Opłała poczto\V& uJszczona ryczałtem

rokowań
o przerwanie

Cena 15 gr.

Komunikat w sprawie

DZ.ENN IK
zJl.I
El

działań

PEKIN, 6.7. Agencja Nowych Chin donosi, że naczelny dowódca KoTeańskiej Armii Ludowej Kim Ir-Sen oTaz
dowódca ochotników chińskich
Peng Teh-Ruei wystosowali
drogą

Tadiową

następujący

kom:un.ikat, przeznaczony dia
gen. Ridgway'a:

Zgadzamy się na dokooptowanie do oficerów łączniko
wych dwóch tłumaczy oraz na
zaproponowany przez Pana ich
odjazd do Kaesong. Podejmuje

Udź, sobota, 1 lipca 1951 r.

Rok VII Nr 186 (2166)

wojennych w Korei
my wszystkie kroki dla zapew dnia 7 lipca o godz. 5 czasu ko
nienia im bezpiecznego prze- reańskiego z rejonu Phenianu
jazdu. Proponujemy, aby ofice dziesięcioma samochodami w
rowie łącznikowi udali się do kierunku Kaesong przez SariKaesong samochodami, by w won i Namczun - w celu ucze
ten sposób zapewnić im w jak stniczenia w rokowaniach. Sanajwiększym stopniu bezpiec.zeń mochody te będą po~adały W'.f
stwo podróży: i by uniknąć nie !raźne znaki rozpoznawcze.
-.
porozumień.
Równocześnie informujemy li' Jl' JAZD
d •
"
I k' · d I
Pana, że nasi trzej oficerowie
e egOCJI rzq Owef
łącznikowi, z których jeden po S le)
jest pułkownikiem, wraz z do Mongolskiej
bl'k' L d
dwoma tłumaczami i osobami R
towarzyszącymi im udadzą się epu I I U OWe

I

WARSZfl.WA

G bm.

Olbrzq. -ni sukce§
Sił ·

Rozwoju

(PAP). - W dnia
do Ul:an Batoru

delegacja r.ządu Rzeczypospolitej
Polsldej w osobach ministra zdre
wia dl". .Jerzego Sztacbelskiego i
generała dywłzJl Wojciecha Bew
ziuka, udając się na z.aproozenie
rządu Mongolskie.! Republiki Ludowej na uroczys~ci śwlęta na
rodowego - 20-leela rewolucji hl
dowej, przypadającego w dniU
11 bm.

Wspaniały w-yraz patriotyczn.ej jedności narodu

Pożyczki

odleciała

Polski .. !~~!~rz~~~

Subskrypcja dała o 3?8 milionów zł więcej niż wynosiła rozpisana kwota w zakładach
Komunikat .ministra finansów
Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił
Polski rozpisana przez Rzqd R.P nasumą 1.200 milionów złotych spotkała
się z powszechnym poparĆiem całego
narodu.
W ciqgu 20 dni od chwili otwarcia
subskrypcji w dniu 18. 6, 1951 r., Poży
czkę subskrybowało 8.401.160 obywa-

teli na sumę l.578.5f0.220 zł.
W ten sposób rozpisana kwota
Pożyczki została przekroczona o przeszło 378 milionów złotych.

1.200.0110.000

zlotyeh.

Tej

rozłJudowu,jący

oczekiwał

sumy
się

kraj od swych ooywateli w Na·
rodowej Poży~c Rozwoju Sił
Polski. Za tą sumą każdy potlt>isujący Pożyczkę widZlat rozosiedla i miasta,
się
rasta,Jące
nowe mosty i linie komunikacyj
ne, nowe zbiorniki i elektrownie, nowe stocznie, hu~ i fabryki samochodów, słowem przyszłą potęgę gospodarczą kra
jn, warunek prawdziwego dobro
bytu narodu.
A

oto inna suma: l,Jó7S.510.22D

Tyle zadeklarowali oby
watele swojemu krajowi. Suma
wlellta. Nie tylko ilaśclą ?.a.wartych w niej milionów, a.le wielz niej triumfalną
bijącą
ką
złotych.

prawdą.

Prawdą· tą

du.

Bo

je.st jedn<ISc

ludi<ie, którzy

kcesu istniała w nas od pierwszego dnla ogłoszenia subskrypcji. Pewność tę dawała zarówno
pełna f.\l.dO~n~gg_. entu.iJazmu atjakiej przelJiega~
rn~sfera, _w
okość deŚubskrypcja, jak L
klarowanych przez poszcze~ól
nych obywateli sum.

z Inną nieco niecierpliwością
oczekiwali wyników tego waż·
kiego dla nas wydarzenia wrogowie pastępu i demokracji, któ
rzy pod przewodem imperializmu . amerykaliskieg~ prą do no·
oto suma weJ wojny, i
1.578.510.220 złotych, która <lla na
rodu polskiego stała się nle1.apr:i;eczonym triumfem, dowodem
jego siły, stanowiąc dla wrogów
pow11żny cios.

1111ro~

wnieśll

Subskrybując PCY.tyczkę

imię'

pracy

WARSZAWA, 6.7. _ Agenacy
. PKO przy za;:
rozwoln sit swego kraju, naród CJe
1 ła d a eh pr
wszellde
dotąd
polsk_I dał zdecydowaną o~po· załatwiały
· dynie
ł
, .
wiedz tym wszystkim, którzy
chcą świat za.mienie w gruzy, czynnos~1 us ugo'Vl'.e. Je
którzy chcą zniszczy'ć t'J wszy- .dla pos1~~aczy ks1ązeczek od·
stko, czego w ciągu kilku lat do szczędno~ciow.v:ch_ PKO.
konał wysiłek polskich mas pra . Ob~_me ag~,1CJe ~KO bę ą
rowmez przyJmowac wpłaty
eh
j
na rachunki czekowe, a więc
cu ący ·
któ- wszelkie wpłaty za światło,
subskrybując Pożyczkę
reJ bezpośrednim cele~ jest gaz, wodę, podatki, radio, preprzyspieszenle rcnllzacJI wiei-I numeratę etc. nie tylko. VI'. dro:
kich zadań Planu G-letniego, na- dze przelewu z ks1ązeczki
ród polski przyczynlł się do po- oszczędnościowej, ale w drodze
bezpośrednich wpłat na 1'amnożenia potęgi swego kraju.
w ten sp&sób naród polski u- chunki czekowe. W praktyce
ojczyzny oznacza to, że z •agencji PKO
niepodległość
trwała
i umacnia Siły całego obozu po-1korzystać może nie tylko posiadacz książeczki oszczędnokoju.
F. M. ściowej, ale ró'N'"Ilież każdy pra
cownik zakladu.
w

Po :triumfalnych sukcesach
we Florencji, \łfenecji i Mediolanie
oburzajacy krok rzadu włoskiego

swóJ ud%iał w Narodową Pożycz
Rozwoju Sił Pohki różne
reprezentowaJi środowiska, Bo
z jednakową radością podpl·
sywall ją robotnicy, chłopi, inteligencja pracująca, rzemleślnl
cy i gospodynie domowe. Dali
w ten sposób jeszcze raz dowód
siły naszego Narodowego Frontu.
Prawdą tą ,jest głęboko I praw
dziwle p&jęty patriotyzm obywateli, którzy z całą ofiarnością
RZYM, 6.7. - Włoskie miw Imię przysZłej siły i bogactwa
ojceymy poszli na pewne osobi- nisterstwo spraw zagranic:i:ste wyrzeczenia, świadomość spo nych odmówiło grupie WYbitłeczei•stwa, że przez socjalistycz nych artystów radzieckich ze
ne budownictwo prowadzi dTo- sławną baletnicą Ulanową i
ga do spokojnego, dostatniego skrzypkiem Ojstrachem. na cze
jutra.
kę

,

w stosunkó do artystów· radzieckich

Prawdą tą jest wreszcie głę
bokie zaufanie całego narodu do
sweg& rządu, niezachwiana pew
ność, źe pozyczone państwu pieniądze dobreJ będą slu2yly spra · ·WARSZAWA, 6.7. W dniu 6
bm. na cme1tarzu wojskowym
wie.
odbył się po-·
Powązkach,
Społeczeństwo polskie z nieclcr na
pliwośclą oczekiwało podsumo· graeb wybitnego pisarza i pllwania subskrypcji. Lecz była to blicysty Tadeusza Borowskiego,
Kondukt pogrzebowy otwiera
niecierpliwość przodownika pra.cy, który świadomy swego suk- ły poczty srtandarowe Podstawo
cesu szuka jego potwierdzenia. wej Organizacji PZPR, Związku
na tablicy. Bowiem pewność su- Literatów Polskich i Związku
Młodzieży Polskiej. Zn okrytą
czerwonym sztandarem. trumną

le przedłużenia o kilka dni wie na szereg WYStępów w raprawa pobytu na terytorium mach festiwalu florenckiego.
Włoch.
występo\\>-ali,
Wszędzie, gdzie
Artyś~i radzieccy zostali za- budzili ogromny entuzjazm 1
pro,szeni do Włoch przez am- zachWYt publiczności. Po wspa .
basadora włosldego w Mosk- niałych sukcesach we Florencji, Wenecji i Mediolanie artyści radzieccy mieli jeszezc dać
koncerty w Rzymie, zaś skrzypek Ojstrach miał wYZnaczoną serię audycji w radio wło-

Pogrzeb Tadeusza Borowskiego

Na zdjęciu;

Obligacje Na.radowej Pożyczki

Rozwoju

Sił

PoLsld.

fot. CAF

tuż

Dalsze

zobowiązania łódzkiego świata

Pracy

W zalda~ach. prackt ~odzi i województwa odbywają się UKOŃCZĄ ROBOTY PRZED
orych załogi podejmują zobowiązanadal masow~i, na
TERMINEM
nja produkcyJDC w ramach czynu lipcowego.
Czyn lipcowy objął również
pracowników Zjednoczenia Bu
WIELKI CZYN
'
PRZEKROCZĄ BAZY
downictwa Miejskiego, którzy
„CHEMICZNEJ"
AKORDOWE
masówce szereg
podjęłi na
W PABIANICACH
.
~iele zobowiqzań podjęła zbiorowych i indywidualnych
.za~o?a ZPB im. lian~• S~wick1eJ podjęła zobow1ązan~~ tab:e załoga Zakładów Prze- zobowiąza1't.
Na szczególną uwagę zasłuprodul~cy~nc, których wartosc ~Ysłu Chemicznego w PabiaImcach. Pracownicy kotłowni guje zobowiązanieJ:>rygady mu
wynosi loG,035 zł.
· · t ransport oweJ,· b e t o· rars IneJ,
' "ć o 12 go d zm
s k roc1
. .
Liczne zobowiązania zespo- tpostanowili
łowe i indywidualne podjęto ~rmii; remontu kotła. Pracow niarskiej i ciesielskiej z blow sln"ęcalni, przędzalni sŻpu- n_icy n~westycyjni zobowiązali ku 24a odc. 3, które skrócą
larni, farbiarni, w o'ddziale się ~V: 1 ęk~z:yć wydajność pra- prace przewidziane w termiołwniez zwiększy produk nie od 2.7 do 2.8 o 9 dni, co
mcchanicznym i w zaopatrze- c~.
oddziału barwni- przyniesie 4.376 zł oszczędnoCJę za oga
.
ści.
ków azotowych.
mu.
Podobne zobowiązania podOgólna suma zobowiązań
Produkcyjne
Zobowiązania
„Chemicznej" jęły: załoga budowy przeddotyczyły p~ze'Ya_żnie zwięk- podjętych w
szenia wyda!nosc1 Pracy przez przekracza 1 milion 400 tys. szkoJa, oraz ' załogi budów 14
i 14a dając tym samym pańakordo- złotych.
ba.z
przekraczanie
"stwu poważne oszczędności.
Z. Gamoń
(0.)
wych.
(Dalszy ciąg na sko~e 2)
koresp, „D~Ł."

I
I

,

I

za

najbliższą rodziną postę

skim.

·

Przy dźwiękacl1 „Międzyna
rodówki" złożono trumnę do
W szerokich kołach publicz..
grobu, który pokryły niezliczo- naści włoskiej, a przede wszyst
ne wień.ce i wiązanki kwiatów. kim w kołach muzycznych i
artystycznych, fakt odmowy
przedłużenia pobytu artystom
radzieckim wywołał wielkie
oburzenie. Prasa włoska. zaGORZÓW, 6.7. W dniu 6 bm. mieszcza protesty przedstawizakła
załoga. budowniczych
cieli sfer mµzycznych i teatral
dów włókien sztucznych w Go
Werzowie na Ziemiach Odzyska- nych Rzymu, Mediolanu,
Grupa
nych ukończyła całkowicie necji i innych miast.
zlo;i;yła w
polimeryzacyj- posłów lewicowych
montaż działu
parla.mencie na ręce ministra
neiio. Uruchomiona próbnie
aparatura oddziałów: chemicz- spraw zagranicznych interpeżądając wyjaśnień, co
lację,
nego oraz obróbki włókną. było przyczyną tak brutalnedziała sprawnie. Dobiega koń
go postępowania władz wło
ca uruchomienie przędzalni.
skich wobec artystów radzieckich.
(Patrz artykuł na str. 2)

Gorzo'w

ruszył •••

powali: przewodniczący Stołecz
nej Rady Narodowej J. Albrecht, kierownik prasy i wydawnictw KC PZPR S. Staszew
ski, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Sztuki, Związku
za.rządu
:Uteraitów Polskich,
głównego ZMP, delegacja pisarzy z NRD,
Nad otwartą mogiłą przewodniczący SRN J. Albrecht, udemłodzieżowo
korował w imieniu Prezydenta
trumnę zmarłego pisarza przyznanym mu pośmiertnie krzyżem komandorslcim Odrodzenia
Dla uczczenia Ili światowego zaoszczędzić nues1ęcznie 5 kg
Polski,
W imieriiu za·rządu głów11ego Zlotu Młodych Bojowników o smaru i 25 ton węgla. Przcdłu
Polskich, Pokój w Berlinie orruo: zbliżają :i:yć przcb:eg parowozu między
Związku Literat.ów
powstania myciami z 16.000 km do 20.000
się rocznicy
hołd pamięci zmadego zlożył L. cej
Kruczkowski, z ramlenia orga- PKWN, Brygada Młodzieżowa km. Naprawę bieżącą zmnicjnizaejl partyjnej ZLP żegnał Parowozowni Karsznice, która szyć do minimum, a drobniejsze
zmarłego W. Woroszylski. Pa- w dniu 17.6 51 r. ukoi'iczyła dłu wykonać we własnym zakresie.
W skład brygady młodzieżo
mięć zasłużc>nego dzia·łacza mło g~f~lowe zobowiązanie p~zejeżdzieżowego uczcił w imieniu ~ł7..a1ą~ _125.000 km, ohecrue pod wej wchodzą: maszyn;sta Bytner
Adam, pom. Płucienniczak Jan,
, ?
rzesz ZMP-owskich sekretarz Jęła s1~.
!'i:zc.1echac w00.00~ km bezawa Kwiatkowski Roman, pom. Rozarz. gł. ZMP Opieka. Wilniemaszyn;sta
niu pisarzy NRD i wolnej mło- ~)me oraz za~tąpi~ przypada_- gaczewski Jerzy,
dzieży Niemieckiej (FDJ) oddał Jącą napra·.:·ę srednią P<> przeJe Ludwisiak Stanisław, P<>m. p 0 •
pamięci przedwcześnie chaniu 130;000 km naprawą re- gonelski Tadeusz.
cześć
zmarłego pisarza - członek de- wizyjną. Zwiększyć przebieg do
Zygnntnt Kulesza
legacji pisarzY' niemieckich Kurt \ bowy o u; proc. ponad normę.
Zwi~kszyć obciiiżenie o 200 ton,
Barie!, pseudonim Kuba. .,
koresp. „Dz. Ł.•

Bohaterska brygada

podejmuje nowe

koleiorzy

zobow~ąz;n ta

Na widowni

międzynarodowe)

marszałek

Rozśpiewany

I

„Au clair de la lune, przed wyborami wypuszczony
rano,
mon ami Pierrot, pre- z więzienia. Co dzień
te-moi ta plume pour przy goleniu, nuci sobie tę
piosenkę pod sumiastym wąecrire un mot".
sem, a pani" marszałkowa, z
(„ł'rzy Jac1e1u ł'totruslu, rozrzewnieniem
przyglądając
w tę noc księżycową się ·tej scenie, móvn. do dziel"!-pożycz mi pióra, bym nikarzy: „Nareszcie dobrze się
jedno czuje, kiedy tak beztrosko
napisać
mógł

(Korespondencja własna .,.API" z. Gorzowa)
Przy wej ściu na olbrzym.i teren fabryki widnieje naipis: „Z-O
bowiąz:anie uxud1omienia zakła
dów włókna sztuczneg<t w Gorzowie wyk<:m<iliimy". Robotnicy najnowoćw&niejnycli. w Europie ?:akładów z du1ną składa
ją krajowi meldunek o zwycię
s.ltlm wykonani.11 ogromu pracy.
Ze n:C7'ytu ~my.cli gm.apowiewają
chów fabry~Z111ych
białoczer:wone 'flagi.
N.owowzniesi:one budowle two
;rzą samodrie1ne miaist~o. Na
asfaltowych uli.cach knątają się
jU!'laey dok-Oflujący ostatnich

porządków.
jają bramy

Robotnicy przystrai rozwieszają transparenty. W wigilię otwarcia za
kładów wśród całej załogi panuje nastrój uroczysty. Jutrzejszy dzień będzie triumfalnym
akordem. kończącyJn okres twór
czej pracy polskich uczonycli,
inżynierów, teChników i robotników. Wzbogacainy naszą gospodarkę narodową o nową cenną gałąź przemysłu jedną z naj
młodszych w świecie, która narodziła się w latach 1937-38 tu
Gorzowie. Opodal
właśnie, w
naszych nowych zakładów włó
kien sztucznych wznosi się s:zikie

IJ(} tU/~./tlKO!fflt(;()/
W.fl'fJtJf
......
....
.

Pracownicy · postanowili w
lipcu zmniejszyć postoje do mi
nimum, co da 15 godzin roboKrajacze papierown:i
czych.
dualne.
skroją ponad plan 15 kg tekM. in. ob. Zbrojewski zobo- tury.
(d)
że wraz z załogą
wiązał się,
techniczną ułoży 1 podłogę
NOWA WYPOŻYCZALNIA
ksylolitową w Ośrodku ZdroKSIĄŻEK
wia.
Pracownicy Miejskiej Biblio
Ob. Chrzanowski wraz z teki im. L. Waryńskiego zorga
postanowili nizują 9 wypożyczalnię dla do
Sienkiewiczem
skończyć prace przy budowie rosłych. Introligatorzy podjęli
bloku 24a na 9 dni przed ter- się oprawić dla nowej czytelni
minem.
500 książek ' ponad plan.
Ob. KrzYsztofik złożył indyNowa wypożyczalnia mieścić
widualne zobowiązanie, że u- się będzie przy ul. Nowotk~
łoży dodatkowo 20 m 2 podłogi nr 107, gdzie w obecnej chw1
białej na budowli 14.
li trwają intensywne remonNa uwagę zasługuje też zo- ty przeprowadzane przez MPB.
(d)
bowiązanie ob. Łuczaka, który
wraz ze swoją załogą skończy
na 13 dni przed terminem pra
ce przy budowie 29.
(Dokończenie

inżynierów techn. od r. 1947 pro
wadziło prace eksperymentalne
let nieukończonej hali :fabrycz- w ośrodku badawczym nad pronej, której budowę rozpoczęli dukcją włóki~m sztucznych w
hitlerowcy w r. 1938, jednakże Jeleniej Górze.
nie wykończyli nigdy tej fa-

bryki. W spadku po hitlerowcach nie pozostała nam ani jedna maszyna, ani jeden plan. Po
trudne.
czątki były niezwykle
Pierwsi pionierzy zastali jedynie żelazo nadające się na złom.
Entuzjazm przezwyciężył wsz.ystkie trudności. Z gruz.ów wydo
byto 2 obrabiarki, warsztaty roz
poczęły pracę ku powszechnemu zdziwieniu fachowców.
przełomową w historii
Datą
zakładów gorzowskich był ;mai
1949 r. Wtedy to zapadł.a decyzja - w ramach 'Planu 6-·letnie
go zbudujemy w Gorzowie zakłady włókien sxtucznych. Nilkt
jednak wtedy nie marzył, że już
w lipcu 1951 r. ruszy produkcja.
Gorzów oparł się wyłącznie na
pracy polskicli naukowoów. ii

słowo".)

Q to

słowa

starej piosenkr
francuskiej, pogodnej, bez
troskiej, trochę naiwnej pioseniti, ulubionej przez paryskie midinetki i dzieci szkolne.
Czyżby jednak tylko przez
dzieci? Aby wyjaśnić tę wąt
pliwo:'. \ sięgnijmy do jednez ostatnich numerów
go
dziennika „France Soir". Oto
sensacyjna wiadomość: piosen
ka „Au clair de la lune" znajednego wykolazła jeszcze
nawcę i to nie byle jakiego!
Jest nim... sam arcyzdrajca
przyjaciel Hitlera,
Francji,
Mussoliniego i Franco, marpokryjomu
Petain,
szalek

ze strony 1)

Zastój w· produkcji i wzrost bezrobocia

wypłynęły
również zobowiązania indywi-

Na

Przez 2 lata eksperymenty pol
skich uczonych opierających się
wyłącznie na b. skromnej przed
woje=ei literaturze naukowej
nie dawały rezultatu. Jednakże
poJ.scy uczeni nie zmżałi się tru
dnościami, doprowadzili do zwy
cięstwa i wyprodukowali w laboratoriach pierwsze 400 g·r włó
kna sztucznego.
etap pracy.
Nastąpił da·lszy
Należało opracować Jnetodę prze
mysłowej prodru.kcji włókna. I tu
były :anowu trudności. Początko
wo gatunki produkowanego włó
kna były brudne i nie nadawały się do przeróbki Ale mozolna
praca polskich inżynierów pokonała i te trudności.
W Gorzowie produkuje się już
sztu=e włókno.
Grot

masówce

(fh).

FILMOWCY

w

przemyśle włókienniczym

krojów .kapitalistycznych

·Ref erat A. Burskiego na sesii biura SFZZ we Wiedniu
Referat sprawozdawczy o nego grama rudy żelaznej dla
WIEDEŃ°, 6.'l. - W dalszym
ciągu obrad sesji biura wy- działalności międzynarodowe- wojny imperialistycznej".
go zrzeszenia związków zawogórników wygłosił
dowych
Turrele (Francja). Podkreślił
on szczególną walkę strajkową
górników Francji, Włoch, Anglii, Niemiec zachodnich, StaAfryki
związków nów Zjednoczonych,
branżowych
szeń
zawodowych górników i pra- Północne.i itd. Strajki te odcowników przemysłu włókien- bywały się pod hasłem: „Ani
jednego grama paliwa, ani jed
niczego".

konawczego światowej Fede- ·
racji Związków Zawodowych
rozpoczęto dyskusję nad trzecim punktem porządku dzien
nego: „Sprawozdanie z działa!
ności międzynarodowych zrze-

Cyniczne wystąpienie reakcyinego mówcy
we fra~cuskim Zgromadzeniu Narodowym

w

obron~e

vichyzmu i Petaina

Pracownicy FP-konserwarni wydz. filmów oświatowych
zobowiązali się wykonać plan
lipcowy na 4 dni przed termiCyniczne przemow1enie PeW czwartek
PARYŻ, 6.7. nem.
w godzinach wieczornych od- belliera i jego obrona zdrajców
Personel biura pqdjął się w było się pierwsze posiedzenie Francji wywołała oburzenie
ramach czynu lipcowego prze nowego Zgromadzenia Naro- na ławach komunistycznych.
Gdy Pebellier zaapelował o
pracować 2 dni przy iliwela- dowego.
cji terenu przed Magazynem
Pierwszemu pósiedzeniu Z gro zrewidowanie sprawy PetaiTaśm Filmo\lł-ych.
madzenl.a Narodowego przewienajstarszy
Obok zobowiązań zespoło wodniczy
wych padły i indywidualne. kiem deputowany. Jak wiaHenryk Szymczak podjął się domo, wszystkie posiedzenia
wykonać swój plan miesięczny Zgromadzenia Narodowego po
w 120 proc., a Jerzy Zbierliń wojnie, do ostatnich wyborów,
ski ,wyprodukuje ponad normę otwierał Marcel Cachin. Tym
POZNAtit, 6.7. - Częściowo
15 tys. m taśmy filmowej razem ugrupowania reakcyjne
postarały się o to, aby funk- uruchomiona już została pro(d)
16 mm.
reak- dukcja w największej w Polcję tę pełnił skrajnie
cyjny działacz Pebellier, oj- sce i najbardziej nowoczesnej
PRZEKROCZĄ NORMY
ciec znanego kolaboranta, po- garbarni, wzniesionej na krań
PRACY
zbawionego praw wyborczych. cach Gniezna. 30 lat temu ówPebellier otworzył posiedze czesny
finansowy
potent!l.t
Spółdzielcy z zakładów „Jed nie, po czym odczytał przemó Leon Grabski wybudował w
drukarni i introliga- wieuie napisane przez swego tym samym miejscu niezwykle
ność" torni - dadzą swymi zobowią syna. Pebellier wypowiedział prymitywnie urządzoną garzaniami państwu sumę 6.870 się przeciwko przedsiębior barnię, która pracowała zalezłotych. Zaznaczyć należy, że stwom
znacjonaliwwanym, dwie 4 lata, a przez następn
warsztat jest na ogół - nie- przeciwko świeckości szRoły, lata pozostawała nieczynna i
wielki. Pracownicy postano- a następnie przekazał pozdro ulegała systematycznej dewa_
wili uczcić święto odrodzenia wienia francuskiemu korpuso- stacji, w okresie okupacji zaś
wykonaniem planu miesięcz wi ekspedycyjnemu prowadzą wszystk: e urządzenia wywienego do 27 lipca.
cemu wojnę kolonialną w In- zione zostały przez hitlerowZ godną wyróżnienia inicja- dochinach oraz oddziałom fran ców.
u boku
tywą wystąpiła Aurelia Szym- cuskim walczącym
Przy bi;dowie nowej, naj:
amerykańsko c:i;ak, która postanowiła prze- interwentów
w Polsce garbarni
kraczać swoją normę o 6 proc. brytyjskich w Korei. Mówca większej
funda.Jęj śladem poszła nowoprzy- poparł gorąco agresywny pakt wykorzystano jedynie
jęta pracownica Józefa Szpren atlantycki, wystąpił w obro- menty zdewastowanych b~dyn
Grabskiego.
garbarni
gie!, która przekroczy normę nie vichyzmu i kolaborantów ków
z rozmachem ruszyła budowa
oraz złożył hołd Petainowi.
o 8 proc.

Największa

na, inwalida-deputowany komunistyczny Andre Tourne za
petainizmem!
wołał: precz z
niech żyje Francja! Przemówi
nie Pebelliera jest hańbą!

w Polsce garbarnia

rozpoczęła produkcję

·W chwili gdy okazało się, że
zgromadzeia ludowe wybrały po
nad 100.000 delegaitów na wielki
Zlot Pokoju w dniu 15 lipca w
Paryżu, rząd powziął .nielega1ną
decyzję zabraniającą manifesta-

cji.
Wiemy już, że nasz cel - set
ki tysięcy Francuzów na Zlocie
Pokojowym w Paryżu - został
by osiągnięty. Wiemy o tym, po
nieważ kampania o pakt p-Oikoju
5 wielkich Jnocarstw - zebrania,
uchwały wybory dele
d •rckusi'e
' które 'mają
' sztafety,
„~
gatów,
przybyć do Paryża na ten wielki festiwal pokoju ~ odbywała
niezwykłego
się w atmosferze
entuzjazmu. Rząd pragnął pod.
ciąć ten rozmach, ale się pomy
przy
ministrów
rady
Decyzj·a
'ł.
ll
czyniła się jedynie do wzmożenia akcji frontu ludowego w
sprawie paktu pokoju 5 wielkich mocarstw. Jeśli rząd szuka
prowokacji, to ró~nie~ p~pełnił
ciężki błąd, pomewaz me za-

YVES FARGE
--..-----.-.-~;.;...;;;.;,.;;;;
Prxew,

Francuskiego Komitetu
Obrońców Pokoju

Strac·h przed l1fdem

now~ch, olbrzymich hal, pe~:

nych światła i powietrza. Dz1s
kompleks zabudowań jest prawie całkowicie ukończony. ·
W przeciwieństwie do prystarej
mitywnych urządzeń
garbarni, nowa otrzymuje naj
bardziej nowoczesne maszyny
z Czechosłowacji. Montaż tych
maszyn przeprowadzono systemem potokowym opartym na.
wzorach radzieckich. Zastosowanie potokowego montażu
i realizacja 1-majowych zobowiązań załogi pozwoliła przy
przed
miesiące
stąpić na 3
terminem do częściowej -produkcji nastawionej głównie na
skóry chromowe.
.Już niedługo nastąpi

pełne

uruchomienie nowoczesnej gar
barni.

sz.edł do wniosku, że
rozwiązanie konfliktu

pokojov;e
korean:skiego otworzy 'drzwi do .szei:szych rozmów między 5 wielkimi mocarstwami.

pod u-wagę s1:;dziwy wiek marszałka, zam~
łowanie jego do piosenek śp1e
wanych zazwyczaj przez przed
szkolaków można by• poczytywać za objaw zdziecinnienia.
Przeczy temu jednak pewien
drobny, lecz bardzo znamienny szczegół: oto siostrzenica
marszałka z rozbrajającą szczerością ujawniła reporterom:
- Wujek zawsze śpiewa tę
piosenkę, gdy jest w dobrym
humorze. Nie śpiewał jej już
od czasów Vichy.
iedne dziewczątko, które

B

chciało przysłużyć się

wu

jowi reklamując jego dobey
humor, a tak źle trafiło! Albo
raczej trafiło dobrze, w samo
sedno sprawy. Nic bowiem nie
mogło lepiej zdemaskować oblicza tego starego, zramolałego lisa, który pomrukuje z
zadowolenia tylko wtedy, gdy
może bezkarnie ryć przepaść
pod Francją, gdy uda mu się
wywęszyć możliwość sowitych
zysków ze sprzedaży suweren
nych interesów narodu francu
skiego obcym handlarzom. Tak
jak niegdyś podporządkował
swój kraj opancerzonej pięści
Hitlera, tak dziś gotów byłby
rzucić go w ramiona Trumana, Adenauera i spółki. Cies~y
otoczemu
się, że są w jego
ludzie, którzy się tej brudnej
misji podejmują. To, co tysiące patriotów przejmuje grobezwolne
zą i gniewem staczanie się polityki francuskiej po oślizgłej pochyłości
zdrady narodowej - dla niego
jest radością i pokrzepieniem.
Otucha wstępuje w jego
zdradzieckie serce, gdy czyta
w prasie, że ziemia francuska coraz gęściej pokrywa się
baz, a
siecią amerykańskich
dymią
na wschód od Renu
znów fabryki broni, tej samej,
która niegdyś obracała w gruzy francuskie miasta i wsie.
Z i-ozrzewnieniem odnajduje
swoją
milicję

wierną

faszystowską

w „dzielnych chłoJ;J
cach" z CRS, tak wprawnych
w rozlewaniu robotniczej krwi.
Po cichu wyraża '}.znanie dla
sprytu" rządu
„wspaniałego
francuskiego, który z takim
mistrzostwem potrafił przeprowadzić oszukańczą ordynację

wyborczą.

radość, panie
zdrajców! Wyj
rzyj przez okno, a piosenka
ugrzęźnie ci w gardle. Ujrzysż
bowiem Francję prawdziwą,
ujrzysz robotników i chłopów,
ł' §ZE F
N
swym gniewie
groźnych w
przeciwko rzą~
protestujących
misji dypfomotycznej NRD
zdrady, odrzucających
dom
WARSZAWA. w dniu 6 upca br. wszelkie trumanowskie i peprzybyła do WaMZawy nowomta· tainowskie porządki. Wsłuchaj
się w głos metalowców pa_
się
qomagających
nowany szef misji dypJomatycz- ryskich,
nej Niemieckiej Republiki Ludo .zawarcia · Paktu Pięciu Mocarstw i zaprzestania zbrowej, ambasador nadzwyczajny i jeń Niemiec. Zrozumiesz wtepełnomocny pani Aenne Kunder- dy, że próżny twój śpiew syreni. Nikt nie pożyczy ći
mann, witana na d.wo.rcu przez pióra do podpisania nowe~o
dyrektora protokółu dyplomatycz wYroku śmierci na Francję,
bo naród francuski utn•ci
nego Ministerstwa Spraw zagra- każdą rękę, która by ośmi'e
liła się je podać.
nlcznych Edwarda Ba,rtela.
M. D.

P

rzedwczesna
marszałku

O H'

I

>>Przemytniczy ruroc1qg<<
Sytuacia w Iranie ·

Postawą naszą zmusiliś?1Y rzą

dy zachodnie do rokowan. Jest
to nowe zwycięstwo P~ w~pa
niałych wynikach akcji zbiera11
nia podpisów pod Apel;m Szto'k
(Artykuł napisany specJalnle dla „APl )
holmskiin. W ten sposob ud·owo
mierzamy wpaść w pułapkę. Po walkę o pokój, znajd.2lie całkowi dniliśmy jeszcze raz, że wola lu
dów jest siłą, której nie wolno
stępy w tworzeniu się jedności te potwierdzenie.
Każdy obywatel Francji od-. lekceważyć.
wokół paktu pokoju Pi'ęciu oraz
Tego właśnie zląkł się rząd
h
wola ludu konieczna do j·ego zre
czuwa doniosłość i powagę ~ ~1
l" ·
alizowa~a um°:ż r~„1~ na~ za.- li p d 0 b . jak na całyJn swie francuski, z~azując Zlotu Po· koju w Paryzu.
me,
chowame sipokoiu i zunnej krwi. · O
Zrozumieliśmy, do czego dążył cie tal~ i we Francji propozycia
Nic jednak nie zdoła przeM;lika położenia kresu okrut-:
b d 1 szkodzić wyrażeniu tej woli,
rząd: do złamania naszej jedno~
u
wz_
entuzjazmu. nej wojnie koreań;i~iej
ści i stłumienia
której podżegacze wojenni tak
ła olbrzymie nadzieje. Dz1enn1fr
Oznacza to, że rząd· aincuski ki' które dotychczas otaczały z.a bardzo się boją, gdyż ludy zro-:
b ojowm- zumiały już konieczmość ~ej
'
znaj'duj·e ~.~i·ę w defensywie ·
słoną milczenia .akcję
\
akcji. Jesteśmy pewni, że dm ~4
Musimy go jednak rozczaro- ków pokoju, dziś .zmuszone są i 15 lipca 1951 r. staną się dwie
wać. 15 lipca we wszystkich de przyznać, że r;ich .nasz ma ra- ma doniosłymi datami w walce
partamentach Francji zdecydo- cję. Toteż dz1:n~ „Informa- o pokój we Francji.
wana wola ludu wiodącego jed tion!', odw1i<'>rc1edlający nastroYVES FARGĘ
ną z najpl~iejszych walk - j_e kapitalistów francuskich, do

::2.::D;:Z;,IEN=-=N~IK:=.:--::ŁO~D:::Z~KI;'.';"'"'.n:':r:-1;;;8;-;:6-;(;:,-:21;;;66).

Sekretarz generalny Mię
Zrzeszenia
dzynarodowego
Związków Pracowników Przemysłu Włókienniczego-A. Bur
ski wygłosił referat o działalności tegoż zrzeszenia. PJan
Marshalla i przestawienie gospodarki krajów imperialistycz
nych na tory wojenne - ospowodoświadczył Burski wało zastój w przemyśle włó
kienniczym krajów kapitalistycznych oraz wzrost bezrobocia. Wzrost cen, zwięks:!enie
podatków i podwyżka komornego - wywołały fale potęż
nych strajków pracowników
włókienniczego i
przemysłu
konfekcyjnego we Włoszech,
Francji, w Urugw.aju, Stanach Zjednoczonych, Argentynie, w Indiach, Chile, Belgii i w innych krajach. Mówca
oświadczył, że w ciągu dwóch
lat istnienia Międzynarodowe
go Zrzeszenia Związków Pracowników Przemysłu Włókien
niczego liczba jego członków
wzrosła o 1.206.900 osób. Obec
nie liczy ono 4.362.317 człon
ków. W skład zrzeszenia wcho
24 związki zawodowe
dzą
z 19 krajów.

śpiewa!"
Wziąwszy

MOSKWA, 6.7. - Agencja TASS donosi z Teheranu z powołaniem się na dziennik „Atesz", że władze ~rań;skie
za
rurociąg,
zamknęły wykryty przez nie „przemytniczy"
Abadanu
z
którego prze pompowywano
pośrednictwem
przez rzekę Szat-El-Arab do Basry benzynę dla samolotów, znajdujących się na lot nisku w brytyjskiej bazie
Hab bania.
Wobec odcięcia od irańskich
zaopatrzenia w paliwo,
brytyjskie władze · wojskowe
zwróciły się do Londynu z żą
daniem natychmiastowej dostawy do Basry benzyny lotniczej z USA lub Wenezueli, aby
zapoló>iec przerwie w normalnym funkcjonowaniu bazy lotniczej w Habbania. Dziennik
„Atesz" podkreśla, że władze
brytyjskie będą musiały zaku
Jzj}jopy pecz~ nafty W.
Pić
źródeł

a

amerykańskim

towarzystwie
Standard Vacuum Oil Co.,
płacąc za nie dolarami.
Dziennik „Kiame Halk" do
nosi, że amerykańskie towarz:r
stwo naftowe „Aramco" ma
zamiar zaproponować rządowi
irańskiemu 75°/o czystego zy._
sku od sprzedaży nafty w po
łudniowym Iranie, o ile uzy_
ska koncesję na jej eksploatację, .

-:;

.•

Zawirują

wrzeciona

No,;ya fabryka i novvi ludzie Piotrkowa
ka miesięcy temu nie mieli ta
dnego zawodu.

I
'

uczyła

Stanislawa Kitlowa

się

zawodu prządki w Moszcze
nicy, powróciła teraz do kombinatu i z chwilą jego uruchomienia stanie przy „obrącz:nia
ku" jako pełny fachowiec,

I

prządka.

Ludzie z budowy wielkiego 1<ombinatu Włókienniczego.
Od 1cwej: . inż. Ustaszewski. a_yr. nacz~l~ly ~uctow.y inż. Markowicz
mont.t-rki Stanu.lawa Kitlowa. Bro D1Sława Ż~ eka l Bronisława Micha Iska,

Wielki. białozielony autobus
PKS ciężko w ciska się w wąskie uliczki Piotrkowa, by po
kilku minutach stanąć na nie
dużym placu przydworcowym.
Pasażerowie powoli. j_eden za
drugim opuszczają w11ętrze wo
zu.
Piotrków. Gorące połudn_iowe slo1'1ce zalew:> miasto za~
rem. Upał potęgu.i~ i tak Jllz
senna atmosferę miasta.
.
_ Spokojne miasto? - mowię do siedzącego obok pasa-

T? m~nterzy radzieccy,
zgrzeblarki
które
p_rzyszł:v z ZSRR. Zn~jdujemy
się na oddziale przygotowawczym - informował dalej inż.
Markowicz.
Wszędzie widać rozczapierza
ne wieka skrzyt'1. Są już puste.
. Robotnice ~owyjmo.w.ały z
mch poszczegolne częsci maszyn, oczyściły je ze stru żyn
drzewnych, a teraz myją w
nafcie lub benzynie.
-

montu1 ą

Naukowcy
.

TEMPO PRACY
Stanąłem na .dre~nianym
mostku murarsk~m ~ patrzy-

opracu1q
kodel<sy

Prezydium Rządu uchwałą
łem, szeroko otw1eraJąc oczy.
Nie do wiary. Kiedy byłem tu z dnia 27 września 1950 r. zobowiązało Ministerstwo Sprataj
może
dwa
miesiące
wstecz kombajn skończył swo wiedliwości do przygotowania
ją szybkościo~ą _Pracę, a n:u- do dnia 1 września 1951 r. pro
rarze zabierah :;aę do staWla- jektów kodeksu cywilnego l
nia murów. A teraz nad ~ii;lk~ąi.i karnego Polski Ludowej.
W całym kraju odbywają
halami fabrycznymi sw1ec1ły
się
narady prawników, na
świeżością dachy, grupy robotników równały ziemię po~ _be których omawiane są zasady
ton drogi.
Grupa techmkow nowego prawa. Ostatnio przed
sprawdzała wykop przygotowa miotem dyskusji stał się pro
ny dla instalacji centr~lne.go jekt prawa spadkowego. Ceogrzewania. o~ok, w w1elk1m lem przygotowania uwag i
budynku, jak się pote~ ok~ wniosków co do treści przyzało budynku przyszłeJ admi- szłego prawa spadkowego Zanistraćji kombinatu tynkowa- rząd Okręgu Łódzkiego Zrzeszenia Prawników Polskich
no ściany.
powołał komisję pod przewod
w biurze dyrekcji budowY nictwem
dziekana Wydziału
przywitał mnie z uśmiechem
Prawa U. '!'... prof. dr Adama
. inż. ustaszewski.
.
- Nie pozna pan zakładow, Szpunara
powiedział
ściskając
mocno
moją rękę.
.
_ Już ich m~ poznałem.
Przecież to prawie wykończona robota.
.
_ E niezupełnie, ale Posunęliśm~ się w harmoi;ogra~~
bardzo daleko. Montu3emy J~z I
maszyny. Mam:v: mocno . 1·ozwi;-l
nięte budownictwo J1?1eszk~~
dla praoowników. No 1 rusz
my. ,
l
- Kiedy? - zapytałem.
1

I

21 lipca, a więc za kitka
'ini uruchonwrny pierw-

-

n11ście
~~ ·?

2

tysiące w ·r7..t!cj

- <~ti:111:c

:.n. Potem

trzy wyróżniające się

NOWI LUDZIE

I

w

południowych

zbioru

województwach

rol•ki

przystąpiono

Jut de

zbóż.

W PGR Polwice zespól -Ja.kubowice w po,v. Oława.. gds.ie Juł
ocldawna przygotowywano si~ do :i:nlw, ruszył tło zbioru jęczmienia
l<01nbajn produkcji rad7jeckie j.
Na zdjęciu: kombajn radziecki przy pracy na polach PGR Polwic..,

LEON JANKOWSKI

Inżynier Markowicz to

jeden z tych entuzjastów, co to
Jrnchają .fabrykę niczym wła
sne dziecko. Prawie tak samo.
Kilka miesięcy mieszka już w
rpokoju służbowym na budowie.
_ - ?Mieszka_nia :ii~ m_a pan je
~zcze. :-- pytam m~ymera ..
- ~Ie mam. robię _d?p1er~
starama, g.dyz chcę sc1ągnąc
tutaJ rodzmę. Jak dotychczas
- nic.
- Kombinat ten, to bardzo
_ Przygotowujemy się do
Przemyślnie budowana fa bry- ruszenia, więc mamy wiele
ka - mówi inż. Markowicz.
T h
pracy w związku ze skomplea ala to .oddział przygoto- towani·em pracowników._ opowawczy. I\J'as t ępna t o przę d za 1 wiadał dale_i· inż. Markowicz.
n·ia. B u d u1ąc
- t f b k 0d
l
t
·1 , ę a ·ryb ę 0 d poc - Dzisia,'1 na przykład przyJ' es aw, pornys ano, ze Y
po- chało 200 absolwentek ze Szko
· d '
Wta a-1a ona
wymo g om 1,a·
• J- ly Przysposobienia Przemysłanowszej techniki.
wego. Mamy też wiele ludzi,
Większa część pracy bę- którzy w tej chwili przechodzą
dzie zmechanizowana. Wagoni przeszkolenie na innych fabry
ki będą przewozić surowiec do kach.
poszczególnych miejsc produk
Tak gawędząc doszliśmy do
cji. Podłogi ze specjalnych pły przędzalni średnioprzędnej. Na
tek, oświetlenie jarzeniowe, jednej z hal spotkałem trzy
klimatyzacja, umywalnie, ja- monterki. Zajęte były reguladalnie.
cją wrzecion.
Jest to jedna z tych fabryk.
_ oto nasz narybek _ mógdzie liczba
zatrudnionych
pra
•
.
b ę d z1e
- ws Jrnzm
• - wi inżynier. Ludzie, którzy kil
cownikow
nie
Idem wysokości produkcji. Tu
taj jedna prządka będzie mogla obsłużyć 1200 wrzecion.
W
dużym
stopniu
posunięta automatyzacja
pozwoli

. żera.
. . .
- E. teraz to tutaj JUZ i~a
cze.i· '"Y!!_la.da. Ale przed. W?J,,
„
d b
ną. to Pi· otrków był s_ie z'. '!
emerytÓ"'· Spać się chcia.ł 0 Ja kczlo"11' n]•~ \vys7.edł n.a u 1icę, " ~~
d
Odpow ·1ada mó.i sąsia ·
- Jedzie pan może do Sulejowa?, jeśli taK, . to po drodze zobaczy pan ~tękną r~ecz,
która obudzi wkrotce Piotrków.
- Co takiego? - zapytałem.
_:_ Kombinat włókienniczy
na Bugaju. Tu, na przedmieściu miasta.
Autobus ruszył w dalszą
dl·oo. ?
_ „ę.Kto wysiada na Buga,Ju.
_ zapytał Iderowca aut?busu.
Odezw.ało się wiele g~oso~. Ja
i mój towarzysz wys1edhsmy
razem. przed nami roztaczała
~ie panorama na wielki plac
zaoudowany czerwonymi do- osiągać wysoką produkcję
mami.
Wpatrzony w szeregi maszyn
_ To wszystko co widzicie, myślc1 popłynąłem do niedaleWvrosło na miejscu kilku ma- kiej już przyszłości, kiedy w
ly~h domów i pustego niegdyś tej i sąsiednich halach rozleplacu. I to w ciąg_u jednego ro- g·nie się szum maszyn.
ku. Ja tu pracuJę -:- dodał z
wyczuwalną w gł.osie_ dumą.
Za bramką portlerm rozstaliśmy się.

oraz

Takich :iak ona będzie wklu w tej fabryce. Nowa fabryka i nowi ludzie. Ci ludzie i
ta fabryka to zdobycz Planu
6-letniego. Tutaj, na przedmie
ściu śpiącego niegdyś
miasta
emerytów stanął mocny przyczółek
wielkiego przemysłu,
jednej z budów socjalizmu.

CAF rot. Szerf.

Jeszcze sprawniei

niż

w roku ubiegłym

• •
przeprowadzimy zn1wa
·.tegoroczne
.6uż tqlho 1'il1'a dni dzieli nas
Na obszarze woj. lódzkiego
akcja przygotowawcza do żniw
znajduje się w fazie końcowej.
Aby nie było przykrych niespodzianek, Wydział Rolny i
Leśnictwa przy V/RN w ści
słym powiązaniu z komitetami
PZPR codziennie w poszczegól
nych powiata{:h przeprowadza
inspekcje, dzięki którym usuwane są w porę różne niedo•
ciągnięcia i zaniedbania w gmi
nach i gromadach.
POM-y i SOM-y, po dokład
nych remontach traktorów i
maszyn żniwnych oraz zawarciu umów ze spółdzielniami
produkcyjnymi i chłopami gospodarującymi indywidualnie,
kończą rozprowadzanie snopowiązałek i żniwiarek po gromadach.

PGR. liczne spółdzielnie pro
dukcyjne oraz plantatorzy indywidualni przystąpili już od
ub. poniedziałku do koszenia
ozimych rzepaków i jęczmieni.
Na glebach piaszczystych i na
tzw. przetliskach zabielały już
dojrzałe łany żyta za kilka
dni te miejsca usiane będą
mendlami. Pełne jednak żniwa
nastąpią
około
15 lipca i do
tego tęż czasu TOR-y w Pabianicach, Kutnie i Radomsku
zobowiązały się WYk011czyć remonty reszty traktorów i maszyn żniwnych, które zostały
skierowane do ich warsztatów
reperacyjnych w ostatnich tygodniach.
W odpowiedzi na apel robot
ników huty „Kościuszko" coi;az liczniej podejmują „Czyn

od

żnlUI

Lipcowy' załogi PGR. człon
kowie spółdzielni produkcyjnych oraz całe gromady. W zo
bowiazaniach chodzi glównię o.
szybk.ie ukończenie żniw, zwie
zienie wysuszonego zboża oraz
dokonanie podorywek i zasianie poplonów, tak ważnych jako nawóz naturalny oraz zielo
na pasza dla zwierząt domowych.

W pow. łaskim jako pierwsze do współzawodnictwa o
szybkie ukończenie prac żniw
nych zgłosiły się gromady: Wola Buczkowska, Brodnia.
Gucin i Luciejów, w pow. raw
sko - mazowieckim Lubania i
Gortatowice, w pow. kutnowskim niemal wszystkie gromady gminy Rdut-ów.
Spółdzielcom
w Rz~czycy,
Zdziarach i J'ankowicach zobo
wiązali się przyjść z pomocą
·
przy żniwach wszyscy pracow
nicy okolicznych GRN i GS.
W gr. Zelechin chłopi średni0>rolni samorzutnie postanowili:_
wym brzegu rzeki Diuszambink1, udzielić sprzężaju tym sąsia
pod Stalingradem, rob~t~icy przy j dom , którzy nie posiadają ko-

Z K R A JU R A D
·

PRECYZYJNE

TROLE.JBUSY WOONE

PRZYRZĄDY

ANALITYCZNE
Naukowo-Batlaw
~zym
Instytucie floty Rzecznej
opracowan~ pod l<icrownictwem
])oświadczalne zakłady o1>tycz]>rotcsora Polońskiego nowy typ no-mechaniczne zjednoczenia. „Rus
statku posuwającego się P~ wo- I sl<'.je samocwiety'.'• w_ Len~r~
dzic t<1 k, Jak po flSfaltowej szo-I dzie, ,m<>gą os~atn'.o cie:~zc~~~o:~:.
sie. Na masztach wznoszącycl1 ;i~ powazny~ osiągmę
_ ·
· .
IY one pierwsza
senę orygrnalna ~rze~t~ za:w1es~one ~ą (1r11„ty z . ,;ycll przyrząaó·w służących do
od~ior111luem
pxądu,
z ktorego szybkościowego określania proccn
zwisa kabel połączony ze stat- tu zawartości rud i minerałów w
klem. Po włączeniu _silnika state!< opoce. Do tej pory analizy ta.kie
posuwa się po wodzie jak po bru trwały co najmniej 'pięć dni.
k~. Kabel łącząc_Y s~atek z brzr.- Opracowany przez optyka-mechag1em jest odpow1edmo długi 1 za nik J Andlna przyrząd 0 kt6·
leżnie od posuwania ~ię 'statku a.u·
n:owa _ umołllwia' dokon11.·
tomatycznle skraca się lub ~y~u nie dokl&dnej, ilościowej analizy
ża. nal<ręcając się
mech~n1czme rudy w ciągu Jednej zaledwie go
na. specjalny bęben. Pro by do- dziny. Zakla.dy leningradzkie przy
św1adczalne _t~go sta~ku daly ·d-~- ~tąpiły juź _ PO dokonaniu prób
~konale wyJJ1lu. Nale~y podkresllc, do wykonania serii nowych
ze transport h\dunko~ pr.zy po- przyu.adów dla użytku eką>ed,_v
mocy wodnych
tr<>leJbusow bę· cji g~ologiczno·poszukiwawceyi;h
dzle_ dw~1n·otnie tańszy w porów rzein stu ómiczego oraz hutni.
n3nm z rnnymi statkami, a linle P
Y N g
rz•d a zczu.
.
czego.
owy przy „
z os
"elek~ryczne będą również z powo lłzi wiele ]')racy ludzkiej i wy4at
dzeme~ wykorzystane do pracy nie obniży koszty prac analityc„
traktorow elektrycznych i innych nych 1 laboratoryjnych ,.. pnze·
maszyn. Ponieważ trolejbusy wo myśle.
dne nie zanieczyszczają wody,
i&tnleJe projekt uruchomienia ich
również
na Głównym u:auale
KOPACZKI NOWEGO TYPU
Turkmeńskim, którego wody prze
znaczone do nawadniania gruntó\\'
;'l;a budowę · Kujbyszewskiej
muszą pozostać czyste.
Stalingradzkiej elektrowni oraz
na budowę Kanału Wołga - Don
wstanie wysiany wkrótce transport bardi.o ciekawych, nowoczesl
111•ch kopacze.k'. skonstruowa_nych
w
woroneskieJ Fabryce Kopa-I
czek Im. Iiomint.ernu. W fabr~•ce
· 1<.opac zk·
te j rozpoczę t _o pr~ d u k cJę
·'.
o pojemności dwoch mcti·ow s:r:es
ciennych, a ·stosowane · zwykle
J>rey kopaczkach hydrauliczne urządzenia zastąpiono w nowoprodukowane.l masl'-yni~ urządzeniaml . pneumatycznymi„ Nowe ko1>aczkl posiadają doskonałe właścl
woścl użytkowe, a rozpoczc:ta 'ie
ryjna produkcja pozwoli na -szerokie wyl<0rzystanie ich w wielu
W

Cc11tr~lnym

I

_

Na zwiedzanie budowy idę
z naczclnyin dyrektorem inż.
M m·kotcic::em.
· ·- Niech pan uważnie spojrzy. ? tutaj! Przed moimi o_- w dniu 4 lipca hl', w Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaźni
czarn1 _n:i c?-łej olbrzymiej prze Polsko-Radzieckiej w Warszawie odbyło si'ę sl)<>tkanie Prezydium
strzcnt ?al~ rozciągało się kil- Zarządu Głównego TPP·R z 5 osobową delegacją uczonych rak n szet ego\V równiutko usta- dzieckich, uczestników I Kongresu Nauki Polsklej.
wionych. Ina szyn,
Koło nich Na zdjęciu: Przewodniczący Prez yllium TPP-R Edw:u:d Ochab wrę
kręcili się ludzie ubrani w ro cza gościom upominki - album „Sześcioletni !'Ian Odbudowy
bocze fartuch)>.
wan;za.1")'.".
CAi<' rot. Dąbrowski

I

ry,:

poważnych

przedsiębiorstwaełl

Związku Radzieckiego.

HISTORYCZNY KOLCZYK
ZE STOPU

ZŁOTA

I

SREBRA

Tadżyckie
Historyczno-Krajo· znawcze Muzeum otrzymało o·
statnio bar(lzo ciekawy eksponat.
za.truanicnl przy budowie n• le-o

n ieśli znalezlony na n11e .!S.CU pra- ni.
cy kolczyk wykonany ze stopu
Już obecnie lnożna stwier7.lota '..srebra. Kolczy.k ten_ posia- dzil:, że tegoroczna kampania
da. nusterny kształt kob1e~v ze żniwna będzie w naszym woje
s~rz~dłem . Ptaka, Japami zw•er);ę-1 wództwie przeprowadzona o
cui 1 . dlugi~ 1 ogonem. Og~n ?.a· 1 wiele sprawniej niż w latach
kr~caJąc~· s1e połko!em sluzy! do
b' ł l
W t'
·
zakłauan:ia k.olczyl<a w ucho. Ka ll L~g yc 1.
. ym g?rącym l
podst.a.wie orC1:eczenla pracowni- , znOJl1Y'.1'1 okres.ie S~OJą poIJ?OC
ków naukowych muzeum, kol- dla :-vs1 zapo:v1adaJą robotnicy
czyk ten pochodzi z n wieku z. miast na~e~ący_ do stałych .e11rzed naszą erą, a twarz kobiety ktp ~ącznosci miasta ZE'. wsią.,
jest
wi11erunkiem miejscowego koleJ&rze kutnowscy, Junacy,
bóstwa. \V mleJscu, gdzie 7.nałe· zetempowcy.
:i:lony został lt<>lczyk, był do nic
Według
sygnałów z terenu
d&wna wyse>kl kurhan, który zo· w akcji przygotowawczej do
st.a.ł
zmyty przy pomocy hydro- żniw ·wyróżniło się kilka komonitoru. Wedle wiadomości po- mitetów członkowskich SOM
siadanych przez nczonych tadżyc oraz wielu indywidualnych go
kich istniało tam niegdyś prasta- spodarzy. ·w pierwszym rzę
rc grodzis:zc11e.
dzie należy wymienić komite-

ty czlonkowskie w Zapolicach
i Widawie, które wcześnie doREZULTA'l'Y BADAR ARCHE- konały przeglądu maszyn w
SOM-ach, dopilnowały grunOLOGICZNl:"eH
townych remontów snopowią
załek i żniwiarek ora.z pomoW Moskwie otwarto
wystaw~, gły
w zorganizowaniu ekip
której eksponaty zapoznają zwie technicznych.

dzających z rezultatami najnowst1ych badań archeologicznych w
W gm. Rusiecko na pochwaróżnych stronach kraju radziec- łę zasługują mało i średniorol
kiego. ·.v gablotach umieszcza- ni chłopi: Władysław Cieśla.k,
nych w salach wydzia!u historii i Feliks Piątek i Stanisław Dafilozofii Akademii Nauk ZSRJi niel, W - gm. Szczerców Fewystawione są imaleziska eksp•!- liks Bogusławski, Jan Olczak,
dycji badającej obszerny rejon Ludwik St(>pniak, Feliks Manad Dnieprem i Morzeni Aww- ciaszczyk i Tadeusz Jędraskim, i;dzic odkryto so starożyt· siak, W gm. Zelów Staninych osiedli z epoki brązu i wc7.c sław Holak,
Stefan Klcwin,
snego średniowiecza. znaleziono Konstanty Pawlak i Józef Matam wiele przedmiotów ~elazuyc h . jerowicz.
brązowych, kilka sierpów,
złot.y
Wszyscy wymienieni po1nakolczyk. Ekspedycja dagestańska gali energicznie w organizowa
przedstawia na wystawie wzory niu zebr::nl. gromadzkich, przy
wyrobów z IX-X wieku, narzę- zawieraniu u:i1ów z SOl\'I.-a.mi,
dzia. rolnicze, szable, ozdoby dla przy remonc1e maszyn zruwkobiet i inne przedmioty znale- nych i o zauważonych brakach
zlone przy rozkopywaniu daw-1 alarmowali tak ·GRN jak i
nych osie-dli ua Kaukazie. Uwa!l'ę ZSCh.
widza przyciągają witryny w~·sta
.Już tylko tydzie6. dzieli nas
wy, z:n~ierające mistrzowsko wy- od pełnych żniw.
konane wyroby ceramiczni.', przed
•
ntioly miedziane i noże znlwiarZ? przykładem kl.asy robotni
skie, znalezione przez ckspcdyci~ cze.i, ktora swą ofiarną pracą
trypolską badającą Jmlturę i ż~·- r?zbu-~owL1j: nas~ przemysł ~
cle starożytnych przodl1ów &1o- v.zno:si ~10We miasta_, chło:pt
wian, a pochodzące z brze"ó1v
polscy
rowmez pokazą sv.103e
~
t
Dniepru
Dniestru, zamieS?"ka- empo w zbieraniu i zabezpielych w II-Ul wieku przez Indy czaniu tegorocznych obfitych
słowiańskie.
plonów i V>'}'każ:i, że chlubnie

(K)

wykonali na swym odcinku za
dania drugiego roku Planu 6letniego.
C. M.
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Do kina - bez tłoku

Koncerty

Nie

czy

niedzielę

:E'~z~staJą~y

r::. q a onamenły
o re 't
•
odpow•le
I Cle
my w an k•e
.

dział Kultury Prezydium RN

· ·
orgi:imzuJe 8 lipca
orkiestr dętych.

Zdobycie biletów ulgowych do
kina - to ciągle Jeszcze wielki
Problem, najeżony mnóstwem
przeszkód. Dlate0cro też często re
zygnujemy z pójścia do kina.
Dyrekcja Okr. Zarządu Kin w
Ł odz.l wystąpiła dlatego z prosystemu sprzeda
jektem nowee:o
~
ży biletów. Nowy system ma na
celu ułatwienie ludziom pracy
uczęszczania do kina. Na czym
on polega?

koncerty

0

I tak w parku 19 Styczi1 i·a
(Helenów) grać będzie orkiestra
wojskowa zaś w parku żród-

liska orkiestra ZPB

Stali-

ria. Koncerty odbędą się w go
dzinach 17-1 .
9

Wprowadzone zostai·ą 10-bile
towe abonamenty, ważne miesiac,
- od daty wykorzysta
- liczą.c
nia pierwszego biletu. W tym okresie abonament może być zre
alizowany do dowolnego kina,
na dowolny dzień i seans. posia
dacz abonamentu może """'
.„„' rowadzić tyle osób, ile posiada ku
ponów w abonamencie, ·okazać
musi jednak odpowiednia ilość
legitymacji związkowych.· Abonament może również być kupio
ny przez kilka osób, które wy
korzy~tują go kolejno.
Posiadacz abonamentu chcąc

I
-------------------=----------b
•
22 IIpca r. . o rwa rc1e
u r n 1° '' G~n n d(( n d-·-; .
kDługoUtrwał
r\.O osnse
A H
"ff !
dza my
•

1

~

'

•

w

Ilf

pójść do kina, musi na~później
na 1 godzinę przed rozpoczęciem seansu udać się do kasy
cel,im wyznaczenia miejsca. Czy
ni to jednak poza· kolei"ką. Mo
że również zarezerwować mie3·
sce na kilka dni naprzód lub
mieć stałe miejsce w kinie. Za
rezerwowane jednak, a niewyko
przepada
rzystane miejsce
wraz z biletem.
b ę d ą rozprowa"
Abonamen./
dzane przez za.kłady pracy, po
cząwszy od sierpnia br. Cena
ich będzie wyno~iła: 22 zł 50 gr
na I miejsce we wszystkich k\nach i 18 zł na II miejsce w ki
nach zero - ekranowych oraz I
miejsce w pozostałych.
Przewidziane sa również abo
namenty normahie ważne bez
legityrn.aeji Zw. Zaw. w cenie
36 zł i 45 zł
Dyrekcja ~ZK w Łodzi :prosi

remont kawiar-

na" przekształcona zostanie na soę
,
n~ Grand-Cafe, przejętej ostat ba r.
Kawiarnia-czytelnia „Grand" ftll/#JI ll!T1flR M~ l!Nlłlill1r'J
mo przez zarzą d „Orbisu". Od-

... e

~
będzie się dzieliła na 2 sale: ~...,W. kolumnową i drugą_ małą W p"!SZq mal"I
W
ł
okół ścian sali, ciągnąć
g_ ębi.
• się _będą kanapy. Pracz tego łodzianie
zna1dow_a~ się będą stoliki i
fotele. Sciany zostaną pokry- Z
te. malowidł~mi propagującyI~
m1 wczasy 1 turystykę. Sale
z otwarc1~m. Grand-Caf~, '."awiarni zaopatrzone będą w
która n~~ac się teraz będzie Jarzeniowe oświetlenie i urząDo naszej redakcji nadszedl
~ Kawiarnia Grand _ „Syre- dzenia klimatyzacyjne.

dana zostanie ona dla publiczl'lOŚci w dniu 22 lipca br.
Takie zobowiązanie powzięła brygada remontowa MPRB
dla uczczenia święta PKWN
Wszystko przemawia za tym
że brygada słowa dotrzyma. '
.

1

W

ko Io n·,·,
TUC hO

I

bardzo mily list. Przyslaly go
przebywające
dzieci lódzkie
na koloniach letnich w TuchoLi. Dzieci opisują, w nim życie
na koloniach i wszystkie swe
Piszą, o serdecznym
radości.
powitaniu jakiego doznal;'!J w
ł
•e
Tucholi, o doskonałym wyży~
wieniu. i o „repetach", bo na
·
t
Ot
się
. war Y. med~Vl'.no sklep Cen/ dobnie przy ul. No.womi.ejskiej. brak apetytu nie mogq
tr.di Jubil.e~sk1eJ . przy. ul. W istniejącej zaś obecnie pla skarżyć.
Dzieci przysyłają, za pośred~10trkowsk1eJ ~5 cieszy się du cówce uruchomiony zostanie
d · k
d k ··
· t
tygodniu
zym pówodzei:iem. Dlat~go t~ż już w przyszłym
Centrala, zanu~rza w sierpnm punkt usługowy, który będzie ~.~~ ~~:~~a~orc~~P~o:~;i~w~:
· · w d · l o
d
otworzyc drugi ,s~lep w okoli przyjmował wszelkie prace z
y zia
cy Placu ::Volnosc1, prawdopo- zakresu j_ubilerstwa. W termi raz poz rawiaJq,
(C)

PUnk t

USł IlUI g owy

cen ra Ia

Ołw I . ra

Ju.b•I1. ers k a

późniejszym

przewidywane
nie
jest również otwarcie punktu
zegarmistrzowskiego.
'!l
Placówk9 Centrali JubilerP
I
ul. Piotrkowskiej
Docheid z niedzielnego meczu pil skiej przy
ki nożnej „Express _ Cyrk nr 3„ 95 posiada m. in: na składzie
srebrne i srebrne pozła
przeznaczony jest na Fundusz Bu- obrączki
dowy Teatru Narodowego w Łodzi. cane w cenie 19.75 zł za szt., jak
i
również srebrne pozłacane
:Bilety na mecz sprzedawać będą
kioski „Ruchu": ńa~tępujące
32,50
w cenie
PL Zwyclęsrtva, Pl. Wolności przy
Nadeszła także duża ilość
ul. Nowomiejskiej, przy dworcu
Łódź - Kaliska, przy dworcu Ł6dź wyrobów
piersc10n
Fa bryczna, Pabianicka przy pętli bransoletki, w1s10rki,
.
. .
.
94, ki itp.
Plotrkowsl<a
tra.mwajowej,
sklepie Cei;itr a~i. Jubtle~:
Piotrkowska 137, Piotrkowska 158,
Chojny przy torze kolejowym. - skleJ mozna rowmez kupie
(1)
porcelanę i kryształy.
Cena normalnego biletu zł. 4.

n mec z

i Iety

B

Sobota

7

TEATR KOMEDil MUZY•
CZNE.J .,LUTNIA" Cul.
Piotrkowska nr 24lll o godz. 19.15 „czardasz-

Cyryla 1 Met.
.JUTR01
Eltbiety, Prok.

•

S~ECHNY

(Ul.

Obroń·
21)

c godz. is.is „Moralno8C pant !>niskiej",
J:J:ATR MALY cui Trau'1ltta 1) - o godz. 19.30
„Wodewll warszawski CZ'Ylt Slnhy murar~kle".

4 DZIENNIK

•

ŁÓDZKI

W Spółdzielni Pracy z.
P.A.P. w Łodzi, ul. Piotr
kowska 102 - Wystawa
pt, „Sztuka i Zycie", otwaorta codziennie od godZ.
10 do 18 .

nr 166 (2166)

ZPB

zł

1m. Stalina

~::
Stefan Kazimierczak przed kil
ku dniami wrócił do Łodzi z
Ten obrnzck jest WlZJą nieda
·
, · Pierwsze
sanatorium dla chorych na gruź lekiej przyszłosc1.
saliicę. Stan jego zdrowia tak się natorium tego typu
· w Łodzi po
·
·
że może on śmiało wró wstanie przy ZPB lDl.
poprawił,
Stalina
·' d
cic. o pracy. Jednak, by Kazi- prawdopodobnie już w połowie
m1erczak nie wpadł ponownie sierpnia rb. Będzie się ono mie
b
·
T
w chorobę - powinien znajdo ,
sciło przy ul. Y1neJ 14. O ec·
.
· Jeszcze
przez pewien nie budynek ten zajmuje żłobek,
wac, się
· ·
.
kt'ory zost ame
czas
na
przewcs1ony
Dl pod opieką lekarską.
atego otrzymał skierow<inie ul T In 11
•
· Y ą
do sanatorium nocnego, mieszSanatorium pomieści ok. 40
czącego się przy wkładzie, w
osób zagrożonych gruźlicą lub
którym pracuje.
Po skończeniu pracy będzie j takich, które powróciły z sanawracał do sanatorium, gdzie o- toriów. Robotnicy łódzcy będą
1
trzyma zabiegi lecznicze, odpo-1 przebywać w mieście pod stałą
wiednie odżywianie, werando- troskliwą opieką lekarską, a
wanie itd. Stamtąd rano znów jednocześnie nie będą prwrywa
.
pójdzie do pracy, by po połud- li pracy.
(w)
niu wrócić do sanatorium.

wszystkich uczęszczających do
kina, by od·p owiedzieli na nastę
pujące pytania:

Rysunek konkursowy

1. Czy wprowadzenie abonamentów będzie udogodnieniem
dla publiczności i dlaczego?
2. Jakie winny być abonameu
ty: s, lO, czy zo-biletowe?
3. Jak sobie wyobrażam rozprowadzanie abonamentów przez
zakłady pracy?
Inne uwagi i wnioski.
Załączył należy imię, nazwisko i ·nazwę zakładu pracy.
Odpowiedzi można przes:\-'lać
na adres: Okręgowy zarząd I\:in
Łódź, ul. Traugutta 8 lub oddać
w ka~le kina.
Ankieta ta dostarczy dyrekcji
OZK materiał, który będzie mo
gła cna wykorzystać w dalszym
dostosowaniu sprzedaży biletów
ulgowych do potrzeb ludzi pracy. (1)
4.

pQ

ł

I

S

1

•

mgr Reginę Gerleckq, i kierow
Tak.ie zbiorowe wycieczki poza
Ja·k wielkim powodzeniem cieszą pracy, w dusznym, rozgrzanym unika. Wojnarot?i.cza, . a takż_e
szkol się niedz.ielne i świąteczne wy- pala.mi mieście - nie należy do miasto organizuje w Łodzi Polskie
komitety rodzicielskie
nr 52 i 101 oraz swych rodzi- cieczki - świadczy ogromna ilość przyjemności. Zwłaszcza, gdy się T<>W. Turysty~zno - KrajoznaW'Cze,
ców.
zgloszeń na te wycieczki. Nic dziw '"rie, że niedaleko od mLasta znaJj- ORZZ i ,.Orbis". N'lc-:rt:.e.fy jedn ~:!..:.
wycieczki te, poza tJ<m. że jest .tch.:
neg-0 - spędzać dzień wolny od dują się piękne lesiste okolice.
nie speJJniają swe
wciąż za mało -

w1· erszvk
_

k

k

ich tu

Ci I udzie,
Wzrok

"

011

2

mil

A

jeszcze spotykamy tu ki, metaloplastyki itp.

i

Stały

go za.daniia. Zdarza

wystawowe,
okna
rowane
Choc1az dw0Jkam1, lecz
„na piątkę". „gryzące się" kolory, „bohoma
zowate" malowidła i nieumieTATRY (Sienkiewicza 4-0) jętnie urządzone wnętrza. Są
„Dziś o wp6! do jede- to wszystko dzieła ludzi niefa
~s~l~ 0;;,.. gg~ziai16i 4 • 18 · chowych. A przecież istnieją w

nad wszystkimi pracami powie
rzonymi do wykonania Centra
li PLiA zapewnia wysoki po(EM)
ziom artystyczny

takie jak spółdzielnia Zw. Art t,
ys ow Plastyków, spółdzielnia
art. malarzy „Sztuka" i spół
dzielnia wydawnictw użytko
"•
·
wych l· ar t ys t ycznych „p oz1om
Spółdzielnie te zrzeszone są w
~entrali Przemysłu Ludo;vego
1 Artystycznego. WykonuJą one wszelkie usługi z zakresu
prac o charakterze artystycz. It . .
.
d k
no- e oracy)nym, pro1e <:: u3ą 1
wykonują na zamówienie por
trety, dekoracje, transparenty,
napisy itp.
te przyjmują
Spółdzielnie
również wszelkie prace z zakresu tkactwa dekoracyjnego,
DZIS
- W lolcalu PPKK (Mo haftów, wycinkarstwa, ceraminiuszki i), o godz. 8 zjazd
l<ier.ownlków ekspozytur i
produlccY,Jnych
zakładów

otwarte do godz. 19

(Daszyńs!tlego tl Łodzi spółdzielnie

_usługowe,

kumoszki z
„wesołe
godzina
Windsoru"
16, 18, 20 - dozw. od
lat 14.
WŁ_OKNIARZ cul. Próch„Było to w
mka
maju"16)- - godz.
16 .30 .
18.30, 20.30 - d.ozw. od
wiii~~SC cullca Naplórkowskiego 16) - „Slońce wschodzi" - godzina
16, 18, 20 - dozw. od
lat 14.
czgterska 26)
ZACHĘTA
godzina
„Rywale"
i8. 20 - dozw. od lat 7.

Państw.

Przedsiębiorstwa

KraWiecko • Kuśnierskie
go .
- W loJcalu Prez. Rady
Wydział
Narodowej
Oświaty (PiotrkO<WSka 104,
oficyna, IV piętro), o gokonferendzinle 8
cja dyrektorów i kierowników wszystkich typów
szkól w sprawie wyjazd.u
na placówki Vl.'CZasów w
n turnusie.
JUTRO
- W Lokalu PPKK (Monlus2lki 1), o godz. 8 drugi dzień zjall:du kierowników ekspozytur zaprodukcyjnych
kloa<!ów
Państw.

Przedsiębiorstwa

Krawiecko go.

Kuśnierskie

O:RZZ (Traugutta NI), -0 goqz. 9 Okr.
Wyborcza
Konferencja
Zw. Zaw. Prac. Przem.
Skórzai
Odzieżowego
nego.
STYLOWY (ul. Kiliński~;
W lokalu własnym
go nr 123) - „s. o. s. (Piotrkowska lJS), o godz.
godz. 111. 20 - dla mło 9.30 - Doroczny Walny
dzieży niedozw.
Zjaa:d D'elega~ów Stowas \\'IT IB .; h .1Cl<1 Rynek1 - rzyszeni.a Inż. i Techni„Rada bogów" - godz. ków Przem. Włókienni
JA!, 20 - dozw. od lat 14. czego,
-

W sali

SOBOTA. 7 lipca.
11.45 .,GŁos mają kobiety"; lll.57
Sygnał 1 hejnał. l~,04 Dziennik.

112,1'5 Przerwa. 13,25 Program dnia.
1'3.30 Muz. dla wszystkich. 1'4.30, Proza. 14,50 K<mc. ork. Rozglosnl
szczeciń9kiej; 15,30 Aud. dla świe
,.Ka<nato" tlic dziecięcych stuch. 16.00 Sp~d:oomy przyjemnie
czas wolny od pracy. 16,015 W a•ud.
TPP-R - pog. „o radzieckich wy.
pop.-naukowycb".
dawnictwach
J,S.20 Konc. rozrywk. w wyk, ork.
ŁRiPR; i6.46 Ak1lu.ailnośc! łódzkie;
16,55 Komunikaty; 17,00 Dztennllc
17.15 Koncert rozrywk. w wyk.
chóru 1 orkiestry t.RPR· 18 oo „Jelonek i syn" - 112 odc. 'pow.
St. Wygodzk1ego; 18,Hi Aud. slowno-muz. - ,.Wiersze Juliusza SJ:>o·
wackiego"; 18.4;5 Felieton tygodn.
"s.&5 Progr. lokalny na jutro; l.!l.Oo
Muz. ludowa: 19,25 Aud. literacka;
20,00 Dziennik. 20,311 Meldunki z
Frontu Zobowiązań LlpcowYch.
20.45 .. Przy sobocie po robode".
212.00 Muzyka i aik tua·lnośc!. ~.30 III Międzynarodowy Tui·niej Szachowy. 2>-1,35 K-0ncert rozrywkowY:
23 .00 Osta•t. wiad. 23,10 I<oncert
- transmisja z Pragi. 23,55 Chwila
·
muzyki.

się

czasem.

że

przywiezieni do jakiejś
miejscowości pOQJOStawieni są „na
łasce losu" aż do chwili powrotu
do miasta.

łodzianie

Trzeba więc, aby
wycleczlrnwicze (a

Idą ".n~ me~~l ' a. więc sm1ał . i ówdzie nieestetycznie udeko nadzór artystyczny fachowców to duie grupy z

ADRIA (ul. Stallna nr 1)
ka".
nieczynne.
CYRK PA~STWOWY nr 3
(Pl. Niepodległości) co- BAJKA cul Franciszkań
ska ~l) - „Sukces Anny
dziennie godz. 19,30 proSzabo" godz. Ul, 20 gram atrakcji, w soboty,
WAZNE TELEFONY!
dozw. od lat 14.
niedziele 2 przedstawieKom' Miejska M o 253-80
I 19.30. BAŁTYK IU!
15.30
godz.
nia
NarutowiPogotowie Ratun·
„Było to
cza nr 20) . 104·44 134-U
ltowe
MUZEA
godz. 16,
w maju" 117•11
Muzeum Etnograficzne 18. 20 - dozw. od lat 12 .
Stru Potarna . .
Plac Wolności nr 14 (teOśrodek
Miejski
(Ul, Daszyńskie
Iruormacji . . . 1.59-1~ lefon i56-16) i Muzeum Ar GDYNIA
go 2) - Program rozmal
cheologiczne: Plac Wolno
nr :!i/51, PKF
"
tości
ścl nr i4 (telefon 139-i3) nr 28/5i, .,Pomorze zaotwarte we wszystkie ani
„Kaslińscy mi
chodnie",
tygodnia prócz poniedzial
strzoWie" - godz. 1'7, Hl,
ków; w niedziele i święta
19, 20, 21.
od godz. 10-1'1, w czwarDZISJEJSZE.J NOCY
tki od io-20. w pozostałe MŁODA GWARDIA (ul.
18.
do
10
od
dni
Legionów 2) dla mlodz.
l>YZURUJĄ APTEKll
„Pierwszy start" - goA. s. nr 13 (Obr. Stalin-· Muzeum Sztuki: ul. Więc
dzina 16, 18. 20.
gradu nr 15), A. S. nr 49 kowskiego nr 36 (telefon
(Papianicka 213), A. s. 102-62) - od 1 lipca do 1 MUZA (Ul Pabianicka 173)
„Wesołe zawody" godz.
rir 16 (Jaracza 32), A. S. sierpnia nieczynne.
.nr 19 (Marszałka Stalina
18, 20 - dozw. od lat 14.
Przyrodnicze
Muzeum
MJ, A. S. nr 17 (Kątna 54),
Sienkiewicza).
(Park
(Ul. PlotrkoW·
POLONIA
A. s. nr 26 (Kopernika 26),
ska 67) „wesołe kuA. s. nr 50 (ul. Piotrlrnw- nieczynne w mies. lipcu
sierpniu.
i
Windsoru" z
moszki
ska 67), A. s. nr 53 (Plac
godz. 16.30, 1a.so. 20.30
Kościelny 3).
WYSTAWA „Łódź W do
- dozw. od lat 14.
kumencie archiwalnym"
otwarta codziennie od go- PRZEDWIOSNIE !Ul Że
Apteka nr 42 (Al. K-0ś dziny
romskiego nr 74) 20 w gmachu
do
9
Cl\l.Szld 48> dyżuruje co- ArC"h.iwum Miejskiego „ Wiosna w Sakenie" dzieńl'lil'!).
godz. 16. 20 - dozw. od
Plac Wolności i. telefon
lat 7.
262-01. Wycieczki należy
zgłaszać telefonicznie.
REKORD 'l'l.zgow~l<e 2) w Młodzieżowym Domu „Gęsiarek Matyi"
PĄBSTW. TEATR NOWY
godz. 18, 20 - dozw. od
(Ul. Witickowsldego l5) Kultury w Łodzi (ul. Mo
Wystawa
4-a) !at 14- z i:>owodu wyjazdu niuszkl
o
walczy
„Młodzież
pt.
1111 1o~ej.nne występy do
Pokój" zorganizowana w ROBOTNIK (Ul. K!Uńskle
War·s zawy - w lipcu nie ram~ch
go nr 178) - „Zasadzka"
przygotowań do
czyrl.ńy.
- godz. 1.8. 20 - dozw.
III Swiatowego Zlotu Mło
od lat 14.
Poo
Bojowników
dych
PARSTW. TEATR Im. JA8.ACZA (Jaracui 27/29l kÓJ w Berlinie, otwarta ROMA rul Rzgowska llł)
o godz. 19 „Granica" codziennie od godz 10 do
„Tragiczny pościg"
godz. 18. 2-0 - dla m!o13.
PARSTW. TEATR POW·
dzieży niedozw.
eów StaUngradu or

przy

once i wypoczynek
d •
~ja,ila;i~ p:::~zd;l~~aR. ~~;zt:i~. WYJ e zIe jutro· 5 tys. łodzian
I

WISŁA

LIPCA

powstaie

Nie chcemy brzydkich
• •
•
,
On UrSOWY
~Jl
LOJ
d4P
I
niemało, I W g.c. f
choć
.bur~z.tyn~wy~h, ~ak
U„
'4llft
.a WY
cieszą ładem
porz~d~ie'; I Często
I

;~a:~~~':ane
"?.

pracy

sprzeda~ biletów ulgowych .p~d stałą opieką. lekarską
system
Piet.wsze sonotonumn nocne
d b b d b

i!dE'~~~ach Nowy

w
w
m1es:ie udaJą się zwykle do
park.ow. ma tych wszystkich
przyjemna wiadomość: Wy- -

przerywając

Wyjeżd:ioaijący
przeważnie

są

zakładów

pracy)
za prosilY zespół świetlicowy swej
fabryki, czy też członków kola
sportowego. Radzlmy zrobić to już
w najbliższą niedzielę, tj. jutro.

A wa;rto, bo właśnie jutro wy.
poza miasto ok. 5 tys. ło
dzian na wyciecZlki orga.nizowane
przez ORZZ i „Orbis". Wycieczki
te pojadą do Spacy, Drzewicy, „w
Przez okres Upc.a księgarnie ne- nieznane" oraz tramwajem pod•
mu Książki otwarte są o godzinę
miejskim do Wrzącej. Pod kierun•
dłużej 1>zn. do godz. 19.
kiem przewodników wycieczkoWi•
Personel księgarń przedtuży't
cze zwiedzą miejsce cennych WY•
swój dzień . roboczy w ramaich
Lipcowego Czynu pQlkoju. mając kopruisk .
Tym i wszystkim wycieczkowina uwadz>e udogodnienie w zaopatrywaniu się w k5iążkę dla świata czom indywidualnym życzymy
(W)
pracy.
słońca i przyjemnej zabawy.

Księgarnie

WSTYD!
Różne można znaleźć w ryn
sztoku rzeczy, które winny. spo
czywać w puszkach do śmie
ci.
Ale rekord chyba pobijają,
ul. Rokicińskiej
mieszkańcy
Czerwonej,
ul. Armii
przy
gdzie w ściekach często, gęsto
spotyka się szkło stłuczonych
butelek. Czy to naprawdę wygodne?

jeżdża

ile świadczącym o braku kultury.

ZNACZKI I JA

Wysylam list. Express polecony. W urzędzie pocztowym
byly chwilowo znaczki tylko
na drobne sumy. Trzeba bylo
ich więc przylepić dużo. Zdaje się, że ponad 10. Chyżo pod
do gąbki nasączonej
biegłam
byla sucha.
wodą, ale gąbka
Chyba nigdV nie zetknęła się
z wodą. Druga i trzecia tr.ż.
TAKŻE WSTYD!
ratunku Ostatnia deska
I
nny rodzaj „wygodnej" pti- sloik z klejem. Niestetu wybliczności stanowią, osoby, któ- schnięty. Pędzla nie można orym wyjaśniamy, że tabliczka derwać.
umieszczona ~a Poczcie GlówTak bylo w urzędzie poczto
••
nej „Prosimy o niepalenie pa- wym nr 11. Ale gdybym się
pierosów" nie sluży dla deko- pomyliła w numerze, to nie
racJ·;, 'ecz .sk;erowana .;est do szkodzi. W każdym łódzkim u,
•
• •
interesantów, zalatwiajq,cych rzędzie pocztowym jest ta satu swo.;e sprawy.
ma historia
.
'
Pytam tragiczn?Jm głosem:
Ponadto pomysł zamiany etworu na kalamarz na popiel- co ma zrobić czlowiek, który
jest ma 10 listów i do przyklejeniczkę (ta sama poczta)
· l
l
.
pomysłem nie ty e genia nym, nia 50 .znaczków?

•

Inź.

Rvszard Reiman

Kier. Działu Inwestycji
CZP Jedwabniczo-GaJanteryjnego

Rozwói mechanizacii

·
p
I
•
.
.
k
b.
1
·
budownic:łwa
o
ZI
ows
a1e
nowoczesny
om
ina
Związku
Ł
d
W
' .
·
·w

•e dwabn1• czo-galanter~J• ny
J

R osrue
Nowa H~ta. Uruchomiono talowruę huty „Czę
5

stochowa". Dźwiga się potężny
kombinat przemysłu chemicznego w .I{ęd~e~zynie. Ruszyła
wielka -wytworrua kwasu siarko
wego w Wizowie. Po1ska stanie
się wkrótce krajem wspaniałe
go przemysłu.
Zrozumiałe jest, że najwięk
sze budowle socjalizmu realizują
przemysły: cię2lki, górniczy, che
miczny. Ale i inne przemysły
nie pozostają w tyle: z rozmach7m rozbudowują się i wyko
nuJą swoje zadania.
Przemysł jedwabnicza-galanteryjny, będący jedną z gałęzi
przemysłu lekkiego, przystąpił
do realizacji pow~ch za111ierzeń inwestycyjnych. Po ich wy
konaniu przemysł jedwabniczogailanteryjny zmieni swoje oblicze, dzięki całkowitej modernizacji istniejących oraz wybudowaniu wielu nowych zakładów.
Jedna z największych inwestycji przemysłu jedwabniczogalanteryjnego iest rozbudowa
Zakładów Przemysłu Jedwa,bni
'czeg? w ~odzi, z których, po
~on~en~u roo:budowy powsta
';ile w1el~1 kombinat przemysłu
Jedwabniczego.

w

y

~

D

A

W

C
A:
„Czytelnfk".
Redakcja 1 Admirnlstracja• Łód~·
ul. Piotrkowska 96, tel, Rect Nacz'
125-64. z-ca Red, Na,cz. 228 .3 2 Selcreta·r z ocip-owiectz. 204. 75
·dziaJ
sportowy 208 . 95,
dZlał • mtejskJ
32
ll4- • da:iał korespondentów 207-18
sekretariat 217-82 dZi-a.ł kultu 1n •
~wia;. 209-02, d~lał llst&w i':a-8i~
Redakcja rękopisów nie zwraca za
treść i tennLny ogłoszeń nie bierze
o d P o W 1 e d z : a 1 n o ś c '·
Spółdz.

Wyd.-Oświat.

Prenumeratę
miesięczną
zł 4,05,
zł 12,15,
półrocznie zł
24,30 przyjmują wszystkie Urzędy
i Agencje Pocztowe oraz listonosze mlelscy l wlei!ll'Y na terenie
caJej Polski w terminie do 15 każ
dego m-ca na okres następny.

kwartalną

Redaguje:
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REDAKCYJNE

Niedawno zakończono roboty
budowlane olbrzymiej hali tkal
ni obliczonej na 450 krosien. Wła
ściwie nie zbudowano jej, a
zmontowano z elementów. prefabrykowanych. Przyczyniło się
to do zaoszczędzenia powaiinych
sum pieniężnych oratz szybszego
zakończenia budowy.
hecnie w hali trwają intensywne prace brygad monterskich przy montażu nowoczes
ny~h automatycznych krosien, z
których 250 już pracuje. Na miej
scu, gdzie do nieda,wna wznosiły się tandet.nie sklecone i obskUl'lle hale fabryc=e, w któ-

Q

~~ęr0~~:0 t:~~ ~~~tr
stów - powstały n.a wskroś no
Woczesne zabudowania produkcyjne.
Najnowsze urządzenia
techniczne stwarzają dla załogi
doskonałe wa·runki pracy.

TÓW

POUBOJOWYCH

ogólnej

wiadomości,

że

posażony żłobek &a 80

dzieci.

p
.
tk' będ
. ły
~~cowrustce-n::i- -i .
ą ;m1ha
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·
h
ow Je
·
· 1
•·
h d · 1
powstarue wie e w roznyc
zie
nicach kraju. Polska Ludowa
jest rzeczywiście „wielkim pla
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ry rz • az yn~
dmem sta~e się coraz większy i
· · ruchl'iwy.
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1a
nowoczesnych maszyn, które \rozcina 4 do 5 ton żelaza.
. .
. d
.
przyczymaJą się
o powazne--.
go przyśpieszenia tempa rab ot.
· W drogown1c
· t wie
· zas t osowana automatyczny agregat do
.
układama asfaltu. Maszyna ta
odznacza się dużą wydajno• .
.
•
scią; wykonuJe
cały
proces
asfaltowania drogi i jest obsłu
giwana przez jednego człowie
ka: W ciągu godziny układa
Na ekrany kin radzieckich wejona ponad 100 ton masy asfal- dzie wlrrótce nawy, koJarowy film
towej.
faibu1arny pt. „KawaJer Z'łote~
Wielkim sukcesem radziec- Gwiazdy". Reżyserem filmu jest
J". Rajzman. Scenariusz IDml1
oparty jest na znanej powieści s.
Ba.bajewskiego, cieszącej 9'.ę .,.
Ubrania na wycieczkę
groonną popularnośc1ą w ZSRR 1

<'>

Nowy

film

radziftki
„Kawaler

Złotej

Gwiazdy''
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Dr ZAURMAN _ specjalista skórne, weneryczne 8-10, 4-6. Narutowicza 2.
(522)
Dr ICUDRE!WICZ specja·
lista weneryczne, sltórne
8 9 3r 5 Pi
- • ~ •
otrkowska 106
Dr JADWIGA ANFORO·
WICZ - skórne, wPneryczne, kobiece l-U ul. Pró
chnika 8
50• 1
•
Dr GLAZER specjalista
skórne . weneryczne, 6-8.
Andrzeja Struga 28. (325)
Dr KOWALSKI specjall·

uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów

zażalenia
i odvy-ołania są załatwiane w poniedziałki
od godz. 16 do 18 przez dyrektora lub jego
(786-)

SPóŁDZIELN~A PRACY FOTOGRAFÓW

w Łodzi, ul. Narutowicza 18
zakupi T~KARKĘ i FREZARKĘ MAŁĄ,
ewentualme prz_yjmie na członka mechanika z wyżej WYrnienionym sprzętem.
(785)

P1·aco-wniCJ1 Poszukiwani

:~7 ;~~~~~wswkaenel7ry.". c-zne

"
Dr
WOYNO specialista
chorób skórnych, wenerycznych, _
zab;.irzenla
płciowe. Nowotki 7 fr~nt
· ·
9-ll, lS-l 9·
(4066 )
KUPNO -

SPRZEDAŻ

"
MOTOCYKL 500 z doczep
sprzedam lub
zamieni
. .
Młynarc~ 1;:;a rJ{'meJszy. zurska j
irosław( l~a)
2·
4
APARATY radiowe, lamPY
oraz części radiowe
M~chaników precyzyjnych na aparaty foto- kupno sprzedaż zamiana.
Więckowskiego
, Ksieżgr~flc~ne Wszystkich typów zatrudni Spół
31
·
(3364)
d.z1elllla Pracy Fotografów w Łodzi. Zgłaszać niak.
MEBLE
poleca
mistrz
sto
się ul. Narutowicza 18 „Fotomechanika".
larski. Łódź, Sienkiewi·
(784) cza 48 .
(3854)
----------------~~~-~~~~~
Pracowników .fizycznych do prac magazy- SREBRO - złom, wycofa
ne monety, każdą ilość
nowych zatrudni od zaraz Centralny Zarząd kupuje
Spółdzielnia ARPrzemysłu Mleczarskiego ul. Gdańska 184.
GENTUM, Więckowskie(787) go 6, Kościuszki 26. (700)
PAlll"STWOWY Teatr PoTkaczy(ki), uczni~w(ce) r:a tkalnię i przę wszechny w l'..odzi ul.
dzalnię, pomagaczk1, prządki, robotników go- Obrońców Stalingradu 21
zakupi włosy ludzkie. _
spodarczych
i t~ansportowy~h, rymarza, Zgłoszenia
- sekretariat.
uczennice do wydziału meci:a.mcznego (freKOMPLET dębowy 6 krz
zarkę, tokarkę itp.) wykw~hfikowanych ślu seł
fotele kryte skórą~
sarzy i elektryków zatrudnią natychmiast Za- stół okrągły, żyrandol, eta
kłady Przemysłu Bawełnianego im. St. Okrzei żerkę do nut do sprzeda
w f,odzi„ ul. Kilińskiego 228. Zgłoszenia przyj- ni1;1. urzędnicza ·35 m. 4.
m4je Wydział Personalny.
(788) MOTOCYKL sprzedam _
- ·-· stan bardzo dobry. Łącz
'I ś)usarzy narzędziowych, 3 fre:z:erów za- na 7 m. 150 .
c4209 )
·
t h ·
D
i
k" h
trudni na yc · miast F-ka Igieł
ziew ars ic SPRZEDAM miodarkę.' ~,ódź, ul. PKWN nr 37. Warunki do omówie- Zgłoszenia Pabianicka 126
nia. Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr.
(778) godz. 15.
(4211)
SPRZEDAM toaletkę~
Główne,,,uo księgowego oraz księgowego za- krzes.ła, stolik tanio. Mic
H
C k1':'w1cza (dawn. Bandurtrudni Biuro . andlu Detalicznego C.H. . skiego 8 rrf. lO).
(4 l9l)
Zglo~zenia os~b1ste z Podaniem i życiorysem\1MOTOCYKL
..
„
prZ.YJmuje nz1ał Personalny C.H.C., Łódz. ul terenowy
. ,d,zundapp
1
sprze am. SzaProchnika 5.
~776) :ra 3•
(4159)
Wykwalifikowanego l'llektryka zatrudni natychmiast Centrala „Bacutil" Łódź - Drewnowska 84, tel. 227-82. Warunki dobre do
omówienia. Zgłoszenia Przyjmuje Dział Personalny.
(796)

·---------------.r.·
Występy Opery

ką BMW

Śląskiej w Łodzi

POTRZEBNA pomocnica,ZAMIENIĘ 3 pokoje kul
domowa. PiotTkowska 94, chnia, wygody, ga.z ~oda
W dniu 5 lipca br. po krótkich cierpieniach
(4233),miejska na 2 poko]e pozmarła w wieku lat 78
SPRZEDAM Sachsa setl<ę KOBIETA do mycia głów dobne. Mielczarskiego 17
S. t P.
stan doskonaly. Malczew potrzebna
natychmiast. m. 15.
(4212)
skie"o 32 od godz 17 .
Pier":'s.zeństwo siŁa wy- Z;A-MIENIĘ pokój kuch-:
~
·
Jcwal!ftkowana. - Zakład nia Piotrl<ÓW na Łódź
SPRZEDAM domek jed~o Fryzjerski Moniuszki 2.
Stalina 13 m. 20.
(4160)
z RUDNICKICH.
rodzmi;iy z .ogrode!'l· W~a POTRZEBNA pomocnica ZAMIENIĘ--pokóJkuch~
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie
domośc SkiermeWlCl<.a ,;4 domowa.
Warunki do- nię z alkową (Polesie) na
w kościele Sw. Krzyża w sobotę, dnia 7.7 •• 51
SPRZEDAM okazyJme w bre. Zgłaszać się Piotr- 2 Jrnchnią, wygody śród
o godz. 9, eksportacja zwłok z tegoż kościoła
okollcy Rzgowa 7 mórg kowska 104a Biuro Ogło- mieście Oferty Polesie"
na Stary Cmentarz katolicki odbędzie się o
ziemi z budynkami. Wla- szeń „Prasa".
(790) Piotrkowska 104a" „Prasa"
godz. 16 dnia 7.7. br„ o czym powiadamiają
domość ul. Obrońców Sta
.
przyjaciół i znajomych pogrążeni w smutku
lingradu 14 m. 43 w godz. POTRZEBNA wychowaw DO . wspólnego_ pol<OJU
od 8 do 22.
(4172) czyni do 3-letnięj cizie* prZYJ'-:;ę ~czenmcę. Ofer
SYN i RODZINA
c-zynki na letnisiko Tele- ty „J Piotrkowska 104a
SPRZEDAM toaletkę, ser fon 117-24.
· (4245) „Prasa".
(4174)
wantkę, 4 fotele, 2 nocne
.
szafld, stolik, zegaT ścien POTRZEBNA uczciwa o- ZA11;1IENIĘ 3 pokoJe, ku. .
.
ny firmy Bee-ker" Naru soba do sprzedaży tyto- chma„ komf?rt y.ri:ocław ZGUBIONO
ks1ą_zeczkę ZGUBIONO kslą zeczkę ~
towicza 75 ~ m 1 4- 6.
niu w kiosku Stanisława na mieszka-m e Łodz, Ja- emerytalną Ubezp1eczalni Ubezpieczalni na nazwi•
Nowicka Al. Kościus.zki racza 17-17.
(4194) na nr 3498048 Guzowska 1sko Kozak Stanisław.
SPRZEDAM W dob.rym
)
.
Dom>cella.
(4227)'-----------stanie dziecinne auto pe- nr 41128 ·
(4 225 ZAMIENIĘ 2 P_0.k; 0 Je kuZGUBIONO legitymację
da!owe oraz różne meble POSZUKTWANIE PRACY dhnl,a ó P17'.edśpokoJ wygo~ ZGUBIONO leg. Zw ...z:--w. zw. Zaw. nazwisko Jó.zei
w godlZ. 6-8 wieczór. _Y sr. dmie cie _na p~kóJ 2 tramwaJowe. weisciów fa Dusza Kaszubska 11.
Obr. Stalingradu 32 m. 50.
kuchma lub duzy po.<ó~, kę fabryczną PZPB 6. Na
.
KUPIĘ maszynę do haf- PRZYJMĘ sprzątanie co wyg~dy. Oferty „Prasa zwi~ko Bubas Jan. (1204) ZGUBIONO leg. zw. zew.
. .
drugi dzień lub za leu- Plot1kowska 104a „Bez
. k
c
pryn
0304
0
tu merezkt Bolonek.. - charkę. Tel. 155-22 od 14 dopłaty".
(4247) I ZGUBIONO kartę meldun o .
nazw1s o
u,
Rentowna 23 Chojny.
do 17 p. p.
(423 i)
„
kową, dowód osobisty na Zdzisław.
,422~)
PARCELE, domek z oZAMIENIĘ J? 0 k 0 J na po- zwisko Lisowski Alel<san 30 .6. ·51 ł,ódź-Kaliska zgu
gródkiem kupię. - Zgla- NAUKA I WYCHOW.
kóJ z k_uch~uą lub z uzy der Kope111ika 40. 14201) biono dowód osobisty, le
szać Gdynia Sieroszew„
walnością kuchni. Oferty
. .
gitymację służbową desklego 6 tel. lG-52. (789) SEltRETARIAT Kursów „I:... W." Piotrkowska l04a ZGUBIONO
ksiązeczk<; legację służbową dd Bier
Admlnistracy·n 0
G
.,Prasa".
(4244) Ubezpieczalni SpołeczneJ
.
d
k
ld..,
MASZYNĘ do, liczenia 4
J
ospo
.
.
Nazwisko Niezgoda Jani- naci_c, 0 c 1ne
zame ~
działania „Archimedes" 1 darczych Ahdrzeja 4 przyj ZAMIENIĘ poko_j z uz:- na Bronisławy 26 . (4200 ) wama, leg .. zw. Za"".·. Na
nową maszynę do pisania mie jeszc-ze
lcilka zgło- walnośclą kuchm wszy_,t
zwlsko Jamna Słom1,nska
długi
wałek
sprzedam. sze.ń na wakacyjny Kurs kie \VY!~ody śró~m1e:1~te ZGUBIONO
książeczkę zwro.t Cieciura Julian Oferty „Maszyny" Pi.otr- ~s1ęgowoścl. Początelc 4 na p-okóJ z: kuchmą . O•er Ubezpieczalni Społecznej Łódż, Nawrot 44/10. (42H)
kowska l04a Prasa".
ltpca.
(4109) ty Prasa Piotrkowska 104a na nazwisko Salamon Sta
RADIO Elek~rlc supe z MASZYNOPISANIA, ste- „4208"
(4288) nisław.
(4243) ZGUBIONO leg, studenc
r
ZAMIBNIE
kÓ~ - ta
ką nr 158 wydaną przez:
okiem motocykl 100 sprze nografil biurowej Kursy
' po l " 5•
ZGUBIONO
książeczkę ' Wyższą szkolę Ekonomi
dam. Mylna 6 za koleją Stowarzyszenia Stenograceśn6trdum1 ?~ 3-4 i:>O- Ubezpieczalni Spolecznej czną na nazwisko Matusz
obwodową.
(4236) fów - Maszynistek. Zapl OJe r m escie ?arter. Radzikow<Ski Romuald -- ko Zygmunt.
(4?18)
sy Klllńsklego 50. Piotr- I _plętro. Oferty Prasa - Zgierz Waryńskiego 15a.
WOZEK głęboki sprze- kowska 83
, 3211) Piotrkowska 104a
„Po.
ZAGINĘŁA leg. zw. zaw.
dam, spacerowy kupię.
kój".
(4293) ZGUBIONO leg1t. tram- na nazwisko Jeslte TaTel. 272-04.
(4232) LEKCJE gry fortepi'ano.
.
wajową na nazwisko Ada deusz.
(4217)
. .
ZAMIENIĘ pokóJ r\a w1ęk miec Janina.
(4239) - - - - - - - - - . . . ; . - - ' WAGI! Wypożyczanie nie wej metodą przyspiesz<>- sey ewentualnie na pokói
ZGUBIONO
mowlęcych - naprawa _ ną według programów kuchnia Adresować ł ód~ ZGUBIONO kartę meldun
.
legit: służbo
stempl
nie kup
szkół muzycznych ewen·
.,
kową na nazwisko Ba-r- wą_ ~odzinną Strazy Mi~j
połama~';~h. Piotrkows~~ tualnie innych. Lipowa 16 Kamienna 16/16 Pere1man wiilsl<a Marianna Waleria sk1eJ Chorąża Wiktoria.
nr 9.
(42l 3) m. 10.
zam. Szadku pow. S !e- Krucza 1 ·m. 13.
(4228)
DREWNIANY domek z
ZGUBY
radz.
(4190) ZGUBIONO
świadectw.o
bali niezestawiony sprzeROŻNE
.
.
ZGUBIONO
książecz!<ę dojrzałości nr 5 z dnia 6
dam. Oferty pod „Andres
ZGUBIONO
legitym,,.cję zw. Zaw. kartę meldun- lipca 1945 wydane
15623 /lOOO-l 3/ 49 Z~. kową Smiechowlcz Kazi- VI Państw. Gimn. przez
pol" Piotrkowska l04a - MALUJĘ ręczni~ na po- nr
Li•
„Prasa".
0230) wlerzonych tkamnach. - z:--w. _Prac. Przem_. W~o- mierz wieś Łaskowlce 28. ceum żeńsl<ie Łódź Il;lSPRZEDAM
lnenmczego
"! B1elame
. .
zwlsko Holi Barb!ira.
. t maszy11ę
- M !:\1·n sOkferty104
a
a PraPsla
„ as tyP1ko,t,rkow.
nazwisko Dubiel
Joanna. ' ZGUBIONO
ks1ązeczkę
gera ga b me ową.
11rarZw. Zaw. Prac. Służby ZGUBIONO umowę z Pol
~ka 20 (suterena).
(12W) Z:1JUN przerabia zepsute ZGUBIONO legit. służbo- Zdrowia. Alina Guzików skim Monopolem Tytoni.o
SPRZEDAM dohre piani i;nece szamotówki dobrze wą nr 3200 na nazwisko na.
(4285) wym uprawniającą do do.
no. Więckowskiego 10 m. 9 1 tanio. Nowozar:zewska 1 Stolińska Krystyna. (4164) ZGUBIONO l<artę reje- woli:eg-0 handlu pal'iero·
tel. 122-01.
(4175) (sklep farbiarski).
(4224) ZGUBIONO legit. służbo stracyjną handlową i.o u- sanu na nazwi~ko KaczoMOTOCYKL DKW 20-0 i;a
LOKALE
wą wyd. przez Akademię rzędu Skarbowego na na rowsk~ Eugenia zam. W
chodzie w dobrym s~ame
Medyczna w Łodzi na na/zwisko Bllge Eugznla Pa Lutomiersku Rynek 5.
msp r~c~duam. wta n 1 ~.a Pwo'·,asl<do.e- POKOJ kuchnię, wygody zwisko, I{orczak Zygfryd bianicka 44.
(4240) ZAGUBIONO legit. zw.
1
e
'
Karolewska 78.
(4165) 1 ZGUBIONO
legit. Zw. Zaw. nr 034497 na nazW'i•
go 13 - Cuk.iernla. (4241) we Wrocławiu zamicn.!ę
zaw. tramwajową, kartę sko saar Aleksy .
(U42)
na podobne w l'..odzi. - ZGUBIONO
legit. zw. meldunkową wyd. przez ZGUBIONO
skier owanie
-. "OF~ '\ROW PR A<',. Zgłoszenia Piotrkowska Zaw. na nazwisko Chlu- Ewidencję Ludności Maj na obóz ZMP Arturówak
104a „Prasa" pod „Zaraz" dziński Władysław. (4167) cher Józef Zbożowa 4.
1742 - Łabęcki Henryk.
POTRZEBNA ?omacnic~ ZAMIENIĘ 1 pokój 14 m SKRADZIONO kartę mel
domowa .. ReferencJe. L1 kw. na wiGkszy pokój z <lunkową, dO?JÓd od renmanowskiego 45 m. 13 od używalnością kuchni. Po ty na nazwisko Perdel<
zwróć
~d~~·
C~2 0 6 )1żądane śródmieście. ZgŁo Regina.
(41682
POTRZEB:ro{A starsza gos szenia Nowomiejska 11 ZGUBIONO legit. szk9lzgłoś
pos1a na stałe do lekarza. m. 6 od godz. 18-20 wa- ną TPD nr 1 Białek Stel
Piotrkowska 200 m. l.
runkl do omówienia.
la.
783)

()głoszenia

podaje

z dnia 14. 12. 1950 roku wszelkie

zastępcę.

ze swego roz u

.
.
.
. .
potężnego kombinatu. Wie, że szyny i mechamzmy. I tak np. wali ostatnio maszynę do ukła
Przy
,_. warunk'i pracy i· b•..tt•
·
b u d own1c
· t wie
·
d rogowym d ama
·
· ze
· laz a z bro3'e. w1elkun
.
.kombma01e ied
k
ta"'-1e
;y • ..., Jaw
l· ci·ę cia
·
w.aib niczym Jeszcze w tym ro u !ki
k ł
b
·
T
.
·
1
·
·
·
dn"
zbudowany bPdzie doskonale wy
e uzy~ a ~ ~ eorue, moz iwe wprowadzono ostatmo wie e mowego, ktora
w ciągu

Dotychczas nie wyjaśniono, co do pokonywania takich przestr:r;epoza jego grernicami. Powieść ta
jest powodem
powrotu ryb do ni. Ryby poruszają się przecież
n
odzwierciedla twórczą pracę naro.
stałych miejsc rozrodu. Nie wy- ze znaczną szybkością. Amerykan
du radzieckiego, budującego kojaśniono także tajemnicy porusza ski łosoś przepływa w ciągu doby
nr 20
munizm. Bohaterami filmu są koł
nia się tych zwierząt na przestrze- 19 km. Pewien gatunek siewrugi 1
chożinicy kubańscy. (t)
ni.ach liczących nieraz kilka tysię przebywa w ciągu doby 22 km. Po - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cy kilometrów. Ryby przecież nie dodaniu 77 km na pokonywanie
posiadają map, ani busoli.
siły prądu
otrzymamy szybkość
Prawdziwym rekordzistą w prze 99 km na dobę. Pewien gatunek
bywaniu dużych przestrzeni jest łososia, żyjącego w rzece Amur.
węgorz. W wieku doj:raałym wy- przebywa w ciągu
doby 47 km.
pływa z brzegów Europy, dociera l'..ososie w czasie
swych wędró
do Morza Sargassowego - prze- wek godowych przeskakują wodo
bywa więc 3.500--4.000 km, gd~ie spady lic-zące 4 m wysokości. Wę
po złożeniu ikry na głębolcości gorz pełza lądem na dość duży~h
400-1.000 m _ginie w niewyjaśnio- przestrzeniach.
~yc~ okolicznośc.iach.
;1'otomstwoj
Uczeni w celu zbadania linii
Jego po przebycm stadiów larwa! wędrówek ryb, znakują te zwienych płynie do brzegów Europy, rzęta. Tatuują je, przycinają im
po czym w wieku , dojrzałym wra nakrywy jamy skrzelowej, przyca do miejsca urodzenia.
twierdzają do ~eh ciał
znaczki,
Nieco mniejsze przestrzenie po- wykonane z materiału odpornego
konuje blełorybica . z Wołgi 11rzez na działanie wody, znaczą je koNa zdjęciu scPna finałowa II aktu opery komicznej w III aktach
Kamę i Białą płynie do rzeki Uty, lorowymi nićmi. Ta ostatnia me- I,udomira RóżyckiPgo „casanova", Wspaniałą tę operę reżyłerował
odbywając podróż liczącą 2950 km. toda
stosowana jest w związku Bolesław Fotyg.:i-Folański, dekoracje przygot1>wał Karol Gajewski.
Jesiotr, nie Ucząc wędrówki w Radzieckim. znakowanie to· dopo Udział w operze m. in. biorą następujący czołowi ai·t:ll'ści: Zbigniew
morzu KaspijSkirn,
przepływa z maga nie tylko do badania tcasy Platt (Casanova), Wiera Klawender (Fatma), Ryszard Fablński (król
ubrań załogi.
ujścia Wo!gi do Kamy 2.000-?..500 wędrówek ryb,
lecz służy rów- Stanisław August), Czesław Iiozak (Ksawery Branicki), Jadwiga LaNie 21apomniano też 0 urzadze km. Sledź kaspijski podróżuje do nież do oznaczenia miejsc godo- chetówna (Binetti), Jerzy Kulesza lhr. Waldstein). J;>rzy pulpicie niach specjalnych i sanitarnych. miejsce godowych, na trasie 2.000 wych, dat wędrówek, jest nieoo- Jerzy Sillich. Choreografia - Jerzy Kapllńskl.
W hali znajduje się wygodna paj-2.800 km.
zowną c-zynnośclą przy sporządza
Operą „ca~anova" dz.iś punktualnie o godz. 19 na scenie Pań·
larnia. Powstanie też nowoczes
Jest rzeczą
interesującą
skąd niu map połowu.
stwowego Teatru Nowego w Łodzi (ul, Więckowskiego 15) Ope1·a
na łaźnia dla załogi.
ryby ązerpią energię,
Sląska rozpoczyna 'cykl przedstawień.
potrzebn'!
(I!)

„BACUTIL"

ul. Drewnowska 84 -

Z ałoga
~dzk~~ d.~~~;~
ka ~raca fizyczna zastępowa- o pojemności 1 600 litrów. RaJedwabmbczyd
ega l . na Jest przez nowoczesne ma- dzieccy inżynierowie skonstruo

Hala wyposażona jest w urzą
dzenia klima-t yczne i wentylacyj
ne. W haJi. tka,nin sztucznego jed
wabiu rozwiązano problem wnę
trza. Ściany sal mailowane shar
monizowanymi, ciepłymi kolorami pastelowymi stwarzają wra
żenie słonecznej aitmosfery. Lam
py jarzeniowe o wielkiej mocy,
o łagodnyin „dziennym" odcie
niu dają wieczorem złudzenie
naturalnego świ;itła. światło to
nie męczy wzroku tkaczy, nie
.powoduje zmęczenia fizycznego
wpływa
więc dodatnio na
podwyższenil?
wydajności pracy.
Tkalnia wyposażona jest w no
woczesne za,utomatyzowane kro
sna. Stanowią one dumę pracujących tkaczek i tkaczy. Krosna
są malowane na kolor jasno sza
ry, który harmonizuje z kolorem ścian, przyczyniając się do
podniesienfa
estetyki
nowej
tkalni. Wzdłuż ścian hali ustawiooe są metalowe szaf.ki do

CENTRALA ODPADKÓW i PRODUK-

Łodzi,

w ZSRR

Radzieckim w kiej techniki jest skonstruowa
coraz większym stopniu cięż- nie betoniarki samochodowej

drobne
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c
dna. Zgłosili się kolarze tam-isty z zapytaniami o szcŻegóły
tejszej Gwardii, którzy do Ło wyścigu. Podajemy więc raz
dzi
zamierzają
przyjechać jeszcze do publicznej wiadomo
dzień przed startem.
ści, że prócz wyścigu głównego
Zgłosili się również kolana dystansie .220 km odbędzie
rze z Częstochowy. Poprzednio się wyścig dostępny dla posia
pogodę.
donosiliśmy o zgłoszeniu zawo daczy kart wyścigowych i dla
Codziennfe napływają liczne dników „Kolejarza" z Sosnow turystów na dystansie 25 krn.
zgłoszenia z całej Polski. Wczo
ca.
.
Nie ulega zdaje się żadnej
raj otrzymaliśmy list ze Szcze NapływaJą ponadto liczne li wątpliwości, "że najwięcej zawodników zgłoszonych zostanie właśnie do wyścigu turystycznego. Sama łódzkie Ogni
wo zgłosiło do tej konkurencji
20 swoich kolarzy ..Jednocześ
nie podajemy, że w dniu zawodów zbiórka wszystkich za
wodników odbędzie się o go1
bęc ą
wziąć udział
dzinie 7.30 w lokalu Redakcji
Coraz bliższy jest termin do
rocznego wyścigu kolarskiego
o puchary przechodnie Redak
cji „Dziennika Łódzkiego" i
ZS Ogniwa. Wyścig odbędzie
się 15 lipca bez względu
na

'!----------------------------6-letnie dzieci
i 100-leini starcy
mc gli

...,

-

Hlf.:l§C:•qu
• •••

Brawo

młodzi

„Dziennika Łódzkiego''. przy ul.
Piotrkowskiej 96.
Czekamy w dalszym ciągu
na zgłoszenia z LZS. Jesteśmy
przekonani, że w tym roku na
starcie zobaczymy sporo mło
dych zawodników, którzy być
może po raz pierwszy w ży
ciu staną na starcie poważnej
imprezy sportowej.
Zainteresowanie naszą imprezą zwiększa się z każdym
dniem. Wczoraj nadesłana została z Warszawy
przez Zarząd Główny ZS Gwardia na
groda. Puchar Gwardii przeznaczony zostanie na własność
zwycięzcy biegu dla kartowiczów.
W dfilach 1-5 lipca br. odbywały się we wroclawtu I Alr.ademłdde
Wyścigiem naszym zaintere- Mist.rzostwa Polski. Około 1200 zawodniczek i zawodników st.aaęło
sowała
się · żywo
Redakcja
„Przeglądu Sportowego". za- na starcie, Mistrzostw, które są ogólnym przeglądem sil spo1towPiłka rz~
pew11iony jest przyjazd w cha ców-studentów, a równoszesnie eliminacją przed wyjazdem na Akarakterze sprawozdawcy spor- clemickie ll.fistrzostwa Swiata w Berlinie.
towego red. Zygmunta Waisa. >Na zdjęciu: Fragment spotkania w siatkó~e między zespołami n
Sygnalizują nam, że i z innych
CAF fot. Wdowł4Sitl
Po 15 lipca zorganizowany miast Polski, a przede wszyst biet AWF Waszawa "AZS Wrosław
ma być: obóz kondycyjno-wy- kim z Katowic i z Poznania
poczynkowy dla piłkarzy' ŁKS przyjadą również dziennikarze
Włókniarz.
sportowi.
Obóz zorganizowany będzie
Dobiegają końca przygotowa
tym razem w Ciechocinku.
nia org~nizacyjne w Kaliszu,
gdzie mieścić się będzie półp"1łkarsk·1e metek i punkt odżywczy.
.
b'
d"~"'
w Łodzi·_ wys<ci·:cs oi·gani·zowa
Dziś przyJ·echali już do Ło- wspomnianych klu owo ~
,
ny jest przez Gwardię łódzką, dzi motocykliści Włókniarza· trening.
War ja
te Un a w Kaliszu przez ·-miejscową z Częstochowy i Kolejarza z Przedsprzedaż biletów w
w nadchodzącą. nledi.ielę. drużyna Gwardię. .
. .
. 1Rawicza. Mecz między druży punkcie informacyjnym przy
piłkarska Gwa.-du wyjeżd<Ła na to~głoszema do wysc1gu przyi
.
.
.
warzyskie, sp_otkanie do Wiielunia,jmowane sa codziennie prze~ nam1 tych klubow odbędzie/ul. Piotrkowskie.i 104 i w logdzle
spotkaJa
stę z tamt. Gwar.
·
k
..
D
·
.
się J·utro 0 godz 17 na torze k l
·
dią. Zbiórka zawodników łódzkiej sekretariat Reda CJl „ z1enm
·
.
a u zs Ogniwo
przy ul•
Gwardii nastąpi. w< niedzielę o go- ka Łódzkiego" w l'...odzi, ul. żużlowym przy. placu 9 MaJa. Obrońców Stalingradu 30.
~~~'.:ai~ 4;r~· ~~°s~~n~Pf~:t~1rm: Piotrkowska 96, III piętro.
Dziś 0 gotlz. 16 zawodnicy
tąd nastąpi wyjazd samochodem.
,

Zawodni.CY do

Ciechocinka

Bokserzy Łodzi zdali egzaPięknie walczył Olczyk, któ
min w Warszavrie. Uzyskanie ry wygrał przez techniczny
wyniku remisowego z pięścia- KO z Kijanem. ł,odzianin wyrzami ·warszawy jest oczywiś- kazał duży hart i dobre opano
cie wielkim sukcesem sporto- wanie techniczne.
wym, zważywszy zwłaszcza, że
Cieszy nas również, że wraobccnie ~Narszawa posiada do ca do formy Anielak. Brak mu
·
·
d
··
· t co praw d a .ieszcze
·
•
swo.ie.1 y3pozyc.i1 szereg wy- .1es
1rnnbitnych pięściarzy.
•
cówki. ale wyczuwa się, że
Warszawa wyst.ąpiła w osłu- Anielak w swojej wadze pobi onym składzie, ale prze:cież trafi. niebawem odegrać/ w bok
i rcptezentacja Łodzi nie była sie poważną rolę.
najsilniejsza. Bl·ak było przede
Duże postępy zi:obił również
WFzystkim ta!dch zm,vodników Szaliński. Nie bije już za . szej~k Jaskuła, Olejnik, czy Mar- roko, a co ważniejsze na mecirlko·w~ki. a więc szanse były czu ze Szczurkowskim atakorówne i 0 trzeba wynik 10:10 o- wał korpus przeciwnika a nit!
cen.iać bez żadnych zastrzeżeń. jak zav.1sze jedynie głowę.
~--~----------------------------------------------------Tak w jednej drużynie jak i
<?ozaś w walce z ~zatko"_'~
Niedawno w liście pt. „Niech
drugiej walczyli młodzi zawotl skun stał na stracone.i poz.YCJt. I Pani podłoży głowę" druk. 10.6
DZIEN~łij~:1
nicy.
Bokser Warszawy przewyzszał br. w „Dz. Ł." poddali:§my kry
Nie nale2y wyciągać smut- 1~aszeg9 repr.ezcntant~ rutyną, tyce z.achowanie się zawiadowMiejskie Przec1siębi01rstwo Wo
nych wniosków z \ego; że Al- ale_ w ostat!11,;n sta~c1t~ nabrał cy i biletera stacji kolejowej w
dociągów i Kanalizacji korowi.i,::
brecht poddał się Szymurze, ,.p1zekona1~ia do ciosow bpk- Andrzejowie. o tym, że podobporządki
kuje nam, że hotel rohotnicml'
że przegrał walkę Kosiński i sera z Kalisza.
ne wypadki co najmniej nieod. zrem1sowa
·
ł N ga · k'
Jako dowód rzeczowy prze- przy ul. żabiej 11 jest już za~.
ze
a JS 1.
Stanikowski robił co mógł, powiedniego zachowania się pra z umiałam, że wtedy będę zała
trzony w wodę od dnia 16.6 b:r.
syłam nieY.-ykcrzystany bilet.
Albrecht ma za sobą rozegra ale nie umiał przedrzeć się cowników stacji ,,Andrzejów" twiona, że biletu nie stracę.
Nowy rozJdad jazdy na przyB.
G.
r;.ych nie wiel2 więcej jak 10 przez gardę przeciwnika. Ste-. w stosunku do pasażerów nie są
Przyszłam po „ostatnim p~cią
Naz~isko znane redakcji stanku osobowym we wsi Growalk. nic też dziwnego, że \t- faniak miał długie jak Pisar- sporadycme, a raczej zdairzają gu" (23.11). Dyżurnym Ruchu
W świetle poprzedniego i tego dze został już
wywieszony.
d~ielila mu się trema więcej ski ręce i ·„mały" Stanikowski się częściej · $wiadczy drugi list, był już ktoś inny. Gdy przedło
niż każdPmu innemu zawodni- „rąbał"
przeciwnika po łok- który nadszedł do naszej redak- żyłam mu swoją sprawę, podnie listu wydaje się konieczne rady DOKP zwraca się jednaik z proś
kawi. Szkoda. że nie wyznaczo ciach. Przegrał on nieznacznie cji. Ob. B. G. pisze w nim:
sionym głosem w sposób jak naj ikaJne zreformowanie „porząd bą do pasażerów ze wsi Grudze
no na mecz Żylisa, który na-1 na punkty. Dla ilustracji poda
„Wyjeżdżając w dniu 5.5 br. bardziej niegrzeczny 2Jaczą.ł wy ków" na stacji w Andrzejowie. aby dopilnawali i nie do.puścili
do powt.ó~-i.,ego „zniknięcia" roz
wiasem mówiąc był w Warsza jemy, że sędziowie ogłosili na- do Radomia wykupiłam bilet pytywać, gdzie chciałam jechać,
kładu.
'\Vie w dniu zawodów i poma-1 stępujące wyniki na korzyść wcześniej aby móc przyjść na dlaczego wcześniej kupiłam bigał sekundować GarncarkO\'lri . Stefaniaka,
a więc Sikorski stację przed samym odejściem let, dlaczego nie pojechałam na J?RAWNiK_~
Okaz<iło się . że Taborek, któ 59:58, Kupfersztein 59:57 i No pociągu. Tymczasem spóźniłam Skar.lysko itd.
Wyjaśniłam, ·że
Jabłoński Włlulysław. Woź
ry przed rokiem zapowiadał wakowski 59:57 pkt.
się i pociąg
uciekł mi „sprzed jadąc na Skarżysko musiafabym na szkoły podstawowej w Mawycofanie się z ringu, znajduBokserzy nasi mieć teraz bę nosa". Zwróciłam się więc do długo czekać na tej stacji na po rzeninie winna zgłosić •ię do
Stu!lent ostatniego roku. je się obecnie w dobrej formie. dą przerwę. Przen,va ta wyko- kasjera, z zapytaniem czy moż łączenie. Dyżurny Ruchu oprys ]:J(Jwiatowego oddziału
Pań Pracownilrnm, studentom oPrzeciwnik jego Barański oko rzystana powinna być na so- na bilet przedłużyć ponieważ na kliwie i po prostu krzycząc, po stwowego Zakładu Ubezpie- statniego roku studiów w szko
zał się zawodnikiem mało groź lidne
przygotowani-e się do stępny pociąg bezpośredni mam wiedział, że biletu mi nie prze- czeń vVzajemnych w Ła.~ku z łach wyższych zawodowych i
nym.
Spartakiady, która odbędzie dopiero o godz. 4 rano następne dłuży.
prośbą o przedstawienie cho- akaóe.mick.ich przysługuje do
Taborkowi dobrze zrobił wy się w Łodzi.
go dnia. Kasjer odesłał mnie do
Gdy mąż w parę godz. potem rego męża na komisję lekar- 21 dm urlopu na złożenie egza
jazd do Tomaszowa. Czuje się
Istnieje projekt żeby zawod- Dyżurnego Ruchu, który „przez kupował drugi bilet, kasjer po- ską. Jeżeli komisja uzna mę minów koi'rcowych, jeżeli zaś
on tam bardzo dobrze i nie myj nicy Włókniarza mogli wyje- ramię" odpowiedzi-a-! mi niechęt wiedział mu:„ Trzeba było zwró ża za chorego, woźna będzie egzamin obejmuje także uzyśli jeszcze o wycofaniu się z cl'.ać na obóz do Spały względ nie i burkliwie: „niech się pani cić się do mnie, to zwróciłbym mogła uzyskać zasiłek rodzin- slrnn.ie stopnia naukowego czynnego życia sportowego.
me na Śląsk.
zgłosi p_o ostatnim pociągu", zro pieniądze ze stratą 10 proc."
28 dni.
ny.
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Gumercindo nie zdawał sobie sprawy,
veiro. Rufino ciągnął dalej.
- Najgorsze to, że ją kocham.
- Nigdy nic nie słyszałem ...

dokąd

kieruje sa-

Dostali się do ujścia zatoki. Szczątki trzech saveiros ko:
się na wzburzonej wodzie. Burza usiłowała zatc.p~c
tych, którzy płynęli na ratunek jej ofiar. RozbltkG'\~i~
utrzymywali się na powierzchni czep~ając się desek. i częsc~
saveiros. Krzyczeli, płakali. Tylko Paulo, właf:cic1el jedneJ
z zatopionych łodzi. w milczeniu walczył :z burzą, trzymając
za włosy dziecko. Rekiny złapały już dwoje h:dzi, a trzeciemu odgryzły nogę. Mestre Manuel zaczął wciągać rozbitków na swój saveiro. Inni poszli za jego przykl:ad~m.
Nie zawsze było to łatwe. Saveiros zblio;;ały się i oddalały,
rzucane gwałtowną falą, niektórzy z rozbitków puszczali
deski i znikali pod wodą, nim zdążyli uchwycie się burty
łodzi ratowniczych. Paulo podał dzieck.? :v'.Canuelowi. K:•~dy
znalazł się na pokładzie, powiedział:
- Było ich pięcioro. Tylko ten został...
.
Uratowali również matkę dziecka. Oszalała z bolu. pt'zyciskała synka do piersi. Człowiek, któ1cmu rek.in o.di;r~z1
nogę, krzyczał leżąc w łodzi Gumercinda.
OboK s1edzrnl
jakiś starzec. Rufino rzucił się w wodę, aby ratować rozbitka, który nie zdążył w porę dopłynąć do saveir&. Już go
jednak niebyło. Gumercindo widzac rekina, który at~kował
przyjaciela, puścił ster .. Valente" i dał nurka z 11ozem w
zębach. Otrzymawszy śmiertelny cios rcicin ma1.hnął ogonem i zamroczył Gumercinda.
Ocalony Rufino rzekł do przyjaciela:
- Gdyby nie ty ...
- Ech, głupstwo!
8 DZIENNIK ŁóDZKI nr 186 (2166)
łysały

Teraz szukali topielców. Na falach unobilo się ramie kobiece. Resztę ciała pożarły rekiny. Dokoła pły,vały Km~.::łki
odzienia i trupów. Zginęło siedmioro. Cztere.:h chłopców,
dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Rozb1tkow1e siedzieli
w łodziach obok ciał swoich bliskich. 1'/Iaika przycisl~ająo
do siebie uratowane dziecko patrzyła n<::. martwą głć-'1.;rkę
drugiego syna, otoczoną kędziorami. Z pic;aiorga dzieci. na
które ojciec czekał w porcie, jedno tylko zostaio przy żydu.
Matka i dzieci powracali z przejażdżl~i do Cacnociry, w
drndze zaskoczyła ich burza. Dwaj mężczyźni, któ1·zy oyli
przewoźnikami z rozbitych saveiros. Ocalał jedynie Puulo
i to tylko dlatego, że ratował dziecko. \V przeciwnym rnzie
zginąłby wraz ze swymi pasażermai; poszedlby na dno za
swoim saveiro.
•
Było ich pięcioro. A teraz matka tuli „:Jo piersi nojm!odsze. Ciało drugiego leży na saveiro. Troje pożarły re":'ny,
nawet zwłok ich matka nie zobaczy. Na „Valente" le;,y martwy chłopczyk o kędzierzawych włosach. Matka tik pła~ze,
· tuli do piersi jedyne dzieeko, które jej pozostała.
Saviros powracają. Powoli znika kadłub · jcrlnej z zatopionych łodzi.
Było ich pięcioro ...
SPOKOJNE WODY
Od chwili powrotu i ponownego zniknięcia Leoncia stary
Francisco rzadko przebywał w domu. Spędzał czas w przystani na pogawędkach, pił w „Farol 'das Estrelas" i wraca~
nad ranem pijany. Prosił Gumercinda, by w jego obecności
nawet nie wspominał imienia Leoncia i milczeniem zbywał
wszelkie pytania na ten temat. Gum~rcindo był zmartwiony zachowaniem się stryja. Doktor Rodrigo uprzedził go,
że stary jeśli nie przestanie pić długo. nie pocią~nie.
Przemyśliwał więc, w jaki sposób skłonić stryja do z1ma!1Y
trybu życia, ale usiłowania jego spełzły. na. niczym. Franc18co stale dawał zbijającą z tropu odpowiedz:
- Pilnuj swego nosa ...
Rufino również bardzo się zmienił. Początkowo Gumercindo przypuszczał, że Murzyn ~o podejr~ewa.. Esme!al?a
jednak przestała teraz narzucać się 1 odnosiło się wrazen1e,
że jest zajęta kimś innym. Powoli Gumercindo odzyskiwał
równowagę, stawał się spokojniejszy.
Prześhdowała
%'!
tylko obecność Esmeraldy. Gdyby jej tu nie było, łatw1eJ

zrzuciłby z siebie przygniata.iący go ciężar. Miał pewność, ze
z chwilą znikniccia Mulatki znikną wszystkie powody do
smutku i wyrzutów su.mienia. W wyobraźni widział Rufina, jak pociesza się z mną. Esmeralda jednak czuła się tu
doskonale i prawdopodobnie zdradzała Rufina. Gumercindo
podświadomie ulegał uczuciu zazdrości. Mówiono w przystani, że do Mulatki zaleca się pewien marynarz z transportowca, który <;id ośmiu dni naprawiano w dokach. Tak,
temu marynarzowi. wolno było bezkarnie obejmować Esmeraldę. Rufino podeJrzewał coś, śledził Mulatkę.
Któregoś popołudnia, ledwie
umercindo wrócił z podróży, przyszedł ~o ni~go Rufino mówiąc:
- Przyprawiła m1 rogi!
- Co takiego?
- Jestem rogaczem!
I wyjaśnił:
- Od dawna coś mi szeptało do ucha ... Zacząłem na n!ą
uważać i wreszcie odkryłem prawdę. Dziś znalazłem list od
niego ...
- Któż to taki?
- Maryuarz z „Miranda". Jego statek już wypłynął i dla·
tego nie dostanie żelazem po łbie.
~ I co teraz zrobisz?
-:- Dam jej nauczkę. Bawiła się mną tylko! Oj, bracie.
lubiłem ją jak żadną!
- Cóż ty teraz poczniesz? Przecież nie wpakujesz się
przez nią w nieszczęście?
- Wiedziałem dobrze, że nic nie jest warta. Taką oszustkę trzymam w domu! Już kiedy ją brałem do siebie, źle
o niej gadano... Człowiek ślepnie. g·dy się zakocha.
Zapatrzył się w dal. Mówił cicho i monotonnie. Nie pr7Y•
pominał wcale owego wesołka Rufina, który śpiwcał embolady.
- Myślałem, że postąpię z nią .iak z innymi. znudzi int
się i rzucę. Ale ona mnie urzekła. A teraz kpią sobie ze
mnie na wybrzeżu.
Zniżył głos jeszcze bardziej.

(C. d. n.)

