QgólnokraJowa narada
aktywu

włókienniczego
przemysłu
Młodzieżo- chwały

Wczoraj, w sali
'\Vego Domu K_ultury w Łodzi,
się ogolnokrajowa naOdbyła
rada aktywu partyjnego, gotipodarczego 1_ związkowego
przemysłu włoki.ennicze_go, w
,_tóreJ udział wzięli: zastępca
członka Biura PoUtycznego KC
PZPR - Władysław Dworakowski, zastęJ>Ca. przewodniczącego PKPG _ Franciszek
Blinowski. min. Przem. Lek.
kł~go - E;igeniusz Stawiński ,
w1ceprzew. CRZZ-Paweł Wo·
jas i Marian Czerwiński kiePrzem•• Lek.
:rownilt
klego KC PZPR - Jan Grudziński, redaktor naczelny „No

Wydziału

-:r.ch Dróg" - !Wman WerObradom pnpwodniczył 1
r;ekretarz KŁ · PZPR - Jan

Ptasiński.

Celem ~rad aktywu byJ 0
przedysk1r.owanle w świetle
uchwałA wytycznych VII Plenum .Kc PZPR istniejących Jeniedociągnięć
ezcze braków
1
w "'pracy przemysłu włókien~czego oraz ustalenie wynika
'ących stąd podstawowych za_
dań w walce 0 nadrobienie zalerłośd i pełne wykonanie Pła
llU III roku Sześciolatki.
Referat na temat: „Zadania
przemysłu włókienniczego w
świetle uchwal VII Plenum
KC PZPR" wygłosił zastępęa
przewodniczącego PKPG - ob.
.Blinowski.
Do dysk_usJi_ zgłosiło się po:nad 60 mowcow.
.
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Polskiej' Akademii Nauk
I Ses:a
J

do prezydenta BoIesława a·1eruła

NA I SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POL.SKIEJ AKADEMII r.r AUK W DN. 5 BM. UCZESTNICY'
DO PREZYDENTA
WYSTOSOWALI
ZGROMADZENIA
R.P. BOLESŁAWA BIERUTA PISMO TREŚCI NASTĘPUŁódź, wtorek 8 lipca 1952 r. JĄCEJ:
Obywatelu Prezydencie!
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w1'atowa Rada Pokoi' u uch wal 1'ła na-

Orędzt'e

m OC ars t w i

do

rząd o' W

Człefe; Ch

d o wszy st ki eh n a ro dów.

siedmiu lat od jw sprawie pokojowego ureguM imo upływu
rozgromienia reżi- lowania problemu niemiec-

chwili
traktat kiego.
mu hitlerowskiego,
S . t
pokojowy z Niemcami nie zo. . ~a owa
stał jeszcze zawarty.

św~at.owa

R~~a

szczególną

Rada

~?ko~u, ~~~~a ~~acza?m ab

Pokoju

rządom,

ł _ze.

że

całe '

· in' • Yd w. d . J
wspo ie o powie z1a 1.
Separatystyczne układy zawarte
w Bonn i w Paryżu 26 i ?7
maja br całkowicie sprzec~e
z tym obowiązkiem doprowa.
'
.
.
d. ziły
d~ Jednostronnego ureproblemu
tego
gulowama
odpowiedzialność Ukła_dy te. prowadzą do odro·
dzema m1htaryzmu i faszyzm~, ~ogłębiają rozbicie Niem1ec i Europy oraz przeszkadzają wszelkim skutecznym
pe

ni i

ność tę na siebie wzięły.

Wl'elkI'C h

.
wysiłkom, zmierzającym do
przeprowadzenia powszechne.
go rozbrojenia.
Narody. z~a.lą. sobie dob.rze
sprawę, ze Je1'li nie ma niezłomnego postanowienia osiąg
nięcia porozumienia drogą ro.
. b
t .
ń t
k
o'Vl'.'a , o p~ws aJe me ezp1eczenstwo WOJny.
Pokoju
s" wiatowa Rada
uważa za najlepsze rozwiązanie natych~iastowe zwo
.
.
łame konferencJi czterech . m?·
carstw. w ce~1:1 . po_wz1ę~ia
wszelkich <lecyzJ1, zmierza.Jących do pokojowego ureguiowania problemu niemieckiego.
światowa Rada Pokoju u-

I

utworzył własny rząd,

który
zawrze traktat pokojowy ze
wszystkimi państwami, z któhitlerowskie
Niemcy
rymi
prowadziły wojnę.

Traktat ten będzie musial
przyznać zj'ednoczonym, demokratycznym, niezależnym i
pokojowym Niemcom przysługujące im prawo do suwe-

renności.

Traktat ten, na mocy które,go Niemcy zobowiążą się, że
nie przystąpią do żadnej koalicji wojennej, określi warunki oraz terminy wycofania
obcych wojsk okupacyjnych
Traktat ten przyczyni się rów
nież do tego, że narody Europy same decydować będą ci
w
losie
dalszym
swym
bezpieczeństwa.
warunkach
współpracy i poszanowania
ich niezależności.
.
ZwracaJąc się do rządów
czt:rech wielkich mocarstw,
światowa Rada Pokoju zwraca się jednocześnie do narodów wszystkich krajów.
(Dalszy ciąg na str. 2)

KONGRES NARODÓW
W OBRONIE POKOJU
5 grudnia b.r. w Wiedniu

Apel Światowej Rady Pokoju

Prezydium narady

rocznicę

podpisania układu w Zgorzelcu
DO
l'REZESA llADY MłNISTllOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
TOWARZYSZA.
iJOZEFA CYRANKIEWICZA
WARSZAWA

Komunikat
słanie

zdrowia
Jacques Duclo s

o

PARYŻ, 7.7. Dziennik ,,L'Huma
Wielce Szanowny Towarzyszu
nlte" donosi, że sekretarz Komite
Premierze!
Francu·sklej Partii
Centraln~o
Z okazji drugiej rocznicy pod Komun!,sty„znej Jacqueil' Duclos
pisania w Zgorzelcu układu mię po kilkudniowym pobycie w klidzy Rzeczpospvlltą Polską I nice powróci! dnia 6 bm. do do·
, Niemiecką Republiką Demokra- mu, Jednocześnie dziennik publł·
tyczną o wytyczeniu ustalonej 1
kuje następujący komunikat leniemiecko - polskiej karzy o stanie zdrowia Duclos:
lstnleJą.cej
1
Odrze
na
pailstwowej
granicy
Ostre zapalenie nerek, któremu
przesyłam
Łużyckiej,
Nysie
stopnlo·
towarzyszyły silne bóle
Wam, Towarzyszu Pr·emierze I wo ustępuje. Zupełny spokój I o•
w Waszej Osobie Rządowi Rze- Pieka lekarska są nadal nlezbęd·
czypospolitej oraz narodowi poi ne.
•klemu, przyjadelskle pozdrowienia I tyczenia. Rządu Niemiec
klej Republiki Demokratycznej
oraz Pokój miłującego narodu
Jtlemlecklego, lak równle:t moje
własne.

które minęły
lat.a,
Dwa.
od· podpi·santa t4>go układu, po·
twlerdziłY niezbicie, te granica
pokoju I przyJatnt na Odne I Ny
ale stała się nierozerwalną wi~
Zią braterskiej współpracy mię·
dzy nasr,yml narodam.I.
stanowi ważny
ten
w dzieło wzmo-cnlenla
śwlato we10 oboro pokoju, '•tóremu przewodzi wielki Związek
RadzleekL
Ukł&d

wkład

0

z

soeJal15tycznym

pozdrowle·

alem
(-) OTTO GROTEWOHL
Prezes Ra.dy Minhtrów
Niemieckiej RepubUkl
pemokratyczneJ

Przełom w życiu narodu, Ja
kim było powstanie Polski Lu
punrlowej,
ktem zwrotnym w historii na
Otworzyły si~
uki pobkfej.

stał się rów;/'. eż

~:=:.do;ią :do;:~ia:J::k~

którym
n i ęcie, aby naród niemiecki w szczytnemu zadaniu,
wyborów jest twórczy udział w budo.wa
wolny ch
drodze
sprawledllwo~ci
i nlu ustroju
jedność
swą
przywrócił

1

W drugą

zeJ'

ą

sw ·, a o we ·1 Ra dy po ko •I u

dz •I e

wyrazaJąc nadzieJe nuhonow
całego
kobiet i mężczyzn
.
'.
.
ca członka Biura Polityczneito s~1ata, zw~al~ll; się do r:iądow
KC PZPR - ob. Dworakow.,cz er:ch ~ie ich mocarstw s.t.an~~ ~.Je.~ocztony~h, .Jr~nL'lki.
Narada aktywu, której wy- cl JL, R ide . ie!J. ry amkit ! w1ązd.
zgo
ore poczoego tu az ziec
'tyczne przenies·
porozumieniem
10ne :zos taną d o nie
.
wzięły na siebie
wszystk1~h • za~ładow pra~! damskim
tego, ze nasz przemysł włok1en
niczy realizując wskazania I u-

peet*rW& 11lne110u 17H&1tem

.
VII Plenum KC PZPR
przełamie trudności, usunie nie
•
po nowemu i z coraz to większ!ł e.
nerg-lą o pełną realizację
dań produkcyjnych, a tym samym o umocnienie sił pokoju
i postępu na świecie i przyspłe
szenie zbudowania fundamentów socjalłzrnp w naszej ludo.
!Wk VIII nr . 16Z (Z4'78)
wej ojczyźnie.

Naradę podsumował zastęp- .

przyc~yn1 się mewątpllwl~

EMv.z~v Nierozłączny związek postępowej nauki
'Z.
n. z h'ISt
nJ[ oI
ro I kl asy ro botme.

Opłata

.

BERLIN. - W DNIU 6 LIPCANANADZWYCZAJNEJ SESJI SWIATOWEJ RADY POKOJU W BERLINIE
PRZYJĘTO JEDNOMYŚLNIE APEL O ZWOŁANIE KONGRESU NARODÓW W OBRONIE fOKOJU. APEL TEN
BRZMI NASTĘPUJĄCO:
Przedłużająca się woJna w sfawlcłeU na. to wielkie zgro
Korei, zastosowanie broni madzenie.
masowej zagłady, odrodzenie
Niechaj dojdzie do głosu
f
milłtaryzmu niemieckiego
japońskiego, metody przemo- wasza wola pokoju!
Kongres Narodów w Obro
cy godzące w niezależność
Pokoju skupi woltół
na1odów - budzą niepokój nie
wszystkich ludzi, nawet tych, wspólnie ustalonych celów
którzy dotychczas nie do- ludzi wszelkich poglądów o
nlebeZJ>ieczeństwa raz ugrupowania i stowarzy
strzegali
wojny.
Narody wielu kraJów uTale było„.
świadamiają sobie, że grozi
im niebezpieczeństwo, łź nie
zowolł zależnie od łeb
staną poprzez kolefoe etapy
wciągnięte

w

rodzaju,
szenia wszelkiego
które pragną rozbrojenia, bez
niezawisłości
pleczeńs.twa i
narodowej, które pragną swo
bodnego wyboru swojego spo
sobu życia I odprężenia. mię
dzynarodowego.
Kongres Narodów w Obro
nie Pokoju zgromadzi wszy;;t
kich, którzy pragną, aby idea rokowań wzięła górę nad
spraw przy
rozstrzyganiem
pomocy siły.
Pokój może być uratowany!
Pokój musi być 'Uratowany!

powszechną

Ewolucja nauki
polskiej zmierza nleprzerwanie w tym kierunku, zrozumienie zaś tego przenika 00 •
raz .bardzie.f świadomość uczonych polskich. Widomym
<Hganłzacyjnym tego wyrazem
jest powstanie Polskiej Akade
ml! Nauk, .której członkowie
POJmują cłązącą na nich odpo
wledzlalność za. dalszy rozwó.i
nauki polskiej, mającej sluivć
sprawledllwości spo.
dziełu

łecznej.

Zebrani na I Sesji Zgroma.
clzenia Ogólnego Polskiej ANauk, najwyższej
kademłt
instytucji naukowej Polski•
I.udowej, pragniemy da„ t-„"
Rozumu publiczny wyraz.
miemy, jak wielkie obowlą.zkl
wynikają dla Akademii z jej
naczelnego zadania. czuwania.
nad wszechstronnym rozwojem nauki dl a d o b ra na.ro d u.
Rozumiemy wielkie nasze :oobowlą:r.ania wobec Polski Ludowej, której wszys,tkie twór
cze ł postępowe słły współpodsta"RT
działa.ją w budowle
ustroju socjalistycznego. Rnzumlemy odpowledzła.lną rol~
nauki w tYm wysiłku, którego etapem dzisiejszym jest
realizacja narodowego Planu
6-letniego.
Obywatelu
Chcemy Cię

Prezydende!
zapewnić,

że

świadomi Jesteśmy toczącej się

walki,

walki decydującej o
narodu, wałki n
I pokój. Swładoml

przyszłości
soc.fałlzm

.iesteśmy

niebezpieczeństwa.

pokojowi świata ze
strony zbrodniczych przygoto
wojennych podejmowawań
nych przez imperialistów ame
rykańsklcb. Rozumiemy wią
żące się z tym · bezpośred11.le
zagrożenie nlepodległośel naro
du polskiego ł konieczność zes
polenta myśli naukowej z wy
pracujących siłklem mas
podstawowe.f siły kształtu,jącej
warunki bytu f pomyślnego
rozwoju naszego narodu.
grożącego

Obywatelu

Swtadomość

Prezydenr.le!

nierozłącznego

związku twórczej, postępowej
nauki z historyczną rolą klasy
robotniczej będzie dla nas źró
diem natchnienia w pracy nad
organizowaniem życia naukowego Polski Ludowej. Jest to
Jednocześnie źródło naszej wł&
ry w wielką przyszłość naro
du polskiego, którego jednoś~
cl I całości Ty jesteś wyrazicielem.

wojnę.

Setki młllonów mężczyzn
I kobiet za.żądało zakazu broni
masowej zagłady, ściśle kon·trolowalle,f redukcji w51eyst.klch zbrojeń oraz paktu pokoju!
W parlamentach, zwłąz
kach zawodowych, w organl
zacjach polłtycznych, społecznych I relłgljnych kszta.ł
a tak jest
tują się nowe prądy sprzyja
Jące sprawie utrzymania pokoju. Współpraca wszystkich
Jest
tych sił jest możliwa.
MOSKWA, 7.7. Prezydium Rady
zmiany
konieczną dla
NajwytszeJ ZSRR mianowało A. ona
biegu wydarzeń dla za.pewnie
Ławrentlewa. ambaisadorem ŻSRR
w Rumuńskiej Republice Ludo- nła pokoju.
wej, zwalniając ii:o ze _tanovrlrka
Dnia 5 grudnia 1952 r. oambasadora ZSRR w Republice twarty zostanie w
Wledrtfu
CzechosłowackieJ.
Kongres Narodów w Obronie
Pokoju.
Prezydium Rady NaJwytsz.ej
Narady ludowe o wyjątko
ZSRR zwolniło s. Kawtaradze ze
wo szerokim zasięgu, które
stanowiska ambasadora ZSRR w
we wszystkich
się
odbędą
Rumuń•klej Re·publlce Ludowej.
Prezydium Rady Najwyższ.eJ kra:lach. stanowić bedą. pnygotowanle do tego kongresu.
ZSRR mianowało A. Bogomołowa
amba~adorem ZSRR w Republice
Mężceyżnl I kobiety wsze!
swój wygląd pla·c u
Czechosłowa<:klej.
kich przekonań 1 wierzeń, or W ciągu pięciu godzin zmienił radykalnie
Rada Minl-strów zwolniła Bogo-1 ganizuicle zebrania! Dysku- zb:egu ulic W i ęekowskiPęo I Za kątnej, Trzeba było tyllto ini-cja·
tywy, .która za,ehęciła. m l c~zkań ców okoJi.r ,nveh domów do czynu.
molowa z.e stanowiska wiceminitujcie! Szukajcie rozwiązań!
Czytajcie arty kul na str. 3.
stra. Sllra w za1ranlcznych ZSRR.
~oto L. Olejniczak
WYznMY'A.icle swych przed-

Nowi ambasadorowie
ZSRR
w Rumunii i CSR

społecznej.

Betonowanie
zbro;eń

fundamentów
Pałacu

Kultury
i Nauki ·-··
WARSZAWA. 7.'1. Jut około 3
tygodni radzle~:v robotnicy, tech
nicy I Inżynierowie pra.cuJI\ przy
budowle fundamentc'iw pod wysoPałacu Kultury i
kościową cześć
Nauki. Po zabetonowaniu pod.to·
ta wykopu I wykonaniu wodo•
szczelnej Izolacji, przystąpiono det
zbrojenia konstrukcji żelbetowych
pod fundamenty. Do zbroJe6 uty
wane są długie. 55·mlllmetroweJ
grubości pręt.y stalowe.
Jednoeześnle

radzleecy robotni•

przystąpili do wypełniania b•
tonem części zmontowanego Jul
zbrojenia fundamentów.

·CY

POLSKA AKADEMIA NAUK
.

powiąże

badania uczonych

z potrzebami Państwa i społeczeństwa
Z przemówienia prezesa PAN
prof. Jana Dembowsk!ego
ZGROMADZENIA
WARSZAWA. NA 1-SZEJ SESJI
OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, KTÓRA on.,.
BYŁA SIĘ 5 BM„ PREZES PAN - PROF. JAN DEMBOWSKI WYGŁOS!ł, PRZEMÓWIENIE, W KTÓRYM MIN.
STWIERDZIŁ:

„Rola nauki staje si~ szcze- kładn!e zbiega się w czasie z
l!ólnie doniosła w planowym ważną rocznicą w życiu naszej
procesie budowania ustroju nauki. Dnia 2 lipca roku 1951
społecznej, zakończył swoje obrady piersprawiedliwości
budowania podstaw socjaliz- wszy Kongres Nauki PolskieJ·,
mu. Nauka powinna pomóc który był wielką manifestacJ'ą
przeobrażać przyrodę w służ
uczonych naszego kraju skiebie człowieka, podnosić wydaj- rowania
nauki na nowe droność pracy ludzkiej, ·rozszeW ciągu kilku
rozwoju.
gi
rzać horyzonty duchowe .czło
ostatnich lat nauka polska żyła
wieka, uzbrajać go w potężny pod
znakiem dostosowywania
oręż w szlachetnej -walce z kierunku swego rozwoJ·u do
reakcją i zacofaniem, pomna- potrzeb państwa, bud.u J·ącego
żać dobrobyt i szczęście ludz- podstawy ustroju socjalistyczkie, zwalczać choroby, przedłu nego. Olbrz"mia ta działalność
żać życie człowieka. Wszystkie ogarniaJ·ąca J tysiące pracownite cele nauka zdolna jest rea- ków nauki wszelkich odłamów
lizować i musimy je stale mieć i dziedzin trwa nieprzerwanie,
na uwadze.
znacząc swoją drogę szeregiem
Polska Akademia Nauk po- etapów.
Kongres uprzytomnił nam
wołana jest do spełnienia tych
szczytnych zadań, jakie stawia wielkie tradycje postępowe
przed nauką polską rozwój na- nauki polskiej, przypomniał, że
1zego społeczeństwa - nasz nie budujemy nauki od nowa,
narodowy Plan Sześcioletni lecz jesteśmy kontynuatorami
oraz dalsze plany gospódarcze. tradycji histoTycznych, które
uzyskują nową piękną treśC
Dzień dzisiejszy niemal dow warunkach nowego, sprawiedliwego ustroju społecznego. Kongres wskazał na konieczność współpracy z postępowymi uczonymi innych kra<(:aŚ z
w szczególności
Jów,
nauką r.adziecką,
MOSKWA, U. Agencja. TASS po przodującą
daje 11 Teheranu: Medźlls 5z gło· z której bogatego doświadczeaa.mi przeciwko J i przy 10 wstirzy nia czerpaliśmy i czerpiemy
mujj\ły<:h •lę od &losu, powie- wiele doniosłych wskazań za·
reył ponownie funkoeje formowa- ro'wno w d · d · 1·e rzec
zoweJ,
zie zm
nla nowego rządu Mossadikowl.
jak ideologicznej.
Utworzenie Akademii było
Jak wiadomo, Mossadik podał
etę do 4YD1.l•JI w związku z roz- doniosłym wydarzeniem na
poczęelean elę n1>weJ kadencJI 1 drodze wielkiej akcji organiM&~lsu l wyborom jego nowego \ zacji i prawidłowego ustawienia nauki polskiej".
przewodn!nąc;ego,

Znowu Mossadik

Polski kombajn

węgłowy

KW-52

rozpoczął pracę

Prezes PAN złożył następnie,cówek naukowych: Zakładu
sprawozdanie z prac wstęp- Ekologii, Instytutu Zoologii,
nych, dok.onanych przez Aka-. Instytutu Jiistorycznego, Indemię tj. od chwili jej pow- stytutu Wodnego, w ramach
stania w kwietniu br. Stwier- Instytutu Podstawowych Prodził on, że powołane na wszy- blemów Techniki Zakładu Mestkich wydziałach komitety chaniki Ośrodków Ciągłych,
komisje rozpoczęły swoją Zakładu Drgań, Zakładu Eleki
Ponadto Akademia
pracę, ustalając przede wszy- tronil;ti.
stkim wytyczne do planu prac Przejmie działalneść naukowoszczególnie ważnych ze stano- badawczą niektórych instytuh" ,
·
tów ucze1manyc
, t wa.
· k a po t rzeb pans
wis
d · ł 1 ś ·
p d t
Podsumowując część spra" o. s aw~ . zia a no ~.1 naukov:eJ Polsk1eJ Akademu Nauk wozdawczą swego referatu,
są mstytu!Y. naukowo-~adaw- prezes PAN podkreślił:
cze. DocemaJąc wagę teJ spra·
·
· 'leJszym
· t nau k owy i·
wym„N aJ'domos
wy, se1{ret aria
prezydium zaznajomiły się kiem d.o.ty. chczasowyc.h prac
t
· i· Ak a d emu Jes t us t a l eme wy_y·
szczego'ło'wo z orgamzacJą
pracą szeregu instytutów, pod- czny.ch do. planu prac szczeległych różnych resortom, w g?l?1e waznych dla gospodarMinisterstwu ki 1 kultury narodowej.
szczególności
·
s zk o1me· t wa wyzszego
W dniu dzisiejszym Zgromaoraz
· Q- gólne dopełni swego
· d zeme.
· N.iekt oM'n·
row1a.
i is te·rsht wu Zd
·
t
ustawowego, u_ ku
obow1ąz
przepos
me
re
t Yt u t Y w ł asne chwalaJąc wytyczne do planu
· anow10no
· k o ms
· ć z Ja
Ją
· badai'1. szczególnie ważnych.
· k o1eJ·
w p1erwszeJ
„
Ak a d emu.
I
p · t
t
ś ·
nwowy
ans
o:
są
c1
no
h wynik.i.em wyp · t Plan te. n jest
t
t t t M t
a ema yczny, ans - czerpuJącyc dyskUSJl sekresy u
komitetów
naukowego
tariatu
wowy Instytut Biologii i Doświadczalnej im. Nenckiego, In- naukowych, wydzi~łów i prestytut Badań Literackich i za-· zydium Akademii. Wysuwa on
których
zagadnień,
kład Dentrologii i Pomologii szereg
w Kórniku. W drugiej kolejno- rozwiązanie na obecnym etaści zostanie przejętych kilka pie rozwoju Polski Ludowej
dalszych instytutów. Rozpoczę- powinno najbardziej przyczyto również prace w związku nić się do powiązania nauki
z organizacją nowych pla- z potrzebami państwa".
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NOWY JORK (PAP). - Z
R~o de Janeiro nadchodzą
o s~anowczycn
wiadomości
pr~testach ~udności brazylii·
skiej przeciwko pobytowi w
Brazylu sekretarza stanu USA
- Achesona.
'(V ~ałym kraju - pisze
dz.enmk - „Imprensa Popu-

Rozłam

w partii

de Gaulle'a

KATOWICE. Krajowy prze tnysl maszyn górniczych odPARYZ, 7.7, Jak dono.si dziennik
dal górnictwu węgtowemu prototyp nowego kombajnu KW- „Journal du Diman~he" w patt!I
52, skonstruowanego przez pot skich inżynierów i. całkowicie gaullistowskiej RPF (tzw. „Zj<?d·
wyprodukowanego w kraju.
noezenl<? Narodu Franeusklego")

Piel'Wl5%1\ s tych wi;pan!alych
uniwersalnych maszyn górni·
czyoeh poLsk!eao typu otr:i:yma.Ia
załoga kopalni „Za.brze·W$Ch6d"
w naJbl.ld:lszym c:iasle obsługa
kombajnu przewiduje urabianie
tym wspaniałym me-chanizmem
polskiej produkcji -całej ściany
długości 115 m. I zamykanl-e peł
neco cyklu na Jednej zmianie
ur1>bkowej.
Kombajn KW-32 oparty jest na
zasada.eh prototypu radzieckiego
kombajnu „Donbas" I został do·
•to-sowany do spe.cyf!cznyeh wa
runków w naHym górnldwle

przez laureata nagrody państwo
wej Inż. Oppenheima, Int. Ada·
ma.szka I teehnlków Szufranca I
Nowaka.
Pols>ty konstruktorzy kombaj·
nu KW-52 opraoeowuJą z kolei no
wy typ kombaJnu polski-ej pro·
dukejl, dla najtwardszyeh pokla
dów węglowych. Będzie nim kom
bajn „Sląsk". Przy nl~zw!"ęk·
szonej obsłudze osobowej, agre
&'<lt ten podwoi urobek dotyeh·
czas praeująeych w naszych ko
11alnlach kombajnów I ułatwi
górnikow! walkę o najlepszy wę
giel naszyoeh kopalń.

PO krew

nanąplł rozłam,

Po ostatnim p1>sledunlu rady
na,czelnej, grupa -członków RPF
opuściła szeregi p:trtU. Na '1'os~edzeniu rady naezelnej uchwalono
478 glosami przeciwko ~6 złożoną
przez klerownktwo RPF rezolu·
cję, wprowadzają-cą ścisłą dyscypUnę paTtyJną.

Grupa. -członków RPF, która
sprzeoClw!la się wprowadzeniu dys
cypllny part~jnej, P0<~tanowlła 0 •
puśc.lć parti~ gauiHstoW11ką. z
partu wy.stąJp1ło 30 gaull111towskloeh
deputowany-eh I około 20 członków
Rady Republiki,

ez'y ... "

do czterech mocarstw
· I do wszystkich narodów
(Dokończenie

ze str. 1)

Rada wita z uznaniem wiel
ki ruch opinii publicznej
i róŻllle akcje, które rozwijają
się niezależnie od granic oraz
różnic przekonań lub wyznań,
przeciwko niebezpieczeństwu,
jakie pociągnęłyby za sobą
ratyfikacja i wprowadzenie w
życie układów zawartych w
Bonn i w Paryżu.
światowa Rada Pokoju zapoparciu
pewnia o swym
wszystkie kobiety i wszystwszystkich
kich mężczyzn,
czujnych i ooważnych ludzi,
wyrażaJ'ącvch we wszystkich
krajach, aJ zwłaszcza w NiemZJ'ednoczenia
wolę
rzech,
swych wysillków w celu odparcia tego niebezpieczeństwa;
domagających się, aby zdali
im sprawę 1·ch władcy, ich przy
wódcy lub członkowie parlamentów, którzy biorą na stebie odpowiedzialność za wpro
ukławadzeni·e " życie tvch
'
·
do'w.
świ'atowa Rada PokoJ'u os'_
wi·adcza uroczys'ci·e, że współp~aca wszystkich ludzi j~st ko
meczna, a_b,y. bezzwłocznie mo
gła. rozw1Jac się skutecz.na
akcJa.
światowa Rada Pokoju zwra
ca się do związków zaw~do
wych, do partii, do orgamzacji i do kościołów, zwłaszcza
w Niemczech, w Anglii, we
Francji, we Włoszech, w kraja,c h skandynawskich i we
wszystkich krajach sąsiadujących z Niemcami.
wiatowa Rada PokoJ'U
zwraca się do dorastającego pokolenia, którego przyszłość byłaby w razie wojny
na zawsze zaprzepaszczona.
Zwraca się ona do wszystkich
tych, którzy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie
zawisło nad ogniskami 'domowyroi wszystkich ludzi na cado wszystkich
łym świecie
tych. którzv 'uważają, że kata
strofa nie jest hlel.tchl'onna 1
że powaga chwili wymaga naj
większej wiary w zdolność na
UT

$

rodów do osiągnięcia poroiu„
form
mienia i znalezienia
wspólnego działania.
Jeśli narody zjednoczą Wl!zyst
kie swe siły, to zdołają w naj„
bliższych miesiącach przeszko
separaty~
dzić ratyfikowaniu
stycznych układów i doprowa
dzić do zwołania konferencji
czterech wielkich mocarstw o„
raz do tego, aby konferencja
ta zakończyła się pokojowym
rozstrzygnięciem problemu ni•
mieckiego, co odpowiada za•
równo wymogom bezpieczeń•
stwa tych narodów. jak i in•
teresom narodu niemieckie&o.

Francja walczy
o

wolność

dra

więzionych

patriotów
PARYZ,7.7. Dziennik „L'Humv
nite" podaje, :te w osobołę I nJ.edzlelę odbyły się w oeałeJ Fran•
cji lt-czne ma.nifestaoeje :r. udział&ll
tyslę.cy osób pod ha•
dziesiątek
słem walki o zwolnienie Andre
Stila, Henri l\lartln i pozostałyeh
uwięzionych patriotów. Na. mani•
festa,cjaoeh, które odbyły .się m.
In. w Lyonie, Ma115ylll, Fougerolles, Ang~rs, Pamlers~ S<!ns, St.
Nazalre, St. Glrons, w Hawrze,
Grenoble, Thoua-rs, Cu.sagnoles,
Narouze, uchwalono re:iolueJi! pro
teatuJitee przedwko faszy.stow•
sklej polDtyoee Plnaya I doma,gajl\•
ee ~!ę wypuszczenia n1 wolność
do więzle11 boJownl•
wtrącony-eh
ków o pokój,

Pracownfcy Biblioteki

im.

L~ Waryńsk!ego

lar" - odbywają · się wiece i
de.monstracje protestacyjne. W
podejmują
miastach na murach domów
pcjawiają się napisy „Precz z
zobowiązania
„Nie chcemy
Achesonem!",
za zobowiązaniam{
ślad
naod
precz
„Ręce
wojny!",
produkcyjnymi zakładów
sze.1 ojczyzny!'·'.
pracownicy
przemysłov.rvM,
V! ?zle~n!c'.lch robo~niczych i
Biblioteki Publicznej im. L.
w s.rodm1esc1~ robotnicy urządla uczczenia
Waryńskiego
d;-aJą symboliczne „pogrzebv"
Wyzwolenia ' podjęli
święta
Robotnicy niosą
Achesona.
trumny z napisami: „Tu leży!------------''-- czyn, w k•tór~Tm zobowiązują,
się między innymi:
Acheson, który przyjechał po
zorganizować zespołową,
krew nasze.i młodzieży itp.·
jako
czytelniczą
imprezę
wkład programowy do ogólno
Sekretariat ONZ
łódzkiego festynu W dniu 22
• lipca,
b ·
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l'
W
Opublikował
zo , owiązan - przygotować akcję wyjś
rea izacJ
zlotowych w prz~mysle w~ł: cia z książką do ogrodów jor
dokumenty
prz~uJe młodziez\danowskich, półkolonii i par„
nianym,
ZPW im. Barhckiego, która ków publicznych.
emas ujące
wykonała JUZ Je w 99,5 proc. - wzmocnić nawiązany już
Korei 34 delegatów na Zlot z tych kontakt z Domami Młodego
agresorów
zakładów podjęło do<latkowe Robotnika przez d09tarczenie
N
zaw1a
Sekre- zobowiązania, mające n.a celu Jrompleto'w
~
•~·chomych,
'
j
· <PAP).
t O JORK
t · OWY
literaturę społ~c_
rgamzac I Narodów \\ryrównanie strat w produk- raJ·ących
" z„
d
z·aria
Je noczo~ych na prośbe del~- cji,, _Jakie wywoła ich nieobec- no-polityczną i popularno„
naukową oraz literaturę pi~„
R::ic'l.7.1e nosc podczas Zlotu.
itata. radz:ecklego w
:r. Malika Niewiele pozostaje w tyle kną.
Bezp1eczenstwa ogłosił f przedstawił wsz:v5tktm młodzież ZPW im. Ossowskie- Ponadto realizując swe z„„
:zereg dokumen.tów, demRsku- go, która wyk?nala już 9.3,1 bowiązania, pracownicy bi„
rących fak~y u~ywanla .broni proc. zobowiązan, ZPW im, blio:teki przeprowadzą szereg
90,5 proc. i prac związanych z porządko„
bakteriolog1czneJ w Korei I w Waryńskiego katalogowaniem
Chinach przez amerykańskielZPW im. Niedzlelsldego -lwaniem i
(z)
:
(-o-) książek itp.
87 proc.
siły zbrojne.
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----------·------~---------------Ondraszek przejął liścik. Przechodząc znowu uklęknął, ---------------------------lecz już o nic nie prosił Boga. Podał go grefinie. Grefina
spojrzała na niego, uśmiechnęła się dziwnie i powoli, bardzo powoli nie spuszczając oczu z Ondraszka, wsuwała
„billet dou~" między piersi. Musiała ..ie o.dsłonić, lecz uczyniła to w taki sposób, że Ondraszek Je widział. Uderzyły na
niego ognie, zacisnął pięści, zamknął oczy, to mu się wydało, że oszaleje„.
gdy wsiada na ulubionego araba, Ondraszek towarzyszy
- żebyś diabła zjadł! - cisnął w myślach przekleństwo.
grefinie w parku, gdy bawi się w pasterkę, on zaś przypę
Graf Prażma patrzył na wszystko, lecz nie widział wszystdza owieczki i wiąże im czerwone wstążki na szyi, Ondrakiego. Zadygotał ze wzruszenia, gdy patrzył, że Lizetta
szek musi huśtać grefinę, stojąc pod huśtawką i patrząc na
wsuwa jego miłosny „billet doux" IJ?-iędzy piersi: Madrygał
jej smukłe nogi w unoszonej krynolinie, Ondraszek prawie
to namiętny, odpisany z książki. Moze ~skutku3e .i w dziże do jej alkowy dopuszczany„.
siejszą noc, gdy sproszeni kawalerowie ~dą się gzili z
Zatrząsł się z gniewu i splunął głośno z wielkiego wzruczerwopod
legme
on
łożnicach,
chłopskimi dziewkami w
szenia. Przepędziłby tego łajdaka na cztery wiatry, chociaż
nym baldachimem obok Lizetty!...
to może syn jego!„. Lecz grefina Lizetta!„. Oh, grefina LiPatrzy na nią i myśli, że tamto czarne diablę, Murzynek zetta!.„
B.oztkwilił się teraz i westchnął nabożnie. Nie umiał sforo sprośnej gębie, sporo talarów kosztował, lecz teraz ich nie
mułować swej prośby do Boga czy zgoła do frydeckiej Panżałuje! Napierała się go Lizetta, ulegała waporom tak dłu
ny Marii w ołtarzu, lecz pocieszył się, że jeżeli to prawda,
go, że w końcu się zgodził. Lecz gotów teraz ~prowadzić
co głosi ten ospały klecha na ambonie, Bóg i tak zrozumie
jej drugiego Murzynka, trzech, pięciu, ba cały regiment Mu~
jego pragnienie i nakłoni Lizettę do sfolgowania w swej
rzynków o małpich mordkach. czarnych jak diabłów, beł
niezrozumiałej upartości...
kocących jakimś psim językiem, skazanych chyba na potę
Nie wiedzieć, kto większym ulublei1cem Lizetty? Czy ta
pienie, boć i dusze u nich muszą być czarne jak smoł~!.„
kotka· sjamska, czy ten długowłosy piesek, pieszczony i zaCały regiment Murzynków by dla Lizetty zakupił„ Pow~n
bierany do łóżka, czy ten paskudny Murzynek, czy też zgoła
ność pańszczyźnianą, jak słusznie radzi burgrabia, podmeten przemierzły huncwot, Ondraszek?.„ Wyda.łby go dawno
sie do sześciu dni w tygodniu, a Murzynków gotów by sproportaszom i miejskiemu sądowi w Przyborze, lecz grefina
wadzićV.„ Albo ten Ondraszek!... Jego to syn, czy nie jego?„.
wtedy dostaje spazmów, gdy tylko napomknie o tym, lub
Pa11ska u nieko postawa, harda ... Z zawiścią patrzy na jego
ciska się i paznokciami drapie go po twarzy, zrywa mu
drapieżną uro<lę, na jego śmigłą postać, na jego zuchwałe
sztylecik wyciąga zza stanika i przebić
perukę z głowy,
oczy!„. O, ten Ondraszek!. .. Ondraszek musi być na każde
obiecuje!... Podobna wtedy do tygrysicy.„
zawołanie grefiny!.„ Ondraszek tu, Ondraszek tam!... OnOndraszek znowu ujął książeczkę do nabożeństwa, którą
draszek kwiaty przynosi z ogrodu, tnie najpięlmiej-sze róże
mu podała grefina i uciszony już stał obok jej ławy. Ukraddo sypialni grefiny. Ondraszek czyta jej niemieckie romankiem otworzył safianowe okładki, spojrzał na tytuł. Franse Ondraszek sokola grefiny trzyma na palcu, gdy jadą na
pdlowanie, Ondraszek podstawia dłoń pod st..ll.oe grefinv. cuska iakaś!.„ Z odraza ia zamknał. z odraza rozeirzał si<>
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Orędzie Światowej Rady Pokoju

po tłumie w kaplicy. Już dawno byłby poszedł w świat za
Rużiczką, gdyby nie obawa, że portasze pozbawią go swo„
body!.„ Gdy chodzi po zamkowych komnatach, czuje się
podobny do człowieka zabłąkanego w puszczy, w której
mnogo przebiegłych liszek, napuszonych pawi, chrząkają„
cych wieprzy, gruchających synogarliczek i parszywych ro ...
puch. W zamku pełno porubstwa, łgarstwa i złości ludzkiej,
fa~szywych słów i fałszywych uśmiechów, obrzydliwego
n:-1zdrzenia się, jakiejś psiej miłości wśród ludzi; celuje w
mej łysy burgrabia, który co noc sprowadza do siebie upa„
trzoną służebną dziewczynę lub zgoła wyprawia się do nich
do zamkowych czworaków, świńtuch cierpiący na francuską chorobę. Przepych w zamku i rozrzutność, a poza zam„
kiem bieda chłopska!...
W ciągu tych dwóch lat swego żywobycia na frydeckim
zamku przejrzał już wszystko i zrozumiał wszystko. Tak
mu się przynajmniej_ wydawało. Z zamkowej wyżyny dojaka grasuje na
strzegł dopiero ową niesprawiedliwość,
świecie. Mimo woli zestawiał chudobne żywobycie pań„
chłopa z żywobyciem i;(rafa Prażmy i jego
szczyźnianego
dworu. Przypomniały mu się słowa Rużiczki, gdy mu prawił o niesprawiedliwości na świecie. Wtedy nie wierzył i że
z nim poszedł robić rebelię, jurność go ponosiła i pragnienie hyru. A teraz?„. Ha. teraz!... Gdyb,y nie ta przeklęta L!zetta, która mu chyba czary 'Zadała, że na jej widok purpurowa mgła zaciera jego źrenice, a ogromna pożądliwość
odbiera mu wszelkie rozumienie. gdyby nie ta stwora, po„
dobna do Homerowej Kalipso, uciekłby!... Portasze?.„ Mo„
żeby zdołał i portaszom uciec!. .. Poszedłby na kraj świata,
gdzie już nie ma portaszy!... Trzyma go Lizetta. Kusi, nęci,
rozpłomienia krew, odbiera rozum, przechyla się, wygina
lubieżnie na kozetce, gdy mu każe czytać niemiecki romans,
odsłania niby od niechcenia piersi, wabi spojrzeniem, za„
chęca uśmiechem, a gdy on, pełen pożądliwości i wewnętrz„
nego ognia zbliża się do niej, odpycha e.o jednym wynio-!F· d. n.)
iJYm słowem: ,...,, Geh weg!,„ .....-

Inicjatywa „Dziennika" i setki pracowitych rąk
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Tych, którzy nie spieszvli
się z wyjściem z domów z<lopingowały dźwięki muzyki pły
nące z megafonu samochodu
„Radiofonizacji Kraju", który
stanął obok placu. Wkrótce po
tern wkroczyły na plac mieszkanki ~wóch Domów Młodego
Robo';nika: rrzy ZPDz im.
Emilii .Pl<tter i z ul. Towarowej 79. Kilkadziesiąt dziewcząt w ZMP-owskich ko's zuMał;v Miecio Bednarek, clloł 1:czy lach wzmocniło szeregi pracu
dopiero 5 lat, równie.ż pracowal jących.
,

Przy uporządkowanm placu

.

Podczas gdy z okollcmych
Sceptycy mó\'lili, że to nie domów napływali mieszkańcy
możliwe. W jeden dzień zago. pojedyńczo i grupkami, jeszspodarować tak duży plac i w cze jedna zwarta brygada przy
dodatku własnymi siłami? - stąpila do pracy. W skład jej
E, to się nie może udać.
. wchodzili pracownicy RedakAle sceptyków było nie wie- cji „Dziennika Łódzkiego", któ
·
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poszły następne. Przeważały w spokolć głód I ugęsić pragnl~ich treści pochwały dla rze- nie w samochodzie baru mleteinie pracujących, ale nie cznego nr. 3. Zaś właściciel ro
bra~owało również słów kry- zlewni wód z. ul. Więckowskie
tyki pod adresem tych, którzy go 56 - Bieniek, nadesłał bezsię ociągali i tylko z daleka interesownie dla pracujących
przyglądali się pracy innych. wóz lemoniady 1 \vody sodo„?berwało się" przy tej oka: wej.
ZJ1 Jerzemu O. i Wacławowi
W., którzy nie tylko uchylali
SKWER GOTOW
się od pracy ale oświadczyli
k 1
ż '
k
Około godz. 12 praca zaczęfineg~m, . e i:nuzy / b z mega- ła dobiegać końca. ścieżki zo0
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. a.b · . stały wytyczone, ziemia pod
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s aw1cy
. ł Oswiaty
. .
.
h sc1gam
'kn l' m echem ne przez Wy d zia
1
gp~a:J!Wyc zm ę
za ro- Prez. RN oraz urządzono pias.
ie u cy.
kownicę.
Najmłodsi mieszkańcy, któNAJLEPSI
rzy dotąd brali czynny udział
Więcej jednak było tych, któ w pracy, przystąpili z miejscd
rzy zasłużyli na pochwały i do zabawy i raczkowania po
nagrody. Nie sposób wymienić żółciutkim piasku.
Skwer był gotów. Ale nikt
tu wszystkich, którzy uczciwie
pracowali. Było ich bowiem nie wracał do domów. Wszysblisko pięciuset. Ograniczymy cy natomiast gromadzili się
się do niektórych, szczególnie wokół prowizorycznej estrady,

1

·t

gorąco

wyróżniających się.
A więc zwracali
uwagę
ofiarnością

przyjmując

występy

zaproszonych przez „Dziennik"
artystów łódzkich, którzy w
ten sposób przyczynili się do
pięknego bilansu ostatniej nie
dzieli.
Radości i wesela
było co
niemiara. Robotnicza ludność
okolicznych domów zyskała
piękne miejsce dla wypoczynku. Satysfakcję zaś potęgow·łł
fakt że zrobiono wszyątko
wlas'ny . rękami
ż
własną
inicjat~~ą popra~io;o sobie
warunki bytowania.
. .
. .
Z: przykła~·~· Jaki dali n:nesz
kancy blokow nr 352, 353,
359 i 360 wyciągnąć można
wniosel11 że w dużym stopniu
sarni m~my wpływ na nasze
warunki bytowe, że wspólnymi siłami możemy wiele zdzia
łaf w tej mierze dla siebie
i dla naszych dzieci. I że
.1 d
terenowe organa w„a
zy 1u d o
wej przychodzą każdej takiej
inicjatywie z pomocą, gdyż
zainteresowane s·ą w poprawie
bytu ludności pra.:ującej.
Wiele jeszcze placów w Ła
dzi można by uporządkować.
A więc bierzmy się do pracy.
obywatele! Sami damy sobie
z tym radę. Przykład bloków
352, 353, 359 i 360 jest najlepszym tego dowodem.
W. O.

na siebie
w pracy:
Aleksy Dzla.dkowicz - przewodniczący
komitetu domowego przy ul. Więckowskiego
49, dozorczyni tegoż domu Rogowa, Wincenty Pa.Ida.n pra
cownik Prezydium Rady Narodowej, Zygmunt Wróblewz:ctdżaJn;a naty-chrniast po zmon towanlu stala si<: hóiilem udechy
ski, zamieszkały przy ul. Zanr. 352 353 359 i 360 zapaliI ra na łopaty i z zapałem :r.a- kątnej 22, robotnik ZPB im.
s'.ę d~ pr~jektu 1:1rządzenia br.ali /ię
do przekopywania Marchlewskiego, Józef Ma.jeskweru i ogródka Jordanow- śc1eze.t.
wski, przewodniczący bloku
skiego dl dzieci u zbiegu. uliPnr. 352, kierowniczki obu DoWięckow:kiego i ZakątneJ. A HALLO, TU „BŁYSKA WICA"! mów Młodego Robotnika gr!y pewne~o wi~czoru z i?iWk •t
. dn k k
ł
· Gra.mho i Ruda, mieszkanki
cjatywy „Dziennika LódzkH~- · d ~o ce.kJe a ot adnza 0 .sięt, DMR - K. Gra.las, A. Pęgiel,
.
ze z1enm arzom r.u o Jes J. Pucek H. We ło k
F
go" odbyło się. ze b ranie czte- nawet na parę godzin zapom• .
so ws a, .
rech przewodniczących komi- nieć
. h awodz'e
gdyż
oto
Grzyb-Owska,
G.
Fillp<>wska,
1
0 ie
tetów blokowych z instruktoz
' f .
i H. Muzrka, pracownik MPK
rem DRN LÓdź-Sródmieście. n~gle muzyka w ~ega onie ~a Stanisław Druiyilskl, Antoni
na którym przedstawiciele rf!- ~~~~a i rozległ się głos spi- Reguła z łódzkich Zakładów
da1'c,1l obiecali pomoo organ!·H
h 11 1
d je
Drzewnych, Gabriela Makuch
- k a 11o
a mv
·
D uracza, J an K ac
za CY j ną - 1!czb a sceptyków bły
. ' " a o. - 1 na Wś
, d z ZPD z 1m.
0
11
jeszcze bardziej się zmniejszy_
s t~;v~ęktó nr. t.
r
~ .• przak z ZPP im. Jurczaka, 63ła.
wszys . ic •
rzy 8 anę ~ . z~s letnia Stanisława Szymańska
Na zebraniu tym post 0 • z. nan:i do pracy, wyrózmaJą z ZPW Im Wiosny Ludów l!ł
no, że zagospodarowani:11p1;;~ się mieszkańcy domu przy ul. absolwentów szkoły zawododokonają mle~zkańcy czterech
wej przy Zakładach Im. Kas.
bi kó
i d · I
.
.
k
wi I i
h
Pra-cujemy z zapałem - pracujemy dla samych siebie. Obok mle·
O w w n e zie ę 6 lipca Japrza a ~
e u. i:nyc ·
szkadc6w są„lednlch bloków uwijają się z !opatami w ręku dzlen·
ko czyn ku czci $więta OdroPracuiący mieli możność za
nJk,.,rze z redakcji „Dziennika Łódzkiego".
<lzenla.
..
Plac,

OT~!r:::;..a,

przed

stawiał smętny widok. Brud-

ny, zawalony gruzem. Mimo
t~ w każde pogodne popołudnie Wylegały tu dziesiątki mie
bzkanców okolicznych domów.
Y choć w tych warunkach ko
rzystać z powietrza i słońca.
:Nie b ł
t
d k
d ·
·
•
Yo
U s1ąśc
D · u. je tła ł g zie
·
.
•
•
z1ec1aki
tarza
Y
su~
p 0 zie""
•••l
w
kurzu
i
brudzie.
Nawet bumelantów „w mandolln.;:
Slowern
- rotpacz.
czesanych" bly>Skawlca radiowa
- żeb
ztnus.lla do roboty.
Y t.ak.parę ławek i pia
Sku dla d
matkl.
z1eci ... - wzdychały Więckowskiego 49, którzy o 7
- No i t
.
.
rano przybyli w liczbie .20 .
Taki stan rochę zielem. .
kopią bez przerwy. Wymtemc
:niedziell 6 b~eczy trwał az do także należy dozorcę domu
,
przy ul. Więckowskiego 58,
· GROMADZIMY SIŁY
Bronisława Włodarczyka, któ.
0 7 ran
. .
1;Y pracuje wydajnie wraz z
cu pierw ? ukazal~ się na pl~- zoną i synem. Ob. Włodarczy_
runkiem s~ ochotn_1c:y. Pod k~e kowi redakcja ofiarowuje nału Terenó;a~fwnikow Wydz1a gr?d~
w
postaci
pięknej
pili oni do s:.olonych przY_stą: I ks1ązki. .
PYwama z1em1
Za pierwszą „błyskawicą"

!

uChwala

prezy dlUffi Rzq du 1, CRZZ
1

WARSZAWA. Docenlaj11c
.., olbrzymie znaczenie sprawne""O przeprowadzen1'a tegoroczneJ' kampanii żniwno-omłotowej dla gospodarki na.rodowej, sekretariat Centralnej Ra.dy Związków Zawodowych powziął
uchwałę,
określającą
d
z_,na ania związków zawodowych wobec
zbliżających się
i
z w.
Uchwała podkreśla, że na zmobilizowanie przede wszyst
tle występujących w PGR-ach\ kim pracowników admin isbraków siły roboczej oraz tracji centralnej t terenowej.
niekorzystnych warunków kii· pracowników
administracyjmatycznych zachodzi potrze- no.biurowych zakładów prac:v
ba zorganizowania szerokiej oraz pracowników obsługi w
pomocy społecznej dla spraw- przedsiębiorstwach produkcyj.
nego przeprowadzenia sprzętu nych do tygodniowych wyzbóż oraz omłotów. Zadaniem jazdów
w
celu
pomocy
związków zawodowych jest PGR-om przy sprżęcie zbóż.
Sekretariat CRZZ stwierże organizacja pomocy
społecznej
przy żniwach nie

„.A po pracy zasłużona rozrywka.
Przygotowali ją artyści teatrów
łódzkich (na zdjęciu od lewej): Zo
rlka Zarzycka, Jerzy CWiklińskl,
Stanisława Piasecka, Karol Kosze·
la, Lena Wilczydska, Wanda Bo·
jarska oraz akompaniator Broni·
•ław, Smuga, którzy na tle dople·
ro uporzĄdkowanego "Pla.cu wystą
łlll z pro.i:ramem pleśni 1 humoru,

J.

robotników
przemysłu
wełnianego
Zakłady

produkcyjne osią·
coraz większe sukcesy w
realizacji zobowiązań lipcowych. Meldunki włókniarzy
donoszą o wykonaniu i przekraczaniu podjętych zobowią
zań. Do 30 czerwca br. prze•
mysł wełniany wykonał zadania
produkcyjne
wartości
5.384.900 zł. W realizacji zobowiązań wzięło ud.ział 6.815 robotników.
Do najbardziej przodujących
zakładów należy zaliczyć Kon.
stantyni>wskle ZPW;
które
podjęły zobowiązania produkcyjne wartości 437.107 zł„ wy
konały je zaś
już
na sumę
420.166 zł. czyli w 96,l proc.
Zobowiązania
indywidualne
podjęło 1.095 osób, zespołowe
- 107. W realizacji zobowią
zań czynny udział bierze mło•
gają

dzież.
Łódzkie ZPW podjęły zobowiąo::ania produkcyjne na sumę
1.333.300 zł. Zakłady te wyko•

nały

88,8 proc. 'tych zadań, dapaństwu 1.184.415 zł.
Do wykonania zobowiązań sta
neło 780 robotników.
ZPW
Im.
BardowskieC'o
swój Czyn Lipcowy mają w 72
proc. zrealizowany. Wartość
zobowiązań wynosi 575.329 zł,
wykonanie natomiast oblicza
się na sumę 414.485 zł. W rea
lizacji zobowiązań bierze udział 1.221 osób.
Duży wkład w dzieło przyspies·zenia tempa budownictwa
socjalistycznego
daje mło
dzież, która realizuje zobowicizania zlotowe i ku czci VIII
rocznicy PKWN. Ogółem w
zakładach przemysłu wekianego ha terenie Łodzi bierze
udział 1.619 osób w zobowią
zaniach zlotowych.
Wartość
jąc

już

podjętych

zobowiąza11. wyno~i

556.935 zł.
W ZPW im. Kasprzaka m'ło
dzi eż wraz z częścią załogi
podjęła zobowiązania zlotowe
w wysokości 9.322 zł, a wykonała je na sumę 13.694 zł, czyli
w 146,8 proc.
Nieduża grupa,
bo licząca
26 młodzieżowców ZPW Im.
SwierC'Zewsklego
postanowiła
uczcić Zlot przez zobowiąza
nia
produkcyjne
wartości
34.270 zł. G1 upa ta już wykonała je w 99,1 proc. dając pań
stwu 33.967 zł.
O. H.

Zb'.gniew Grotowski

Szeroka pomoc społeczna „Bohater"
• • · h
w pracac h .zn1wnyc

dza,
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Zwyci9skia meldunki

przez za kł a d ową orga-

·
wioną
nizację

związkową.

Uchwała Prezydium
upoważnia
„

Rządu

kierowników
.

.

in.

stytucJi, urzędow i zakładow
pracy do zrewidowania usta!onego planu urlopów w okresie żniw tak ażeby zapewnić
.1.
'.
•
•
moz.iwośc wykonania zadan
ustalonych przez związki zawodowe, bez uszczerbku dla
zakładu pracy. Uchwała za.
znacza przy tyz:i, ze okres
zwolnieil do prac żniwnych
nie może być zaliczany na po,
czet urlopów
wypoczynkowych.
Pracownicy, którzy... zwol-

General
meldunki

CLa,rk przeglqdal
swych dowódców.
P~zeważnie donoszono o nalotaeli na wsie koreańskie, o
bombardowaniu szpitali i żlob
ków, o rozrzucaniu zarazków.
Wśród powodzi raportów zwró
cil uwagę generała jeden, mówia,cy o niezwykle3· odwad:..e
pnrucznika Smitha.
„Porucznik Smith może
b ć
d
· · 1
·
Y wzorem . 0 wa~i t terotzmu dla cale1 armii USA. W
decydującej chwili, nie zważa
jąc na znaczną przewagę Liczebną przeciwniktt, korzystając z dli:żs~ego P.rzygotowania
artylery3skiego i bombardowań lotniczych, porucznik por
wal swój oddzial do ataku.
Wspierany czolgami dctarl do
nieprzyj~c\ela. Poruc~nik . runql na czele oddzial1i t po
krótkiej walce udalo mu się
wraz ze swymi podwladnyr,i
wziąć do niewoli 30 je1iców.
General przerwal czytanie
raportu.
- Al eż to b oh a t er.„ takiego
t rze b a na t yc h miast
·
przedstawić do wysokiego odznaczenia
do awansu.„ zwalamy zar~
konferencję prasową, na której przekażemy dziennikarzom
sylwetkę tego bohaterskiego
oficera. chluby armii amer;-

może utrudniać realizacji nor·
malnych zadań urzędów,
in•
stytucji i zak ł a d ow pracy.
· · b d d
· ·
h
Uchwała ta zobowiązuje Zw. nieni
ę ą 0 prac zmwnyc
Zaw. Prac. Rolnictwa do oto- w PGR-ach, zachowują wsze!czenia opieką
pracowników kie prawa do wynagrodzenia
przybywających na zmwa w w macierzystych instytucjach
ramach akcji społecznej. Zw. tak jak w okresie normalnych
Zaw. Prac. Rolnictwa
dopilnuje, aby mieli oni za- zajęć.
kańskiej.
pewnione odpowiednie wyżyPrezydium Rządu zobowiąGdy zebra'i się dziennikarze
wienie, przygotowane pomiesz zuje zespoły i kierownictwo Clark odczytc.l im raport o bo
czenia mieszkalne itp,
""ospodarstw PGR do zapew- ha!erstwie. poruczni~a S~itha.
"'.
Wowczas Jeden z dziennikarzy
Przychy I ając się do uchwa- menia pełnego wykorzystaniR zapytal.
ły Sekretariatu CRZZ, Frezy- czasu
pracy
pracownikó'\\o
- Dobrze, ale w jakiej bidium ·Rządu
w uchwale
.
h na żniwa w twi'e s1n;th
wzi'nl
ł
k'
k' swei
·
przy b ywaJącyc
•
., do ni·ewoll•
b
zo owtąza o
1erowni ow mowych jeńców i z jakiej po•
stytucji, urzędów i zakładów ramach akcji społecznej. Ze- chodzili oni formacji?
pracy do zwalniania od zajęć społy i gospodarstwa PGR
Na to general Clark bez
pracowników, biorących
u- zorganizują bezpłatne zakwa- zmrużenia eka odpowiedział.
dział w akc.ii pomocy spoleczB l' t
· l ·
ne.i'
dla PGR.
z wo 1men
· 1 terowanie społecznych grup Y i o zo nierze z róża . .
nych formacji znajdujący się
ud~ielane . będą . na okres 7 zmwnych. o~az. za~wnią im w naszym obozie Jenieckim
dni. zl!odme z listą t:lrzedsta- pełne wyzyw1eme.
na Kożedr:>

Nieśmiertelne

0Zlt:1Q

łódzcy chemicy
zaoszczędzili
h
I

NOT

uv .... 1.i.1.cgć

- „Faust" - dało impuls francu&kiemu kompozytorowi Charles
Gounod (i818-J893) do napisania
opery pod tym samym tytułem.
Jednakj „ciężar ga_tunkowy" tej

~~e:~m e~ie~i~;~;~a~~':iiu!zi°~

W

wa Ce

0

postęp

teC1 niczny

NOT - organizacja koordynująca działalność 1?1:zysL
kich zrzeszonych w niej inżynierów i techników, rozwija w
Łodzi coraz intensywniej swą działalność. O ile w kwietniu ub. r. oddział łódzki liczył 3813 członków, zorganizowanych w 11 stowarzy!!zeniach, o tyle obecnie liczy on 5507
członków. Powstały ponadto dwa nowe stowarzysze.nia: leśnictwa I drzewnictwa. W tej chwili organizuje się stowarzyszenle agrotechników.
która
·
k
zoraPraca roczna poszczególnych akcję sz o1eniową,
stowarzysze11 przyniosła duże poważne rezultaty. M in
·
·
tk'
d
· ·
·
osiągnięcia prze e wszys im - - - - - - - - - - - - - na odcinku walki o postęp techniczny. Ogólnie NOT otoczył
opieką przeszło 100 łódzkich
klubów rac3·onalizatorskich. -

7 mil.

zł

ganizowano 4-miesięczny kurs·
dl kierow
t h 10 g„ b t
11
arzad Budowlany nr 2 w
a
e onu
ee no
dalszym ciągu marnotrawi
ników robót żelbetowych, 2-le
tni kurs dla techników bu:io- materiały budowlane. A oto
wlanych oraz ~urs z zatkre~u dowody:
Na dawnej budowie nr 35
obróbki ciepll"leJ i rcmon u lJar
ku maszynoweao w przemyśle przy ul. Bojowników Getta
·
włókienniczym.
umieszczono
Warszawskiego
Obok poważnych o.siągnięć gaszone wapno w dołach. Przy
były i pewne niedociągnięcia.
Stowa.rzyszenia nie dość e1~ergicznie zajęły si" tWorzcmem_
"
SZ lJ
kół zakładowych, które maJą ./
chłewn·e,·
ściśle współpracować ze związ
k.amj zawod<>wymi. Utworzopochoć
koła,
no zaledwie 93
1'uz"
przy wszyst pOSI
winny one i·-<nieć
~'
kich zakładach. Mało propa• aC 0
gowano także czytelnictwo,

Z

wykończaniu budowy część wa
pna wyrzu(l{lno z dołu i pozu„
stawionQ tak przez ca.Jy rok.
Pożytku z niego .iuż nie be„
dzie, ale należałoby zaintere„
sować się resztą wapna, które
zostało w dole i· którego CZ"'ŚĆ
-.
z pewnością zdatna jest jesz„
cze do użytku.
A oto przykład drugi. Na
przy ul. Dworskiej
budowie
28
odkopuje się budynek do funrla
mentów, aby dokonać ich izola
cji. Zwykle robi się to w trak.
cie budowv fundamentów i mu
rów piwnicznych, ale widocznie kierownictwo robót zaoom
niało Q tej podstawowej czyn.

wiele mniejszy. Fra,ncuscy libreciści ograniczyli się do ujęcia i
miłosneopracowania
części poematu. Nie
eo wątku z I lirycznego,
brak jednak w operze Gounoda i
dramatyczakcentów
silnych
dał·
nych.
Postać doktora Fausta, ktćrej
adpowiednik możemy widzieć w
naszym Twardowskim. ma swą
przeszło 400-letnią tradycję w ilteraturze europejskiej.
Mu:z.yka francuskiego mi•trza,
wyrosła na najlep.szych trady· h kl asycznych• b11·sk-0 od wie ·
ciac
ł
wszystkich swym
ku urzeka
UgOWU
melodyjnością i siłą Członkowie NOT udzielali w 88ffi0US
wdziękiem,
••
dramatycznego wy1,azu. Specjalną nich porad, wygłaszali referaTuczarnia trzody chlewnej naści.
wykorzystując bibli~t~kę liczą
sławą cieszy się wchodzący w ty fachowe, oceniali pomysły
PSS-Zacho"d ma piękne wynica 2794_ tomy.
balet ,.Noc
„Faust" wielkie
opery dający
skład
Jar.
k
M w_ mm. imalnym
Ł
•
pole racjonalizatorskie i t p.
Walpurgii",
* . "' "'
?rzy_ ki hodowli. Dotychczas odstaprocencie.. . iesi~czme
Na plet'\lvsze miejsce wysu ZOStan1e OtWar
do popisu inscenizatorom.
est taka ms.trukcja, kt~ra
stało z biblioteki zaledwie . 24 wiła 60 tuczników do stołół
nęło się Stowarzyszenie Che
Losy Judzi uwikłanych w pęta
• zezwala strazakoi:n. pełnią„
osoby. Obok dobrze pracuJą- wek Plan hodowli za 1 półroO ZI
mików, które zajęło pierw· W
,.nieczystych sil" za to, że szucych stowarzys.zeń . _.iak inż.. i cze "wykonała tuczarnia w l50 cym ~4-godzinną sł~zbę w z~.
sze miejsce w skali ogólnokali wiedzy i samodzielnego świa
n
sierpcharakterystanowią
topoglądu,
t godzi. b
b d na k1.lka
ul te.chn. komumkacJ1, . chem1- proc. ·1. posiada obecnie 300 kładzie j)racy,
·
t dniach
t
t
krajowej w akcji racjonali- · W pierws.zych
średniowiecznych
moment
styczny
. kow k?larzy,. ~rogowcow, .zna sztuk tuczników t prosiąt. Du snu. W ar zo. ~wo1s Y ~po~o
zacji postępu technicznego. ma o war a zos ame przy
legend, których późniejszym przy
wykazując się 453 wnioska- PIDtrkowskiej 92 pi;erwsza w lazły s1_ę .mm~J. aktywne . ~~k: tak wysokiego wykonania pła oodeszł~ <:fo te} m~truk~Jl ł~d:i:
ktadem jest historia doktora Fausi·ę w ka „Ks1ązka 1 DWiedza
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Dopiero od c:i:asów :Darwina teoria o ewolucji zyskała sobie w
nauce pełne prawo obywatelstwa.
Niemniej jednak, tut po śmierci
wlelldego uc:i:onego, Istotna treść
darwinizmu
zostala
wypaczona
przez tzw. formalną genetykę, opierającą alę głównie na pracach
biologów: Welsmanna., Mendla t
Morgana.
Boz1trzygn!ęcle zagadnienia dzle
dzlcznoścl
przypadło
w udziale
materialistycznej biologii. Radziec
ka nauka o dziedziczności, której
twórcą Jest słynny biolog Miczurin, a którego myśli I teorie poflębll I twórczo rozbudował Ły
•enko, przyczyniła się w olbrzymim stopniu do wyJainlenla powstawania nowych Batunków, wy
kazała, ze zmienność l dziedzlczno§ć orranlzmów zaletą od otoczenia, te człowiek może tymi
właściwościami :l;ywych ciał kierować, te może je zmieniać wedłu111 swoich zamierzeń l potrzeb.
Autor broszurki •) w formie jasnej I prŻy1tępnej nakreślił historyczny rozwój teorii o \lzledzlczno•ci. znajdujemy w niej krótką
charakterystykę

poglądów

- Nie mam „nerwów" do wiadała im - kobiety są już
pracy w biurze. Trudno mi dawno ślusarzami, monterawysiedzieć za biurkiem, nie mi - to też były tzw. męskie
widzialam wlaściwych efek- zawody. A ilu mężczyzn wytów swej roboty. Zdawalam so- przedziły one na tych stanobie sprawę, że nie wywiązu- wiskach. W piekarnictwie jest
ję się dobrze z powierzonych jeszcze mało kobiet, a widzę
mi zadań.
że to jest dla nich bardzo doPewnego dnia, gdy do- 1bry zawód.
wiedziałam się, że uruchomia-, Po kilku dniach koledzy
ny będzie
kurs piekarniczu stwierdz.i.li, że przyszl.y piedLa kobiiet, powzięlam szybko karz w spódnicy ma · rację. W
decyz?ę: - Słuchajcie - po- lot pojmowała wszystkie zaw~edzialam swemu szefowi - sady produkcji. Szybka, zwinpójdę na ten kurs, czuję, że na, p1,1nktualna i dokładna
będzie ze mnie lepszy piekarz zdobyła
sobie
powszechne
niż pracownik biurowy.
uznanie.
* * •
- Z tej mąki będzie chleb
Nowi koledzy Jadwigi We- orzekł piecowy, gdy rozsołek zdziwili się, gdy przy- mawiano o wynikach
pracy
szła na praktykę do piekarni Jadwigi.
nr 50.
Dawna urzędniczka pokocha

*

naszq

Pod tym hasłem 3 łódzkie biblio
teki zorganizowały konkurs, w któ
rym wziąć mogą udział wszyscy
mieszkańcy naszego miasta. Kon
ku~s ten trwa już od dn. 3 maja.
Organizatorzy konkursu przedłu
żyli go do dnia 15 lipca br., co umożliwi osobom które do tej pory nie zainteresowały się konkur
sem wziąć w nlm udział.
Uwaga uc<Lestnlcy konkursu!
Miej.ska Wypożyezalnia Książek
dla Dzie-cl I Młod.zlezy, ul. A.
Struga nr 14 wydaj~ broszurki któ
re zawierają fragmenty książek
na podstawie który-eh naJe,>,y oclgadnąć:
1)
tytuły książek oraz
2) nazwiska I Imiona l<:h autorów.
Udział w konkursie mogą wziąć
wszyscy mieszkańcy, niezależnie
od tego =Y są czytelnikami biblio
tekl, czy też nie. Uczestnicy konkursu, którzy nadeślą najlepsze
odpowiedzi otrzyma.ią nagrody w
p01Staci wartościowych kslą2ek a
nazwiska ich umieszczone zostaną
na honorowej tablicy w bibliotece.
Odpowiedzi konkursowe należy
składać
w najbliższej bibliotece
miejskiej lub powiatowej do dnia
1s lipca ·br. (H)
'

Stanisław Skowron Co wie
0 dziedziczności. Wyd. „WiePowszechna". Warszawa 1951 r.
Str. 48 nlb. 2. Cena zł 2,40. Nakład 5.250 egz,

•)
my

Kobiety eoraz śmielej wkracza1ą do plekarnietwa. Te młode dzlew
ezęta przybyły w ub . roku ze wsi do Łodzi bez żadnyeh kwalifikacji. Obe.cnfe Halina Mar-0inlak, Ze nobla Danielak I Irena Olszewska
są prz«i>downi;'aml 10racy w piekarni giga.nde.
- To nie jest odpowiedni za
wód dla kobiety, pracujemy
przecież również w nocy.
A
poza tym, trzeba być bardzo
uważnym, punktualnym,
bo
minuty decydują tu o wartości pieczywa, poza tym gorą
co - odkrywali przed Wesoł
kową cienie zawodu piekarza.
- Och, słuchajcie - odpo-

Pracownicy poszukiwani
Tkaczy na krosna angielskie rewolwerowe,
tkaczy na krosna kortowe, śrubowników,
przykręcaczy i robotników go,;podarczych za_
trudnią natychmiast Zakłady Przemysiu Weł
nianego im. W. Łukasińskiego Łódź, ul. Nowotki 83-85, Zgłoszenia osobiste przyjmuje
Dział Personalny ul. Nowotki 77.
1786-K
S~fa produkcji I st. konstruktora na maszyny włókiennicze zatrudni Przedsiębiorstwo
Montażu Maszyn Włókienniczych, Dział Kadr
ł.ódź, ul. Wodna-Złota 1.
1785-K

Główny k$lęgowy z praktyką w handlu detalicznym potrzebny. Zgłoszenia M. H. D. Sek_
cja Kadr, Kilińskiego nr 90.
1793-K

Szwaczki do szycia taśmowego na maszynach
„Singer" i krawcowe do szycia bielizny mę
gkiej zatrudni natychmiast Spółdzlelnla Pracy l<:ontekcyjnej „Tempo" Łódź, ul. Więcko
~s1kiego 22. Zgłoszenia osobiste przyjmuje
e tcja Kadr.
1795-K

~rZWaczk;f

wykwalifikowane na maszyny elekoraz prasowaczki zatrudni natychBkie C. W. O. w Łodzi ul. Curie Skłodow
Kai 12. Zgłoszenia osobiste przyjmuje Dział
_ : - od godz. 8 do 11.
1797-K

mf~2{1e

• d ro b ne
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Dr llłA1t&J.1i:w
lista skórne łez soec.Ja
moczoołciowe we,;ieryczne.
• .-Jotrkow5 ka lOD-ft.
(9243-G•
Dr ZAURM:A~
skórne. w SPecjal!1 ta
a-9.30, ł--6 Nan°:~~gzne

~

Dr BIBE.RGAL

&Pe<:jaJJ.

~ ;!fg:;i:~ws~:nm'czne

~

Dr PIW&IOKI wewnętrzlle, płuca. serce 3-7 Piotr
ltowska . 35.
(9227-GJ
Dr LAijZEWSKI cnoroby
$kórne, weneryczne. ul
W1ęc1towskteito 28

7 !11-9,

KllPNO-l!ll'HZF.llA2

HANOMAGA części ku:
plę.
Łódź, Kopernika 2 ł
m. 16, szanklewicz.
PIANINO stan dobry kuPię. Oferty Biuro Ogłoszeń
P!otrkoWSlka 104a
pod „Doktor".
(9549-G)
SPRZEDAM szafę trzydrzwiową,
ciemną, politurowaną.
oglądać codziennie od 18-20 MleJ~skleg 0 34 m. 5.
SPRZEDAM motor DKW
1_25.ZaWiszy 9.
(9400-G)
_

17-lv llll
llllB?-Gl ~-:;,:; ołowiane do kleju
Dr CZYŻYKOWSKI cho- Ilość nr 3 l 9 więl;:szą
roby serca l reumatyczne Łódź sprzedam.
Of·~rt.y
i-6 Gdańską 65a.
Biur~ 0 l>lotrkowska :t'4a
głoszeń „Tuby"
Dr WOYNO -!;pecjalista FORTEPIAN .
chorób skórnych wene- dam Łód.
czarny ~p1·ze
ryczny<:h - zaburzenia ska 8 m z, Ruda, '"'.lrnorpiciowe. Nowotki 7 front, 'Ro.kicie) · 1 (przy~h~1ek
10-11, 16-18.
9519·G
(940"·G)
Dr LESNIEWICZ chirurg WÓZKI . dziecięce cluż:v
przyjmuje 18-19 Jaracza wybór LlnkoWSki Plo1..,._
3b. tel. 224-09.
(9498-G) kowska 120 ·
ll46:i ·''l')

nr KOWALSKI specjall- SPRZEDAM moto';!Ykl 'j0
•ta skórno _ weneryczne cm. F1lari:cka 13 dzic'mPiotrkowska 175.
ca Zdrowie.
(9473-G)

.._'f

nową

literaturę?

dza

Stały czytelnik z prowln.cJI. :Pieniądze
może Pan
wysiać.
Musi Pan Jednak uzyskać zezwolenie dewizowe. podanla przyjmu
ją wszystkie oddziały Narod.oweiO Banku Polskieg.o.
Stosunelc
Wymiany wynosi: 100 fr. - l zł
14 gr. 2) Kslą:!Jkl takiej nie ma w
sprzedaży. Być może, te znajdzie
ją Pan w jednej z bibliotek lódzklch.
Komitet blokowy 468. - Interwen iujemy. O wynlikach powiadomimy.

*

hyrni wynikami pracy jest
dziś przodownicą prący i wyszkolenia, a za kilkanaście dni
stanie do roboty jako wykwa
lifikowany piekari
Jej przykład moze być wska
zówką dla wielu kobiet, które trzymają się kurczowo tytułu urzędniczek bez względu
na efekty pracy i nie wierzą
jeszcze, że poza biurem można
znaleźć pracę, która daje dużo zadowolenia i lepsze efekty.
Z. Tar.

(j)

~IREoA8'ffill

*

I w ten sposób dawna urzęd
niczka, legitymująca się sła-

Czy znasz

Darwi-

ła już

swój nowy zawód.
- To J·est dla mnie odpowiednia praca, bardzo ciekawa i pożytec,;:na. Dostarczamy
ludziom podstawowego arty.
.
.
.
knłu spozywczego 1 przyJemme
starać się o to,
aby był on
najlepszej jakości. Uczę się
· . k'
d k
ł
h
PO d k1e1un iem
os ona YC
fachowców. Piekarnia nasza

SPRZEDAM ule z ')SZCZOłami ul. Grabienlec-. Sniechowskl dojazd tra<nwaj
Aleksandrów przyinnek
Piaskowiec.
(9466-G)
MOTOCYKL typu ,Japp"
z koszem w dobrym stanie sprzedam. Wiadomość
tel. 173-51 godz. 7-15.

LOKAł-B

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zaplanowało zorganizowanie w ciągu miesięcy letnich 500 600 odczytów w
Łodzi i województwie. Akcja
odczytowa
obejmie
przede
wszystkim ośrodki wiejskie i
małe miasteczka.
Prelegenci TWP wygłoszą
odczyty w gromadach, PGR,
POM, spó~dzielniach produkcyjnych l .zakładach pra~y.
Ponadto ekip:>:" p~eleg~nto~
TWP obsługuJą_ JUZ . o~rodk~
wczas?'':'e, kolonie dz1ec1ęc~ 1
młodz1ezowe, obozy
Słuzby
Pols~e .oraz h~rcerstw~.
J~zeh ch<'.~z1 o. Łód~, to, w
zasięgu akcJ1 znaJdą się rov.:nież Domy Młodego Robotni-

zdobyła II nagrodę w kraju
za pieczywo żytnie. Kwalifikacje jakie tu zdobywam pozwolą mi niedługo na objęcie
samodzielnej pracy. Chciałabym pracować jako ciastowy.
Przygotowanie ciasta jest bowiem podstawową fazą produkcji pieczywa.

na oraz błędów formaln~j genetyki. Najobszerniejsza część pracy
poświęcona została omówieniu pod
stawowych za,-adnleń współcze
snej genetyld radzieckiej z uwzględnieniem jej znaczenia
zarówno dla teorll Jak dla praktyki.

1)

Letni ,,szturm'' TWP

ztej mąki b~dzie chleb„.

Co wiemy

PO~ZUKIW

Niejednokrotnie zdarza się
powiatowe rady narodowe
nie doceniają znaczenia akcji
odczytowej.
Najtrudniejszym
pod tym względem terenem
jest Łask, gdzie skutkiem braku zainteresowania odczytami ze strony miejscowych
czynników i organizacji masowych nie raz już odczyty nie
dochodziły do skutku.
(zn)
że

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

List z kolonii

ka, bursy i internaty młodzle
ży oraz więks·ze zakłady pracy.
TWP wyposaża ekipy swycli
prelegentów we wszelką potrzebną im w pracy pomoc t
materfa!y, jak np. aparaty do
przezroczy i projekcji filmowych, mapy, mikroskopy itp.
Bardzo owocnie rozwija sie
współpraca TWP z Filmem
Polskim, który wypożycza filmy oświatowe wyjeżdżającym
w teren ekipom. Dużą pomoc
okazuje TWP Związek Nauczyci.elstwa Polskiego, dostarczając kadr prelegentów. Za
mało natomiast pomocnym.i r.ą
związki zawodowe i ZMP.

.

Młodzież łódzka przebywająca
na koloniach w Czaplińcu koło Bełchatowa nadesłała
do

naszej Redakcji list, w którym
tak pisze o swym pobycie na
koloniach:
„Od kilku dni przebywamy
w pięknej okolicy, gdzie po
całorocznej pracy odpoczywamy, nabierając sil do przyszlej nauki w szkole. Jesteśmy
bardzo wdzięczni naszemu rzą
dowi, partii i. bohaterskiej kla
O JEDNYM ZEBIE
sie robotniczej, dzięki którym
mamy możność przebywać w
.
tym pięknym ofrodku.
l 23 c2erwca czyteln.1czk°: n11. · k l ..
:;za ob. B. Ch. zgloszla się do
W naszym zy.ciu o oni3n~~ przychodni przy ul. Leczn~
starać się będ,..,iemy tak. pas ę czej celem usunięcia zęba.
pow.ać, ab11_ byc go~nymi spad- Zabiegu dckonal11. dr M. W cią
kolJ.i~rca_mi nasze3 . klasy ro- git nastepny;;h di 1i ob. B. Ch.
botn~cze3, ~.va_lczące3
zbudo- kilkakrotnie zwracala się do
wa~ie soc3a.tizmu w naszym przychodni, gd·yź odczuwa.la
kra3u.
silne bóle. Je;dnakże dr M. sta
Chcemy też wy7'az)~ swą le ją zapewniala, że wszystka
wdzięczność d'.a tych wszyst- Jest w porządku. Wobec p rJk.ich, którzy n~e szc2Jdząc wy gorszenia czytelniczka nas.>a
silku pracow.ali wytr'lliale przy uda la się do Akademii M edvcz
organi~owa?Łiu na~zeg? pun_k- nej, gdzie stwierdzono, że
tu. ~z1ęku3e17"y rowniez kie- ząb zostal usuni~ty niestarownictwu osrodka i persone- rannie i że zachodzi koniec::lowi wychowawczemu za tro- nosc
zszycia
poszarpanego
skliwą opiekę nad nami.
dziąsla oraz zastosowani.a penicyliny.
Samorząd kolonijny
Przewodniczący J. Wudbała
Czyżby dr M. nie rozumiaSekretarz S. Sypniewski
la jeszcze odpowiedzialności
Kronikarz K. Mikołajczyk
swojej pracv?

Głosy

i odRłosy

°
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ZGUBIONO kartę mel
wraz z pokwiSpółdzielnia Pracy Konfekcyjnej „Tempo'·
towaniem na now;v do
czny, centrum na duż
wód. Regina Kwiatkow
Łódź, ul. Więckows kiego 22 przypomina.
pokój lub pokój z kuch
ska, Ł_~g!e:!!".'.nlcka 70_.__
nlą . Oferty Biuro Ogło
SKRADZIONO prawo jaże
stosownie do u chwały Rady Państwa
szeń
Piotrkowska 104 a
zdy na motocykl kat. IV
pod „Południe".
i
Rady
Ministrów z dnia 14. 12. 1950 roku
0069
Be>berskl
Władysław
POKÓJ na letnisko przy
Kutno, Warszawskie ,:::irzed
tramwaju odstąpię. Wia
wszelkie
zażalenia i odwołania załatwia
mieście 35.
!~.044-G)
DO sprzedania szafa"-bl- domość Łódź, ul, Armi
blioteka (orzech), kredens Ludowej 28 m. 21.
iii~~iiiii~~iiiiiiiiiiiii-·;;iiiiiii.ii·- ZGUBIONO legit. 430 wy
przewodni czą cy lub jego zastępca w poserwantka, stół (orzech), ZAMIENIĘ pokój na po
NAl'l"A , W\'.l.tHI\\<
daną przez FFIR im. H.
Sienklewlcz~5.
kój, kuchnia lub 2. cze
Sawlckiej w Łodzi Steniedziałki od godz. 1 2 do 16. Jeśli w ponieSPRZEDAM alrnrdeon 80 sława Huto.ra 33 - a SEKRETARIAT Kursów tan _!3._!'Zezt~;;kL
(8031-G)
działek
przypada dzień wolny od pracy,
basów 3 registry Kiliń- (Strzel. Kaniowskich).
Administracyjno - Handlo- ZGUBIONO kartę melskiego 115/16.
(9524-G) ZAMlENIĘ--po'kój 3 XS wych IPR, Andrzeja ł dunkową .T. IV 30355 na
przyjmuje zapisy na wadniem przyjęć jest najbliższy dzień powI piętro śródmieście na kacyJny kurs
ks1ęgowo- nazwisko Halina
WołoSPRZEDAM motocykl z podobny lub
większy ~c1 1 maszvnoolsan!a
szyn zam. w Andrzejoszedni tygodnia.
1794-K
koszem Wodna 26.
Wiadomość Sienkiewicza
wie.
(8102-G)
449
20-14.
~l\Uf'IAlt. PltAC\'
(9 -G)
z o o B \'
SI<RADZIONO kartę mel
ZAMmNIĘ dwa oddziel ~-==!'!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!I!!!'!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!! dtmkową , leglt. służbową
BLACHARZA 1 przyuczo ne pokoje w śródmieściu ZGUBIONO kartę mel- CPLiA Ekspozytura w Ło ZGUBIONO kartę mel- JZGUBIONO kartę melnego w blacharstwie oraz na pokój z kuchnią lub dunkową. N~zwisko Ste- dz! l prawo jazdy na na- dunkową Franciszka Her dunkową Bronisława Krzy
zwlslrn Józef Kwiecień kner ul. Nawrot 7.
ucznia PrZ/YJmę. Łóciź, Jeden duży . Oferty pod ran 1'orsa. abia ll.
zaniak Łódź, Karolewska
Praska 9, boczna Napiór- „385" Prasa Piotrkowska ZGUBIONO portfel z do- Łódź,_Targo~a_l5_m.~
41-8,
(8H9-G)
104a,
(941i4-G) kumen tam! •na nazwisko
kowskiego.
(9504 -~)
ZGUBIONO kartę melTRZY pokoje,
Leokadia
Królikowska ZGUBIONO legit. Ubez- dunkową
ZGUBIONO kartę melna
nazwisko
POTRZEBNA kobieta do wygody, balkony,kuchnia
amflla uczciwy znalazca proszo- piecz. Spot. na nazwisko Stanisław Rosiak Łódź, dunkową nr H. I 19035 na
gospodarstwa domowego. da nt piętro śródmieście
ny jest o zwrot za wy- Jan
Kamiński
Łódź. ul. Nawrot 100 m. 6.
nazwisko
Król
Maria
Obr. Stalingradu 3 zegar- zamienię
na dwa z kuch nagrodzeniem na adres Pryncypalna 44.
(8087-G)
Łódź, Narutowicza 24/53.
mistrz.
(9475-G)
nlą. Szczegółowe
oferty ogrodniczy Zakład Han- ZGUBIONO
Jegit. zw. ZGUBIONO kartę melPOTRZEBNA pracownica Biuro Ogłoszeń Piotrkow dlowy Łódź, Piotrkowska zaw. Pracowników In- dunkową Helena Kowal- ZGUBIONO
wejściówkę
domowa. Referencje. za- ;: S:. :.k: .a.....:.10;;;4:.:a:...-..;•.:.:•9:..:4.:.50:.'.:'·--......., 80.
C 94 ~) styt. Wojsikowych nr 44~13 czyk Łódź, ul. Borsucza 4 fabryczną Zdzisław Soszka
Łódź,
Męchantczna
menbofa 6 m. 42a.
ZAMIENIĘ pokój z uży ZGUBIONO Jegit. Ubez- na nazwisko Józef Bm
lla-1.
(8161-C)
(8090-~2 ZGUBIONO
POTRZEBNA pomoc do- walnośclą kuchni (gaz) piecz. społ. na nazwisko kow_slci.
kartę
melmowa A. Ludowej 21 m. łazienka, w środmieśclt Andrysiak Stanisław ul. ZGUBIONO legit.
dunkową nr J. I 50106 na ZGUBIONO
kartę
melZw.
na pokój. Oferty Biuro Północna 11.
(9467-G) Nauczycielstwa Pol>klego nazwisko Wojciech Wio- dunkową Antoni Kraw12 od godz. 16 do 19.
Ogłoszeń
Piotrkowska
darczyk
zam.
Poćwiarna
nazwl!llco
Zofia
czyk
SllwaKlocko
p-ta
Siewejściówkę
DZIEWCZYNA lub ko- 104a „szybko" .
(9547-G) ZGUBIONO
gm. Nlemłków radz.
kow>ka-Wolska ul. Stali dówka
(8172-G)
bieta potrzebna do pra- ZAMIENIĘ sklep j pokój fabryczną Wiktoria Krza na
pow.
Brzeziny.
(8135-G)
18.
(8098-G)
cy domowej Piotrkowska z kuchnią, gaz na 2 lub czkowska ul. AbramowZGUBIONO kartę mel(8054-G) ZGUBIONO kartę mel86-3.
(9550-G) 3 pokoje z kuchnią, wy skiego 20-1.
ZGUBIONO
nominację dunkową
Alodia Fel!ks
Halina Zych służb-Ową wydaną przez Łódź, Łąkowa IO.
PRZYJMĘ kobietę do gody. Obr. Stalingradu ZGUBIONO kartę mel- dunkową
(8101-G) M.P.D. i Rz. na nazwislco
dziecka. Sienkiewicza 47 40-4 Dobrowolski.
dunkową i pokwitowanie Fabryczna 21.
bi · p p stek
od ankiety Bolesław Bła ZGUBIONO kartę mel Serafin Franciszek ł,ódź, ZGUBIONO leglt.
stuuro n:e u
·
· RO?Nt>
Mtynarska 2.
szczyk Zgier!>ka 21.
(8137-G) dencką Elżbieta Mlsinn
dunkową. Nazwisko Skar
POMOC domowa-gosposia
Łódź. Edwarda 9.
potrzebna do lekarza - oDSWIEżALNIA obuwia ZGUBIONO
pokwitowa- bek Stanlslaw Łódź. Sre(8103-G) ZGUBIONO kartę mel- ZGUBIONO karle melPiotrkowska 109-6.
zamszowego I skórzanei:o nie na dowód osobisty brzyńska 95,
FRYZJER męski potrze- oraz galanterii skórzanej na dwie osoby Bolesława ZGUBIONO kartę mel- dunkową Bolesława Zo- dunkową Jadwiga
LaszŁódź, Zakątna
chowska
bny na stałe. Dubois 24 Piotrkowska 9 w podwó Kamińska
i
Leokadia dunkową
kowlcz zam. Południowa
na nazwisko 40-55 (Pogonowskiego).
(Ruda).
(9548-G) rzu
(9392-G Kamińska Tuszyn - Las. Antonina Maciołelt
94-8.
(8185-G)
Łódź,
11 -1111-1111-1111-1111-.1111-1111-1111• ZGUBIONO
indeks nr ul. Rzgowska 62.
ZGUBIONO kartę mel- ZGUBIONO leglt.
Zw.
ZAWIADOMIENIE
na nazwisko Zaw. Prac. Przem. Spoz.
1145 WSE Barbara Sacha- ZGUBIONO 3 bony mlęs dunkową
ruk.
De- Nazwisko Józef Kędzier
(8046-G) no-tłuszczowe na nazw!- Krystyna Olu bek,
Projektanci (inżynierowie i technicy), kreśla ZGUBIONO kartę re.le- sko Kowalslca Kazimiera cz:vńskl e!(o 43.
ski Łódź, Narutowicza 1.
rze i kalkulatorzy (kosztorysiści), k,tórzy w stracyjna nr 0221075 wy- Łódź, ul. Llmanow•kteJZo
ZGUBIONO
wejściówkę ZGUBIONO
leglt. Zw.
.
F'
.
(8105-G)
związku z ogłoszeniem z dnia 22 i 25 czerwca daną przez 7 Od d ział
1- 92
fabryczną
Sto duł na Ja- Zaw. Alicja Sawicka ~
rb. złożyli pod „Dokumentacja" SWOJ e oferty nansowv
oraz dwa ra- ZGUBIONO kartę me_l- dwiga.
(8146-G) Łódź, Sienkiewicza 102.
Stanp roszeni są o łaskawe możliwe Jak najszyb chunkl. Nazwisko Mollń- dun k ową J a nlna
Bronisław Łódź. ws- czyk ul. Stal!na 15-3 .
llllllłllllllllllłllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111
sze złożenie ofert ponownycl;l(do Biura Ogło- ski
recka 35.
(8083-G)
WYDAJE Instytut Prasy „CZYTELNIK"
•
Ó
• •
d D
ZGUBIONO karte melszen ul. Piotrkowska 104a~-r wniez po " O ZGUBIONO
wejściówke dunkową na nazwisko 1~RedakcJa 1 AdmlnistracJa. Łodt. ul Piotrkowska 96,
kumentacja"), ponieważ uprzednio złożone o fabryczną Państw. Zakł. Wiktoria szczerbakow - :;tel. Centrala 28a-oo. Red Nacz 125-64. godz. przyj.
ferty, także z innymi b. ważnymi dokumen Przem. Galanteryjno-Gu- t.ódź, ul. Felsztyliskleito :12-13 Sekretarz odpow 204-75, godz przyj 10-12,
tarni skradziono
przedstawicielowi
nasze zikarskle~o na nazwis.ko 17.
(811G-G) :;:dział gospodarcey 141-10. dział sportowy 208-95,
Felllcs Gibki Wie<!l<:owV :;
dział mle.lskl tlł-32. dział listów 143-80
Spółdzielni w dniu 3 bm. Zaznaczamy jeszcze sk}ego_58.:::-:9.
(808i-Gj su:RADZIONO dnia 28 - :iRedakcJa rękopisów me zw.raca. za treść 1 terminy
raz. że poszukujemy siły z terenu całego wo ZGUBIONO kartę mel· 52 ~r~wo L pot"'oże;la n~a Si
ogłoszeń nie bierze or<poWiedzialnośc1.
J·ewództwa łódzkiego ze szczególnym uwzglę dunkową Anna Karasiń- nazw 5 0 • ule. an 8:!zar - :!Dział ogłoszeń Piotrkowska 104•. tel 111-50 l 114-75,
1an,
Klllnsk
ego
·
·
§
czynny 8-16. w soboty 8-14
dnieniem ·Łodzi i Pabianic - do zatrudnienia ska ul. Szara 3-ll .
ZGUBIONO kartę mel- :;Prenumeratę mlesteezn111 zł ł.M. kwartalną :r:l 12.1s,
stałego łub czętciowego (w miejscu zamiesz ZGUBIONO leglt. na zniż dunkową wyciAna przez :;:pólroeznle 1t1 N.3o przyjmuJa wszystkie Urzęl!y
kanJa) - także i na prace zlecone. Spółdziel kę kolejową oraz tram- KMO w Poznaniu na na- :;1 Agencje Poeztowe oraz llstonc•ze mieJsey 1 wlrJnia Pracy Biuro Dokumentacji Technicznej,
waJową Milczarski
Ry- zwlsko Stefan Sadowialt :;:sey na terenl.., caleJ Polski w terminie do u kd·
szard Łódź Stoki Górska zam. Łódź, ul Swier~zew :
d•go m ·ca na 01're11 nast.ępny.
1791-K 16-4.
•
.
(8060-G) skiego 27 · m, 43, (8127-G)
Redaguje KOJ.Ę(;fOM IO:Dl\J;CVJNE
_Pna, zaJU, pru, a.a. w• ...Prau~- ~Cl&. l1-ł. Jwir&1 J.1. - rt.Dten llruJr.. .caaL .a •~
\ D-3-:::-1128& DZ.~N:t>ii:-Łoiizi.i nr 162 (2478) 5
ZAMIENIĘ pokoik słone:'.-
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RZĄDOWO

PRArV

- uprawniony
inżynier architekt przyjmie dodatkowo prace zie
cone jale dokumentacje
techniczne, kierowni<:twa
nadzoru robót or&z kolaudac,je. Zgtoszenla kierować do Biura Ogłoszeń
Piotrkowska
104.a
pod
„Budownictwo".

dunkową

I

l

I

0

=

T.

Sałyga

(Gw.)

Na starcie

wjcemistrzem

staną

Polski
Pisaliśmy o tym, te Satyra WTa·
ca do formy. Sygnalizowaliśmy o
Jero możliwościach dojścia do gło
su w najbliższych wyścigach szo·
1owych.
Otóż w czasie mistrzostw Polski
w Warszawie Satyra odegrał bar·
dzo poważną rolę. Był on krok
od zdobycia tytułu mistrza Pol·
&kl. Sałydze zabrakło jednak lep·
nego finiszu na mecie, 1 musiał
oddać palmę pierwszeństwa Kró·
lakowi.
Dystans wynosił 200 km. Startowalo 89 zawodników.
Królak I Sałyga uzyskali Identyczny czas 5:33,52. Trzecie miej·
sce ujął Swterszcz z Włókniarza.

Jeszcze jedna
porażka
Bokserzy

Włókniarza.

roze!(rall

we Wrzeszczu jeszcze jeden mecz
pięściarski

o mistrzostwo Ligi
zrzeszeniowej. Przeciwnikiem !oclzlan byli pięściarze CWKS.
Włókniarz mecz przegrał 7:13. Po
przegranym meczu 1:19 z Gwardią,
wynik z CWKS uważać możemy
:ra pewnego rodzaju poprawę sytuacji.
Punkty dl~ W!6kniarza zdobyli:
'.Anielak, Szaliński, Marcinkowski,
1 Jaskuła, który zremisował z Gra
jem.
wypunktował Justkę,
Anielak

Flaga z

•

•

p1ęc1oma

kołami

o puchar „Dziennika''

kolarze

13

1

•

Niewiele wiemy na ogól o
Finlandii. Uczyliśmy się kiedyś
w szkole, że jest to kraj wielu
jezior, z zaciekawieniem oglą
daliśmy barwne znaczki pocztowe z albumu filatelistycznego z napisem: Suomi. I od tego
czasu zapewne obraz Finlandii la,czy się u nas z pewną
raczej nieegzotyką, czymś
zwyczajnym. Ciekawość nasza
jeszcze mocniej pobudzona
zostala igrzyskami olimpijskimi, które odbywa.ć się będą w
Helsinkach. Redakcja na.sza
proponuje Wam więc podróż
iia przyszle miejsce igrzysk.
Prze1·azd bezplatny. Zaczynamy podróż! Ekwipunek - nieco wyobraźni.

r& różnilo by się od wielu in- r dole na morze
nych, które mieliśmy już moż-' .Jeziora, wysepki, setki żag
ność oglądać. Wrażenie to trwa. lówek, lodzi rybackich i mojednak niedługo, gdyż urok· torówek. Pod nami jak na dlo„nowego", niespodzianki, wcią- ni widać stadion olimpijski.
Tutaj już za parę dni walczyć
ga nas z całą siłą.
Holownik przyciągnął już będą najlepsi sportowcy świa
statek do mol.a. Dochodzi nas ta o zaszczytną pal.mę pierzapach kwitnących krzewów i wszeństwa. Na razie jednak
kwiatów, których stolica Fin- panuje tu niczym niezmącona
!andii posiada ba1·dzo wiele. cisza. Tylko od czasu. do czaNad wszystkim góruje wyso- su zauważyć można krzątają
roboczych
ka, smukla wieża olimpijska. cych się ludzi w
którzy tisuwają
Nie tra,cąc wiele czasu, cz11sty- ubrani.ach,
mi ulicami, mijając wiele pięk- ostatnie tisterki w przygotonych parków z 1.icznymi pom- . waniu sta.dionu do igrzysk.
Stadion nie przytłacza może
nikami u.dajmy się na stadion
olimpijski. On nas przecież w swoją wielkością, tym nie
tej chwili najbardziej intere- mniej sprawia bardzo przysuje. Tam już pierwsze nasze jemne wrażenie, Jest on nokroki kierujemy kn wieży wocześnie wyposażony w tryolimpijskiej. Jedni pojadą wi.n- buny _i wszelkie urząd~e-i:ia poda, na jej szczyt, inni, bardzie.i mocmcze dla z?-wodmkow. _Na
zechcą pójść i law~a~h. okalaJą~ych stadion
wysportowani
pieszo. Nie pożałują zresztą 1 pom~esci? ~ię_ moze o kolo 50.000
swego trudu. Taras wieży nie ludzi. Jes~i się dob:ze pr~ypa
mozem~
jest wprawdzie zbyt wielki 1 trzy":'y, to w dal.i
przekracza rozmiaru do.st~ zec ko_n~ury m~zb1!t duze3
nie
i
platformy samochodu cięża- j mteJscowosci ?tamemi. Tam
rowego. Stąd jednak roztacza za~wa.t_erowam z.os.tana, p,oiscy
się przed nami przepiękny wi- ol.impi1czycy. Mie1scowos~ ta
polozona o 7 km od Helsinek
w pięknym lesie sosnowym, lemorzem.
ży tuż nad samym
Poczyniono tam już wszy.~tkie
przygotowania na przyjazd nanaszych reprezentantów.
dotychczasowa,
Zmęczeni
ski, Siankiewicz, Rogow&ld, Tuli- drogą ~tdajen:"y si_ę do hote!u.
Na zw.ie~z~me mias~a będz1.e
.
dziński. WoJdylak. (16).
w sumie repre:entacja nasza li . my mieli Jeszcze wiele czasu.
j Po drodze mi?amy duże grupy
czv 136 zawodników.
Jako obserwatorzy wyjeżdżają, młodych ludzi ubranych w reKlyszeJko prezentacyjne stroje. Są to zatrenerzy koszykówki:
i Pat_rz_ykon. · Dodatkowo wyjadą wodnicy Austrii, Ameryki Bra
h k · ·.
·
· l
l'" .
równiez obserwatorzy z ramienia
raJOW,
jeźd,ziectwa zy i-i i wie u ir..nyc
kolarstwa i
~ekcji
którzy zdążyli już zjechać do
GKKF.
przybędą
Wraz z eklpą wyje?.dża sekretRrz Helsinek. Niedlu.go
,Ll'eneralny Związku Literatów Pol- dalsze grupy i na dwa tygodHelsincałkowicie
opanują
nie
skich Jerzy Putrament oraz czlo
nek Międzyna.rodowego Komitetu
ki.
Olimpijskiego prof. dr Loth.
A mu„.my czekamy na razie
El<ipy
Klerowniklem Polskle1
Olimpijskiej jest przewodniczący na przyjazd naszych reprezentantów.
PKOl. Minecki.

W SALI AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOSC POŻEGNANIA NASZYCH
SPORTOWCÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH DO FINLANDII NA IGRZYSKA OLIMPIJSKE.
W imieniu zawodników prze- chla, Krawczyk, Nowa't'a, Grzelak,
mawiała Helena RaJrnczy, a w Gości-ańskl, Nledźwie<IU:i. (11) Sę
Warsza- 'd.tJ!owie: Zaplatka, Kowal.ski, Liimlenl1u mieszkańców
wy członek Prezydium Stole· .sowskl, Maslo'>V'Ski., Neuding, Łau
cznej Rady Narodowej dr Pa• kedrey.
pracy
oho, oraz ,przodownik
Plywanle: klerownlil,<: - przewoFSO na Żeraniu FranciS'llek Wa·
GKKF
dniczący &ekcii pływania
Ja.
trener czuperski; zawodm
Gruda.
uroczysto~cl
Na zakończenie
sportowcy-ollmpijczycy wystoso. cy: Gretnlows·kl, Petrusewicz, BoTo!kaczewski, Lewicki,
wali do Prezydenta R· P. Boles. niecki,
Mrozówna,
zawodnic~i:
ława Bieruta list, w którym czy. Ciężki;
Milniklel (8)
tamy m. Jn.:
„Pozwól ukochany nasz oby.
SzaSzermierka: kierownik watelu Prezydencie - piszą sportowcy - że złożymy Cl gorące rowczyk, trenerzy Kevey, . czyz głębi serca płynące podzięko. plonka; zawodnicy: Zabłocki, Pawania za serdeczną troskę i O· włowski. Twardokęs, Suski, Pawpiekę, jaką według Twoich wska las, Rydz, Nawrocki, Przeździecki.
zań l pod Twoim klerownt>etwem Krajewski, Grodner. zawodniczki:
otacza nas sportowców Państwo Nawrocka, Włodarczyk, Sołtan.
Ludowe i cały naród. Uczynimy (13).
wszystko, by XV Igrzyska ollmGlmna.styka: klerownl·k - Kospljsl<le stały się prawdziwym
świętem przyjaźni między naro- man, trener: Radojewski, sędzio
Kulik, Kirkicki, Rost, Skirwie:
dami, manifestacją woli ·sportow·
ców całego świata zachowania i lińska, Kurzanka, Ogierman, Kanikowska. zawodniczki: Rakoozy,
utrwalenia pokoju",
Reindi, Horzonek, Swierzy, KoPolska w Helsinkach reprezen- walczyk., Łu~<eomska, Marcin,~zak,
towa<na będzie w 11 d.vscypUnach Wilk 0 · Konieczna, zawodnicy: Gaboksie, ca P ., Sobala, L~iński, Kucjas.
lekkoatletyce,
sportu:
szermierce, gimna5tyce, pływaniu, Gawron, Solar'l, Jakie!, Swiętek
podnoszeniu clęża- (17).
wioślarstwie,
rów, zapaśnictwie, pi<lce noż,nej,
Zapdnley I elętarowey: klerow
hokeju na trawie i. strzelectwie.
osobowy skład naszej ekipy o- nik - przewodn;czący WKKF Ka
- Stachon. trener Czarkow
towice
na«tesię
przedstawia
Jirnpljsklej
ski, sędziowie Ka· wał l Gburski.
pująco:
Zapaśnicy: Toboła, S_znajder, SzaLekkoatietyka: kierownik - Pr'le- jewski, Gołaś, Gondz1k, Gryt. (16).
·wod.niczący sekcji lekkoatletycznej
Sc!gała,
Białas,
Cięźarowey:
GKKF Foryś, trenerzy: Morpńcz.yk, Hoffman M„ Ko~bek, B•nla Dziedzic, Skowronek. (4)
kowski Zawodnicy: Ktszka StawStrzeley: kierownik - Petelicki,
czyk, Mach, Potrzebowski, Korban, Długoborski, Lewandow•kl, trener Korolkiewicz, zawodniey:
Gra1, Kielas, Osiński, Buhl, Su· Kiszkumo, Darżynkiewicz. (2)
Grabowski,
Budzyński,
cheński
wlcepn:e
Piłkarze: klerowni·k Ważny,' Woi•nberg, Kowal, Lomowsek ej i pil'kl nożnej
ski, Krzyża·nowski! Sl,<ilo, Radzi- wodniczący
- Matrenerzy
Fialek,
GKKF
wonowicz; zawodniczki: szwajkow
Fronczyk,
ska Minnieka, Arundt , Bocian. ll- t.las, Klraly, sędzia Sz1'.mkoStefaniszyn,
zawodnicy:
wicka, Duńska, Bregulanka, Kry(30) wlak, Kaszuba, Bieniek, Cieślik,
sińska, Ciach .
Suszczyk, Cebula, Alszer, Krasów
Wleś1arstwo: kierownik - Stacho- ka, Sobek, Gędłek, Trampisz, Wiś
wiak trener - zasłużony m1,;trz nlewski, Banisz. Mamoń. Ja&kow
(17)
eport'u Verey, zawodnicy: Kacer- ski, Glimas.
ka, Lorenc, Thomas, Michal&ki,
kierownik trawie:
na
Hokej
~zwa;rcer
Wieśniak,
Swiątkowski.
Edward, Szwarcer Zb1gruew, ,Ja· Rogowski, trener - Wojtysiak, sę
Flinik
zawodnicy:
Zieliń~ki
dzia:
(12,
godzlński, żarnowiecki.
Boks: kierownik - Sz-pringer, tre A., Flinik .J., Flinik H.. Małko
Adamski
J.,
Malkowiak
M.,
wiak
nerzy - Sztam, Majchrzycki, zawod'!licy: Kukier, Stefaniuk, Dro- A„ Adamski T., Maciaszczyk, Ma
gosz, Antkiewicz, Kudłacik, ChY- rzec, Pawlicki, Czajka, Starzyń-

..
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136 olimpijczyków Polski
w drodze do Finlandii

I

Marian

Rzeźnicki

trzykrotny
wysc1gu w latach
1946, 1947 i 1948.

zwycięzca

Ogólnopo!Ski Kolarski
Szosowy o Puchar Pcze„Dziennika
redakcja
chodni,
Łódzkiego" mając na celu urnasowienie kolarstwa, postanowiła
- że obok wyścigu głównego, bę
dą równocześnie rozgrywane wy-

pierwszy
Wyścig

na krótszych dystansach, dlli
kartowlczów I turystów. Zahże
nie słuszne I cel watał cabkowlcle osiągnięty, a dz.isiaj - z perspektywy minionych lat należy
stwierdzić, że wyścigi te. z roku
na rok zyskują na popularności,
gromadząc na starcie imponującą
ilość młodzieży, wśród której odkryto nieprzeciętne talenty.
W roku ubiegłym, w wyścigach
brało u„Dziennl'ka Łód'lkiego"
dział ponad 500 kolarzy, co było
W wyści
sukcesem.
pięknym
gu głównym o nagrodę przechodPr'lez sześć minionych lat,
nią,
zawsze widzieliśmy wszystkich na
szych kolarzy szosowych, a walka na -trasie wyścigu, rozl(rywana
zaciętością,
z niezwykłą
była
„Dziennika Łódz
wyścig
gdyż
zaliozany jest do wyści
kiego"
gów puruktowanych, w klasyfikaszosowców poicji najlepszych
sklch. Jak wielką propagando1 dla
sportu kolarskiego l jaką wspasą
i;nanifestacją kolarstwa.
niałą
„Dziennika Łódz:kiego",
wyścigi
naszego miasta
każdy obywatel
będzie miał możność naocznie się
13 lipca rb„
pr'lekonać w dniu
kiedy ogromny korowód kolarzy
w bat"Wnych różnokolorowych koszulka-eh, przejedzie defiladą ulicami m. Łodzi na ostry start.
życząc, wszystkim uczestnikom
tegorocmych wyścigów jale najlepszych wyników, przesyłam rów
nocześnie statuetkę, zdobytą przeze mnie przed 40-tu laty w za- .
wodach lekkoatletycznych, którą
jalrn nagrodę. dla zwyofiaruję
cięzcy wyścigu młodzieży w kategorii kartowlczów.
Ze sportowym pozdrowieniem
Mieezysław

sędzia

Karpiński

państwowy

I przewodKolegium Sędziów Sek
cji Kolarstwa ŁKKF

nfczący

. Uprac. Jarosława

Niecrec!ffe!{O

ny. Pocieszaliśmy go jak moCzekaliśmy teraz na
gliśmy.
spotkania Ant~iewicza,. Chychly, Szymury 1 Kolczynskiego.
Hala, w której odbywa!y
się eliminacje bokserskie była
zapełniona po brzegi. Nie było w niej zakazu palenia papierosów, a wręcz przeciwnie
smalono cuchnące cygara, nie
licząc się z tym, że zawodi:ikom może szkodzić zadym10ne powietrze. Ogólnie w turnieju brało udział 260 zawodników, wśród których spotykaliśmy naszych dobrych znapłatka.
Kasperczak wylosował Au- jomych Pappa i Tormę.
·
stralijczyka Gowera, Bazarnik
Drugi dzień turnieju bokmiał walczyć z bokserem Gonzelezem z Chile, Antkiewicz serskiego stał pod znakiem
naszych pięściarzy.
trafił na pięściarza Filipin _ triumfu
Trani. a Chychła wylosował Antkiewicz zwyciężył wysoko
bokąera Holandii Wajngaar- na punkty Filipińczyka Trani.
Od pierwszego gongu Polak
· w
f
dina.
za przeciwnika był ca.~ cz~s w. o ensy:n:e.
Kolczyński
miał mieć pięściarza Urugwa- ostatmeJ ~m1;1cie trzecie] run
Antkiewicza
ju Martineza, a Szymura bok- dy p~ze.ciwmk
Po wygranym wyścigu, najlepszy kol\ polskiej hodowli „Wizjer" był bliski nokautu.
oprowadzany był przed trybuna ml przez dżokeja Krysiaka i tre- sera Indii Joachima.
zdj. L. Jankowski
nera Pasternaka
Wygrał .swoją wa1ke r6.w-;
Los tak chciał, że Kasperczak
nie potrafił stanąć na ringu w mez bez zadnych zastrzezen
polskie „der- polskie (Wizjer i Cypr) oraz
egoroczne
by" miały bardzo mocną czeski Detran. Wiadomo. że z pełni sił. Walczył wyjątkowo Chychła ..
Zaczęliśmy wszyscy podnoTrudno bvło poznać
obsadę. Czechosłowacja pny- te; trójki wy.idzie zwyciężca. nerwowo.
głowY do góry.
sić
jego
okresu
z
boksera
nim
w
dosiada.iilCY
Krysiak
Dżokej
okonie
słała na wyścig 4
Ci, którzy lubili sporty woraz cz.ter ech najlepszych dźo Wizjera walczy teraz z dru- świetnej formy w kraju. Przekejów: Trzeba przyznać, że 9.im koniem polskim Cyprem. ciwnik Kasperczaka był zawo- dne wybrali się na słynny tor
hodowlane Czeski Detran zo&taje w tyle. dnikiem dobrze zbudowanym regatowy w Henley pod Lano.środki
polskie
kolejność s~ę i czę~to trafiał, podczas gdy dynem. Piękne były to ~ega
przygotowały się do „derby" Na celowniku
dobrze. dzięki czemu hodowla nie zmienia: Wizjer, Cypr I na~z reprezentant nie mógł ja- ty. Szkoda, że niezgłoszeni zo•
polska o<lniosła nowy triumf. Detran. Czwartym był Ca~u koś przejść z defensywy do a- stali nasi wioślarze z Rogetaku i ostatecznie mimo prze- rem Vere:vem na czele. MiPo występie w Budapegzcie zo. Czas zwycięzcy - 2.32.
gdzie polski koń „Caruzo" przy
Po wyścigu Wizjera udek? wagi w ostatnim starciu prze- strzem olimpijskim w .biegu
został Australijczyk
szedł drugi będąc bliski zwy rowano błękitną wstęgą, a dz. grał i został wyeliminowany jedynek
W0od.
w Warszawie zwy Krysiakowi i trenerowi Pas- z dalszych walk.
cięstwa Przeciwnik Szymury Hindus
przegrał, chociężył polski „Wizjer" pokonu ternakowi wreczono honoro- Bazarnik też było
raczej re- Joachim niewiele umiał. Wyz we nagro<ly. Mocny faworyt ciaż spotkanie
końską
ekstraklasę
jąc
Cze- Gryszczykówna 7·02 ·6 lOO m z czołowymi trzylatkami
niepokonana dotychczas misowe, ale w turniejach olim j grał Szymura, ale w skrytoś
Belcz~,k . L_ll,~ chosłowacji na czele.
granatem
Czarnogóra dosiada'1a l)jjskich remi~ńw rtie ma. Wy-1 ci ducha niemal wszyscy zdaklacz
Około 50 tys. ludzi obserw<> orzez dż. Stasiaka nie odegra grał bokser Chile ze względu waliśmy sobie sprawę, że nasz
100 m st. kl. „B Cichonski
na lepszą kondycję i agresy-1nopularny Franek nie ma wie
l.ll,8. Dalsze rekordy ustano- wało przebieg gonitwy. Po d~ la w wyścigu większei roli
(Jan.)
brym starcie wyścig prowarlzi
lu szans na odnoszenie z-w-ywiane zostały w sztafetach.
wność.
W ten sposób w pierwszym cięstw w dalszych spotkaCzechoslowacj~ na J1r~y- Orszak. za nim idzie „Carudniu turnieju od razu odpad- Iniach, bo konkurenci byli w
Tempo goniskach Olimpijskich w ; ~z~~ zo" i Czorfan.
REPREZENTACJA Io dwóch naszych pięściarzy J bj wadze bardzo silni.
twy dobre _ przybierające nC1 CDSA ę
kach reprezentowaRa
(c. d. n.)
CZECHOSŁOWACJI 2:1
Kasperczak był bardzo smut- ~
szybkości w miarę zbliżania
przez 160 zawodników.
MOSKWA. "/. "/. W ponie.
_Piłkarze NRI? Vorwartsre: się do ostatniego zakrętu.
Na prostą wyprowadza Or- cfalałek "/ bm. na stadionie Dy
Lipska przegrali 2: 5 z r~p UWAGP..!
zentacją Sokola S~o':"~c~iego~j szak, k·tórego mija Czorfan. nr.mo w Moskwie rozegrane
W związku ze zbliżającym się dorocznym wYścigiem
~. ~lstrzostwo ligi zuzlow. Z tej grupy wysuwają się zos.tało mlędzynar~dowe spoti{olarskim „Dziennika Łódzkiego" oraz niedalekim terSpoJma pokonała w Kato·~~- Wizjer, Cypr i czeski Detran kanie piłkarskie między dru·
przeznaczamy
minem rozpoczęcia igrzysk olimpijskich
4~ · • Zbliża się moment finiszu. żyną CDSA a reprezentacja
Budowlanych
cach
więcej miej;ca na łamach naszego pi~ma na wiadomoś~i
0
gmw~m N trybunach widać podniece Czechosłowacji.
CWKS wy~rał z
sportowe. Z uwagi na to począwszy od dnia dzisiejszego
celownika bowiem
39: 15, KoleJarz wygrał z Gor- .a
nasz codzienny odcinek powieści G. Morcinka pt. „On00
Mecz za"ończyl się zwyclęi>
konie_ d'l'la
. t
nikiem 34: 19 a Gwardia po-1Ille: . .
draszek" znajdą czytelnicy na str. 2 „Dzieni1ika".
.twem CDS.i.\ 2:1!
zblizaJa sie rzy
konała Włókniarza ~: 19.

Polski

Nie pierwszej to już młodozawodniczka. W 1948 roku
liczyła ona sobie 30 lat. Zanim
została lekkoatletką, interesowała się żywo sportem pływac~im, a dopi~ro w 16 roku ŻYc1a z.aczęła bieg~ć.
Zamteresowame, . po skończonych konkure_nc.iach lekkoatletycznych, . s~1erowane . zosta~o. na turmeJ bokserskl. .w
duze.i h_ali Empress na.stąp1ło
losowame par. Losowanie trwa
ło ?rzeszło. godzin~ .. Nasi zaw~
dmc! by~1 wyr~zme s~remowam. Pocieszał ich sędzia Za-

koń

wygrał derby w Warszawie

T

" •
w teI egrat1cznym $ krocie

Sporny ze Stali skoczył w
dal w Poznaniu 6.96.
W Szczecinie odbyły się motocyklowe eliminacje do mlstrzostw Polski. W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli: 125 ccm Kołodziej - 21.06,7.
250 ccm Puzio - 27.01,1, 350
ccm Janowski 24. 17,8 350 ccm
Markowski 2.3.16,7.
w meczu piłkarskim o puchar Zlotu CWKS wygrał z
Górnikiem Radlin 5 :3, a Budowlanl pokonali Gwardię 2:0.
W Starogardzie pobito 6 rekordów Polski w pływaniu.
Rekordzistami zostali: 500 m
st. kl. „A" kobiet Kubikówna
8.43,5 400 m st. kl. „B" kobiet

Polski

ścigi

ści

I

.I,•

całej

w najhliżs1ą niedzielę

lipca po raz siódmy z rzędu
kolarze całej Polski staną na
palmę
starcie, by walczyć o
pierwszeństwa w tradycyjnym wy
L6dz1kiego'
"Dziennika
ścigu
cale miasto. Organizując w roku 1946 po raz

•
powiewa
nad stolicą Finlandii

Jedziemy oczywiście statkiem. Za nami już kilkana.kie
godzin podróży. Klucząc wśród
zblii.amy
u,ysepek
liczny::h
się do Helsinek. Wysoko o tej
porze stojące stoń.ce oświetla
strony portu
widoczne od
wąskie uliczki. Jesteśmy troszSzallński wygrał. ~ Krużą, k~óry kę rozczarowani. Spodziewaliś
zostal zdyskwallf1kowany w III my się raczeJ' wielkich budow,
starciu, a Marcinkowski pokona! .
lt, jednym slowem miasta, ktoSobka.

I

wyścigu
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