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ZSRR ROZPATRZYŁA RAPORT
KANAŁU

Zadan!e poota'W1!one przez rząd
w sprawie budowy I oddania do
e1kl:;;ploatatijl wołżańsko-dońskie·
go kanału łeglO'Wne.go, cym,lań·
sklej elel<trownl wodnej I urzą·
dzeń dla nawodnienia w pierw·
szym etapie 100 tys. ha nawie·
dzanych przez posuchę z1em w
obwodzie rostowskim - ,;ootalo
wykonane w ustalonym ter1111I·
nie.
w lataicb 194,_1952
no:
a) wołżańsko-dońekl kanał teglowny dlugok! 101 km z trzy•
nastoma ~luzami łeglownyml,
t.rz~a stacjami pomp, trzynasto
ma zaporami wodnymi I grobla
ml, siedmioma śluz.ami dla prze
pu.szczanla wody, dwQIJlla przegrodami awaryjno-remontowyml, ośmioma mostami oraz pro·
mami t przystaniami 1 biegnącą

Sejm uchwalił skład

Komisji Ordynacji Wyborczej
Przyjęcie

szeregu

;Rokossowski
do Envera Hodży wy Konstytucyjnej

-

przepi·

;Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych sy wprowadzające KonstytuAlbań9klej Republl.kl Ludowej
cję Poiskiej
Rzeczypospoiitej
penerat Armil El'iVER HODZA.
Ludowej, złożony pod obrady

BERLIN (PAP). JAK JUŻ PODALISMY
NA
II KONFERENCJI
SED SEKRETARZ GENERALNY SED, WALTER ULBRICHT, WY·
GŁOSIŁ REFERAT PT. „SYTUA CJA OBECNA I NOWE ZADANIA
NIEMIECKIEJ SOC.TALISTYCZNEJ PARTII JEDNOSCI",

I

Młodzież łódzka

realizuje i przekracza zobowiązania
·
Już tylko 9 dni dzieli nas od Zlotu Mlodych Przodowni)'ców: Ca~a młodzież polska przygotowuje się do uroczystego
powitania Zl?tu. Powitania - zrealizowanymi zobowiązania
mi produkcy3n11mi, dobrymi wynikami w nauce i pracy społecznej.

Wśród olbrzymiej masy mlodzieży polskiej, biorącej uC!zial we w~~ólza:wodnictwie zlotowym., pokaźny procent stafl,OWi mlodziez na3większego miasta przemyslowego
Potski

~Łodzi.

M

Ilipca
wykonał swoJe zobowią
zanie w 117 proc„ tkaczka Zofia Kazula w 105 pro.c„ czł~n

kowie

zespołów maJstersk1ch

CZYła,

Przedterminowo wykonały
Jako przykład mogą służyć swoje zobowiązania również
~1.lodzieżowcy z Zakładów Fe- przewijaczki z ZPB im. Karoliksa Dzierżyńskiego. Tkacz la Liebknechta:
Zdzisława
Szurgot, uzyskując 119 proc.
planu, Mieczysława Orzeł 112 proc. i Irena Sikorska 130 proc. W tkalni zaś wyróż
nili się: Zofia Margas - 122
WYSCIG KOLARSKI
proc„ Stefan Czlapa
116
o puchar
proc. i Jerzy Rach - 155 proc:
,,DZIENNIKA

r---------------za dwa dni

*

ŁODZKIEGO"

Tylko dziś i jutro .
,.

SWOJ

w
[)a

25 k ffi

13 bm. SPOTYKAMY SIĘ
NA STl\RCIE 1 MECIE

Gór-

wybory delegatów na Zlot. Ogółem wybrano 516 delegatów
spośród Wybitnych przodowni
ków Pracy, racjonalizatorów,
nowatorów i członków brygad

udział

turystów

*

zakończyły się

SIC

wyfc~gu

'fe

Dzielnicy
Nnaa terenie
- Prawa

MOŻNA JESZCZE ZGŁO

młodzieżowych.

W Zakładach Wytwórczych
Aparatów Telefonicznych T-4
wybra~o m. in. kol. Puzdra,
przoduJącego brygadzistę któ1 ry wraz ze swoją .brygad'ą codziennie wykonuje lllan z nad

I

·----------

botnlcy, chłopi, studenci. Podczas dyskusji przybyła na i1311 tl
óbrad delega.:Ja hutników ł robotn~ków iltocznl NRD, która za
komunl·kowała, te wazystkle hu
ty I stocznie Nl·emleeklej RepubUkl Demokratycznej zoboWi:\•
zaJy się wy.kona~ na cześ~ Jl
KonfereMJI SED' roczny plan
do dnia 21 grudnia br. tj. do
dnia urodzin Józefa stall111a,
Wilhelm Pleck odczytM z kolei depMzę od przewodinlczące
go Chińskiej Partii Komunlstycz
nej, Mao-Tse-Tunga oraz od sekretarza Albańskie.J Partit Pra·
cy, Envera Hod:ty.

w

drugim dniu obrad przewo·
dnLczył
Otto Grotewohl. Jako
ple·r wszy zabrał głos w ramach
dysku·sjl WUhelm Pl·eck, które•
go przemówlmle po,ś·włęcone by
Io walce z bońskim ukła~em wo
Jennym, wa.Jce o traktat pokojo
wy oraz w sprawie obrony poko.ju,

Stanislaw Kalużny. do dni~ 7

Juliana Biafowąsa w 123 proc.
wykona.la podjęte zobowiąza- · i Mariana Pawelczyka w 122
nia, ale je poważnie przekro- proc.

Już

ogólnemu''

li Konferencja SED

Jteferat, Ulbrl~hta został przy·
burzliwymi dJ.ugo nieanlł
kdlącyml owa.cjaml, Rozległy się
okm;yki na C'lleść wielkiego Sta·
Hua oraz przywódców nlemlec•
klej kl8'Sy robotn.4-czej.
Następnie rozp~ęła elę dY!!·
ku·sJa, w której ucieJStnLczyll ru

wyżką...

łcl

Ze sportu

Polacy
przyjechali

do Helsinek

Kulczyński;

Z ramienia KAT. • SPOI...
KLUBU POSELSKIEGO: pos.
pos.: Jan Frankowski oraz
bezpartyjni pos. pos.: dr Hen
ryk KołodziejS'k,i i Zofia Nał
kowska.

* • *

WARSZAWA, 10.7. Dnia 10 Up·
ca 1952 r. odbyło się pierwsze posiedzenie powołanej na 106 postedzeniu Sejmu Komisji Ordynacji
Wyb11rczeJ.
·
Na posledze.nlu tym komisja wy
lłrała prezydium w składzie: prze
wodnl-ezący - wicemarszałek Waclaw Barclkowskl, z-cy przewodn.
pos, Wfktor Kl·OSl·ewi•cz, pos. J6zef
Ozga-Mlchalskl, sekreta.re - pos.
Helena Jaworska.

b)

FAC
Gwardia 1: 1

nawadniający
biegnący

ltanał

od zapory

do doino-dońskiego
ro;<dzielczego długości 27
lon, dolno-dońskl kanał roz&l;iel
czy długości 72,9 km, azowski ka
nał roxdzielczy dlugośd 92,2 km;
d) nowe linie kolejowe biegną
ce od staeji MorozowskaJa ScaJingradz.k.iej Dyrek<:Ji liolejoweJ
do cymlańskiego systemu wod·
nego oraz od cymlańskiego ~Y·
stemu wodnego do staeji Kub.er
le Stalln•gradzklej Dyrekcji Ko·
lejowej, lą.cznej długości 174 km.

aut~tradą długo

cymlaflskl

system wodny,
'&aJ>n•y zlemnej
długości 12,75 Inn, przepustowej
.:apory betonowej dhlgoścl ł95,5
m, „1ektro"?Vn.l ...„dnej, dwóch
śluz te·glowny<:b, l<&na:Ju teglow
nego pomiędzy łluzami dhlgośd
40,9 km, portn1 wejściowe«o, głów
nego systemu t.rygacyjnego oraiz
linii kolejowej I &zosy na zapo·
Jl

r~e;

Z Rady
Bezpiec·zeńslwa
NOWY JORK, 10.7, Dnia 8 llipca
na posledze.n.I~ Rady Bezpieczeń
stwa wznoW\eno dyisku,sję nad pro
jektem r-ezolucJI USA, który prze
widuje „omówienie sprawy tworzenia I ro.zpowszechnlania kłam
liwych oskarteń" przeciwko USA.
W dniu 9 bm. odbyło się głoso
wanie nad rezolucją ameryku·
ską,
Rezolucję
tę
poparło
9
członków
Rady Bef,'IJlecHństwa.
Delegat Pak1'tanu powstrtymał
się od glOJSU, przedstawiciel ZSRR
głosował pr,zeclwko rezolucji ame
ry.kańskieJ J w ten sposób rezolu
cja ta została odrzucona.
De·le·gat Pakl<Stanu oświadczył,
że rząd jego postanowił POWJStrzy
mać się od głosowania nad wnlo·
skle.m amerykań1>kim. JeteU oskar
żenla pod adresem USA są słusz
ne - powi-edzlał delegat Paklsta
nu - znaczy to, te narody Azji
•taly si'ę ofiarami najstra· szłlw·
lszej akcji, jaka kiedykolwiek mia
la miejsce.

I

Ukończenie

praic nad

wołżańsko-dońskiego

budową

kanału

że

glownego, podjętych w myśl u·
eh.wał R;i,dy
MinLstrów ZSRR l
Komitetu Centralnego WKP(b)
umo:Wwtlo połąezenie mórz: Bla
łefltll, Bałtyck·iego 1 KaspiJskiego
z mormml Azowskim I Czarnym
w jednolity system wodno-trans
portowy 1 umożliwiło w roku
1952 przystąpienie do przewozu
nowymi szlakami wodnymi ma•
11owych ła-dunków
Rada Mi·nhstrów ZSRR podkre
również, te zreadlzowanle
budowy cymlańskiego systemu
wod·nego z ogromnym rezerwuarem wodnym, elektrownią wodną oraz głównego odcinka doń
skfego kanału magl'Stralnego jak
równie:!; kanałów rozdzielczych
dol.no-dońskiego I aZ'owskiego 2a
pewnia nawodnienie w 1952 ro·
ku w pierwszym etapie 100 tys,
ha nawie·dzanych pra:ez pooucJ1ę
ziem w obwodzie rostowskim i
za.pewni w przyszło.kl nawodnie
nl-e w określonych tenninaeh
dalszych 650 tys. ha oraz za.sile·
nie wodą 2 mllio.nów ha ziem
naw!edzanycll 1,>rzez posuehę 1
pół pustynnych r~Jonów obwo·
du rostowskiego I stallngradzk:-e
go, wykorzystując przy tym zasoby wodne Donu i tani prąd
elektryczny.
RADA MlNISTROW Z!?_RR PO
STANAWIA:
dokonać
otwarcia wolźań!ko·
śllła

dońskiego kanału żeglownego w
nlethlelę 27 ll]X:a br. i wprmvaihlć od tego dnia regularną f:e·
glun statków pasażerskLch I to
warowych oraz rozpo.cxąl! r ks·
ploaŁacJę cymlańskiej elektrowni
wodnej 1 plerwnych odcinków
Urzl\dzeń

nawadniających,

nadać

nowozbudowanemu kana.
łowi nazwę „Wołżańsko-Doń·
11kl Kana! żeglowny Im. WlodzJ
mlerza Iljicza Lenina".
MOSKWA, 10.7. Prezydium Ra
dy Ńajwyłszej ZSRR postanowi·
ło na wniosek
Rady Ministrów
ZSRR i KC WKP(b) nazwać ka
na! Wołga - Do.n „WoHańsko•
Doński

Kanał

Włodzimierza

żeglowny

Im,

Iljicza Lenina".

Włókniarze realizują zobowiązania

Trzydziestu milionów .złotych
sięga wartość
6815 robotników

dodatkowei produkcii

łódzkich zameldowało

o wykonaniu

Każdy d11leń przynosi nowe meldunki 0 realizacji zo.
bowiązań, jakie podjęli pracownicy zakładów włókien.
niczych dla uczczenia Swięta Odrodzenia.
Do chwili obecnej wartość dodatkowej produkcji się.

ga 30 mil.

zł.

W przemyśle dziewiarskim i
pończoszniczym na terenie Łodzi zobowiązania swe wykonało
już 5 tys. robotników, co stanowi 70 proc. dziewiarzy bio· ł .w C zy~ue
· L'ipcorącyc h u d zia
wym, Wartośc zrealizowanych
w . tej gałęz.i przemysłu zobowią
za ń wYnOSJ. 2·400 ty s. zł·
ZPB im. Koczaskiego, które
zobowią.~ały dać 398 tys. zł.
produkcJl. ~nadplanow~J, prze
kroczyły JUz swe zobowiązania
a 4 tys. zł.

HELSINKI. W dniu 10 bm.
d Helsinek polska
ekl· pa ol1'mpo1'3'ska. Zawodnicy
polscy po przyjeżdzi~ do wioski olimpijskiej Otaniemi rozpoczęli pierwszy trening.
Drużyna hokeja na tr~wie
udała się do miejscowości leżącej w pobliżu wioski olimpijskiej, gdzie znajduje sięl
Zobowiązania
wartości
boisko treningowe. Pływacy 103 292 zł. podjęte przez załozapoznali się .z olimpijską pły- g,ę Rudzkiej Wykończalni wyWalnią, a wioślarze przepro- konane ' zostały w przeszło 300
wadzili trening na torze rega- proc.
towym_
Tkalnia ZPB im. Róży Luksemburg, która podjęła zobowiązania na sumę 99.535
zł
(Wiedeń)·
zreall·zowała 3·e
w wysokości·
ll0.454 zł.
Maria Zatorska - prządka
KRAKÓW. Międzynarodowy ZPB im. Kościuszki wykonała
mecz
piłkarski
pomiędzy swe zobowiązania w 122 proc.
·
wiedeńską drużyną FAC, a
Krystyna Prom I ńslta ro~zespołem Gwardii, uzupełnio- nież prządka z tych zakladow
nym kilkoma
zawodnikami zobowiązanię przekroczyła o 19
OWKS zakończył się wyni- proc.
kiem remisowym ~.:L
W najbliższvm czasie zamel-

P rzybyła

kanl!łu

100 km;

składający •lę

Komisji Ordynacji Wyborczej

- przeciw ,,układowi
lęty

wzdłut

WARSZAWA, 10. VII. -

W walce o traktat pokojowy

tylko 9 dni do Zlotu

łodzież, która . ~djęła
przed paru. miesiącami
Apel Zarządu Głowne~o ZMP,
przystępując do .wspołzawodnictwa w pracy 1 na~ce - w
wielu wypadkach me ~I.ko

Pierwsze posiedzenie

W dniu wczorajsieym Sejm
Sejmu ze wspólnej inicjatywy
jednomyślną uchwałą przyjął skład
Komisji
Ordynacji
ustawodawczej Rady Państwa Wyborczej. Do komisji
tej weszli:
i rządu. Projekt ten został
przekazany do Komisji Prawz ramienia KLUBU POSEL man Nowak, Edmund Pszczół
niczej i Regulaminowej.
SKIEGO PZPR: pos. pos. An kowski i Irena Sztachelska;
Iziba uchwaliła skład Komi- toni Alster, Marian Czerwiń Z ramienia KLUBU POSEL
sji Ordynacji Wyborczej i ski,
Władysław Dworakow- SKIEGO ZSL: pos. pos.: Miprzedyskutowała projekty u-iski, Helena Jaworsk;t, Wiktor kołaj Dachow, Michał Gwiazstaw: o zmianie organizacji Kłosiewicz, Osk·a r Lange, Ro- dowicz, Aleksander Jusztdewicz, Józef
Ozga-Michalski,
Zofia Tomczyk i Czesław Wy
cech;
Z ramienia KLUBU POSEL
SKIEGO SD: pos. pos.: Wacław
Barcikowsk•i,
Leon
Chajn,
Maria Jaszczukowa,
Jerzy Jodłowski i S~anisław

' W dniu Awlęta bratn.!ej Anuli
' Albańskiej
przesyłam Wam l
Albańskiej Annll lAldowe.j w
Imieniu WlaJ.Snym I w Imieniu
W:0jska Pol!!lk.iego najserdeczniej
•te POzdrowt.euta.
Armia Albańskiej Republłkl
' Ludowej stoi wlernle na i;traź:r
zdobyczy ludu albańskiego, wy·
,,z-wolonego 11 niewol! taszystow•
sklej dzięki wiekopomnemu 7!WY
'c:!11stwu Armii RaidzLecklej w
drugiej Woln1-e światowej,
i związana nieroze-rwalnym bra
1 tel'l5twem broni 1 idei z nlezwy, ctętoną Arllllą Radzl·ecką ł lU'•
' iniami krajów aemokracji lu1!oI 'weJ Albańska Armia Ludowa
. czujnie stoi na strałY pokoju I
niepodległości
swej
0Jczn11y
:Pne
sa l1SlUlil Jmperldlstyez.
'1ych podtegaiciy woje.11nych,
I pronę w lnitenlu własnym l
"W ID11enlu \Vo.tska pokklego
pr:iyJl\t tyczenia ddszego umoc
' nie.n.la sił Zbrojnych Albań!Pldej
Jtepublikl Ludowe,1;

Już

ważnych ustaw gospodar.czych

wych dostawach zbóż, o nowym prawie autorskim, o
zmianie dekretu o podatku
gruntowym: oraz o zmianie ustawy o obowiązku społeczne„
. .
go oszczędzania. Sejm przyjął
Wicemarszałek Barcikowski władz i .instytuc3i
w dzl~dzmie wymienione ustawy iednomy
podał do wiadomości posłów, budowructwa, o obow1ązko- ślnie. (Patn: str. 2).
że od szefa kancelarii Rady
Państwa otrzymał przy piśmie
z dnia 3 lipca br. projekt Usta

Marszałek

W UCHWALE RADA MI·

NISTROW STWIERDZA M. IN.:

...-----------------------------------------------------------------------------

Zeglowny
kanału

WOŁŻAN'SKO

BUDOWNICZYCH

ŻEGLOWNEGO.

czasów

cymlańskiej

MOSKWA, 10.7. AGENCJA TASS PODAJE: . RADA MINISTRÓW
DON'SKIEGO

na~iych

c) dońs:ki
magistralny,

im. W. I. LENINA

z okazji st rocznicy mongolllktej rewołucJI ludowej przesyłam narodowi mongolskiemu,
Prezydium Wle.lkle,go Duralu Lu
'do-wego oraz wam oso-biŚ<J.e, To"Wal'Zylszu Przewodnltiząey, na,f·
·eerdecuilejsn pozdrowienia w
• 1mlenlu narodu pO'l:skle.go i &wo!m własnym.
. życzę nar~owl mongolskiemu
· dalszych 1;ukcesów w budownictwie socJaJl'ZIJlu ł waace o trwa
ły pokój między narodami, ktl>·
WARSZAWA, 10.1, 106 POSIE DZENlE SEJMU USTA WODA W•
rą prowad:il światowy obóz poCZEGO RP W DNIU 10 LlPCA 1952 R. OTWORZYŁ WICEMAR·
; koJu I której przewodzi wielki
SZAŁEK BARCIKOWSKI.
NA POSIEDZENm PRZYBYLI CZŁON
:!:wiązek Radziecki.
(-) BOLESŁAW BIERUT KOWIE RZĄDU z PREl\UERF.M I, CYRANKIEWICZEM NA CZE•
LE,

JlllNISTER OBRONY NARODOWE.J
i-> KONSTANTY ROKOSSOWSKI
,,
MARSZAŁEK POLSKI

budowla

Komunikat

dla · delegatów

I

dują o realizacji swych zobowiązań Łódzkie Zakłady Weł.

nfane, które w tej chwili wy.
konały już 90 proc. dając państwu 1.200 tys. zł.
·
.w
. . P.rzez:iyśl e ~e łmanym
wy
rozma3ą ·się takze ZPW im,
Bar.dowskiego, które .zo.bowią.
zama swe wy k onaly JUZ w 72
proc.
Ogółem o zrealizowaniu
swych zobowiązań zameldowa
ło 6815 robotników przemysłu
wełnianego w Łod?J. (z)

Plan zamachu
na

życ1e

Stila

PARYŻ, 10.7. - Dziennik
·
. żo,. L'H umam·te " po d a3e,
ze
na Andre Stila otrzymała ano
nimowy list, którego autorzy
grożą zamachem na życie iej
męża. Piszą oni. że Stil będzie
zamordowany a następnie o. . .
'
ł .
g1osi się, ze „pope m 1 on samo

bójstwo".

zobowiązań

na Zlot
Pamiętaj, że każdy detegat na ziot powinien obo-

wiązkowa zabrać ze sobą:
menażkę, miskę lub garnu-

szek blaszany, o pojemności
Z
k
id l
.
1 itra, łyż ę, w e ee, n 6z,
koc, płaszcz,
ręcznik, mydło,
przybory
toaletowe,
szczotkę i pastę do butów, iglę i
nici, notatnik i ołówek, wy.
źywienie na czas przejazdu
do Warszawy.
Pożądane jest, aby każdy
delegat przywiózł ponadto
prześcieradło, ptecak lub
chlebak, latarkę elektryczną, instrumenty muzyczne.
ZMP-owcy, poza zwyklq.
koszulą, przywożą ze sobą
koszulę zetempowską z emblematem. Młodzież niezorganizowana przu:ie±dza w
ubraniach dowolnych.
Każdy delegat otrzyma
na podstawie karty uczestnictwa: kartę bezpłatnego
przejazdu
ze stacji
kolęjowej w miejscu
zam.ies.zkania do Warszawy i z powrotem, karnety wyżywieniowe, zakwaterowan1-e.

11--------·------~

\

-,ofi

POSIEDZENIE

SEJ/łllJ

IJST All'ODAll'CZEGO

INowe prawo autorskie
Ustawa o ·obowiązkowych
zbóż
dostawach
I' .

komisji.
Sprawozdawcą
WARSZAWA, 10. VII. projekt ustawy o prawie autorskim, był pos.
Leon Kruczkowski (PZPR).
Poseł - sprawozdawca pod-\tworów względnie na przer.ób·
kreślił, że dawna przedwojen kę np. ~Ha pot~zeb scen1czna ustawa służyła w gruncie ny~h, rad10wych. 1t?. Dotyczy
rzeczy przedsiębiorcom, rozpo- ~o Jed?ak - za. zyc:a.twórcywszechniającym dzieło autora Jedynie utworow JUZ uprzed••
•
Obecnej ustawie przyświeca nio opublikowany~h, przy c~m
władz
idea pełnegó zharmonizowa- twórca zachowuJe w takim
• •
•
doi
nia moralnych i materialnych wypadku pełne ~rawo
W
interesów twórcy z interesem ochrony swych dobr osobis•
publicznym, z dążeniem do tych oraz prawo do wynagrobUdOWnlCłWa
udostępnie- dzenia.
W myśl nowej ustawy w za- "".szec~stronnego
(Poseł-sprawozda":"c.a przy•
kres działania Komitetu do ma dob~ kulturalnych całemu
toczy~ '?rzykła~ spuscizny pcSpraw Urbanistyki i Architek- narodowi.
etyckieJ C:ypriana . Norwi~a!
•
.
.
tury wchodzić będzie naczelny
W~zn~ . mnowa;Ją. ~staW?', p:zez długi. czas meznaneJ 1
nadzór w sprawach urbanistyki i architektury, projektowa- przyJęt_eJ Je.dnomyslm.e 3e~t, ze ~uedost~pneJ. tylko dlatego, że
nie architektoru"czne, planowa- zabezp1eczaJąc szerzeJ niz do- zadne sro.dki pr~:wne nie byt
zmusic· przypa dk o
interesy łY w same
mora 1ne
nie zabudowy miast, osiedli t YCh czas
i ośrodków przemysłowych twórcy i ochronę nienaruszal- wego właściciela _rękopisów
oraz nadzór nad ich planową ności jego dzieła, wprowadza do ich opublikowama).
b
gwarancje prawn dl
,
b d
a za ez- Nowa ustawa skraca czase
.·
za u ową, wspołpr<;i-ca z wła- i
dzami przy ~stalamu stan.a.ar- P ecze~ia interesu publiczne~o trwania autorskich praw maupowszechnlan~a jątkowych po śmierci twórcy
tów b~dowructwa, nadzór 1 iz:- wf ~a resle
lat 20, jako do okresu.~spe~cJa budovv:lana na~ reah- "'. ~ ~ i ~ultur.Y. R~~a Mi- do
z:icJą budowructwa m~eszka- ms row moze m1a1;10wic1e, ~a- starczającego dla zapewmema
twórcy możliwości
dzieciom
Jelub
tworcy
zgody
bez
wet
kon1
ochroną
moweg? oraz
serwacJą zabytków i dzieł ~o następcy prawnego, zezwo- ukończenia nauki i osiągnięcia
hć na rozpowszechnianie u- środko'w utrzymania przez pra
sztuki. I
referującym

WARSZAWA, 10. vn. - Na 106 posiedzeniu Sejmu
,
Izba przyjęła. jednomyślnie us1tawę o obowiązkowych dostawach zbóż.
OBOWIĄZKOWYCH
OD
PRZEWIDUJE
USTAWA
OBOWIĄZKOWE DOSTAWY DOSTAW ZBÓŻ USTAWA
ZBÓŻ PRZEZ: użytkowników WYŁĄCZA gospodarstwa magospodarstw indywidualnych. łorolne o obszarze do jednego
przeliczeniowego.
spółdzielnie produkcyjne, zes- hektara
poły uprawowe, Państwowe Ustawa przewiduje rozszerzeGospodarstwa Rolne i inne nie zwolnień i obniżek m. in.
gospodau'"''"' na osady rybackie o ob'szarze do
uspołecznione
rolne. Obowiązek dostaw do- 3 ha, o ile ich użytkownicy
tyczy żyta, pszenicy, jeczmi"- pracują w przedsiębiorstwach
nia, owsa i mieszanki zboż~ uspołecznionych oraz na gospodarstwa powstałe w rawej.
UTRZYMUJE mach akcji osiedleńczej.
USTAWA
UTRZYMUJE
USTAWA
ZASADY,
PODSTAWOWE
.
OBOWIĄZYWAŁY
KTÓRE
R., wykorzystuje ULGI. R.ODZINNE, ale me
w
1951 doświadczenia
na- przew1duJe ulg hodowlanyc~,
jednak
byte przy realizacji plano- gdyż poi:noc hodowlaną rolruk
wego skupu zboża w la- o~rzymuJe przy sprzedazy tucztach ubiegłych. Ustawa uwzgl"' mków.

dzony z powrotem na terenie
całego kraju. · Zwolnienie od
miarek i odsypów określi Rada Ministrów w specjalnym
zarządzeniu. Ustawa zapewnia
wszystkim chłopom, którzy
dostarczą w nakazanych terminach określone ilości zbóż,

Gospodarstwom zalegającym
dnia i różnicuje dostawy według jakości gruntów przez ~b.doJ~fi~zaychsizęb~~~eg~ścfokd~
przerachowanie obszaru gosdostaw. Tolerowanie
. obecnych
.
Podarstw na hektary P rze11czeniowe. Umożliwia to usta- bowiem takich dostawców,
SWYCh
lenie wysokości obowiązku do. którz?' ni.e wykona!!
staw w zależności od jakości obowiązkow, stanowiłobykrzygleby. Dostawy indywidualne wdę dla podstawowych mas
zostaną ustalone na podstawie mało i śr~dniorolnych:, ofi_arnie
jednolitych norm gminnych, wypełniaJących obowiązki woWyrażonych w kilogramach bee państwa.
zboża na 1 hektar przeliczenio-1 OBOWIĄZEK MIAREK I
. ODSYPÓW zostanie wprowawy.

.
.
Okres obow1ązuJących dosta.w. został skr.ócony o jeden
w
. ~w1ą~ k u z t Y1?
miesiąc.
wiele społdz1elru produkcy3nych podejmuje ambitny plan
dokonania części omło~óy.r od
razu na polach. Wczesmejsze
hł
omłoty i dostawy przyspieszą
C OpS IC W Woj. łódzkim
po
nie tylko zaopatrzenie klasy
•
.
robotniczej w chleb, lecz również szybciej dadzą zboże dla .N!:°:ial wje włsódzy~kich P0· 1m ogła byc obsiana. Szczególz ego, na n e odczuwa~y brak nasion
wo ·
.w ia c
jesiennej akcji siewnej.
polach o glebach piaszczys- seradeli, ktora. naJleplej natych, część chłopów roz119- daje się na naszych gruntach
częła już. koszenie dojrzałych ~ako poplon, & tymczasem Jak się dowiedziałem - zazagonow zyta,

swobodne

rozporządzanie calą

pozostałą nadwyżką.
Sankcje

karne

utrzymane

zostały tak jak w dekrecie o
planowym skupie zbóż z dnia

23 lipca 1951 r.

-.
podwyższe.
.
. ,
. Plan przewiduJ·e
me roz~iarov: sk~pu sredmo
w5 skah kraJoweJ o około
proc. w stosunku do roku
ubiegłego. Biorąc pod uwagę
tegoroczne urodzaje zbóż trzeba stwierdzić, że wzrost masy
skupu jest mniejszy aniżeLi

„

wzrost urodzaju.

• Ia
p•1erwsze pokosy zy

na

ku grunlt.owego osoby,

ktore

zagospodarowują odłogi l ugo

które objęły w
użytkowanie gospodmstwa na
Zfemłach Zachodnich.
ry,

względnie

W związku ze stal;ym wzros
tern dochodow~ci. gospodarstw
rolnych I zmes1eniem Od. 1
!ttycznia 1952 r. obowiązim
wpłat na FOR usta\Wa podstawki
"sza órn , ani
.
~
wyzpod tk g .
8
1
a eme n()WeJ
a oweJ.
progresji sitawek pneychódowości gospodarstw rolnych
"est dalszą. realizacją zasad Y
J
ograniczania kuł~a.
W nowej ustawie stworzone zostały specjalnie dogodne
warunki p0datkowe dla r6żnych form zes!'°łowego korzy
stania z gruntow (np. hal wy
pasowych,

\;i[

·Opodatkowaniu podlegać bę
dą obecnie dochody osiągane

· t
f
1 ··k '
przez ro m ow z urmans wa
na budowach.
Ulgi w podatku gruntowym
przychodowości, stanowiących przysługują - w myśl ustapodstawę opodatkowania - wy - gospodarstwom rolnym
dla gospodarstw rolnych po- 0 dochodowości do 12.400 7.ł.
łożonych w pobliżu wielkich rocznie. ffigi będą WYilOSiły
ośrodków miejskich, pom~- od 25 - 100 proc. wymiaru
waż gospodarstwa te mają od podatku zal~ie od iJ.ości
powiednio większe możliwoś- dzieci. Zachowuje się również
ci uzyskiwania dochodów ze lulgi z powodu klęsk żywioło
sprzedaży gwych produktów. wych itp. Min·ister Finansów
Ustawa zwalnia na 3 lata może zwalniać z obowiązku
od obowiązku płacenia podat podatkowego niektóre grupy

Iac h

k' h
1

I

dekre tu
•
miana
z
0 podatku gruntowym

WARSZAWA, 10. VII. Zmiany, jakie wnosi nowa upodatku gruntowym,
stawa
przyjęta0 jednomyślnie przez
sejm, wYDikają z szybkich po
.stępów ro~budowy naszej gos
podarki na!rodowej. Wkład
rolnictwa do tego dzieła, cho
ciaź stale zwiększa się, jest
zbyt mały w slt.osunku do
·
b t i
kl
'-' d
ro o n czeJ,
asy
WJUa u
zwłaszcza V: waru_nkach jakie
w1es obecnie posiada. Zmiany oparte są na sprawiedli
wej klasowej polityce podat=
' · na wsi.
koweJ
l
.._
U ta
PITA'P sy
s wa za.w 1~&„
Przeciwd,zlałające sztucznemu
rozdrabnianiu gospOdarstw ku
ła~~ch pnez pozorne działy
.
ro z nne.
Ustawa nakłada obowią~k
podatkowy w wypadku zoyprzejęcia gospodarcia lub
stwa na tego kito dokonał
·
,
żniw na gruntach przeJętych.
Drugą istotną zmianą jest
zwiększenie o 10 proc. norm

Zmiana
0rgan1zaCJI
dz1edZIRfe

cę zawodową.

.

Usuwając nadmierną dowol

ność i~tnieją~ą dotychczas w
zakresie maJątkowych P.raw
autorskich, ustawa przew1duje, że Rada Ministrów może
określać zasady i stawki wynagrodzenia twórców.

0

~ R!s~i::~~ jak!a::!:!~~ ~~ 0~:w;:h t:{e ~:~~wa:::. n

ksiąie
rolników, np. członków zrze- z gospodarzy · przystąpił do Podobnie sprawa przedstażniw Bonifacy Bednarek; W wfa się w gm. Rossoszyca
szeń uprawy ziemi.
W Londynie ukazai się alnasionami
gr. Monice, gm. Bogumiłów 2 Chłopi własnymi
ha żyta skosu -yv ub. czwartek będą mogu obsiać tylko so bum reklamowy jako „pierwSt:i-nisław ~a~owka. W Bogu- proc. podorywek pościernisko- sze pelne wydanie historii żyk. • W
ól
mlłowie dzlSlaj Od rana przy WYCh,
ow1ąz
ysocia Jego Kr ews ie1
pomocy żniwlarkt z GOM ko·
sł sołtys Walenty Wojtysiak, W planach pomocy sąsledz- kości księcia Karola" (syn~
po południu żniwiarka będzie klej nie wzięto jednak pod królowej Elżbiety).
Historia życia" 4-letniego
pracować na polu Stanisława uwagę biedniaków w groma05ZC%ędzania
.
śl Chlebika, a w sobotę wyko- dach Glinno i Włyń gdzie "
W
my rzystają ją średn!acy Franci- obowiązują Jeszcze sta;e, zwy- księcia. Ka.rola streszcza. się w
W~RSZAWA 10. '!·
noweJ ustaw;r o zmianie usta- szek Balcerzak i Franciszek czajowe stawki za pomoc kon- tym, że otrzymuje on ze &kar·
,
stawk1· te czy to w go- bu panstwa
wy 0 obowiązku społecznego
na swo3e osobłną.
Garbala.
f
t .
.
d
1
tak tówcóe czy też w odróbce są ste potrzeby 104 tys. funtów
~~~~~ ~;.1 ~og~c~P"'~~~;~ać ~~= _ w naszej
. wynosi. roczny
. ile
krzywdzące - . tyle więc
l
wyg
gromadzie
.
·
k'
dnirowane
plan koszenia bi
Fundusz opracowaliśmy
ty na" Państwowy
zarobek 400 lub więcej rodzin
a ow.
Ziemi i raty elektryfikacyjne żniwiarką - oświadcza soł- e
robotniczych.
z nagromadzonych do 31 grud- tys Wojtysiak - że każdy z 26
1
• • "'
którzy zawarli
nia r ub. oszczędności (SFO), gospodarzy,
·
gdy idzie 0 wpłaty umowę z GOM-em, żniwa
o
0
elektryfikacyjne _ są posia- ukończy we wlaściWYm czasie. na~z-wa ~~~ie: ~~oz~':!~~
zaczynamy race ż
daczami mało i średniorolnych Bo nasamprzód
kośbę, gdzie żyto już dojrza.lo, :,sz stki nh1wne ndle obejmą Do garbarni COL w mieście
gospodarstw.
b li
..
F
,.
groma i wszystc
Y
ł ki
•
.
d
"d
k
i
d
z~ o kich gospodarzy, usunąć nle-1Mou.m we ranc3i przy ~
az Y • z1en
g '!' e
~oglbb3'. wpłynąc nat zm~ieJ~Zei- dociągnięcia tak w planach wojskowi Amerykanie zamie.
.
.
.
.
me z 1oru, a nas ępme zn - po
I
mocy sąsiedzkiej, jak i w rza3ąc zwiedzić zaklad. Na ich
wiarka r eJ·d 'e koleJ·no do
• ,. na·
· f - wi"d ok ro b ot nicy
·
planach
·
p z ZI
wys.a.i
zn
. wykor zy.s t ama.
.
u których
tych gospodarzy,
1
Prze- zboża dojrzeją w międzycza- ~ 3Jek G~~n~powiązałek. Za- tychmiast delegację do wlaściWARSZAWA 10. 7.
mysł farmaceutyczny urucho- sie. Zwróciliśmy też uwagę ja: ~ajk 't -ow powinny wciela fabryki domagając się
roił ostatnio produkcję cen- n~ tych _u małorolnych sąsia- trzyć i ro szym czasie zaopa- wyproszenia z zakładu Ame.
.
,
s ę w magazynach PZGS
nego leku - chloromycetyny. dow, ktorym p0trzebna jest
Lek ten jest skuteczną bronią pomoc konna przy zwózce j : nasiona na p~plony, a ~ar- rykanow, groząc w przec~w
w zwalczaniu tyfusu brzusz- podorywkach. Mamy w gro- ~aty reperacy~ne ~OM-ow ł nym wypadku przerwaniem
ukonczy~ ostatnie pracy.
nego, schorzeń przewodu po- madzie jeden poważny kłopot, T R-~w
karmowego i innych chorób. a mianowicie że nam nie wy- re:ion { ~aszyn zniwnych I Wobec zdecydowanej posta~
robotników właś iciet u
I tak np. stosowanie przy ty- starczy własnych nasion na za ezp eczy odlotnel dnwarszta~y
. :
. c
'
pow e ią ilość wy . .
fusie brzusznym chloromyce- poplony, Jeśli nam nie przyj. nap_raw w
stąpil. i Amerykanie musieh
tyny skraca okres leczenia z dzie z pomocą, zarząd GS, po - częsci wymiennych.
c.m. opuścić garbarnię.
Iowa podorywek nie będzie
kilku miesięcy do 8 dni.
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------------------------~----------------------~~------------------------------------·--------------------------------".9""-------------------o zmierzchu przybiega służebna dziewczyna do OndraszkoBączek spojrzał

z góry na niego, leez

wał, Widać, nie opłaci się

eychło się

zmitygo-

zadzierać z faworytem

jaśnie

grefiny!. ..
- Wypłata bydzie! - rzekł jednak wyniośle.
- Jaka wypłata? Za co?
- Ten oto - wskazał na pierwszego, starego bezzębnego chłopa - ten oto nie był trzy dni na pańskim. Powiada, że mu baba umrzyła.„ Co nas obchodzi jego baba? ...
A ten drugi, ten nie był dwa dni na pańskim, na trzeci .
dzień pobił gumiennego, gdy przyszoł po niego. Powiada,
że jego c'.ziecko niemocne, że nie mo już baby, że nie mo
kto być przy dziecku. Co nas obchodzi jego dziecko? .. Niech
skrepnie jak szczi.Ir!... A ten trzeci ..•
- Dobrze, dobrze, a co teraz? - przerwał g\ilałtownie
tamtą ponurą litanię.

- Teraz bydzie wypłata. Po dwadzieścia i pieć batów na
„barborze".
- Nie!...
Spojrzał Bączek na Ondraszka, napm;zył się i burknął:
- Co znaczy „nie"? Pan burgrabia naporęczył, a rozkaz
~est święty! ... Odsuńże się, Ondraszku, a nie mieszaj się w
nieswoje rzeczy! - i szerokim, twardym gestem ramienia
pchnął go do tłumu. Zapiszczały dziewki, zarechotali pachołcy, a Bączek zawołał na pierwszego chłopa, starego
1 bezzębnego, któremu baba umarła:
- No, Pindur, ściągaj portki i kładź się na „barborze".
Zdumiony Ondraszek widzi, że chłop posłusznie odpina
pasek, śdąga spodnie, świeci chudą i brudną golizną i kła
dzie się na ławie. Służebne dziewki znowu zapiszczały i zakryły ocży dłońmi, by przez szpary międtr palcami patrzeć
na to ucieszn~ widowisko. Pachołcy zabuczeli rechotliwie,
posypały się docinki prześmiewne, a Bączek popluł w dło
nie, ujął batog, odwiną~ się i co sił trzasnął w wypięte poBączek po ru
Chłop zaskomlił boleśnie,
śladki chłopa.
drugi uderzył.

I wtedy stała się rzecz niebywała na frydeckim zamku.
Ondraszek skoczył, wyrwał batog Bączkowi, trzasnął go
na o?lew po twarzy, że ten zwalił się na ziemię. Ondraszek
strącił z ławy zdumionego chłopa, porwał gramolącego się
Bączka, cisnął nim na ławę, przytrzymał mu kark b.utem
i jął teraz prać co sił w jego wypięte pośladki. Bił, bił i bit
z wściekłością, a tamten ryczał jak za~zynany wół.
Wszyscy patrzyli zdumieni, potem 'dziewczyny zaczęły
uciekać z przeraźliwym jazgotem, za nimi jęli się wycofywać pachołcy i kamerdynerzy, a został tylko Ondraszek, bijący bez pamięci ryczącego wciąż Bączka. Bił tak długo,
aż wierzgający włodarz stoczył się z ławy, a potem zerwał
się i trzymając się za poślad'ki poszmatlał do zamku. Z nogawek kidało ~ię rzadkie łajno, napełniające smrodem zamkowy dziedziniec.
- A wy! Cóż jeszcze stoicie? - wrzasnął rozjuszony Ondraszek na zgłupiałych chłopów. St.oją bowiem wciąż w rzę
dzie struchlali tamtym zdarzeniem. - Uciekać do domu!...
Chłopi pognali chyłkiem do bramy, znikli.
Ondraszek odrzucił bat i odsapnął, dyszał ciężko. Dłonią
wytarł czoło z potu, zgarnął włosy z oczu, rozglądnął się.
I wtedy dopiero spostrzegł, że sam stoi na dziedzińcu i że
z okna z.amkowej komnaty patrzy grefina. Lizetta. I ona
szybko .oddycha, wpatrzona w Ondraszka Jakby urzeczona,
o ruchliwych nozdrzach, 0 płonących oczach. Teraz klaszcze
w dłonie i woła:
- Ondraszek! ... Wundervoll! Bravo!.„ Herrlich, Ondraszek!
AusJi!ezeichnet! Bravissimo! ...

wej izby.
- Ondraszku! Jaśnie pani grefina kazała, że mosz zaraz
do niej lecieć!. ..
- Gdzie jest?
- W gotowalni!
Pr21ejrzał się w zwierciadle, zarzucił dolman, poprawił
sznury na piersi, wygładził szemerowane spodnie, obciągnął,
przygładził rozwichrzone włosy i p oszedł. W gotowalni zastał grefinę przed dużym weneckim zwierciadłem. Siedziała
w narzuconej różowej dezabilce, zdobnej drogimi blondyna„
mi, w niedbałej pozie rozleniwionej kotki. Jej strojna koefiura była. rozrzucona. Garderobiana już jej była zdjęła z
głoWY szynion, czepek wypchany bawełną. Jej gęste, bujne
czarne włosy spływały na ramiona i na piersi.
W gotowalni unosił się odurzający zapach jakichś drogo•
cennych wonności.
Lizetta nie odwróciła głowy, tylko spojrzała na Ondra„
szka w zwierciadle. Uśmiechnęła się kusząco, przymknęła
oczy, lekko się wyprężyła i zagryzła usta. Teraz znowu pa.
~rzy na niego, nęci go tym dziwnym, czarnym płomieniem
w źrenicach, wabi... Ondraszek widzi nalepioną muszkę kolo
oka. Znając już ich tajemne znaczenia zrozumiał, że Lizetta
daje mu do zrozumienia, iż pożera j'ą namiętność.
- Podejdź bliżej! - rzekła cichym i jakby sennym gło„

•

rem

Ondraszek postąpił, zatrzymał się na kilka kroków z boku.
- .Teszcze bliżej! - szepnęła. - Tu, koło mnie! - i wskaWynurzyło się
zała ramieniem. Ramię było białe i nagie.
spod narzuconej dezabilki. Przez drobną chwilę jej lewa
pierś była odsłon}ęta. Zasłoniła ją ociągającym się ruchem.
I już wiedział, ~Kąd ten odurzający zapach. Garderobiana
,p.ama~iła jej rarni9n~i piersi wonnym olejkiem.
, .{D.

c. n.J

,

l

I

-;fu Najnowocześniejsza wPol$ce

„

4'Pir:1 ;~~ZE

Pa~quale"

koml'fz~a

„Don
opera
:}gicz.nie najstą.rszym
jest chron~'
z dzieł, k ' ·re ujrzymy w czasie
Sląs
tępów Opery
obecnych
kiej. Ko,tnpozytor Gaetano Donizetti (l "!.97-1848) jest, obole Rossiniego ',Belliniego, typowym przed
atawi 'Aelem wloSkiego stylu „bel
can1,6", stylu operowego panuj~c 0 niepodzielnie przez długie
Ja ' w Europie. Styl ten, w;1dwuwiekoY .ttslcony w czaisie
wego rozwoju opery włoSkiej, od:znacza się bardzo przyjemną dla
gładkością melodii i daje
rucha
do popisu śpiewa
wielkie pole
)tom. Formalnie opera tego tYl)U,
co „Don Pasquale" sltlada się z
szeregu właściwie samodzielnych
(„numerów",
torm muzycznych
„opera numerowa")
stąd nazwa
połączonych wspólnym charakterem, w oparciu o akcję dramatyczną . Akcja ta, w istocie niezwykle błahej treści, obfituje w liczne powikłania i rozwija się poszen,g nieporozumień, co
p rzez
też jest typowe dla komicznej opery wrosklej starazego typu.
f:ywotność swą 1 utrzymywan-i e
się w repertuarze „Don P>asquale"
(podobnie jak inne opery Donl2ettiego: „Łucja z Lammermoo:ru", „Có.rka Pułku" itd.) zawdzięcza wymienionym już 7.a]eto<m
wokalno - muzycznym. Jest to
swcg>o rodzaju smakołylk dla ludzi lubiących ładny śpiew, wdzię
czną muzykę i beztroski hum<>r.
M,

z.

.,, W najbllł>szą niedzielę PTTK

crganizuje dwie wycieczki pocią
gami turystycznymi do Spały i
warszawy, samo~hodami do N.leborowa i Arkadii . oraz do Piotrkowa i Sulejowa.
zgłoszenia przyjmuje PTTK ul.
Piotrkowska 70 ·
osobY wyje&dżają-c-e w okre·
llle lata do str~fy. nadgra·nicznej
mogą zaopa_trzyc się w S1Pec.1a1n_e
zaświadczenia w PTTK ul. Plottkowska 70.

*

'

I

stacja tramwajowa
z dnia na dzień zmienia

I

SOJUSZ <Nowe

11

ozrs

NOWY

CWlęckOWSXle!IO 15)
Występy Opery Sląskiej

Pelaglł

b~ZUR~

GWARDIA (dla
l\IŁODA
Zielona 2)
młodzlety „Załoga" (Przegląd fil-

•IC.JNĄ•

DYREKCJA MmJSKIEGO

1'1\".c.Ji:DSIĘBIORSTWA OGRODNICZEGO
w Łodzi ul. Wojska Polskiego 83
zawiadamia że do dnia 20 lipca br. przyjtnuje Zgłos~nia na wykonawstwo robót z

tak

resu urządzenia wszelkich zieleńców w
r. 1953_ Zgłoszenia w terminie późniejszym
uw
1827-K
Zg1ędniane nie będą.

---....__

_l!._głosze11ia drobne
SPRZEDAM willę 10-cio
LER.Ąttza
izbową bli~ko Lodzi. ODr KOWALSJU s '.
Ogłoszeń
Biuro
sta skórno - wen~ecjal!- ferty
ł-7 Piotrkowska 177czne Piotrkowska 104a pod „M'

-I

~

rzyjmuje 18-19 Ja~~urg OKAZYJNIE sprzedamy
(949a=~al Willę, miejscowość letpnifsa tel. 224-09.
skowa blisko Łodzi, 0 Dr MARKIEWICZ SPecJa średnlctwo - Plac Wo!(9650-G)
lista skórne. wener:vczne. ności 6.
·= moczopłclowe. Piotrkow- - 3
motocykl S1>1tzEDAM
(924 -0, Nsu
ska 1011-1.
200 cm. górno-zawoDr GLAZER powrócił - row-y Plotr'kowska 3~.
•PecJallsta skórne. wene- ~
do
kontrolny
GAR
l'Yczne 6-8 Andrze1a 28
sprzedania. Komis MI·~n
lj Pl
"")
Dr ZAURMAN specja - ~o!.ności 7. (9644-G
•ta skórne. weneryczne
ł-9.SO. 4-6 Narutowicza 2 MOTOC'YKL 350 •-takt
Dr PIWECKI wewnotrz- stan bardzo dobry sprzene, płuca. serce 3_ 7 p"lotr dam. Tel. 272-61.
(9540_Gl
kow&k• 35 _
LOk.iu.a

Nowy bar

okazję zwl.edzlć Łódź 1· zapoznać

obsługuje

brygada

młodz(eiowa
Wczoraj przy ul. Piotrkowskiej 209 uruchomiono wzorcowy bar mleczny. Obok estetycznie urządzonego wnętrza
miłą

niespodziankę

sprawił

pierwszym k':msumentom spis
dań, wśród których znaleźli
prawdziwe kakao, zupy owocowe, pierożki jagodowe, mlo
de kartofle, owoce ze śmieta
pomidorami
kanapki z
ną,
oraz lody śmietankowe, kakao
we i owocowe.
Brygada młudzieżowa ZMP
która obsługuje ten bar obiecuje, że w przyszłości jadło
spis zos~anie jeszcze urozmaicony i rozszerzony.

~v
W VSł~
I li'tW

z osi.ągnięclaml w roz,budowie
i przebudowie miasta. Przez ośro
dek w czasle od 9 lipca do 5 sierpnia przejdzie 1.409 dzieci w wieku 11 - 14 lat. Będą 01te przybywały w 7 grupach po 200 dzl~cl.
KU.da grupa &pędzi w Łodzi trzy
dni.
w pierwszym dniu d:iiecl zwie•
Stare Mia-sto, Pl.
dzą osiedle Wolności I muzeum, a następnie
obeJr.zą dawny pałac Poznańskich
l porównają go z nędz,nymi ruderami budo.wanymi w o.kresie .sana-ej! dla robotników.
w drugim dniu pobytu planowa
na Jest wy>e.!eezka na Pl. Dąbrow·
skiego, zwledze.n le g:ma.chu Sądu
nowobuduJącego się Teatru Naro
dowe.go, zaś po połu·dniu dzieci
ul. Piotrkowską 1 domy
obejn.ą
towarowe, a wie-czo.rem udadzą
przedstawienie do teatru
się na

się

mleczny

ar•ysfvczne
I
•

i koncerty

w ogródku " Tivoli"
Od dawna oczekiwany przez
amatoi·ów spożywania posiłków na wolnym powietrzu ogródek Tivoli" zostanie wresz
cie jutr~ otwarty. Będzie on
czynny w godzinach 10 - 24.
ŁZG postarały się, aby jego
bywalcom jak najbardziej uroz
maicić czas. Od godziny 19 bę
dzie codziennie przygrywać
orkiestra, a w niedziele w
organizowane będą
ogródku
występy artystyczne i koncerty kameralne. ŁZG projektują też urządzanie w ogródku
taneczzabaw
całonocnych
(h)
nych.

0

ArLekin".

Trzeci dzień wypełniony będzie
zwiedzani.em ()irodu zoolo-gl-c:o:nego, lub w razie ni1!1JOgody - obel
rzenlem do-brego filmu w Je·dnym
z większych kin łódzkich.
Jak naJS inforonuje kierowniczka
ob. Halina Wojtasz,ek,
ośrodika
zorganlzowan·e równie-J: będą specjalne wieczory śwletU.cowe na
których dzi.e-cl posłuchają deklamacji, śpiewu i odczytów. Mil&
chwile s-pędzą dzieoCI wlet~ki·e w
czasli! spotkafl z na.jmłodszymi obywatelami Łodzi, pod~za.s któ·

ełlAl>IO•

ka

Polsl<iego
16 bm. na scenie Teatru Wo)w~
ska Polskiego odbędzie
premiera „Grzechu" Stefana
,
Żeromskiego.
Pierwszy utwór dramatyczny Żeromskiego ukaże się w
Kruczopracowaniu Leona
kowskiego, w inscenizacji i
reżyserii Iwo Galla. Obsadę
sztuki stanowią: Karolina Bor·
chardt Anna Jarecka, Janusz
Krystyna Krasicka,
Kilarski
Karol Łabędzki, Zofia PerRemigiusz Rogacki,
czyńska,
Aniela Swiderska i Józefa T~
ryksa.
Dekoracje i kostiumy zapro·
jektowali {praca dyplomowa)
Halina
absolwenci PWSSP Korytowska, Wacława . Kosi<?rek i Mieczysław Wiśruewsk1.

Lepiej zorganizować
zbiórkę

metali kolorowych
W dniu wczorajszym odbysię posiedzenie Miejskiego
Komitetu Odpadków Użytko
wych Złomu. Na naradzie postanowiono wzmóc wysiłki w
metali kolorowych,
zbiórce
która nie przebiega zbyt dobrze.
W celu należytego przeprowadzenia tej akcji powstaną
przy zakładach pracy komisjP.,
które zajmą się zbiórką metali
kolorowych od pracowników.
Ponadto każdy obywatel posiadający w domu stary i bez
użyteczny sprzęt z miedzi, alt1
minium, brązu itp. może go
korzystnie sprzedać w jednym
z licznych punktów skupu
prowadzonych przez składy opałowe i niektóre sklepy komisowe i żelazne PSS i MHD •.
ło

PIĄTEK,

Wladomołcl:

11

ł.30;

lłhMo~rn tJOŁOVZI ~

I

-1

-------------------":"I

"wGrzech"
Teatrze w

Gdzie będzie
najlepszy krem
a gdzie kanapkił

ego

•

mieście

LIPCA
7.55; 12.0ł;
lł.00; 11.00; 21.00; 23.30,
19, <lozw. od lat 12.
6.50 Muz. ludowa, 8.30 Aud. dla
(Kiltflsk1ego
STYLOWY
obozów I kolonii letnich, 11.45
123) „Na granicy", dod.
„Głos mają kobiety", 14.15 Pleśn1
form zwie„Rozwój
polskie w wyk. KłodzińS'kiego rząt", g. 18, 20, dozw.
baryton, 14.30 Koncert, 15.10 „Syod lat 12.
nowle" odc. -i powieści w. Bredla.
15.30 Aud. dla świetlic dziec„ 16.0<l
SWIT (Bałucki Rynek 1)
Pieśni Schuberta w wyk. I. Le„w
„Nędznicy" J ser.
sopran, 17.45 Kor~
wińskiej kraju socjalizmu" nr
pondencja z zagranicy, 18.00 MuI-52. g. 18, 20, oozw. od
zyka, 18.30 Radiowy klub racjolat 14.
nalizatorów, 18.50 „O tym 1 oaud. J. Wołowskiego,
wym" TATRV (SlenkteW1cn łOl
Muz. 1 aktualn., 20.0<l „Lu19.30
Nieczynne z powodu re20.40
6-letniego'',
Planu
dziom
montu.
„Brygad.a zwycii:ża" - odc. 2 poPŁYN.„
„Zna21.110
tan.,
Muz.
21.30
wieści,
WISŁA (Przejazd 2) Aby p<>budzl~ Inicjatywę zakła
.„który nam przyniósl w bu
posłuchajcie'',
więc
„Akc.1a - B", do~,· „W dów ~blorowego :tywl~nla. do ja.k cie to? 22.20 Muz. rozr., 23.00 Muz. kame- teleczee ob. K. nosi szumne
kraju Socjalizmu , g.
od najbardzl-e.j urozmai-con.ego Jadło ralna.
dozw.
16, 18. 20,
miano prawdziwej kawy. Tak
lat 14.
spim, ŁZG organizują od 15 lipca
ROZG~OSNlA Ł0DZK4
nazywają „to"
przynajmniej
WLOJ(NIARZ (Próchnl·k a) do 15 sleripnia KONKURS NĄ
6.15 Wlad dla ws.I, 6.20 Aud. dla w „Halce". Po krótkiej eksper
aktorki", NAJLEPIBJ ZAOPATRZONY BU„Małżeństwo
wsi, 7.20 i 17.15 ,,z mikrofonem tyzie stwierdzono jednogioś
g. 16.30, 18.30. 20.30, FET. Nagrody zostaną przyznane przez miasto i wieś", 7.35 Muz. I nie, że zawartość buteleczki!
dozw. od lat 14.
tym zakładom, które w ciągu mle koonunikaty, a.oo Konc. poranny,
(NaplOrkow· siąca będą miały największą Uość 16.20 R&eital, 16.łO „NaJpopular- ani smakiem, ani zapache-n
WOLNOSC'
nie}sze pieśni l piosenki radzt.e-c· kawy nie przypomina. Przypo
sklego 16) „Sekretarz
kle Władimira. Grigorlewicza-za- mina ją jedynie ceną.
Rejkomu", dod. „Czy różny-eh kanapek 1 zakąsek.
wiecle, że .•• ", g. 16.30, w konkursie tym wezml\ rów· charowa" - aud. sł. - muz., 17.30
- Nieszczęsna „Halko" wodozw. od nleł udzi·ał i kawiarnie które za· Aud. dla kobiet pt. „ZalnteresuJ- lamy w~ęc i zwracamy się do
18.30, 20.30,
my się szkolą matek", 17.40 Chwi•
1 12
prezentują ciastka, owo-ce z eu- la muzyki, 19.00 „NO'We fo-rmy kierownictwa tego skądinąd
·
at
kremy 1 napoje własnej pracy w ZPB Im. Stalina", 19.10 sympatycznego zakladu ga(Z~lerska 26) krem.
ZACHĘTA
Grają i śpiewają ze.społy ludowe.
Nieczynne z powodu produkejl.
Na bol.sk.a~h i bli!żniacb stronomir.znego - popraw ja19.20
remontu.
1
kraju.
(h)
kość kawy!

g. 19 „Don Pasquale"
POL!!lUEGO mów młodzieżowych) g,
WOJSKA
16, 18, 20.
(Jarac:llB. 27-29) g. 19 „Sługa dw6ch panów"
173)
(Pat>lanlck~
MUZA
WAZNB TELEil'ON'V
MUZVCZN'll (P1otr1<ow„Kariera w Paryżu",
'l>ogot Ratunkowe 2114-łł
ska 243! 11:. 19.15 „Nie·
dod. „Spreymlerzeńc:v
8
Strat Potama
spokoJne Hezeście".
za. Łabą", godz. 18, 20,
Itolll. Miejska MO 253-60 LETNI CPlotrk<:>wska 94) dla
młodz. niedozw.
159-11
Infor,
Ośr.
~teJsk.I
g. 19.30 „ObJddźalnla
1pole-czna"
POLO.NlA (Piotrkowska
67) „Mury Malapagi" dod Go home" ii 16.30
dozw. od
18.30, "20.SO,
IĄPTiEI(
lat 14
(Franciszkańska
BAJEA
·
.\. s nr 8 (Piotrkow•lta 185), A. s nr 48 (Na- 31) „Nllct nic nie wie", PR:7.EDWJl)l;Nl1!' <Zeroml'lltow1cza 6). A. s. nr 15 „Dbaj o zdrowie" godz. skiego 74) „Clenie na
18, 20, dozw. od llilt 14.
torach", dod. „Zerań",
A S
(l'tzgowska 147),
g. 18. 20, dozw. od lat 14
llr 20 (Więckowskiego 21), BALTYK (Narutowicza 20)
A. s. nr 31 (Karolewska „Po.d niebem Sycylll", REKORD (Rzgowska 2)
łB), A s nr s (Przyby20.30,
18.30,
g. 16.30,
nieczynne z powodu re41), A s. nr dozw. od lat 18.
:zewskf
montu.
6 Cl.tmanows.ldego 80)
GDYNIA (Przejazd 2) A. s nr u (Al. Koś Program naukowo-ośwl1 ROMA mzgowska A4) ~11lazk1 48) dyturuJe co- towy nr 3.1-52, PKF nr
„Pant Dery" g. 18, 20,
Z!enn1e.
29-52, „Bajka w Ursudozw. od lat H.
ra„Zasłu:!;ona
sie",
llta:oa POŁOZNICZO·
g. I MAJA (dawn flobotdość", „Gruba.sek",
GJNt;:KOI,OGICZNY
~!kl - dla młodz <Kl·
b llzlś dyżuruje całą ~o 17, 18, 19, „Pletń Abaja"
s~18Zpltal im. M. Curie - g 20 Program dla naj- lu\s.klego 176) „Wesoły
jarmark". g. 17.so. 19.30,
rl odowskiej - ul. Cu- młodszycti: „Chomik
dozw. od lat 12.
aamolub", „Była sobie
5-Skłodowsklej 15 .

SUTRO
Jana

Zlotno)

Kaukazu" I ser.
dod. „Dur brzuszny~' g,
,,Orzeł

mrówlca". „r.z:ia-oil7.leJska torba", godz .. 16.

'l'ł::Ą.T.aY

LIPIEC

w

Szczepaniak, Sypka, Olejniczak i Kałużyński)
owarzy>stwo PrzyJadół Dzle-cl ry-ch podzielą się wzajemnie spow porę wykonują swe roboty
o wal l
zorganizowało w rb. ośrodek strzeż.en.la.ml I uwagami
(a)
Po zakończeniu betonowanię, wyde-czkowy w Ł&d.zi przy ul. LI- mieś-cie.
będzie można wykończyć wnę manow<iki«go 124. Jest on przeznatrze budynku i oddać go do czony dla dzle-cl pracowników
użytku we wrześniu rb.
PGR·ów I spółdzielni produkcyjny-eh z woj. łódzkiego. Dzięki teI
OJS
dzieei wiejskie bęe4 miały
mu

T

obli . gli oczekiwać na przyjazd
cze plac przy ul. Północnej. tramwajów. Nie zapomniano
Niedawno bo 1 maja br. zo- również o dzieciach, dla któstała odd~na do użytku miesz rych pow.staną trzy ogródki
kańców nowego osiedla część jordanowskie z piaskownicapaz ku Staromiejskiego, a w tej mi i zj~żdżal~i~mi. .
W teJ chwili trwaJą intenchwili trwają intensywne prace po przeciwnej stronie u~. s:i;wne prace nad bet?nowaZgierskiej, przy budowie naJ- 1 mem. dachu. ~r.zodown1cy pra
Polsce cy .P1e~zewsk1 1 _Gaza zapeww
nowocześniejszej
stacji tramwajowej. Stację_ bu n_JaJą, ze. do 20, lipca betonowa
duje Miejskie Przedsięb1or- me będzie skonczone, bo zbroBudowlanych jarze i cieśle (wśród nich wyRobót
stwo
nr 3.
Niedługo, bo już pod koniec
wrześni.a rb. tłumy pasażerów,
którzy nie mają się gdzie podz.iać w oczekiwaniu na pociągi podmiejskie do Zgierza,
Ozorkowa czy Lutomierska
korzystać będą z przestronnej
i doskónale wyposażonej stacji.
Kierownik budowy pokazując plany objaśnia: .
- Stawiamy tutaJ budynek
wygięty w
długości 140 m
kształcie litery S, pokryty betonowym dachem dwuspadowym szerokości 13 m. Na krań
cach budynku mieścić się będą
dwie stacje: jedna dla tramwajów podmiejskich, druga dla
miejskich. środek budowy two
rzyć będzie efektowny podcień, podtrzymywany filarami.
W budynku mieścić się będzie
izba stacji Opieki nad Matką
i Dzieckiem, punkt sanitarny,
gabinet dla dyżurnego ruchu
I kontrolerów oraz kiosk „Ruchu": Teren ota1::zający stację pokryje zieleń. Za stacją
Kazim.•erz Sylwesz~zak, Jan
tereny drugiej
rozciągną się
MoEpinel< i murarz - betoniarz
Józef Tom-czyi1•s ki przy betonoczęści parku Staromiejskiego,
waniu stro<pu «tacjl
gdzie na ławeczkach w dnij
Fot. L. Olejniczak
pogodne pasażerowie będą mo

COffldztef K;EDV?

ptĄTEK

poznają życie

różniają się

W Łodzi

powstaje

Dzieci wieiskle

pokój, kuchZAMIENIĘ
nia, łazienka na dwa po-

legit. Zw. /ZGUBIONO kartę melZGUBIONO
Zaw. wydaną Wieluń, kar dunkową Anna Brudz 22
(8435-G)
koje rozkładowe, kuch- MASZYNOPISANIA, ste tę meldunkową, odcinek Lipca 10.
a 8 lipca 1952 roku zmarła prze- ankiety wydanych przez · - - -·
Oferty
wygody.
nla,
szczegółowe Biuro Ogło- nografia biurowa . Kur- MiejSką Radę Narodową ZGUBIONO kartę mely lat 61
sy Stowarzyszenia Steno - Wi l ń Nazwisko Teofil dunkową Zygmunt PioPiotrkowska 104a grafów - Maszynistek.
szeń
ś. t P.
Za - s ;tu Wieluń
(9691-G) trowski Łódź, ul. Fel((9616-G) plsy,
pod „45".
Kilińskie.go 50.
(7533-G)
sztyńskl ego 7.
·
z •
ZAMlENIĘ 1 pokój z ku
tramleglt.
ZGUBIONO
ł: G V BY
Upiec) PRZYBŁĄKAL się pies
(miesiąc
wajową
chnią z ogrodem ul. Dą
Maria Ratajczyk Klliń mały pinczerek. Odebrać
browszczaków 30 na 1 po
kól z kuchnią w okolicy s"KRArizforfo 1egit."ube z sklego Ha.
(8438-G) A. Czerwonej 21-7 K11JpaWyprowadzenie drogich nam zwłok
Pl. Reymonta, Piotrkow piecz. Społ. na nazwisk o ZGUBIONO kartę mel- ła _AndrzeJ. _ _ _ (9591-G)
nastąpi w piątek dnia 11 lipca 1952 r.
ska. Wiadomość Dąbrow Tadeusz Augustyniak
na nazwisko ZGUBIONO kartę meldunk<:>wą
Lódź, Kochanowskiego 1
' godz. 18.15 z kościoła św. Kazimierza
szczaków 30 Wojtysiak.
Edmund Gllwiński Łódź, dunkową 7-V-51736 Zofia
(Widzew) na cmentarz na Zarzewie, o
ZGUBIONO
kartę
mel
- ul. Obr. Stalingradu 148. Witczak Roosevelta 10.
~AO•IAH PHAI'\'
dunkową 1 pokwitowani e
czym zawiadamia pogrążona w głębo
POMOC domowa potrzeb n.a złożone dokumenty.
kim smutku
n.a do lekarza. Piotrkow Krzysztof Mazur, Lima
(~~~3-G,) nowskiego 25.
(9593- G)
ska...!.09.=.
9687-G
RODZINA.
Spółdzielnia Pracy Konfekcyjnej „Tempo"
1107"1~
SKRADZIONO legit. z w.
Łódź, ul. Więckowskiego 22 przypomina,
legit. Ubezplec z.
DREWNIACZKI artysty zaw.,
czne oraz pantofle zam Społ. na nazwisko M istosownie do uchwały Rady Państwa
że
ZGUBIONO kartę mel- ZGUBIONO kartę mel•
szowe poleca sklep Piotr ranna Kordylewska, K"i(9676- G)
na nazwisko dunkową na nazwisko
dunkową
(955a-G) lińskiego 30.
kowska 223.
J Rady Ministrów z dnia 14. 12. 1950 roku
Maslera Łódt, Cho- Jadwiga Jędrzejczyk Jan
·11-1111-1111-1111~~,~~I=
(8458-G) Łódź, Strykowska 10.
cianowicka 27.
------wszelkie zażalenia 1 odwołania załatwia
Kom 144/52,
ZGUBIONO leglt. Ubez- ZGUBIONO kartę melOBWIESZCZENIE O LICYTACJI
przewodniczący lub jego zastępca w pona nazwisko
piecz. Społ. na nazwisko dunkową
RUCHOMOSCI
Komisarczyk
Janina Malicka, Naruto- Stanisław
niedziałki od godz. 12 do 16. Jeśli w ponieWięckowskiego 19,
(8150-~) Łódź,
wicza 47.
Komornik Sądu Powiatowego dla Dzielnicy
NAUli.A

I

W\tc.liOW

JÓZEFA CEDZYtlSKA

-

--

rew, I-go mająw Łodz.i
l A d · · St g 7
ru a
n rzeJa
cy kancelarię w Łodzi u·
na podstawie art. 608 k. P. c. podaje do publi· · · dnia 24 lipca 1952 roku
e· w· d
ia omosc1, ze
czn J
Narutowicza nr 11
o godz'· 11.- e·J w Łodzi· tli.
i 12 odbędzie się 2-ga licytacja ruchomości,
należących do Matuszewskiego Kazimierza i
d , h ka pancernych
h ·
kł d ·
ł
s
in. s a aJącyc się z woc
i urządzenia biura oszacowanych na ączną
oglądać
można
Ruchomości
11.,900.
zł.
sumę
w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
ro
przy
POMIESZCZENIA
WOZ.KI dziecięce Cluty
l
.
dzln1e poszuk j
'Wybór LlnkowskJ Plo'r· Biuro
Komornik L. Andrzejewsk •
Oglosze~ \:, ~:k~~
:J46a G) ska lMa „9642", 10
ltow&ka i20.
• Łódź, 7 l!pca 1952 roku.

Łódź-Sródmieście

oru.

~Ili lar&L. .11...a. w. -Puaa·~ • &.ocu.

11.1..

działek przypada dzień wolny od pracy,
dniem przyjęć jest najbliższy dzień powszedni tygodnia.

ZGUBIONO leglt. Ubez-1
piecz. Spot. Nazwisko He
lena Dobrowolska Zakąt(8439-G)
na 86.

1ZGUBIONO

legtt. Zw .
zaw., legit. służbową wy
daną przez ZPDz. im .
Buczka, Leonard Szym1czak ul. Podrzeczna 7.

I
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WYCJAJE lrutytu1 Prasy „CZYTELNLK"
§! RedakcJe I AdmtnistracJ• t.Odt. ul Piotrkowska 96,
przyJ,
125-6ł. godz.
: tel Centrala 283-00 R"d "Nacz
1794-K
i 1A1•
75 _„
- 12-13 S k
.,- ••
przy . 208-95,
. ivuZ
e retarz odpow
sportowy
141-JO..04-dział
i d:z:lał gospodarczy
dział mtelsk1 llł-32. dztal 1tstów 143-80
:
PRZYBŁĄKAŁ się pies fS RedakcJa rękoptaow nie zwr &ca. za tre~~ 1 terminy
ogłoszeń nie bierze oelpowledzlalnośct.
myśliwski (suka) maści :;
odebrania ~Dział ogłoszeń Piotrkowska 1048 tel 111-so 1 114-75,
do
czarnej
czynny a-1 6 w soboty 8-14
Lódź, ul. Proletariacka 3 5
C9588-G) : Prennmerate miesięczna eł c.os. kwartalną r:ł tus,
m. 13.
ll:pólrocznle zl 24.JO przyJmuJa wszystkie Urzędy
ZGUBIONO kutę mel-,$ i A&~nrje Poc'ltowe oraz llstonosze m1eJscy t wklel•
nazwisko : s.c:v na teren I„ CllłeJ Polski w terminie do U a„.
dunkową na
dego m-ca na okr!!<' nutepny. •
Baleja Antoni zam. Gł<:>wBedaguJe KOLEGIUM REDAKCYJN...
no ul. Targowa 115,

ltWl.U;l 11.,.. l'Wl4t.l.l 61.ruA- au„ ~• u._
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Przed niedzielnym slartem

Porażka Łodzi

.·

.

~:i:~::;g!:cJą
0~ 19 lipca na stadionie w Helsinkach
dz~.aci::1't':1ey ::bl~=~:~e:r~~!:
łódzkiego,
•• k11•
• o1•·~PIJS
• znicz
zap· on1e
więc
sła.bo.

za
terenu województwa
wodnicy naszego mhuta wypadli
dziwnego,
Nic
bardzo
te publkznoś~ nagradzała oklMka
int la.dne, a Pl'ZY tym bardzo s-ku
tec:ine w akcjach podbramkowych
~agrania re·prezentant6w województwa łód:riklego, Jeż.eal gwizdy
byly równlet wyrazem za.chwytu
publlczn<fścl, to te słyszało się
ezęsto na trybunle, gdy reprezen
tacja Łodzi przeprowadzała a,kcJe,
z których większość kończyła się
tu:I: za środkiem boiska.
a:;asłutenle wygrała drutyna re
~entacjl woJ. łódzkiego 2:0
dla nieJ zdobyli
(O:OJ. Bramki
:w dr k I A 1 I
n o a.
• ę o
Warto dodać, :l:e drużyna repre!tentacJI wo.J. łódzkl~go oparta by
la na szkielecie tomlllSzowskleJ
spójni. A:t 1 zawodników broniło
·b arw tej reprezentacji.
Sędziował dobrze BretsztaJn,

ł

.

'

I

W drużynie ligowej

tłok

Błvskawi~zne
Klabiński
Sałyga

Gabrych

z DYSKIEM
przez

ŚWIAT

Więcej

odwagi

Aby wszyscy zgłoszeni do
Rrzypominam sobie niektóRzecz zrozumiała, że kolare nazwiska mistrzów olim- rze, którzy po raz pierwszy w wyścigu jak również 1 dotąd
pijskich turnieju bokserskie- życiu startować będą w po- nie zgł~szeni mogli zapoznać
go : Perez (Argentyna), Csik ważnym wyścigu, już 15ilka się z trasą niedzielnej impre(Włochy), dni przed startem marzą o zy dla
(Węgry), Formenti
turystów, podajemy
Torma
(Afryka),
Dreyer
Cza.su. poz?dziś plan trasy.
(CSR), Papp (Węgry). !'i~z.wisk
stało mało, ale te.n dz1en mozdwóch pozostałych p1ęsc1arzy
na jeszcze wykorzystać na
niestety nie pamiętam .
trening, tym cenniejszy, . że
Natomiast nie zapomnę nigprzeprowadzony na zatw1erdy gdy po ogłoszeniu zwydzo~ej trasie wyścigu dla tucięstwa Pappa, jego sekunrystow.
dant ubrany w białe, idealnie
odp;asowane spodnie z radości skoczył z krawędzi ringu do basenu pływackiego.
1
on w pię~y~
Przepłynął
Kultury FizyŁódzki Komitet
stylu kilkanaście metrow i
cznej nadesłał nam wczoraj nagro
dopiero wówczas zawrócił, by
dę ofiarowaną dla jednego ze zwy
wycałować swego pupila, daj ąc doskonały temat operatoclęzców wyścigu „Dziennika Łódz
rom filmowym jak i dzienniklego". Nagroda przeznaczona zokarzom.
stała„. na razie do dyspozycji koDania zwyciężyła
mitetu organizacyjnego.
turystów
to
Iluż
zwycięstwie.
Brytanię
Wielką
piłkarskim
5:3 t zdobyła brązowy medal, myśli w tej chwili o zdobyciu
Ś Komitet organ1zacyjny wyścigu
między pucharu?
a finał rozegrany
·b d oczywi - zbjerze się jutro i ustali przezna'l A· wygrają
zgro- cie naJ eps1, naJ ar ziej przyS zwe cją a Jugosławią
czenle wszystkich nagród.
madził na głównym stadionie gotowani.
Na pewno są
o limpijskim komplet widzów.
tacy,
Przed wejściem na boisko sta- jeszcze
szykuł y tysiące samochodów. Tłok którzy
niesamowity. Mecz stał jąc swe roweby ł
n a wysokim poziomie i zakoń ry, ciągle zaczył się zwycięstwem Szwe- startawiają się:
warto czy nie
cji 3 :1.
Olimp iada dobiegała końca . warto?
Oczywiście że
Pozostała do rozegrania jesza warto! Bo nie
cze jedna konkurencja,
pierwsi
mianowicie konkurs hippicz- tylko
ny „Grand Prix de Nat1ons". na mecie otrzy
Zwyciężył jeździec Meksyku . mają nagrody.
spuszczano w Dla słabszych
Uroczyście
przygotowaflagę z liśmy
olbrzymią
dół b;ałą
dyplomy,
olimpijskimi. a
kołami
pięciu
tym
poza
Zgaszono znicz i zawodnicy 58 wy-próbowanie
krajów zaczęli rozjeżdżać się swych
możlisamolotami. okrętami i pocią wości w wygami do swoich krajów. Do ścigu pociągnąć
w
mówiono zobaczenia
winno każdego
1952 roku na starcie w Helprawdziwego
sinkach.
sportowca.
(c. d. n.)

Nagroda

/

„.
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startować będą zgłaszają się

~

1

(b.8}
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Nowoczek i Wilczew~~i
Wyględa,szykują
już rowery

gremialnk na
Gremialnie
Londynie w 1948 roku. Dopiero teraz przyszła kolej na Fin- w niedzielnym wyścigu o pu- start.
w roku ubiegłYfll Wyglę'da
char przechodni Redakcji „Dz.
landię.
Łódzki~go" kolarze Centralne- w wyścigu głównym znalazł si''
ILE DNI TRWAC BĘDZIE go WoJskowego Klubu Sparto- na 6 miejscu. Zespół Sląska obok zawodników starszej genewego.
OLIMPIA.DA?
Wczoraj otrzymaliśmy z War racji! posiada również w swym
Otwarcie nastąpi 19 lipca, a
. szawy list z wykazem imien- gronie kolarzy. młods~y~h, któwięc w s?b~tę. .
z:amki;uęc1e ;grz!sk nastąJi>l nym zawodników klubu woj- rzy, zechc~ mewątpl!w1e ~de.
3 sierpnia w medz1elę..w ~mu skowego Lista zawiera 28 na- grac powazną rolę w wYŚC1gu,
Przecież przed trzema laty z
tym spuszczona zostanie biała zwisk. ·
grona tych młodych kolarzy
ł
• .
flaga z pięciu kołami olimpijD~ wysci~ głównego zg ~: wysunął się na czoło najlep•
skimi i ziaszony będzie znicz
olimpijski. A więc olimpiada s~em zos~li prz~z C~KS: WoJ szych kolarzy polskich Wilcze.cik,, Wahsz7wski, ~rol~k, Ha- wski. Wiemy, że Śląsk posiada
• b d · 11 d i
t
dasik, Drązkow.ski, w. ięck_o_ w- s oro wybi' tnych zawodn1'ków
n .
rwac ę z1e
t k
1 k" . t t
Polska jak wiem! bierze u- ski Cuch Mahnowsk1, W1snie . P
am a
ń 1 sport ko ars 1 Jes
k' W.' k k.1 T b
dział w '11 dyscyplinach sportu a więc w · lekkoatletyce za ws i, . ięc ows • . a aczy - popularny jak w Lodzi.
'' f
' . - ski i Mich. Razem więc 12 ko.
· ·
g~mnastre, Piłce. ~~z- larzy I i II klasy. CWKS przypa~a~h,k
0
eJu na. raw e, wio ~r jedzie do Lodzi w najsilniej- Depesze Z Bydgoszczy
neJ._
st.wi~, pły"".'a?m, strzf)lect~ie, szym składzie. Nazwiska zgłokolarzy mówią same Olsztyna i Radomia
cięzarów, szermier- szonych
dzwigan~u
·· ·
· ·
ce, boksie i ponadto w konkur
Leżą na biurku redakcyJ'nym
za siebie. WóJcik - to z zwyt k"1
·
1950
• cięzca naszego wyścigu
sie s~ ~ •
~'faJ~1ę~ej dn! w programie roku a Waliszewski z 1951 r. listy i depesze ze zgłoszeniami
za:vodników do .wyścigu kolar•
ohmp1Jskim zaJmą rozgrywki
W wyścigu kart startować sk1ego. Zgł~szema nadchodzą s
piłkarskie - 10. Na drugim
mieJscu pod tym względem będzie 11 zawodników z CWKS całej Polski. Ostatnio otrzyma
znajduje się turniej piłki ko- a w wyścigu turystów 5 kola- liśmy trzy depesze.
Kolarze Gwardii z Bydgosz.
szykowej i zawodów pływac- rzy.
Zrzeszenie Sportowe 1 Unia" czy zgłaszają się do wyścigu
kich - 9 dni. Najkrócej trwać
będzie turniej w podnoszeniu zgłasza ze Sląska najle pszych kart. Startować będą: Kaziswoich kolarzy z Wyględą No- mierczak, Bank, Kowalewski,
ciężarów - 3 dni.
W Helsinkach są już prawie woczkiem, Wilczewskim i' wo- Tylewicz, Kat, Czwarta, Majewski, Nawrot, Wawrzon i Wa.
wszyscy zawodnicy, Rozpoczę- źniakiem na czele.
li oni treningi w wiosce olim-1 Kolarze Sląska startują w lentyn.
pijskiej, starannie szykując się wyścigu „Dziennika Łódzkie-I Lista zgłoszeń wpłynęła rów
go" rokrocznie i tym razem nież z Olsztyna i Radomia.
do startu.

Przed otwarciem Igrzysk Inek czekali na tę chwilę od r.
Olimpijskich od 15 bm. rozpo- 1940.
DLACZEGO?
czną się · ~pot~ania eliminacyj-i
n~ w ·mek!orych konkuren- Trzeba wiedzieć, że po olimcJach, do ktorych zgłoszc.ne zo piadzie berlińskiej w 1936 rostały dość liczne zespoły repre ku następna miała odbyć siEi
zentacyjne. W normalnym pro po czterech latach a więc w
.
k • te
I
k
.
.
.
~owiegramie olimpiady zabrakłoby 1940 ro u. grzys a
czasu na przeprowadzenie eli- rzone zostały do zorgamzowaminacjl i dlatego właśnie za- nia Finlandii. Zaczęto czynić
·
d.
F'
·
m 1an ia me
nim zapł9nie znicz olimpijski przygotowama.
b t b . t
k .
b d
oga ym
odbywać się będą walki na bo- ę ąc raJem z Y
zdobyła się na wybudowanie
iskach sportowych.
t d.
0 l'
up.jUroczyste otwarcie olimpia- n.~w~zesnego ~ at ionu
ify nastąpi 19 lipca, W dniu piJskiego, ale mes ety - wo tym zapłonie na stadionie olim na przekreśliła te plany.
Pierwsza po woJ'ni olimpiaiJ'skim w Helsinkach znicz
p
e
Mieszkan'c Helsi da zorganizowana została w
!iWYCIĘSTWO liNSTRUKTOROW 01·mp1"J"sk"
Y
.
1.
i
Przedmecz rozegrany pomiędzy
z łódzkloch sę
zlqźoną
druż yną
dziów piłkarskich, a jeden~tką
Instruktorów piłkarskich, wśród
których widzieliśmy tak popularny<:h zawo~nlków jak Gale-0kiego, Jeszcze ni-gdy · klerownktwo sek Dziś można stwierdzić jedno,
Urbana, Pegzę, Kr6la 1 Waptennl cji piŁkarSkiej łódzkiego Wlóknia minął wreszcie kryzys pod wzglę
ka, zakończył się zwycięstwem ze rza nie bYlo w tak wielkim kłopo dem braku rezerw. Nie są to
cie jak obecnie. Nawet starsi dzia wprawdzie rezerwy własne.go ,
i;polu instruktorów 6:2 (3:0).
Mimo zwyclęs _twa, instruktorzy łacze nie pamiętają okresu, w łódzkiego chowu. Dopiero w roku
nas nie za.chwyelll. Powta:rzall na którym byłby tak obfity wybór za . bieżącym „włókniarze" roztoczyli
gminne błędy s~h wychowan- wodników do pierwszej ligowej 1troskliwą opiekę nad narybkiem.
ków. Bardzo nledo.kladnle adreso drużyny . Nie jest
Wall piłki, niektórzy z nich (jak rzeczą łatwą usta
Wap iennl1') zdradzali Inklinacje llć Skład drożydo solowych pop!1;óW, bawill się ny na niedzielny
pod własną bramką w zawile 1 ni mecz z reprezen
tacją Górni·ka je
komu niepotrzebne kombinacje chce
się
11lowem - nie za.demon1;trowall la żeli
najzmontować
dneJ gry.
silniejszą jedenaSędziowie wnteśll tylko zapał 1
a nie zna
stkę,
ambicję , A ponleważ dawno rozstali si ę Jut z pU.ką, więcej słu się przy tym dokładnie jaką kia
chała ona wiatru, nit ad-re<1uJ14reprezentują
sę
eych.
nowo·pozyslkanl
Niżej podptsany, pe!niący obokandydaci na li'Wląze-k sędziego tego nlecodzlenJlego meczu sam&kryty-eznie 11rzy gowców•
snaJ-e się , Iż 5Wyntl werdyktami Murowane mlei&ce ma Nowak z Owoce tej pracy z\'lerać będzil'
nte" wybił się ponad ·ogólny po• Krakowa. Nie widać fywafl obo'k ' można dopiero za kUka lat. W tej
z!óm me.C%U.
Bożka. :Natomiast wśród pazosta- · c hwili łodzianie powołali na odWŁ. 'LAClł.
piłkarzy z innych klubów
łych rywalizacja trwać będzie nie siecz
tylko podczas niedzielnego meczu włókienniczych I wierzą, że ten
lecz również na obozie wyszko- ek&peryment &ię uda. Nam natoleniowym, który zorganizowany miast wolno sądzić, że niedzielne
'ig a Wai'so'wna
zostanie dla 20 piłkarzy w Spale. spotkanie drużyny łódzkiej z Gór
ad w
nlk.lem wypadnie Interesująco.

I

CWKS zgłosił 28 k~larzy

wvwiadv

O NASZYM WYŚCIGU

'Włókniarza I Gwardii na boisku
toru helenowskiego widzimy dwie grupy zawo
dników otoczonych swymi oPiekunamt f trenerami.
Po prawej stronie ,,kwateruje" Gwardia, PO lewej Włók
niarz, gdzie oczywiście rej wodzi senior Bek, wydający osta.
tnie dyspozycje swemu synowi,
Podchodzimy do grupy „gwardżistów„, · wśród których siedzi na zielonej murawie członek Kadry Narodowej, nasz reprezentant w Wyścigu Pokoju Klablński.

W czasie meczu torowców

„rozróbka" i ucieczki. Trzeba
niezwykle czujnym, by
być
niespodziewanie nie wyktoś
prysnął do przodu. Ano, zoba-

wewnętrznym

- Czy bierze pan udział w obozie
treningowym Gwardii przed mistrzostwami torowymi Polski, które odbędą się w Łodzi 20 lipca?
- Tak, ale w tej chwili interesuje mnie zwłaszcza niedzielny wyścig
o nagrodę redakcji ,,Dziennika Łódz
kiego".
- Czy trasa na Tomaszów - Piotrków i z powrotem lepiej będzie odpowiadać kolarzom niż jazda do Kalisza?
Chwila namysłu i Klabiński wolno
odpowiada:
- Dystans jest podobno krótszy,
bo wynosi około 160 km, to ma duże
jednak znaczenie. Mieliśmy w tym
roku wiele startów, więc wyścig ponad 200 kilometrowy byłby zbyt mę
czący~ Oprócz tego przejeżdżać bę
dziemy przez duże ośrodki przemysłowe jak Tomaszów, Piotrków, czy
Pabianice, a jak słyszałem w Tomaszowie na półmetku i w drodze powrotnej w Piotrkowie będą lotne finisze. To czyni wyścig ciekawszy
tempo przed .finiszami rośnie, nie bę
dzie monotonnej jazdy. Interesuje
mnie jeszcze jeden szczegół, podobne
że Rzgowa do Pabianic wiedzie szutrowana szosa. Jak długi" jest odcinek tej drogi?
_ 8 km-wtrąca kierownik gwardzistów Szulc, stojący obok.
- A t o b aga t e 1a, d amY so b'ie ra d ę
• k'1ego wzywa j ą na st ar t , my
Kl a b"ms
z kolei gawędzimy z mistrzem świata Teofilem Salygą. Gwardzista łódzki jest bardziej rozmowny, Stwierdza z miejsca:
- Bardzo słusznie postąpili organizatorzy wyznaczając trasę właśnie
na Tomaszów - Piotrków. Oystam
jest krótszy, tempo będzie szybsze,
zaś odcinek szutrowany między Rzgo
wem a Pabianicami będzie handicapem dla kolarzy silniejszych fizycznie i wytrzymalszych. Mam tu na
myśli Wójcika i Gabrycha, bo oni
lubią wyboje i „kocie łby".
Przechodzimy na przeciwną stronE;
boiska, gdzie widnieje sylwetka na.iwYższa wśród kolarzy, to mistrz spor
tu Tadeusz Gabrych. Obok niego w
niedzieln:v.m wyścigu z Włókniarza
pojadą w licencji Swiercz, SzcześniaK: i Wiśniewski.
Gabrych twierdzi, że właśnie w
drodze powrotnei za Rzgowem dojdzie do najciek~wszej walki. gdyż
zapewnP
się
rozpocznie
tu

czymy czy w tym roku znowu
kolarz warszawski,
czy ktoś z łodzian. Musimy pa.
miętać, że Królak z CWKS jest
w doskonałej formie. Również
dobrze kręcą ·W tym sezonie
Slązacy :Wyględa i Nowoczek.
Zb, Skibicki.
zwycięży

Dotychczasowi
zwycięzcy
Wyśe!g kolanikl o puchar przechodni „Dzlennlka Łódzkiego" od•
bywa się od 1946 r. Warto więc
sobie przypomnlel! nazwiska zwy.
clęzców w po.gzczególnych latach.

1946 ROK

Rzetnlckl Marian (SKP War•
sza wa)
2) Leśkiewicz Jerry (KS Tramwajarz Łódt)
3) WóJelk Wa.cław
(KS Orzeł
warszawa)
4) Slemlilskt Roman (KS Elek•
trownla Warszawa)
5) Naoluała Bolesław (KS Sar•
mata)
Zygmunt (KS
6) Wiśniewski
Sarmata)
7) Gabrych Tadeusz (KKS Kra•
ków)
81 Kaplak J6zef (WKS Warszawa)
1)

Waelaw (KKS
Warszawa)
10) Kaplak Mieczysław (KS Elektrownia warszawa)
9)

Wrze~lliskl

orzeł

19ł7

1) Rzetnlckl Marian (SKP War•
sza wa)
2) Wiśniewski Zygmunt (Sarmata Warszawa)
3) Napierała Bolesław (Sarmata Warszawa)
(SKP war•
4) Wójcik WSA:ław
sza wa)
5) Czy:t Henryk (LKS)
(KTK
Władysław
61 Motyka
Kraków)
7) Leśkiewicz Je~y (KS Tramwajarz Łódź)
8) Bukowski Roman (MKS War
sza wa)

SALYGA

I

..

'.,l

GABRYCH

ROK

91 Bański Jerzy (Sarmata Wal'>
sza wa)
10) WoJclechowskl Zdzisław (Zje
dnoczen.\e Łódt)
(Dalszy

cląc naat~pl)

•

