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posiedzenie
to ·lipca Sejmu
Posie, W ARS ZA W A, 5. 7.
dzenie Sejmu Ustawodawczego RP odbędzie się w dniu 10
lipca 1952 r. o godz. 10. Porządek dzienny obejmuje:
komisji 0
1. Sprawozdanie
ustawy 0
nądowym projekde
zmianie organlzacJl władz t inbudowstytucji w dziedzinie.
nidwa.
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Sprawozdanie komisji
projekcie ustawy o
obowiązkowych dostawach zbó:!:.

Poko!u
obrad Światowej Rady
Z
..........
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Kampania na rzecz zawarcia
paktu pokoju obejmie cały świat
BERLIN, 5. 7. - W DNIU 4 LIPCA NADZWYCZAJNA SESJA
SWIATOWEJ RADY POKOJU PRZYSTĄPIŁA DO TRZECIEGO
PUNKTU PORZĄDKU DZIENNEGO: „WYSCIG ZBROJE~ A WAL
KA O PAKT POKOJU",

Referat pośw!~ony zagadnie·
n!u walki o zawarcie paktu poŁódi, 6 1 '1 lipca 195~ .r. \ koju wygłosił .sekretan igene-

nr 161 (247'7)

rządowym

Sprawozdanie komisji
0
Projekde ustawy o
prawie autonsklm.

PANORAMĄ

1.

rządowym

4• Powołanie komis.li
o r •
d Y n a c j i w y b o r c z e J.

200 młodzieżowych
zespołów

I Sesia Zgromadzenia Ogólnego

Polskiej Akademii Nauk
ustala wytyczne planu

badań

w interesie

rozwoju gospodarki i kultury narodowej

artystycznych
na Zlocie

ralny biura Sw1atoweJ Rady Po
k-0Ju - JEAN LAFFITTE. Omó.kam·
wił on dwa zagadnienia:
panię na rzecz zawarcia paktu
pokoju oraz motliwość rozszerzenia tej kampanll.
Laffltte podkreśla, te Ideę zawarcia paktu poko,lu popierają
r6żne prądy społeczne, znajdują

ce się poza ru-chem obrońców
pokoju, a które bieg wydarzeń
:miusll w końcu do tądanla takiego ,;amego rozwiązania &prawy, jakiego my :!:ądamy.
powiedzial Laffltte
Ogółem - około 1/3 łudnośd kuli ziemskiej wypowie działo się na rzecz
paktu pokoju. W historii luilzkoś.ci nle było Jeszcze wypadku,
aby wola iudu znalazła tak potętny wyraz.
Laffitte oświadczył, te sprawazjednoczenia jak na,} szeuzych
rzesz ludzi na całym świecie pozostaje od chwlli utworzenia Ra
dy jej podstawową troską. Zjednoczenie takie jest możliwe.
Jest ono konieczne przede wszys
posz.czególtklm w r:ranicach
nych krajów, a następnie w ska-

Na zdjęciu: wiceprzewodniczący
Swiatowej Rady Pokoju (Chińska
Republil<a Ludowa) Kuo-Mo-żo
w rozmowie z Robertem Chambel•
ron (Francja),
CAF

umacniać
WARSZAWA. - DNIA 5 BM. W SALI KOLUMNOWEJ PAŁA· ciem, rozwijać i
CU STASZICA W WARSZAWIE ODBYLA SIĘ I SESJA ZGROMA· twórczą współpracę naukowWARSZAWA, 5, 7, - Zakończo DZENIA OGO'LNEGO POLSKIEJ AICADEMII NAUK. SESJA PO· ców z robotnikami".
ne zostały w całym kraju woje- SWIĘCONA BYŁA OM0WlENIU WYTYCZNYCH PLANU BADAJ'<'
W imien iu mas pracujących
młodzieżo SZCZEGOLNIE WAŻNYCH DLA ROZWOJU GOSPODARKI I KUL·
wódzkie eliminacje
polskich serdecznie
chłopów
wych zespołów amatorskich. w TURY NARODOWEJ, OPRACOWANYC.H PRZEZ SEKRETARIAT pozdrowił
Zgromadzenie Owyniku eliminacji 200 najlepszych NAUKOWY, KOMITETY I WYDZIAŁY NAUKOWE ORAZ PREZY· gólne PAN sekretarz generalrobotnkzych, wiejo;klch i szkol- DIUM AKADEMIL
ny Zarz. Gł. ZSCh - Marian
nych zespołów artystycznych zaJaworski.
BERLIN 5. 7. Delegacja polKowalWładysław
Sejmu
lek
przybyli:
eesję
uroczystą
Na
na
ów
p
kwalifikowano do wy·stę·
Przemówienie sprawozdaw- li międzynarodowej.
ska brała żywy i aktywny
Cyrankiewicz,
Józef
premier
ski,
Zlocie.
marsza1
Państwa
członek Rady
napięcie mię udział w pracach nadzwyczajJeżeli obecnie
cze wy głosił preze s PAN wicepremier S. JędrychowSkl , mi- prof . .Jan Dembowski.
dzynarodowe wzBsta - oświad nej sesji światowej Rady Ponister zdrowia Sztachelski, wiceReferat programowy o wy- czył Laffltte - to równocześnie koju.
Przemówienia repreministrowie szkolnictwa wyższego tycznych planu badań szcze- nalety stwierddć, te ni.gdy jesz- zentantów polskich zarówE. Kra~sowska ! H. Golańslci, ·vice
gólnie ważnych dla rozwoju cze nie było tak szerokich per- no na plenum sesji jak i w
ml.nister oświaty H. Jabłoński. za gospodarki i kultury narodo- spektyw dla zjednoczenia łudzi komisjach serdezostały
PKPG wej wygłosił sekretarz nauko- w celu uratowania pokoju. NI·
przewodniczącego
stępca
cznie przyjęte przez delegamln. E. Szyr, przedstawiciele wy PAN prof. Stanisław gdy jeszcze dzieło 'obrony poko· tów i gości oraz stanowiły
CRZZ, ZSCh i inni.
ju nie miało tak wielkiej Jlczby istotny wkład w dyskusję na
Mazur.
narodowi nieżyezę
pokoju.
Do
prezes
obrady
Zagajając
jawnych I ukrytych zwolenni- temat
Obrady trwają.
zagadzasadniczych
jego
w
powodzenia
mieckiemu
Mlnlstr6w
l'rezNa Rady
PAN - prof. Jan Dembowski,
ków. \V toku przygotowań do nień, dręczących ludzkość.
v.•alce o zJednoezene, pokojowe, powitał przybyłych na sesję
Niemieckiej Republiki
kongre,;u
łwlatowego
nowego
'
demokraty~e przedstawicieli Sejmu, rządu
nie-podległe
Demokratycznej
Wielu dziennikarzy Swiatopokoju motna będzie wyjłć poNiemcy. Naród polski solidary- i organizacji społecznych oraz
Tl'warzysza otto Grotewohla
Demokratycznej
Pra ~y
wej
ponie
ramy,
obecne
na.sze
za
zuje się z demokratycznymi si- członków Polskiej Akademii załogi
zi>stawlając na stronie tadnego zwróciło się do delegatów polłami narodu niemieckiego w Ich
Z okar:Ji drugiej rocznicy pod/ ·
Nauk.
i prośbą o wywiady
człowieka dobrej woli. Zjedno- skich
słusznej walce. W walce teJ naukładu
pt.sanla. w Zgorzelcu
zabrał głos preNastępnie
to - ołwiadceyt w zakoli dziennikarskie, aby bliżej zamiędzy Rzeczpospolitą Polską ród niemiecki ma za sobą po- mier Józef Cyrankiewicz. (Ob· „w głębokim zrozumieniu sy- czenie
z
publicz~ą
czeniu Laffitte - winno być do- poznać opin i ę
a Niemiecką Republlką Demo- parcie całego światowego obÓzu
etat.ecznle silne aby zapewni~ walką narodu polskiego o potui.ej! polityczno • gospodarczej,
przemówienia
skrót
szerny
wiei
przewodzi
któremu
pokoju,
kratyczni\ o wytyczeniu ustałopokój.
kój.
omówionej na vn Plenum KC
premiera - patrz str. 2)
' '. nej I !stnleJąeel polsko-niemlec• kl Związek Radziecki.
Po przemówieniu premiera PZPR 1 w tro~e o szybką reauślę
• · klej . granicy p ań stwowej
(-). JOZEF CYRANKIEWICZ
wiceprzewodni- zację Planu &-letniego oraz w odgłos
zabrał
Towarzyszu Premierze
Wam,
Paweł Wojas, powledzl na imperialistyczne za.
cząćy CRZZ NRD n.rdeczne
oraz nądowl
podżegaczy wojennych Zgromadzenie kusy
powitał
który
pozdrowienia w Imieniu rządu
'
Akademii my robotnicy, technicy I inźynle
Polskiej
Ogólne
polskiego l własnym.
podobnej tr·Ńcl wyDepeszę
Pabianickich
imieniu Centralnej rowie elektrowni
: ·Poglęblaląca się w oparciu o 11to.sowal mln, spraw za.granicz- Nauk w
Pnemy>slu Bawelnia' ten układ przyJatJ\ między na· nych dr Stanistaw Skrzeszewski Rady Związków Zawodowych Zakładów
nego, zobowiązujemy się na cześ~
i klasy robotniczej.
NOWY JORK, 5. 7. - Na posiedzeniu Rady Bezpiecze1\'est watnym do mln. spraw za,grankznyeh
U:YJlll narodami
rooznlcy Manile.stu PKWN pod·
3
LuPolski
pracujące
,,Masy
utrwalenia
Dertlngera.
dziel&
itwa w dniu 3 czerwca delegat USA zglosil prowokacyjny
w
Georga
NRD
wkładem
enaszej
osiągalną
moo
wyższyć
i oszczerczy ~projekt rezolucji, w którym domaga się, by Raj
dowej, z klasą robotniczą na 1 kt
czele gorąco witają fakt po- e rown 1 przemys1owe - w oda „potępiła wysuwanie i rozpowszechnianie klamiiwych oskarżeń" pod adresem Stanów Zjednoczonych.
- zlmowedo życia Polskiej kresl: szczytu jesienno
ą wołania , N
go 1902/53 o 2 tys, kw,
'd
d .
k
au , g yz w1 zą
Ak a d em1i
Pod pretekstem pozostawie-,stwierdził na nowo, że ZSRR
Całą nadwy:tkę wytworzonej eł · ć
t
j 'ł
' elektrycznej zobowiązuje- nia członkom Rady czasu dla sprzeciwia się rozpatrywaniu
ma- nerg1i
suzy oddasię go ową
meludowym
w
poprzez
som
·ązan1·a
nie twórczego trudu naukyw- my się oddać do dyspozycji sieci zapoznania się z treścią amc- pod nieobecność przedstawirykańskiego proJ'ektu, delegat cieli Chin i Korei LudoweJ' J·aenergetyki zawodowej
d
b d
.
·
cow na rzecz u owy po s aw
im.
ZPB
zł_
239.231
a
roku"
Każdy dzień przynosi nowe
socjalizmu, gdyż są głęboko Wzywamy wszystkie elektrownie USA oświadczył, że „nie na- kiegokolwiek zagadnienia lub
Okrz~i.
Wiadomości z frontu walki o
przekonane, że będzie ona w przy zakładach lekkiego przemy- lega", by projekt rezolucji zo- rezolucji, jeżeli są one zwiąprzekroczenie
i
konanie
stopniu po- siu w całym kraju do podejmo- stał niezwłocznie oddany pod zane ze stosowaniem przez
Ryeblłńsklego coraz większym
ZPDz. Im,
zobowiązań ku czci Swięta wykonały zobowiązania w 30 głębiać związek nauki z ży-lwania
wojska amerykańskie broni
zobowiązań zwięknenla głosowanie.
Odrodzenia.
Przedstawiciel ZSRR Malik bakteriologicznej w Korei.
produkcji energii elektrycznej",
proe., a wartość zobowiązań
Oto ZPB im. SzYtnańsklego ZPDz. Im. Głażewskiego wysię
wypowiedział
Malik
- - - - - - - - - - -·- - - ,vykonały już część zobowią
przeciwko wnioskowi delegaChł
nosi 80.000 zł.
,tań wartości 142.678 zł.
cji amerykańskiej w sprawie
w1ąze
przerwania posiedzenia Rady
ZPW fm. Ossowskiego zreał b R d
•
I I
•
I
134.555 zł wynosi wartość lizowały dotąd zobowiązania
•
37.960
na
zrealizowanych
następnego punktu porządku
BUKARESZT, 5. 7. - w BukaZPB „Rewolucja 1905
załogi
dziennego: sprawy przvięcia
ogłoszono dekret prezyreszcie
~
nowych członków do ONZ.
WS~ą
między
Zgromadzenia
Wielkiego
dium
Delegaci bloku amerykańNarodo\vego, na mocy którego
WARSZAW A, 5. 7. - W świetle wytycznych VII Ple- skCI - angielskiego prz egłoso"
Anna Pauker zwolniona została
radziecką.
propC1zycję
od pelnl~nia obowiązków mln.I- num KC PZPR ważne zadania stoją obecnie przed Zwtąz- wali
„ .Słuszna inicjatywa!„.
transmisją partii do bez- Głosowali oni również za prokiem Samopomocy Chlopskiej stra spraw zagranicznych.
.„Wreszcie doczekamy się przyjemnego widoku prz.2d
Ministrel'.I\ spraw zagranicznych partyjnych mas chlopskich. Srczególną rolę m(I. do speln.ie- pozycją amerykańską w spra
naszymi oknami...
Rumunii mianowany został Simon nia ta masowa organizacja pracujących chlop6w w umoc- wie zakończenia posiedzenia
„.Przestanę obawiać się o tarzające się w bloc-le dziecko
Rady Bezpieczeństwa.
·
wsią.
nieniu spójni między miastem
Bughtci.
przy
domów
Takimi głosami powitali mieszkańcy
Sprawa ta była głównym tezbiegu
matem dwudniowy-eh obrad ple·
rządu
UL, UL, WIĘCKOWSKIE GO 1 ZAKĄTNEJ
Zarządu
narnego po~ledzenla
które odbyło
Głównego ZSCh,
Z"P<>włedź dzisiejszego porządkowania narożnego placyku.
W
się o.statnio w Warszawie,
LONDYN, 5. '· - Jak podaje obradach plenum, poza członka·
Dziś powstanie tu:
agencja Reutera, premier Iranu
Po zimowych pra
ml prezydium Zarządu Główne
ca<:h przy budoMossadik zlotył na ręce szacha
PIASKOWNICA
go, uczestnkzyll prezesi, sekre•
fundamen·6w
.vie
dymisję rządu.
ZJEŻDŻALNIA
oprzystąpiono
tarze oraz kierownicy wszystdo monta
becnie
kich wydziałów zarządów woJeROWNOWAZNIA
konstrukcji
tu
Mieszkańcy domów z komitetów bloko,vych nr nr 352,
wó!lzkich Z!'Ch,
stalowej wielkie353, 359, i 360 !
Zadania ZSCh w umocnieniu
go pieca C".
Brygady montnwsią
I
między mla.stem
spójni
Spoty~amy się dziś, 6 lipca 0 godz. 8-ej by spełnić nasz
skle podjęly dla
nakreślił, w oparciu o wytyczne
czyn Lipcowy, by Przystąpić
uczczenia święta
VII Plenum KC PZPR, sekretarz
Lipca zobowi1t
22
pod hasłem:
zanle przyśplesze
generalny ZSCh - pos. Marian
prac przy bu
nla
SAMI UPIĘKSZAMY OTOCZENIE NASZYCH DOMOW
Ja worskl. Po przeprowadzeniu
dowie kon~truk
dyskusji, uczestnicy plenum PO·
wraz z Redakcją „Dzien~ika Łódzkiego" i dziewczętami
cjl, a stalowy
stanowili przyJąć treść tego reLeningradzkie
MOSKWA.
szyb, który wg
z "!)omów Młodeg? Robotnika: przy ZPB i.I_n. Emilii Plater
harmono.gramu
Jako wytyczne działal
otrzy- feratu
Zakłady Mechaniczne
i z ul. TowaroweJ 79, do porządkowania placyku.
miał stanąć 1.s.sz.
Samopomocy
Związku
na wypro- ności
mały zamówienie
Prace ttl'l"ilą 11"~ w:vst~TJy '1rtvstów scen łódzkich z probrygady zobowl'I
gramem: piosenki, humoru. satyry.
dukowanie urządzeń central- Chłopskiej.
zaly się postawić
llo 22.1. 52 r. Dzię
Pełną gotowość podję-cla wal•
nego ogrzewania dla wysoUDZIAŁ W NICH WEZMĄ:
ofiarnej pracy
kl
Pałacu Kultury i kl o wykonanie wszystkich zakościowca
montdozałogi
WILCZY:iq-SKA
LENA
PIASECKA,
STANTSŁAWA
Nauki w Warszawie. Realiza- dań w umocnieniu spójni mię
weJ uruchomie·
ZORIKA ZARZYCKA, JERZY CWIKLIŃSKI, BRONI~
nie wielkiego ple
tego zaszczytnego zamó- dzy miastem I wsią - uczestnicję
nast2pi
ca „C"
SŁAW SMUGA
wienia powierzono brygadom cy plenum wyrazili w liście do
JKz.cze w tym
Prezydenta RP Bolesława Biemłodzieżowym. Pierwszą część
roku.
zakupienie na
.B.utet baru mlecznego nr 3,
zamówienia wysłano już do ruta, uchwalonym wśród ty·
CAF fot.
m1e1~cu: kefiru, piwa i lodów.
Baranow&kl
.wloloweJ manlfest.ac1,l.
Warszawy.

W drugą

układu

rocznicę

Z działalności
delegacji poJskiej

pod pisania
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Nauka polska w służbie
ze~!~~:~~b~:r~~l poko1·u 1· postApU
't

PreW dniu, w którym zbieracie
się na I zgromadzeniu ogólnym Polskiej Akademii Nauk,
chcę w
imieniu Komitetu
Centralnego PZPR i rządu
RP gorąco powitać w waszych
osobach najWYższe przedstawicielstwo i kierowniczą organizację nauki polskiej.
Na.sza nau~a wraz z na_uką
krajow buduJących socjal!zm,
wraz z nauką przodu,iącego
kraju budującego się komunizmu, bierze na swe barki
odpowled.zialność
za
najszczytnieJSZe posłannictwo na
U!ti w służbie narodu~ w służbie
ludzkości, w słuzbie post~pu i w służbie pokoju, W
teJ służbie, którą zdradziła
nikczemnie nauka burżuazyjna, wysługująca się
siłom
wojny i zniszczenia.

postawę nauko.wców poilsklch
wobec barbarzyńskich siewców wojny,
wzmocnią
ich
udział w pracy twórczej i w
walce o pckój ramię w ra~fę
z przoduJącą nauką radzrecką. Przyczyni się to do tego,
że nauka polska pod przewo"'.'
dem Polskiej Akademii Nauk
stanie się dumą I miłością całego narodu, że Polska Akademia Nauk WYsoko podniesie sztandar naszej nauki w
służbie narodu, pokoju i postępu. (Oklaski).

Z przemówienia prem,era J. Cyrankiewicza
na I sesJI Zgromadzenia Ogólneg~
Polskiej Akademii Nauk
skiej, nie będzie szczędził jej
nigdy swej pomocy, opieki i
poparcia. Do wszystkich więc
ludzi nauki kierujemy nasz
apel. Zwiększamy nasz wysisiłek
w
realizacji
Planu
6-letniego, a oznacza to ko-

nieczność

WYsiłku

zwiększenia

także

kie rzesze naukowców polskich dG ofiarnego udziału w
twórczej pracy całego narodu, wzmocnią nieprzejednaną
[

Q

b]•eła

W
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Przekazują

maszyny w biegu

Tajemnica sukcesów kotoniarzy
w ZPP im. Zubrzyckiego
Dawniej w dziale maszyn
kotonowych w zakładzie „C"
ZPP im. Zubrzyckiego nie było dobrze. Maszyny były zatrzymywane przed ukończeniem pracy Pierwszej zmiany,
a druga zmiana nie od razu
wprawiała je w ruch i przez
to moc produkcyjna nie byla w pełni wykorzystana.
- Mam jeszcze pół godziny

do końca zmiany, a „i:djęcle"
trwa 50 minut. Nie będą wię•
cej pracował - mówi niejeden robotnik. I cenny czas był
marnowany. Dopiero gdy in
ne działy zaczęły podejmowa6
zobowiązania produkcyjne ku
czci Swięta Odrodzenia, koto.
niarze postanowili ulepszyć
swoją pracę zastosowa6
metodę
żandarowej,
czyli
przekazywać maszyny w biegu przez poszczególne zmiany.
System ten pierwsi z dużym
powodzeniem zastosowali przo
downicy pracy - Aleksande1'
4

1

a ce

Wy 1· s· c,. e z c1· asnego kr gu

i wkładu polskiej
nauki
do
szybszego
ę
Wińczek,
W!adyslaw
Cieślak,
naszego kraju,
Oznaczarozwoju
to koJan Krzemiński
i Karol
Resnieczność utorowania
temu
law. Pozwoliło im to na znaczrozwojowi poprzez intensywne· podwyższenie swojej wy•
ną i skoo~dynowaną pracę we
.
dajności pracy. W ciągu doby
wszystkich dziedzinach nau- Trzy lata temu sprawa była sy VI nie przyspa_rza mi nigdy cujących w domu mogłoby na jednej maszynie WYkonujtt
k'11
· dr ·
jeszcze nieaktualna. Nieaktu- kłopotów. 9-letni syn Włodek, znaleźć pole do popisu czy to się obecnie 0 12 par pończoch
naJ 1epszeJ
ogr.
· J a d wiga
·
P u ł a. przo d owni k nau k i, promowa- w za kł a d ac h b awe łmanyc
·
h czy więcej niż poprzednio. Mie.
Ni e u1ega na j mni e j szej wą t ·
a 1na o t y 1e, ze
pliwości, że rozwój i zwycięRównocześnie szereg pro- czewska uważała za słuszne ny do klasu III jest co prawda w budownictwie. Dziś zdoby- sięcznie da to Państwu około
stwo jest po stronie prawdzi- blemów naszej
gospodarki, pomóc mężowi w kształceniu żywym chłopcem, ale żywość cie kwalifikacji-jest dla nich 3.240 złotych.
wej nauki, a więc tej, która szereg
~rsrpektywistycznych, się. A zat_em dom, gospodar- ta wyładowuje się w zaroiło- dostępne. Inaczej potoczyłoby
Pozostałych 14 kotoniarzy
w służbie człowieka n!erozer- przyszł-ośc10wych problemów, stwo, dzieci - to wszystko, waniach sportoWYch. Oboje są! się życie wielu z nich. Jestem Zakładu „C", widząc, że czte•
walnie wiąże się .z walką o rozwoju. nasze~o kraju we jak to mówią - „trzymała na karni, oboje są moją wielką ra często świadkiem, gdy kobiety rech inicjatorów metody Zan.
postęp,
:v-~zyst~rch dziedzinach życia swej głowie" żona. Wszystkie dością i nie wymagają specjał I przychodzą do Ligi Kobiet i d~rowej ma doskonałe wyni•
Juz dziś pobudza inwencję lu- kłopoty związane z życiem do- nej opieki. Postanowiłam chło skarżą się na swoje życie ro- k1, zaczynają sami ją stosować.
Nie ulega wątpliwości, że dzi nauki i już dziś zapala mowo-rodzinnym oQce były pca przenieść do tej samej dzinne. Wiele z nich przycho. Na razie jednak trudno jest irn
takim duchem ożywieni lu- szlachetną ambicję, aby nau- Pułaczewskiemu. Dawny mon. szkoły, gdzie uczy się Hania. dz! później dziękować za wła- przyzy.ry-czaić się, by przeka·
dzie nauki polskiej, polska ka polska swoimi rozwiąza- ter-hydraulik konsekwentnie żeby po skończonych lekcjach ściwą radę. Praca dała im bo- zywac maszynę w pełnym P~·
inteligencja twórcza, partyjni niarI?-i. P_ostawić mogła w od- zdobywał wykształcenie tech- razem zostawali w świetllcy wiem pozycję w domu. Z ich d~i~ s"'.oim następcom z drui bezpartyjni bojownicy fron- powre.dmm czasie te przy- niczne i będąc jednocześnie szkolnej aż do godziny, kiedy zachowania przebija poczucie greJ z~rany. Ko~·'egom słabsz_ym
tu narodowego na odcinku szłoścrowe zadania w formach kierownikiem spółdzielni bu- wrócę z pracy.
własnej wartości. Wiele jesz- chętnie pomag.aJ_ą przodownicy.
nauki, nie zawiodą naszych od strony naukowej przygoto- dowlano-montażowej zdobywał
cze jest kobiet, które mogłyby R.:zultaty. takreJ dobrze zorga.
oczekiwań. Nauka polska ma wanych do realizacji.
kwalifikacje inżyniera. 7 lat
rozłożony
pracować. a krążą między garn młow~neJ pracy odrazu _oka·
dziś wszystkie dane po temu,
Wydaje się, że kluczem do wytrwałej nauki ukoronuje in
kami i nosa za mieszkan.ie nie za Y. się widoczi;ie .. Kotomarze
by tym oczekiwaniom spros- spełnienia tych wielkich za- żynierski dyplom.
Ktoś może powiedzieć, że wysadzą. Chyba, że ida do zamiast przewidz1i:nych 36()
tać. Nauka polska ma piękne dań, jakie stoją przed nauką A jaki dyplom dt>staje zona? Jadwiga Pułaczewska jest ·WY- sklepu i stoją z zamiłowania .par doda~rnwych )?nczoch dali
i postępowe tradycje histo- polską, jest zwalczanie wstecz
Zona idzie do pracy.
jątkową kobietą. Ona sama na w ogonku, lub siedzą n:t po- ~;ai:na~ cfY~u ;gcowego w
0
ryczne, ma za sobą osiągnię- nych teorii idealistycznych _
Też mi nagroda - powie ten pewno mu odpowie, że jest w dwórku w gnmie sąsia<iek 464 e;ie
czerwc~
cia uczonych polskich, któ- oparcie metod pracy nauko- i ów. - Zostawić dom i iść błędzie, że zrobiła po prostu gadają o wszystkim 1 o niczym
ary. . .
1
rych imiona unieśmiertelniły wej na materialiźmie dialek- do pracy, przyjąć na siebie sze to, co uważała za słuszne.
przez kilka godzin. A wszyst- b ~Y. ~6 mewrelu spo~r~d ro 4
się na kartach dziejów ludz- tycznym, stanowiącym funda- reg nowych obowiązków i kło Kiedy ją zapytałam, czy jej ko wydaje im się trudne, cież 0 n~
m::i ~ł~ wyn1t1 pra•
kości i dziejów narodu pol- ment całej nauki. Łącznie z potów.
sprawy osobiste zadecydowały kie, dokuczliwe. i nfiezrozu- ~yli ą b o ~ 1 • ńt rv n e
skiego. Poza tym nauka pol- walką 0 stworzenie właścio postanowieniu pójścia do pra miale.
J~ zto o~iąza tod pcowyc
sk.a r<;>z~orządza ~ziś odpo- wych podstaw światopoglądo- .„ powsfał
c~ i c_zy w_ wypadku, gdyby J~ się bardzo ciesz~ ~ pr.zy- ~!j. 5 ~~u~'\c~~al!żą z;~~=~~z
y;1edmm1 środkami. Otoczona wy~h i metodologicznych idą
zauważyłam pewnego dnia, me. miała. zadnego. v.rykształ- szłe3 pracy.. Teraz, pok~ dz1~c1 Pietrzak i Stefan WiśniewskU
Je~t ona atmosferą szacunku, takze po11tępy
organizacyjne, że między mną a mężem za- c~ma p~dJ~łaby tez tę decy- są na. kolomac~, odn?w1ę m1e- Ogół załogi jednak bardz
~1łością całego narodu i ma a m. in. dokonywuj.ąca się czyna powstawać jakiś dy- ZJę - oswradczyła:
szkame, poszy3ę to. i owo, bo przychylnie ustosunkował się
mewYczerpany
rezerwuar przez Polską Akademię N~uk stans. Kiedy po zebraniu przy
Nie tylko sprawy osobiste.
wszy~tko sam~ szyJę dla do- do t-=go nowego usprawnieni
ludzki w po~aci ogro?IDe.J pra~a nad przy~otoWYwanrem szedł do domu, zaczęłam go
. .
.
mu, 1 będę miała. wolne ręce. !pracy, Kierownictwo Zakład
rzeszy ~!odziezy robotmczeJ, pro_Jektu badan
szczególnie wypytywać 0 przedmiot obrad - Jes~em przec1ez cz.łonk1em Pr_ac-:1'. w kom~tec1e do~owJ'.°m „C" - twierdzi, źe wszyscy ko
chłops~1e3 i. inteligei:icjl . p:a- waznych dla rozwoju gospo- i 0 nowinki z pracy. Odpowie- społ~czenstwa, które buduje no tez me zostawię. ;i:iędę rown1eż toniarze do końca
m)esiąca
cująceJ, ktora garnie się zy- darki i kultury narodowej.
dział mi niedbale:
we zyc17. Byłam z WYcieczka pra~ować ~ ~e~CJ1 k~turaln_o- przystiipili do stosowania me
wioł~wo do nauki i która ma Niewątpliwie obecne zebra- _Co ci b d móWił nie znasz w NoweJ Hucie, znam rozn;iach ośy;1~to„'.'eJ L1g1 Kobiet. Myslę tody żai;:idarowej w 100 pre·
do nrej szeroko otwarty do- nie będzie w t
zakres! .
ę ę
•.
n~szego
Planu
6-letmego, tez, ze Jak dotychczas będę Nową metodę pracy zaczy
stęp. A wreszcie nauka pol- bardzo wielkun' ymkrokr'em na: ~rę na t;ym, sama ~re pracu- wiem też, że potrzeba stale no mogła pozostać w komitecie,nają już stosować robotnic
.
.
ł
ś
.
Jesz
ruą
zrozunuesz
tych
h
·k
d
. 1ski m przy szk o1e d zie
. działu
:
s k a ma JUZ swe. w a c1we for- przód. Na tym niewątpliwie spra'w
'N!fC _rą
o pracy, GdYb ym r? d zi cie
maszyn kotonoWYch zn
my organizacyJne i ma swe polega wielkie znaczenie tego
·
.
n!e miała j:adnego przygotowa c1. Czasu starczy mi na wszyst /kładu „D" ZPP im. Zubrzyc.
kierownicze ciało w postaci pierwszeg walnego
groma- KonferencJe, zebrania, nara- ma - starałabym się o zdo- ko.
!kiego.
Polskiej Akademii Nauk.
dzenia Po~skieJ· Akade~i'1 Na- dy produkcyjn~ - ist~tnie nie bycie zawodu. Ile kobiet praZ. Tar.
O. H.
.
•
. zawsze rozumiałam, ze musi
_Rząd Pol~ki :i;tzeczypospoh- uk. Jestem przek?nany, .z~ w nich uczestniczyć .. Wydawat~J Ludo:weJ, ś;vradom znacze-1 ?brady was~e. i ich wYmkr ło mf się że
winien zostać
dni przybieszaią łniwa
ma i os1ągnięc w nauce pol- Jeszcze mocmeJ zapalą szero- ze mną, gdy p~południu wra-

Dobrze

czas

il

'f

p.;1„

dyslans

Skwarne_

~r:~: c~I~:t{:~s~!~~~r: We

znaszego obserwatorium

„Słowo"

obcego wywiadu

Nie jest rzeczą przypadku,
w tym sam11m czasie, gdy
policja francuska dokonala na
padu na redakcję jedynego
demokratycznego
dziennikci
polskiego w Europie zachodniej, „Gazety Potskiej" w Paryżu, gdy uwięziono i deportowano na Korsykę jej redaktora naczelnego w stolicy
Francji ukazal się pierwszy
nu.mer gadzinówki. noszącej
tytuł „Slowo Polskie".
że

dawca" „wstydzi się" jakich·
kolwiek kontaktów z andersowskim szmatławcem.
Tak więc na łamach mikola.jczy.kows kiego „Narodowca"
w dniu. 25 czerwca
czytaliśmy:

„P. Rozmarek oświadczył, że
nie dał ani centa na nowe pismo
polskie we Francji, o co - jak
mówił zachodził do niego p.
Sojka, uchodzący w kolach Polo
nil w Ameryce za męża zaufania obcego wywiadu 1 otrzymują
cy z tego źródła poważne środki".

W istocie rzeczy, ten organ
andersowskiej
bandy
1"st
Tak więc gedzinówka miko·
nie tyle „słowem polskim" ile lajczykowska sypie gadzinów,. slow em
imperialistycznego kę andersowską. Mężowie za·u
wywiadu.". Można to niezbicie fania różnych „obcych wywiat(staZić na podstawie rewela- dów"
gryzą się
nawzajem.
cji prasy... mikołajczykow Brać emigrancka warcząc i uia
skiej.
da.jąc na siebie walczy o kości
Oto w pierwszym numerze, niezgody rzucone im z trumanowskiego funduszu dywersyj
,Slowo Polskie", aby zamydlić
no-szpiegowskiego. Pan Rozoczy swym ewentualnym czymarek omyl'l się tylko nazytelnikom, zamieścilo dywerwając wywiad, któremu służy
syjną notatkę, mającą wskazy
ów pan Sójka „obcym". Agen
wać na rzekome źródło swych
tury szpiegowskie tego czy infunduszów. Napisano wic;c tanego państwa imperialistyczkie oto „podziękowanie":
nego nie są „obcymi" ani dla
Rozmarka,
ani
dla
„Dzlękujem_y Polonii amerykafl pana
pana Sojki, ani dla Andersa.
15klej
Andersowi nie udal się więc
Każdy wie, że stworzenie pisma
codziennego wymaga pokonania prasowy „bialy koń", na k~1i
ogromnych trudności,
zwłaszcza reg'J grzbiecie u.silowal W Je·
natury finansowej. ;p-rzede W> 'YSt chać w sfery em·igracji polkl.m pospieszył nam z pomocą Kon skiej we Francji. Prasowy
gres Polonii AmerykańSkiej z pre
zesem Karolem Rozmarklem na „bialy koń" został pierwszego
c1nia
zdemaskowany,
jako
czele 0 •
„koń trojański" szpiegowskiej
P. Rozmarek poczul się do- agentury. I to zdemaskowany
tknięty
tym
„podziękowa- przez
rr,ikolaj~zykowskich
?iiem". r natychmiast sprosto przyjacól, którzy znają się na
wal
falszywą
wiadomość. rzeczy,
Rzekomy „szlachetny ofiaroGrot

WYm nie wypełniała mi całe-

g;!;;~r~~i~~~~f~~~; aw PGR warczą traktory

Skończyłam „Handlówkę" i to
Piątek 4 lipca. Godzina 14.
mnie upoważniało jeszcze śmle
Marzeninem a Gorlej do powzięcia decyzji o pra- Między
czynem upał osiągnął szczycy zawodowej. Ale mąż„. mąż towe nasilenie:
40 stopni
nie chciał nawet o tym sły Celsjusza. W bezruchu zwiszeć.

- Warsztatem pracy kobiety jest dom - dowodził.-Je
żeli kobieta idzie do pracy zarobkowej to dom jest opuszczony, dzieci bez opieki...
Rozumiałam, że nie miał racji i często zdarzały się mię
dzy nami utarczki na ten temat. Ponieważ jednak jego
nauka była dla mnie sprawą
zasadniczą nie protestowałam
gorąco. Starałam się go jednak
przekonać.

Mąź

zoslal przekonany

sają

ciężkie

żyta.

Kmiecik.

wezmą

sprzęcie zbóż.

udział

W

f

Kowal Kazimierz Wdowiń1
ski, który do 1 lipca WYremon
tował wszy5tkie maszyny i na
rzędzia potrzebne do żni~
podorywek i siania poplonó
zobowiązał się po godzinac
pracy w kuźni sumiennie kon•

..

żni

o ich

- Widzisz - mówiłam czę_
sto - ja się starzeję, ja mam
bardzo ograniczone pole działania, a życie jest takie bogate i powinnam wziąć w nim
udział.
Potrzebna jest moja
praca, a i tobie będzie przyje.
mnie, kiedy będziesz ze mną rym fa·chowcem-r olniklem - roó·
mógł porozmawiać o swojej i wł Kazimierz Rogowski, kierowo mojej pracy. Będziemy mieli nlk PGR Ligota - katdy z 10
wiele wspólnych zaintereso- zżętych hektarów rzepaku wyda
wań.

<io najmnl<!j po 22 q ziarna,

Wy·

Wiele było między nami dajność jęczmienia. sza-cuję na
na ten temat rozmów. I w re- ~o q z hektara.
zultacie kiedy niedawno po
Brygadzista polowy Jakub
złożeniu
podania o _pracę w Bryń dodaje:
charakterze kasjerki, oświad- - Wspaniale obrodzlly nam I
czyłam: Będziesz mi teraz Inne zbaźa. żyto, pszenka. I jęcz
w domu trochę pomagał - od mlefl Jary powinny wydać - no,
powiedział:

Oczywiście.

~

"'
nawet skowronki przerwały którzy podczas kampanii wioW
pow.
łaskim
już około
sennej
WYkonywali
po
.170
pro
swój codzienny koncert.
cent normy, zobowiązali się środy wyjdą pierwsi żniwia·
A więc już żniwa!
Tadeusz Napieralczyk o twa pracować w okresie żniw w ta rze na sprzęt szybko dojrzerzy opalonej na brąz i poora- kim samym tempie jak wios- wającego żyta. Na gruntach
Piaszczystych źdźbła słomy są
nej ścieżkami pdtu wczoraj ną.
coraz bielsze a ziarno w kłoskosił dla PGR Pruszków 3
Kierowniczka fermy drobiostaje się z każdym dniem
i pół ha rzepaku, a dziś robi wej, Zofia Rogowska, w cią- sach
twardsze. Po wsiach rozlega
podorywkę.
gu trwania żniw sama obsłu-1 się już charakterystyazny stuRównież na polach PGR Li1.500 kur, li jej pomocnice kot młotków - to chłopi roz•
gota stoją już mendle nie tyl- ży
Wiesława Biernet i Kazimiera poczyna j ą k.kpanie kos.
ko rzepaku, lecz i jęczmienia
ozimego. Udał się jeden i drugi. Rzepakowi nie zaszkodził
Żniwa na południu ZSRR
w porę zwalczony słodyszek
-- każda łodyga ugina s-ię
pod ciężarem grubych strą
k.ów. Jęczmień dorodny, gruboziarnisty.
- Moim zdaniem, a jestem sta-

I

nie chcę przesadzić -

ale chyba
gdy pobędzie łatwo rozwiązana. 12- wiem: po 28 do 30 q. Owies sza·
letnia córka Hania, przodow- cuJę na 25 do 28 q, a nasiona wy
nica nauki, promowana do kla i;adków buraczanych na 24 q.

Sprawa opieki nad dziećmi nie popełnię poroylkl,

,

•

kłosy

Pracownicy PGR Ligota dla
uczczenia 8 rocznicy . PKWN
postanowili skrócić o 5 dni zaplanowane prace żniwne (koszenie, zwózka, stertowanie,
podorywki, s-ianie poplonów).

1

trolować snopowiązałki,
Nać
buraków
i
kartofli
Traktorzyści Zygmunt Ko- wiarki i pługi oraz dbać
więdła. Zdawało się, że wśród
konserwację,
pól nie ma żywe'j duszy. Bo złowski i Stanisław Kowalski.
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1

Na zdjęciu: żniwa w kol-choz!e im. Stalina w AzerbeJdźafu;_kleJ SRR,
u~zlela wskazowck kle„
rowcy kcmbaJnu.
:li'ot. - CAi:

Przewndnlezący kolchozu N. Tachmazow

Łączy ńas

wspólny cel
„Na.ród polski

wychOdząe

założenia, że

istotne na.rode>we interesy Niemiec
demokratycznych sprzeczne sto, ze złowrogimi planami lmperla.Iizmu w F.u
ropie, udziela. pe1neg0 poparcia walce narodu nlemlecklego o z.Jednoczenie i
był niepodległy, Pomagając narodoWl nlemlec~le
mu w odbudowie jego suwerenności i
niepodległo
ści
na
demokratycznych
l pokojowych podstawach,
bronimy pokoju
świata,
bronimy naszego własnego
budownictwa pokojowego".
1

(Z referatu Bolesława Bieruta na VII Plenum).

lata temu, gdy uklad w Zgo
r:iiel<:u zatwierdził polsko-nie
mle<:k" granl<:ę na Odrze l Nysie,
wledz!el!śmy dobrze, te ten prze·
lomowy moment w historii 6 to•unk6w między polskim 1. nlemlec
kim narodem opiera 6 1~ Już na
•olldneJ podstawie, Złożyły się na
ni" fakty o hl.!torycznym clla oby
dwu narodów znaczeniu, jak prz.e
Jęcie w obydwu krajach władzy
przez lud l złamanie klasy kap!·
taliistów.

2

Ta właśnie sprawa stwarza mo<l
ną,

weląż potętnleJącl\

płaniczyz

nę

wspólnoty między nam!. I my,
l wy Jednakowo tego pokoju pra
gniemy - mówią zarówno Polacy,
Jak I Niemcy. Bo l w naszym Jak
i w waszym Interesie J.eży utrzymanie go, bo i dla nas, I dla was
największą katastrof:\ byłaby woj
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Max Zimmering

Na pustyni

Rzeka pokoju
Sunie Nysa swoim dawnym biegiem,
szumi Odra w niezmienny1111 korycie
lecz zdaje się, jakby gnuśna rzeka
nocą swoje odmieniła życie.
Jakby zmarli śpiący w glębokościach,
zwarli miękko usta rozgniewane,
jakby krew, która z oczu plynęla,
już obmyla nienawiści ranę. ·
Co narody do wczoraj dzielilo rzeka Ny.sa, szum Odry kojący
przezwyciężyć starą gorycz zdola,
naród kiedyś z narodem polączy.
O, sen jaki ziści się i spelni!
. Nam na wschodzie grarvica pokoju
Polak bratem się naszym zostanie,
zginą zwolna dawnych wiosen znoje,
gdy miast maków krew oorwila pola
gdy kat~Niemiec przez tę ziemię pędzi?,
co Chopina dala, Mickiewicza
i za którą padł Kościuszko niegdyś.
Dąbrowskiego lud i lud Bieruta
już nie przeklnie więcej Niemca miano
Będzie Marksa, Liebknechta w nas widział
i nie próżno w nas szukal Thaelmanna.
Tam, gdzie wieki gniew tylko dojrzewał
z winy Niemców, przyznajmy to sami będą zawsze o dniu pięknych zwycięstw
nas, sąsiadów, zwać towarzyszami.
Tłumaczył

(Max Zimmerlng -

wybitny poeta

mieckiej Republiki Demokratycznej)

pow1ększaJąceJ

wcląt

do~roby•

m.eszKan·ców, o JeJ przyjazni ze
wszy<Stklml mllUJącymi pokój na:rodaml, o korzystnej z nimi w"pol
pra<:Y ekonomiczne~, wymianach
band1owyeh, stosun.,;:aeh kulturalnych, o jasnyell perspektywach
jutra, Jakle rząd NRl> litwarza na
rodowi niemieckiemu.
Ta prawda jest •tokroć •llnlejtza od rewizj'on!IStyeznych wrza•ków.
Nlemleoka Jl.epubllka Demokratyczna niezłomnie trzyma •trał
nad Łabą, a Jej życie pokazuje
r.achodnlm Niemcom, którędy pro
wadzi droga do spokojnej I uczę•
llwej przyszloiei,

W krąju 350 uzdrowisk
Na

Dalekim
Wschodzie
nad dolnym biegiem Amuru, mieszkały plemiona Niwchów. Pewnego razu wracając
z polowania, Niwch imieniem
Annuszka zauważył niewiel-

J'.?liędzy wszy~tkimi narod~m~,

'Przyjaźni z naszymi polsk1m1,
czechosłowackimi
przyjaciół
mi, którym przysięgliśmy uw.aźać wspólne nasze .granice
za święte i nieod.wracalne".

•ll

di:lfld

Doniosłymi odkryciaini ekspedycji nie zainteresował się
jednak rząd carski.
Minęły
długie lata i dopiero władza

ne ekspedycje uczonych udają
się w różne strony rozległego
kraju, by wyszukać nowe odpowiednie miejscowości dla
budowy sanatoriów i stacji leli
matycznych. Idzie zarówno o
to, by powiększyć róźnorod
ność leczniczych wód, jak l o
to, by zapewnić obywatelom
leczenie i wypoczynek w pobliżu miejsca pracy, nie narażając ich na długotrwałą podróż.

I tak tylko w

ub. r.

ciągu

254 ekspedycje Instytutu Balneologii ZSRR zbadały ponad
700 miejscowości, 3.500 źródd
mineralnych, 700 jezior borowinowych i 450 rejonów o

leczniczym klimacie.

„Dymiąca góra"

i „Naftalan"
W górach Ormiańskiej SRR

pokolenia Nie-

ką, tryskającą

zi~mi

fon-1 radziecka
zorganizowała
u
ze woda Wód Anieńskich uzdrowisko
w źródle była ~~rąca. Annusz- w którym leczą się obecni~
ka obmył w. n~eJ ra.nę, zadaną tysiące mieszkańców dalekiej
zn.u przez dz1k1e zwierzę. I oto Kamczatki, Anadyru, wybrzebol począł ustawać, a rana ża Ochockiego.
szybko się zagoiła.
W ustroju radzieckim trO!Wieść
o „żywej wodzie" ka o odkrycia, budowę i rozszybko rozeszła się w~ród Niw· budowę uzdrowisk stanowi
chów i zainteresowała ekspe- jedno z centralnych zadań ol dycj~ inż. Anosowa, która w piekl społecznej.
1858 r. przybyła nad Amur.
Uczeni po przeprowadzenia
Podpi'sanle w Zgorzel<:u układu o wytyczeniu ustalonej I lstnleposzukiwaniu nowych
chemicznej analizy potwierd<:i
Jl\'CeJ polsko-nlemle<:klej granl<iy państwowej. Od lewej za •toli właściwości lecznicze źród
W ZSRR istnieje 350 uzdro
łem: Georg Dertlnger - mlni~ter spraw zagranlczny<ih NRD, Otto
Grotewohl Prezes Rady Mlnlstr ów NRD i Premier Cyrankiewicz
ła,
któremu nadali nazwę wisk, a mimo to co roku licztannę.

spo?

Okazało

się,

W

CAŁY NARÓD

LICZY NA ICH
1JjDOROBEK
uczestników Kongresu
Jło!Hław Bierut p!ISał:

Nauki,

Prezydent

„Cały naród Liczy na Wasz nowy dorobek, na coraz większy Wasz wkład
w dzieło podnoszenia wzwyż naszej umilowanej Ojczyzny."

I dlatego dziś, w drugą roeznleę
układu zgorzeleckiego, obserwuje
my Jak rośnie Jlczba, je·go zwolen
nlków w Niemczech, jak rośnie
liczba naszych nlemleocklch sojusz
nlków w walce o pokój.

Niemiecka Republika Den>okratyczna jei:;t doskonałym
przykl:a.d~m odrodzenia i rozwoju naJlepszych cech narodu
niemieckiego, gotowego broniO: własną. kr~ą bezcennego
skarbu jakim Je.st wolność i
szacunek innych
narodów.
Wybitny
pisarz
n!emiecki,
Stefan Hermlin, tymi słowa
mi wyraził postawę demokratycznych
Niemiec: „Oto
czego bronimy. Tej przyjaźni

wód Anieńskich (od i.mienia

Annuszki).

JAN KOPROWSKI
młodego

nableraJI\

pala.en przychod7.:i, do mrowia
w AzerbeJ dżanle,

Parowi-ee „Go?'kowskaJa Komuna" - plywaJące sanatorium na rzece
Woldze.

Dla.te.g o właśnie coraz mniej
jest zwolenników polltyki Bonn
nawet wśród przesledledców, ponieważ Niemcy
nauczyli się stawiać znak równości pomiędzy re' wlzjoni:mnem a katastrofą klęski,
Jaką niosłaby ze sobą reallza·cJa
planów Rldgwaya I Adenauera,

e Każdy kto miłuje pokó.i,
st bowiem przekonany, że
~ds~wą życia bez zgliszcz
: rum w Eu.ropie są zjednoczone, :pokojowe, de<metkra1yczne Niemcy.

tym

odkryto wody mineralne, przy
swym składem
słynne wody Karlowych Varów.
W celach leczniczych
wykorzystane będą gazy i opa
ry, wydzielające się ze szczelin „Dymiącej Góry" - Jangan Tau w Baszkirskiej SRR.
Na pustyni Kara Kum w Turk
meńsklej SRR zorganizowano
rzadkie uzdrowisko dla leczenia chorób nerek. W Azerbejdżańskiej SRR powstało uzdro
wisko „Naftalen". gdzie ,:tasuje się w celach leczniczych
miejscową ropę naftową, o nie
zwykle rzadko spotykanych
własnościach chemiczn.vr.b..
pominające

NRD uczy Niemców s zachodu
prawdy o &Tlll1i<:Y na Odrze I Nysie i o tym, te wri>glem teJ gra.nley są Imperialiści amerykafl:tey,
którzy wraz z na.stępca.ml Hitlera. szykują w nowym wydaniu
„Drang nach Osten",

W demokratycznym Berlinie odbywa
obrady sesja
Swiatowej Rady PoJ<:oju. Do
'Berlina zjechali bojownicy o
lX>kój ze wszystkich stron
ś~iata, by radzić nad sprawą
?.Jednoczenia Ni:emiec.

w

zboczach „Dym iqcej Góry"

1 na

wpływ

na sytuację
W Niemczech wywiera. prawda. o
?\ .emlecklej Republice vemo1<ratyoznej, o jej polityce pokojowej,

Kara-Kum
I

na.
Decydujący
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Makieta

Pałacu

erspektywę

Kultury i Nauki

Jednej z naj.plęknleJ•
szych ulic miast Europy __. Krakowskiego Przedmieścia w War·
szawle - zamyka biały gm;i,ch o
harmonijnej arehltektu·rze, zwieliczony kopułą. Na frontonie dwa
skrzycllate geniusze trzymaj!\ w wyelągnlę
ty<:h dłonl111Ch laurowe wieńce. Przed głów
nrm . Wejściem Z granitowego cokołu spo•
gląda na białe
Krakowskie Przedmieście
Mikołaj Kopernik.
Gmach ten to Pałac Sta1!Zlea, dawna slfl·
dzlba Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, dziś - tymczasowa •ledzlba Polskiej
Akademii Nauk. Tymczasowa - ponlewalt
o pól kilometra <>d teg<> mietsea radzle-cey
I polscy ro-botniey kładą Jut fundamenty
pod 11talą sle·d!zlbę Akademii - Pałac Kul•
tury I Nauki.
Powstanie Polskiej Akademill Nauk zakoń,czy·lo doniosły etap w procesie glębo·
kich pnemlan w na.u-ce polskiej. Wyrazem
tych przemian był I Kongres Nauki Pol'klcJ, który p<>przed..:11 pow!itanle PAN.
Od Kongresu minął Ju:I: rok, Polska Akademia Nauk działa zaledwie parę miesięcy,
Wolno Jut Jednak mówić o zmianach nie
tytko w orga.nlmejl, lee-z I w treści nauki
polskiej, tak są one bowiem zasadnicze 1
powszechne.
!
.W liśde skierowanym przed rokiem do

P

Ucze<11I polscy nie zawiedli zaufania narodu, Uchwalona przez Kongres rezolucja w
•prawie, czynneg<> udziału nauki w rea.liza·
ej[ za,dail. Planu &-letnie.go zna.lazła swe odbicie w pracy naukowców, w po·d..,jmowanyeh zobowiązaniach,
który.eh wylrnn.a.nle
przyniosło Jut wielkie korzyści narodowej
gospodarce, w opiece nad ra.ejonallzatoraml
I przodownikami pracy.
Nie.sposób wyłoby wyHezyć, choćby pobletnle podjętych pra.c I d<>konanych osiąg
nięć na.szy>eh
uczonych, zwlas:wza w tak
Ważnych
dla gospodarki dziedzinach Jak
chemia, nauka 0 ziemi, nauki rolnicze.
Podi&ta.wą polskiego b1>gactwa narodowego
Jest węgiel, Posiadamy również obfitość surowców potrzebnych
przy fabrykacji cementu, kwa.su siarkowe.go I nawozów sztu<iznycb.
B<>1ate zMoby rud metali kolorowych, ropy naftowej I gazu ziemnego muIZ:\ być umiejętnie wykorzystane. Geologowie I chemicy na.si pracami swymi w tych
dziedzina.eh etworzyll dla go-spodarki narodowej nowe, wielkie moźliwośd.
Dute osiągnięcia mamy w rolnictwie dzię
ki pracy agrobiologów, agrotechników I zootechników.
W przemyłle, w energetyce, w budowle
miast - wszędzie praca. polskich uczonych
eoraz §clślej wlą:l:e slę z potrzebami gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.
Planowość I ze·spolow<>ść badań naukowych
staje się coraz powszeehnle}szą
met.odą
pracy. Planowanie badafl naukowych, kierowane przez PAN, Jest p1n:listawą rozwoju nauki slu:l:ą<:ej masom ludowym.
Zapoczątkowana w środowLsku naukowym
wrocławskim ścisła współpraca U·CtZonych z
robotnika.ml - racjonalizatorami upowsze·chnla się coraz bardziej. W wielu wypadkach
pomysły racjonalizatorów moblllzują naukowców do określonych badań, rozszcrzala-

cy~

·zakr"s wlfldzy, lnleJatywa naukowców
kolei pobudza ro-botnlków do poszukiwali
nowych u~prawnleń.

Dla wszystkich

1:

„Nauka - mówH prezes PAN, prof.
Dembowski na otwarciu pierwszego
posiedzenia prezydium Akademii - powinna pomóc przeobrażać przyrodę w
slużbie człowieka,

podnosić wyda;ność

pracy ludzkiej, rozszerzać horyzonty
duchowe czlowieka, uzbrajać go w potężny oręż w szlachetnej walce z reakcją i zacofaniem, pomnażać dobrobyt i
szczęście
ludzkie, zwalczać chorob11,
przedłużać życie czlowieka".
Program ten Je·9t realizowany konsekwentnie I owocnie. Państwowe nagrody naukowe
są nie tylko wyrazem sza.cunku, który uzy,skala nauka w Polsce Lu~1owej, ale są
także dowodem konkretnych l watkleh zdo·
byczy nauki, rosnącego dorobku pracy na.szych uczonych.

W ZSRR leczenie uzdrowiskowe jest bardzo rozpowszechnione i ciągle rozll'zerzane. W br. na budowę nowyc);l
uzdrowisk asygnowano z fui1duszów budżetowych ogronułą
sumę
ponad 230 milionów
rubli. Obetk państwowych sanatoriów i domów wypoczynkowych istnieje rozległa sieć
instytucjj tego rodzaju należą
.cych do związków zawodowych. Członkowie związków
za pośrednictwem swych organizacji otrzymują albo bez-

Rosną
kadry pracowników naukowych,
:przy czym eo-raz większy jut udział w nauce młodzlety robotniez.ej I chłopskiej. Razem z na.u.ką powstaje nowa. wysoko wy·
kwalifikowana kadra. uczonych związanych
bezpośrednimi więzami z klasą robotniczą.

W coraz większym stopniu nauka polska
:przyswaja sobie zdobycze, doświadczenia i
me·tody przodującej nauki radzieckiej. Zacieśnia slę współpraca z nauką Związku Radzieckiego. Prace nany<ih uczonych wywołują
duże
zalnter~owanle w naukowych
środowiskach Związku Radzleeklego,
Prz"d stu trzydziestu pięciu laty Stanisław Staszic na zebraniu Warszawskiego To•
wa.rzystwa Przyjaciół Nauk, w tym samym
palacu na Krakowskim Przedmieściu, wołał:

„Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym

wynalazkiem, może czczym tylko
rozumu wywodem albo próżniactwa
zabawą, dopokąd nie są zastosowane do
użytku narodu. I uczeni potąd nie od~
powia.dajq swemu powalaniu, swemu w
towarzystwach
ludzkich przeznaczeniu„. dopokąd ich umiejętności nie nadają fabrykom, rękodziełom, oświece
nia, ułatwień, kierunku, postępu„."
Prawda, zawarta w słowa<ih Staszica, znajduje dziś swój coraz pelnie)'szy wyraz w
pracy naszych uczonych, Nauka polska
związana z ży-clem narodu, służąca masom
ludowym, weszła na drogę wielkiego roz•
woJu,
~ g,

Sanat.orlum
Wszechzwiązkowej
Akademll Nauk Rolniczych Im.
W. Lenina w autonomicznej Adżar
sklej Republlee Radzieckiej,
'{

płatne

skierowania na wczasy
albo też ulgowe. W tym wypadku p'okrywają tylko 30 pn>
cent kosztów. Resztę wpłaca
fundusz państwowych ubezpieczeń społecznych.

W ZSRR
uzdrowiska

istnieją

równief

kołchozowe. Wielką sławą cieszą się specjalnie

organizowane wczasy dla dzie •
ci i młodzieży.

r.

Ch.

"

ODKRYCI E

RADU

z.nikło! Oczywiście tylko z
między biegunami magnesu, albo też między dwiema płytka garnka. Woda zmieniła się w
mi metalu, naładowanymi do- parę, a ta - rozeszła się w
datnim i ujemnym ładunkiem postaci niewidzialnej po iżbie.
elektrycznym czyli w polu Oczywiście w postaci pary
elektrycznym, skutkiem czego zniknęła z garnka masa pół
wiązka rozdzieliła się na trzy kilograma.
Coś podobnego dzieje się w
części, oznaczone greckimi lisposób naturalny i ciągły, czyli
terami alfa, beta, gamma.
Dalsze badania wykazały, że bez zabiegów w postaci podz radem. Przez
wiązka promieni alfa składa grzewania się z szybko poruszających się opisane promieniowanie, znika
materialnych cząsteczek, któ- w przestrzeni pewna ilość marymi są dodatnio naładowane terii radu, a reszta, pozostała
jądra atomów helu. Ich szyb- w naczyniu, waży mniej.
cącym.
Epokowe odkrycie małżon
W roku 1896 fizyk francuski kość wynosi około 20.009 kiBequerel odkrył, że metal lometrów na sekundę. Wią zka ków Curie w roku 1898 zaini. to zn?w strumień cjowało erę przemiany pieruran wydziela z siebie niewi- beta
dzialne promieniowanie, nieza elektronow, czyli elementar~ wiastków. Wykryty przez nich
leżnie od takiej czy innej tern- n!ch ładunków elektry~zr:ośc1 rad jest naturalnym promieperatury własnej, lub otocze- UJemnej, których szybkosc1 do- niotrwórczym metalem, który
samoczynnie
się
nia. Uran dobywa się z mine- chodzą. do 285.000 k:n/sek. rozpada
re.lu, zwanego blendą smoło- Wreszcie środk~wa partia ga- przez promieniowanie. Jeden
wcową. Maria Curie Skło- mma, to energ1_a ~alo::va, po- gram radu wydziela z siebie
dowska i jej mąż Piotr Curie do.br:a do p:m;i1eru Rentgena, w ciągu roku jeden milion
podczas swych prac nad ura- a JeJ. szybk~sć Jest ró:Nll~ szyb- kalorii energii promienistej.
. .
widzialnego
światła
nem, odkryli w blendzie obec- kości
?l~czego . mo~1my o".;•przeność jeszcze innych, znacznie (300.000 km/sek).
A zatem z materii pierwia- miame pier~iastkó.w · O~o
mocniej niż uran promieniujących pierwiastków. Były to stka radu wydzielają '.Śię z og- rad, wyrz1;1ca?ąc z. siebie OJ?lpolon i rad. Odkrycie ich na- romnymi szybkościami zarów- s~ne l?rormei:iowam~, prze~1e
no cząstki materialne (alfa) m~ si~ koleJno w mne p1er7
stąpiło w roku 1898.
Za swe prace cała trójka jak i energia w postaci elek- wiastk~, coraz prostsze, az
uczonych, Bequerel i oboje tronów (beta) i promieni o wres~cie z atomu radu - twoCurie otrzymali w roku 1903 krótszych falach, niż promie- rzy się atom ołowiu.
Wielka polska uczona, Manie Rontgena.
zbiorową nagrodę Nobla.
Widzieliście nieraz, jak uby- ria Curie Skłodowska uroPromieniotwórczość radu da
slę po krótce przedstawić w wa wody z garnka, postawia- dziła się w Warszawie dnia
nego na ogniu. Na początku 7. lipca 1867 roku. Z okazji
sposób następujący:
Jeżeli w otworze, nawierco- mamy tam litr wody, ważącej właśnie rocznicy tych urodzin
nym w kawałku ołowiu umie- jeden kilogram. Zapomniaw- piszemy te słowa na cześć naści się malutką dawkę soli szy na czas wodę gotującą się szej wybitnej rodaczki, która
radowej, po~stanie wiązka odstawić, dostrzegamy, że po w roku 1911 uzyskała nagrodę
promieniowama. Fizyk Rut- kilku chwilach _ może poło- Nobla po raz wtóry, tym raher:ford umieścił taką wiązkę wa, czyli pół kilograma wody zero - już sama.
Odkrycie radu 1 jego przemian ugruntowało ostąi'ecznie
materialistyczny kierunek rozwoju fizyki.
Córka Marii Skłodowskiej,
która Irena, jest też wybitną uczop6łwy.spu Indo- li\ one mocną pajęc:lYnę,
N& południu
ehlukiego, w krajach Ameryki niekiedy wytrzymuje elę:tar 300
ną i wraz ze swym mężem
PołudnloweJ I na wyspie Jawa - gram6w.
.Jest rze-c~ sze2:ególnle elekawą, profesorem Fryderykiem Jotyją mlę.so:t.erne pająki. Są one
bardzo wielkie, bo łe anują-c swą sieć pająk od jej lliot pracują nad zagadnieatosunkowo
· ·
t
'i
·
dtugośt !eh alęia do U - 12 em. koJ\ea przeeląga tzw. „nić alara omoweJ l są
do mem energ1
Ka.dłub !eh pokrywaj„ twa.rde 1 mową", przymooowują.c ją
wybitnymi szermierzami spradługie włoski. Posladaj 11 one I - jednej ze swoich kończyn.
Gdy zdobyez wpada w paJęezy- wy światowego pokoju. Dnia
8 oczu, o kształcie ukośnego krzyta. M.lęsoterne pająki to stwo- ~ę, ni~ wyeląga się, dająe llygnał, 15. listopada 193S ta para
gr d
t ł t ż d
rzenla nocne. W elągu dnia zwy- ze„. uczta gotowa..
ikle śpią, ukryte w głębi sieci, a Na południu Euro.py 6Potyka &lę zos a a e o znaczona na o ą
C./.ele
W
zasługi
swe
za
Nobla
o
pająków
tyeh
okazy
mniejsze
na
wyruszaJą
zmroku
nastaniem
11
dlucokl doehodząceJ zaledwie do promieniotwórczości.
łowy.
w !eh sleel wpadają nie tylko 5 cm. Ieh ukĄszenle Jeet szkodll·
E Białoborski
owady, lee• r6wnld drobne pta- we, lecz nie zagrata ł:Y'Clu ezło·
etwo, Jaszczurkl 1 iaby. Posiada- wieka.

KONKURS
TYGODNIA

W przyrodzie znane było
<iddawna zjawisko promieniowania. Zazwyczaj zachodzi
<lno w postaci wydzielania
się pewnych ilości światła i
ciepła z ciał o temperaturze
wyższej, niż ją posiada otoczenie. Naturalnymi, od milionów
lat promieniującymi źródłami
energii są gwiazdy stałe, a
nasze Słońce.
wśród nich Kawałek żelaza, zagrzany w
ognisku kużni staje się takim
źródłem, też grzejącym i świe-

Wczasy - to radość zdrowie. Dzięki władzy ludowe.i
coraz liczniejsze rzesze lud7J
pracy mają zapewniony wypoczynek i możność poznania
piękna naszej ojczyzny.
Dzisiejszy nae-z obrazek kon

SZYBKOŚĆ

Jak wiadomo w\adro zsiadłego mleka
przedłuża żywot człowieka o jedną minutę , Spożywszy na śniadanie solidną
porcję zsiadłego mleka, literat Erast
Korkln przystąpił do pisania opowieści
o młodej górniczce.
Postanowienie to zapadło przed mie11iącem po przeczytaniu w „Gazecie Literackiej" listu omawiającego brak za.
interesowania się życiem robotników ze
strony pisarzy. PraC'Q leżała odłogiem z
powodu braku materiału: duszę kobiety
Kor:kin z.nał słabo i wyłącznie ze sły
szenia, podobne wyobrażenie posiadał
on <l życiu i pracy górnika. Na początku
.zamierzone dzieło nie wydawało się
Nie opuszczając
pisarzowi trudne.
podmoskiewskiej .willi można było za
znawców
pośrednictwem przyjaciół duszy kobiecej
gruntownie ią
zgłębić. Odnoś- '

nie właściwości
charakteru
i
pracy w kopal~
zdaniem
ni,
Korkina. dla orozpowieści
dwóch
miaru
arkuszy druku

w

zupełnośct
wystarczająca

jest znajomość
terminów: s-ztol
chodnik,
nia,
kafar.
wrąb,
Najważniejsze

.zaś

-

świat uczuć

bohaterki, a ten w

~upełności zależał od wyobraźni auto-

ra.
Należy nadmienić,

że Korkin był

z

siebie całkowicie zadowolony. ,,Po co w
poszukiwaniu mądrości, jeździć tak daleko?" - dziwił się on, patrząc na kolegów wybierających się do Karagandy
lub na Sachalin, w poszukiwaniu wielkiego, aktualnego tematu. Korkinowska muza unikała dalekich wędrówek.
Pociągała ją podmoskiewska okolica zachód słońca, lipy, karasie, prefernns
na werandzie„.
Bohaterka powieści cierpliwie oczekiwała swego ucieleśnienia, a wydawnictwo żądało rękopisu, przY'Pominając
wciąż o sobie dokuczliwymi telefona.
mi.
Słowem nale!alo rozpocząć. Czas, już
czas!
Korkin energicm!e przysunął do sie„
bie czysty ze~zyt.
ł PANORAMA nr 26 (253)

Olga Pozdniecowa

MUZA SPOD
MOSKWY
pisana była w formie pabohaterki i rozpoczynała si1t
od opisu jej dzieciństwa. Autorowi v-,,.
dawało się, że ta metoda pozwoli na
łatwiej-sze obnażenie duszy bohaterki
w całej swej krasie.
Pierwsze zdanie udało się napisać
szybko: „Pamiętam siebie jako małą
dziewczynkę różową kędzierzawą okruszynkę". ' W tym' momencie pisarz
niechcąco spojrzał do lustra i zmieszał
Opowieść

miętnika

się.

-

Trzeba odzwyczaić się od piwa -

powziął smutną decyzję i w zamyśleniu
odłożył pióro. Ogarnęła go fala wspoOto on
mnień własnego dzieciń!twa.
zjada, jako warunek zakładu, całą
grządkę młodych ogórków, oto on obła

muje gałęzie bzu w sąsiedzkim ogrodzie Niestety te i tym podobne epizody
nie nadawały się do opisu dzieciństwa
bohaterki, które nadal pozostawało dla
pisarza, przesłonięte mgłą.
Po cóż urodziłem się pisarzem! pomyślał Korkin z gniewem 1 zbliżyw
szy się do okna, zręe?:nie wycelował
niedopałkiem w koguta Kolę. siedzące
go na dachu stylowego kurnika.
Po długich rozmyślaniach dzieciństwo
górniczJq zostało naszkicowane. Triumfująca młodość powinna była wedrzeć
się od razu na początek opowiadania
ale„, nie wdzierała się. Nie wdzierała
się - i w tym sęk! Licho wie jak wygląda górnicza młodość! Jak ją nazwać.
Ludmiła „ . tak to będzie najlepsze. Bohaterka jednak wisiała wciąż w obło
kach, uśmiechając się szyderczo. Za karę Korkin skazał ją na tak nieszczę
śliwą miłość jakiej nie doświadczyła
ani jedna dziewczyna w żadnym osiedlu górniczym. - Tak, tak, moja droga - myślał on zgryźliwie - jeżeli jesteś przodownicą pracy to jeszcze nie
znaczy, że wszyscy powinni cię ub~
stwiać! Wybacz, istnieje jeszc7.a czysta
meski tmnkt widzenia.„
-

cie po pewnych szczegółacli ll
jakiej dzielnicy lub miast polskich one przybyły.
Sądl1my, że zadanie konkur
su jest łatwe. A więc czekamy na Wasze listy z rozwi:ązaniami. Nie zapomnijcie d'.ldo nich kuponu konłączyć
kursowego. Brak kuponu powoduje wyłączenie z losowania. A nagrody książkowe są,
piękne!

Odpowiedzi prosimy nadsy150-krotnle I do-chodzi
dla stall do 2.000 m na minut<:, łać do Redakcji „Dziennika
dla stopów zaA lekkleh do 3.500 Łódzkiego", Łódź 1, Piotrkowa nawet ,,ooo ml Ba.rdzo niedaw- ska 98, z dopiskiem na koperno liezby takle uchodzWyby za. cie „Konkurs Tygodnia". Termin nadsyłania rozwiązań utanta.st~zne.
pływa w dniu 1:1 lipca ·br.
Dlllj d:slesl11tki
obrot6w
t)'IJlęcy
KUPON KONKURSOWY
rzecz zwykła. O•
11liwa ~ .:tYbnp. wrz~ Imię I nazwisko , • • 1
koś6
.. '
elono W$p6lezeI
" ~nego wa~ztatu
' tkaeklego. PodZaw64
I I
I
pewne-co dośwla.d-czenla na
·-r-·
miniaturowym rotorz& o CredJl.!e;v
Adres I
• • • •
około 1 em udało się oslun„t PD•
nad mlllon obrot6w na mlnutęl
wzrosła

„Mięsożerny pająk"

I

kursowy przedstawia fragment plaży nad Bałtykiem,
dokąd zjechali się wczasowicze z różnych stron kraju.
Wśród przedstawionych wczaznajduje się 6
sowiczow
osób, które z łatwością pozna-

na łwla.t cudów
Sp6jrzmy
teehnlkl ra.dzlff.kleJ. .Jed-

nym z naJwatnlejszych sa,gadnleil.
we.p6kzesnego pomępu technkzne;go Je11t walka 0 szybkość.

I

Dokona.no ogromnych Mląi:nlęć
w tej dziedzinie. w ciągu pół wte
ku szybko§~ . llkrawanla m~tall

~

• • •• •••••

•. •. • •
· ·· ~

•

Rozwiązanie konkursu

Atmosfera podmoskiewskiej willi wy- szybkość 1a.molot6w odrzutodała mu się ciasna i duszna. Nawet w wych prHwyłseyła Sui 1.000 km
z ub. tygodnia
ogrpdzie było nieleplej_ Wszystko soPoszczególne tragmenty eyeunJtu
konkursowego przedstawiają:
lidnie: stylowy kurnik, noWY garaż z
1) Dotarcie Wojska ~iego w
rudą „Pobiedą", urządzenia kanaliza·
IH5 roku do Bałt}'ilru.
cyjne sprytnie łączące willę z ogrodem.
2) Spuszczenie na wodę plerw•
polskiego rudowęgllowca
szego
Lecz wszystko to nie cieszyło. Postać
„Sołdek" całkowicie wytkonanego
bohaterki całe życie pracującej pod zi.:;
w polskich stocznia.eh.
mią, była wciąż daleka i niewyraźna.
3) Wydobyele wraku i>ancern~
- Pod ziemią„. A gdyby tak-„. ka faszystowsldego „Gne!senau".
4) Rozwój ryb-Ołówstwa mo:-sk!e
Korkinem wstrząsnął dreszcz. - Spró- na go d:zlllę. Nie za. g6raanl 11~ tut
wzrost komumcjl ryb,
samoloty, r<>bi~ kilka tyslęey go~) i Wf!'UJEY
buję!.„
pracownicze.
W godzinę później płynął on powor. kUometrów na godzinę. SzybdeJ
peŁnom<>trwtowy
6) Pierwszy
pol~kiej pt, „Zało•
produkcji
mm
po ruchomych schodach w dól do naj- od dźwięku porW!zalą elę rakiety
gau.
głębszej z podziemnych stircj! metro. unosZĄce przyn:ĄdY na setki klNagrody wylosowali:
dziewczyna w czerwonej lometr6vr W c6rę. Konstruktorzy
Czarująca
Wełniany 'kostium kąpielowy -'
kOSIUI·
szybltośclaell
o
ju:ł
marzą
Witold, Łódź, Piotrkow•
Kleweta
mu
wydała
czapce kierująca ruchem,
ska ~94 (student).
się godną zaufania. Szybko wyłuszczył cznyeh, o kllometra-ch na .ekunGrabarczyk MieczyKislątkl przed nią sedno sprawy i zapytał o sto- dę, żeby pn:ezwye!ęźyć pn:ye!ą• sław, Łódź, ogrodowa ~ s. S
prze·
w
się
wyrwać
i
ziemi
ganie
(prac. umysł.); J'ablońskl Henryk,
sunek do miłości i zdrady jej, kobiety
Stanblawsklego 4 (ślu
Łowicz,
niemal, że strzeń międzyplaneta.rną.
pracującej pod ziemią sarz); Baranowski Toma<i!Z, Łódź,
Elektrony, pomnaJąee 1141 z ol- Kopcińskie-go ł2 (uczeń); Płuciń·
górniczki.
Zamiast odpowiedzi dziewczyna dała brzymtml izybkoś-cla.ml koll!lDlez- liki Jerzy, Łódź, Wschodnia S6 (stu
dent); L·ipo~ki Zygmunt, Łódź 7.
znak chorągiewką i dźwię~ie zawo- nyml dalą nam mołnoA~ kon1tru- Rzgowska
(tr~msportowlec);
88
owania. maszyn ponadszybko&elo- Grossman Henryk, Łódź, Traugut~
łała.
wych, działających w oka mgnle- ta 8 (uczeń); Bączyk Florian, By•
- Odjazd!!!
5, ul. StaJina 71 (górWątpliwe czy słovro to. zawierało alu- nlu. Pozwalają one na mlerunle tom-Bobrek
nik); Młlsternak J'an, Łódź. Kra•
ezaiSu w mUlonowych w!eeka 3-7 (magazynier); Olejnizję · do naszego Korkina. Lecz on, nie odelnk6w
czak Teresa, Łódź 23, Kwarcowa 1
wiadomo dlaczego, poczuł si~ e>brażo- ezęklaeh sekUJ1dy.
(uczennica).
ny 1 powrócił na powierzchnię w
Miejscowych prosimy o zgłosze•
Cząstoozkt sub11tacJI motna roz·
przykrym nastroju.
-Odbiór na•
i L dmlł pędzić w przyrządaeh prz:yś-ple- nie się do redakcji powyślemy
ś 'ł
A
po„
jąeych do szybkośel mnlej1SzeJ gród. Zamiejscowym
a
w nocy przy 111 a mu s ę u
szybkości światła 'zaledwie o cztą.
sn:u~ła ja~ brzoza, powitała go przyjazme słow1czvm głose_m:
0 , 03 proc. Jest to natwyAsza szybf1"lałel1"sto'w
- Dzień dobry, panie Korkin. Prosi- kość osiągnięta na Ziemi gztuc:z'
my bardzo, zawitajcie do naszej kopal- nie.
ni. A kiedy spodoba się wam naS"la
Filatelistów zainteresuje
praca i napiszecie o trudzie górnika, Nie zna granie potęga. umysłu wno
wiadomość, że . w Fln!atl.u
lu,dzklego, potęga nauki 1 t.eeh· wydane
będziemy wdzięczni.
znaczki okollcz
zostały
nlkl. Być może szybkości, z ja- nośclowe z okazji XV Igrzys'k Q
- Ludmiła! - krzyknął Korkln i o- ltlml pbruszaJI\ się obecnie jedy· llmpij9ki-ch. Wydano również dwll
budził się.
nie elektrony, szybkość osiągalna rodzaje siiecjalnych k01Pe·r t zawie•
Za oknem opadał miododajny kwiat tylko w mikrokosmosie, ulegn21 rających serie.
zostało S"peejallipy, Na parapecie siedział kol'.(ut Ko- kiedyś człowiekowi, zdobywcy neUruchomione
biuro usługowe, którego adrea
la, który w równomiernych odstępach
brzmi: 1nternatlonal Collector,1
Service, O.O. Box 305, Helsln'6czasu piał sytym barytonem swoje
tors, Finlandia (Finland),
„ku-ku-ry-ku!"
pastarannie
- Do diabla z nimi
kując walizkę. mówił Korkin zdumionej
do diabła z nimi. z tulipanażonie. mi i kurnikami! Jadę do Zagłębia KÓwsze-chśwlata, budowni.czemu mat
źnieckiego. Szybko nie wrócę.
Trochę zgnuśniała w podmc.~kiew- k6w międzyplanetarny-eh.
19 7. 52
skim hamaku korkinowska muza wy. ZyJemy przecleł w epoce, Jadt
powiedział Gorki, w której od1estartowała razem z nim samolotem.
A 'C ~
:<. n
Nie należy obawiać się, że w powie- głość szaleńczy-eh fantaz.JI od zu·
(J \
trzu nieprzyzwyczajona zasłabnie, - pełnie realnej rzeezywlstośel ikra
ponoć loty i muzom wychodzą na zdro. ea sił z oszala.mlaJącĄ &zybkol!-1 Spec]a.lny datownl1lt, kt6rym ka.
-Cli\,
wie
sowane będą zn~ezkl pooztowe w
•-« B La"'"DO
S M.
Tł
•
_... • 1 - w Flnlandll w ezu1e Olimpiady.
um. •

:z:

Gos' d•a

na "'v)
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Jak niektórzy widzą
przebieg
wyścigu „Dziennika"

Tadeusz
Gie gier

Tadeusz

Słupecki

WYMÓWKA

•

Naiważnieisza zmiana

Wrócilem z miasta i mówię: „Matko,
wybacz mi gorzkie slowa.
Z twojej to winy koszuli żadnej
nie mogę dopasować.
Kupiłem jedną, w prążki drobniutkie,
piękną jak dzionek w maju,
lecz mam widocznie nogi zbyt krótkie:
cale się w niej chowają ...
Kupiłem inną, jedwab z polyskiem,
bardzo mi tv niej do twarzy,
ale mam chyba lokcie zbyt nisko:
z rękawów wciąż wyłażą.„
Kupiłem trzecich w niebieskie cętki,
wciąż mi się jawi we śnie,
lecz mam najpewniej biodra zbyt wielkie:
koszula nie przeszla przez nie.„
Oto coś, matko, na świat wydala:
monstrum żalosne takie,
które budową swojego ciala
z każd11m jest kroiem na bakier„."
A matka na to: „Synu jedyny,
pójdź, niech twój żal ut1itę.
Ani to moja, ni twoja wina,
lecz tych, co szyją koszule."

miesiąca
na majstra awansował nie- pierwszej połowie
dawno, więc wolał narazle się odpoczywaj, a w drugiej pędź
na złamanie karku, bo ćię noprzysłuchiwać.
- Niema co _ zdecydował wy miesiąc goni. Ot, co.„
Tamci milczeli przez chwilę,
wreszcie dyrektor. _ Trzeba
przeżuwając krytykę, która
zmienić kierownika.„
Zmienili. A po miesiącu była jednoc~eśnie samokrytysamym ką. Wreszcie jeden z majznów siedzieli w ty
pokoju. Miny miel?1
1 nietęgie. strów zauważył nieśmiało:
..
został załamany!
'ka tk 1 Pl an znowu nawa 1ił. wpraw- - A wiecie, ktoś wspominał
k'
·
a - T o wina 1erowm
o plotkach na tkalni.
ni - orzekł po namyśle inży
zawodowy nie
Związek
nier. Produkcja zmalała, bo
pracuje nad ludźmi... - dodał
nie dba o maszyny.
- 1u:t znudzllo mnie to ciągłe
mimochodem dyrektor.
- Ani o jakość przędzy 11rzebleranie pe-dalami.
dodał dyrektor.
nie
tk,.alni
- Kierownik
stołówkę„ .
o
- Ani
kontroluje dziennego wykoUśmiechn~j się
mruknął któryś z majstrów.
nania baz produkcji - mruknajśc4ślejsze Robotnicy sarkają.„
Zachowując
nął jakoś niepewnie inżynier.
- A przy tym nie oriendyktator Franco
łncognito
- Nasi agitatorzy partyjni
spęd~i kilka tygodni na wsi. tuje się w polityce międzyna
za mało interesują się pracą
dorzucił
N a 3ednym ze spacerów zna- rodowej. Ot, co robotniwśród
polityczną
Inni
rady.
la~l się w pewnej biednej przewodniczący
ków.„ - dorzucił przewodni:vios~e. Tam udal się do fry;:- też znaleźli coś do powiedzeczący rady.
3era t spytał: ,.Pan mnie zna?" nia. Milczał jedynie majster
- A my? - zapytał krótko
- „Nie. panie" - „Dobrze, Karasek z tkalni. Był to staKarasek.
W Cannes na Jasnym Brzery doświadczony tkacz, ale
proszę mnie więc ogolić".
- I my też.„ przyznali chó- gu odbywal się „międzynaro
dowy" festiwal filmowy przy
dzie drugi kierownik na ma- rem.
szyny wprost dmuchał i chuchał, a.le nie dbał o przędzę i
a o polityce mię
stołówkę,
pt>d redak<:lll R. Miałkowskiego
dzynarodowe.) wydawał sądy
1. ROZWIJA1ClE.„
bardzo bliskie mniemaniom,
(arytmograf obrazkowy)
PCHŁA
jakie kura domowa posiada o
Nłed41'JM rzecz się ta,ka zdarzyła,
pieprzu.
że p4niq Ridgwa,y pchla, ukq.sUa,
drugiego
Zmieniono więc
Rękq. więc blądzq.c pod spódniczką
kierownika. Po miesiącu zaś
zebrali się w tym samym ga- Przestań„. - szeptala, - sojuszniczko„.
binecie.
JAN CZARNY
- No, cóż, planu znów nfe
pozaczął
wykonaliśmy.„ PO POWROCIE PISARZA Z TERENU
Twierdzi, że przebywając w jakim§ P.G.R.-ze
nuro inżynier. - Produkcja
pozMł hodowli bydła najskrytsze tajniki.
się nie podnosi, choć kierowPrz11znam się, że niebardzo slowom jego wierzę,
nik dba o maszyny jak o
akaro w swych reportażach state - STRZELA BYKI.„
własne dzieci...
- Pilnuje jakości przędzy.„
HORACY SAFRI!T
- Usprawnił stołówkę.„
- Orientuje się doskonale
w międzynarodowej polityce ...
rezygnacją
z
uzupełnił
przewodniczący rady. Poczem
wszyscy z przyZWYczajenia
obejrzeli się na majstra KaOdgadn11ll znac-z.enle poszczegól- W ten sposób dla poszczegól- raska. Ale ten milczał, prze-1
nych rysunków ozna02:onych lite- nych liczb otrzymamy odpowiada glądając uważnie leżące przed
rami A, B, C, D, E, F I wpisać je jące Im litery. Następnie na miel nim papiery.
w miejsce liczb w pon!.tszej tabel- sce liczb znajdujących s1~ na ry- Nie ma co - zdecydował
sunku wpisać odpowiadające Im
ce:
litery I rzędami poziomym! odczy w końcu dyrektor. Trzeba raz
stanowiące do- jeszcze spróbować.
tać rozwiązanie,
Zmienimy
8, U, ł
E kol\czenie tytułu zadania. Pamię kierownika.„
8, 18, 10, li, '7, 11 I
A że jednakonależy,
tym
przy
tać
3, 10, 15. 16, 11, 2
B - A może tak, obywatele
wym liczbom odpowiadają jednac - 6, &, 8, 6, 13, 7, 1'., •
kowe litery.
- wtrącił milczący dotąd KaD-14,1,9
F - 16, 5, 17, 18, 2
coś w
zmienimy
rasek Pomół:cle bo nie damy rady
n a s ze j pracy?
%, DZIAł.ANlA ARYTMETYCZNE
- To uważacie - oburzył
że pracujemy
się dyrektor, Albo źle?
mało?
Katdy zn a k
uśmiechnął
- Skądże!
(kwadracik) zastą
w ten się tamten. - Dbamy przepić cyfra
sposób, aby spe! cież o maszyny, przędzę stozaznaczone łówkę, pamiętamy na.;,et o
nić
działania.
wielkiej polityce. I słusznie.
To wszystko jest potrzebne do
wykonania planu. Ale zapomZa prawidłowe rozwiązanie ·obu al-paka). 2. KrzyMwkR. Poziomo: nieliśmy o małej polityce HeeecJ - hoo<>p
J:lowyższych zadań przeznacza.my 1. Wiklina. 5 Zawieja. ft. Kantata. o codziennym uświadamianiu
któ
· k
Pionowo: 1. Wózek. Z, Kawon. c złowie
do rozlosowania 3 nagrody książ 3.
ry przy naszych
a,
Irena. ł. Arara
kowe, a oo najmniej jednego za prawidłowe rozwiązanie e>bu maszynach pracuje, o tłuma
2 dalsze nagrody pocieszenia (rów
nleż książki). Rozwiązania nadsy- powyższy<:h zadad nagrody ksiąź- czeniu roli każdego robotnika
1. Swiderski w produkcji zakładu a główłać prosimy w terminie tygodnie kowe wylosowali:
.
. '
k .
Pod adresem - Redakcja Edmund, Łódź, Al. Kościuszki 63; •
Wym
„Dziennika Łódzkiego", L6dt, ul. 2. Sierocińska Irena Olsztyn Ke- me o omecznośc1 rytmicznej
bez
że
Zapomnieliśmy
pracy.
Jędrzeiczyk
3.
Z;
m.
ł
trzyńsk!ego
Piotrkowska 98, z dopiskiem na
koper<:le „Rozrywki umysłowe''. TadeuS'L, Łódź, żeromskiego 24 tego nie ma wykonani~ dzlenbe
d k „
h
m. 7 •
z
Nagrody poelKz nla (k I :tkll nyc norm pro u CJl, a
"" ROZWIĄZANIE ZADAR
wylo.sowall: 1 wr~nowa ~~rla, nich nie będzie wykonania
z dnia 22 czerwca br.
r:
Tymmiesięcznych.
Łódź, 22 Lipca 19 m. 7; 2. Komen planów
·
1. 1..o
Mor21a r~g-ryf - dopełnlanka: Dni da Adam, Zawiercie, Górnośląs- czasem u nas stosuje się po!l.
•
•
ma ł! e kret, na-rząd, im-port, ka 23.
Bardzo dzlękuJemy
• tykę uc1ekaJącego zaJąca: w
- na. ob-ława, re-tusz, za-bieg,

Nigdy nie Jest

się

zbyt ostrotnym

iedy stało się jasne, że
tkalnia i w drugim mieplanu produkcji
siącu
pośpiesznie
nie wykona
zwołano posiedzenie kierownictwa technicznego fabryki.
W g~bineci7 ?yrektora zab;ano się gorliwie do wykazow.
Nie ulegało wątpliwości: plan

K

. ...

Brak kultury

UMYSŁOWE

ROZRYWKI

FRASZKI

Grunt to fortel

oaa-ooa=·ooa
CC=aaa

I

„

Nie trać czasu gdy pragniesz wczas o w

udziale

zaledwie

dziesięchi

państw.

„Jury" obejrzalo pięć amerykańskich filmów i doszlo do

wniosku, że przynajmniej czte
ry z pokazanych filmów musza być nagrodzone.
Wśród n.agrodzonueh filmów
się ohydna szmira
znalazła
„Otello" obraz będący parodią szekspirowskiego dziela.
Pub liczność dowiedziawszv
się, że film ten został na,grodzony poczęla glośno awizda~.
Na to filmowcy amerykań
scy powłedzieU rozgoryczeni:
- No, czego§ podobnego nilł
spodziewaliśmy się w Europie.
Wygwizdać Szekspira.„

GROT,

Americana
z

przemówienia senatora:
na wiecu:

amerykańskiego

rMogę wam z przyjemnością
zakomunikować, że bezrobotni

w naszym kraju szybko ubyz widowni:
Głos
„Owszem ale na wadze i to
pół kilo dziennie".

wają".

• • •
Wedh.ii ,,Daily Express" lotnisko ~rkowe w Sealand w angieYskim hrabstwie Chester przekazane zostało ostatnio z honorami 700 oficerom
lotnictwa amerykańskiego „Moje miejsce jest twoim
miejscem ... i na wieki takim
zostanie" - grała ameryka1'l.ska kapela podczas tej podnio
słej uroczystości.

• • •
Pewien cudzoziemiec zaintenauki
uczo-

stanem
się
resował
Pewien
amerykańskiej.
ny oświadczy! mu:

- w

tet chwili potrzebni
nam fizycy i chemicy dla
udoskonalenia bomby atomowej I broni chemicznej, bakteriolodzy dla opracowania
nowych metod wojny przy
pomocy zarazków. Potrzebni
są wreszcie astronomowie.
- A to po co?
- Aby obliczać zyski wojenne naszych przemysłow
ców.
są

Tekst l rysunki KAZIMIERZA GRUSA

~~z
I

I

klo·
Maz::Y~::::: chętkę\ P&trąg k::I~::: Iścieryba, [Nie wybr::B::~a z potu

SRODA
WTOREK
PONIEDZIAł.EJ!C Dawno przedet nie pływa· Na
Wszystko mam lu! spako· Mote do 1elenlel G6ry'l
Iem, Warto ':l'ypr6bowat
wane, Grzybów ta.m uzbieram
Zury. Ustka mleJs.cem dnskona„Orbis" radzi Zakopane.
Jym,

wędkę.

Do Czorsztyna

pr)'Snę

"'11Nlll

Do

Orłowa,

czy Sopotu?

Zbyt

<:zasu
du:E::::~~m
Jas6wl
do

Wyjadę

łódzkich
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Dzieci na koloniach wmieście
Wystawiana dzlś po poŁudniu
(godz. 14) przez Operę Sląsl<ą „Ru
&alka" Aleksandra Dargomyżsk i e
go jest dziełem dla polsk iego wtd<a zupełnie nowym: udostępnie
n ie tej ciekawej pozyc.11 repertuaru rosyj skiego pozostanie zaOpery Sląskle.1 rorem'era
sługą
polska odbyła si ę 4.lO. 1951 r.)
Aleksander Dargomyżskl (18131869) działał w epoce Hercen3,
Puszkina, Gogola i Niekrasowa.
W muzyce wlelk lego przełomu do
konał swą twórczością już Mikołaj Glinka, rzucając hasło stworze
ni11 narodowej muzyki rosyjskiej
w oparciu o kulturę ludową. Dar~rzej•l łvml
gomyżskl sllnle się
jego droga twórcza
i
hasłami
przed5tawla obraz konsekwentnej
ewolucji od zachodnio-europeJskie
go konwencjonalizmu w kierunku
nowych form, przepojonych eil<men tami narodowym!.
Libretto „Ru.salki" opiera się na
ni eukończonym si:klcu dramatycz
nym PusZJkina. Treść jego pozosta
je w kręgu baśni ludowych z typowym motywem sprawiedliwej
za krzywdę wiejskiej
zemsty
dziewczyny, która została uwiedziona I porzucona przez kJSiecia.
Muzyka Dargomyżsldego ma obblicze charakterystycine dla epoki przejściowej, w której tworzo
no podwaliny stylu narodowego.
ale liczne elementy klasyc:me1
opery włoskiej z przełomu xvm
i XIX wieku mocno tkwią jeszcze w stylu muzyc?:nvm „ Ru•ał
ki". Jednak wyraźnie rosyjslkle
a przede
zwroty melodyczne,
wszystkim ludowy charakter dra
matu i chaTakterystyczne tańce
o tym, że „Rusałka"
decydują
jest jednym z tych dzieł. k!óre utorowały drogę późniejszym
s~czytowym osi~!!nięclom narodowej sz.koły rosyjskiej.

• gry i zabawy
. • •
• d os kona ł e o dzyw1an1e
.
,
• f rOS k li W a 0 pl eka
• darmowe JlrZeJ azdy

których

iękny

szkoły

pod
W RUDZIE PABIANICKIEJ rozbrzmiewa wesołymi okrzykami rozbawionej dzieciarni.
Te dzieci, to uczestnicy kolonii w mieście zorganizowanej przez MDK i Wydział
Dzieci, które
Oświaty MRN.
nie mają możliwości wyjazdu
podczas wakacji poza . miasto,
mogą na koloniach miejskich
spędzić czas wesoło, zdrowo ł
z pożytkiem dla swych zainteresowań.

Na kolonii w Rndzie Pabianickiej przebywa 70 dziewczy
nek i chłopców w wieku 7 14 lat. Dzieci przyjeżdżają na
kolonie o godz. 9 i przebywają
tam do godz. 18. Program zajęć i rozrywek jest bardzo urozmaicony. A więc rano apel,
prasówka, później sport, ciekawe pogadanki, prowadzone
rzez instruktorów MDK z dzie
dziny terenoznawstwa, biologii, astronomii, czytebictwa i
lotnictwa. Dzieci organizują
również własny chór oraz zajmują się robieniem kukiełek.
W południe wszystkie otrzymu

ją smaczny f obfity obiad, po

którym obowiązuje godzina
wypoczynku. Po obiedzie wycieczki, gry i zabawy. Kolega
Sulejewicz 12-letni uczestnik
kolonii krótko wyraził swą o
niej opinię:
- „Klasa" jest!
Wszystkimi punktami kolonijnymi opiekuje się prócz Zarządu Łódzkiego ZMP jeszcze
jeden z łódzkich zakładów pra
cy. Kolonia w Ru d zie Pa b ianickiej ma opiekuna w „osobie" Łódzkiej Fabryki Cewek.
W PARKU JULJANOWSKIM
d
d
t
o rua~r~yJmy „eraz
gieJ. koloni1 w parku Ju.
!Janowskim, GDZIE PRZEBYWA 120 DZIECI ROBOT~!:
KÓW ŁÓDZKIC:ri:· Ta ma JUZ
charakte~ bardzieJ. obo.zoWJ:'.
Synowi~ ~obotmc lodzk1ch

Z

liczy

ok.

50

drużynie

0

budynek
P stawowej
nr 130

każdy

dzieci. Organizacja tak jak we
wszystkich ośrodkach na terenie Lodtl, jest wzorowana na
harcerskiej. Wszystkie dzieci skupiają się w tzw.
kółka~h-.zainteresowań, gdzie
na zaJęciach grupowych uczą
papieroplastys~ę. rytmiki,
,
.
ki it~.
Obo~ w par.ku 3 ?v_1aJa ;nogł~y obgć_ t:zykrotnie większą
llci1bę dziec~ od t~j, kt?rą posia~a obecn~e. Du~ą winę ponosi t~ kii;~ownict~o . szkół
~tóre. me d?sc energic~~Je .zaJęło się akcJ~ :e~rutaCJl dzieci
na obozy mieiskie..
Do obozu _wchod~imy ~kurat
~ _ix;irze obia~oweJ. Obiad. na
sw1ezym powietrzu i w licz
. .
nym towar~ystwie lep!eJ s~akuje, ~otez zawa.rto~c 1n1seczek znika ~ 11!gn;emu oma.

· ·

Przedstawicielka Wydziału
wiedziała, iż z dobrodziejstw

Oświaty MRN, ob. Klas, po-

o? dyrekCji: MHD. rss i MH:U
rozprowadzenie
-lod czekadonasklepÓW
!
Lipiec. Upały przekraczaj:;\' tylko o 20 proc.I Zamówienia
takich instytuc3i jak MHD,
· .których dniach 300C.
w n{
pięk e, skwarne dni spra-1 PSS, MHM, ŁZG są niewspólwiaj wiele kłopotu, artykuły,miernie małe z realnymi pobowiem spożywcze niezwykle tr;::ebami.
Poszczególne dyrekcje MHD,
prędko się psują.
Co trzeba zrobić, żeby temu PSS i MHM powinny więc fi.a.
tychmiast rozprowadzić lód do
zapobiec? .
Należy po prostu korzystać sklepów.
Nie moźe to naleźeć w tadz lodu. Na pozór wydawałoby
się, że lodu nie ma, bo trudno nym wypadku do obowiązków
go do,irzeć w sklepach sprze- poszczególnych kierowników
daży detalicznej, a już wcale ze względu już na same trudgo n ie ma w naszych domach. ności transportowe, bo prze•
Na terenie Łodzl znajduje się cież do każdego sklepu żyw•
Jednak specjalna wytwórnia Io- nościowego należy dostarczyć
du. - Chłodnia Składowa przy 100-150 kg lodu dziennie.
ul. Armil czerwonej 28, Jest
Niezależnie od tego dyrekcja:
ona wyi>osa:tona w najnowocześ
nldsze urządzenia chłodnicze I MHD i PSS winny również W
mote całkowkle zaspokoić po- jak najszybszym terminie uruchomić detaliczne punkty sprze
trze·bY naszego miasta.
przeznaczonego
lodu,
Niestety możliwości produk- daży
cyJ' ne chłodni wyzyskane są dla. g'ospodarstw domowych.
1
w minimalnym stopniu. Wy-, Wprawdzie dyrekcja PSS w Wschód przed miesiącem wy.,.
że
starczy powiedzieć,
czerwcu możliwości produk- stąpiła z projektem urucho·
cyjne zostały wykorzystane za·.mienia takiego punktu, ale jak:
ledwie w 30 proc„ a jak prze-1dotąd projekt ten w dalszym
widuje się wedł~g obecnych ciągu znajduje się w sferze po..,
zamówień - w bieżącym mie- mysłów. Czekamy więc!
(Zet)
siącu odsetek podniesje się

Teł

I

I
I

korzysta.ć
powinny
kolonii
przede wszystkim dzieci kobiet
pracujący~h. Jakież wielkie
to będzie dla nich ułatwienie,
gdy pozostawią dzieci przez
Dą~ro~s~1 1 Kr~uze _chwalą cały dzień pod troskliwą opiesobie zycie w Jul!a~o""'.ie. Wy- ką i w dobrych wa.r unkach
~howawcą z ram1e~1a Z~P zdrowotnych. A więc matki
swe
wysyłajcie
Jest _Szprenc, ma .on Jedno z~- pracujące
czeme: aby zamteresowan1~ dzieci na kolonie w mieście!
ZPB ?11· .Ma~chlewsk1e~o, kto Na pewno będzie im tam dobre op1ekuJą się tą koln1ą, było rze.
- Kiedy pa1Vi przybyla do nam s<ię skończy. Tam za.§ aq
111. z.
większe.
Oficjalne otwarcie wszyst- Łodzi? tlustą
zapytałam
palce lizać. Jutro
kich punktów kolonijnych na- liszkę, która spadla mi za liście odprawę ogólną ł
NA ZDROWIU
w sobotę o godz. 18. kołnierz, kiedy przechodzilam zwolujemy
stąpi
wędrówkł.
trasę
Rokicińskiej
ząd zielonych namiotów Dzieci
z własną aleją topolową w kierunku ustaiamy
wystąpią
Mam nadzieję, że żadne przy-.
ustawionych w parku.
Obecny
artystyczną.
częścią
dworca Fabrycznego.
kre niespodzianki nie zasko„
Dziesiąta trzydzieści. O tej turnus rozpoczęty 1 lipca bę
Kilka tygodni temu I
czą nas.
godzinie rozpoczynają się za- dzie trwał do 30 lipca, następ
odpowi.edziala liszka wiercąc
- Ja też tak gądzę. O ile
jęcia programowe. Zależnie od ny zaś przez cały sierpień.
się niespokojnie w moich pal- Wydział
Terenów Zielonych.
zainteresowań, setki dzieci ko(A) (Z) · cach. A właściwie to trud- nie stanie na waszej drodze.
rzystających z wczasów miejno powiedzieć, że przybyłam. to niedługo obgryziecie nie
we własnym zakresie oraz skich w ośrodku na Zdrowiu
Na mocy uchwały Rady
bowiem nasza tylko topole, ale i wszystkie
Przybyła tu
pod
które
grupy,
na
się
dzieli
współpracowa.ć w Miejskim
Narodowej m. Łodzi stwomatka, którą zapewne miala krzewy zielone w mieście. I .z
grają
instruktorów
kierunkiem
RemonPrzedsiębiorstwem
rzona została w majo Miejpani okazję podziwiać. Jest zieleni
zostanie
łódzkiej
towo-Budowla.nym aby izby w piłkę, tańczą, uczą się luska Komisja Współzawodnic
to piękne stworzenie, podobne wspomnienie i •zdjęcia w arpiosedziecięcych
i
dowych
gotoi obejścia szkolne były
twa w przygotowaniu roku
do motyla. Ona właśnie obra- chiwum.
I
Za.loga PSS Łódź-Południe la sobie aleję topolową za
we do użytku z początkiem nek itp.
szkolnego 1952-53. Ma ona za
Nie zdążylam pożegnać Uszokazji
z
zobowią.zania
podjęła
Mimo, iż wczasy trwają do- vnr rocznicy PKWN, które da- gniazdo rodzinne i tu naskla- ki, gdy ta zwinnym ruchem
roku szkolnego.
danie usprawnłó przygotowa
nie do rozpoczęcia nowego Trzeba też zwrócić szczególną piero 2 dni, wszystkie dziecia- dzą państwu 205.200 zł oszczędnoś dala mnóstwo jajeczek, z któ- wymknęla mi się z paków ł
rych między innymi wylę szybkim krokiem pomaszero.
roku ora.z wciągnąć do żyw. uwagę na stan sanitarny i ki są już opalone. Słońce i cl.
PSS-owcy m. in. ~rgan\zują 20 glam 11ię i ja.
świeże powietrze robią swoje.
ZO-T A
wala w _gąszcze.
szeJ współpracy komitety ro zdrowotny szkół.
bufetów ruchomych w niedziele
pani za- .Rodzeństwa
K t 1 d-' ł ln ści k 1
dzłcłelskle J orga.niza.cJe spoTomiak uczeń 6 klasy szko- I świ•ta, 5króc11 pr:r.erw11 <>blad<>om on ro ą .... a a o
łeczne.
podstawowej nr 13, pozo- WJI we wszystkich aklepa<:h w lip- pewne dużo?
sJi szkolnych zajmą . się spe- ły
- Och, bardzo dużo. Trudo 1 godzinę oraz prze1)racuj11
tu tylko przez lipiec. cu
stanie
Wykorzystanie czynnika spo cjalne „trójki" kontrolne wyt dzień w PGR przy akcji tniw· no zliczy~. Ale wszyscy zdrokolona
wyjeżdża
sierpniu
W
nej.
łecznego, w.łączenie. go do typowane przez komisje dzielwł. Chowamy się doskonale,
współzawodnictwa i;i1ędzy po- nicowych Wydziałów Oświaty, nie wysłany przez Zakłady
Grana pn:es zespół łwlet41co warunki mamy idea.me. Swieszczególnym.i kołami i dzielni- Godnym uwagi jest fakt Iż Dziewiarskie 22 Lipca, w któ- wy spółdzielni „Kuśnierz" w l.AJ- że powietrze, ;edze7'ia pod
sztuka B. l.11wrenlew11 1,Z&
cowyi;ii Wydziałami Oświaty szkoła nr 99 przy ul. Rokl~łń rych pracuje jego ojciec, W la- dzi.
t)"Ch co na monu" będzie wysta dostatkiem, apetyty kotosatne.
ma wielkie znaczenie dla przy- sklej 6 jest Już całkowicie tach ubiegłych był jut nad wio.na po raz ostatni w blet. i;e.zo Niech pani zresztą spojrzy l?Ctowanla bazy materialnej przylf(>towa.na na przyjęcie mło morzem i w Grotnikach na nie w dniu a lipca. Przedstawie- topole prawie ogolocone z liAorganizowanych nie odbędzie się w gali O!iceri.kie cł. Wcinamy aż się uszy
dla szkół. Współzawodnictwa dzieży właśnie dzięki ofiarnej wczasach
go Klubu Garnizonowego, ul. Prze
obejmie przedszkola, _szkoły ty 1 sprawnej pracy komitetu ro- przez MDK.
jazd 34. Bl'lety wc:i:eśnle.1 do naby trzęsą .
w tych dn\aeh ukazał mę n<>wy
- Z mego podwórka przy- cia w świetlicy, ul. Piotrkowska
pu podstawowego i licealnego, dz.lcielsklego oraz orga.nizacU
- I nikt wam w tym nie 12 numer „Dziennika Urzędowe.
go" Rady Narodowej m. Łodzi.
' jeżdźa na Zdrowie 7 kolegów nr 3.
a zespołowo-Dzielnicowe Wy- ZMP-owskiej.
przeszkadza?
W nuznerze powyższym .:.publiko
:ze
wiadomości
Nadeszły
- opowiada Józek KazimierMiejska Kodziały Oświaty.
- Niech pani sobie wyobra- wa.n o szereg wa.tnych uchwał t
wszystkich punktów kolonijnych
Hasłem tegorocznej komisji czak przejazdy tramwaja- TPD
misja Współzawodnictwa bę
jak: GĄSKI, SARBINOWA, zi, że nikt. Ale wnioskując z zarządzeń Prez. RN m. Łodzi. M.
współzawodnictwa jest:
mi mamy bezpłatne .
dzie instruowała i kontrolowa
MIELNO, Kl';PICA, JAROSLA· tego co mówi4 ludzie, prze- In. w numerze 12 Dziennika znaj
WIEC I DĘBNICA KASZUBSKA, chodzący aiejq. powinien nam Il.uje się uchwala Prez. RN w sp ra
ła prace komitetów dzielniconie będzie szkoły, która zawie inkasa ozyn•zu za najem loW PARKU 3 MAJA
że dz!ed zajeehały zdrowo. w do
wych i szkolnych.
cznie pracować z opóźnie
skonaleJ formie I e:rują sle dobrze. przeszkodzić Wydzial Tere- kali, uchwała Prez. RN w !!PraKomisje szkolne powinny
niem z powodu nledostatecz
wczasów miejśrodek
nów Zielonych. Podobno ma- wie norm opalowych dla ludno4położyć szczerró•ny nacisk na
nego przygotowania do rozskich w parku 3 Maja
ją jakieś plyny do spryskiwa- ci m. Lodzi na rok 1952-53 oru:
uchwala Prez. RN m. Łodzi zaremonty budynków i obejść
poczęcia. nauk.i. (a)
składa się z dwu punktów, z
nia drzew i niszczenia żar twierdzaJaca instrukcję dotycząc"
locznych owadów. Ale pani form i zakresu udzielania społecz
_słlAl>IO•
wie, to wszystko mogą być neJ pomocy ~otówkowej pr~ Od
(K!l!flskiego
STYLOWY
Społecz
działy Pracy I Pomocy
NIEDZIELA
123) „Cienie na torach"
plotki.
nej przy Dzie1nlcowych Radach.
NIEDZIELA, 6 LIPCA
dod. „Żerań" g. 16, lR,
- Oczywiście. A jakie są Narodowych w Lodzi.
20, por. - 11; 7.7 g. 18,
Nr 12 „Dzlennllca Urzędowego
wasze plany '11.a najbliższą
MUZA (Paotanlck• 173)
20, dar.zw. od lat 14
Wiadomości: 6.00, 7.00, 8,00, 17.00,
Prez. RN m. Lodzi" Jak I po·
g.
pto~cnkl"
„Zakazane
.
przyszłość?
LIPIEC
(Bałucki Rynek l) 21.00, 23.pO.
SWIT
są d.o nabyda w cenie
przednie
J&, 18, 20, dozw. od lat
Melodie różnych narodów
- Mamy za;miar przenie§ć
„w 8.556.10Kalendarz
„Nędznicy" I ser.
zł 1.50 w Miejskim Ośrodku In·
OZI9
10. por. ,.Miasto miodzie
Me7.05
Rad.iowy.
do
kraju soo.lallzmu" nr
forma<:JI ul. Piotrkowska lOła,
się w aleję prowadzącą
Łucji
S<>·
.'10WY CWlęckowskleico 15> ży" - g. 11; 7.7 Karie1-52 g. 16, 18. 20, por. u lodie J. Straussa. 8.20 Koncert 9.30
Tamte motn;p. zamawiać prenugmachu Związków Zawodo·
ra w Paryż.u" g. 18, 2Q, 7.7,
JUTRO
Występy Opery Sląskiej
g. 18, 20 dozw. od listów. 9.00 Muz. klasyczna.
„Dziennika Urzędowe
meratę
niedozw.
mlodz.
dla
przed!!'Dkolwieku
w
dzieci
Dla
bowiem,
się
obawiam
wych,
19
g.
„Rusałka",
i6
g.
14
lat
Cyryla
ro". Prenumerata roczna wraa
nym - słuchowisko pt. „Poczta". że zapas żywności niedlugo
„Stra.szny dwór"; 7.7 g.
wynosi zł li,
llko-rowldzem
ze
MLODA GWARDIA (dla 'fATRY cs1enkleW1C'Z1 40) 9.45 „Wieś tańczy i śpiewa". 10.00
19 „Dama pikowa"
mtodzle2:v - Zielona 2) „Na are·n le", dod. „Mlo przegląd prasy stołecznej. 10.0!i
WAZNE TELEFONY
POLSKIEGO „Jak hartowała sle stal" dzl buduja Pok6l" I? Skrzynka ogólna. 10.20 Audycja ~a
WOJSKA
(Jaracza 27-29) &. 19 g. 14, 16, 18, 20 por. 12; 16 18, .20, por. 11.30; 7.7 tyryczno-rozrywk-0wa dla młodZtP.
Pogot. Ratunkowe 254-44
„Bankrut"
7.7 g. 16, 18, 20
bez jutra", ży „5 :0 dla młodości". 10.50 Pleśni
„Człowiek
s
strat Potarna
g, 16, 18, 20, dozw. od w wYk. Państwowego Chócru
Kom Mle)slu MO 253-80 MUZYCZNY (Plotrkowszwle&Łnikowa. 11.10 „Poezja l mt
M1e1s1t1 Oś1. lnfor. 159-U s.ka 243) ii. 19,15 •• Nie· POLONIA (Piotrkowska lat 14
spokolne szcześcle",
67) ,,Mury Malapagl" z ka" 11 40 Sk.rzynka wszechn· 7.7 nieczynny
dod. „Go home" g 16.30 WISŁA (Przei~zd 2)
c~' R~dio,;,ej. 11 .57 sygnał i hel·
D~i!UD~ LETNI (Plotrl~owska 94) 18.30, 20.30, por. 10, 12; „AkcJa - B , dod. „w ał 12 04 Przegląd czasopism. 12.l!i
19.30 „ObJeż.dtal.nla 7.7 g. 16.30, i&.30. 20.30
g
WczoraJ' ogłoszony został wy Teodor Owczarek i Ignacy Ku
~głw wylt. Ork.
symf.Turbina
~o~anclt
nr B
krajug. socjalizmu"
wodna
dg 13 15
16, 18, 20, por.
2-52
społeczna"
PRZEDWIOSNIE (Żerom - 14; 7.'I. g. 16, 18, 20
'i3.25 Koncert ork. rok na sprawców kradzieży z biak zostali uniewinnieni. (a~
Y d·ank·a
7.7 nieczynny
6.7 (niedziela):
1°•· OO " Sp!P.
poga
skiego 74) ,,Mały party WŁOKNtARZ (Próchnika) Rozgl.
d T omaszowskiej F a b ry k'1 Dywa
szczeclńSkleJ.
A s. m 2 (PlotrkOW·
zant", dod. „Igrzyska
~a 95). A S nr 6 (Armil
g. warny pleśni 1 piosenki" - ·~~ nów i Chodników. Faktyczni
mlecze"
.
„Błękitne
20
18,
harcerskie" g. 16,
, czerwone1 53) A ~ nr 28
18.30, 20.30 por. 11; st-muz. 15.15 Dla dzi~l·k;' s~cwg kierownicy szajki działający
por. - 11; 7.7 g. 18, 20, 16.30,
7.7 g. 18.30, 18.30, 20.30, Wl!!lko „Wesoła rod.zmw itlei na
Zs;ierska 63), A. S. nr 13
7
lat
od
dozw.
na szkodę Ludowego Państwa
opow. Nosowa. 16.00 'ie :U F l'eod lat a
dozw.
A.
15),
(Obr. Stalingradu
p OI s k'iego otrzymal'l surowe
e1
s nr 30 (Nowotki 91), A. BAJKA (Franelszlcafl.ska REKORD <Rzgowska 2) WOLNoi::" !Nap16rkow- Około wo.gla"
· Roz.gł.
- rep. ork.
Koncert
2o
17
s. nr 15 (Rzgowska 147), „za wami póld'ł !inni"
INTRUZI W OGRÓDKU '.
nieczynne z powodu re- sklego 18) „Kariera w ~~Óeła~sklej. 18.00 R. S['humann: kary:
A. s . nr 5 (Gda11ska 23).
g. 15.30, 18, 20, dozw. montu.
JORDANOV:VSKIM
Stanisław Wróblewski - 12
Parytu", dod. „Spn:y- sonata llkrzypcowa d-moll. 18.30
dla młodz.
t k .
l
d
B
Puszki·
Al.
poemat
_
ganie"
C
g
Labą"
za
mlerzeńey
7.7 (ponledzlalek):
ę ący wsp~ma ą a ra
16.15, 18 30, 211.30, por. 11, „ Y 19 17 Transkrypcje orkiestrn- lat więzienia, Jan Jodłowski!Rzgowska 84) A s nr 13 1001 Stal\n· IJALTYK (Narutowicza 20) ROMA
AMnmono„Rodzina
„Stalowi bojownicy",
dla młod.z. niedozw.; 7.7 na. ut;,.orów Rachmaninowa. 19.30 lO lat więzienia i Mikołaj Sar dla n~szych ,na3mlt?dszych oby
gradu 15). A S nr 49 (P&
„Polowanie na del wych", dod. „Opow!eś~
wateh ogrodek . 3ordanowskł.
Rejkomu" g. ~~Jodle taneczne w wyk. zespołu - 8 lat więzienia
„sekretarz
blanicka 218). A. S nr 16 'Cłod
finy" g 16.30, 18 30, 20.30 o węglu" g. 16, 18, 20.
przy ul. Żeromskiego 26 prze•
·
16.30. 181236 • 2o.3o, dozw. Instl'umentalnego. 20.00 „Na radio
(.Jaracza S2). A S. nr 19 por.
20,
18,
g.
7.7
11;
por.
11.30; 7.7. g. 16.30,
5 Felieton_ W.
,,;
d ·
·
d ·
ki jak "'
Wróbl
K · ·
weJ estradzie". 21.1Schumann.
<>d lat
(Ma t'SZ Stalin 8 50). A s
co zienme w go zinac ••
~ywa
o
12
lat
ews
od
dozw.
az1m1erz
nr
R.
1.
OdolskleJ.
!Sl
czgienka
l.ACHĘTA
od
dozw.
20.30,
18.30,
30
2
nr I? 1Wróblewskleli\O 54)
wy•
„naloty"
popoludniowych
szkodliH
lat
szczególnie
człowiek
22.00
97.
op
Es-dur
symfonia
Łabą",
nad
spotkanie
26
A s nr 26 <Kop„mtka l
1 MAJA (dawn. Robot· i(. 16, 10, 20, por. - 1.1. riomoścl. sportowe z całe1 Pols:k wy, źyjący z paserstwa otrzy- rostków 16, 17-letnich. Korzy•
A S nr 50 CP1otrkowska GDYNIA (Przejazd 2) nlkl - dla młodz CK1·
„Trójka do.zw. od lat 12; 7.7 me :U.40 Mue. taneczna. 23.10 Muzyka mał karę 10 lat więzienia i 3 stają oni w sposób niewlaści•
Program naukowo-ośwla
lińskiego 176)
87). A S nr 53 (Plac Kok wy z h us'tawe k , d ra b'ine k 1
·
t ys. zł. grzywny. F ranc1sze
czynne z powodu retowy nr 32-52, PKF nr trefl", dod „Wszyscy montu.
ścleJnv 8l
ROZGŁOSNIA ŁODZKA
A. S. nr 4t (Al. Koś- 28-52. „Przegląd sporto- chcemy widzl·d " - g
zjeżdżalni oraz używają prz11
BuAleksander
i
lat
5
.
Prycz
opow.
14 00 są.sleil'l:ka pomoc"
por.
wy" nr 2-52. „ Węgiel", 15 30 17.30, 19.30,
ciuszkl 48) dyżuruje coB. ch~lńsklego. 1uo z eykJu: kowski 4 lata więzienia. Kon- tym ordynarnych wyrażeń U•
„Polowanie na delfiny" _. ti; 7 7 g. 17.30, 1~.30
dziennie.
„N& zlotowej estradzie" - aud. rad Radziewicz - 3 lata wię- niemożiiwiając malym dzie..;
,.Poznajemy góry" g. 17 dozw. od lat 12
DY7.UK POLOZNICZO·
z bawo....
swobod
ł g
2 t ~s ..z.
pt ,Dwa zebrania". Wyk, Ork. · ·
18, 19, „Pleśń Abaja"
(;tNF.ROl.0011'7NY
ną a
•
i
rzy'.'l'ny. R Y c'om
M~ndolin. LRPR T. Czajkowska - z1ema i
Złotno)
g 20 Program dla naJ- SOJUSZ <Nowe
Dziś dyżuruje cała dowyrost"4
grupa
owa
Czyzby
Ładynsk1 i Marian Noszard
akomp.
Dobrzvńskl
T.
~opran
„Kulls:v ringów", dod
młodszych: „Chomik ba szpital nr 2. ul. Krzepo 2 lata więzienia,! ków nie miala innych zatn~
aud. prowadzą: H. Wąsalanka ljwak samolub", „Była soble „Nauka I technika" nr
~leniecka 2, 7. 7. szpifal
2 lata teresowań Z>rócz dzieciec11c1'
Łódzki"
M. Jetewsk!. 16.20 Aud. słuchowi Kazimierz Mazepus mrówka", •. Cz1'1!'od>.łP I· 13-50 g. 17, 19: 7.7 g. 19,
im. M. Curle-Skłodow- ~
.i,.t
...... 't
zl
l
. . .
skowa pt. „Wesołe kumoszld".
ska torba" g. 11, 1.2. l3, dozw. od lat 12
11kieJ - ul. Curie Skłodow
500
grzywny. '""'" atvelh„
.
,
w1ęz1ema i
Wladomośei sport. lnk·
,
22
30
16: 7 7 g. 1&
sklej 15.

Szknla nr 99 przy ul.
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PIOSENKĄ I• SATYRĄ

Encyklopedia
wiecznej radości

pomagają

swoim kolegom

J'ednym z n11jWSPanlalszych ubytków piśi:\ilennlctwa chińskiego
jest „En.cyltfopedla Wle=ej ra•. „,Poprzez młasta, poprzez
dości" „Yun Leda dian".
wioski
PoW&tała ona w XV wieku 1 1 Jl k
i i
l A
pracowało nad nią 2160 uczonych
ną PDe ąg Z ca e;
.
pod kierownictwem 3 nam!estnlPolski
ków, 5 „dyrektorów" ! 30 „wlceDo Warszawy pędzą z każdej
dyrektorów".
Składa się ona z
strony .
-a:> . ~37 bogato
ilustrowanych tomów.
Na Zlot,.
Na Zlot!
Encyk:Ioped!a ta przechodz!la w
ciągu historii zmienne koleje loDzwoni nasza pie§ń wesoła
su: część uległa znlszezeniu, część
Rytm jej wystukują kola
rozproszyła się po świecie.
Z letnim wiatrem pociąg
Niedawno ZSRR, przekazał Chiń
nasz się §ciga„."
sklej Republ!ee Ludowej 11 tomów, które z początkiem XX
Znacie tę piosenkę? Chyba
wieku przedostały 5lę, okrężną tak.
drogą, do Rosji.
W dniach ożywionych przy

gotowań do
Zlotu Młodych
Przodowników jest ona ulubioną i bodaj jedną z najpopu
larniejszych piosenek naszej
młodzieży. Piosenki
tej
pt.
,.Pociąg zlotowy", skomponowanej przez Olearczyka słu
chamy właśnie siedząc w niewielkiej, zaciemnionej sali. Z
małej, świetlicowej scenki pły
nie piosenka. I choć słowa jej
i melodia łatwo wpadają do
uch·a ,
to jednak by jeszcze
bardziej
ułatwić słuchaczom
. ·
· t
·
j d
JeJ
zaparmę arue,
e en ze
śpiewających ciska nagle ze
sceny na widownię plik egzem
plarzy piosenki. Po chwili śpie
1
W
a ca ł a sa· a.
Tak rozpoczęła swój występ
brygada
artystyczno-propagandowa ZW ANN (ten skoroplikowany skrót oznacza ZaSztuki, z którymi
kłady
Wytwórcze Aparatów
Ludowy WojewódzNiskiego Napięcia).
Oprócz
ki Teatr Objazdowy
niej przez scenę świetlicy CBT
d<>clera do najbartam się bowiem odbywały
dziej odległy-eh zawystępy przewinęło się w
kątków naszego woub. tygodniu w ' ciągu jednego
Jewództwa - 'Cieszą
wieczora 6 innych jeszcze tasię
wfród ludności
kich brygad z różnych łódz
ws! I mla.ste<Cze!c okich zakładów przemysłu megromnym Powodzetalowego. Byliśmy więc świad
niem. Obecnie teatr
kami skromnego i niejako o
ten Wystawia kome
rharakterze na wpół zamknię
dię Wielkiego rosyjtym przeglądu 7 brygad „Meskiego dramaturga I
talowców", współzawodniczą
twc>rcy realistycznecych o zdobycie nagrody ufun
go teatru rosyjskie•
dawanej przez Zarząd Głów
go
Alelksan4ra
ny
Zw. Zaw.
Metalowców.
Ostrowskiego - pt.
Nawiasem
dodać tu należy,
„Ostatnia <>flara".
że śledząca z uwagą przebieg
Do teJ p.ory teatr
ty1th występów komisja ocen
Osiągnął Już
ponad
przyznałaI nagrodę brygaIO przedstawień tej
dom: Fabryki Maszy:;i Rolnisztuk!, a Ilość wiczych „Kraj" w Kutnie i Wydzów, kt6Ta ją otwórni Sprzętu Mechaniczneglądała przekracza cyfrę ·30.0001 W dnlR>Ch najbliższy-eh nastąpi go w Łodzi oraz wyróżniła bry
osób.
prapremiera teJ sztuk! w Plotrko gady CBT i ZM im. StrzelczyZespół
Wojew6dzldego Teatru wie.
ka w Łodzi.
przygotowuje się do wysta.w!enla
Na zdjęciu: IDCena • aktu II
Przegląd 7 brygad artys.tycz
prapremiery wsp61-czKneJ polskiej „011tatnlej ofiary". Od lewej: no-propagandowych
dostarkomedl! muzy-cznej pt. „Przy,goda Adam Cypr1a.n (Flor Fedulyez) I czył nam wiele materiału do
1 &głoszenia" pióra Mariana Mar- Marla Ur1iynówna (Julia).
rozważań na temat rozwojuca l Waldemara Kazane-ckiego.
tej nowej i ważnej formy pra

11

I

cy kulturalno-oświatowej
gruncie łódzkim.

na

Dzięki uwarteJ w programach
brygad ostrej satyrze niem!łosler
nie chłoszczą.c.ej obiboków, bumelantów, brakoro.bów, biurokratów
itp. oraz dzięki poświęcaniu uwagi ta ·kże ! 01Sią,gnlęciom · zakładu,
a przede wszy;;tkim jego przodu·
jąeym
pracO'Wllikoan oraz zespołom bry§.'J:dY <>ddzlaływują mo·
bilizująco na zał<>gę zakładów, zao.strzają jej c7'11Jność wob~c wrogich jedno.stek. W tym sensie bry
gady pomagają wykonywać plany
produk-cyjne.

Krótkie, kllkanaklt~ minut uledwie trwające PTOgramy brygad, wyistępuJą.cY'Ch najczęk!ej
podczas przerw śniadaniowych lub
obladow}"Ch, motna z powodzeniem porówn~ć ~o tk~ej glaz~~~
czy „błyskaw1ey• za a owe .
gramy cechuje prostota, aktualna
i pD'Wiązana. z produkeyjnyml za.
gadnienlami zakladupr...!!mtę!!,Yekja.!
podana w lekkiej,
-•· ..-d<>weipnej f<>rmle.

Z TEATRU

Szkoda więc, że w Łodzi nie
docenia się jeszcze roli brygad. Po,"linny na nie jako na
nową i ni-ezmiernie pożytecz
ną formę pracy propagandowo-kulturalnej zwrócić baczniejszą uwagę związki zawodowe z łódzką ORZZ na czele.
Słuszna
i cenna inicjatywa
Zw. Zaw. Metal~wców, kt~r~
zorganizował opisany wyzeJ
przegląd i który posiada na.iwiększe jak się wydaje w Ło
dzi o&iągnięcia tak pod względem ilości
zorganizowanych
brygad jak i ich poziomu _
j est
godnym naśladowania
przez inne w Łodzi związki
zawodowe przykładem
•
Jstn!ejąee Jut brygady oto>Czyć
należy troskliwą opleJ!.ą.
Trzeba

organizować

współzawodnictwo

brygad, wciągać do pomo-cy kon·
sultaeyjneJ 7.awodowych aktorów
(dotąd
w większośei wypadków
brygady nie <>bjęte zostały patro
natem
zawodowy-eh
alttorów).
Trzeba wreszcie udzielić brygadom pomocy w zakreoSle podnou:e
nla pozioonu tekstów słowny<Ch,
które niejednokrotnie pod W2)!<'lę
dem język·owym I styll;;ty•cznym
pozostawiają wiele d<> życzenia.

Z. N.

zaladowanie, inni znów musza
je
później
prosto;oać.
A
Czytelnik P. K. donosi, ~e wszystkiego tego mozna unilczarówno personel dworca Łódź nąć, kiedy się trochę„. poKaliska jak i obsługa pocią myśli.
gów zdążających w kierunku
Zduńskiej Woli tidziela niewłaściwych
informacji o zatrzymywaniu się pociągów na
mniejszych przystankach, rn
s. KowaL~kl - Interwen!owaiiś
powoduje, że pasażerowie np.
my. Prosimy zgłosić się do ob.
zamiast do Lublinka są zmu- Krzynowek,
Zakład Ubezpleezeń
szeni jechać do Pabianic. Na- Społecznych przy ul. Wólczań·
skieJ
22'5.
raża to ich na koszty i stratę
czasu oraz źle świadczy o
U-czniowle szkoły zaw<>doweJ
sprawności
informacji kole- przy „Boru.cie" - Sw!adectwa zo
stały wstrzymane tylko tym uczjowej.
niom, którzy nie oddali kart oble
ZŁA

INFORMACJA

TYLKO POMYSLEC

gowych. Karty obiegowe służą ja
ko dowód uregulowania WSIZeJ.k ich
należności , zwrotu książek do b ibl ioteki i powierzonych narzędzi.
sposób ten jest praktykowany we
wszystkich szkołach zawodowych.
Swiadectwa otl'!Zymacie po zwrocie
kart obiegoWYch.
A. Krzemiński - Wiersz Jesz·
cze słaby, ale niewą~liwle ma
Pan zdolności, trzeba tylko Je roz

Kierownictwo Zaopatrzenia
Bud. nr 2 nie wykazuje widocznie zbyt wiel~ie~
znajomości transportu
3eśh
po żelazo zbrojeniowe w prę
tach dwunc.~tometrowej dłu
gości wysyła dwa samochody
ciężarowe, zam!ast wozu . kon.: Wijać.
nego. Przy takiej orgamzac1i Obywatel z S!cradza - Interwe
transportu robotnicy muszq. niowaliśmy _w WoJ. Radzie Narodowej. Dyrektorowi poJeeono
m eczyć się, aby pręty pozginać wpisanie
stopnia do świadectwa
do' długości umożliwiającej maturalnego.
Zarządu

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

8111 dzi·e wi·nda ma-,

.

. d ·

O zepsuteJ wm ~~ ~g
chu przy AI. Ko.sem
. 48?

w ktorym na 4 piętrze ~1eśc1
OB. A. S. 1) Swladezenla za ur•
się rentg~n i c~1r.urgia maz?wa pis~lismy meJednokrotme. lop macierzyński wypłaca zakl~d
praey w przypadku gdy liczba
W wyniku naszych .artykuł?w pra•cowników zakładu nie przekra
!ipr~wa doczekała się rozw1ą- cza 50 osób, gdy ma więcej - zakład
Ube1JI1ieczeń
Społecznych.
zarua.
_
załatwianiu należy p-rzedlo·
Oto Jak się dowiadujemy, Przy
żyć zaświad-czenie z mlej.sca pra·
najpóźniej
do dnia 15 bm. cy oraz wyltaz poborów za osta ~
ma nadejść z Bytomia sta- nie trzy miesiące. 2) W sp~avna
Iowa lina, potrzebna do re- odtworzenia metryki urodzenia na
peracji windy. Praca mon- leży zwróeić się do Sądu Powiato
wego, w którego okręgu znajdu·
tażowa nie
potrwa długo, je się wieś. O rn!ejs·cu siedziby
"" j
ł wi
tak, że W dru6.e pe o e sądu poinformuje Gminna Rada
lipca winda będzie już zre- Narodowa,
W. Ł. - Stanowisko zajęte prz~z
pero wana.
Po przeprowadzeniu napra- spółdzielnię „Elektrogranit'', że
należy się Panu zasilek od o;lerp·
wy windy chorzy nie będą po- nla rb., jest niesłuszne. Z pned·
trzebowali już wspinać się na stawionego przez Pana stanu fak·
4 piętro, a „Dziennik" pi- tycznego wynika, że zasiłek ro·
sać na ten temat krytycznych dzinny J>rzysługuje Panu ,1uż od
1 Up-ca br. i winien być płatny "
notatek.
poezątkiem sierpnia.
'
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SPRZEDAM lub zamie- KUPIĘ motocykl
BMW ZAMIENIĘ sam<>dzlelne 3 3-MlESIĘCZNY kurs kro ZGUBIONO umowę za- ZGUBIONO kartę me•
nię motocykl „Harley De 350. Oferty Biuro ogło pokojowe mieszkanie
Kaczorowska
Ju, szyeia ! modelowania. wartą z Państwowym
dunkową
wid.son" z koszem na so szeń Plotr<kowska 104a pod wszelkie wygody {lokalne Instytutu Przemysłowo- no polem Tytoniowym Mo
Mazowiecka
w Bronisława.
75'0 naj·chętnleJ BMW. .• Poszu.kuję"
(9368-G) centr. ogr.zewanie) w 01- Rzernieślnlczego. Zapisy Łodzi z dn. 22 maja 1947 49 m . 12
(8079-G)
Robotników
budowlanych, wykwalifikowa- lo
Łódź Kilińskiego 13 godz.
SP-RZEDAIU kuchenkę ga sztynie na podobne w t.o Stalina 7 od 11-16.
nr H. 2-58 nazwisko Halinych: posadzkarzy, murarzy, blacharzy lastry- .9-11
(9500-G) zową dwupłomlenną, trzy dzi. Oferty Biu·ro OgłoZGUBIONO kartę mel·
karzy oraz robotników niewykwalifikowanych
OPOZNIONYCH przy go- na Kowalczyk, Różyca !, dunkową Helena Komo(9330-G)
SPRZEDAM licznik sa· płomienną z piecykiem l szeń Piotrkowska 104a pod towuję w tern.pie przyś- gm, Ga!J!cówek
zatrudni
natychmiast Państwowe Przedsię mochodoWY ,.Argo" duże piec kąpielowy, Sienkie· „O_lszty_ri.-=- pilne u
rowska Łódź, Stalina 42
pleszonym do małej ma- ZGUBIO.NO wejścriówk~ m 61
(8020-t;)
wicza 89 m. l
(9331-G) POMIESZCZENIA przy ro tury
biorstwo Robót Kolejowych nr 10 w Łodzi. Łódź, Wschodnia 51-10
od kl. V podstawo- fabryczną na nazwisko
Zgłoszenia osobiste przyjmuje Dział Kadr KOSMOGRAF • dyktafon SPRZEDAM samochód - dzlnie poszukuje samotny wej i poprawki. Nawrot Paulina
Kutlan, Hutora 26 ZGUBIONO kartę melOpel Kapitan stan doory. inżynier.
Oferty Biuro 13-8
!9377-G)
przy ul. M. Buczka 7-9 (dawniej Magistrac- <Io nadawania i odbioru Oglądać Gdańsk-Wrzeszcz
dunkowa H-XII 10320 He
Ogłoszeń Piotrkowska l04a
KOZN~·
ZGUBIONO
legit. Zw. len a Wrzeszczyńska Łódt
ka). Warunki płacy według układu zbiorowe- na płyty - komplet wy- Paderewskiego 7, Poznań pod „Pilne"
19479-G)
posażony sprzedam 5000 ski
Zaw. Jadwiga Smela, Mu Marysińska 51
19293-G)
go dla robotników drogm,vych zwrot kosztów Słota, Katowi-ce, Opolska 3
ZAMIENIĘ 2 pokoje ku- ODSWlEZALNIA
obuwia rarska 14-14.
(W82-G)
Przejazdów.
1779-K KUPIĘ orygina•J ny wózek
ZGUBIONO kartę mel·
zamszowego
1
skórzanego
chnia,
łazienka,
gaz,
śród
L.AOflAlt. ł'ltACY
Irena Jurzyk,
mieście Łódź na podobne oraz gaianterll sl;:órzanej. ZGUBIONO leglt. Ubezp. dunkową
3-ch technolog.ó"!" 1-go technika, tokarzy, ślu czeski głęboki. Oferty Biu
Łódź. Zacisze 6--4
Piotrkowska
9
w
podwóSpoł.
Na.zwis.ko
StanlsłaKraków.
Oferty
Biuro
ro Ogłoszeń Piotrkowska POTRZEBNA pomoc do(9392-G) wa Pyszkowska, Nowosarzy I robotmkow zatrudnią od zaraz Łódz 104a„ „ Wózek"
(9482-G) mowa. Zielona 3 kwia- Ogto.."IZeń Piotrkowska l04a rzu
(8064-Gl ZGUBIONO kart<: mel(9484-G) , RĘCZNE malowanie tka miejska 5.
kie Zakłady Maszyn Włókienniczych w Łodzi
(9S26-Gl pod „9484"
SPRZEDAM dz!ał·kę 12x26 ciarnia.
dunkową l pokwitowanie
ul. Niciarniana 41-45. Zgłoszenia przyjmuje m w Łodzi przy ul. W\weJśctlóW"okę na dowód osobisty Włady
MŁODE małżeństwo bez nin przyjmuje zamówie- ZGUBIONO
BLACHARZA i przyucza
Dział Kadr.
1751-K tolda 27 . Oferty Biuro nego w blacharstwie oraz dzietne poszukuje pomie nia pojedyncze kupony i lfab~czną Czesława Rad- Sława Martyniak Napiórko wskiego 17.
Ogłoszeń Piotrkowska ucznia prz:rimę. Łódź, szczenia przy rodzinie. - większe !lości. - Modne wanska Bukowa 3.
(8001-Gl
'!'kaczy na krosna angielskie rewolwerowe, 104a „Działka"
(9477-G) Praska 9, boczna Naoiór- Oferty Biuro Ogłosizeń wzory. Tel. 2.J.3-57 godz. ZGUBIONO legit. ZMP
PiotrkowSka
104a
„SpoZGUBIONO
7-9
kartę
r:_ano.
(9480-G)
706584
Józef
Rojek
melSietkaczy na krosna kortowe, śrubowników, SPRZEDAM motocykl - kowsk!ego.
(95Ó4-G) kojny",
(9485-G) PRZYJEZ~NY specjalista radz.
(8048-G) dund<ową .ran ina Os tarzyk~ęcaczy i robotników go~podarczych za_ DKW 200 cm z częściami POTRZEBNA pomoc do
SZe\VSka ul. Kusocińsk i ewyremontuje, uruchomi
r.udnią natychmiast Zakłady Przemysłu Weł zapasowymi Łódź, Nowot dziecka. A. Ludowej 30 STUDENTKA II roku sto szafę
(8014-Gl
lub komorę chłod- ZGUBIONO leglt. SZ)<OI· go 14--4
Ki 8 m. 15.
(9470-G) [m. 11.
(9476-G) matologii poszuku.'.e poną
PŁ Władysław
Wójto
nianego Im. W. 1 Łukasińskiego Łódź, ul. Noniczą, a mle.iscowym mon
m!esziczenla
sublokatorZGUBIONO
w!m
A.
kartę
melCzerwonej 49-6.
SPRZEDAM
8-izbowy
LO fi.ALB
napełni
automaty
~o~ki 83-85. Zgłoszenia osobiste przyjmuje dom
&kiego z niekrępującym terom
dunkowa Maria Opioła z ogrodem 1.5 ha
wymieni wszystkie dla
Zlał Personalny ul. Nowotki 77.
ZGUBIONO wejściówkę Napiórkowskiego 150
1786-K ziem! w Zgierzu oraz ra PRZYJMĘ na mieszkanie wejściem. O!erty Biuro 1w liki. Zgłoozenia
August
dioodbloT01ik Sul-:ier•-Tele 3 studentów lub uczniów Ogłoszeń Piotrkowska 104a KuleSIZa wieś Dąbrówki, fabryczną Janina Sysiak. ZGUBIONO kartę
melB?-ansis~ę wykwalifikowanego na stanowisko funken-Spltzen.
Oferty Wiadomość ul. Obr. Sta- pod 11 M_~~~ia u
p-ta Zgierz.
(9457-G) Łódź, ul. Warszawsil<:a 41. dunkową Helena Go lańkier.. k~1ęgowoścJ finansowej z jednoczesnym Biuro Ogłoszeń Piotrkow lingradu nr 28 (sklep ga- ZAMIENIĘ dwa pokoje,
ska.
Zarzewska
32-34
ZGUBIONO
3 kwity kolanteryjny).
(9406-G) kuchnia, wygody. Radom ZA znleslawi<'!nie ob. Drą
pełmemem obowi.ąz~ów zastępcy gł. księgo ska 104a pod „N"
misowe l sklep MHD 704
wego o~az robotn1kow niewykwalifikowanych SPRZEDAM motocykl - ZAMIE?!.'lĘ 2 pokoje ku- sko na inne miasto. Wa- zilkowo;kiego Stani.slawa„ kwit 1185 2 sklep MHD ZGUBIONO kartę mel·
zam.
w
Piaskach
gm.
Nie
runkl
do
omówienia.
dunkową
Ra
na nazwisko
zatrudnią natychm.iast Łódzkie Zakłady Pl- DKW.500 cm sześc. Łódź, chnia Ruda Pabiank·ka rlomsko, skrytka pocztoborów przeprasza ob. Pa 709 kwit 1048, 1049 Stan i- Z-Ofia Głowacka, Rzgowsława
Gielec, Kilińskie- ska 59
na duży pokój, kuchnia wa 19.
wow~rs~o-Słodo_wn1-0ze. Zgłoszenia osobiste ~~órna 55 m. 3
(9170-G) stwa Franciszek, Niebo- go
(7979-G)
4.
(8021-G)
rÓ\V, Rrn· Nieborów.
SPRZEDAM mot0-"3·ki - wygody, Łódź. Oferty Blu
przyJmUJe SekcJa Personalna Łódź, Orla 25.
DKW 350 zgierska 124 tel. ro Ogłoszeń Piotrkowska ZAMIENIĘ dwa pokoje,
ZGUBIONO
kartę
melSKRADZIONO kartę mel dunkową
Z G V B V
(9166-G) l04a .,9516"
1770-K 102-56.
(9516-G) kuchnia, łazienka, wsze!na nazwisko
dunkową
na nazwisko Janina Buehowlcz,
kie wygody Stoki na poO groSzewców na nowe i reperacje zatrudn· na- DKW 100 cm PO remon- SAMOTNY poszukuje po kó.1. kuchnia. wygo-Oy - ZEGAREK złoty zgubio- Barbara Kijewska Si en- dowa 28.
(8055-G)
1
tychmiast Spółdzielnia „Przyszłość Rob otnl- cie sprzedam. Oglądać od mieszczenia sublokator- śródmieście. Oferty Biuro no 2 lipca. Zwrot za na- kiewicza 95 m. 26
poniedziałku
Nowomiej- skiego telefonować 196-00 Ogłoszeń ,.Prasa" Piotr- grodą, _Stalina 6~76
ZGUBIONO kart<: melcza" w Łodzi, Piotrkowska 105, tel. 116-01.
ZGUBIONO legit. stu- dunkową
ska 12-,13
(9448-G) wewnętrzny 22 w godz. kowska l04a ,,Słoneczne••
na nazwisko
ZGUBIONO pieczątkę o denoką AM.
Nazwisko Helena Jasińska Targowa
13-14.
(9515-G)
1781-K SPRZEDAM motocykl 200
DO wspólnego pomlesz- brzmieniu: Pracownia To ąuwna Hanna, Wyspiań- 5l-28a.
(8045-G)
Zilndapp, Łódź, Wscho- ZAMIENIĘ pokój na po. czen!a przyjmę starsze~o rebek Helena Jugiel, Czę ski ego 26
(7983-G)
dnia 66 m. 4
(9441-G) kój, dzielnica obojętna. oana. Łódź, zachodnia 71 stochowa 72.
ZGUBIONO kartę mel(9514-G)
ZGUBIO·NO legit. ZNP i dunokową
Lipowa 58-103 m 18
na nazwisko
(9428-G) 5 LIPCA 10-10.30 w tak- kartę meldunkową
HANOMAGA garba Le go, IWiadomość
piet
Kaz! Bronisława Trela Łódź,
części kuplę.
Łódź, Ko·
ro.
(7390-G)
sówce zostawiono braooo miera Wardzińska Jara- Podrzeczna 26-2
ZAMIENIĘ
2
pokoje,
kul.•;l{AKZB
SAMOCHOD osobowy wy pe·mika 24-16 Szanltie· IZAMIENIĘ słoneczny poJetkę
PI"OSZ(;! o cza 15
złota.
(7987-Gl
cofany, sześclo-ośmio cy- w_icz.
(942'!.:G) . kój z kuchnią na dwa z eh ni a, wygody, gaz, tele zwrot za nagrodą. DzierD r LA s'Z EWSKJ cnoroby lindrnwy
ZGUBIONO karte melkupię. Zabrze fon. centrum na pokój
'--i
le git. zw. dunkową
skórne. weneryczne
ul skrytka pocztowa 18 .
żanowska, Łódź, Kili.I\skie ZGUBIONO
KONIA z uprzężą, resor 1lcuc,,.., ą. Oferty Biuro kuchnia, wygody.
na nazwisko
Tel.
Wl ęcltOWSltleii 0 28 7· 30-9· ==="-''-'--- - .:..:.:__ ,kę sprzedam. Nowotki 130 Ogłoszeń Piotrkowska 104a 161-10 do godz. 14.
(9512-Gl Zaw. na nazwisko Henry Edward Gorzewskl Srego 121.
(7990-G) brzyńska 7-17
1pod „Zaraz"
ka Czyż
17-tw 30
rain7-G) MOTOR NSU z koszem Oglądać godz. 15-17
(7984-G)
(8007-Gl
le git. nr
w dobrym stanie sprze- ·u-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111• SAMOTNA poozukuje po SKRADZIONO
ZGUBIONO 2 karty melDr Jadwiga AN'Fo11.o. dam. Wiadomość Łódź,
mieszczenia su.'blokator- 338 wydaną przez Prezy- dunkowe H-XV 9480 Ko- ZGUBIONO kartę melna nazwisko
WICZ skórne, wenerycz- Próchnika 4-1
skiego. Oferty Biuro Ogło di urn Rady Narodowej walski Leon, Sieciowa 2. dunkową
ZAWIADOMIENIE
Zdrowia
Stanisława
ne, kobiece 3-7 PróchniWydział
Opólska Raszel'1 Plotrlrnwska 104a - Łódź
Kowalska Irena
H-XV domska 10
ka 8.
SPRZEDAM wózek spor- Projektaucł (inżynierowie i technicy), kreśla. 11„AG".
(7998-G)
(9368-G) na nazwisko Jadwiga Łu 9481. Sieciowa 2.
czak owska ul. Kopernitowy w dobrym stanie.
ZGUBIONO kartę melrze i kalkulatorzy (kosztorysiści), którzy w ZAMIENIĘ 2 pokoje, ku ka 6
Dr ZAURMAN specJau. Aleja Kościuszki 93-27
(9450-G) ZGUBIONO
kartę
mel- dunkową
na nazwisko
&ta skórne, wener;irczne DKW- 350 „Sahara" sprze związku z ogłoszeniem z dnia 22 i 25 czerwca c_hnia, wygody, taras, Ju-1 SKRADZI-ONO
stempel dunkowa. Naz.wls!{o Jerzy Janina Bogusławska
zam.
\Janów na domek Jedno.
8-9.30, 4-6 Narutowicza 2 dam. Szara 3 m. 8.
rb. złożyli pod „Dokumentacja" swoje oferty, rodzinny,
Karsz,
Drewnowska
9-19
3 pokoje, kuch Ignacy Romanow-ski PIP·
Łódź Piotrkowska 112 m. 4
Dr CZYŻYKOWSKI cho- GINEKOLOGICZNEGO ga proszeni są o łaskawe 1noiliwe jak najszyb- nla. Oferty Biuro Ogło- karnla Łódź, Wojska Pol
Piotrkowsika l04a skie.go 92
(9443-G) llllłlllllllłlllllllłlllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
roby serca i reumatyczne binet>1 urządzenie wy- sze złożenie ofert ponownych(do Biura Ogło szeń
4-6 Gdańska 65a.
dzierżawię Stalina 62-76 szeń ul. Piotrkowska 104a-również pod „Do- „od ,.Rodzinny"
WYDAJE Instytut Prasy „CZYTELNIK"
kartę mel
SKRADZIONO
_,.
..._.o;;;;;;;;;;;;~-.:\"~~;;:5 PO POł.
(9489-G) kumentacja", ponieważ uprzednio złożone odunkową, leglt. służbowa ~Redakcja i AdmlnlstracJa, 'Łódź, ul. Plotrl;:owska 98,
GAH
u.,;NTYS'l'~C:t;Nl!NAUKA I WY1:tl11\'I<
AM, prawo jazdy na na- ;tel Centrala 283-00, Red Nacz 125-64, godz. przyj,
SPRZEDAM radioodbior- ferty, także z innymi b. ważnymi dokumenGABINET techniczno-den nik . „Philips".
MASZYNOPISANIA, ste- zwlsko S\pa Konrad Zie- :12--13. Sekretarz od pow 204-75, godz. przy). 10-12,
Wiado- tami
skradziono
przedstawicielowi
naszej
(9418-G) ;:dział gospodarczy 141-10. dział sportowy 208-95,
tyi::tyezny specjalność ko mośc. Nawrot l warsztat
no grafii biurowej. Kursy Jona 65--12
;:
dział miejski 114-32. dział listów 143-80.
rony, zęby steelonowe, naprawy Pokrz;v~·- Spółdzielni w dniu 3 bm. Zaznaczamy jeszcze Stowarzyszenia Sten ograkslążeczk:e
ZGUBIONO
Sienkiewicza 27 Pawlikow
raz,
że poszukujemy siły z terenu całego wo- fów-Maszynlstek. Zapisy magarzynową cukierniczą :iRedakcJa rękopisów nie zwraca, za treść I terminy
DO
sprzedania·
motocykl
i
ogłoszeń n!e bterze ot\powledzlalnoścl.
1-ki tel. 108-23.
19425-Gl
Kilińskiego 50. Plotrkow
Łódź,
„Zilndapp" 600 z koszem jewqdztwa łódzkiego ze szczególnym uwzglę ska
(9121-g) Marian Wilmański(9005-G) :oz!ał ogłoszeń. Piotrkowska t04a, tel. Ul-50 i 114-75,
83
Kt ,,,,.„_„1·1<ł'FOA7
Łódź, Kilińskiego 13 go- dnieniem Łodzi i Pabianic Gdańska 6.
do zatrudnienia
E
czynny 8-16. w soboty 8-14
- _
dzina 9-11.
(9501-Gl stałego lub ~zęściowego (w miejscu zamiesz- SEKRETARIAT Kursów
;Prenumeratę mle~lęezną zł 4.05, kwartalną l':ł 1%.15,
Admlnl&tracyjno - Handlo- ZGUBIONO leglt. stu den EPółro-cznle z! 24.30 przyjmują wszystkie Urzędy
DO sprzedania
samo-,SPRZEDAM Parkiet po- kania) - także i na prace zlecone. Spółdziel wych IPR, Andrzeja
4 cką . Łódzkiej A~ademil :1 Agencje Pocztowe oraz listonosze miejscy 1 wi•J·
chód marki DKW 700 pół dloirow~. Of~rty . Biuro
przyjmuje zapisy na wa- Medycznej Wacława Sko- 2scy na teren!-e
całeJ Polski w terminie do i:; każ•
kabriolet po remoncie na Ogłoszen Łódz, P1otrkow nia Pracy Biuro Dokumentacji Technicznej.
kacyjny kurs księgowo- czy las, Wię-ckowskiego 5 • ,
deg1> m-ea na okres następny.
~bodzie. Tel. 192-16.
5ka 104a pod „Podłogi"
1791-K śc i 1 masz y no p isanta.
m. 12.
9317-G)
Jteila g u Je KOLEGIUM REDAKCYJNE

I

f

------

--

U głoszenia drobne

-

.DZIE;NNl.K

ŁODZKI nr 161

(247'11 '1

Gdzie
'
zapalono znicz
Panie Redaktorze!

Uprac. Jarosfawa Niecieckzel{o

Przed wyfcigiem kolarskim ,,Dziennika"

(64)

Adamczyk rozpoczął konku- liczane. Jedni mówili, źe
bardzo dobrze. W bie- Adamczyk powinien znaleźć
100 m miał czas 11.7. się na 6 miejscu, ale nie wszws
·
wynikiem 7,08 skok cy byli optymistami.
Zwyciężył, jak było do prze
w dal, a Gierutto uzyskał spo
śród dziesięciobojowców naj- widzenia, po bardzo ciekawej
l('pszy wynik w pchnięciu ku- walce Mathias, uzyskując 71~{9
DoroczVII
Zainteresowanie
nym Wyścigiem o puchar prze lą
14.53, wówczas gdy pkt. Na dalszych miejscach
chodni Redakcji „Dziennika Adamczyk miał Zapalanie znicza nie odbylo
13.20. W znaleźli się: Heinrich {Franł,ódzkiego" z każdym dniem skoku wzwyż Gierutto z Kuź cja) 6974 pkt. i Simmons
się w .!wiq.t11ni Zeusa na OlimNie było rzeczą zbyt łatwą 1skręcą na ul. Pabianic~ą na slaje się coraz większe. Liczne mickim skoczyli po 170 cm, (USA) 6950 pkt.
pie który jest trudno dostępAdamczyk
łlq górą w pólnocnej Grecji ustalić aż trzy trasy tegorocz- start przy parku WenecJa.
7.głoszenia kolarzy z całej Pol a Adamczyk 175. Stosunkowo zajął ostatecznie dzieV<riąte
Komisja ustaliła już dokła- ski są tego najlepszym dowo- gorzej poszło w biegu na 400 miejsce mając 6712 pkt. Przed
(2985 m), slawną wprawdzie nego wyścigu kolarskiego 0 pu
„Dziennika dnie czas startu i obliczyła, 0 dem.
w . mito'.ogi.i,. lecz. zupelnie do char przechodni
ro. W każdym bądź razie spo nim było trzech EuropejczyO dalszych szczegółach In- śród naszej trójki Adamczyk ków, trzech zawodników USA
zawodnicy
godzinie
dziś dnia mezamies~kalą. Po- Łódzkiego". Dyskutowano dłu której
mieszano t:i oczywi.§cie .naz- go. Odbywały się liczne zebra przejeżdżać będą przez posz- formować będziemy w następ- miał
zdobytych oraz po jednym z Australii j
najwiecej
.
nych numerach „Dziennika". punktów - 741J. podc7<>s f!dv Argentyny.
wę g~ry OI:mp z malą w~os7cą nia. Zgłaszano różne projekty, czególne miejscowości.
Ostatecznie postanowicno, że
na ?~lwysp~e peloponeskim
Kuźmicki wygrał pojedynek
656, a Gierutto
Kuźmicki krainie Elida nad rzecz"'ą trzeba koniecznie wziąć pod
z Gierutto. Łodzianin zajął
610.
Olimpi~.. Ti:m uwagę stan nawierzchni naAlfejose~ W międzyczasie rozegranC\ 16 miejsce z sumą punktÓ\'q'
to, :V rumach doryckie] ś~n~- szych dróg dając kolarzom mo
finał biegu płaskiego na 400 6153. Gierutto był na 19 mie}tym ? trzech ;iazwach, ~JOswię żność rozegrania walki w jak
m. Triumfowali Murzyni. Naj- scu z 6106 pkt.
cone1. Zeusowi odb,11,la się tra- najlepszych warunkach.
Skoro tak szczegółowo pn:y
lepszy czas uzyskał Wint z
Członkowie komitetu orgad1fC1JJn.a uroczystosc rozpala,Jamajki - 46.2. Za nim był pominamy sobie dzies·ięciobój
to
Olimpiady,
nizacyjnego z przewodniczącym
nta znicza.
jego rodak Me Kennley-46.4. londyńskiej
że rekord
Rolę miejsca fiwiętego dla Sekcji Kolarskiej WKKF JaW pierwszeJ szóstce najlep- warto nadmienić,
Trasa wYścigu Jrolarsklcgo 01 Jednocześnie przypominamy, s.zych czterystometrowców nie olimpijski należący do Morriealej Hellady odgrywala Diim nem Wróblewskim na czele po
pia do roku 390 naszej ery, stanowili więc ustalić nastę- puchar przechodni „Dziennika · że w Tomaswwie protektorat było ani jednego Europejczy- sa (USA) wynosi 7900 pkt.
Studentowi z Kalifornii. obecu· którym cesarz Teodozjusz pująt:e trasy dla trzech wy- Łódzkiego" przechodzić będzie nad półmetkiem I lotnym finf_ ka.
zabrakło
zwycięzcy,
szem objęli robotnicy Tomaprzez Piotrków i Tomaszów.
Ścigów.
Wracajmy jednak do dzie- nemu
zakazał odbywania igrzysk.
Patronat nad lotnym fin!- szowsklch Zakładów Włókien sięcioboju. W drugim dniu za- więc do wyrównania rekordLI
Trasa wyścigu głównego na
Trzęsienia ziemi w VI wieszem w Piotrkowie objęli ro- Sztucznych.
czął padać deszcz. Bieżnia by- olimpijskiego 761 pkt. Odpo"Jw naszej ery obalily w gru::.11 dystansie około 150 km. proszcugóły dotyczące ła mokra jak gabka. Konku- wiada to skokowi w dal - 680.
Dalsze
BawełniaKo.mbinat'!'
botnicy
na
sta~tu
ze
będzie
wadzić
wspaniale budowle i pomniki,
przygotowań przed wYśclgiem rencje przeciągały się długo. Nie trzeba jednak zapominać.
a dalszego zniszczenia doko- ChoJn_ach przez !lotrkow, To- n~g.o w P1otrko~e. Postano.,.
Adamczyk w biegu na 110 że warunki atmosferyczne w
kolarskim w Tomaszowie i Pio
dla
nagrodę
ofi~rowac
oni
w1h
Pa~ia'.11cc
Piotrkow,
maszow,
nały wylewy Alfejosu. Dlugie
dziesięcio
najbliż m przez płotki miał czas 15,8 iakich startowali
w
Łodzi, na metę zna.idu.iącą kolarza. ktory pierwszy wpa- trkowle podamy
do
wieki resztki Olimpii spoczywa
się na stadionie Włókniarza.. dnie do Piotrkowa na lotny fi sz:vch numerach „Dziennika". a Gierutto iówno 17 sekund. l:>ojowcy były więcej niż fały w ziemi i odkopa.ne zostaCieszy nas, że wyścig orga- W rzucie dyskiem Gierutto talne. Biorąc to pod uwagę,
Kolarze III klasy (kartowi- nisz wyznaczony przed Placem
ły dopiero w XIX wieku. Wi.puchar redakcji zajał drugie miejs..:e rzutem wynik kalifornijczyka uwanizowany
(start,Kościuszkl,
Choj?n
z
pojadą
cze)
0
świątyń
ruiny
dziś
tam
dnieją
żano ogólnie za bardzo dobry.
potra- 41.80. Zwycię2!z1ł Mathias
ŁódzkiegO"
,.Dziennika
zostały
zapewnione
Ponadto
P1otr~~wa.
kierunku
w
ostry)
i pomnikowe budowle, a male
skończyli jut
Chociaż nasi
44 m.
zalntereżywe
ta.k
obudzić
fil
I
„Hortens3a"
hut
z
nagrody
mlPJSCU
samym
tym
w
Meta
muzeum mieści w sobie znawszystkie konkurencje lekkorobotników
·ód
wf
sowanie
„n:ara". Pracownicy tych hut
Skoki o tyczce odbywały sie atletyczne, to jednak zawody
lezione wśród ruin zabytkowe co start.
•
Trasa dla turystów wyzna- wezwali do ofiarowania dal- Piotrkowa i Tomas:rowa.
pod parasolami. Tyczki suszo na bieżni trwały jeszcze przez
rzeźby, między którymi znajTegoroczny wYścig odbywa ne były spirytusowymi lam- dwa dni. Nie sposób było nie
duje się oryginal Praks11telesa czona została następująco: ul. szych nagród szereg innych In
Pabianicka przy Parku Wene- stytucji, Nagrody przyjmuje w się pod hasłem Zl9tu Młodych pami. Nad stadionem przecią przyjechać na stadion.
~Hermes.
cja (start), szosa do Pabianic, Piotrkowie l\flejski Komitet Przodownlltów i walki o utrwa gały czarne chmury. Desz~z
Następnego dnia ~o dzlesię
Pierwsze nowożytne igrzy- skręt w lewo przed Pablanica- Kultury Fizycznej przy ul. Sio lenie pokoju,
Adamczyk ciobpju padał również deszcz.
lał jak z cebra.
!ka, nawiązujące do tradycji ml i kierunek na Rzgów. W wackieg 13,
byTrudno
3.40.
tylko
skoczył
0
Wielką tragtdię sportową prze
olimpijskich, odbyly się w ro- Rzgowie skręt w lewo i proło rzucać również oszczepem. żył faworyt biegu na 1500 m.
ku 1896 w Atenach.
Nie pomagały nawet lampy Szwed Strand, który będąc
sto szosą. piotrkowską. do Łospirytusowe ani suszenie szmfl wówczas rekordzistą świata
dzi. Meta znajdować się będzie
Stanisław Bendkowski
tarni,. bo oszczep i tak był mo- na tym dystansie, mus·iał skaw miejscu startu wyścigu
kry. Gierutto rzucił 51.06, a pitulować przed swoim roda„kart".
z Adamczykiem kiem Ericsonnem, przegrywaKuźmicki
Po skończonym wyścigu
tak jakby się umówili równo jąc z nim o dwie dziesiąte sewszyscy zawodnicy (karty i tu
w dniach od 10 d·o 16 bm. odbę- plerwla.stkl o sprzuzn~I mlędzy ·po 47,34.
ryści) udadzą się bezpośrednio
kundy i uzyskując czas 3.50.00.
są zawsze
Piętą Achilles·a
z mety na stadion Włókniarza dą się w w11rszawle w ramach im d1>br" nauk' I SPQ.rtem - to czas
W jednym z przedbiegów
ofiarowała
dla wszystkiGG-d11łe&l~iobo.}G.w na 200 rn-!cobiot reprezentanprzy Al. Unii by oczekiwać prez przedzlot-Owych II Akademie- z nimi skończy~".
Jadąc na II AMP liczymy na ców biegi na dystansie 1500 tka CSR Sicnerowa za~ abła
kolarzy z wyścigu głównego. kie Mistrz.ostwa Pol111kl. w tym ro
naqrodę
Wyścig główny zakończy się ku mistrzostwa zostaną rozegrane suk.-es n„eych pływaków, którzy m bo to i konkurencja ostat- na 5 metrów ~rzed metą, a
w ostatnich tygodniach osiunęll ni~, a i dystans długi. Przy biegaczka Bermud LingtboCzy znacie ten skrót zamie- około godz. 16. W czasie przer w 8 dyscyplinach sportowych.
l!zczony w tytule? To Centra- wy meczu P_iłkarskiego zorga- Reprezentacja studentów łódz- wiele dobrych wyników. czołowi świetle reflektorów odbywała rourn po przekroczeeniu linii
la Handlowa Sprzętu Sporto- nizowana zostanie uroczystość kich weźmie udział: w pływaniu, pływacy znajdują alę na obozie się ta ostatnia kvnkurencja. mety upadła. Gorzej zdarzyło
rozdani~ nagród i dyplomów torze przeszkód, siatkówce męs- w Zerkowie. szczególnie dobrze Żal było patrzEć na zawodni- się pływaczce duńskiej Anderwego.
Otó! doceniając znaczenie wszy~tkim zwycięzcom trzech klej 1 teńsklej, koszykówce męs- zapowiadają się wicemistrzowie ków, którzy zmęc;zeni stawali sson, która zemdlała w baseakademiccy Antkowsk! na 100 1 trójkami, by przebiec ten dvs nie pływackim. Wyciągnęła ją
klej i lekkiej 11tletyce.
tegorocznego wyścigu kolar- wyścigów.
tans i zasłużyć na odpoczy- z wody pływaczka węgierska.
W tym roku z Lodzi na n .A.MP 200 m I Przyjem~ki na 200 m sty- nek. Adamczyk biegł ciężko,
skiego o puchar Redakcji LOSOWANIE NUMEROW zdobyła
Blankers Koehn
pojedzie ponad 120 najlepszych Iem gn:bietowym 'oraz Zofia Dra- uzyskując czas 5.01,4. Najle- czwarty medal olimpijski w
DEFILADA _ START.
„Dzienni~a Łód:bkieg~" C?HSS
sportowców _ studentów. Trzeba blk - lOO m stylem dowolnym.
postanowiła przyczymć się do
piej stosunkowo biegł Kuźmi skoku wzwyż. Miała ona przed
Liczymy 'łię z motllwośc!aml za cki - 4.44,8, a najgorzej Gie- tern wygrane trzy biegi na 100
13 lipca od godz. 8 w ośrod- bowiem wziąć pod uwagę fakt,
spopularyzowania sportu ko8
Jarskiego, ofiarowując nagro- ku sportowym Gwardii przy że na AMP punktacja odbywa się ;:;!a :yot~~:gom~~;!:ca~ si:::w~: rutto - 5.17,8.
m, 200 m i na 80 m. przez
ul. Stalina 17 wydawane będą według trzech zasadniczych zadę.
(c. d. n.)
Wyniki nie były szybko ob- płotki.
n~mery star~o"."e dla wszyst- gadnień: sport, postępy w nauce męskiej.
CHSS ofiarowała 6 jedwab- kich zawodmkow. Numery o- zawodników, postawa zawodników
Wyniki osiągnięte na n AMP
nych koszulek kolarskich.
pracy środobędą sprawdzianem
grup ~lu. na mistrzostwach. Przez bardzo wiska
mogą. dla zespołow
łódzkiego, będą podsumoZa przykładem CHSS pójść trzymywać.
bowych kierownicy
Zbiórka zawodników wy- dobre lub dobre wyniki w nauce waniem wyników roczne.1 pracy w
powinny inne przedsiębior
I
środowisko uzyskuje wyższą punk
stwa handlowe.
O•S
znaczona została na godz. 10 tację. Studenci-sportowcy mają krzewieniu I umasowlanlu kultuz pO I d. meczu płlkar- nie, z"e Juz' w chwili obecnej
na Placu Komuny Paryskiej. więc obowiązek zdobywania co- ry fizycznej I sportu wśród robot
a w e z
lków spo t ""'Ch nlczej młodzieży studenckiej Loh
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Senior kolarstwa polskiego ścigu kolarze przedefilują ul.
turnlrju zę zostały wysprzedane.
ramach
w
który
I
troskliwoś
wielkiej
dowodem
nleż
wymryc
me
nocze
je
przy
Plac
na
Piotrkowską
Przejazd,
Mieczysław Karpiński ofiaroci Państwa Ludowego o rozwóJ olimpijskiego wstanie rozeWolności, a z Placu Wolności kach w nauce.
wał wczoraj nagrodę sportoWyznaczono .fuż również sę.
w postaci statuetki dla na Plac Reymonta. Dalej na Minister szkół wyższych I nauki 1•portu wśród młod·zieży studenc- grany w Lahti wywołał w tej dziego na ten mecz. Będzie
wą
p~łożonej mlejsco
malowniczo
klej.
„Jepowiedział:
roku
ubiegłym
w
likolarze
pojadą
Rzgowską
pi-erwszego kolarza kartowiwości tak duze zalnteresowa- nim Holender Sandemeer.
Alfred LakowlH
cencjj i kart, turyści natomiast żeli jeszcze gdzieś pokutują stare
cza,
„Dzienniku Łódzkim"
W
)>rzeczytalem wiadomość o za
paleniu znicza olimpijskiego i
tpieszę z wyjaśnieniem poważ
nego blędu, którego redakcje
sportowe w nawale pracy nie
zauważy ly.
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Ho! ho!„. Młyński kamień, gdyby z empirejskiego leciał
nieba na ziemię, ledwie by z~ lat czterysta do ziemi. do~ec!ał,
jak pisze Salmeron i Drexelm.sz. Do centru~ z1e~1 .zaś,
gdzie już jest piekło, prędzeJ i;Iusza od diabła. mes1ona
dotrze, bo gdyby wykowana .stu~ma. i człek b.Y.w mą wp8;dł,
to by co minuta uleciał mil ~11em1ecklch p1ęc, ~ ~łos~1ch
dwadzieścia, i oparłby się w piekle za godzin dwie 1 mmut
. d
.
. .
piećdziesiąt i dwie!.„
Po drugiej stronie ołtarza, w .kolatorsk1eJ ławie, s1e zlał
sam graf Prażma w trawiaste Z1elor:iym .fraczku._ suto y;yszywanym złotem i 7. grubymi guzika.mi. Ka~n1zela Jego
pstrzyła się jak tęcza . Peruka wspaniale tref10na z~lsała
we wdzięcznych kędziorach koło sta:e.J, p~arszczoneJ g~by
ubielone.i pudrem i przyrumienione.i barwiczką na pohczkach. z hrabjaltla za~ wyłaziła bardzo szeroka, czarna
wstęga jedwab.na, „postillon d'amour", która. prze_rzucona
przez lewe ramię gubiła się w nastroszonym zaboc1e.
Ondraszek popatrzył na niego z odrazą, gdyż śmieszn.y
był w swej starczej galanterii, usiłujący przypodobać się
żonie Lizecie i zwrócić na się jej uwagę . zabawnym
„post!llon d'amour". Łaził za nią po zamku. Jak kot za
walerianowym zielskiem, przewracał oczami, wzdy~hał
uciesznie kładąc dłoń na sei:-c~, szastał nogam_i, _ podskakiwał
w lansadach gdy przyszło JeJ drzwi otworzyc, przepu~zczał
z niskim ukłonem 0 gębie wykrzywionej obleśnym usmiechem a po noca~h napierał się do drzwi jej alkowy
1 sk~mlał w pieszczonych słowach francuskich, . by go
puściła do .siebie pod pierzynę.„
sporą chwilę, wracał do
Potem przeczekawszy próżno
eiebie w długim, brudnym koszuliskl~, cuchnący jak kozieł,
cienkie nogi zaś, podobne do patykow, poros~ych czarną
szczeciną, plątały się jak u pijanego.A ran~, zły Jak wszyscy
diabli, przyjmował gumiennych, burgrabiego'. ~todolnych l
włodarzy, siedząc na „chaise percee'\ _zała.tV:'ia.iąc_ naturalną grubą potrzebę i jedząc równoczesme sniadame. Gne~ DZIENNIK ł.ńnżKinr-161-:-(2477•

dwoje piersi foremnie ukształtowanych wyzierają pokuśli
wie i budzą pożądliwe pragnienie. Dreszcze przebiegają po
jego starych kościach, trze nogę o nogę, pobrzękuje breloczkami u rozporka na lewym biodrze, ślinią mu się usta, oczy
wyłażą.„

Skiną!

bał

brudnymi paluchami w

półmisku, stękał

z

wysiłku

przy

wypróżnianiu się, kładł do ust kęsy mięsa, mlaskał obrzydliwie, niecił smrody po komnacie tak tęgie, że zapach wY-.

lanej na siebie larendogry i wody pomarańczowej czezł
mizernie i znikał.
Siedząc na „chaise percee" stawał się podobny do króla
na tronie, który wydaje rozkazy swym wasalom . Skrzec~ał
z gniewu na gumiennych i stodolnych. że za mało ps~en1c~;
i rży wymłócono, krzyczał na włodarzy, że chłopi lemuchusłuch~ł
ją i nie odrabiają sumiennie swojej powinności,
przychlebnega szeplenienia bur gra bi ego, radzącego, by _Panszczyźnianą powinność zwiększyć i zamiast cz~rech dm n.ależałoby kazać chłopom pracować po pięć dm w tygodm1.1,
a w czasie żniw nawet po sześć 1ni...
Mlaskał, chrząkał, pierdział, oblizywał się f wrzeszczał
na ludzi. Potem odprawiał wszystkich. Gumienni . .stodoln!
i włodarze pluli i mruczeli, że „stary śmierdzi jak tchórz
i że mu chvba strzewia gniją, i że jest podobny do stareE(O
Burkańca, któcy też równocześnie żre l wypróżnia się".
grabia zaś wymykał do swojej izby i zlewał się różaną wodą, by tamte grafskie odory wypędzić z ubrania.
Teraz graf Prażma siedzi w ławie, podobny do egipcjań
skiej mumii, czy do woskowej figury, pokazywanej w jarmarcznych budach komedianckich. i wytrzeszcza kalne oczy
na grefinę Llzettę. Bawi się pierścieniem z sygnetem tak
dużym jak talar i połyka ślinę, gdyż widzi. jak cudna twarz
grefiny wyłania się z okola strusich piór białvch. jak przejrzysta fiszutka dozwala dostrzec jej głęboki dekolt, iak jej
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na Ondraszka.
Pater Santarius wciąż każe . ludzie słuchają, tylko damy
kawalerowie. nie znający tutejszej mowy, szepcą, ba nawet półgłosem rozmawiają. Czasem wyleci stłumiony chichot spośród dam, czasem któraś z nich nachyla twarz i zakrywa dłońmi, by zrywającym się śmiechem nie gorszyć
prostaczków. Kawalerowie zaś pokręcają wąsiki, potrząsa
ją głowami. by kędziory wdzięcznie się chwiały i strzelają
oczami po damkach. Podobni do kogutów wypatrujących w
stadzie najmilszej kury.
Ondraszek. przynaglony drugim kiwnięciem Prażmowego
p.alca, poszedł do jego ławy, Na środku kaplicy, przed ołta
rzem. ukląkł. jak przystoi chrześcijanowi I bijąc się w pier:
si, zamiast wvszeotflć trzykrotnie formułkę: - Boże, bądz
jął prosić
miłościw mnie grzesznemu grzesznikowi!.„
z pasją:
- Boźe! Wyrżnij piorunem w całą tę hałastrę zamkową!„. Boże, wyrżnij piorunem we wszvstklch portaszów, co
godzą na moją swobodę poza państwem frydeckim!„. Boże!. „ Zwól mnie od amorów grefiny Lizettyl.„
Pater Sant:arius widział Ondraszka klęczącego f bijącego
sie z przejęciem w piersi. Pomyślał przeto z ulgą, że cho•
ciaż opryszek z niego srogi lecz może uda mu się go jeszcze poprowadzić jedzina drogą do nieba.
Graf Prażma nachylił się do Ondraszka, wionął zapachem
różanej wody, wionął zgniłym odorem z ust i szepnął:
.... Podaj

jaśnie

2re.finie tP.h „billet doux"!.„
(D.c.n.)

