sp!'ZOO
Ameryce
„w
lat:
kilkudziesięciu
rządy sprawują dwie wielkie bandy
spekuianiów polltycznych, które na
przemian biorą w swe ręce władzę i
wyzyskują ją do najbrudniejszych celów przy użyciu uajbn1dniejszych środ
ków".
Czy słowa te w naszych dzisiejszych
warunkach straciły na aktualno-ści?
Ameryka jako kraj kapitalistyczny
jest widownią starć klasowych, wrogości klasowej i ciągłych walk o wpływy
między magnaterią finansową. Tak jak
przed kilku laty „wielkie bandy spepartie rekulantów politycznych" osadzapublikańska i demokratyczna
ją na fotelu prezydenta człowieka, wykapitału,
rażającego w pełni interesy
interesy Wall-Streetu.
Co 4 lata odbywają się wybory, co
4 lata w zależności od teg-0, która partia wYgrała vrybory, osadza s·ię na stanowi.ska gubernatorów i różnych urzęd
ników, ludzi związanych z daną partią.
Ta gonitwa do żłobu jest celem zakrojonej na olbrzymią skalę walki wyborczej, na którą Wall-Street nie żałuje
pieniędzy, angażując do pomocy gangsterów, przekupując urzędników. an.
gażując wszelkie środki propogandy.
Szaleje więc przekupna prasa, zachły
stują się set.ki radiowych stacji. film, a
nawet i kościół prowadzą szeroką propagandę. Obydwie part.ie mają swoje
„maszyny· wyborcze" opłacane przez
a która z nich lepie.i potrafi
kapitał,
przekupywać, oszukiwać lub zastraszać
ludzi, czy sprawniej stosować terror ta wy~rywa wybory.
Co reprezentuje republikanin Eisen·
hower, a co degiokratzi, Stev:l'._:r:ison?.
Przytoczmy

nr 199 (2515).
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Odpowi~dź

brwilą artY'kuly ko.nstytucJi buł•
garsk'!ej, po,ls!dej czy pro•:Clkt
lrnnsty.tu·cJi ruanui1skiej, nad łtt6·
rym odbywa się właśnie w tym
kraju dyskusja z udziałem szero•
kich mas ludnotd.

Jako data s•tanowią<:a w żydu m:o
dcg o państwa ludowe.go Je-den z
l•amleni m'.Iowych, wyzna·czających drogQ ito so.cjaH7llllu.
My, l<tórzy tak niedawno obcho
dzll:śmy w Polo&ce święto u·chwaleTiia 11:cnstytuc,;i, gdy tak :l:ywo
s-to~ą nrum Je 9 2lCze w pam!ęd poprzeilzaJące to wldkie wydarz~
n!e mlesią.ce ogólnonarodowej dy·
•lrnsJ! nad pro.Jektem u:onstytuz
ej!, lącrymy się dzH my~lą
bratn:m narodeilll węg!ersklm, ro:rumleJi;c, Jak don10,s1a :est dla
niego dzisiejsza rocznka.
Komstytucje krajów demokraej!
ludowej, za przykładem Kon&tyt·u~Jł StalinowskleJ, gwaantują
ludziom praocy wszystl<ie prawa 1
oddają w Ich ręce całą władzę w

te określają charakter
PO·c·hodzcn!e w!ad>zy państwo·
wej, są w!ę'(l Jedną z podstaw uKons.tytu-c.Ja węgierska,
stroju.
tak jak I konstytucje krajów dem1>kra.c.}i lu·doweJ, nie tylko 71.•
twierdza osiągnięte Już zdoby•
cze mas pra>CUjący·ch, ale Jednocześnie wytycza kierunek dalszej
drogi, dalszego rozwoju kraju,
drogJ do ostateczneg!) znl.sz-czen ·a
kap-ltallstyczncgo systemu WY1!Y•
s!m cz:owleka prze2 czlow:e1!ta.
Artykuły

l

pańsitwie.

Konstytucja gwarantuje wszystREPUBI,ICE k'.m obywaitelom prawo do praey,
LUDOWEJ WŁADZA NALEŻY DO d•o wypo czynku, do ośw!at.y; kon•
LUDU PRACUJĄCEGO. LUDZIE stytucja chroni rodzinę, wla:snof4!
PRACY MIAST 1 WSI WŁADZĘ osob!.st.ą obywateU; korelól oddzle
tony Jest o1l państwa, każdy oby•
watel korzyista z wolności sum·'. e•
nia i wyznanla. Kobieta ma rów·
Warty Koreańskie ne prawo z mętczyznę, za równą
pra.cę o••rzymuje równą zapłatę.
Węgrzech

„w

WĘGIE1tSKIEJ

0

na

uzbrojone w potęby
praw konstytm:yjnych budu·
Ją socjall2lln; znajdują się dziś w
trzecim roku swaj p!crw.szej plę•
clolaitkl. Rczwlnęly w riie7llll!ernie
szyblt!m tempie clę:!il<I przemysł
- podstawę po•tęgi gospodarczeJ;
zbudowały I budują ciągle nowe
0>b:eJtty, kombinaty I elektr'OW•
n'.e, nowe mlasta. Wzrasta 11czba
spóldzlelnl pr11dukcyjnych na wsi
węg~er.sklej. Rolnictwo przechodzi.
w sp<>sl>b coraz bard:oleJ zllecydowany na tory gospodarJU 11ocJa.H1;tyczneJ. Równocześnie podncul
się 6topa :l:yclowa mu pracuJl\CYCh
w ml&stach i na ws.I oraz Ich poziom kulturalny,
Węgry

oręż

s;port
cze.go wspaniałym rezultaitem
I były sllikcesy węgier.skkh olimpijczyków w Helsinkach.
Opieką państwa cl~zy się

-

Naród węgierski dla zamanlfestowania swl!'J więzi z bohaterską
Koreą skłDAl.a liczn& dary d~a JeJ
nlez!omn.ego narodu. Robotnl·cy
l>zacikągnh~ll wpart~ kor eańs.kie w fa·
rzo„own 1 k pracy Fa·
ry a.c •
bryik.I Maszyn w Budape~llCle Ja·
nos Medgyesi wykonał w czas!e
warty ~oreań3k!ej 151 pro<:. normy
Na zdJ~cl'll: Janos Medgyesl udzlela wo;kazówek młodemu ro·
bo,tn!kowi Gyory Gomor!,

czytelnikowi

Ml(DZY KIM
WYBIERAJ A?
""'
Eisenhower jest wyrazicielem poglą~
dów najbardziej reakcyjnego odłamu
burżuazji ameryka!lskiej z osławionym
wojennym Dullesem na
podżegaczem
czele, a Stevenson jest znany jako
wielki zwolennik „zimnej wojny" z
ZSRR. Obydwie part:e służą tym samym celom amerykańskiego imperializmu: Ich zadanie to ~ trzymać w
karbach masy ludowe, umacniać aparat
wyzysku mas, dążyć do zawładnięc.ia
światem. Że nie ma różnic mię:izy wal·
czącymi o fotel prezydenta obu partia·mi, stwierdza nawet reakcyjny tygodnik amerykański „US News and World
Report", pisząc że niezależnie od tego
czy zwycięży Stevenson czy Eisenho·
wer, w Białym Domu zasiądz ie najbardziej konserwatywny na przestrzeni
ostatnich 20 lat, prezydent.
Taki to „wybór" ma przeciętny obywatzl USA. Lecz jeśli np. tak się zda.
rzy, że p-0trafi się ów obywatel otrzą
snąć z ogłupiającego wpływu kapitalistycznej propagandy i zechce przypadkiem głosować na 3-cią. od niedawna
wówcz.as
istniejącą Partię Postępową,
z pomocą kapitalistycznym rekinom obu
partii przychodzi... ordynacja wybor.
cza. Obwarowana jest ona taką ilością
ograniczeń, że miliony ludzi nie dochodzą do głosu. Pod najrozmaitszymi pretekstami, jak cenzus wieku, majątko·
wy, WYksztalcenia, moralności , zamieszkania uniemożliwia się milionom ludzi brania udziału w wyborach. Dotyczy to w największej mierze najbardziej wyzyskiwanych - robotników :
Munajbardziej prześladowanych
rzynów. W wyborach w 1948 r. „wyrazi
cielami" ludu w Kongresie byli : w senacie - 66 prawników, 16 bisnesmanów, 9 farmerów i 5 innych zawodów
W izbie reprezentantów ,... 235 praw·

Naród węgierski pragnie u sl.e•
ble w spoiJl:oju budować socjalizm.
pragnie pomnażać dobrobyt, wychowywać mlodzlet w zdrowiu l
tęźyź:n~-e zarówno fizycmeJ Jalk l
m·oralne-j. Na straty zdobyezy•
gwa•antuJących masom ludowym
tych pragnień, 1toL
realizację
wł~nle uchwalona przed trzema.
la.ty u.stawa. ko.nsty·~ucy!na.

ników, 81 biSn.esmanów, 37 farmerów
21 dziennikarzy oraz 46 przedstawicieli innych zawodów.
To, że polowa mieszkańców Stanów
Zjedn-0czonych to robotnicy, że 10%
ludności stanowią Murzyni, to nie ma
nic do rzeczy. l'viurzyni uzyskali w 1948
r. dwa miejsca w Izbie Reprezentantów
i ani jednego miejsca w senacie, a pro.
cent rcbotników był tak nikły, że ofi.
cjalna staitystyka nie uważała za po.
trzebne go podać.
asy pracujące Ameryki zdają
sobie coraz jaśniej sprawę 2
wyborczych całej
fa~szerstw
tej gry politycznej. Swiado·
mość tę ilu~truje najlepiej !akt systematycznego spadku udziału Iudności w
wyborach.
1940 r. partia .demokratyczna 27,2 mil. głosów, republ. 22,3 mil.
1944 r. partia demokratyczna
25,6 mil. głosów, republ. 22.0 mil.
demokartyczna
1948 r. partia
24.1 mil. głosów, republ. 21,9 miL
Dz\eje się to przy równoczesnym

M

wzroście ludności.

Józef Stalin, twórca Konstytucji Ra.
dzieckiej z 1936 r. określił w ten si>osób wybory amerykańskie: „Bez wzglę
du na to jaka partia dojdzie do wł;i
dzy, państwowe kierowanie społeczeń
stwem (dy~tatura) musi należeć do
burżuazji."

Tak więc rozumie pan ju~ zapewne
bez względu na to, czy zostanie wy.
brany republikanin Eisenhower, czy de·
mokrata Stevenson, nowy prezydeni
będzie wyrazicielem nie interesów lu·
du amerykańskiego, lecz wyrazicielem
interesów magna·tów finansowych.
że

świadczy o tym, że masy
Ameryki z w:vbom takieao
prezydenta nie odniosą żadnej korzyści
i że prz.ed światowym obozem pokoju
nadal stać będzie zadanie walki prze·
ciwko agresywnym planom imperia•
li.stów amerykańskich. przec:wko całemu obo~owi imperializmu światowe·

Fakt ten

pracujące

go,

•
/

r

\Ve wrześniu

Sierpień

rozpoczną

kursy

Skończyć ze szturmowością

rachunkowości
przemysłowej

w budownictwie osiedlowym

sf'

winien

być naucz!!!!

'.PRZODUJĄCA BRYGADA \da wykonuje plany w 115 w Zakładach im. Niedziel· 120 proc. i otrzymała propoPrzed blokiem nr 15 na Sta-!jllk: muTarza St. Palucha, be-ina Starym Mieście, a ponadb
skiego
została utworzona
rz~c przecho~ni CZPW. !viłoc
rym Mieście
stos bielutkich; toniaTza
Klosa.
robotnika plan ratuje nadwyżka z czer.v
desek. To materiał na podłogi. Szalka. A inni również nie ca, wynosząca przeszło 18 pro<::. wa. czwarta mlodzieżowa bry- dz1 przodownicy otrzymali n?-- Podłóg nie możemy jed- gorsi.
·
Ten stan rzeczy jest jed- gada produl~cyjna im. H. sa- grody oraz dyplomy •man:a
T. Z.
r.ak kłaść, ani malować ścia11
Blok nr 15 zawiera 70 izb i
nak sygnałem, że nasze bu- 1l•ickiej, która jest jednocześ- za pracę społeczną.
mówi z troską w glosie w tej chwili raczej wszys-tko
downictwo osiedlowe wyma- nie setną brygadą mlodzież0REMONTY
majster Kobierski z ZBM nr 2 przemawia za tym, że b~dzie
ga w przyszlym miesiq,cu wą na terenie Dzielnicy ZMP
NA WYŻSZYCH
ł.ódź-Śródmieście Lewa.
- dopóki nie skończą pracy hy oddany do użvtku zgodnie '?:
lepszej organizacji pracy.
UCZELNIACH
Członkov..rie tej brygady modr-aulicy. Mieli wykonać insta r.lanem na dzień 31 bm. Nie
Szturmowość, która dała się
~ą
się
poszczycić
dużymi
olację gazową i wodociągowfł budzi również poważniejszych zaobserwować szczególnie ja·
1 września rozpocznie się
do 15 bm., a jeszcze dziś pra- wstrzeżeb. blok nr 24 na Ba- skrawo w sierpniu br., winna. siągnięciami w pracy. Bryga- na łódzkich wyższych uczelcują.
łutach.
Początkowe trudności być zastąpiona planowym, doniach nowy rok akademicki.
Uczelnie w okresie wakacyj- Czy zdążycie wobec tego materiałowe
przezwyc1ęrono, brze przemyślanym systemem
V<!Ykończyć
gmach do dnia i w tej chwili ZBM zapowiad'ł pracy.
nym przeprowadziły szereg
Stosowanie nowych
1 września br.?
wykończenie go
planowo na form pracy, lepiej zorganizoremontów, jak odświeżanie sal
- Zdążymy - brzmi lako- koni.ee bm. Blok ten posiadd wane współzawodnictwo, dil zdobędziesz
v·ykładowy..:h
i sal ćwiczeu,
niczna, ale pewna odpowied7., 143 izby, które zostaną odda- r.a pewno lepsze V<!Yniki. Jedaby młodzież uczyła się przez
tylko żebyśmy kuchenki dosta ne w bm. do użytku.
cały rok w jasnych, wesołych
nocześnie baczniejszą uwagę W
li na czas! Rzemieślników maGorzej natomiast przedsta- należy zwrócić na zaopatrzepomieszczeniach.
ł
księgowymi.
my dosyć, robotników wpraw- wia się sprawa z blokiem nr i3 nie materiałowe oraz uzupełI tak na przykład w Wyż
rzemys owo„
Na kursach prowadzona Jest w dzie mniej niż potrzeba, ale dużym,
szej
Szkole
6-kondygnacyjnym nienie kadr pracowniczych na
Ekonomicznrij
oparciu o bogate doświadczen:a damy radę. Mamy przecież ta- gmachem, zawierającym 15' ·budowie.
zemieś niczym
młodzież już w dniu 9 sierpradzieckie nau<ka nowego Ramo- kich dzielnych pracowników i7b. Przed 1 września załoga
(kas)
lnstytut Przemyslowo-ttzemleśl- nia zdawała egzamin kierunwcgo Planu Kont dla przed.się·
zdąży wykończyć tylko dwie
n!czy w Lodzi prowadzi w ra- kowy w świeżych, pięknie ublorstw przemysłowych nar. 1953 - - - - - - - - - - - - - - - - k l a t k i domu. Trzecia nie bęs·Ul·~ez·
mach s:lP.<olenla politycznego sze- meblowanych salach.
oraz nowa metoda I technika kalę
dzie gotowa z powodu braku
W I
reg kuraów d'la pracujących. na
A. Wachowicz
m a 1arzy, 1{t orzy
·
t eJ. Ch Wl.11. W
1ttorych
zarowno dorośli l•k I
„„owoścl. Wykładowcami kursu b"~
W
8 J) fZe
młodzież mogą uzupełni BI~ l r.n.dą b. pra.cownicy Biura Organ!- ,.J
ł
zatrudnieni są przy remoncie
t
szerzać swoje wiadomości
oraz
iacJI Rachunkowości.
'JO SZ
szkół.
Sklepy łódzkie zaopatrywa- zdoby·wac podstawy naukowe do
ID>formaeji udz.iela l Jl'l'zyJmuJe
•
•
DDU
Dziś już wiadomo, że blok ne są obecnie zupełnie dobrze nowego zawodu.
saplsy sekretariat knl'Slu pny pr„yjmU•ą
~Il
M1domowego.
my wlflc kursy
kroJu 1 u:v
a
,
nr 23 na B a ł u t ach m i mo zapl a W r Yb Y i przetwory r Yb n e · cia
kreśleń I kalkuul. Zeromsklego 74-7G w rodz.
Wydział Oświaty PRN m. nowa~ia nie oddany z.os~anie W sprzedaży ukazują się duże
Jac.li budowlanych, lnstalacJ1,
ZEGAR„.
16-20, td. lH-51. (st:
Łcdzi wszystkie sprawy zwią_I do u~ytku w tym m1es1ącu. ilości karpi, szczupaków, lesz- kursy kreśleń dla m!ern!czyeh I
który doskonale wskazuje
Tynki
e
tr
1
czy oraz dorsza, jak również
kreśleń te-cbnlcznych
dla
rze·
zane z obowiązkiem szkolnym
w wnę zne wy tonane
mle&lnlkńw bu<!-owlany·ch, kur- czas zostal przed kilkoma dnia
przeltazał Oddziałem Ośwlaty 1 S·ą tu zaledwie w 30 proc., po- ryb wędzonych
węgorzy, sy samocbodow„.
mi zainstalowany przed warPrezydiów Dzielnicowych Rad r,adto. zawiod!o zaopatrzenia szprot.
, Instytut rozporząd.za wieloma sztatem
zegarmistrzowski•.ri,
Nllrodowych.
materiałowe.
W piątek w sklepach obok wykladoweami, którymi są, p1'Ze- przy ul. Andrzeja
7. Fa!ct
* Dooatkowe t:aplsy kandy<la- W związku z tym zaintere- Wobec takiej sytuacji jasne karpia mrożoneg~, ukaże się· T;'.,~~is~~~~~w~~~s;;1tl~=~~w~~ to zgola nieoczekiwany.
Jak.
tów do Technikum Przemysłu Wló sowani rodzice \~ sprawie za- jest, że plan na sierpień asor- ltarp żywy W cenie od 12 do 3 do s miesięcy, a kursy admin!- dotąd bowiem Łódź znana jest
kiennicze.go Ministerstwa Przemy- plsu dzieci do szkół, przenie- tymentowo, to znaczy pod 14 ~ za kg. <;e:itrala Ryb~a straeyjno - handlowe l rok. Wy- z zegarów
„publicznych" nie"lu Lekkiego, Lódź, Żeromskiego sień do
innych sz.kiH i odro- 1względem ilości
v.r1ykończo· posiada równ1ez na składzie kłady odbywają się trzy razy w
115, odbywają slę c-odziennie w
'
•
d
• 17 ł
k
tygodniu przeważnie w godzinach chodzących, lub chodzących.
sekretariacie SQ)koły.
cz.eń obowiązku szkolnego win nych izb nie zostanie w łódz- san a.cze w cenie
z za g, popołudniowych.
ale źle.
Wo!M mlejsca są n• wydzla- ni się zwracać clo odnośnych kim
budownictwie · osiedle- ale ryba ta z niezrozumiałych
Od dnia 20 sierpnia przyjmowaZ okazji wspomnianego zełaoh: przędzalniczym,
t'kac.kim, Oddziałów
Oświaty.
(Łódź-· wym wykonany. Jak objaśnia względów
niechętnie
brana ne będą zapisy ~ 3-mle.slęc:m:v
farblarsko-wykończalnlczym, che- Sro' dmieścic przy ul. Al, Ko- inż. Prokulewicz,
dyrektor jest przez łódzki detal. A szlko- kurs samochodowy, Kurs Tom>ocz- gara, tak potTZebnego pr;;y
mlcznym, planowania i normowad
nia w p rzemyśle.
ściuszld 1, Łódź-Północ przy DBZOR, ilościowo plan będ~ie a, bo am~t:o1-zy tej smacznej nie się w pterwszych dniach wrze- 11.licy prowadzącej na dworze-:
Egzamlny wstępne
języki p-01Ciesielskiej
8 i Łódź- zrealizowany, gdyż w między- ryby znalez1iby się na pewno. t~fe r~ii P~~a~~,~~cz;.;is~~Slt2:~ Kaliski, pozwalamy sobie „oc!tiklego, matenuitykl 1 nauki 0 / Południe przy ul. Rudzkiej czasie udało się podciągnąć in·
ni& prawa jazdy klasy ur-a 1 xv. yrzać" problem nieczynnych
Pol!c& 1 świecie WlllJ)Ółcz~nym nr I!).
l
zegarów łódzkich i przypomodbędą sle 27 _ 30 slerr:m!a br.
ne ro b o t y, np. na blO{U
nr •5
;.,..
Oplata za kuni wynosi 240 zł.
'""" ..._
Dokładne ln!onnacj&
związane nieć, że są one naprawdę barz Innymi kwruml można uzyskać dzo potrzebne. Np. czy SpólSRODA, 20 SIERPNIA
1 MAJA Cdawn. R<>botw dyrekrjl instytutu przy ul. dzielnia Pracy Zegarmistrzo11J '
SR ODA
Wladomokh
7.oo, 7.55, 1%.0ł, Stalina 7.
· nlkl - (dla młodz Ki(a)
sklej nie mogłaby również za··
lińskiego 173)
„Grzesz· 14.00, 17 .oo, %1.00, 23.50.
7.50 Kalendarn Tadlowy,
8.00
nicy bez winy", dod.
i11stalować podobnych zegarów
DYZlJR POt.OZNICZ.U· BAŁ.TYK (Narutowicza 20)
Muzyka,
8.30
Dla
obozów
I
kol.
„Zlot Mł. Przod.
w
przy swoich punktach uslu.goGINEKOLOGICZNY
„Wilhelm T-ell" g, 15, w-wie" g, 17, 19.30.
letnich - słuch., 11.45 Gł<>!. mają
SIERPIEl'ł
wych? Łodzianie powitają je
kobiety, 14.15 Recital śpiewaczy
17, 19, 2.1.
DZIS:
z radofoią. Byleby tylko do·
Dziś dyturu3e calą do- GDYNIA (Przelazd nr 2) SOJUSZ
(Nowe Złotno) A. Klonowski-ego, 14.30 Koncert,
bę
szpital Im. dr H. „Krym", PKF nr 34·5!
Bernard&
„Nlebieiokle bl:y'Slkawice" „Płomienie" dod. „ce- 15.10
brze chodziły!„.
Wolf
ul.
Lag!ewnlcka
g.
17.
18,
19,
„Gdzieś
w
opow.
M.
Gerasfmowa,
15.30
Dla
ramika
węg!ers.k&"
g,
JUTRO:
Europie" g. 20, (progr. 19,
nr 34.
d11:iec!, 16.00 Pieśni Nowriookiego przyjmuje
CHCEMY WODY I PIASKU.,
Joanny
nn .,, ... nn~ dla najmlod. g. 16).
1 Niewiadomskiego,
17.1>5 Pogawolają dzieci
z p6lkolonii
STYLOWY
(Kilińskiego danka sportowa, 17.45 UC7'my s.lę
..... ~ 8
Mt.ODA GWARDIA (dla 123) Ostatnia no-c" g, 18,
zorganizowanej w przedszkolu
jęz. rosyjsklego, 18.00 Popularny
WAZNB TELEFONY
młodzieży Zielona 21 20,
koncert solistów, 19.30 Muz. 1 akNOWY (WlęCk.)WSkiego 15) „Os·tatnl
„.Pi-ee kopci, że a~ czarno TPD nr 10 przy ul. Wólczań
re·1s",
diod.
J>oeot. Ratunkowe 254-44 g. 19 „Tankowiec Ne· „Zlot Młod. Przod. w SWIT (Bałucki Rynek 1) tualności, 20.GG Koncert,
20.40 w pokoju. Koniecznie trzeba skiej 31-33. W przedszkolu jest
strat Pourna
a
bra.sca"
w-wie" g. 15.45, 18, 20.15 „Futro Pana Krligecra" „Ja.k·kmokk" - <>de. 7 opow. T. sprowadzić zduna. Lecz skąd Jiiaskownica, ale bez piaskn,
Kom. Miejska MO 263-60 POWSZECHNY (Obr. Sta MUZA
(Pabianicka 173) · dod. „Zlot l\lł, Przodow. Brezy, 211.26 Wiad. &portowe, 21.3-0
M1e1skl Ośr. lnfor 159-15
lingradu 21) g, 19 „Eu- „Nędzntcy" I ser. dod. w w-wie" g. 18, 20.15. Mu.z. popwlarna z płyt, 21.43 Slu- go wziąć? Zdunów w Łodzi a dzieci bawią się w zakurzochowlsJco poetyOlcie J. Grygo!u- jest niewielu.
genia Gran.det"
nej ziemi ogródka. Naturalnie
Ml, Przod. w TATRY (Slenktewtcza 40) nasa,
22.20 Mu.:. symf., 23.00 SmeD~ZUD~ !.ETNl (Piotrkowska 84) „Zlot
Dlatego
w-wie" g. 18, 20.15.
też
z umaniem po takiej zabawie buzie i ręce
tana
I akt z ap, „Sp.rz-e<lana nanieczynny
POLONIA (!Piotrkowska „Antoni lwanowlc,z gnie rzeczona''.
przyjmujemy wiadomość o u- są straszlbwte brudne, a tu
67) „Dltta", g. 15, 17, 19 wa się" g, 16, 18, 20.
HAL Y <Traugutta 1) I
ruchcmi.enlu
uspołecznionego nie ma t:·1dy, by wymyć dzieWISŁA
(Przejazd 2)19 30 „ZIPlony gll"
21, dozw. od lat 18.
A s. nr 4 (Przejazd 19),
ROZGt.OSNIA t.ODZKA
punktu robót zduńskich. O- ciarnię Lb polać podwórko w
(Piotrkow- PRZEDWIOSNIE (Zerom- „Pod ulPbern Sycylii"
A. S nr 1 (W.~1czańska MUZYCZNY
8.15 w1a.domo~cl dla wsi,
ska 243) g. 19.15 ,,Nie- Sklego 74) „Sekretarz g, 15.45, 18, 20.13,
s.20 tworzyła go Pomocnicza Spół- czasie upalów. Jedyna studnia,
37), A. s nr 10 (Plotrkow
Rejko.mu" dod. „Czy Wt.OK.NIAltZ. rPróchnl- A11:d. dla wsi pt. „Tadeusz MaJ- dzielnia
spo•kojne szczęście,
Branży Budowlanej sl-użąca mieszczącemu. się obol-.:
!Sita 193), A. s nr 18 (Zgier
wiecie,
te„."
5-51,
g.
18,
nika 16)
„Ditta" 11. czyk przek.roczył plan odstaw w warsztacie członka spół- internatowi nie rozwiązuje za!Ska 1461 A s nr 22 (No20.
16.15,
18,30, 20.30.
wotki 12), A s nr 34
zboża", 7.20 I 17.15 Z mikrofonem dzielni ob. S""'""anowsk.iego nadnienia.
REKORD (Rzgowska 2)
przez miasto I wieś, 7.35 Muz. z
~J„•
"
(Wojska Polskiego SG), A.
(Napiórkow- płyt, 13.20 Konc, muzyki poLskle•j przy
„Pokolenie
'ZWY•Oięz.. WOLNOSC
ul. Kilińskiego 5, tel.
Wydzial Oświaty powinien
s . nr 35 (Dąbrowskiego BAJKA (Franciszkańska CÓW"
skiego
lffl
„Wiihelm
g.
18,
20.
'Y wyk. chóru I ol"lk„ 16.20 Aud. 120-27. Punkt wykonułe zamó- jak najszybciej zainteresować
24-b).
31) „Rzym miasto o- ROMA (Rzgowska 84) Tell" g. 16, 18, 20.
litera-eka, 16.30 Muz. rozr. z płyt,, wlenia dla światą. pracy, tnsty- się tą pólkolonin by zapewA. s. nr ł1 !Al. Ko!twarte", dod.
„Zlot ,,Akcja B" C:o0d. „Z kra ZACR~TA (Zgierska !!Il 17.33
Aud. satyryczna, 18.50 Kon.
.
. .
. "'! .
eluszkt 48), dyturuje coMl. Przod. w W-wi-e", ju so<:;fallZllllu" 2-52, g.
cert tyc7Jeń dla ucz:estnllców o- tucJi
uspołecznionych
oraz "ić dzieciom higieniczne wan1ecz:vnne
z
powodu
Clz!l'nnlo.
g. 18, 20.15,
18, 20, dozw. od lat 14. remontu.
środlca wcza-sowego w Kolumnie. wykonuje piece przenośne. (si) run1ci zabawy.

W związku z rozwoJem przemy~lu w okresie reali11acJi Planu 6·
letniego potrzebne są coraz liczniej.su kadry l<sięgowycti o wyEokkh lnvallflkacjach. Dlatego tct
zarząd Glówny zw. :Zaw. Pracow
nlków Przl!'myslu Włókienniczego
urucllamla we wrześniu prowa.dzo
ne od r. 1945 R0<czne Kursy Il.:slęgowości
Podstawowe;J l Wyższe
Kursy Racllunkowoś-ci Przemy~loweJ. Kul'5y podstawowe obejmują
2a:sadnlcze wiadomości z zakresu
l<sięgowo~l I przygotowują do za
wodu poma<:n!ka księgowego. Kur
5Y Wyższ&
przunaczon& są dla
pracownil<ów, którzy pragną roz·
ezerzyć i poll"lębić swoje wladomości, aby zostać samodzielnymi

no-I

I

Szybko

zawód

p

Instytucie

R

Karp

y
d a zy
.

Zap1"5y dz1"ec1"

k

z

I

Ó

ul.

l!ME~ JJOŁOl>Zf ;Jt1

nr

DA,f>•iO-

20

COf 9d,ztefK;EDV1

Zdunskl punkt
usługowy

„....

zamówienia

APTEK

•K.INA•

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Praco w ni cy poszukiwani SPOLDZIELNIA
„DREWNO"
Al. Kościuszki 32 tel. 163-49
})rzyjmuje do szycia i napraw
plandeki brezentowe

I::..---·-----

Technikum Statystyczne Głównego Urzędu
Staitystyczneg0 w Łodzi ul. Zielona 15a III
piętro, przyjmuje zapL.sy do klasy 1-ej do dnia
26 sierpnia br. Egz.aminy wstępne z języka
polsk.iego, matematyki i Nauki o Polsce rozpoczną się dn.ia 28 sierpnia br. o godz. 8 rano. Warunkiem przyjęcia do Technikum jest
ukończenie 7-miu klas sz.koJy podstawowej.
N.auka trwa 3 lata po czym absolw€a1t otrzy_
muje tytuł technika statystyka i prawo wstę
pu na wyższą uczelnię. Technikum Statystyczne przygotowuje młodzież do objęcia stanowisk techników-statystyków. Technik statystyk ma możność pracy zarówno w administracji państwowej jak i we wszystkich
przedsiębiorstwach państwowYch i spółdziel
czych. Uczniowie w miarę warunków otrzymują stypendium.

Robotników nieV<!Ykwalifikowanych zatrudni
natychmiast dyrekcja cegielń miejskich w
Lodzi ul. Urzędnicza 9, Zgłoszenia osobiste
przyjmuje Dzi.ał Personalny.
2141-K
Statystów mężczyzn i kobiety w wieku od
18 do 60 lat poszukuje kierownictwo produkcji filmu „Żołnierz ZV<!Ycięstwa". Zgłaszać
się w dniach 20 do 24 bm, 16-18 Łódź, ul.
!..ąkowa 29 Atelier.
16 kobiet do straży przen;ysłowej, przą?ki
pomoc prządek, nakładaczki, smarowniJrnw,
pracowników gospodarczych i pracown.ików
do straży p-pożarowej zatrudnią natychmiast
·
.
St
·
Z a kłady
.
. .P rze.m. Bawełma;ieg~
1m.
. . D u b 01s.
Zgłoszenia osobiste przyJmUJe DZ1ał PersoJnv ul S' k"
·
RZ
d
od 17
na .
• ien iew1cza c - 84 W go, z.
do 15.
2152-K

Ogłoszenia

I

1

drobne

SIECZKARNIJ!l na motor
l.AOFIAlł
PHĄI""
z wyodmuchem - nową
spl.'Zetlam. Duka Ty<:hy BEDNARZA lub przyWschodnia 18.
(2147-K) ucz.onego poszukuje be<:!narnla
Kopczyńskiego
KUPNU-:>PKL.ł;UA.Z
SPRZEDAM pralnię elek- Łódź, Zgierska 56, PoSPRZEDAM a.kordeon 120 tryczną z motorem na mieszczenie, warunki basów z registrem stan prąd zmienny Więckow do omówienia.
pierwszorzędny, Ki.liń!Oik:ie- sldego 32-9a Pinkiert.
PRACOWNICA domowa
go 115-16.
(11223-0) 1
potrzebna
do lekarza.
Więolcowsklego 32-11.
PIELĘGNIARKĘ wykwallfi"kowaną albo osobę do
świadczoną
inteligentną
7!8 pośrednictwem 11kcJi
do zdrowf'!go Je·d'nora<:znego dziecka poszukuję.
Wanmkl p~erwswrzędne.
Tel. 165-29 godz. 4-6.
dla osób otrzymujących przesyłki od krePOMOC domowa potrzebwnych z zagranicy.
na. NaI'utowleza 37 m. 6.
,
( ., ...-- --==
x=-==ZLECENIA I WPŁATY PRZYJMUJĄ:
LOKALE

t
'

Wykwalifikowanych kierowników i kierowniczki do sklepów spożywczych zatrudni od
·11-1111-1111-1111-1111-•1111-1111D!!m111111m
zaraz PSS-Wschód ul. Piotrkowska 29. Zgło r:!:===E::=:=::::=::::===::::=:=::::
:::.:
::*::;
szenia osobiste przyjmuje Dział Personalny
OGŁOSZENIE
od godz. 8-ej do 16-ej.
Inspektora do spraw ochrony P-pożarowej z
odpowiednimi kwalifikacjami fachowymi i
praktyką biurową oraz pracowników fizycznych zatrudni
natychmiast Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Hurtu Galanteryjnego (Centrogal) w Łodzi ul. Piotrkowska 109. Wa:runki do omówienia na miejscu w Dziale
Personalnym.
2140-K

Dr ROZYCKI specjalista
akuszeria, choroby kobiece. niepłodność przy lmu1e 4-6 Plotrlrn""ka ~3

Towary pols~iei produk Cli i in.

„PACZl<I PEKAO"

w New-Yorku

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

w Paryiu

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
Paris IX, 23 rue Taitbout
TĄ DROGĄ MOŻNA OTRZYMAC;
materfaly, meble, cement, cegłę,

-------------·---maszyµy i narzędzia rolnicze,
LEKARZE
Dr KUDREWICZ specjamaszyny do szycia, rowery, węgiel,
8
Dr LASZEWSKI choroby ~1:~ 30~ver_:?c~~tr~~e,;s~e~
zegarki szwaJcarsltie. radroodb:ornikl.
skórne, Wenery~.zne 7.30- nr 106.
(10905-G)
9, 17-19.30 Więckowskie- - - - - - - - - - wózki clziecfęce, paczki iywnuściowe,
go 28 ·
u1172·Gl Dr PIWECIU wewnętrzne
krowy i prosięta.
3- 7 Piotr· ·
płuca, serce
IN "'OR
MACJ I UDZIELA :
~r R'EICHEn<' i!.pecJabs~a
kowsJca
c11129 ·G)
o
35 .
weneryczne. &<Ótne, i;ilclO - -·- - ·B~n'1
we (zaburzenia)
Piotr- Dr SIENKO
spe<:jallsta
ill ~
a
n.
kowslka 14, czwarta - skórno - weneryczne 4-6
"'arszawa,· al. Muowlerka Ił.
1873-K
siódma.
. ~:::;:~(1~1~01~6;-G~)~K;i~11~·ń~s;k~le~g~-0~1~32~.~(~ll~0'..'..7'.'.:6-:.'.:G~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-..;.
Dru4. Zak!. Grat• .R.S. w. ..Prasa•• ... t.ódż. w. 2w1rk1 11, - .Pap1ęr; '1ruJt. mai. ~o &r.

Po'ska "asa Op·.'ek'1 S.A.

-

POSZUKUJĘ
gar atu.
Piotrkowska 26 m. 32.
ZAMIENIĘ
pokój z kuchmą, pokój w centrum
na dwa lub tray z kuchnią z wygodami. Oferty
Biuro Ogło.s;z.eń Plotrlkow
ska 96 „11192".

ZAMIENIPj 3 pokoje z ku
na pokój z
lub pojedyńcze
duże Warszawa lub Łódź.
Wiaoomość
Łódź, )Lipowa ·sa m. 19,
(11195·0~
ZAMIENIĘ
pokój z kuchnią na parterze,
'VY•
godi\o', gaz l woda z sled
(w śródmieściu) na 3 pokoje z kuchnią z pocrobnymi wygodami w śródmieśclu. Nowotki 7 m. 2.2
ZAMIENIĘ
pokój z kuchnlą
suche słonea.ne,
centrum na podobne lub
duży
po.kój naJ<:hętniej
przedmleścl-e
okolice osledla M!rec'klego. Oft!'!"ty Biu1ro Ogiosze1't Piolrohn.ią Słupslk
kuel1<Illą

kowska 96 ,,Zamiana''

NAUKA I WY CHOW.
STENOGRAFIA biurowa,
maszynopisanie, kuray sekretar-.kie, zapisy: Kursy Stowarzyszenia Stenografów-Maszynistek, Kilińskiego 50 Plot11kowska
83.
(10952-G)

_!lllllllllllllllllllllllłlllllllllłlllllllfllllllllfllfllllflflllllflllllllllllllllllllll

:S
WYDA.TE lmtytut Pr•8" „CZY.TELNfK"
:;:Redakc1a I Admtn1str&cla. Łód2 ul PlotrkowSka 95
:;:tel Centrala 2e:1-oo Red Nacz 125-64. łlorlz przyj'
ii!l2-U Sel<retarz odpow 204-75. ~odz przyJ 10-·12,
;::dzlal !llOspn<1arl'Zy 141-10. dział sporto\\'V 208-95,
;::
dz;lal m1eJsk1 114-32. dział Ustów 143-80
;:Redakc1a n:koptsów nt" zwrar.a za tre~~ 1 terminy
5
oełnszeń nle oterze ndpowtedzlalno~rt
5 Dział ogłoszeń Piotrkowska 98, tel 111-50 1 114-75,
:
czynnv s-1&. w soooty 8-lł
§Prenumrrat, mles1~tna zł c . o~. kwart.alną zł 1215,
:;PólrO('zDI& tł t4.lo 11rey1muJa w~iyHkle Urze!ly
;:1 AgPnr Jp Po..>ztowe oru 11... ronosze m le lS<'Y t wiej.
:'!<:)' na tPrPnle całe) Polski " tnrninle do u ka~
•
dP&o m·ea na okr<" nast.epny.
RcdagaJP KOLEGIUM REDAKC'V,JNE
DZmNNIK- ŁODZKI nr 199C2515)a-

Nnłainik

list z wczasów

sperlowy

WILCZEK

Wrzesiński
,

Na. kortaeh Włókniarza w Czę
&t«>chow!e rozegrano mecz tenl1So·
wy pomiędzy Sta.lą (Katow!<"e) a
mieJreowym Włókniarzem. Zwycl,tyJa Stal 8:3.
W rama.eh t1>go ~otkanla Ml·
siak z Włókni arza odniósł sensa·
cyjne zwycięstwo nad mistrze1111
pols.klcll juniorów Wilc.zk1em &:t,

(Red.

W WARSZAWIE

'l'.'17lydz1Mtu

pływaków

Włóknla·

Łodzla

ni& startować będą. w s7'tafetowych mlstrzostwa·ch Pol>,kl.
rozegrane
Mi·s tnostwa
30 l 31 bm.
I

AUTOKAREM
SIĘ
WJ6knJarza wybierają
•lę do Krakowa na m·ecz llg><>wy
autokarem. Me= ą, Gwardią. odbędzie się w nad.chodzącą. niedzie·

WYBIERAJĄ
Piłkarze

lę.
Piłkarze

botę

wyjechać

mają

lłf.

.

Wydra telefonuje z Olsztyna)

W dniu w<:zorajszym !kolarzom
sprzyjało doslownle w.szy.stko. Po
goda jak wymarmna, trasa. t!ll"OZ•
szosy o dobrej na
makona,
wierzcbinl. Po krótkdej uroezysto·
śd I honorowym starcie z Pla·cu
Konsty.tu·cll w Warszaw:le, k«>la·
rze przejechali przez &toll<:ę na
start ostry w Żeraniu. 83 kolarzy
stan.;:lo na szosie przed FSO. Ka·
wpisali się do
plt~nowle drutyn
księgi pamiątkowej tej wle!®lej
budowli I ju~ star.ter dał znak do
Jaz-dy.
W Wlelbar1kU punkt cxl.~ywez:y.
Informuje nas o tym napis na
szosie pt. „100 m bufet". Czolów·
ka, w które! jedzie tya,ko 9 kolarą,y nie korzysta joednak z P«>Sił·
ku. Pędzi naprzód wynb!ają<: dal

SO PŁYWAKOW STABTOWAC

;rza. pojedzie do Warszawy,

pierwszy w Olsztynie

Gabrych i Swiercz najlepsi w drużynie Włókniarza

6:1.

BĘDZIE

w so-

rano.

nad rywalami. WY·
Igle11da laiple tylko
w przelocie

Strój olimpijski
schowa·ł

na

pamiątkę

Chychła odwiedził Łódź
Wczoraj bawi? w Łodzi zdo·
t-11wca zlotego medalu olimpijskiego Zygmunt Chychla. Prz·y
jechal on do Łodzl razem ze
Feliksem
trenerem
swoim
bztamem.
Chychla ma na sobie mundur olimpijski z roku 1948,
kiedy to walczył w Londynie.
- Mundur z ostatniej olimpiady schowałem na pamiątkę
..- tlumaczy.
- Czy zacz ął pan trenować''
- Na razie jeszcze ani razu
Chcę
wlożylem rękawic.
J)O prostu nieco wypocząć po
przeżyciach i trudach olimpij-

nie

skich. Wybieram .się na wczasy
Morza mam u siebie w domu
jjod dostatkiem. Wybiorę się
chyba w góry, oby tytko dopisala pogoda.
- Jak witają pana na Wyl>rzeżu?

-

Wszyscy

są

ciekawi jak

to tam bylo w Finlandii.

Jeź
się w

dżę więc dużo i staram
miarę swoich możliwości propagować spo1·t. Nigdy nie myślałem, że tak wielkie jest u

nas

tem

spor·
zainteresowanie
Z tym więk

pięściarskim

BOkSef ZY
Walczyć

bę dą W h8 Ij

szym zapalem zabiorę się po
wczasach, by dobrze przygoto
u:ać się do mistrzostw Europy,
które odbędą się w 1953 r. w
Polsce.
Ponieważ znamy jtiż ce! wizyty Chychly w Łodzi, rzucamy pytanie, c:zy ma tremę
filmu
nakręceniem
przed
, Pierwszy dzień w Warsza·

111ie".
- Nie wiem, jak to wszystko ma wyglądać, bo w takiej
roli nigdy jeszcze nie wystę
powalem. Sl·yszalem, że przeciwnikiem moim ma być lannagrody
państwowej
reat
Adolf Dymsza. Sam jestem bar
dzo ciekaw jak to wypadnie.
- Jak długo będziecie w Ł'
dzi? - Na to pytanie odpowitt
da siedząC11 dotąd milcząco
Sztam.
- Kilka godzin. Wpadniemy
teraz do Filmu, a potem Zygmunt od razu pojedzie d:J
Gdańska, a ja do Warszawy.
Do Łodzi natomiast przy?edzi~
my na dłuższy czas po ustale·
nitt konkretnie terminu nakręcania filmu.
pytamy
zakończenie
Na
Sztama, czy czasami dosyć dlu
gi urlop Chychły nie spowoduje, że zbyt przybierze na
wadze.
Chychlą nigdy nie mia
łem pod tym względem klo·
potu. Je:feli nawet przybedzie
mu kilogram czy nawet dwn
na wadze, to niewielkie zmartwienie, bo po niewielu treningach będzie miał normal-

z

o r ganizatony turn ieju bokserak iego Gwardii post anowili zawody p rzep row adzi ć w hall na Wi·
d r.ew ie. zawody odbędą alę 22, 23
i 24 bm.
w prenvszych dw6<:h dn!ac-h za
wody rozpoczynać się będą o
godz. 18, a niedzielne finały roz- ną wagę . „
poczną się o godz. 11.
- No i nadal mistrzowski:t
Przypominamy , że w tu:tinleJu
udział weźmie szereg formę - wyrażamy swoją naGwardii
=anych pi ęśc i arzy z Kolczyń- dzieję
J N' · ki
·
skim, Komudą , KP sperczak:em 1
ieCJ.ec
·
Tyczyńskim na czele ,

I

- Widzieliście kiedy, ludecz.kowle złoci - prawił - żeby
Jonasz, o którym Biblia pis.ze, siedział w wielorybim brz_uchu w ubraniu? Nagi musiał być, jak go matka na świat
wydała bo inaczej być nie mogło. Widzieliście kiedy, żeby
gruby Ferfecki kąpał się w Wiśle w ubraniu? Nie widzieliście! A nasze chłopczyska?„. Czy też kąpią się w ubraniu?
Nie kąpią! Każdy człowiek, co ~fo wody polezie, mu.si się
rozebrać bo byłaby szkoda ubrania. Zniszczy je i zbyte! Tak
S<1mo b;ło z Jonaszem. Kąpał się w morru bez ubrania,
ubranie zostawił na brzegu, przypłynął wieloryb i bam! ..•
Już f!O połknął i już n.agi Jonasz siedzi.al w brz1.1chu!...
- To jest rychtyk prowd.a! - przyświadczyły liczne
głosy.

- No, tóż! A dyć poza tym Italczyk UBzanował wstyd
1
.
:męski i zakrył go figo·wym listkiem!
Prychnęły śmiechy, zachichotały dewotki, lecz rychło się
spostrzegły, że należy spluwać z wielkiego ob~zydzeni.a.
Wszyscy inni zaś przytakiwali staremu Fafu!e, boc yrawdę
powiedział rzetelną, Jonasz 1.-aś je.st szumny i ozdobi miasto
j<:'5zcze piękniej, aniżeli koślawy święty _Flodan zdobi Cieszyn.
- Dobrze, dobrze! - wychynął czyjś nieufny głoo. - Ale
czy to na ozaist Jonasz? A jeśli to Lucyper, lebo co?„.
- Nie plećcie! - podjął Fafuła. Ja wóm powiadom, że to
święty Jonasz, tóż to jest święty Jonasz. A zresztą, dyć nasz
burmisterek powiedzieli, że to święty Jonasz, a i-Oden Lu·
cyper!
Uspokoili się wszyscy i wciąż gromadzili się przed cysterną. Otoczyli szeroki, okrągły basen i pa•trzyli urzeczeni w
'l'rytona. Woda z.aś dzwonił.a jednostajnie, ciurczała z rozdziawionego pyska ryby, roztapiał.a w sobie słońce, pachniała przyjemnym chłodem. A gdy nadjechali jabłonkowscy
kupcy na pakownych brykach z uher.skim winem w beczuł
kach, stanęli także przed cysterną, ga'oali biczyskami na
4 DZIENNIK ŁODZKI nr 199 (2515)D-3-1993l
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PRZEGRAŁ

W, CZĘSTOCHOWIE

nicy są natomiast wyrdnle slab:;!.
W Unil Wyg.lenda był wczoraj
naj~~pszy. Nowoczek, choć porsia·
dał te same t1zanse I Jechal długo
w c:r:olów<:e, później je,dnak nie~o
to samo d«>tyczy Wil·
„spuchł" Górndcy to młoda
czewsklego.
prezentująca
drużyl'la, flz:y<:znle
Ch wle-nda<:z,
słabo.
się równ.l·et
najb1m1zlel doJrzały kolarz tr.go
ze·spolu, był te-t najl~zy z Gór·
ników. l{olejność na i&t.'ld!onie w
parku m.i1>~kl.m była następuJą.·
ca:
1) Wrzesiil:!lkl (Kot.) 8:4o,3ł
2) Klabińskl (GW.) &MG,35
3) Wyglenda (Unia) 60:40.31
4 Llszk•lewLcz (Gw.) 6:40,37
>
5 Drąjlkow5kl (CWKS I) 6:40,37
>
61 Czyt (K~l.) 6~40,37
7 Hadaslk (CWKS m 6:40,31
>
u:aplak (CWKS I) 6:40,49
&)
Gabrych (Wł.) 6:42,29
Chwiendacz (Górnik) 6:50,10.
1

szą prz:ewagę

lru

bek z herbatą. W dągu 5 god"J:ln
przejechano 171 km. Tempo wl~c
nie-eo opadło.
Tych d>:l<lwlęclu, a więc Wrzeshi·Skl, Klablńsk!, Wyg!enda, L!szKaplak
l!!iewicz, Cz~. Hadasik,
i Gabrych trzyma się razem, WY·
rabla <:oraz większą p\l'zewagę nad
pozostałymi. Aż tu nagle z rowe·
ru s<:hodzi Gabry<:h. Guma 28 km
przed metą, rf>Zygnacja. z ewen·
tualnego zwycięstwa. Pe<:h! Ko·
rzystają. z tego joego konlmrend,
mocniej naciskają pedały - Pil
prostu uciekają, I tak jut Jadą
razem, Czyt, Wrzesiński, a póź·
n!e.J Kaplak 1 Wyglenda próbuje
m:leka.ć - ale w rezultac!e w~zyscy wJeźdł.ają. razem dD Olsztyna.
I o zwy<:lęstwle d..cydują ostat·
n:e me·try - ko1icówka na ble:!:n.i.
który poWygrał Wrzesi1iskl,
t;rafll łatwn "l'lo-yprzedzlć Klabil1·
skiego na ostatnich 159 m.
LeJ1$ZY od po7!o9tałych k&larzy
był t·et \Vyglenda, który z 6 miel·
sca. wydostał rslę na trze<:le. Do-ple
ro w dw.Je minuty za nimi przy.
Ga.bry<:h, który bardzo
j ocba.ł
szybko u.porał się z defe,ktem.
oka.zała się
Drużyna W!ólmiarzy
na pierwszym cta'Ple bardzo n ierówną. GBJbry<:h i Swlercz to sił·
n:iejsze punkty, pozostałl zawod-

:!

znanych zawodn·I ·
Z bardz!eJ
był 11, Ull;Jt 12,
ków :!\'OWO'C7ie'k
Królak 13, Salyga 14, Wllczews1'1
Wszyscy
19 1 Wój-elk 20,, Kuś u.
onI straclll po kllikanaścle minut
w stosunku do zwycięzcy etapu.
Dru:tynowo:

I

Gwardiia - ae:u,n
CWKS J - 20:U,4g
2-0:15,40
3) u:olejarz 20:25,26
4) Unia 5) Włókniarz 20:28,0S.
1)

2)

Nikt nie odgadł wyniku
Nagrodę pocieszenia
zdobył czytelnik ze Zgierza

Z

Polki

u-1

68)

Trytona, łechtali go, gdzie mogli 1 także się dziwili. Ich
konie pi-ły wodę z cysterny, a gdy się napiły, podnosiły łby,
patrzyły wytrzeszcz.onymi oczami na Trytona i rżały, jakby
się śmiały do rozpuku. Radość wielka zaś nastąpiła, gdy
z ratuszowej wieży nadleciały gołębie i z wielkim szumem
usiadłv n.a brzeżku muszłi. Gołębie t.rzepotały skrzydłaml,
podn~iły dziobki W)'soko i łykały
grnch~ły, piły wodę,
smakowitą wodę przez napuszone gardziołki. To było bardzo
piękne!...

W gospodzie zaś u Bulandry siedział burmistrz Marceliusz Kurzejka z radnymi poił uherskim winem majstra
Ferdinanda, pokleJ'.YUjąc go po ramieniu i zapowiadając mu,
że i:er.az jeszcze mu.~i wyrzew. ć z kamienia dwa sztuczne
gryfony, które ustawione u wejścia przed raituszem, będą
wielką ozdobą miasta.
Za zwiewnymi firankam' .;aś, po.m gęstwą pelargonii siedziała burmistrzanka Gryzelda i patrzyła na Trytona. A co
jej oczy spotkały się z jego wdzięczną postacią, ogarni.aly 3ą
coraz większe . płomienie, a krew coraz warciej przelewała
się w jej sercu. Potem znowu schylała głowę i czytała po raz
nie wiedzieć który o szlachetnym rycerzu Piotrze z Prow.ansyjej ze srebrnymi kluczami.
Wieczorem wrócił burmistrz Marceliusz Kurzejka do domu. odprowadzany ze śpiewem i helokaniem. Zataczał się
mocno z Ferdinandem, albowiem wychylili sporo szklanic

wygrały

z

Polska - Bułgaria zwyclężyła Pol
sika 3:1, plerwaze dwa sety wygrały Polki 15:12 1 15:9,
Trzeca set :r:a.koń-czył się zwy'Clę·
stwem Bułi;arek 4:15. czwarty set
przyni6sł zwycięstwo Polkom 15:9.

epo-tkan1ach d!Ml·
reoprezenta<:Ja Izraela.
3:0
Libanu
drużynę
p·o.koinała
(15:8, 18:14, 15;6), ZSRR - Rumunia 3:o (15:10, is:2, 15:8), Bulcazla
- Fln1andia 3:0 (15:2, 15:0, 15:3),
Fra.n-cja - Indie 3:0 (15:9, 15:3,
W

nie sroz1.1m!al dokładnie warunków na.szego kon.kur&u, nie podał
bowiem wYnLków gp«>tkań, a je-dy
nie wytypow a ł im1..,nie drutyny
ZwYcięskle. OezywHcie kupon ~n
„zdyskwallfl'ltowany", bo
został
nie odpowiadał w~runkom, a oprócz te>go jego autor nie przewi
władz dział remi.Sów, zaś przyznał zwy.
rzą~nie
pibltarskich, 0<1- clęstwa Górnhkow1 (R) i Ogniwu
w o- (Byt.),
wołuj ąee
chwili
statniej
Ponlewat jeden 11 uczestników
mece CWKS _
Gwardia (Kr.) w konik\111."su ob. Ryszard Rozplórnki,
mo- Zgierz, ul. Gen. Swierca:ews~iego
wars:zawie
gło wywołać tro- 39 m. 13 był najbliżS>zy prawdy,
odgadł wynLk: meczu OWKS CKr.)
zamieszania
chę
- Górni.k (Rad.) 1:1, zaś meoz
- ale niepotrzeb Włókniarz (Ł) Ogniw<> (Byt.)
nle. Bo po prostu wynik tego typował .2:.2 (gcyby wylcorzyetsno
rezul·
obustronnie rzuty karne,
spotkania, podanego na kuponach tat spotka·n ia byłby właśnie ten)
napray.znać
postanowiono
jemu
nte brallśmy pod uwagę.
Niemniej .jednak 1 taik taden z gro<ię pocieszenia w postaci ksląż
uczesbników na.s-z.-ego błyslcawicz- kl Elizy Orzeszkowej „DziuTd.zionego kon·k urnu nie od.gadl prawi· wie".
clłowo wyniku meczów OWKS
Po odbiór nagrody prosimy Jej
(Kr.) _ Górnilc (Rad.) 1 Włólt·
i d r
i
zgł
d b
oszoen e 8 fl 0„ enlarz (L) - Ogniwo (Byt.). Lecz z 0 YWCll ~
da·k cji „Dzienmka Łódzkiego przyznać trzeba, że większość
czestników typowało niskie wy-\se-kretarlat, Łódź, ul. P!otrltow·
nikł 2·1 1 ·2 1 ·o itp Jeden z czy- ska 96, !Il p. w godz. od lll-13.
·
· • · • ·
(Z.S.)
telnlków „Da.iennilll:a Łódzoklego"

Duto ozasu zabrało nam wertowanie ke>pert i istudiowanie kUJOO·
nów nadeałanych w olbrzymiej
!!ości na nasz błytlkaw:lcrzny konkurs, po1egający na odgadnięciu
wynl:ku trze<:h s:pollkań o miatrzostwo I Ligi, grupy drugiej.
Wprawdzie sa-

•

Ustka, 16. VIII. 1952 przez noszenie krótkich spode•
nek i ma nadzieję, że sprawo•
kuje tym słońce do intertven•
Panie Redaktorze!
po cji, ale o żadnym wyżu w tej
Gorąco mi się zrobilo
przeczytaniu w „Dziennik•i' okolicy nie słychać. Słychać
notatlci o wyżu barometrycz- natomiast od czterech tygodni
nym zalegającym nad Łodzią. narzekania na pogodę i odglotudzież nad całą Europą i sy kichania w różnej tonacji.
Atl.antykiem. Jednocześni.e za- Wszyscy chodzą „zgęsiali" t.zn.
dałam sobie pytanie, gdzie ja mają gęsią skórkę i wrogi sto' sunek do prognozy pogody, kt6
się znajduję?
W Łodzi asfalt ulic topi się ra wisi na slupie przed domem
„Hutniczanka".
jak wosk, w Warszawie, Wroc- tbczasowym
ła.wiu, Bukareszcie i Belgra- i głosi: „jutro przejściowe zadzie upal przekracza w kilku chmurzenie z możliwościami
set procentach swój plan, a tu ovadów". Tak jest od tygod·
w Ustce, powiatu slupeckiego nia. A pr.zed tym było: „zn- zupełnie nie tak, jak w chmurzenia z m.:iżli.wościamł
PIHM-owskiej Europie. Zie- przelotnych rozjaśnień".
mia nie wysycha od deszczu, W czasie tych przelotnych roz
slońca nie ma ani na lekar· jaśnieil. opalaliśm11 się tu i ów
stwo, morze skurczone od zim dzie: na plaży, na wydmach
na i wczasowicze też. Więk- leśnych, na plecach i odwrotzdążyli opalić
szość usiłuje hartować ciało nie. Niektórzy
tylko tyły, inni znów przody.
Zależy w jakiej pozycji kogo
zaskoczyły promienie słonecz
mistrzostw świata
ne.
Siedzę so'bie teraz owinięta
w Moskwie
kocem w koszu zawleczonym
(nie przeze mnie) z plaży na
mostek łączący brzeg z wielBułgarią
kim budynkiem stercząC11m na
MOSKWA. - We wtorek, 19 bm. po.rach w morzu.
W zeszłym roku bu.011nek
w trzecim dniu mistrzostw świata
w siatkówce, sla.tkarze polscy prze ten wyposażony we wszystkie
grali z Węgrami 3:2, a polska dru- urządzenia cywilizacji byl bai cieszył się
żyna kobieca wygrała z Bułgarią rem mlecznym
Prosto
wieU<;,ą popularnością.
3:1.
Mecz Polska - Węfry bY1 n.l e- Z morza szlo się po stopniach
Po pierw· no. zsiadłe mleko i jajecznicę.
zwy.kle Interesują-cy.
scyeh dwóch setach, kt6re wy. Dzi.ś pustymi oczodolami okien
straszy.
grali Polacy - 15:9 1 15:10 Węgrzy wlatuje tu wiatr i
przejmują inlcja.tywę t wygrywają Nieposłusznym dzieciom mat·
trze.ci set 9:15, czwarty 15:10 i pią· ki grożą: jak będziesz lazł daleka w morze to zamknę cię
ty 1s:7.
w spotkaniu drużyn kobiecych w tej budzie i szczur·y cię zje-

pozo-sta.~·<:11.

żyn męskich

15:7).

W łrodę 29 bm. 11la.tkarze pol·
:i.cy gra.Ją 11 drużyną Bul;;arll.

Mistrzostwa
le!ckoaHetyczne
Włókniarza

I

dzą!

A ja bym postraszyła Miejskq Radę Narodową, bo naprawdę to jest karygodne, pozwalać na niszczenie takiego
ładnego obiektu. Z koszami to
samo. Nil<.t o nie nie dba. W
przysziym roku nie będą się na
dawaly nawet do noszenia kar
tafli.
Poza tym nic ciekawego.
Gdybv nie kajaki na rzece
Słupi, wyciecz/ci „Barbarą" w
morze, spacery po gazety, odczytywanie prognozy pogody,
sŁuchanie szumu morza, czytanie książek z miejscowej biblioteki, strzelanie do drop·
sów tv strzelnicy, obserwowanie pojedynków tenisowych
to
na korcie „Stati" itp.
człowiek chybaby się nudZ'. 1•
kupiłam
Żeby tego uniknąć
na kilka dni przed końcem
urlopu bilety do Łodzi i poczułam się lepiej. Mam nad.zie
ję. ~e zdążę się jeszcze opatić
na stadionie „ Włókniarza" tra
fiając wprost tv objęcia wyżu
l'arometrycznego zaleg1tjącego
z wyjąt
Europę i Atiantylc
/dem Ustki i okolic.

Postaramy się mistrzostwa centralne w.lókniarz:a w Lodzi ZO'.·
ganizowac znacznie lepiej nlż mistrzostwa Po-Isk! we Wroclowlu Z. s.
przewodniczący
zapewnia
Włókniarz T. stolarek.
1'.iistr::ostwa
odbędą s1ę 30 1
• ,...,,
.............--. 1
31 bm. na stactionle przy Al.
\......ii-'~
unii
'
"
W. dniu otwar
Zalączam slono-gorzkie pocia m istrzostw ;drowienia.
zo.rgan !lzujemy
powitanie naszej rekord,listki \v
Z o-Ta
rzucie oszczepem Marysi CiachóW
roprzyszłym
w
Ale
S.:
P.
wcią·
\ny z Tomaszowa. Ciachówna
gnie flagę na maszt i podzieli s·~ ku pojadę chyba znów do
z Igrayslt
swymi wrażeniami
Ustki.
Olimpijskich,

uherskiego wina. Położył się też rychło do łóżka, utrudzon
wielce całodziennymi wrażeniami.
Gryzeldka zaś pomodliła się i położyła w panieńskiej łoż
nicy. Okno było otwarte. Nie mogla zasnać, gdyż pod powiekami widziała wciąż tamtego nagiego Trytona z cysterny, który miał czarne oczy. włochatą pierś, drapieżne i mo.cne ramiona. Zegar na ratuszowej wieży liczył powoli czas.
J'uż całe miasto spało. Tyle tylko, co ten człapiący czasem
pod oknami garbaty Warcynga z latarnią i srogą halabardą, i dalekie szczekanie psów za miastem.
W pewnej chwili przypomniała sobie tamto opowi11danie Ferdinanda o italskiej ducissie, która tak bardzo miło
wała Trytona, że on żywy zstępował do niej„.
Wstała i podeszła do okna.
Księżyc stał wysoko. Stroił zmurszałe szędzloly 'srebrną
na runkowym bruku,
polewą, leżał w głębokim uśpieniu
nurzał się w cysternie, a bełkocącą wodę, co z muszli ciekła, zamieniał w żywe srebro. świecił w oczy Trytonowi.
Gryzelda przeciągnęła się, a wtedy giezłeczko zsunęło się
z ramienia i odkryło lewą pierś. Nie podniosła g1ezłeczka.
Stała w oknie z rozpuszczonymi włosami, blada, urzeczona i słodka. Wyciągnęła ramiona. I wtedy - o, błogosła
wiony Janie Sarkandrze! - Tryton podniósł głowę, że muszla przechyliła się na plecy,. a woda wylała się strugą. Teraz odkłada muszlę, wstaje, prostuje się, w:vciąga ramiona„. Schodzi z cysterny, idzie, coraz bliżej, do okna podchodzi... Cz,arne oczy gorzeją, zęby łyskają w drapieżnym
uśmiechu, a serce wali stokrotnym młotem.
- Tryton! - szepnęła Gryzelda.
- Ducissa Gryzelda - slyszy szept za oknem.
- Fernando! - szepce znowu Gryzelda, a serce szaleje.
_
Zamykają się bowiem koło niej mocne, męskie ramiona.
Odtąd dział,y się dziwne rzeczy w mi?steczku po nocach.
.:c. d, n.}
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