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Delegaci krajów gospodarczo zacofanych

potępiają zaborczą politykę

USA

Z obrad ONZ
Komisja Ekonomiezno - Fina.nisawa Zgroonadzenla ogóLnego NZ rozpoczęła
debatę
nad problemem pomocy
dla krajów gospoda:rezo zacofanych.
Przedstawiciele pańsbw kolondalnych: Stanów ZjecLnoozonych, w.
Brytanii, Francji itd. twierdzili,
że rzekomo Jedyną drogą do przyN-OWY JORlt. -

rozwoju ekonomicznego
krajów zacofanych jest um-0żli.wie

śpieszenia

Cena wraz s

"Panoramą"

30 gr.

DZIENNIK
ł.,ODZKI

Gratulacje zaRranicznych·mężów stanu
z okazji 35 rocznicy

Rewolucji Patdziernikowej

MOSKWA. - W PIĄTKOWE.T PRASIE MOSKIEWSKIEJ' UKA•
ZAŁ Y SIĘ TEKSTY DEPESZ GR ATULACY JNYCH PRZESŁANYCH
DO GENERALISSIMUSA STALIN.A PRZEZ NASTĘPUJĄCYCH ZAnie kapitałom amerykańSk.'i>n i
GRANICZNYCH MĘŻOW STANU:
angielskim jak najszers.zej penepr.zewodniczą.cy
Centralnego Rzeczypos·politej Ludowej Józef
tracji do tych krajów. Usiłowali
,:ządu Ludowego Chińs>kiej Repu- Cyranlkiew!cz,
prem;er Repubii·kl
oni uk·ryć fakt, !.ż w wyniku wiebliki Ludowej
Mao T<se-tn~g. Czechosłowackiej Anton!n Za.poŁódź, 9 i 10 listop&da 1952 r.
lowiekowego panoszenia się m<>- Rok VIII nr 270 (2586)
prezes Rady Ministrów Polskiej tl>clky, ;pre"Zes rady ministrów
Rumuńskiej
Republ~ki
Lud-0wej
carstw imperialistycznych, sytuaG. Glteorghliu - Dei.i, prezes racja. gos,podarcza w krajach kolody ministrów Węgie r skiej Re•
nialnych i zależnych J·e<>t brurdzo
,publllki Lu<iowej
M ~ ,;.vas
Ra...
.kO<Si,
p.rezes rady
,n i n~tróW'
ciężk.a.
Buł,ga.rs!dej
Re!)Ubliki
LudoDelegact Egiptu, Pakistanu, JJD.wej W. Cze,rwe.nkow, premier'
Conez.}i, Iranu, Kuby i ~ dali w
gabinetu ministrów Ko.reańEk i ejJ
!lepu bliki Ludowo-Demok ra tycz»WYc.h
przemówiMiach
obraz
nej Kl.m Ir-sen, p.remier NiemiecclężkJeJ sytuao.ji gospodaroczej kh
kiej Republiki De.moikratycznej
krajów, wyrażaJąe szczegółn~ nteO. Grotewohl, prezydent Vietnami;kiej Republiki Demo.k•ra tyc, nej
Międzynarodowy ~dowclenie z poUty>ki mocarstw
Ho Szi Minh, premier M-0ngo!slciet
:mpe-rlailisty.cuiych w dziedzinJie
Republi"'i Ludowej J, Cedw.ba! 1
ol>niża.n..ia eein suroweów, wywopremier Indii Nebm.
żony-eh z krai,fów zae1>fanyeh 1>raz
strzyk, w którym wrlęlo udział Do M. Szwernllka na<ieSllałi depew dziedzinie tworzenia sztu.cznych
tysiące mieszkańców Krakowa. sze g.ratu\acyjne:
Prezydent Rz~Utej PolW XXXV rocznicę Rewolu· .!lk.iej B<>leslaw Bierut, prezyWARSZAW A. W dniach bar.ier I murów eedn•ych. DeJegat
Haiti ośwla.dczył wprost, że ka.picji
Październikowej dokonano d,e nt
Repu.bliki
Czechosłowa<e•
·1 0-11 bm. studenci polscy
ta! zaigraniezny ekisploatuje kraje
w Jeleniej Górze uroczystego klej Kłeanent G<>t.twaJ:d, przewodnicząey
P.rez}'dlunn
wraz z postępowymi studenta- za.cofa.ne, zgamlaiją.c o.lbrzymie eyW!.elkiego
oosł-0nięcia
ufundowanego Zgromadzenia Narodowego
Rumi caŁego świata uroc.ayście ski l nie dbaJąe o postę,p gospoprzez miejscowe społeczeństwo muńskiej Republiki Ludowe.1 dr
darczy
~vyzyski·wanych krajów.
Petru
Groza.
przewodniczący Raobchodzić będą Międzynarodo
WARSZAWA. - Niezwykle uroczyście obchodZi spoŁeczeń Pomnika Wdzięczności dla Ar- dy Prezydialnej
Węg i ersk i ej RePrzedstawiciele Arabii Saudyj- stwo polskie XXXV rocznicę Wielkiej Socjalistycznej
Rewo· :nii Radzieckiej.
wy Tydzień Studenta.
publiki
Ludowej
Jstvan Dobl,
ru<fej i Egiptu potęp:hli uzależnia lucji Październikowej.
Na uroczystość przybyły ty· przewodniezący prezydium
ZgroMiędzynarodowy
Tydzień nie przez mooaratwa i·mperia.Jistysięczne rzesze robotników miej ma<izenia Ludowego
Buigarskiej
Republllki.
Ludowej
GeO'l'gl
Dam!aczne
scowych
inwestyeji
zakładów
kapitałowych
przemysłood
Studenta przebiegać będzie w
W miastach i wsiach całego szym kraju. W wielu miastach
now, przewodniczący ,prezy'Clium
kraju odbywają się liczne aka- odbywają się uroczyste pocho- wych.
Na}wyższego zg,romudzenia Ludo·
Polsce w roku bieźącym wo- przyw!le-Jów politycznych.
W dyskusji zabierali głos rów- demie, na których uczestnicy dy i capstrzyki. Społeczeństwo
Wartę honorową przy pomni wego Koreańs'kieJ Republi.kl Lukół mobilizacji szerokich rzesz nież przedstawiciele Polski, Czemanifestują swą miłość i wdzię oddaje hołd poległym w wal- ku, tonącym w czerwonych i d-0wo - Demokratyeznej Kim Du•
studentów w przygotowaniach chosłowacJi 1 ZSRR. Podkreślili c~n<:ść dla wielkiego kraju so· kach wyzwoleńczych bohate· biało-czerwonych flagach za-1 Bon,, .Pre'Zydent Niem i ec'k ~eJ R;.
I' ·_,_i
W · ka p 1 pubhkt Demokratvczne1 \V. P!e-e -•
do Kongresu Narodów w Obro oni, że romzerzenie handll-Owych i c~ahzmu. Na uroczystych ma- rom radzieckim, składając na ci~gnę i Zvu1 erze
OJS
o - prezydent UI!iii BuT.Illańsk!ej dr
skiego.
Bau.
9
nie Pokoju i Międzynarodowe)' gospodarczych sto 1.rnikónwnoz P~Ya- sowkach robotnicy mówią o ich grobach wieńce.
.
jami zacofanym! pow1
- wielkiej pomocy Związku RaKonferencji w Obronie Praw czyniać się do rozwoju przemysłu, dzieckiego, którego doświadcze
Dnia 8 bm. w · hali sportowej
Młodzieży, która odbędzie się rolnictwa i. transportiu w tych kra- nia przyspieszają tempo budow w Warszawie odbyła się uronictwa socjalistycznego w na- czysta akademia z powodu
w 1953 r.
Jach.
rozpoczęcia
Miesiąca
Pogłębienia
Przyjaźni PolskoRadzieckiej,
zorganizowana
staraniem okręgu ~tołecznego
TPP-R. Wielką halę wypełniły
głoszony ostatnio ko- nywanie planów państwawycll
liczne rzesze mieszkańców sto
mun.ikat PKPG o wy- nie tylko w pełni lecz z nadlicy, które przybyły, aby dać
konaniu
narodowego wYżką. Przecież dzięki r.e ali·
wyraz uczuciom przyjaźni do planu
gospodarczego w 3 zacJi zobowiązań w ramach
narodów Związku Radzieckie- kwartale rb. s<twierdza, że czynu produkcyjnego dla UC'l:go.
produkcja globalna na.szego cze.nia XIX Zjazdu KPZR l
• • •
przemy.słu
(SOCjalistyc:znego Programu Wyborczego Fronwnuł.a w ~ o~e o 21 tn Narodowego, wiele cakłaWyratając uczucia głęboki.ej proc.
W porownam~ z 3 dów i gałęzi produkcyjnych
walczącą
hasłem
nych, którym również jak i czci 1 hołdu poległym w wal- k.walI'~ł~ ~95~ r. zwiększy~ pn:ekroezyło znacznie wykonam drogi jest los ludzlrości, kach 0 wyzwolenie Wybrzeża SLę rowmez i to ~czme nanłe planu 1 nadal ~ysoko
przypada dziś w udziale wyso- żołnierzom Armii Radzieckiej, (o 26 proc.) ~dy ~westy· go przekracza. i:zeclez szeko podnieść sztandar, na któ· ludność Gdańska, Gdyni, So· cyjne. UtrzymuJemy więc na- res zakładów, ktore w porym
jest wypisane hasło: potu i Elbląga oraz licznych dal. z roku na
ro;k
wY-; pnednic:h miesiącach nie do„Szczęście człowieka jest naj- miasteczek Pomorza, złożyła w so~1e . t~~po rOZWOJ?We te~ ciągnęły do stu procenł planu
wyższym prawem".
dniu 35 rocznicy Wielkiej So- na3wazn1e3~j . na~eJ gałęz'i I borykały się z dużymi trudWczoraj rozpoczął w Łodzi obrady 3-dnlowy XII Zjazd MiW imię tego hasła pracowali cjalistycznej
Rewolucji Paź- gospodarczeJ, , J'.liką. 3est prze- nośclami - dzięki zobowiązakrobiologów Polskich.
i poświęcili całe swoje życie dziernikowej liczne wieńce i my.sł. Inne dz1e.dziny Jf06f?<>: Jlliom przedzjazdowym 1 przed
Celem pierwszego dn.fa obra d było za.jęcie sta.nowiska twórcy naszej nauki Pasteur, wiązanki kwiatów na grobach, parezie
wyk.azUJll
rowruez wyborczym oraz aktywizacji
przez polskich mikrobiologów wobeo barbarzyńskiej wojny Koch, Miecznikow i setki in- poległych bohaterów radziec- poetęp.
załort I kierownictw zakła·
bakteriologicznej, prowadzonej przez amerykańskie~ agreso- nych ludzi. Trzeba, abyśmy kich.
Ale poczucie dobrze speł· d6w, w ciągu miesiąca wn;eśnadal byli wrażliwi na ból i
rów w Korei i Chłnaeh Północnych,
n•i•onego obowiązku, zadowo- nia nadrobiły z nadwyżką swe
nieszczęście człowieka, niezale• • • "';"·
lenie z wyników naszej zbio- dcttychczasowe zaległości..
Pierwszy referat programożnie od tego, jaki jest kolor je
· TVru>
ogłob
mieć
wy zjazdu wYgłosił prof. U. Ł.
roweJ .,,.":'cy m
Y
Czyż więc nie jest to naj-'
dr. Zygmunt Szymanowski.
go skóry gdzie on żyje. TrzeW uroczystym nastroju po· mie3sce tylko wtedy, gdybyś- lepszym dowodem, źe mobiliMi.krobiologia
nasza,
która
ba abyśmy pamiętali, źe to wagi, przy dźwiękach hymnu my w pełni i we wszystkich zacja wysiłku i świadomości
przez pół wieku nie miała w
' „dziś", które jest udziałem Zwią7..ku Radzieckiego kilka„ dziedzinach wykonali _zada· załóg wokół zadań planu, że
ustroju kapitalistycznym władzieci i matek koreańskich dziesiąt delegacji robotniczych nia wyznaczone w p1arue na zdecydowana wola walki z
ściwvch warunków rozwoju _
może się jutro stać udziałem i młodzieżowych złożyło wień· r . 1952 ·i na po67.1Czególne je- trudności.ami, że ambicja i dostwierdził mówca _ dziś w
naszych dzieci i kobiet. Jeśli ce na grobach żołnierzy radziec go kwartały.
brze pojęty patriotyzm zakłaPolsce Ludowej rozszerzyła
o tym będziemy pamiętać to kich poległych w walkach o
Tymczasem,
jak stwierdza dowy są w stanie przełamać
swą działalność w nowych isto
wtedy naszą pracą i postawą oswobodzenie Krakowa. żołnie komunikat PKPG, plan pro- wszelkie trudności, uruchomić
tnych dla naszego kraju kiemoralną stworzymy mur, o któ rze i ZMP-owcy
zaciągnęli dukcji globalnej przemysłu wszystkie rezerwy, podnieść
runkach _ w dziedzinie miry rozbije głowę obóz wojny i przy grobach wartę honorową. według
wartości
wYkonany zdecydowanie na wyższy pokrobiologii przemysłowej i rol
nienawiści".
Uroczystość złożenia wieńców zci;.tał za III kwactał tylko w ziom zarówno styl pracy, jak
niczej. 600 mikrobiologów pol(Dalszy ciąg na str. 5)
poprzedził manifestacyjny cap 96,7 proc., a plan za okres 9 i jej organizację.
skich pracuje twórczo w sze:n-cy 1 b. (styczeń - wrzeDo końca roku pozostało
regu ośrodków naukowych wią
sień) - w 98,2 proc.
niespełna dwa miesiące. Jest
żąc teorię z praktyką, z rozNieooiągnięcie pełnego.' stu- więc czasu niewiele. Wystarwojem życia gospodarczego, z
procentowego wykonania za- czająco jednak, aby zaległośct
naszymj
ogólnopaństwowymi
dań planu, za okres ubieg- w wykonaniu planu za III
· ...
· to
d
łych trzech kwaa.-tałów,
pro- kwartał i miesiące poprzedP 1anami ..... ączy się
z za aPROFESOROWIE
k
·
ł
k
1 k' · kt 0•
dukcji przemy.słowej ja o ca· nie, na wielu odcinkach nadniami ca ej nau i po s ieJ,
SZYMANOWSKI t HIRSZFELD
RC'IJOlncja XD Zjazdu Ml- wodem niesłychanych cierpień łości, nie doty,.,,..,, rzecz pro- robić.
ra nie będzie już nigdy jak on
i
ó
twi
_„
giś uważana za zbytek, bez któ nowski - składam wyrazy po- krob olog w s
erdza m. in. nuodu pols~lego. Jeszcze gor- sta,, wsz~ich gał~ i roJest to tym bardziej możllreg0 państwo może się obejść. dziękowania Pierwszemu ObyXII Zjazd Polskich Mikro- sze olerplenia p~eżYWa obec- ~J~W teJ prod~CJl. P~e· we i ko.n:ieczne, że w ogromŻródło tej zasadniczej zmiany watelowi Polskiej Rzeczypo- biologów obradujący w dniach nie naród koreanski
c1~rue, szereg . waznyc~ d:zie- nej większości wypadków po-roli nauki _ mówił prof. z. spolitej Ludowej - Prezyden- s - 10 listopada br. w Łodzi
Wobec fak~ stosowania bro dzm produkcyJnych Jak np. wodem niewykonania zadań
Szymanowski _ tkwi w ide- toWi Bolesławi Bienitowi.
stwierdza ze zgrozą · i oburze· ni bakterlolo~icznej zakazanej produkcja rud cynku, ołowiu, planu były nie zewnętrzne
ałach Wielkiej Socjalistycznej
W dalszym ciągu obrad za- njem, Iż bakteriologia, nauka, przez pr~tokoł ge?ewskf w r. parowozów, wa.g~nów ~~- trudności obiektywne,
lecz
Rewol~cj1. Pażdzierni·kowej.
brał głos dr. ~man Pakuła, która winna służyć człowiekO- l925 naród k~reanski odwołał wych. samochodów, ~iągru- wewnątrzzakładowe
niedoReallzuJąc j~j ideały, rząd sekretar.z P~lsk1<:go Towarzy- wi, jego zdrowiu i szczęściu się do opinii swiata.
ków, superfosfatu i lllllYCh magania w pracy, jak np. zła
Pols•ki LudoweJ stworzył na- stwa M1krob1olog1cznego. Skła jest wykorzystywana w celach . Polacy nauczeni gorzkim do ai:tykułów
przemysłowych, praca działów zaopatrzenia,
szej nauce wspaniałe i wszech dając sprawozdanie z akcj.i te- ludobójczych.
swiadczeniem dobrze wtedzą rue tylko wykonał.a P~ lecz słabe wykorzystanie mocy pro
stronne warunki rozwoju i za go
Towarzystwa przeciwko
ostatnia wojna stała się po. jak daleko sprawy mogą zajść osiągnęła
poziom .nieJed.nO- dukcyjnej,
niewykorzystanie
to w imieniu zjazdu - zakoń- woJme bakteriologicznej dr.
Jeśli prawda nie dotrze do krotnie mac.Mie wyzs'lfY·
istniejących rezerw materiaczył swój referat prof. Szyma- Pakuła m. in. powiedział:
wszystkich uczciwych ludzi i
Niernn.i,ej jednak niewyko· łowych i ludzkich.
„Fakty, które miały miejsce
jeśli zorganizowana wola na- nanie w pełni .za<lań planu
Ogromne znaczenie mobiliw ostatnich kilku latach, jak
rodów nie powstrzyma zbro· prze-z niektóre g.ałęz,ie w. pew zacyjne dla wYkonania zadań
zbrodnie imperialistów japońdniczej ręki. Dlatego też mi- nych dział.ach, np. hutn:~two planu mają dziesiątki tysięcy
skich w Chinach, ujawnione w
krobiolodzy polscy uważają za źelaza,
przemysł chemiczny wart produkcyjnych, p<><ijędenłóW
procesie Chabarowskim; zbroswój obowfązak przeciwstawić w zakresie produkcji kwasu tych przeq; załogi zakładów
dnie ludobójstwa hitlerowców,
I
się wszystkimi możliwymi śl'Od siarkowego, sody i nawozów przemysłowych i innych na
Dziś, 9 listopada 1952 r. których byliśmy naocznymi
Q kami próbom wykorzystywa- sztucznych, przemysł maszy- cześć 35 rocznicy Wielkiej
0 godz. 15, w świetlicy re- świadkami, wojna bakteriolo- KRAKOW. _ w xxxv r.ocznleę nla zdobyczy nauki dla maso- nowy w zakresie obra~iarek Socjalistycznej Rewolucji Paźprowadzona przez imwego unicestwienia. ludzi. Ce- do metali, przemysł mmeral- dziernikowej .
dakcJ.1 przy ul. Piotrkow- giczna
. li s t,ow amery k anskich
•
. cemen t u i m.
pena
w Wle~kieJ SoC\la.!·lstycmeJ &e<wołuejl Iem naszej nauki jest ochrona ny, w zakresie
Mówią one o rosnącym sta96
1
skiej
p. odbędzie się
Karei i Chinach Północnych- Październikowej otwarta zosta~a człowieka przed chorobami za. ne, spowodowało, że w ostate· le i pogłębiającym się uświa
NARADA ROBOCZA KO- świadczą o tym, iż burżuazja 7•5-ktlometrowa Unia tramwajowa kaźnymi. Wierzymy, i7. jest to cznym podsumowaniu, do peł- domieniu
politycznym najRESPONDENTOW z Ło- J·uz' dawno - J'ak pow1'ada Ge- Kraków - Nowa Buta. LLn1a ta row
• ni ez· ce1em uczc i wych b a. nego wyk onaruia
· plan u przez szerszych mas pracowniczych.
dzi,
PabiaJJiC,
Brzezin, neralissimus Stalin - „wyrzu- ląezy centrum Krakowa z połud- kteriologów amerykańskich.
nasz przemysł, zabrakło w III
Swą świadomość obyWatelStrykowa, Głowna, Zgier7.a.,, ciła za burtę sztandar demo- niową &ramą Kombinatu ButniW imię szczęścia ludzko0ści kwartale br. 3,3 proc., a za ską I polityczną, swą postawę
Konstantynowa I Ozorkowa. kracji i humanitaryzmu". To czego,
zwraeamy się z apelem do ba-lokres styczeń - wrzesień br. patriotyczną. swój udział we
Przodujący koresponden- nam, ludziom źyjącym w spoPrzeJa7Jd z cenrtrum Kra'kowa kteriologów
amerykańskich: - 1,1 proc.
Froncie Narodowyro,
który
i t
J
ks' • ,łeczeństwie budującym nowy do samego kombinatu trwać bę· „Potępcie wojnę bakteriologiTe kilka procent, to pozor· zadokumentowaliśmy tak jedrzyma I\ nagrody
ią,z ustrój, ustrój sprawiedliwośti dzi·e nli!wlele ponad 20 mtnut. W czną i uczyńcie wszystko dla nie niewięle. Ale przecież na- nomyśłnie w dniu WYborów
"społecznej oraz tym wszyst-I godzinadl szezytowego ruchu wo- jej ~atychmiastowea:o zaprze- szą ambicją, ':1aszą dumą było J
.
.
_____._....,.,..........._ _..___.-!!kim w kraiac:h_ kani.t.a.1.istvc.z- zy ltursować bęcl4 <:O ł ;min.uty,
stanią•:,
dotychczas i Je$.~ µ_d,a:l,_wyko- - .<Dalszy cicur na str. 2)'
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wysiłki

nadrobić zaległości

841 procen t
planu dziennego

w skupie ziemniaków
osiągnął
pow. łowicki
Województwo łódzkie w dniu
'7 Ilstopada 1952 roku uzyskało w planie dziennym skupu
trzody chlewnej 83 proc. W
itym dniu limity dzienne przekr<>czyły: powiat Piotrków 127,1 proc., Łask - 111,3 proc.,
104,7 proc i Sieradz
Wieluń - 101,7 proc. Najgorzej skupy
wał trzodę c.hlewną pow. Skier
niewice - 45,5 proc.
w ObOWląZkOWYCh dostawach bydła nastąpiła znaczna
poprawa.. Województwo wykonało plan dzienny w dniu 7 li&topada w 225 proc., zaś przodujący powiat piotrkowski osiągnął 414,5 proc. planu dzien
Il ego.

• • •

dostaW obowiązkowych
jemy również poprawę. Województwo jako całość w dniu 6
listopada wykonało plan dzien
ny w 121,l proc. a pow. łowi
cki osiągnął w tym dniu wspaW
niały rezultat 841,3 proc,
przeciwieństwie do niego powiat kutnowski nadal wlecze
się na szarym końcu w skupie
ziemniaków i uzyskał zaledwie
25,4 proc. planu dziennego.
Plan miesięczny województwo wykonało w 14,3 proc„ a
na czoło powiatów wysunął się
Łowicz 38,5 proc. planu.
Plan roczny województwo
wykonało do dnia 6 listopada
w 61,2 proc„ pow. łowicki 88,8 proc„ a pow. rawsko-roazowiccki 84,6 proc.

• • •

w planowym skupie zbo:ia
do dnia 6 listopada w planie
rocznym wojewódoztwo łódzkie
osiągnęło 81,8 proc., pow. radomszczański 85,1 proc., skier
niewicki 93,9 pr<>c„ piotrkowski 93,5 proc. i wieluński 92,9
proc.

Wzm óc

ec z y
W inte re sie NiemiRad„„
••„ „Rolnic

•
l

w

p o I~ o J u
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do Sejmu musimy dokumenDokumentować
tować nadaL
czynem.
Wykonaniem zadań planu
przez każdy dział pracy, przez
każdy zakład, przez każdą bez
wyjątku

gałąź

produkcyjną.

Wykonywaniem planów dziennych, dekadowYch i miesięcz·
nych. Wykonaniem planu rocznego, jako całości.
Nie możemy dopuścić do
tego, żeby wysiłek l energia
jednych - tych, którzy wypełniają zadania planu z nadw ogólnym
zostały
wyżką pomniejszone
obrachunku
przez słabe wynikł produkcyjnP. innych,
O wykonanie planu trzeba

11

•t

i ,,rolnicy"

I

modliła się

w

szałasie.

drogi, długiej na dłoń 1 teraz Jut
scho<lziło szparko. Było czerwone jak krew. Ha, bo krew
dzisiaj się poleje!. .. Czerwony kur zapieje na zamkowych
i dworskich dachach!... .Tuż słońce dotyka tarczą brzegu
ziemi. Już kryje się Ul ziemią._
Ondraszek przystąpił :z Barbarą l Juraszkiem do stosów.
Czekał na zmierzch. Słońce już się skrvło. Zachodnie niebo
jeszcze płonie, lecz o<l wschodniej stro"D.y zawleka si popiołem. Ondras•z ek dygoce ze wzruszenia. Jeden z juhasów
dmucha w małe ognisko. skąd Ondraszek weźmie głownię
i podpali st06y.„ Mrok zawleka niebo, wypiera resztki
zalewa doliny. Ondraszek sięga po
światła z zachodu,
Ujmuje w dłoń i wciąż dygoce ze wzruszenia.
głownię...
Oto za drobną chwilę przytknie ją do pierwszego stosu,
potem drugiego ... W dolinie stoją gotowi chłopi i patrza na
Łysą Górę. Wypatrują czterech płomieni!... Chyba tak samo dygocą ze wzruszenia, jak dygoce Ondraszek.
.
Z DZIENNIK ŁODZKI nr i70 ~258G).
Słońce miało ostatek

Londynu

Narada
a kt ywu

ZSP

I

która
Delegacja polska,
wyjechała na konferencję w
Berlinie, reprezentując cały
naród polski, domagać się
probiebędzie rozwiązania
mu niemieckiego w intereświatowego pokoju, tj.
sie
W interesie samych Niemiec,
. te I P '-ki i wszys t w m res e o~
kich sąsiadów Niemiec w interesie wszystkich bez
ś ·a.ta.
"Grod.
..,.,j....tk
.. „ -.. U .... OW W1W, B.

Adena.uer:

D'l'zwl

my Mikola3czyka:

praeę masowo-artystyczną w

„co tu l~t do wstydu C':7:'f \Ikrywania? co do &win czy aluzyjnych zaczepek? Toć lepiej zająć
się innymi farmami w Anglii i we
za państwoFrancji, nabywanymifundusze
spowe plenlądLe czy
leczne przez tzw. powierników 1
.przez nich potem przywłaszczone.
Nie zawadtiłoby też wyjaśnić
przed opinią publiczną, ja·k przechodziło na własność PIY}Va·tną
różne Inne mienie państwowe I
społeczne w postaci domów, dlnlkarni I przedsiębiorstw wydawniczych"„.

do zJednocze nia
otworem-

ki-

słym tego .słowa znaczeniu. Uczcst
nlctwo w ellmlnacJaclt uczeiln.lanych 280 grup stude•ncklch, obejmującyeh około 2,5 tys. studentów i 25 zespołów artystycznycll
oraz za.ln.teresowa.nle e-lillninacjami, taik uczelnianymi Ja'k 1 śr'7'd1>wiSlkowyml, przez które w przybłltelliu przewinęło się o:kolo 5 tysięcy studentów - są ~raw<lzianem, te poważnie zapo-czątkowaliśmy w tym o.kresie ma.sową pra
Cfl k11lturaln11 na uczelnla.ch".
DMszy ciąg narady, w której zal
blerali głos przedstawiciele mło
dzieży ze wszystkich uczelni łó<l.z
l<ich, był podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć, skontrolowaniem pracy, krytyką niedociągnięć, a także ustaleniem metod i wytycimych na przyszłość.
Na zakończenie, przedstawiciel
Rady Naczelnej ZSP - ob. Biały
uwagę na konieczność
zwrócił
współpracy młodzieży z profesurą
i z zakładowymi organizacjami
związkowymi, na konieczność upowszechnienia czytelnictwa a
także na konieczność silniejszego
repertuarem
między
powiązania
a przed.miokół art. m !odzieży tem i<lh "studiów.

ONDRASZKOW E OSTATKI

f

Barbara

%

WEWNĄTRZ

I

I znów się w!!izyscy rozeszli samowtór, samotn'!ć, jak wypadło. Braciszek z nimi. Chodziło o spotkanie się z Pindurem, o dopilnowanie początków poruszenia.
„ . •
Minął dzień i minęła noc.
Nastał trzeci dzień ostatni. Dziś wieczorem rozpocznie
'
Błę„.
Ondr~szek z Juras~iem niecie~liwili się, liczyli godziny,
czekali
patrzyli na wlokące się strasznie powoli słońce
zmierzchu. Na szczycie Łysej Góry wznosiły się luż czte·ry
ogromne stosy drzewa, poprzetykane smołą. ;Fod ~tosami
czatowali trzej juhasi.
Słońce powoli, bardzo powoli zstępowało z nieba na zachodnią stronę. Lasy przestały szumieć. Ptaki tylko wrzeszczały i Ondraszek próżno raz po raz sięgał na piersi i szukał palcem woreczka z inkluzem. Nie ma inkluza!.„

z Waszy ngtonu

tych wniosków prezydent Pleck streścił we
.
wstępie
na
wspomnianym
Drugi organ mikołajczykowstalo się rzeczą
Niedawno
przemówieniu: „PRZYWRO·
że mężowi opatrzno- ski, „Narodowiec" (z dnia 18
wiadomą,
NAROCENIE JEDNOSCI
DOWEJ, NIEPODLEGŁOSC ściowemu „rolników z Mar- vb. m.) grzmi następująco:
WOLNOSC s<.ałkowskiej" nie grozi już los „ ... Wid-0cznie według moralno~ct
NARODOWA,
„prawow;ci" p9d
bezrolnego. Odgrywajac wiado sanacyjnej, tylko rządu"
ma .ją TJndani „legalnego
. ·.
·
POLITYCZNA
0
ziemią. A może
władania
do
wo
pewwywiadzie
w
ę
l
r
mą
I
EKONOMICZNE
KR.AJU,
RÓWNOU- nego atlantyckiego mocarstwa przy tej o•kazji nie zawadzi zapyPOLITYCZNE
stało z ową ~~zydencją
ta.ć, co się
rolę nabyć „pan pre- wiejską
VlOBEC mógł
PRA WNIENIE
z f-0lwar'kam1, k om ., r 7 d.
zes"
lega.lny" nabył za p:eniąd.ze spo·
OBROSWIATA, PRAWO
Oczywiście JWP, a raczej leczne" ...
GRANIC
NY WŁASNYCH
Może i nie zawadzi, ale whZJED· PSL, (pan Stanisław lubiący
I SUWERENNOS C
PANSTWA dolary) Mikołajczyk nie kupił śdwie pytać nie warto. PrzeNOCZONEGO
OTO tej bagatelki - wielkiej farmy cież i tak wiadomo ...
NIEMIECKIEGO
Najkapitalniejszą rzeczą w
WIELKI PROGRAM TRAK pod Waszyngtonem: 120 ha doPOKOJOWEGO Z brej ziemi, 40 rasowych ślicz- całej tej historii jest to, że
TATU
PRZEDSTA- nych krów (w skanalizowanej oba odłamy emi-grandów
NIEMCAMI
WIONY PRZEZ RZĄD RA- oborze) itd. itd. - nie kupil tj. zarówno „rolnicy z waDZIECKI WOBEC CALE- p. Mikołajczyk te.j, powiadam, szyngtonu" jak i „rolnicy z
mają absolutną
GO ŚWIATA I NARODU bagatelki za cenę brzytwy i Londynu" ręcznika. Jedynega, jak pow- rację, kiedy oskarżają się na
NIEMIECKIEGO ".
Program ten spotkał się z szechnie wiadomo, mienia, ja- wzajem o całkowitą zgniliznę
obroń- kie posiadał, uchodząc z Pol- moralną i polityczną, o krap-oparciem milionów
ców pokoju na ca.łym świe- ski, w kufrze dyplomatyczneg o dzież grosza ptiblicznego i o
cie, którzy zdają sobie spra- samochodu pewn'1go mocar- inkasowanie pieniędzy z kas
obcego wywiadu.
wę z niebezpieczeństwa nd- stwa.
Charakteryzuje tych panów
Jeśli prezes „rolników z Mar
militaryzmu nierodzenia
mieckiego i którzy uważają ,·zalkowskiej" kupil te 120-hek znakomicie łacińskie powiedze
rozwiązanie problemu Nie- tarową małorolną chudobę, to nie: „ambo meliores".
Jeden lepszy od drugiego, a
mice za niezbędny wstęp do tylko z tęsknoty za ziemią pra
utrwalenia pokoju w Euro- ojców (waszyngtońskich) - tu drugi od pierwszego.
Ale żaden z nich nigdy już
dzież, z drobnych oszczędności.
pie.
Polacy należą do narodów Z drobnych oszczędności, u.civ, wladać nie będzie nawet pię·
zainteresowa- lanych w wiadomej s!u.żbie. . dzią ziemi polskiej.
najbardziej
B. W.
Sprawa stala się tak głośnych w pokojowym rozzagadnienia. na, iż emi-grandowie rywatistrzygnięciu
bo- zujący z panem MikołajczyWiemy
niemieckiego.
wiem o tym, że nasze Zie- kiem 0 względy tych samych
mie Zachodnie wciąż przed- wywiadów _ m. in. londyński,
stawiane są przez imperia- za.leska - andersowski „Dzienlisttw od Tdrum.aAnda i Ei- nik Polski i DziennikVIŻolnie- Dnia a bm. w gmachu Pol!tech·
·
· op'isyu;ac, ni.k"i Lód zk.ie j o db y1a się,
enauera, rza" :-: P o cz ę ri Ją
o wa.tykańskich
owera
sen
zorgamod polityków
studeno
narada
ZSP
przez
zowana
hektarotv.
120
wszerz
t
wzdluz
dla
ta.
y
r
k
·
_
Tito
d
0
Or gany . „pana yrezesa." za- k'iego a.ktywu pracy k uJtUll"a 1noz nę
Ja 0 Pzbrodniarzy
hitlerowskich
wojennych. 1 wiemy, że po- wrzaly g~iewem. i odpowiedzia masowej.
trafiliśmy przy pomocy na- ly ,z kolei „ro~mk01.n z Landy- Referat, omawiający wytycme
P:;,tkola3_czykowsk!e VII Plenum ZSP wygłosJ.l ob. Go-szych przyjaciół z NRD za- nu • .
mienić granicę na Odrze i „Jutr~ Polski z dnia 1_2 l;lb- ~; rący.
„EllmlnaeJe - za.zna.czyt mów-<
Nysie w granicę pokoju i tak pisze pt. „Farma i f~rma
na temat ~20-h.ektarowe3 far- ca _ w zasadzie za.po-czątkowaly
przyjaźni.

na zachodzie kraju XIX Zjazd KoPartii ruch na rzeC'ł: zjednoczomunistycznej
NieRadziec- nych i p.okojowych
Związku
kiego w imieniu Niemiec- miec.
kiej Socjalistycznej Partii
Ruch ten ogarnął nawet
prezydent NRD szerokie
Jedności,
mieszczan•
koła
Wilhelm Pieck, oświadczył: stwa. Były kanclerz Wirth
ŻYĆ
„NIEMCY PRAGNĄ
wygłosił z Karlsruhe (NiemSWEJ cy zachodnie)
W
POKOJOWO
przemowieOJCZYZ·
J
ZJEDNOCZONE
nie, w którym oświadczył
NIE I NIE MA TAKIEJ SI- lapidarnie:
je
„lepiej
MOGŁABY
KTÓRA
ŁY,
niż strzelać
współpracow:i.ć
70 MILIONOM do siebie" i zażądał
ODMÓWIĆ
l'okoNIEZA· wań z ZSRR w sprawie
ICH
NEMCÓW
FRA W A zjednoczenia Niemiec.
PRZECZALNEG O
ZnaDO ISTNIENIA JAKO JE- ny zaś pastor Niiemoeller
DEN NARÓD".
poparcie
swe
zapowiedział
kon·
Te mocne słowa wyrażają. dla międzynarodowej
stanowisko nie tylko ludno- ferencji w Berlinie.
części
demokratycznej
ści
Konferencja ta. miała się
Niemiec. !Przemawiają<' w początkowo odbyć w Parydwa dni później na XIX żu, lecz rząd Pinaya na
pro;ewodn.iczą cy
Zjeździe,
rozkaz ambasady amerykań
Komunistycznej Partii Nie- skiej :.-.a.kazał jej przeprowamiec Max Reimann stwier- dzenia. Podobnie
postąpił
dził:
Te decyzje
rząd szwedzki.
„W CIĄGU OSTATNICH uległych 'l<"l'obec W&szyngto·
PRZE- nu rządów
burżuazyjnych
TYLKO TYGODNI
SZŁO 9 MILIONÓW MIESZ pozostają w rażącej sprzecz
ZA· ności z postulatami naroNIEMIEC
KAŃCÓW
WYPOWIE- dów zachodnio-europe j:;;kich
CHODNICH
W DRODZE w sprawie Niemiec.
SIĘ
DZIAŁO
TRAKGŁOSOWANIA ZA
Faktem jest bowiem, że
, POKOJOWYM,
TATEM
we Francji, gdzie
właśnie
MILITARYS
PRZECIWKO
Pinay i Schuman jeszcze
„UKŁADOWI
TYCZNE1'v1U
usiłują realizować polecenia
PRZESZŁO
OGÓLNEMU„.
spółki amerykańsko - hitleDWA MILIONY ROBOTNI- rowskiej, narasta opozycja.
PRACOWNIKÓ W
KÓW I
przeciw wskrzeszeniu wehrUMYSŁOWYCH UCZESTNI- machtu I przeciw tak groź
I
W STRAJKACH
CZYŁO
nemu dla narodu francuDEMONSTRAC JACH PRZE skiego rozniecaniu nac.j.onaCIWKO ADENAUEROW I I lizmu niemieckiego,
AMERYKANSK IM
JEGO
francusPrzewodniczący
PRZEŁOŻONYM" .
Naroostatnich dniach, w kiego Zgromadzenia
W
polirozpoczynającą dowego, burżuazyjny
z
związku
tyk Herriot przyjął w ostatmiędzy
się dziś w Berlinie
w nich dniach delegację bykonferencją
narodową
członków
spi:awie pokojowego rozwią łych francuskich
zaznajozania problemu niemieckie·- ruchu oporu, która
przeciw
go, wzmógł się w ca.łych miła go z a.peiem
na wschodzie ratyfikacji układu w spraNiemczech wie tzw. ,,armii europejskiej",
Herriot pr.eychylll się do
tego apelu, w związku z
stwierczym „Humanite"
„w pł)Stawie, którą
dziła:
Herriot był zmuszony obecnie zająć, patrioci francuscy
widzą rezultat protestu niesię bić. Trzeba walczyć
Trzeba zliczonych mas obu1-zonych
trudności.
zwalczać
Francuzów". Jest to jedno z
energię,
całą
mobilizować
źródeł
wszystkie siły i środkL Tylko najistotniejszych
taka postawa bojowa każdego sprzeczności w obozie impracownika, całej załogi, kie- perialistycznym.
Gdy w samych Niemczech,
pracy,
rownictwa zakładów
we Francji i w innych kraprzyniesie pożądany wYnik.
Program Wyborczy Frontu jach za.chml:niej Europy Narodowego unaocznił nam nie mówiąc już o krajach
perspektywy roz- obozu pokoju - rośnie opowspaniałe
amerykań
woju, siły, dobrobytu naszego zycja przeciw
skim pla.norr przekształcenia
Drogą do
państwa I narodu.
zrealirowania .tych wielkich Niemiec zachodnich w odcelów jest stała, uporczywa skocznię dla agresji w Euwalka o plan, 0 wydajną, lep- ropie, światowa opinia publiczna interesuje się coraz
szą pracę, walka z wszelkimi
z bardziej propozycjami wska
walka
przeciwnościami,
tym wszystkim, co złe, co ha- zującymi drogę do powstamuje nasze budownictwo po- nia zjednoczonego i prawdziwie pokojowego państwa
kojowe.
niemieckiego. Są to propoT. D.
.

wysiłki
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emigranckiej fqczki

Barbara zaś stoi opodal, załamała dłonie i wciąż się modli. Głupia!. ..
Ondraszek odwraca się od jej widoku, bo widzi, że mu
o<lbiera o<lwagę.
- Już!. ..
Z zachodniego nieba straciły się resztki jasności, doliny
już toną w granatowych mrokach. Na niebie roją się
gwiazdy i mrugają.
Ondra~zek wyjmuje głownię z małego ogniska.
Wstrzymał się, bo wszyscy posłyszeli gwałtowny szelest
rozsuwanych gałęzi, czyjeś kroki zmęczone, czyjeś woła
nie. Widzą, z mroków wynurza się Braciszek. Zdyszany,
tchu nie może złapać, dławi się słowami, chwieje, a na
jego twarzy przerażenie.
- C-0 się stało? - pyta Ondraszek twardo i wciąż trzyma
płonącą głownię. Głownia buzuje ogniem, gdyż smolna nad
podziw i miota iskrami.
- Hetmanie„. - krztusi się słowem Braciszek ' • „
~

Co się stało?
W Cieszynie czarny mórl... Od wczoraj!.„ Ludzie
Wszystko stracone.„ Popłoch!„. Zamieszanie.„
uciekają„.
Ludzie na drogach konają ...
Ondraszek wyczuł, że jakby się zanurzał w lodowatej
w?d.zie. Martwieje w nim wszystko, martwieją myśli mart·
w1eJe serce, płonąca głownia wysuwa się z dłoni, a jej pło-_
mień zdycha w wilgotnym mchu,
·-

W .~ospodzie „Pod Modrą Gwiozdą" siedzieli mieszczanie
cieszynscy i ~ąd.rowali wielce zafrasowani. Cyckali przy
tym oszczędnie cienkie piwo zamkowe i za każdym gorzkim
łykiem myśleli z goryczą o swvm zasmolonym żywobyciu
i o usmolonym marszałku i starościc, miłość panu grafie Janie z Tenczyna, który na cieszyńskim zamku włodarzył,
a pragnąc przysporzyć imperiałów rakuskiemu cesarzowi panu, skórę darł z mieszczan nawet tym gorzkim piwskiem.
Opluwali przeto, krzywili się i pociągali je oszczędnie ze
szklanic i nairzekali pospólnie.
Miłość

pan graf

tenczyński, żeby diabła

zjadl coraz nowe

ciężary wymyśla i płacić każe od wszystkiego i 'w sz·elągach
i w ortach, chociaż to najdrobniejsza. iście żebracza moneta'

i czeskimi, i krajcarami, i orlonkami!... Skąd tego wszyst~
kiego nazbierać, aże skąd? ... Dawniej szerokie talary dobrej
monety wartaly cztery, najwyżej pięć ortów, teraz piętnaście.
Dawniej talar szląski kosztował dwadzieścia cztery czeskie
dzisiaj trzydzieści.... Trzeba płacić od komina od okien od
izb i warsztatów, od bramy, targowe, kramow~ i diabli ~e
dzą od czego jeszcze!.„ Dziurawv ów mieszek miłość pana
grafa Jana z Tenczyna, jeszcze bardziej dziurawy wór rakuskich Ha·bs·bur~ów i aż dziw bierze, że stary płaczypie
niądz, cesarz pan, najmiłościwiej panujący w Wiedniu, Karol VI, odżałował tamtych sto talarów za głowę Ondraszka!. .•
Diabła zjadł, lebo wypił, jeżeli jego głowę dostanie! ... Tym
bardziej, że nie wiadomo, czy owe talary, to te szerokie dobrej monety, warte pięć ortów, czy też talary s.zląskie, za
które trzeba płacić aż trzydzieści czeskich!.„

Wzdychali przeto wszyscy, narzekali i cienkim piwem za.o
··
pijali.
§D. c. n.). ..

1 O listopada cafy postępowy śwla~ obcho-
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dzić
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Między-

będzie

Międzynarodowy

Dzień

Mło

ten stanie się manifestacją
wszystkich kra·
fów w walce o pokój, o pokrz;yż_owanie
planów Imperialistów którzy chcieliby po·
qrążyć świat w nowej katastrofie wojen·
nej. W, tej oqólnołudzkief walce cała postępowa młodzież bez wzqlędu n~ pochostanowi mocne
skóry
kolor
i
dzenie
oqniwo.

dzieży. Dzień
solidarności

młodzieży

naroLEWĄ

MARSZ -

obraz

pędzla

Grzegorz

A. Dejneka

T1mofiejew

dowy
Dzień

piewca rewolucji
bojownik pokoju

MAJAKOWSKI
LBRZYMIE rewolucyjne znaczenie
poezji Włodzimierza Majakowskiego
sam Stalin, móokreślił najlepiej
wiąc: „Majakowski był i Pozostanie
najlepszym i najbardziej utalentowanym poetą radzieckiej epoki".
Piewca Rewolucji Październikowej jest poetą internacjonalnym, drogim i bliskim milionom prostych ludzi na całym świecie. Szeroko
spopularyzowała się liryka rewolucyjna Majakowskiego, głosząca hasła rewolucji i budowy socjalizmu. Mniej znana jest u nas
niezmiernie doniosła rola wielkiego poetv jako patrioty, orędownika pokoju, nieubłaga
nego wroga imperializmu.
Walkę o przeciwstawienie się agresji imperialistycznej prowadzi Majakowski od pierwsze.i chwili.
W poemacie „Włodzimierz Lenin", uwiecz
nlając moment narodzin pierwszego na świe
socjalistycznego, Majakowski
państwa
e'!e
stwierdza zarazem, że Rewolucja Październi·
kowa wysunęła jako jedno ze swych naczel·
nych h::iseł 7.ad;rnie pokoju.

O

Do wszystkich! Do wszystkich!
Do wszystkich!
frontów od krwi pijanych,
do wszystkich przybitych trudem
w ni1>wol. ę bogaczom odda:nycli:
Wla.dza radom!
Ziemia chłopom!

stycznym, który tuczy się na dostawach wojennych. Dlatego chcąc zwalczyć wojnę należy obalić kapitalizm. Wojnie i kapitalizmowi przeciwstawia Majakowski socjalizm jako
jedyny ustrój i jedyną siłę zdolną zagwarantować światu pokój.
Majakowski je~t świadomy
Jednocześme
tego, że imperializm będzie parł do wojny i w
ukryciu czynił do niej przygotowania. Ale
zdaniem poety czujność proletariatu pokrzyżuje zakusy podżegaczy. Temat czujności wobec prób wywołania przez kapitalizm świato
wej rzezi przewija się przez większość utworów Majakowskiego na przestrzeni kilkudziebyć zawsze w
sięciu lat. Gotowym trzeba
najbardziej pokojowej pracy nie należy zapominać o niebezpieczeństwie pożogi imperialistycznej. W wierszu „Marsz ostrzegawczy",
paeta woła:
Dziś haslo nasze: pokój,
budowa, siew i żniwa,
Lecz wiemy, ja.k na wrogów
oręża się używa.

Na bój nas, towarzyszu,
ciqgnq od soch.
Bacz, towarzyszu,
by suchy byl proch.
Oczywiście,

czujność

przez realną siłę
odparcia ataku.

gotową

Tą siłą

musi być poparta
w każdej chwili do
jest dla Majak0w-

Mło
dzieży

skiego wielki Związek Radziecki, potęga jego
pracy i międzynarodowa solidarność mas robotniczych całego świata.
Z ogromną miłością mówi Majakowski o
Armii Czerwonej, stwierdzając jej doniosłą
utrzymania pokoju i roz~ro
rolę w dziele
mienia wroga na wypadek wojny. O Armii
Czerwonej pisze Majakowski kilkanaście
wierszy. Ukazuje jej Powiązanie z masami
pracującymi, jej szczytną rolę obrońcy ludu
(„Myśmy obrońcy fabrvk i pól") i narastający
W wierszu „Pieśń
stąd patriotyzm ludowy.
dziesięciolecia". czytamy:

Młodzież

NRD pozdrawia serdecznie jedneqo z przedstawicieli młodzieży afrykań
Złocie .M.łodych
skiej na Ili Swiatowym
Bojowników o Pokój w Berlinie.

Walczyl radziecki
młody na.sz kraj,
Dzień każdy grzmotem
granatów nam gral.
Nie na rabunek
wzywa nas bój,
Myśmy obrońcy

fabryk i pól!
- swe serce
w walce zespala!
włókniarz i ślusarz,
rolnik i palacz.
Tak, gdy się alarm
rozlegnie nowy,
murem stanieriy
stumilionowym.
(Dalszy ciąg na str. 7)
Z

Armią

Moskwa.

Polskie I hinduskie siatkarki

w czasie przerwy
oqlądają

między

sp~tk;;i.niam1

czasopismo „Oqon1ok •

Fot -

CAF

Pokó.1 !udnm!

Chleb

Maj;ikowski z niezwykłą pasją, z druzgocą
cą siłą potępia wojnę imperialistyczną, ukazuje jej piekło i ohydę - niedolę dla mas
i zyski materialne dla kapitału. Majakowski

Książka
.,,.

dem;,iskuje każdą próbę gloryfikacji wojny
imperialistycznej. Już w utworach młodzień
czych. między innymi w poemacie „Wojna
i pokój", napisanym w 1916 r. - powiada:

prasa

Stare
by

głodnym!

brzękad}a.

wojnę

ra-

urn.ialy tak brzęknąć,
przyoblec

1v

k1tszące piękno.

Protest przeciwko wojnie imperialistycznej
podnosi Majakowski w późniejszym wierszu
„Precz":
JJość ju~ wojnę

to

i soldateskę

poeci wyszlachetniali.
Niech ją poeta oplwa
i z postumentu zwali.
Wojna to wiatr,
co trupami śmierdzi,
wojna to fabryka,
do wyrobu nędzy.
Mogtla nieznana
w głąb i wszerz,
cioct, brud,
tyfu~ ł

dziecka
do ...·

Armil Luclowej
Koreańskie!
Raymonde Dien t bohaterka
An-Gi-Sun w otoczeniu młodzieźy na Ili Swiatowym Zlocie
Młodych Bojowników o Pokój w Berlinie.
Fot. - CAF

radca
•

serdeczny przyjaciel
Książka radziecka uczy walki i budowy nowego, lepszegc ustroju
- komun;.zmu. Walczą
ca powieść radziecka
stala się nieodŁqcznym
w
1'~d2i
towrirzyszem
ZSRR. Jest cl:.ytana powszechnie. Ponad 300
tysięcy bibliotek umoż
liwia każdemu obywate·
lowi tmtpożyczenie dzie ·
łtL ulubionego autora. W
ciąpu ostatnich pięciu lat
naklad książek w Zwią,<-
ku Radzierkim wynosił
3,3 mil.iarda egzemplarzy
przv 196 tysięcach tytu-

t1>"n.

for::re ragarnfo lapci.,
Na11i - szczudeł kastaniety

Bi)gaty -

kł,apiq!

Antvwojenna pą~ja Majakowskiego nie ma
nic wspólnego z pacyf1zmerr lat międzywo
jennych. którym burżuazja mzbrajała czujność i rewolucyjność mas. Pacyfizm tpowiepiętnując rezultaty
ści Remarque·a 1 inne)
wojny - nie odsłaniał jej klasowych, k~ 1italistycznych korzeni. Krvtvka wojny była tu
rzeczą powierzchowną i nieszkodliwą dla kaPita ru, albowiem nie burząc ustroju kapitalistvcznego nie zapobiegała tym samym przygotowaniom do nowej agresji. Dlatego też
Majakowski zwalc7.a pacyfizm, tłumacząc, że
obiektvwme szedł on na rękę imperialistom.
W wierszu Na zachodzie bez zmian", czy"
tamy: '

lórn.
U nas w kraju książ
ki• i gazeta radzieckrt

dawne; już stała się przy
jc,cielem robotniku, inżyrriera czy Lekarza. Parr.aga czerpać z bogatega
dc:robku wiedzy i doświadczeń !?.idzi radzieckich., uczy postępowych,
n'Jwatorskich metod pro·
dukcji, zapoznaje 2 naJnowszymi :Jsiągnięciami
nauki raprzodującej
ddeckiej, Nic też dziwnego, że u nas w PolscP.
z każdym dniem rośnie
co1 az bardziej liczba czy
telników, którzy z nie-

Siedzą

w kawiarniach
spieszeni nuzarzy
Piechota w cywilnym
lenistwie się slania.
A sppd tej id.yllt
wsc-iekłe wylażq

wojenne przygotowania.
Tegó im trzeba
morderczym sztabom:
buntowników
splniriwszy po jednym
N a rzei popędzić
baran.ńic stada.
Krytyka wojny u Majakowskiego n!e w1s1

'w powietrzu, poeta ujawnia. że wojna zwią

zana

jest

nieodzownie z ustrojem kaoitaU-

Zdjęcla

zostały zrobione
Mlęd7vn•rodo·
Ksią:tkl "' • nA•.L

obok

w salona-ch Klubu
:weJ Prasy i

cierpliwością

oczekui<ł

ukazanie się każdeg.:J
nowego wydawnictwa.
r1a

-

--~

~ ~ .raI!~~
~,~~~~~~~ ~~~~~~;,r~~~~~~~~n:~~
~
A'<h~IO{!>c,nogo ~
1

.

d~ poW1ększył swe złnory

Lo-

~~~y~~~z:~~~~~ó~1f{a~

WJeku. Skarb ten znalazł na
swym polu przypaC:rnwo podC7.~S o~ki jesiennej, w paźdz1em1ku 1945 roku Tomasz
O~tapski, rolnik ze wsi Kluko
v,;: cze <P?w. Siematycz~ woj.
~::alosto:Ck1e). Skarb znaJdował
się na głębokości 10-15 cm.
pod powierzchnią ziem.i w gli
n•anym cza:nym. naczyniu. By
ło one rozbite i Jak to zwykle
b:(Wa VV: takich wypadkach,
l'lle . za1_nteresowano się nim
specJ'.1lme. Znal:izcy ustaHw$zy, '!'~ !Il<>nety me są złote, za
rzuc1li Je na strychu.
wiedzieli
:11nalezisku
o
wszyscy mieszkańcy wsi Kluikowicze, oglądali je, nawet po
.uczokazYWali miejS:Cowym
nym" - proboszczowi i' aptekarzowl. I ci również mogli o
tylk:i
powiedz·ieć
monetach
t yle że nie są złote a co za
t y m' idzie nie rz~dstawia'

Ją

~ " dne· wartośc ' P
0

l.
J
O i~tnieniu .oweg-0 skarbu,
składaJącego s:1ę z ~obrze zach?wanych. d1.rhemovv: arabskich, dowiedziałem się orzyp~dkowo dopiero w październiku br.

Z polecenia dyrektora Muzeum Archeologicznego prof.
dr Jażdżew!'kie~o udałem się
de wspomnianej już w~i Klukow 1c<:e na pos7.ukiwan!e skar
bu. Po pokonaniu wielu trudności

zostałem

po~iadaczem

worec7.ka z cennymi dowodami
handlu wczesnośredniowiecz
Znalazca zaprowadził
nego.
mnie również na miejsce gdzie
Bvło
został wyorany „kład".
to pole położone w odległości
2,6 km na pólnoc od ws.i Klukowicze, tuż przy drodze obec
n ie, już prawie nieużywane].
Droga ta prowadząca ze wsi
przez Kolonię Klukowicze onp.i ś bieda dalej na północ. obok dobrze zachowanego grodziska pierścieniowatego, poło
na prawym btzegu
żonego
rzeczki Pulwii.
Grodzisko to zwane pośród
miejscowej ludności „Krepost"
zachowane
dobrze
posiada
dwa wały - zewnętrzny niż 
s1y - wewnętrzny wyższy oraz fosę . W pobliżu grodziska znajduje się łąka zwana

Jeśli

masz

zamszowe obuwie
Jak nalety czyścić zamszowe
obuwie.
Podajemy przepis l'ta płyn, którym można doskonale zamsz oczy
śclć .

Proporcje: ~ części spir,,rtnsu ,
kwasu octowego (80 proo.)
Przygotowaną
I 75 części wody.
m i eszan i ną szczctkuje się obuwie.
które przedtem należy dobrze oTłuste
ezyścić z kurzu szezot1tą.
plamy WYczyścić benzyną.
S części

•)
menadion, przeciwkrwotoczna.
jest jednym z czynni·ków
(Dokończenie

W i tami.na K

W<>runkującyc.h
krzepliwość
si ę ją

-

nonna·lną

krwi. Stosuje
przy zabf.egach chi
rurgiczn.ych i krwotokach. Brak jej w orgaini.z
mle jest ba,r dro niebezale ponieważ
p1eczny,
i luwięksrz.oM zwieTZąt
dzi posl.ada wolność wytwananla tej witaminy
w przewodzie poka.rmowym, więc choroba zwana awitaminozą K wystę
puje rzadko. Niemowlęta
w pierwszych dni.ach ży
cia WY'ka.zują niedobór
wltami>ny K , co powoduje
krzep!lwoM
zmniejszoną
krwi . Dodatek tej witam!
ny do pokarmu matki na
kHka dni przed porodem
wykrwawiazapobiega
niom. Z ródłem witam!Jly
K s ą zielone cz<:Ś>CI roślln
WLtRmLna B zawLe1:>a ca
witam in nazeS'pół
ły
wza,jem s i ę uzupełniają
cych l występujących w
pn:yrod'lie prawie z.awsze
wspólnie. Nallwę witaminy B nadano s.ubstancji

pnyblitoniu

tet tny Wow„tow•ne kurha mów w

o ny n a południe od wsi Kluko- było kupić

12 koni,

motn•

lub

.
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wicze.
Według rela:eji miejs:eoweJ on wyłącznie z cał:xch dirhe-·
ludności w pobliskiej rzec-zce mów, a brak wogóle monet sie
Pulwii miano znajdować ja- kanych lub połamanych. Zdakieś miecze i:Qlazne itp. stare rzają się tylko niektóre dirhe
my przedziurawione z jednym
przedmioty.
Otrzymane· monety w ilości lt;b dwoma otworami używa895 sztuk ważą 2 .657 g; są da- ne zapewne jako ozdoby.
Należy zazn~czyć, że jest to
ne że było ich więcej zapewne' ponad l.OOO sztuk:' (ustali- n&.iwiększy ze znanych nam
łem, że przeszł-o 20 monet ~ię dcty,.chczas slc;;irbów monet ali sasiedzi na pamiatkę i po- rnbskich w P.olsce a również
gubili). Nie wszystkie też mo- jeden z większych w skali eunety zostały wybrane z ziemi, ropejska. Jest to już drugi
o czym świadczy fakt, że w ro P-'.l ostatniej wojnie udostępni<>
ku 1952 kobiety przy kopaniu ny nauce polskiej, skarb moziemniaków znalazły jeszcze 2 net arabskich. Dzięki tyrri zna
dirhemv. Monety zachowane lezi~kom ułatwi.one ~ostaje za
są, b: d~brze, n~e wy~arte, i:ic dame wytyczenia drog handlo
od
prow_adzących
za~medZJałe, aru J?Ogięte, m~- wy.eh
ktore nawet ma1ą zupełnie P0.i;stw arabskich prz,e z Ruś
świeże bicie i i;><>łvs.k stempla. Knowską ~alej i;a Zachó~.
Sk_arb dirhem.ow ze wsi Klu
Wf'dług . OPO"':"HHian znalazcy
były ułozone 1akby w słupki kow1c<:e zostanie opracowany
ł przez profecora u J dr T Le
· ł
( ,ru 1onv ") • 1· wypeł ma
·
· ·
~
Y ca e
naczynie wysokości około 20 wickiego - jedynego are1bisty
publkzogółu
Dla
Polsce.
w
zatkany
naczynia
cm. Otwór
będ7.-ie
UdQ&tępniony
jaką.~ ności
prawdop:xiobnie
był
tkaniną na co wskazywała wkrótce i;ia W:vstawie numizczarna substancja wyraźnie od ma~yczne1 w Mnz~urn Archeoróżn.iająca się od ziemi i roz- 10g1<:Z.11ym w Łod.ZI.
mgr. A 11.atol Gupieniec
sypująca się przy dotl'rnięciu.
kustosz gabinetu
Skarb zasługuje na szczegól \
num·zmatycznego
ną uwagę przede wszystkim ze

li

s p E c JA L I s T A
/\Z--

I

·
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- Hallo, mister Brook, hal-I - Bardzo proste: książę ma
poufne informacje, że cały nalo!
ród radziecki czeka tylko na
- Yes sir!
- Brook. Potrzebuję jesz- to, aby ubrania, buty, bielizcze jakiejś sensacji na pierw- na itp. znalazły się w ilośd
szą stronę. Nie ma pan coś o w'ększej niż potrzeba. Dlatego
też pracują z takim oddaniem.
Związku Radzieck'm?
- Naturalnie, naturalnie, że Kiedy ten cel zostanie osiągnięty, mówi książę Karapaczmam.
nikow, wszyscy ubiorą sii;: jak
Well, co to jest?
- Pierwszorzędna rzecz. Wy nal~ży i opuszczą ZSRR. Miwiad z księciem Karapaczni- lionami będą przechodzić gra
kowem. Był on do 1917 roku nicę, ażeby w wolnym świecie
w Rosji i jest specjaLstą od móc żyć n.areszcie jak ludzie
tych zagadnień.
_ Ooo' Cudownie I co on
mówi ten. Kara-, Kar~-, Kara-,
Karapacznikow
pacznikow.
_
.
. d
. A .
więc opow1a a on, ze 1u
sir.
PRZYCZYNEK DO
pod
t
h
d ·
d ·
. ~H;_ra z·eccy c. cą eraz
~rodukcJę artykułow
n'.esc
p1erwszeJ potrzeby O 11 pro::.
rocznie; To. jednak. będzie ozn?cza_c rumę Związku Ra.
dz1eck1ego.
- Bardzo dobrze, to Jestl
mądry człowiek ten ks·iąż<;.
Ale dlaczego będz ' e to ruiną.

I-

i poznać prawdziwy dobrobyt.
Czy to nie jest cudown ·e umotywowane? Książę nawołuje
poza tym do stworzenia speorganizacji pomocy
cjalnej
biednym ofiarom komunizmu.
- Okay:Brook. To jest rzeczywiście bajeczne. Niech p o.n
przekaże temu Pacz-, Paczn ~kow, czy jak on się tam nazywa, zaproszenie na niedZ'ielny obiad u mnie. Niech raz się
przynajmniej naje do syta,
biedak.

1

Z satyry radzieckiej
z „Krokodyla"
TEORII DARWINA

R I M I F O Nil

Co mow1 fama, a co praktyka lekarska
I

'

hydrazyd
imifon"
izonokotynokwasu
wego - słowo to pada
z ust wielu ludzi jak sezamowe zaklęcie , mające otworzyć
chorym na płuca wrota do
skarbu zdrowia.
Skład chemiczny tego środ
ka znany jest od 1912 r. W roku bieżącym zarówno za grani
cą, jak i w kraju został on
zastosowany w leczeniu gruź
licy.
krajach kapitalistyczW
nych, gdzie produkcja leków
jest zmonopolizowana i obliczona, jak produkcja wszystkich towarów, na wysoki zysk
przedsiębiorstw, „rimifon" został szeroko rozreklamowany,
a nawet przereklamowany, co
wykazały obecnie wyniki doświadczeń w leczeniu chorych.
Lekarze polscy podeszli do
nowego środka z dużą rezerwą. Nie należy się temu dziHistoria walki z plagą
wić.
jaką jest gruźlica,
społeczną,
zna cały szereg wypadków bez
uźyteczności leków, które rzekómo miały definitywnie leWystarczy tu
czyć gruźlicę.
wspomnieć tuberkulinę czasami wręcz nawet szkodliwą dla
zdrowia czy też zastrzyki zło
ta i miedzi.

R

w

Łodzi

odbyło się

zebranie (nacieki) i w

gruźlicy

oskrzeli.

Łódzkiego Oddziału Polskiego Bardzo dobre wyniki uzyska-

Towarzystwa Ftyzjatrycznego.
Uczestniczyli w nim lekarze
chorób płucnych pracujący zarówno w Łodd, jak i w terenie województwa. Podsumowano na nim dotychczasowe
wyniki lEY'...zenia chorych „rimifonem". Lekarze wymienili
swoje doświadczenia w walce
z gruźlicą.

N a podstawie obserwacji
maja
przeprowadzanych od
br. w Instytucie Przedwgruźliczym w Warszawie, w Szpitalu nr 10, w Łodzi, w Sanatorium w Tuszynku, można obecnie bardzie.i konkretnie określić wartość „rimifonu". Za
znaczyć należy, źe w leczeniu
przypadków
obserwowanych
stosow~no za:ówno „~m!fon"
zagramczny, Jak i kra3owy.
Okazuje się, że „rimifon"
podobnie jak
działa prawie
s'treptomycyna. Przy st-Osowaniu go w świeżych zmianach
chorobowych płuc uzyskuje
poprawę stanu
się znaczną
zdrowia. Natomiast w zmianach starych poza P<>Prawą
nie
wagi i samopoczucia,
stwierdzono poprawv w zmianach chorobowych. ·Na ogólną
liczbę kilkuset przypadków leczenia „rimifonem", uzyskano
co WYKAZAŁA
poprawę u 23 proc. c~orych.
PRAKTYK.A
W tym znaczne popraw:v za3 listopada br. w Centralnej obserwowano w przypadkach
Przychodni Przeciwgruźliczej wczesnych
zmian płucnych

O witaminach
słów kilka

la. Witaimina H

występu

je w drożdtach, żółtku
jaj a kurzego i w rośll
jaik karrtofle, marnąch,
chew, J:><?midory 1 g~h.
Wimmlna P - w!iacyna,
przec!1W1Pel8.glry=n.a - Jest
ozyool!klem. które110 brak
w ori::anlzmlie wywołuje
eh.airakterystyczne zmiany skóry na odsłoniętych
części.ach ciam, ooyli tzw.
pel.a.g ry (z włook:lego szoNl3ca &kóra). Witamina ta występuje w miesie. a szczególnie w wą
trobie. Wymlendllśmy tu
witamlllly najbardziej zna
n.e, ale Je=e nie wszyst
kle, jakie nauka poznał.a.
Od chw!.11 sf<>nnułowa
nrla pojęcia i n.az:wy wita
mln upłynęło za.Jedwie
lat 40, a dorobek nauki
w tym zakresie jest prze
bogaty. Wszystkie pomane witaminy nie tylko 7.0
stały zbadane, &•le Sii Już
obeooie wytwa.rzarie syntetyoznle I w wi~kszości
można je dootać na rynku.
W ten sposób na.uka
krok za kt'Okiem wruilka
w ta,Jnllki przyrody, oświe
tla coru nowe dziedziny
ziawl.Sk checrnl07..nych l uzbrojona w niet.i:awodmy
instrument poznania
dlailektyczną metodę badanJ.a zj 111Wl1$1k - Sku t~
nie waJC?.y o zdirowle czło

mi równiet mięsień ser-1 tecmego spotyWania jacowy. Ponlewat okazało rzyn, owoców, zwlas7.C'Z.8
porze zimowej l na
się, że w d,rotdtach znaj- w
Głównym tiróddują się i Inne s)lbstancje wiosnę,
czynne, o l>nn'IYm działa- łem wl>tamkly C są - jak
niu, wobec tego koleJn<' stąd widać - właśnie jasubstancje wyd12:!elone z rzyny, owoce i ziemniaki.
wl.failości
drożdży o działaniu wl- Najwlękl!ze
tamlm nazywamv kolejno m!lll.y C zawler.ają owoce
1'!itamfala B1 , B 2 , B3 , itd. dzllkiej róty, czarne pokwas rze~k!, PQm-arańcze i cyWltam!ma c
<>sikorbiinowy - przecilw- tryny, młode ziemniaki 1
sz.korbutowa - działa w surowa kiszona kapu&ta.
organizmie ludzkim wie· Wita.mLn,a C jest wrażlt
lostronnie, a mia>nowicie: wa na temperaturę I dlakrzepliwość tego długie gotowanie jA
pNyśplema
krwi, storowailla jest przt> rzyn I owoców pozbawia
ciw anemii, re.guluje dzia je znacznej ilośct tego
tnm.ych witamin . cel'll!lego lllkładnllka. Goło.
łanie
Brak tej witaminy w or· wanie j8'I'Zyn nls:z,czy zagainlzmle wywołuje szkor zwyczaj ponad połowę
but, tj. chorobę, której ilości witaminy C .
obJarwem jest obrzęk 1 Włtamj11a H - biotyna,
krwawienie dziąseł, o- została st06uinkowo ntf'droż wrzodze.nle 1 w rezultacie d.a.wno poznana. Jest ona
w
występująC1!J
d·alej czynniill:lem wzroetowym
zębów,
wypadanie
dżach I leczącej chorobę
bCll'l-berl. charakteryzują bolesność stawów. lamii- ustiroj'\I (organizmu czło
bI'll1< jej powocą się zaai•k lem mięśni. wość kości, powolne goj" wieka),
pcna.t eniem kończyn lub nie się raa 1 7!tnnlejszona duje zaibunenla &kóme
zatkatenie. ja.k wypadanie włoe...ów,
obejmujący. odporność na
obrzękaim l .
Niedobór witaminy C w zaipalenle stkóry (!IZCzel(Ól
9) Początek na trz w Pa- orga>nfrzmie ludz'klm wynl nie na twairzy I końCr.l:Y· wiek.a,
11.oramie z. dnla 2 bm, _ ka z małego 1 niedo.sta- nach). sPadek wajli clą-

'I'. A.

-

Ty nie ode mn-le pochodtisz, :tle od niego,

no w leczeniu grużlicy krtani,
języka i różnych postaci gruź
licy pozapłucnej. Znikomy odsetek poprawy, zaledwie u 2,5
proc„ zaobserwowano u chorych ze zmianami starymi.

NARESZCIE

Szczegółowe i skrupulatne
obserwacje wykazały, że „rimifon" nie zabija prątków gru
źlicy, w przypadkach otwartej gruźlicy płuc nie stwierdzo
no bowiem stałego odprątko
wania. Poza tym zaobserwowano, że w miarę zażywania
„rimifonu", prątki gruźlicy
przyzwyczajają się do tego
środka, występuje tzw. oporność na lek i wówczas należy
kurację „rimifonową" przerwać, ponieważ dalsze stosowa1!e powoduje wzmożone roz-

I

mnaźanie się ba~terii gruźlicy

w ustroju człowieka. Z tych
względów ustalono, że kuracja „rimifonowa" nie powinna
trwać dłużej niż 60 dni.
Porównanie wyników leczenia polskimi preparatami (riikozyd i itocyd) z działaniem
środk?w zagr~nicznych wykazało, ze polskie p~eparaty hydrazydu kwasu izonokotynoweg~ niczym nie ustępują zagranicznym.

No,

11.areoszcle

widzę

tywą

Tu

tam

w·czasie ćwiczeń z rekrutami jeden z oficerów USA
zwraca.. się do żolnierza.
- Powiedzcie mi Smith, po
co my się bijemy na Kore i ?
Melduję panie poruczniku, że jestem tego samego
zdania. Po co my się wlaściwie
·
bijemy.

CO DAJE „RIMIFON"

"' • • *

twarz na waszym obrazie,

nie jest przecież nic poważne-.
go, to są tylko manewry.

NIEZNAJOMY
Do kręcącego się po sali
produkcyjnej jakiegoś czlowie·
ka, w jednyni z lódzkich za·
kladów pracy podchodzi ro•
botnik.
- Kim pan jest i co pan
wlaściwie tu robi? Ludzi e spo·
za zakladu musz ą mieć prze•

„Rimifon" należy do rzędu
- Stać, co wy robicie? Zbu- pustkę.
środków takich, jak strepto- Ależ kolego, nie znacie
mycyna, PAS i TB-1. W rę rzyliście mi przecież caly
mnie? Jestem przecież od pól
kach doświadczonego lekarza, dom.
- Take it easy. Tylko reku przewodniczącym Rad11
dobierającego do leczenia tym
środkiem właściwe przy~adki

spokojnie

dobra kobieto,

toZakladowej.

chorobowe, może oddać duże
usługi w leczeniu. Należy jednak pamiętać, że w przypadkach gruźlicy · jamistej, jak
wykazały obserwacje, „rimifon" nie spowodował zniknię
cia jam. U chorych tych okazała się konieczność dalszego
leczenia metodami zapadowymi (odma opłucna, odma chirurgiczna, torakoplastyka).
Niestety, większość chorych
oraz ich rodzin obałamuceni
przesadną reklamą, stosowaną za granicą, przypisując „rimifonowi" cudowne nieomal
nie zgadza się na
działanie,
czynne leczenie, co przynosi
im samym i społeczeństwu olbrzymie szkody. Po chwilowej
ogólnej poprawie, choroba w
płucach, jeżeli nie jest ono uciśnięte szerzy się dalej.
Natomiast „rimifon" zas.t osowany jako osłona przy wykonywaniu zabiegów u chorych na płuca stwarza o wiele
większe możliwości skutecznego leczenia i pod tym wzglę
dem okazał się bardzo dohrvm i skutecznym środkiem. Wódz nKrwa'Wa Rt:ika" albo „wielki ojciec
~eń.ców wojeDlllych.
Dr Z. DOBRZYŃSKI

Eisenhower prezydentem

Białego

USA

Doanu" -

Kazi.mierz

na.
GTIUI

::>ZI.E NNIK ŁODZKI nr 268 (2584l l

--

Imperialistycznej „nauce" morderców

przeciwstawiamy
prawdziw'ą naukę

Aby większe były plony
Aby praca była lepsza

Wsocjalistycznym rolnictwie
rozwiia

w Łodzi
ze str. 1)
Przemówie:n.,ie na. temat woj
ny bakteriologicznej ·wygłosił
znakomity nasz uczony prof.
<lr Ludwik Hirszfeld z Wro-

twem G. w. Mercka został w
1943 r. zamieniony na U. S. Bio
logical Warfare Commitee z
dużą liccbą pracowników i 0 _
gromnym budżetem. W r. 1946
Merck ogłosił oficjalny raport

cławia.
•
· <l
w1a omosci
„Przy
·
b kt · l g·czn
· · pierwszej
() wo1me · a eno o· ik eJ, pro
wad zone3 przez woJS a ameryna Korei, Polskie Tokańskie
warzystwo Mikrobiologów zwró
ciło się z apelem do bakteriologów św:iata a między inny. . b kt ' . l .
a eno ogow USA ze
nu i
ltławami: „zbadajcie i potępcie!"
b d .
ln
Niechz" e m1·
ę · zie
wo to
·
c1·c· u
~"ro'
wagę na .nn ZJeZ~~
dzie naszych kolegów i mam
nadzieję również naszych kolegów amerykańskich, dlaczego opinia świata uważa_wojnę
bakteriologiczną za fakt, który niestety miał miejsce. Zacytuję przede wszystkim niektóre wypowiedzi miarodajnych sfer amerykańskich. Korz:ystam tutaj z danych znafrancuskich
nych biologów
Prenant'a i Teissier'ego, „La
Pensee Nr. 42-43 r. 1952.

Pierwszy

sygnał

w tBulletin of· Atomie Scient·
ogólnikowo
is
'b
·
t s,· dw ktorym
za,
t
b owano
• d
d · ze·1 • wypro
rd
bs w1er
a zo uzą i.osc ro nous ro
jów. Autor kończy swoje wywody:
„Wo·Jna bakterlologkzna je,;t
~ome·ną teorl.1, gdyż niil była
Jesz.cze wyprobowana, ale od•kr:v
cia ostatnie w Kana.cizie I Wielkie.j Brytan:! wskazu.ją, że ten
typ WO'Jny nie m·oże być zanle·
~
db any przez czyn n.ik'i <>u.P<rWteza bezple.czeństwo narodzia·
„
d lne
owe •

Truman

*

fstnleją.ca przy P<>ls~tm Zwląz
w Łodzi sekcja
Wę•dkarskim
rn1łośmków akwariów i terrariów

lrn

zorganizowała

grupę

członków do lat
lośnicy akwariów I
slucha.Ji już kiliku

dla

młodzieżową

18. Młodzi miterrariów wyreferatów na

temat hodowli ryb. Jednocześnie
uzyskali od sekcji pomoc w urzą
ilzeniu własnych akwanów.
Na pub!Lcznyim zebraniu naUk<>wym, które odbędzie się dnia
8 bm .. o godz. 12 w auli UL, Na:ru tow1-cza 6ll doc. dr Lidla Lopa„ Wii;'ńsk a wy głos; odczyt . pt.
t.or Hugo'. Utwory poety recy,to-;:ać b~ą słuchacze PWSA.
. W ~I1e.slącu P<>głęblenia Przy
j~nl Polsko-Radzieckiej Akademia Me.dycz.na urządza szereg imprez. P1e;"Wszą z nich będzie wystawa ks1ąż.kl radzieckiej w lokalu Akademii przy ul. Zachodniej
Wystawa otwarta będzie
81-83.
:to bm.
Raid .p ieszy na trasie Rzgów
1- Czyżemmek - Pab1ani-ce ~rga
nizuje w dniu 1.6 listopada br.
Towa.rzystwo przyJaźni Po19ko-Ra
d.tieckiej łączn i e z PTTK. Uczestnictwo w tej wycieczce zaliczone
będzie do norm na zdobycie od:r.nakl turystycznej pieszej PTT'K.
Przy uJ. Wól-czańsltiej 256
punkt sprze;powstał detaliczny
daży drzewek i krzewów owocoWych. W punkcie tym działkowi
cze mogą zaopatrzyć się w drzew
ka i krzewv owocowe wysokiej

*

*

*

jakości.

*

W MO·l złożono ostatnło szeznalezionych przedmiotów.
reg
M. in. rękawicz.ki skórkowe, teczszaJikl, waliziki.
ki skórzane.
Przyniesiono również zegarek na
rękę, aparat fotograficvny i pinczerka. Po zgubione przedmioty
należy zgłosić się jak naiszybclej
do MOI ul. Piotrk<1wska 104a.
Referat pt. „Metody chemkz
nego u.suwania ka.mienia kotlowe
go" wygłosi w dniu Hl bm. o godzinie 19 w lokaJu Stowarzyszenia Inż. I Techn. Przem. Wł6:den
niczego, ul. Pi'>trkowska 135 inż.

*

,Bole.<>li>w Grai-

l~ą
J~

sala 1>brad

zniszczenia,. którzy pr.acu·
nad broruą bakteriolo-

g1czną.

w chwili przełomowe]· dla
szacunku, którym świat ma
otaczać uczonych, stajemy po
stronie tych, którzy są obiektern ataku przy pomocy broni
bakteriologicznej, po stronie
tych, którzy cierpią".

Lisi do prof. Jol,;CJ„
i
(

ur!e
l

N

a

Associated Press, podając
wiadomooć, że minister spraw
wojskOwYCh zażądał od Kon-

3.300.000 dolarów
pisze, że fundusze te zostaną
użyte na udoskonalenie broni
bakteriologicznej obronnej
ofensywnej.
Forestal (Bulletin of Atomie
Scientists, 12 marca 1949 r.)
zawiadomił, że badania wska:.ru.ją na skuteczność broni
bakteriologicznej i że należy
.le kontynuować. L. Johnson
r. w
marca
ogłasza 1
1950
7
„New York Times": „Ostatnie informacje, którymi rozporządzamy wyka.rują, że sku
tec:r;na broń bakteriologiczna

została wynale7lona w USA".
195l r.
31 października
„New York American Journal" ogłosił wyjątek z prze·
mówienia generała Me. Ąuliffe'a, że wojna bakteriologi·
czna może być bronią idealną
w dywersji, ponieważ można
ją stosować w sposób niewidoczny.
25 stycznia 1952 r. już w
czasie bombardowania zaraz·
gen. William
kami Korei,
Creasy szef działu badania
ciał chemicznych pisał:
głębokie.go
me·go
„Wedrug
broń baikterlologiprzekonania,
-czna. pozwaila zmnlejnyć wydatkl wojskowe, osłabić siły obronne wroga I dać nam :1:Wycięstwo
bez e-konom!Jcznego znl1Szczenla,
gdyż ona ni~ niszc·ey budynków
anl ma.szyn, a <>PeruJe j~dynie
przedwko -c1Jlowle<kOW! lub tródłom jego wyżywien1a".

Ruch racjonalizatorski raz- I rzyeko jako nieza:wod!ne pogotowija się nie tylko w przemy- wie poża.rne.
śle. Z pierwszego „Biuletynu KOWAL WŁADYSŁAW OGŁUSZ
usprawnień i racjonalizator- KO z PGR Niewiadów, zwYlk'Y o·
w którym m .in. czytamy:
„Nasz Zjazd . poświęca s:ve stwa", wydanego przez dy- pela-cz połąezyl z b·ron.ą 51 - w supostępow rekcję PGR Okręgu Łódzkie- mie ta n'!lwa rua.myna. kutec:111!e
obrady badan10m
d · d · · go, dowiaduJ·emy się, że i w z.waJ-c1.a chwasty I daJe os7lczę<I· l ··
bakte no
zie
h naszym SOCJ' alistycZ1C1ym sek- noś-cl w sprzęża4·n I obsludze.
I · zm1e
·ogu h w'b
z al
za rnznyc
w czama c·a oro
CZESŁAW GANDECKI, klerowtycl1 torze ro.lnic.twa znai'dujemv.
wyni'ków
i· zastosowan 1
badan' dla dobra narodu pol coraz więcej racjonalizatorów. nik PGR w ze~011e Ruda, sk0tt1·
~„
·
·
skiego oraz innych narodów. Oto HENRYK żUCHOW'1CZ, kie- struo•wał &pe.cjalne noży>kl do meTak postępując kroczymy rown.!lk PGR Kob \eirzyol<0, który chankmego przecinania rzędów
śladami Pasteura, Kocha, w ciągu kil•lrn lat pra.cy p<>oo!ósł bJLra1ków - przyrząd ten ma.ezn'e
Miecznikowa, Theobalda, Smi- to go5'poodarstwo ze stanu zaniedba po·dnosl wyda.;tność pracy oocaz c Y
nl pra-cę łatwlej.szą. Stoi&uJ•~ do""'
tha i innych twórców naszej n:a c!o pe·~n,..go r<>zkwltu, dzięki
ulei>sizanlu GrganlzacJi datlcowe za.sl<lan.ie isoJą potasow,
nauki. Wykorzystywanie baA:- stałemu
pra•CY oraz stosowaniu r--•onali- i głęb<>kle wzruszanie m'.ędzyrz~. dl
t . l
"""
a celów niszczyeno Ogi!
dzi, Gande-cki llwię.koszył o ki:lkaJl
cielskich z oburzeniem potę· za.c •
<lziesią.t kwiintadl plony bu.raka.
Slrnnstruował on ze zlomu I rótjako
traktujemy
piamy i
zbrodnię przeciwko ludzko- ny-eh nieipotrze·l>n.ych -częś-cl plat- ou.k.rO<Wego.
KOWAL STA..~SŁAW BŁAsz, r1mnę do przewożenia przez sz1>s)•
.
ści".
Zgodnie z programem Z3az- i tory J(()Jejowe <:'ągników na ko~ CZYK z PGR Ke•blerzyeko, ch·cą.c
du dalsze jego obrady toczą cach, sczeip 3 siewni•ków nawo-ro- przy.czynić się do U151Prawnie.nia. usię w poszczególnych sekcjach wych, bro·nę do wulch.niania z.te- prawy ziemi, pomy.slowy:rn eczei podsekcjach . Wygłoszonych ml w sada-ch o•wo-cowy-ch <>raz pc.m połą.czy! killka narzędzi r1>l·
zostanie sto kilkadziGsiąt re- bec?Jl<owóz 0 pojemn~ 1.000 li- nkzych, które pn:y pomocy dą.g·
trów z wmontowaną slkawlcą st.ra- nlka KD pracują bez zarzutu I
feratów specjalistycznych.
W poniedziałek 10 bm. na· ża.cką. Ca•!ość wprowa.dza w ruclt przyn<>s.zą wielkie o.s7lezędaiości w
stąpi podsumowanie obrad i dą'5Illl< „zetor". Ta pnmy9lowa r<>bodżnie.
111btin w:i.rsztatowy JOZ.EF STAmoto·Pll'mJPa stnży w PGR K-Olbiezamknięcie Zjazdu.
NECKI w Zesp<>le PGR Blon·eKroŚ!ll.iewke Je.st autoirem s cen•

I

Xll

zakończenie pierwszej,
Zjazdu, uczest
jego uchwalili jedno-

wstępnej części

zawierają-

cą protest przeciwko zastoso-

waniu przez amerykańskich
agresorów broni bakteriolo·
gicznej w Korei i Chinach
Północnych. Ponadto uchwaniem raportu Mercka, prezy- lili oni tekst listu do prze·
dent Truman osobiście inter- wodniczącego Swiatowej Raweniował, ażeby Kongres nie dy Pokoju, prof. Jolliot Curie,
ratyfikował protokółu genewskiego.
USA nie powstrzymały przy
gotowań wojny bakteriologicz
nej tak, że 8 kwietnia 19~6 r.
kilka miesięcy przed ogłosze-

W czerwcu 1942 r. bakterio- gresu
lodzy amerykańscy Rosebury i
Kabat wręczyli Narodowej Ra
cizie Badawczej (Naticmal Research Council) raport, który
został następnie wydrukowany w 1947 r. w „Journal of
Jmmunology" tom. 56. W raporcie tym autorzy omawiają
nie tylko ewentualną obronę
bakteriologiczną ale i atak w
kraju nieprzyjacielskim. Raport spokojnie omawia eksterminację ludności cywilnej, uzu
pełnioną 11takiem b11.kteryjnym
przeciwko roślinom i zwierzę
tom. Na sku"tek tego raportu
dr Rosebury stanął na czele
le Camp Detrick w Marylandzie, stworzonym w r. 1943.
\VojskowY Urząd Badawczy
(War Research Se1ivice) utwoirzony w r. 1942 pod kierownic

Na z.d!jęeiu -

interweniował nicy
myślnie rezolucję,

osobiście

Zjaz.du Mikrobiologów.

z' ro' dłem osi' qgn1'ęc'
radzieckie
l O' k n i' a r z y
k 1. C .h
W

Osjqgnięcia

o' d

ł

M· E T o D A
Z

;nz·. F. Kowalowa

li

In~yniera F. Kowalowa zastanawiał fakt,

ze w fabryce włókiennicze.? „Proletarskaja Pobieda" okolo 30 proc. robotników nie potrafilo osiągnąć ustalonych norm
produkcji, podczas gdy grupa przodowników
pracv stale wykonvwala przeszlo 120 proc.
normy. Oczywiście zjawisko to nie było charakterystyczne dla tej tylko fabryki. Można
to zaobserwować we wszystkich fabrykach
wszystkich gałęzi produkcji.

Co jest przyczyną rozbieżności w osiągnięciach poszczególnych robotników, Niewątpli
wie glówną przyczyną jest to, że każdy z ronieco inaczej organizuje swoją
botników
pracę i w odmienny sposób wykonuje poszczególne czynności. Nawet czołowi przo-

o- zaoszczędzila 0,3 sek. na wyw mianie czólenka, a druga oszczędziła 2,5 sek. przy operaodmienny sposób.
zerwanej nitki.
Analizując w swej fabrvce · cji wiązania
przodownica obie te
pracę poszczególnych przodow- Trzecia
· wy k onywa l a niepra· · Kowalow stwier- operac1e
·
inz.
ni·kow,
dzii, że każdv z nich osiąga widlowo, tracąc więcej czasu
swoje rezultaty, dzięki specjal- niż przewidywala norma, nanie sprawnemu wvkonvwaniu tomiast, jak się okazalo, prze,
·
niektórych czynności, należą- wyzsza.a ona inne przodownicych do procesu techno!ogicz- ce sposobem rozplanowania
nego danej roboty, często wy- swej pracy, co skracalo postonieprawidłowo inne ie obslugiwanych przez nią
konując
czynności i tracąc na nie nie- maszyn.
Gdvby zatem każda z robotpotrzebnie dużo czasu.
rzeprowadzona przv pomo- nic nauczyła się tak sprawnie
cierpią
C'1/ chronometrażu szcze- wymieniać czółenko, jak KoNastępnie prof. Hirszfeld gólowa analiza porównawcza zlowa, tak szybko likwidować
przodu.jących zerwanie nitek, jak Anisimotrzech
historię powstania pracy
omówił
Naukowej tkaczek wielowarsztatowvch- wa, oraz tak dobrze rozplanoMiędzynarodowej
polecono Kozlowej, Anisimowej i Cze- wać obslugiwanie maszyn, jak
której
Komis.ii,
dotyczące kiny - wvkazaly to dobitni.i. Czekina, to oczywiście wszystfakty
sprawdzić
znacznie
w Glównvmi czynnościami w ich kie przekraczałyby
bakteriologicznej
wojny
Korei i Chinach i cytował wy· pracv była zmiana czółenka i wvżej normy i ogólne wyniki
produkcyjne znacznie by się
jątkl z raportów komisji. Ra- wią:rnnie zerwanych nitek.
Wedlug kalkulacji, na zmia- podniosly.
porty te publikowane były i
Do tego wlaśnie celu zdąża
znane są powszechnie na ca· nę czólenka przewidywano 2,8
Udowadniają sekundy. Otóż przodownica zastosowana przez inż. Koivałym świecie.
one niezbicie fakt stosowania Kozłowa t01JIWnywlila tę czvn lawa metoda analizy pracv
barbarzyńskiej wojny bakte- ność przeciętnie w ciągu 2,.5 czołowych przodowników.
sek., a więc prędzej niż prze- Rozszerzając swe prace inż.
riologicznej w ~orei.
Kowalow stwierdził, że we
W zakonczemu swego r.efe· widuje kalkulacja. Natomiast
ratu prof. Hirszfeld ośw1ad-/ Anisimowa tracHa na tę ope- wszvstkich gałęziach produkcz:yl:
cji i we wszystkich fabrykach
rację 3,3 sek., Czeki7ia zaś przodownicy przy Ułykonywa
cenimy wkład 4 sek.
„Znamy
Wiązanie zerwanej nitki po- niu takiej samej pracy poslttbakteriologów amerykańskich
do nauki światowej, znamy I winno bvć według kalkulacji gują się odmiennymi metodaich pełną poświęcenia pracę wykonane w ciągu 16,5 sek. mi wykonywania poszczególi składamy hołd przed tymi W rzeczywistości Kozłowa tra nvch czynności i zużywają na
ich uczonymi, którzy złożyli cila na tę czynność 25 sek„ te czynności różną ilość czasu.
życie w walce z chorobami za· Anisimowa - 14 sek„ a Cze- Stąd wniosek, że przy upowszechnianiu metod pracy czokaźnymi. Ale musimy jedno- kina - 30,3 sek.
cześnie stwierdzić, że obok Jak widać, w stosunku do !owych przodowników na.leży
czasu ustalonego w kalku- wpierw dokonać analizy pracy
tych wielkich uczonych znajpodstawą szeregu przodowników, a nabędącego
dują się również fachowcy, !acji i
.którzy współdziałają z polity- norm, pierwsza z ~rzodownic st_ępnie doprowa.cJ.zić do opano

Staiemy po stronie
tych, którzy

ruch racjonalizałorski

Łódź, Pabianice, Zduńska Wola, Toma.szów Ma:rowieckl,
Zgierz, Piotrków, Radomsko, Żychlin i wie!e pomnie-j:;zych
miast, w których tętni produkcja przemys?owa, chlubią się
na.zwiskami swoieb racjonalizatorów. I słusznie! Racjonalizatorzy bowiem - to ludzie, u których i w sercach i w umysłach głęboko u'kwiły wskazania VII Plenum naszej Partii,
to ludz'le, dla których tresć 65 Artykułu Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolite.i Ludowej stała się natchnieniem do myśle
nia. i do oblekania myśli w wynalazki i usprawnienia.. Racjonalizatorzy - to awangarda Planu 6-letniego.

walczącą o szczęście człowieka
Przemówienie prof. Hirszfelda
na Xll Zieździe M.krobiologów
(Dokończenie

się

mający zbliżone
siągnięcia, wykonują pracę

downicy,

p
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F. KOWALOW
wania przez ogól robotników
danej specjalności najlepszych
metod wykonywania poszczegolnych czynności.
rowadzone w drugiej polowie ub. roku przv czynnej pomocy pracowni/ców nauk.owych GIP w Warszawie
sz kolenie tkacZ'IJ w ZPW im.
Waryńskiego metodą Kowaloże tkacze nie
wa wyka.zalo,
wykonu.jącv dotychczas swych
baz akordowvch, po uplywie
Jednego miesiąca szkolenia zapodnoczę!i je wvkonywać,
~ząc swą wydajność od 15 do
30 proc„ wzmagając dotychczasową produkcję zakl.adów
oraz podnosząc poważnie dolychczasowv pulap swvch zarc;bków.
W ślad za zakladami im.
Waryńskiego poszlV inne zaprzemyslu wlókienniklady
czego, które po dzień dzisiejszy wyszkolily 12.500 tkaczy i
prz?:~ek . . Nie tylk~ pr~emysl
wJokienniczv, ale wiele innycli
galęzi naszego przemyslu,. jak
przemysl metalow~, hutniczv.
szklany„ drzew.ny itd. -: razpocz~l~ szerokie szkolenie .robotnikow według metody inż.
Kowaiowa.
W ten sposób naukowo opracowana metoda radzieckiego inżyniera F. Kowalowa
przvczynila się do podniesietysięcy nania kwaiifikacji
szych robotników, do padniesienia wydajności ich pracv,
do wzrostu zarobków, do rozwoju naszej produkcji, do
podniesienia dobrobytu najszerszych warstw naszeoo spoM. B.
ieczeństwa!

P

p1>mysiló·w ra-c.JonallzatOO'a mla'llo·wkle: elewatora
do odbierania z islt mloca.rnl dtll'b
neJ mierzwy (pUJstyeh kł~ów, reszte.k tdtl>eł ftp.) I prze.rrucan a
Je~ na ełewait'!lr do słomy, co pozwolllo mn.nleJszyć hryg:lldę om'otową o jednego robotnika; apa.rado przecinania szmu.rka na
tn
s.n1>pkach oraz narzędzi d.o Jcdnocze-snego wy>kcmywanla podorywelk l sla<nla poplonów.
JAN WIECZORMECHANIK
lC:OWSKI z PGR Głogowiec ud<>s2 siewnl:ków
sprzętc.nle
konalił
umles-zcza:ą-c je na 3
zbożowyeh,
k1>laeh l z1o•patrująe je w ruchoma. o.ś śroctkową - zestawem tym
rno7Jna s'.a~ nawet na pola.eh obrltują.cych w pagórki.
MISTRZ WARSZTATOWY, JOZEF BROSZKIEWICZ z Zc.spolu
PGR Leszno za.sto.sowa.I d.o siewni
lca naiwoz-0wego „KuJawlalk" specja~<ną S7Jllfladę, dzi ~kl C'Lemu osiąga się so pr<>c. osZ>Czędnoścl w
wy·siewa:t:.1'11 naiwozów szht·cznyoeh,
pyl nawozowy osiada bowiem ty'1
ko po obu st.rona,ch roślin, a nfo
na pustych międzyrz~·dzia-ch.
MISTRZ WARSZTATOWY, CZESŁAW STĘPIEŃ z Ze·spo.\u PGR
Strzałków z,bu.dowal ze starej ,,,_
ty armatn!e-J, ze zb~dmy-ch łożys.k
lnny·ch zbędnyeh materiałów
I
w.cale dobrą wyta-czal'kę -cyli:ili.rów -cląęnlk1>wyeh. Dzięki tej
maszynie wa.rs:zta:ty zc.sp~lovre mo
gły wyremontować w ub. sezonie
nie tylko zaplanowane clągn'.ki,
ale I 6 doda.tk1>wyeh.
• • •
Obecnie po ogioszeniu przez
Minister&two PGR konkursu
na najlepszego racjonalizatora rozszerzyła się znacznie ska
la zainteresowań wśród pracowników pa1'lstwo'wych gospoda·rstw rolnych.
Poza usprawnianiem pracy
maszyn rolniczych, wysiłki racjonalizatorskie skupiają się
na takich zagadnieniach, jak:
Sposoby przygotowania pasz,
tak aby zwiększyła ~ię ich odżywczość najwłaściwsze sposo
by pojenia cieląt bez smoczków; mechanizacji przy obsłu
d-ze żywego inwentarza; susze
nia zboża w magazynach gospodarskich; mechanicznej rielęgnacji buraków; jak osiąg
nąć najwyższą wydajność z ha
ziemniaków, buraków cukrowych, roślin pastewnych itp.
Ruch racjonalizatorski w
PGR rośnie i rozwija się coraz
l~piej. Poparty przez kierownictwo, podstawowe organizacje partyjne i rady zespołowe,
stanie się bez wątpienia bardziej masowym i w rezultacie
naszej gospodarce rolnej przyniesie olbrzymie korzyści.
(cm5

nych

sl<J.eh,

DZIENNIK ŁODZKI nr 270 (2586~ 5

Dzisiejsza
strona...
Dzisiejsza strona „Re
flektorem po Łodzi" została opracowana na pod
korespondencji
stawie
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czytamy w
§ ·n
.
R e d a kt orze .' Z prz1)Jemno
ci„
„Obywatelu
życiu mieszkańców
o
Łóclz kim" artylmly
Dzienniku
"'lob
t ·nasze· · h
.
h
"
go miasta, o coraz to nowyc osiągnięciac . . w pos ~ci ,., . ków , przedszkoli, oświetlenia dotychczas _cie~nych i zan~edbanych 1t!ic. Obserwujemy s zybką realtzac3ę nowych mwestycji, obserwujemy też, że do likwidacji zaniedbań na
-------=-różnych odcinkach przyczynia się nasza prasa.

Rozmowa której nie było

Dlatego my, mieszkańcy dzie~
nicy Rokicie odgrodzeni deskami zapomnienia od miasta,
listem tym chcemy przypomnieć się władzom miejskim.

- Podarty.
Malo wiedzą o nas lodzianie.
- Więc jak mam nie płakać, Główną ulicą naszej dzielnicy
którą
kiedy nie chcą mnie naprawić . jest ul. Franciszka,
'l I
Leżę tu już od miesiąca. Naj- wszyscy nazyµyają Franciszkań
a poipatrz na pierw „Dziennik" napisał, że ską.
spółdzielnia „Uniwersum" pTzyj
Przedszkole mieści się w
zbyt szczupłym lokalu, w którym ze względu na brak kanalizacji trudno utrzymać odpowiednie warunki sanitarne.

Grunt
Io rozmach

Kle<fy c:r:lowi ek młody to i wer
ma i fantaZję! I powieści z
dawnych lat poeh!ania marząc o
o
śre<iniowiecznyeh,
rycerzach
r y dwanach starożytnyctl, kiedy to
szóstka koni pędrzi!a, a czlawiek
mknął jaik na skrzydłach i świat
mu sprzed oczu znikał i przesvkód
cllla niego nie było. To były czasy,
hej!
wę

I nasi marzyciele nie wiedzą, te
wcale tak daJe'ko sięgać nie potrze ba. Wystrurczy pójść na Piotr
zobaezyć jak do
I
kowską 107.

muje

parasolki do naprawy,

później moja właścici~lka P~:\'.
niosła

A szkoła? W bieżącym roku
szkolnym przekształcono ją na
a ma tylko 6 izb
7-klasową,
szkolnych. „Pierwszaki" uczą
s ·ię po południu i wracają do
domu po ciemku, bo boczne
ulice są nieoświetlone. Na odcinku wychowawczym nie jest
u nas źle. Lokal szkoły jest z:i
mal:-y. Nie posiada en dużej sali,
więc imprezy szkolne odbywa
ją się bez udziału rodziców.
Zbudowanie nowej szkoly prze
widziane jest w Planie 6-Letnim. Jest nawet plac, ale o bu
dowie nic nie słychać.

mnie tu, ale me chcieli
mnie przyjąć. Na interwencję
,,Centrosprzętu" ciężarowe samoDziennika" przyjęli i miesiąc
Nowy gmach szkolny rozwią
chody albo wozy wjeżdżają z to- j'uż leżę nie zreperowana. A tu
warem.
deszcze padają i jestem po- załby wiele trudności. Do otrzebna. Powiedz sama suszar becnego budynku szkolnego
m.ożna by przenieść przedszko
ko, czy to nie smutne.
le a na dziedzińcu założyć zie
- Mój los też jest smutny- leniec i ogródek jordanowski.
rzeikł aparat do suszenia wło Zaś w dotychczasowym przedsów. - Właściciel oddał mnie szkolu można by urządzić dom
do fiTmy Wegnera przy ul. Na kultury dla dorosłych, gdyż
rutowicza 23 do naprawy. Od odczuwamy brak rozrywek k•il
tego czasu minęło 9 ~esięcy! tura!nych, a do najbliższej bia firma nie chce mnie oddac blioteki - daleko.
memu właścicielowi.
Czlonkowie Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej nr 138 na Rokiciu".
Taka rozmowa nie miała oPo prostu
czywiście miejsca.
dlatego, że obydwa przedmioDroozy Rokidanle! Mimo te pl
ty nie spotkały się nigdy. NaTen rorrnach, ta fantazja! Ryd- tomiast miały miejsce inne roz szecie o swych bolączkach I kło
list ten ucieszył nas.
wan to ,,sizczeniak 1'. Bucht - w mowy:
właścicielki parasolki potach jedną ścianę szczytową. Buch! ze spółdzielnią „UniwerS'llm", Bo wLdzLmy, że bacznie obtierwuw drugą śdanę szczytową. Mur która WTeszcie
po miesiącu jecle szybki rozwój nasze.go miaszybkie tern.po
się SYP'ie, ściany się kruszą, brazwróciła parasolkę nie napra- sta, że wtdziele
ma zniszczona, rynny znisz..czone, wioną, i właściciela
aparatu jego rozbudowy, tron.po nadrabiaadministracja za głowę się chwy- do suszenia włosów z p. We- nia wieloletnich strat spowodowata, interwencje n ie pomagają.
gnerem, który dotychczas apa nych niszezycie1ską gospodarką
przedwrze·śniowych rządów labry
Bo grunt 'to rozmach i fantazja.
ratu nie zwrócił.

• • •
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ROMA rRzgowska nr 84)
„Kurha..n Mał:M!howski"
g. 16, 18. 20, dozw. od
lat 14, por. g. Il; l>O.lQ
g. 16, 18. 20
SOJUSZ (Nowe Złotmo)
„Smial! ludzie" g. 16.30,
18.30 dozw.· od lat 14,
por. g. 11 Pa:ogram skla
dany; 10.Ll „Cyrk" g.
16.30, lt!.:W dozw. od lat

Mt.ODA uWAKOlA dla
młodzieży - (Zielona ~~
„,Ale kisande·r Matrosow
-W ~ • . . . . , . .
DZIS:
'1'0Wl:: (Wlę<:Kowsloego 15) g. 14, 16, 18, .oo, dozw.
od lat 112, poranki g. 10,
Teodora
g. lrl i 18 „Nlezapomnia
w.; i-0.11 g. 14, 16, ia, 20
ny Rok llll9" - przed.st.
JU !'RO:
zamkn.; 10.U g. 19 „Nie MUZA
(Pabianicka 173)
Andrzeja
10
zapomniany Rok 1919"
Arta.mono,Rodzina
(Kilińskiego
- przedst. zamkn.
,;,ych" dod. „Opowieść STYLOWY
123) „ W stepie" dod.
POW SZl!:l:HN le l<.lbr Sta
WAZNE TELEFONY
o węglu" g. 16, 18. 20,
„SeN>e bołla.tera" g. H,
lingradu 21) g. 19 „z
dozw. od lat 14, poranek
16, Ul, 20 dozw. od lat 7,
pło
rozg0<rzeje
Iskry
Pogot. Ratunkowe 254-44
g. 11 „Baj'ka o rybce"
por. g. 11; 10.11 „Grzesz
nieczynny
10.11
mień";
8
Straż Pożarna
10.11 g. 16, 18, 20
lJ•
Kom. Miejska MO 253-60 IM. i;-r. JAlłA<'ZA
bez winy"
nLcy
od lat g.16 16, 18,
dozw.
2-0,
(FranciszkańPIONIER
Miejski Ośr Infor. 159-15 racza 2'1-2'9) g. 16 i 19
ska 31) „Upadek Berll- SWIT <Ba1uck1 R;vnek Il
.,Grzech"; 10.11 g. 19
na0 I seria dod. „ElRewizor"
„Dzlewezęta z bMetu"
brus", g. 15. 17, 19, dozw.
,~iAt.\' ('l'1augutta nr 1) dod. „W kraJlll socJalizOd lat 14; 10.11 g. 15, 17, mu" 3-1'2 g. 16, 18, 2-0 g. 19.15 „Domek trzech
dozw. od lat 14, por. g.
poranki g. 11, 13
is,
dziewcząt"9.U CID.iedzlela):
„Muzyka 1 miłość"
rn.lll. nieczynny
11; 10.11 g. 16, 18, 20
10
lat
od
dozw.
(PiotrkowMUZYCZNY
TATRY (Sien.k iewlcza 40)
A. S. nr 2 (Piotrkow„Bogata narzecz<1na" g.
ska 243J g 19 15 „Słom· POLONIA
i;ka 95), A. s. nr 8 (Armil
(PlotrkowSika
16, 18, :w, dozw. od lat 14
kowy kaDPlusz"
Czerwonej 53), A. S. nr 28
Rok
67) „Niezapomniany
nieczynny
10.ll
por, g . u. 3o ,,Bogata na
(Zgierska 83), A. s. nr 51
1919" g. 14-30, 16.30, 18.30
rzeezona"; 10.11 „Sekre
(Piotrkowska
(Plac Wolności 2). A. S. i\RLEKIN
:ffi.30, dozw. od lat 14,
tarz Rej/komu" g. 1e, 18
152) nieczynny
nr 30 (Nowotki 91), A. S.
poran'k.1 g. 10, 12; 10 .11
dozw. od lat 12
20,
(Kop<'mika
„PfNOKIO"
(Rzgowska 51).
nr 32
g.
baby Jagi"
„Gęsi
16) g. 17 „Pieśń Sarmlnr 31
Pr?.e1n,d
A. s. nr 5 (GdaiJ.ska 23).
14.30, 16.3(), 18.:W, 2'°.30, WISLll.
6 wlecz11rem po woj
„o
ko"; 10.11 nieczynny
dozw. od lat 7
nie" g. 14, 16, Hl, 20 10.11 (pO!ll.iedzlalek):
dozw. od lat 14, a:irank_i
PRZEDWIOSNIE (Żerom
A. S. nr 13 (Obr. Stalinfś, l~o 12; l0.11 g,,.,,,,4, :!'!i,
skiego 34) „Dziewczyna
gradu 15) .. A S nr 49 !Pa BAŁ.TYK rNarutow1cza 20)
u źródła" dod. „Prze ... WLOKNJARZ
(Próchnlbianicka 218) A. s. nr 16
gląd kulturalny Z-52" g.
Rok
„Niezapomniany
ka 16) „Taras Szewczen
(Jaracza 32) A. s. nr 19
18, 20. dozw. od lat 14
16,
1919" g. 14, 16, 18. 20 ko" g. 15, 17, 19. 21
(J. Stalin11 50), A . S . dozw. od lat 14, porang. 11 10.11 g. 16,
por.
dozw od lat 14, por. g.
nr 17 (Wroblewsklego 54).
ki g, 9.30, ~l.30, 10.11 18, 20
w
„Swiatła
10.11
12;
A. s nr ~6 Kopernika 26),
„Gęsi baby Jagi" g. 14, 1 MAJA
(dawn. RobotKoordii" g. 16, 17, 19, 21,
A. S. nr 50 (Piotrkowska
od lat 7
nik, Kilińskiego 176) „W
67), A S nr 53 !Pl. Koś-. 16, 18, 20, dozw.
dozw. od lat 12
dni pokoju", „w kraju
GDYNIA (PrzeJęza nr 2)
cielny 8)
rNaptórkow6-51 g. 15, WOLNOS<'
socjalizmu"
nr
-.o~w
naott
SzewPro~ram
skiego 16) „Taras
A . s nr 41 (Al Kościu
od
dozw.
17.15, 19 30.
co- 50-52 PKF 46-52 „Raszki 48) dyżuruJe
czenko" g. 14, 16, 18, 20
dzie-ctki Uz.be1kistanu g .
lat 14, por. g. 11; 10.11
dz1enrue.
dozw. od lat 14 cna g. 14
g. 15. 17,15. 19.30
17, 18, 19, „Córka mary
wszystkie bi·lety po zi
l.:ł5);
nairza" g. 2() ,dozw. od
10.u „Swla!ta w
lat rn. Program dla naj- REKORD
DYŻUR POLO:ZNTCZO(Rzgowska 2)
Kord.ii" g. 14, 16, 18, 20,
młodszych: „Czarodziej
GINF.KOLOGICZN)'
„Kopciuszek" dod. „W
dozw. od lat 12
kraju jezior i wodospa- ZACRETA
ski młynel<", „7 czaroDziś dyżuruje całą dorZg1erska 26)
di)w" g. 14, 16, 18, 20
dzieó-<kich plaUl<ÓW" im. M. Curi ebę szpital
„Express Moskwa mosw
poranek
7
lat
od
„Od'Wiedz.iny
Cudozw.
ul.
ej
ski
Skłodow
Ocean Spokojny" g. l&,
klewSJklm ZOO" godz.
g. 11; 10.11 „Pogrom{'a
ri e-Skłodowsklej 15: IQ.Il
18. 20 dozw od tat 14
Atamana" g. 16, 18, 20,
15! 16; 10.m g. 16 poranszpital 1m . d r . H. Wolf por. g, 11; 10.U i:. 16, 16,
_
k1 g. 11, 12
dozw. od lat 12 _ _ _ 211
ul. Łai:qewnicka 34
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Jesteśmy prze,konan:i,
'kamckl-ch.
te :oda.je.cle ~obie sprawę, jak
wielkie są osią,gmięcla Łodzi w c:ą
gu ostatnich niespetna ośmiu lat.

Czego płaczesz parasolko'.'
- Uuuu.„ Popatrz na moje
druty.
- Połamane.
- No właśnie,
iiiój jedwab.

Trzy jesienne ohra~lii

dzielnicy zapomnianei

A. Ja
ob. ob.: W. Szosty,
rocińsk.iej, z. Gamonia,
studenta U. Ł., I. O., A.
Maciejewskiego, M. Barek, lokatorów domu
przy ul. Falowej 8, J. Bo
rowińskiego, F. R.

-

----------------·
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Przykro Wam, u na Waszyim
Rokiet.u mało się dzieje, że Wa,;z.ą
ud. Frandti7lka myllą z Frandszkańską na Ba>łut:M!h. że przed,;zko
le I szkoła mii!'S7JCZą ·Się w zbyt
ciasnym ]<)kalu, że boczne uike
Przypomnijcie
nieoświetlone.
są
Najwyższy
że kanalizacyjnych.
Przyznacie czytelnicy,
sobie jednak czasy przedwojenne. trudno w listopadzie i to moc- grzbiet znajduje się przy przy-

•

Przeds:nkola w WMzej dzie~ni-cy
nie było weale, 0<becwie wybrukowa·ne, oświetd0<ne i zazie•le•nlone
ud. Franciszka, Kutnowska I Za·
morska, były istnym bajorem, po
grążonym w ciemnośeiach. Sz;ko·
la posia.dała tyLko 6 O·d<dzialów.
Sami piszecie, źe sll wychc-wawCZY'CJh dość I że jesteście z ni-eh
zadowolc·nl,
To Wt!Zylltko Jest chy'ba dowodem, źe władze miejskie' nie zapom·niały o Wa.s i o Wa..szej dzielnicy, że warunki, w których ży,je·
cie są bez porównania lepsze n i ż
przed wojną. Budowa
mie<liśde
nowej 11-łetnieij sllkoty przewidzia,na jest na rO'k 1954. I to ta.kże
jest dowodem, że nie 7,a,.pe>m11iano
o Was. Otrzymacie piękny buclynek sl'lk0<l111y tak, ja,k otrzymały go
Karolew, Baituty, czy Inne
j·uż
dzielnice Łodzi.
W

1'53

rO'ku

przewidziano oulic W~eJ

świetlenie ·następny<"h

dzielnicy:

Swięto

Prądzyńskiego,

jańskiej. Czekając

na nowy budyn.ek szkolny i nowe lampy e'lektryCZllle na waszych uJi.c:M!h pamiętajcie, że Jrnżdy dzień przynosi nowe budynki I nowe lampy
elektryc-zne na mlicach innych,
rówrnie za,ponmiany·ch
dawnie,J
jaik Wasze RO'kieie przedmieść Ło
d2i.

no dżdżystym nie napisać nic o
deszczu, blacie i tzw. konsekwencjach. Zwłaszcza, jeśli tematy same cisną się pod pióro.
Uwaga!
A więc zaczynamy.

stanku obok u.i. Ruskiej. Z
tramwaju wysiadają pasażero
wie.
- Choroba, psiakość, jeszcze tej gliny nie sprzątnęli.

OBRAZEK I
Zmierzch nad Łodzią. Pada
deszcz, bez mala od kiiku tymieszkań
qodni. Studenci cy Domów Akademickich przy
u!. Bystrzyckiej i Nowotki wr .:i
cają do domu. Właśnie wysiedli z tramwaju.
- Kaziu, uważaj. bo tu.
straszne błoto i kałuże. Ta codzienna droga to męczarnia.
Rysiek kiedyś po kostki ską
pał sie w bioci.o.
- Mogliby przynajmniej szla
ką !ub gruzem wysypać tę drogę. Dlaczego się zatrzymałaś?
- Mój kochany, pomóż mi
odnaleźć pantofel, -bo gdzieś
ugrzązł w błocie.

OBRAZEK III
Pada deszcz. Od kilku. tygodni. Tym razem pora dnia obo•
domu przy
jętna. Podwórze
ul. Piotrkowskiej 20.
- Popatrz pani, jeszcze tych
nie przetkali. Cale
ścieków
podwórze w wodzie. U mnie
już ziemniaki pływają w piwnicy.
- Trzeba zawiadomić „Elek
ti-ogranit", że te materiały budowlane, które po remoncie
zostawili, potopią się. Może to
wreszcie poskutkuje i uprząt
ną je z podwórza.
A może i ZOM zaintere•
suje się swoimi śmieciami,
jeśli zawiadomimy go, że się
utopią.

OBRAZEK II
Zmierzch nad Łodzią. Pada
deszcz bez mala od kilku tygodni. W ogóle wszystko tak
samo jak wyżej, tylko rzecz
dzieje s'.ę na ul. Armii Czerwo
nej (na odcinku Suchej do Rus
w okolicy górzystej.
kiej)
Grzbiety górskiP- .,,ocliod?!enia
gliniastego o podłożu robót

Obiecanki - cacanki
Starzy i do§wiadczeni pedagodzy mawiaJą, że nie należ·y
dzieci uszczęśliwiać obietnicami, które mogą być niewypeł
nione. I że nie należy obiecywać „Na odczepnego". Np.: „Cicho siedź, to jutro kupię ci lalkę", albo „Bądź grzeczny, ta
jutro wezmę cię do kina".
Bo dziecko ma dobrą pamięć i jeśli „jutro" nie dostanie
!alki !ub nie pójdzie do kina, to traci zaufanie i szacunek do
obiecującego.

A cóż dopiero, gdy obiecującym jest Rada Narodo~a,
obywatele Łodzi.
wierzącymi w jej obietnice dziećmi

a

• * •
Dawno dość temu., bo 21 września napisali do nas mieszkańcy dom.u przy u!. Orlej
nr 21-23, że po przeprowadzonym u niclt
remoncie, nowozalożone rynny odpadły
następnego dnia. Skutek był taki, że woda
przez
zaczęła się !ać po murach domu okna - do mieszkań.
Na notatkę, a jakże, otrzymaliśmy z Prezydium Rady Narodowej wyjaśnienie, że
niejaka firma Rajchert, która rynny zakła
dała, zobowiązała się założyć je ponownie
.
do dnia 27 października.
Wyjaśnienie z RN nadeszło właśnie 27
.
.
października.
A 29 października otrzymaltś~y list od
mieszkańców domu: stan bez zmian.

* * *

Druga historia 3'est bardzo sędziwa..
Mieszkańcy domu przy ul. Fa!owe3 8 napisali list, w którym skarżą się, że admini<trator ich domu pobierający stale opłaty
~
za czynsz oraz bieżące naprawy i konserwację, od roku. 1948 nie zaglądał na posesję
(mieszka przy ul. Rudzkiej 101).
Dom wymaga gruntownego remontu., a
·
administrator wciąż jest nieuchwytny.
b ·
r. i pr~eNapisaliśmy o tym w kwietniu
kazaliśmy jednocześnie prośbę l?katorow
Zarzą0 oddanie domu pod administrac3ę
h
du. Budynków Mieszka!nyc ·
Zarzuty lokatorów potwierdzila _specjalna
komisja powołana przez ~rezydium DRN
Południe. Natomiast Rada NaroŁódź _
dowa m. Łodzi pismem z dnia 30 maja br.
że na posesji wszystko jest w
stw•erd,,..la
'
~·
•
wobec czego nie ma potrzeby
porządku,
przekazywania domu„. itp.
Wobec pewnych - rzec można - drobsprzeczności w opinii, poprosiliśmy o
mich
~
ponowne zbadanie sprawy. I rzeczywiście
8 sierpnia Prez. RN przyznało nam i loka·
ł
· I b·
·
k
o ieca o, ze
torom domu cał owitą racqę.
w ciągu 1 miesiąca (słownie jednego) dom
zostanie przekazany pod administrację
MZBM

I

·

.

.

A dziś listopad. Prawie polowa. I 3ak do
noszą czytelnicy dom przy ut. Falowej 8:
.
b
t
s an ez zmian.

Stanowczy
Przewodniczący komitetu do
mowego przy ul. Wólczańskiej
144 to człowiek nadzwyczaj
uczciwy. Jeśli kogoś lubi, to
by mu serca własnego uży
jak to mówią
czył. I nieba i szybę z
gwiazdkę z
okna.
Ale jak kogoś nie lubi, potrafi być stanowczy!
Np_ w domu był przeprowadzany remont. Wszędzie wsta
wiali ramy okienne, bo dom
stary j zniszczony. Tylko u robotnicy Marii Barek - nie. Bo
jej przewodniczący komitetu
nie lubi. Posprzeczał się z nią
kiedyś. Więc przekonał komisję, że ws~ędzie nowe okna po
trzebne, a u niej nie. No i okien nie wstawiono. Chociaż
każde otwarcie okna grozi wyr
waniem ram, choć w domu
dwoje chorowitych dzieci 1
80-letni ojciec.

Dlatego, że

Dlaczego ...
studenel UL ko.rzy
ze stołów
ki „Gęsie Pióro" nie od
zadopełne.go
czuwa,ją
wolenia Po zje<ltzeniu
smacznego i posilnego
obiadu?

l

stający

2

J'ózef B. z Blaszek
bardzo się z.dziwił,
otrzymawszy urzędowe
pismo?

3 r=~~a~~e ~=

biła

mężowi

dzianej)

eł

(.zapowieniesipodzianiki?

mle-sT:kaflcy

szyń&kiej i
pobliżu toru

m. Tu-

okolic
kolejo(w
wego) są wysportowani
i doskonale biegają?

5

przy tJ:l. Kopernika w dalszym cią
gu stoi lokomobila, któ
ra powinna dawno być
przejęta przez Zbiornicę

Złomu?

I

nie ma w

2

w

Ili

stołówce

głośnika,

przez któ
ry do <)biadu przygrymuzyika. Stuwałaby
denei chętnie pomogą
instalacji
założeniu
w
radiowych.

piśmie tym „~a

ło", że ,,Magi.strat
m. Błaszek wzywa Pana
do stawienia się.„ W ra
niestawienia
zaś
zie
zostanie Pan doprowadzony przez poll<>Ję".
Ob. B. przeta>rl oczy i
kalendarz.
spojrzał na
Ale nie p0mog10, Był
t() SO. l>0.1952.

3

Niespodzianką

tą

miała być zupa no
dotychA
midorowa.
czas w sic.lepach nie ujeszeze an.i
kazała się
nasta en! pomidory w
butelkach.

4

bieglł•
codzlerurte
na Rzgowską
ją
do najbli.2lsZego kl<>&ku
„Ruchu" po garetę , co
wpływa dodatnio na roz
wóJ mięśni, lecz słab
szych fizycznie znle<:h ę
ca do pora.n.nego czyta
ni.a pras;v.

r!!

t>

Rejonowa Zbiomica Złomu w War-

szawie

„usta:lhvszy co

to za skupisko złomu",
stwierdzlla, że „Sku,p!S'ko to jest całl<owlcie
Centralnego
gestii
w
BiuTa Obrotu Maszynami".
CBOM zaś nie intere-o
guje się •. skwpiskie<rn",
które leży w jego „ge-

Stii". .. .

.....

\

piewca rewolucji
bojownik pokoju

MAJAKOWSKI
(Dokończenie ze str. 3)
Patriotyzm ludowy, praca i solidarność lu-

dzi radzieckich. sila obronna i czujność wyższość ustroju socjalistycznego nad kapitalistycznym czynią Związek Radziecki potęż
nym, zdolnym do odparcia wroga. W wierszu
Czuwaj I Buduj!" poeta
„Bądź gotów!
pt.
woła:

Republiko, wr6g z tobą chce
rozprawić się straszliwie!
Do pracy prędzej,
chociaż potem już ociekaszPomnażaj moc obronna!
Tokarz czy inżynier,
dziennikarz, górnik,
chemik czy leko:rz!
Dnia wojny nie odgadnie
żaden z nas ...
Zebv nie zaskoczyła na11
lomotem żelaziwa,
spotykać wszelką śmierć

nauczmy się zawcza~
Nauczmy się, jak maslcę klaść,
jak karabinu się u.;ywa..
Więc robotnicy, chłopi,
caly Związek nasz,
Nocą i dniem do walki się gotujcie!
Ażeby w każdej chwiLi Związek nasz
mógl na szczęk broni i straszenie wojna,
oparlszy się o masy krzyknąć:
.,Innych strasz!
Ja wrogi cios odbiję
ręką zbrojną!"

Majakowski uświadamia społeczeństwo radzieckie, że imperializm zamierza uderzyć na
Poeta woła o czujność, o bojowe
Związek.
pogotowie.
Antywojenne, antyimperialistyczne wiersze
Majakowskiego spełniły ogromną, doniosłą
rolę w przededniu Wielkiej Wojny Ojczyźnia
nej i w trakcie samej wojny. Uzbroiły św ia
domość mas w obliczu agresji hitlerowskiej .
Dlatego też epokowe zwycięstwo Związku
Radzieckiego nad hitleryzmem jest też zwycięstwem mobilizujących haseł poezji Majakowskiego, jego walki z niebezpieczeństwem
:wojny imperialistycznej.
Czy na tym skończyła się rola Majakow6kiego? Bynajmniej.
Wiersze jego nadal uzbrajają do walki o
pokój jednocz"' masy pracujące całego świata
l\V jed'nolitym froncie solidarności, ostrzegają
!Przed niebezpieczeństwem wojny, demasku~ą ośrodki agresji.
Już w roku 1925-26 dostrzegał· Majakowski,
!e Ameryka staje się filarem reakcji świato
wej. Zwiedzając wtedy USA pisze: „Może się
że Stany Zjednoczone będą ostatrzdarzyć,
aJim uzbrojonym obrońcą beznadziejnej, burżuazyjnej sprawy". Poeta opisuje nienawiśe
kapitalizmu amerykańskiego do Związku

pc>d

Radzieckiego, nienawiść podyktowaną obawami przed zwycięstwem socjalizmu. W jaskrawych barwach ukazuje przeciwieństwa
wąską elitę sytych miliarderów
Ameryki,
i szerokie, pogrążone w niedoli wyzyskiwane masy. Nędza ta oczekuje też przyda się ona zakuć w
jeśli
Europę,
szłą
jarzmo zależności od amerykańskiego kapitału. M::jakowski opisuje, jak w Europie, w
Hawrze, Amerykanie ciskają ze statku pieniądze, a ludzie rzucają się do wody w pogoni za centami. „Ci żebracy - pisze Majasą dla mnie symbo lem przys-złei
kowski jeśli nie zaprzestanie ona wielbić
Europy,
amerykańskich, czy też innyeh pieniędzy".
Czy te trafne słowa nie odnoszą się także
i do dzisiejszej zmarshallizowanej Europy?
Majakowskiego już dawno
głos
Potężny
wskazywał na wzrastające niebezpieczeństwo
imperializmu amerykańskiego. Ale dostrzegając wroga klasowego, nie lekceważąc bynajmniej ciemnych sił wojny, Majakowski widzi
jednocześnie ogromną, niezwyciężoną potege
pokoju. Ta potęga to miliony prostych ludzi
na całym świecie, którzy w obronie pokoju
jednoczą się w solidarnym froncie i znajdują
pewne, niewzruszone oparcie w Związi.l{u Radzieckim. Ta potęga to przeciwieństwo kapitalizmu - socjalizm.
Majakowski wierzy w zwycięstv,ro i dlatei<o
poezja jego nasycona jest pewnością triumfu
socjalizmu i pokoju.
Siła antyimperialistycznych wierszy Majakowskiego, jego klasowa czujność i wielka

lizacyjny, który uzbraja nas, pomaga nam w
walce o pokój .
Wróg wie o tym. Toteż wiersze Majakowskiego zostały zabronione w Trizonii nrzez
Chodzi tu
amerykańskiego generała Clay'a.
nie tylko o to, że Clay jest synem „króla cygar" Henry Clay'a, napiętnowanego przez
Majakowskiego w wierszu „Czarne i białe".
Chodzi o to, że Majakowski biczuje amerykańskich plantatorów Europy zachodniej, tak
samo jak wyzyskiwaczy Hawany. Amerykanie boją się tego, jak boją się światowego
ruchu pokoju. Ale wiersze Majakowskiego,
niesione na fali narastającego ruchu obroń
ców pokoju obalaią bariery graniczne i przenikają wszędzie. Nie skonfiskuje tej siły ża
den najemny żołdak imperializmu.
rozlega się woPokój zwycięży wojnę! łanie setek milionów. I w tym wołaniu słyszy
się też głos wielkiego poety, Ul którym powtarzamy:
Pokój - pokojo}'lł.,
wojna - wojnie!
Grzegorz Timofte1eio

Dr REICHER specjalista
wenervczne. skórne. nlclo
Piotrwe fŻab11r?.enla>
Slusarzy, kotlarzy, spawaczy i palacza zatru- k:owska 14 czwarta - siódRemontow~-M~n
Zakłady
dnią natychmiast
(14548-G)
ma
tażowe Przemysłu Mleczarskiego Lódz, ulica
Dr ZAURMAN specjaH·
2896-K sta skórne. weneryczne
Łomżyńska 13-15.
Technika Inwestycyjnego-samodzielnie spo- R-9 30 4-fl N'•rntnwlcza 2
rządzającego koszt.orysy urzędowe, inspekto- Or KU DREWICZ specjal1
sta weneryczne, skórne
rów kontroli oraz magazyniera zatrudni na- lł-9.30. 3--$ Piotrkowska
spółdzielcza. nr 106
tychmiast poważna instytucja
C14~61-Gl
Zgłoszenia pisemne z życiorysami składać do Dr CZYŻYKOWSIU choreumatyczne.
serca,
roby
Biura Ogłoszeń w Łodzi ul. Piotrkowska 96
2921-K ~- Gdańska 65a
pod „Centrala Zbytu".
e::=;;;;=;;;;=::;;=::;i=:m=m:====::ms Dr LASZEWSKI choroby
skórne, weneryczne 7.30B.30, 17-19 .30. Więckow-

Komunikat

skie~o

Centralny Zarząd Skupu Surowców Włó
kienniczych i Skórzanych w Łodzi zawiadamia, że podległe terenowe ~rzedsiębiorstwa
Skupu poprzez Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska" - skupują szczecinę świń
ską pochodzącą :z; ubojów domowych płacąc
za 1 kg od 8 do 80 zł. w zależnOŚci od długości
i jakości szczeciny, a mianowicie:
Za szczecinę grzbietową rwaną i parzoną,
Wiązaną w pęcliki o dł. conajrnniej 90 mm.
rz.ł. BO za 1 kg.,
za szczecinę grzbietową rwaną i parzoną
pęczki 0 dł. conajmniej 70 mm.
wiązaną w
:U. 64 za 1 kg.,
za szczecinę grzbietową i bokową rwaną i
parzoną wiązaną w pęczki o dł. conajmniej
60 mrn. zł. 36 za I kg„ .
z.a szczecinę kotłówkę zbieraną z całej tuB'ZY 0 długości conajmniej 40 mm. zł. 8 za 1 kg.
. ROLNIKU!
Pamiętaj, że szczecina, to cenny surowiec
OJ.a naszego przemysłu. Nie niszcz więc i nie
wyrzucaj szczeci;iY. le~z o_ctni~ś ją do punktu
„Samopomoc
Społdzielru
Gminne]
skupu
Chłopska".

.
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SILNIK samochodowy
,Hanounag-Kurier" 1.100
sprzedam całość lub
Cllll
ewent. zamie":'ię
części,
na licznik „Argo" Juilanów, Cisowa 4.
elefutrzaną
KURTKĘ
a.tlClką, nakrycia stołowe
zeda.m. Więckowskiego
(14863-G)
SPRZEDAM plac w Rudzie. Oferty Biuro Ogłos zeń Ka·towlce Mickiewicza 9 pod „Ruda"
SPRZEDAM maszynę
,,Singerac' gabinetową Piotrkowska 7~ m. 20 lewa oficyna II p.
motocykl
SPRZEDAM
marki BMW z koszem.
Dzwonlć 145-79.
SPRZEDAM maszynę d-0
szycia bębenkową 11 Singera" Łódź, Kryzysowa 17
(14745'-G)
Smela
DKW 5'00 z koszem sprze
dam. Podgórna 55

-
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ko·per-cie

2,

1-3 Radom.
1-2 Rada .
Atom. 3--4 Mol-0. 4-1 Ozór.
Oka. 5-6 Oset. &-7 Tlen.
Troja. 7-ł Nuta. 8-5 Arno.
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Pod re4akcJlł prsew. SekeJI Szaob.o•e.l t.E1t• A. Karnkowskleco
W dzisiejszym dzr!ale wprowa.
dzamy po raz pierwszy dział teorll otwarć, który będziemy prowadzić systematycznie.

I. dł, Sf6, 2. Sf3, g6, 3. g3, Gg'r,
Gg2, O~, 6. M, d6, 6. Sbd2.
Sfd7, 7. e4, CS, 8. c3, Scii, 9. dS,
ł.

PARTIA WŁOSKA
e5, 2. St3, Sc6, 3. Gc4, Gd Sce5, 10. Sel, 15, 11. ex:l's, gx!S, 14.
i 3.•. Sf6 z pncj~ciem do
wariantów obrony dwóch &kocz- f4, Sg4, IS. He2, Sdf6, 14. a4, e6,
115. Hd3, es, 16. h3, e4, l'f. He2, Sh5,
ków).
18. c4, He8, 19. Kh2, Hg6, li'). Wh4.,
Sfgł+, 21. hxgł, sxg4+, 212. łCgl,
Gd4+, 23. Kfl, Se3+, 24. Kt2.
eł,
(można

1.

25. Kfl, Se3+, 28. Kte,
Sxd~+.
28. Kf2,
Sxe4+, :7. Km., Se3+,
So2+, l!S. Kfl, sxa.t, 30. Wh5, hft,
:łl. Wh3. dS, 32. bł, oł, 3:1. Sxoł,
Sb3, 34. Se5, Gxe5, 35. fXe6, Sxct,

Kh7 i blale

I

I

9--10

3
4. c!, Sf6, 5. d4, exd4, e. cxd4,
(p-0 6. e5 czarne p1·zechodzą przez
d5! na wygod.ne dla siebie tory
walki) 6„ .. Gb4+, 7. Gdl2, Gxd2+
8. Gxb4,
nastąpiłoby
(•po sxe4
Sxb4, 9. Gxf7+ z lepszymi szansami dla białych) 8. Sbxdr.l, d5! (Nie

-

......

.__

6-8

36. Hd2, f4, 37. Wh4. Sd3, 38. Sxd:l,
exd3, 39. gxf4. G. f5, 4(). GJCd5+,

%.

-

2-3

4-9

Agat. l<f-11 Trel. 11-1!! La!'k. 1~
Kopa . 12'-10 Karat. 13--5 O•ko.
13-14 Opal. 14-15 Lupa. J~ll
Atak. 16-13 Koło. 1~14 Kowal.
Na.gro•dy k·~·tążk owe wylo.sowaJI:
1. Jabłkiewicz Janusz. t.ód:!.,
Sw!e-rczewskiego 6-0; 2. Dąbrow
ski Mirosław, ł.ódź, Pi-0trk4Jwska
271; 3. Matyja Wito.Id. Łódź, P 'ęk
na 37; 4. Kazimierczak Irena. Łódź
Kopern '·k a 40: 5. Rap:zyńs'<a JadV>riga, Łódź, Waryńskiego l~.

SZACHY

Liczby zastąpić Literami, następ
nie, zaczynając od pola oznaczoneg-0, posuwając s1ę ruchem konika szachowego, odczytać r-07lwiąza
nie: tytuł jednego z wystąpień
Bieruta.
Prezydenta Bolesława
Prosimy podać, kiedy i z ja·kiej
okazji nastąplł-0 powyższe wystą
pienie.
Dla ułatwtenia podajemy wyrazy pomoc·nieze:
2, 13, 115, 5 - drzewo 9,
„skarb" hodowców jedwabników;
14, 7, 4 = pręt drewniany sztywny więk~zej długości;
3, 8, 5, 1•1, 8, 5 = ptak z rzędu
brodzących, z czubem zwisłym na
głowie I obwisłymi piórami u dołu szyi;
1, 10, l~. 11 - powolny, miarowy kre>k ko1\ski.

---"

KRZYZOWKI

Z D·N, 19.10. BR.

-~

of

l\flalkowsklego

uRozr~""\\~kl U1I11y'5'lowe".

ROZWIĄZANIE

8
2 -4'ł -I 1 3
~2. 5 2 s -i
s ~o -IO 1i -43
6

a.

lać

-łO

15 ·H 1 2

reda-keją

prosimy w terminie tygodnioRedakcj·
pod adresem:
wym
,.Dziem:n1ka Ł&dzklego", Łódź, t.
Piotrl<ewaka 91;, z dc•plsklem na

KOMBINATKA

I

poddały slę.

CWIERCFINALY M'l8TKZOl!TW
LODZI

Ostatnio zakończyły się da1'sze
trzy ćwierćfinały mistrzo&tw Ło.
di.i. Kolejność pierwszyoh C7.;erech m:eisc, których zdobywcy
uzysU;:ali prawo gry w półfinałach
można Sxe4 ze względn.l na 9. d5, przedstawia się następująco:
Sxd2, 10. Hxd2, Se7. 11. d6, cxd6,
B.
12. Hxd6, 0-0, 13. Sd4, Sc6!
l) FljalCwierćfinał w Spójni
0-0-Q! z ostrym ataJkiem u biatycn)
koW'Slki 9 i pól: pkt„ !) Gl!>ller
11
9. exd~, SxdS, 10. Hb3, Sce7,
0-0, 0-0, 12. Wfel, c6. 13. Se4, Sb6 9 pkt„ 3) Wroński 8 i pół pkt„ ł)
(po 13„. Hb6, 14. Ha3, z nieco lep- straszyński 8 pkt.
szą grą białych) 14. Sc5, Sxc-1. 1'J
Cwierćfinal w WSE 1) J'aslonoHxc4, b6, 16. Sd3 (z równą pozycją po Gb7 lub Hd6 natorn'ast Pu wlcz 10 pkt .. 2-3) Wojcie.chowsld
Ge6 białe wygrywają 0!1a.r11 jako- i Lange po a pkt„ ł) Bujacz 7 pkt.
fxe6 , 18. Hxe~+, Cwierćfinał w MDK: 1) Mik<:>łaj
ści 17. WxeS,
Kh8. 19. Sde5, Hd, 20. Sg5, z groź czyk 10 pkt„ 2--4) Wydornik, Ol•
bą Sf7+).
szewski, Kr„•uze po 8 pkl;..
l sey w nast~nym dzla.le.
Ciąg dao
Podajemy partię, rQzegraną na
LOSOWANJ!lll POLFINALOW
turnieju o mistrzostwo PoJski w
MISTRZOSTW ł;.ODZI
Katowicach, w której połączony
z ofiarą figury ostrej atalk pin:yW ponle~!alek o godz. 18 w 16niósl zwycięstwo młodemu łodz'a kalu ŁKKF, Plac Komuny ParynJn-0w! nad tnykrotnym mif;trzem skiej 5 odbędzie się zebranie orPolski S!iwą.
ganizacyjne i losowanie uczestl"iBiałe: Sllwa.
ków póttinałów misllrzoetw Lodzi.
C:tarne: Szymański.

I

Poztomo: 1. W!ellka wyspa na
morzu SródZJiemnym. 4. Grooka
nazwa Babilonii. 5. Wyspa azjatycka (piata oo do wielkości wyspa
na ziemi).
Plo•n.owo: 1. W podaniach gre<!kich wróżbita, który towarzyszył
Grekom w wyprawie trojańskiej.
2. Miasto główne w jakimś !kra.1u.
cól'ka króla
3. W mit. g-reckiej
Minosa, dopomogła Tezeuszowi wy
dostać się z labtryn tu.
Za prawidłowe rO'Związanle obu
zadań przeznaczamy
powyższych
d<> rozlos-0wanta 3 nagrody książ
kowe, a co najmniej jedneg-0 2 dalsze nagrody pocieszenia (rów
nleł: ksiątki). Rozwiązania nadsy-

I

WEZMl!j w dzle:rtawę w
okolicach Lodzi małe gospodarstwo 5--7 ha ziemi.
Biuro
Oferty składać
OgłQszeń. Piotrkowska 96
„Propozycja"

kursy no
woczesneso kre>ju i mode
ZAMI EN'lllj pokój z kuch !owania ubrań. damskich,
ZAWIADOMIENIE
bieliźniarn ią parter, blW<o przy- dziecięcych,
s
tank.u (Lot.nls.ko) na dwa stw a IPR - Próchniika 2'5
Łódzkie Zakłady Piekarnicze w ŁodZi zaz kuchnią lub poilcój z
Oferty składać UWAGA ehem!cyl Udzie
k uch nią.
wiadamiają 0 wypłacaniu różnicy udziaSPRZEDAM domek jed- S iuro OgłOSU!ń Pi-0trk-0w lamy grupow-0 lek<:;Ji postuglwania się chemiczną
w L-Od.zi (wo.J 9k a 96 „Lotnisko"
S P Wypł a t doko- norodzinny
łów członkom b . p
literaturą niemiecką i anne mieszk anie). WladoZ A MIENIĘ ładny pokój gie lską tel. 144-56 od gomooć Stalin a 5~
Piotrkowul.
P.
Z.
L.
nuje Dz. Finansowy
(l'ł717-G)
z kuchnią na 2-3 pokoje dzlny 17
SPRZEDAM futro kara· d zieJnica obojętna. Wiaska 120 w godzinach od 12 - 15 w termi55--36
Stalin·a
-0mość
ROZNE
kulowe. Lą kowa 10 m. 30 d
(14838-G) J\.
16
IŁODY, samotny na sta BUCIKI
nie do dnia 30 listopada br. Zainteresowa- od
skórzane, zamowi Siku po.srukuje po- szowe, płaszcze, torebki
~
U-0ść
każdą
łę
ceg
KUPIĘ
Ili winni przedłożyć dowody wpłat ud.zia- Wiadomość Łódź, Nowo- ieszczenia. Oferty Biu- odnawia, fa rbuJ e 'ak noo Ogk>szeń Piotrkowska we Odnawialni a. Piotr2920-K miejska 9 Kożuchowski ~5 ,,Akto.r
(1~06-G)
łów, OII'az dowód tożsamości.
lcowska 9 podwórze
• ku- STEFAN SKARZYRSKI
motocykl - z AMIENI.Ę 2 pokoje
ZAMIENIĘ
„Ziindapp 3 50 cm, kardan chnia oraz lu•ksusowy po zawiadamia Sz. Klientelę,
SPRZEDAM motocyGd z SPRZEDAM włoski akor- .stan ideal•n y, na samo- k ój centrum na 2 pokoje, iż Zakład Rymarsko-Gakoszem, silnikiem zapuo deon 3i2 basy, kołnierz o- ~hód osob owy. Kolusz- k uchnia, wygodami cen- lanteryjny przeniesiony zo
t rum. Oferty składać Biu stał na ul. Piotrkowską
wym BMW. Zachodnia 38 "'>OS-OWY nowy, błam tchó ki, Hallera 1'1
(14830-G) rze, ma·szynę do szycia
m. 4
ro O,gł-0szeń Piot·rkowska nr 24 (dawniej PlotrkowS\enkiewicza
(14852-G) ska 128)
bębe.nk-0wą.
ltUC8'Nlllj gazową :r: ple- 6 „Okazja u
SPRZEDAM futro mę.s14--16.
godz.
-10,
~
sprzedam
karnikiem
skie na nutrietach - kol
NAUKA I WY CHOW.
CEROWNIA od.zi.ety n.,_
nierz wydra. Moniuszki 1 RADIO RFT ,,Super" z Pi-0trk-0wsk am m. 4a
9rawla artysty=ie wszel
(14833-G)
m. 5
okiem magicznym 5-lam- SPRZEDA M radi-0 z adap MASZYNOPISANIA, ste- ką usz.kod.zoną garderobę
MASZYNĄ
damska „Sin po we nieużywane sprze- terem . Pi otrk-0wska 189 no grafii biurowej. Kursy Zielona 6
Stowarzyszenia Sten ogragera" do sprzedania ul. dam. Nawrot 2a m. 32 m. lla od 18-20
godz. 1-18.
fów - Maszynistek. Za piZłota 4, GlapsJci
DO s,przed anla taksówka sy Kilińskiego 50, Piotr- NAPRAWA RADIO A.PA•
KUPIĘ, w-z.ględnle wezmę SPRZEDAM n-0wą wirów
(14485-G) RA TOW wszystJk.ich ty„Opel 01·L1Tupia". Wiado- kowska 83
w dzierżawę domek z o- kę d-0 odciągania mleka m-0ść, Stal ina 24--34 w
pów. UWAGA! Przerabia
Ośrodka my dwuobwodowe apara
SEKRETARIAT
gródkiem w oko.Ucach Ło (pojemność 40 litrów)
godz.
Politechnicznych Kursów ty na SUPERY 6 OBWOdzi. Oferty składać Biu- Łódź, ul. Nowotki 102.
ro Ogloozeń Piotrkowska
SREBRO - złom i mone Administracyjno - Gospo- DOW, 3 ZAKRESY z gwa
SPRZEDAM połowę no- ty, skwpuj e sklep CPLiA darczych IPR Andrzeja rancją. szyb:ko, fachowo.
96 „Decyzja"
Struga ł. przyjmuje zap1. P re<!iSi<>U.S
Radio Łódź,
MASZYNKĘ do pończoch woczesneg-0 domu w Kra Lódź, Pio trkowska 99 tel.
Oferty &kła dać 239-64
ul. Sienkiewicza 2
przerobioną
na kowie.
(2727-K) sy „ na kursy księgowości
ręC'l!ną,
maszy
I
obcych
Ogłoszeń
1ęzyków
Piotrkow
Biuro
wwry sprzedam, Łódź,
(2850-Ki
noplsanla
ZAOt'IAK UW. PKAC~
ZGUBY
Swierczewskieg-0 nr 63-Qi ska 96 „Kraków"
m. 1 Siedlecki
kroSPRZEDAM maszynę do POMOC d omowa d-0 le- J·MIESIĘCZNY kurs
PLAC z szopą lub dom- szycia ,,Singer'' A. Stru- karza den tysty potrzeb- ju, modelowania !PR Ja ZAGINĄŁ pekinczyk ruPośredniracza 7. Zapisy 16-20
klem kupię.
dy (sucZJka). Odprowadzić
ga 4-28 -Od godz. 14
na zaraz . Andrzt!ja nr 7
ctw-0 wy'kluczone. Łódź,
od godz. 16
KURS nowoczesneg-0 kro za wynagrodzeniem Piotr
u.I. Piotl'k<>wska 195 kiO!'k SPRZEDAM maszynę do Zgłoszenia
ju krawie<!twa męskieg-0. !<owska 83 dozorca.
SPRZEDAM drzewo z r<:>z szycia szafkową, Piękna WYK WAL IFIKOWANA
Zapisy !PR Stalina 7
ZAGINĄL pies wille (pół
biórkl d<:>mu. Stas.zyca :1.7 46, Kaliński
nauczycielka lub nauczy- KURSY kierowców samo roczny). Odprnwadzić za
ciel matem atyki na k-0re chodowych IPR. Zapisy "".Ynagrodzeniem Poludpetycje z kursu XI. kla- Wólezanska 27
m-0wa 16 m. 14
sy potrzeb na. Zgłoszenia
pod tel. 121-26 od godz. 4 :1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a
ZARZĄD OKRĘGOWY

Centra.lny Zarząd Skupu
SPRZEDAM maszy·nę Surowców Włókienniczych i, Skónanych ,Singera". PKWN 28 m. 48
(dawniej Dowborcz:vków)
w Łochi nJ. Slen~~!?.",a 9. ..
~ii..~iu.._;.,:,;....w'~~W"W'~' w GROTNIKACH pięlc parcelę sprzedam. ną
PRZETARG
Oferty Składać
Biu•o
Ogłoszeń
Piotrkowska 96
GastronomiZakładów
Dyrekcja Łódzkich
(14699-G)
„14699"
cznych ogłasza przetarg na wyrąb składow.a~
o111ia i przykrycia warstwą izolacyjną grubos~1 SPRZEDAM samochód
sob owy ,,Wanderer 11 Na1 m'tr. 3.000 ton lodu naturalnego. W ofercie wrot
9-ł, oglądać od godz.
należv podać ogólny koszt wyrębu wraz ~ 15 do 1'1, nie<lziela. cały
przykryciem 1 tony. Oferty należy składac dzień.
(14679-G)
do dni·a 20 listopadci 1952 r. w Dyrekcji Han- SPRZEDAM domek jedGastronomicz- norodzinny w L-Odzi. Wia
Zakładów
dlowej Łódzkich
nych Łódź, ul. Piotrkowska 24 Dział Zaopa- domość, Sienkiewicza 2,
_.D,919-R o'ł'ocarnia.
trzenia.

„--.

1,

bojowość, namiętne piętnowanie podżegaczy
wojennych, wołanie o solidarność mas pracucRłego świafa w obronie pokoju jących
stanowią dziś niezwykle silny ła dunek mobi-

Pracownicy poszukiwani

umysłowe

Rozrywki

LOKA LB

3-MIESIĘCZNE

. c.

I

1

•

-H

-

-

I

RADIOFONIZACJI KRAJU

ZAWIADAMIA, że z dniem 1 listopada
1952 roku uruchomił drugi punkt bezpłatnej naprawy radioodbiorników gwarancyjnych w Stacjj Obsługi Radiotechnicznej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 123.
podajemy do wiadomości, iż
Warsztaty O. R. K. są bogato wyposażone
w części wymienne krajowe i zagrani-

Jednocześnie

czne.

2918-K

I

S

WYDAJE INSTYTUT PRASY CZYTELNIK
czeladnik
POTRZEB NY
lub zdolny podręczny do E~edakcja I Admlntstrac1a t.Odt ul Piotrkowska 911,
krawca. s·ien!kiewi~a 59, :tel Centrala 283-00 Red nacz 125-64 s:odz przyj.
(14831-G) '!5'2-1~ <!Pi<rPtarz odnnw 204-75 O?odz on.yj 10-12,
m. 40
208-95,
sportO\~Y
dział
;:dzial e:ospodarcz:v 141-10
POTRZEBNA pomoc d-0- §
dział miejski 114-32 dział ltstów 143-80
Swier
się
aszać
zgł
mowa,
2Redalcc1a rękopisów nie zwraca n treść 1 terminy
czewskiego 16-12. Warun E
ogłoszeń nie biel"'Ze odoowiedzlalnośct.
kl dobre, godz. 1'5-18
$DZ1a! ogłoszeń Pl-0trkov•:sk• 96 tel 111-50 I 114-75
czynny 8-U. w soboty 8-H.
:l
POTRZEBNA pomoc domowa d-0 lekarza. l&-2Q SPrenumerate m1esteczna zł 4 05 kwartalną zl 12.15,
2 lólrocznle zl 24 30 przyJmuJa wszystkie Urzędy
Piotrkowska 222-11
§' A111enc1e Pocztowe oraŻ lll<tonosze mie1scv l wleJz
gosposia
NA
na terenie cale! Polsk' w terminie d-0 15 kaź;:<cy
\POTRZEB
referencjam1 Piróchm.Lka
dego m-ca na okr~ następny .
(14777-G)
;REDAGtl.TE Knr Jl1nfTTM RF.n.„ KC"Y.fN'E
27 10

I

I

a
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l',óDZKI nr 270 (2586) 7.
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Surowy egzamin
Boks łódzki przechodzi obec Ijedno już spotkanie i _zdob~ll
nie wyraźny spadek formy, a sporo rutyny meczoweJ.
Należy pomyśleć nad tym,
poszczególne kluby przeżywaj<l kryzys zarówno sportowy aby podobne mecze, z udziajak i organizacyjny. Z drugiej łem bokserów WKKF organizo
strony dochodzą nas coraz czę- wać możliwie najczęściej.
ściej meldunki z t.:!renu woje"INÓdztwa łódzkiego, że w poszczególnych miastach pow:atowych boks cieszy się dużym
powodzeniem. Dziś, na meczu przewodniczącym
spor- z Kielcami nadarza się okazja
formy najlepkie- sprawdzenia
szych zawodników reprezenta WARSZAWA (PAP). Prezyde!l't
cji WKKF i poczynienia wielu Rzeczypc1S1po•litej odwotał :z.e stano-

TriumE techniki radzieckiej

świata

Ambrosienkow bije rekord
I

na maszynie »Gwiazda«

brosienkow, doskonały
towiec i doświadczony
rowca.
Dystan-s 50 km. Wśród tłu
mu widzów „Gwiazda" stanęła na sta.reie.

Dystans 50 km. trzeba było
w cz.asie 20 minut. Sędzi.a dał z:nak chorągiewką. „Gwia2lda" .pomknęAmbrosienla jak strzała.
kow widział przed sobą tylko
szarą wstęgę szosy. Mocno
Dyskierownicę.
trzymał
stans ten przejechał Ambrosienkow w cz.asie 19.09,5 miszybko·ść
Przeciętna
nurty.
km-godz.
156,5
wyniosła
„Gwiazda" była bliska rekorktóry wynosił
du świata,
159,8 km-godz.
przeje<:hać

Saimo-ohód

l!Uput „GwiaZ?da" w czasie u.stanowienia nowego re.kor du świata.
Cały

zespół

mzynieryjnotechnicz:ny, zatrudniony przy
konstruowaniu i montowaniu
maszyny wprowadzał wciąż
nowe udoskonalenia, aby tylko zapewnić jej maksymalną
W rezultacie Liszybkość.
liput" okazał się sam~bo
Zaszła
zbliżoną dem bardzo szybkim.
szybkość
ooiągnąć
zastosowania
Próbie tylkc potrzeba
świata.
do rekordu
pracownicy ó'pecjalnego paliwa. Po wielu
się
przyglądali
doświadczeniach
i
fabryki samochodów mżynie- próbach
zastąpić
się benzynę
udało
rowie i sportowcy.
in:.ym paliwem.
Wskazówka licznika wskacoraz większą szybeywała
ikość. Samochód pędził szooą ,
.a kierowca Ambrooienkow
że próba
był zadowolony,
Insię wyśmiemc1e.
udała
struktor Pelcer przewidywał,
że tym razem będzie można

Gimnastycy
radzieccy
startują

w Wiedniu

Z Moskwy do Wiednia wy~echała grupa radzieckich gimnastyków i gimnastyczek.
M. in. wyjechały gimnastyczki Daniłowa, Diugeli, Kaliń
czuk oraz gimnastycy Beliakow i Korolkow - uczestnicy
XV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach.
Zawodnicy i zawodniczki radzieckie dadzą w Austrii kilka
pokazów gimnastycznych.

Godz. to.oo, sala
da·l~ILY
MDK ciąg czwórmeczu
koszykówce
w
kobiet z udzlalem drużyn: Spójni
(Warszawa), Kolejarza (Poznań),
OWKS (Kraków) I Włókniarza
(Łódź).

Go·dz. 11.00 - na Placu Zwycię
stwa wyścigi samochodowo-motocyklowe w obw-Odzie zamkniętym.
Godz. 11.00 - w hall Włókniarza
międzyokręgowy
Widzewie
na
meez pięściarski pomiędzy re.prezentacjami Kielc i woj. łódzkiego.
stadion Włóknla
Godz. 12.00 na przy Al. Unii mecz plłkar>k1
o wejście do n Ligi Widzew - Ko
lejarz (Łódź).
Godz. 15.00 - sala MDK, dokoń
czenle turnieju czwórmeczu koszy
kówki żeńskiej.

wt...

wynik

lepszy

od

GKKF

spo&trzeżeń.

Kielce w swoim zespole majednego z najlepszych bokserów Polski -:- olimpijczyka
Drogosza. Kariera sportowa
~rogosza była zawrotna. WyJątkowo sz;,:bko wybB się o.n
n~ cz?ło na~le~szych zawodrukow 1 zasłuzen;e otrzymał ko.
szul~ę. o_limpijczyka..
D~S·l~Jsze sp~tkarue ~powia
da się mteresuJą~o, gdyz bo~
serzy WKKF maJą za sobą rue
ją

Dlaczego z.awodniczka Unii - Zakrzewska

broni. barw

•kDl•arza7••.•
O

wiS>ka przewodnicząoeg-0 Główne
Ku.ltu.ry FizyC2lllej
go Komitetu
Prezydent
ob. Józefa Fair;u.gę.
Rzeczyposp0<1itej mla.nował przewodniczącym Głównego Komi tetu
KuHury Fizycznej -0b. Włodzimie
r.za Reczka, dotychczasowego zakierownika Wydziału o.:stępcę
gan:izacyjnego KC PZPR.

Jak

obchodziła

d . . XXXV rocznkt:
L. łk"
Szacn1s
1 ra zaeck1e Wielkiej
Rewolucji k
prowadzą

W międzynarodowym tur-.
nieju szachowym kobiet w
Mookwie rozgrywana już jest
IX runda; dograno rówruez
odłożone partie. W tej chwili
pierwsze 4 lokaty zajmują
szachistki radzieckie .
7,5
Pierw.sza - Bykowa
pkt, druga Bielowa
6,5
6,5
pkt, trzecia Igna.tiewa
pkt., czwarta Rlubcowa
piątym nneiscu
6 pkt. Na
znajduje się Holenderka Heemskerk.

Koopa.
Wyprodukowano więc nowy typ samochodu - „GwiazMożna było w nim dodę".
wolnie wymieniać silnik od
250 ccm do 500 ccm. Następ
nie „Gwiazda" otrzymuje nowe udoskonalenia techniczne.
zapoMechanik Mamajew
o koniecznym odpominał
czynku, pracował bez wytchnienia nad motorem, by
przygotować go do próby pobici.a rekordu świata. WreszW tym samym czasie An- cie wyznaczono t.ermin wygllk Koop zbudował maszynę ścigu. Kierowcą zootał Ambardzo silną, ale nie mógł
'
stanąć na starcie, bo w Anglii brak było odpowiednieNa pierwszym posiedzeniu
go toru. Konstruktor odwiesekc;i piłkarskiej ŁKKF, na
Wł
dzal szereg państw europejktórym ukonstytuowa~ się no„
terenu, by
skich szukając
w11 zarzqd, nie poruszono spra
stanąć na staircie. Ostatecznie
Popularna siatkarka łódzka kie m<>żUwośtj stwarrzi;t Zllkrze Wll związanej z jęs_ienn11mi mi
samochód Koopa · znalazł się
w Ameryce. Koop . sf.ąrtował ~ Zakrzewska zasiliła .druż~- wskiej Włókniarz„ który posia- strzostwami juniorów i nie wy
Wiele silniejsżą 'drużynę, znaczono nowych terminów
da
na torze, który zootal 'wytY- hę koszykówki Włókniarza;
finalowych.
rozgrywek
dla
Czyżby zawodniczka ta po- aniżeli Unia.
czony na dnie wyschniętego
Wolno więc sądzić, że mecze
ji;ziora, posi;łdającego ideal- żegnała się z barwami zrzemiędzy zwycięzcami grup zopowierzchnię. szenia Unii, w którym to zrzerówną
rue
staną przełożone na wi-Osnę.
Podczas próby Koop ooiągnął szeniu niemal rozpoczęła swą
Ciekawe, że tego rodzaju derekordową szybkość. Zdopin- karierę sportową i doszła do
ct;zja nie przez ws.~ystkich oce
gow.ało to jeszcze bardziej tak wspaniałych osiągnięć?
niona zostala, jako życiowa i
A może Łódź zdopingowana
konstruktorów i kierowców
sluszna. Są drużyny, które
by wygórowanymi aspiracjami Po
Związku Radzieckiego,
twierdzą, że dzięki temu stwostanowiła zmontować jedną· sil
Piłkarze łódzkie.go Włóknia- rzono ich rywalom bardziej do
ną drużynę koszykówki żeńskiej, aby w ten sposób zasko- rza wyjechali w dniu dzisiej- godne warunki do wiosennęgo
czyć najgroźniejszych rywali? szym do stolicy, gdzie o godz. startu. Zarzuty te są podbudoMożna by jeszcze snuć wie- 12 na stadionie CWKS-u ro- wane tylko jednym argumenle innych przypuszczeń i domy zegrają mecz o Puchar Polski tem: - teraz, w porównaniu
słów na ten temat, gdyby nie w rzucie „D" z CWKS-em Ib. z innymi, jesteśmy doskonale
Skład łodzian na to spotka- przygotowani do ' spotkań finato, że znamy główną tajemniGodz. 18.00 - w sali MDK roz- cę występów Zakrzewskiej w nie
jest następujący: Szczu- lowych o mistrzowski tytul
męs
poc-znie się mecz koszykówki
Włodarczyk, Urban, juniorów. Na wiosnę mogą nas
kiej o mistrzostwo I Ligi pomi!:- barwach Włókniarza. Zawodni rzyński,
dzy Stalą (Poznań) a Wlóknia.rzem czka ta przewidziana jest do Wielga, Wapiennik, Stusio, Ko oni prześcignąć.
(Łódź).
A więc wydala ~ię tajemniskładu reprezentacyjnej dru- złowski, Wiemi'.k, Pawlikowsą przygotowania
Go<'lz. 18.00, basen MDK - Ill żyny Polski w koszykówce. A ski, Kowalec i Koźmiński. Ja- 1ca. Czy!"ior1;e
runda zawodów pływackich o Pu ponieważ jeszcze w końcu te- ko rezerwowi wyjechali Wal-,· do dluzsze3 drzemki zimowej.
char ŁKKF z udziałem czołowych go roku reprezentacja Polski czak, Pace§.
Jdli poszczególne drużyny ju·
pływaków łódzkich.
Kierownictwo sekcji zrezy- niorów w tak beztroski sposób
zamierza wziąć udział w wielW Pa.blanlcach o godz. 12.00 kim międzynarodowym turnie gnowało z udziału w tym me- zamierzają spędzić zimę, trzeBarana i Hogendorta, ba ich czym prędzej przed tym
meez pi<karski o wejście do n Li- ju koszykówki żeńskiej, kan- czu
gi pomiędzy miejscowym Włók dydatki do reprezentacjj mu- którzy przebywają na kursie przestrzec. Najbardziej uM.len
niarzem a Spójnią z Tomaszowa.
towany piłkarz nie osiągnie
odpowiednio trenerskim w Krakowie.
być
więc
szą
Dla orientacji podajemy, że szczytowej formy, jeżeli jego
W Wal'Szawle 0 godz. 12.00 na przygotowane. Sam trening nie
stadionie CWE:S mecz o Puchar wystarcza. Do osiągnięcia do- rezerwowy zespół Włókniarza trening będzie przeprowadzaWłókniarz
Polski CWKS I-b brej formy potrzebne są me- pokonał ostatnio CWKS Ib w ny z pominięciem miesięc11 zi(Łódź).
mowych, przeznaczonych na
cze z silnymi zespołami. A ta- stosunku 5:3.

d zi at w a ł ó Oz a
Dużo

mU>Slełf

wczoraj
o·bywatele Ło
d·zi nim d&sta>li się do hatU „ Wimy••, gdzie TP'D z okazji 35 rocznicy Wielkiej Rewoil.uoj,i Paździer
niik0<wej zorgainlzo·wa.ło pora.n.~k
poeq;jl, pleśnii, ta.ń·ca i muzyki radzieekiej.
Nie dcrpl-sała bowiem i porooa ~
traimwa.je. Ale w hall.l wszystkie
dziec! zaipomniały e tym, be p-rogrn.m poł'an1ka był rzeczywiśde
tru<lnoici

pok0<na~ najmłodsi

interesu·jący.

Były

więc

pdięk>ne

rec-ytaqe.

tańce, śpiew

l muzy(ka w wykonai
nilu a.rt~tów połączonych teatrów
muzy1l'Zllyeh, chóru i orki-estry
PO!Lskl<!go Radia I baletu D()!IDU
Dziecka im. K001opn1ckleJ, ze
szcze-gólny.m nznaniean młoooela
nych wl-dz6w spolikały się piOIMIDkl ra.dzieekie ze znanych fliflmów
oraz wystwiy baletów. (h)

o

Wf6kn1·arz
I

wa czy
o Puchar Polski

PREPARAT

w pewnym momenele
i zamii.kl natychmlaist, nie
chcąc się zdra.dzać przed FitcheHem, że
zna kogoś w tym' tłumie usiłującym
aresztowanych z rąk policjanwvrwać
knyknął

Agapit -

ti>l'v.
Wicuś, dO<Strzetony na}plerw przez Agapita, po chwHI zwrócił uwagę wszystkich. Górując wzrostem nad !Ud7lką groznalazł się tuż koło policjantów.
madą

J

uzyskać

Trzy razy trwały próby
bicia rekordu, aż wreszcie
Ambrosienkow uzyskał szybkość 175,5 km.-godz. co jest
nowym rekordem świata, należącym do Związku Rad11ieckiego, na maszynie „Gwiazda" o pojemności 250 ccm.
Na tym jednak nie poprzestano. W ZSRR trwają da~sze badania naukowo-techruczne i kto wie, czy nie usłyszymy niebawem, że rekord
Ambrosienkowa został pobity, że nowy model „Gwiazdy"
wspajeden
jeszcze
to
niały trium! techniki i badań
naukowych inżynierów i konstruktorów w Związku Radzieckim.

Dr Reczek
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Jeden l'lloh potętny-eh ?lllllllon I dwóch
p0<1i-cjantów odpadło od plerwsze·go z
aresztowany-eh. Szybki skOOI:, znów ramiona w ruehu - i oto dtugl był wolny.
maczego nie strzełają1 Powinni utyć
broni nie tylko na po·straeh! - krzyczał Fitchel!I wyrywając z kleszend maoksydowany pLst<>let. Wyły, pięknie
mierzył w Wieusla, ale nim naehnął cyn
gie·! - ręka pod~koetyla mu do g6ry.
W chwhl.„ 1>óźnleJ pistOolet leża.I na ziemi,

,,li IT A••

a Agaiplt puszczaJą.e wykręconą d!o11 bu!lsinesmana, mówił epOlkojnym na pozór
- Nie dość topić pszenleę, kleocl.y tylu
Jest głodnych. JMzcze mordO<Wać ludzi? •••
o nie móJ panie, to mi się Jtie podoba.
- Ty? Ty •• , - wściekłość tamowała
Ale Agapit jakoś się
głos Fitchellowl.
tym n·J,e przejął. Ujął go mooi'io za klapy, osa.ilzlł głęboko na podunk.ad: auta,
pLstolet rziueil daleko no·za drogę.

przedsiębiorstwa.

JeteU
C. D. 1 K. D., ŁODZ. PanO<Wie mJeszkaJą w Lodzi, n4>e
Wam ża.dne zwolnieprzysługuje
nie z pra,cy na w;yijazd do rodzJ,n y,
PRACOWNICY CENTR, ZARZ.
PRZEM. DZIEW. - 1) Sprawa zrydodatku
cza.ttowania w fol'llllie
wynagro·dzenia za
funkcy,!.nego
na.dUczbowe g>odziny pracy, jaka
znaczen.le dlla
maj~a zasadnicze
praeO<Wnllców pań.rnrowyeh I gospodal"ki UJspoleeznlo.nej, została uregulowana orzeczen.lem Sądu NaJ
wytszego 12 lutego rb. W myśl tego <>rzeczenia zryczaltO<Wanle n .o
mote mleć mlejSoCa, je-tell pozostaje w ra~ącej dY"l!roporcjJ do
wynagro•:1ze111ia, które by pra·cownlk otrzymał, gdyby nie po•bieral
Pracownidodatku furukcyj111ego.
kowi słuty w takim wypadku uprawnienie dooho.dzenia nad,vyż
kl jego wynagrodzenia za godziny
n:ullllczbowe.
· W motywach 1JWoich Sąd NaJwytszy stanął na stanowisku, te
pra.ca w godzina.eh nad.Jlczbowych
winna być wynagra.dzana w stopnlu wyższym od pracy norma,Jne,1,
gdyt pra,ca ponaia czas normalny
wysilłąezy się ze szczególnym
kJem pracownika 1 winna znajdoodpowia.<ta ,l ący
wać ekwlwaJe·nt
temu wlęl(·szemu zużyciu siły 1
uzupełnienie braków kondycyj pozwalają.cy
popracownikowi
zwię~szenie jega
Przez maczne
••• • ' 1
.1
nych.
zarobków na stworzenie sobie waktóre pozwo•lą na
ru.nJków bytu,
szybsze odzyskanie sił do daiJ.szeJ
loltensywnej pra.cy - bez uszczerbku dila stanu zdrowia. lnne stanonaruszałoby o·bowlą=Jącą
wisko
w ustro.ju Państwa Ludowego zasa.dę ,1kaźdemu wedlug jego pracy". %) Pracownikowi przedslę
btonstwa prz;yisługuje zwrot kosztów po·dróty; zaldnle od umowy
zbiorowej. 3) Instytucja nie ma
prawa zmle111iać samowolnie bez
pnez
wypowiedzenia po„iadanej
pr3>C-O'WDLka grupy premiowania w
wypad'ku, Jeźe•li powoduje ta o·b niżenie Jego e!ektywnyc.h zarob-o
ków.
A. DĄBROWSKI, ŁODZ. - Pruptsy doty•CZl\'Ce wypłaty wynagrodzenia praeown.Lkom powoływa
nym do odbyeia czynnej służhy
wojS'kow•eJ zawarte są w roz.porzaRady Mlntstrów z n.&.
dzenlu
1950 r0<ku, Zgo·cmle z par. 3 po"·yż
- To· !tle c!ila mnie mleJsee powledrlal
szego rozporządzenia w przypaddrz\\'1c.zkl a.uta. A ty? otwierając
ku powolainia pra.c:.wnlka do (Hj.
spojnał pytająeo na SU!llńsk.tego. Wynabyela ozyn'Dej służby wojskowej
lazca jakby zaw11hał się, ale wstał, ukło
na <>kres droższy niż 2 tygodnie,
F'itcheililowl 1 wyszedł
nił się chłodno
pra.cownik zaehowuje prawo do
za Agapitem.
ostatnia pobieranego wynagra4zenia do końca tego mlesląea, w
Po ehwlll znaleflt się w tlhmrle, kt6ry
którym rozpoeząl .ocfbywa111le Służ
po odparciu pohcjant<nv zawrócił ku
by wojskowej. Do podiecia piepomostowi, na któr:vm staly dwi„ na
niędzy wi•nien Pan udzldić plsetm~
pół Już op·ró:llnior„ cleżarówk).
n.ĄO"n ne.I:no.mo·cnktwa..
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RYSZARD KOSTRZEWA, ŁODZ.
- Wydzj.ał Personalny postąpił legalnie - wydając tonie zakwla.dozen.ie, ił jest pa.n pra.cown.Lklem
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