Miasteczko na Agrikoli

Pierwsz·e - -,

Wręczenie

dostawy zboia
dla

Międzynarodowej

Państwa

Nagrody
Stalinowskiej

BYDGOSZCZ, 11.7. Sp6łd'tlelnla
J)rodukcyJna „Zwy<:ięstwo" w gro
madzie Kościelec pow. inowrodawsklego dll'Stal'czyła w dniu 11
bm. pierwsze zboże z nowych
zbiorów na poczet obowiązkowych
dostaw dla państwa.
Za. przykładem tej S])Ółdzielni
do dostaw w
osię
:przygotowują
natbllższycll d_nlach inne spółllziel
nie produkcyJne w woj. bydgos- \
Rok 'TIII nr 166 (2482)
•kim.

Pe~ro

Łódź,

sobota. 12 lipca 1952 r.

Hasła Zarządu Głównego
na Zlot

Młodych

ZMP

1) Niech żyje Zlot Młodych ciela narodów 1 zwYcięsklego
Budowni- pogromcę faszyzmu - Józefa
Przodowników Stalina!
„zych Polski Ludowej!
3 z całym narodem Świę2. W Swięto Wyzwolenia
'ba~zej ojczy~y ślemy najgo- ci~y radośnie 8 rocznicę Wyrę ~ . uczucia wdzięczności i, zwolenia i Swlęto Konstytuf;:"J::::i1u_:arodo!°. ZSRR i 1 cji Polskiej Rzeczypospolitej
YZ'Wohc1elcd Po- Ludowej.
.
·
Konstytucja
4. Młodzieży!
'sdrawaamy wielki'e go przyJa1
daje nam wielkie prawa i
wklada na nas współodpowie
dzialność za losy kraju, za
wielkość i moc, za szczęśliwą.
przyszłość Polski.
ofiarną
Miłością, czynem,
pracą dla ojczyzny stańmy
się godni wielkich zadań i
wspaniałych przeobrażeń w
dziejach naszego narodu!

końca

obiega.Ją

nad

specjaJnyeh
D pnygotowaniem
zlotowyeh". Z terenu
prace

.,pociągów

haszego ·województwa wyjadą do
/Warszawy trzy „poeiągi zlotowe":
!Il Łodzi KahskleJ, Łodzi Fabryczllej 1 olechowa. Poelągl te popro:Wa.dzą przodujący maszyniści-rolo
~le!iow<:y.

z

KaUskiej poprowadzą
,,pociąg zlotowy" 24-letnl maszy(patrz art.
b~ta Marla.n Walczak
11a etr. 3) oraz pomocnik Ryszard
Chlebny. Ten ostatni zobowiązał
uezczenla. Zlotu pn;eJe•lę dla
cbać bez mycia. kotła 24 tys. km
oraz za.oszezęd'tić 20 ton węgla i
u kg smarów. Chle·b ny wykonał
swoje zobowiązanie do 30 czerwca
\W 102 proc.
Łodzi

• * *

zlotowe, d'Liewczęta akoły Ple·
lęgnlarsklej nr 2 w Łodzi zol'lganlzowały ostatnio zespół pieśni l tań
ea oraa: "tesp6ł recytatol"Skl, dając
trzy występy na wsi.
w rama.eh zobowiązali. zloto"'7yeh 54 dzlew-ezęta tej szkoły zdo
były oznakę SPD.
eaiUzuJąc -robowlązanta

R

* • •

S

nowacz Kazlml-en Gajderowl<:tll z Konstantynowskich

tlakładów

Przemysłu

l>ostanowlł podnieść

Wełnianego
śred

dzienną

z 416 m
Osnowy na 800 m. Realizuje on
&woje zobowiązanie zlotowe w 150
•rl>i:. normy dziennej.
111ą

normę

produkcyjną

lrena Ptldzlkowska, pracująca
'- przędzalni tych zakładów, prze
1 tła wraz ze swoją
brygadą do
•tosowanla metody żandaroweJ,
l><>legającej na przekazywaniu na
•tępnej zmianie maszyn w ruchu.
~ 0 bowiązanle to przyniesie kilka
1·sio:.cy

złotych oszczędności.

Jułro
się

na
stadionie Włókniarza

5· Wszystkie siły do pracy
nad umocnieniem i rozszerzaniem zdobyczy Konstytucji!
Umacnianie potęgi Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej to najważniejsze zadanie naszego pokolenia!
6. Młodzi patrioci! Naprzód
we froncie narodoWYm, do
walki o pokój, Plan 6-letni,
szczęście i siłę ojczyzny!
Kto kocha swój kraj, swoją
ten służy jej ze
ojcZYznę wszystkich sił!

stanu
Już

zwycięstw

ZSRR

w Prezydium
Rady Ministrów

nad Tamizą

dzień

Burzliwy

Londyn zgotował Ridgwayowi

„gor ące"

I

Forda, Morgana, Rockefellera •••
CHICAGO, 11.7. w piątek wie
czorem podano oficjalnie do
wiadomości, że generał El-senho
wer 2ostał wybrany z ramienia
Partii ReipublikańskieJ kandy·
datem na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Na ogólną liczbę 1.206 delegatów, 845 głosowało za kandydaturą Eisenhowera, 280 za kandy
daiturą Roberta Tafta, 77 za kandydaturą Warrena i ł za kandy
daturą Mac Arthura.
Jak wiadomo, wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych od
będą się w listopadzie br.

wielkie monopole. Klika dni temu do Chicago przybył Henry
Ford I kazał zak·otwlczyć swój
Jacht na. Jeziorze Michigan przy
w którym zamle·szkał
hotełu,
gen. Eisenhower. Fol'ld popleral
Eisenhowera. Również znany
bankier Otdrlch przybył z Nowe
go Jorku, załotył swą kwaterę w
Chicago I prowadził kampanię
na rzecz Eisenhowera. Elsenho·
wera. popierały poza tym koą
cerny Morgana, Rockefellera,
Mellona I kon-cern „Du Pont de
Nemours".

* * *

NOWY JORK, 11.7, - Główna
walka o kandydaturę na stanowi
sko prezydenta USA tC>CZyła filę
na konwencji Partii Republl!kati
skie.j w Chicago mlę.dzy genea senaitorałem ELsenhowerem
rem ze stanu Ohio, Robertem
Taftem.
Jak wynika z głosów prasy
amerykań.skiej, zarów.n o Ei•se.nhower Jak I Taft re'Prezentują

Podczas pobytu Ridgwaya. w
Londynie na murach domów· w1
dniało ty.sią<:e napl!Sów I plakatów, żądaJącyeh od Ridgwaya, by
opuścił

Anglię

I

prote·stującyeh

przeciwko okupacji Anglii przez
Amerykanów. Patrioci angielscy
wywiesili transparenty z napit;em „Ridgway, wynoś się do
domu"!, nawet na gmaehach, na
leżąeych do różnych Instytucji
a m e r y k a ń s k I c h.
Ageneja Reutera podaje, te
przed hotelem „Dorche'Ster" ze
brały

się

ków, które
wi-dżumie

londyńczy

tłumy

urządziły

wrogą

generało

demonstraeję

w chwili jego wyjścia 't hotes a•
lu. Rldgway wsiadł do
m o c h o d u, o b 1 e p i o-

ulotkami
n a p i s e m: „Precz z Rld·
gwayem, precz z a.meryka.ńską
okupacją An.g lii".
W Hyde Parku odbył się ol·
brzymi wiec, na którym mówAnglików do
nawoływali
cy
protestowania przeciwko sluża.l
ezej polityce rządu Churchilla I
pobytowi Rtdgwaya w Anglil.
Po wieeu ulica.ml dzielnicy
West En·d przeciągnął wlelotysięezny pochód, który rozciągnął
bli<sko dwusię na przestrzenl
kilometrowej.
W ch,will 9dlotu Rldgwaya do
Paryża, lotnisko w Craydon obsadzone było silnymi oddzialaml poU.cJI.

w Min is!ersłwie
Górnictwa
W ARS ZAW A. Prezydent RP
mianował ob. ob. Walentego
podKubicę i Jana Mitręgę,

sekretarzami stanu w Ministerstwie Górnictwa.

Polsko-chińska
umowa handlowa

na rok

bieżący

WARSZAWA. W Warszawie
przebywała delegacja handlowa Chińskiej Republiki Ludo.
wej.
W wyniku rokowań, które
odbyły się w atmosferze peł
nego, wzajemnego zrozumienia
i serdecznej przyjaźni, podpisana została w dniu 11 bm.
umowa handlowa na rok bieRzeczpospolita
między
żący
Polską a Chińską Republiką
Ludową.

Umowa przewiduje, import
z Chin do Polski: „ud metali,
azbestu, grafitu, surowców tek.
stylnych, skór, zbóż i produktóto rolnych, tytoniu, herbaty,
arachidów i innych.
Polska eksportować będzie
do Chin: tabor kolejowy, wyroby żelazne i inne metale,
obrabiarki, maszyny, narzędzi.a,
chemikalia, papier i inne artykuły.

n ego

Sprawa przyj1cia
nowych członków

do ONZ

odroczona
NOWY JORK, 11. 7. - N.t
k-0lejnym posiedzeniu Rady
Bezpieczeństwa odbyło się gło
sowanie nad rezolucją grecodroczenie
ką, przewidującą
dyskusji nad przyjęciem Ił

nowych członków do ONZ.
Za rezolucją głosowało 8
Przedstawiczłonków Rady,
ciel ZSRR głosował przeciwko tej rezolucji, a delegaci
wstrzy•
Chile i Pakistanu mali się od głosu.
zakomuniPrzewodniczący
że porządek dzienny
kował,
obrad Rady został wyczerpany. Z<lproponował on, aby Ra
ponownie na
da zebrała się
pccistav.rie decyzji przewod!tl•
piJska Kapyla, w której zamie- czącego lub na prośbę którem. ln. sportowcy USA, [;okolwi~ k członka Rady.
szkują
Japonii, I~orel południowej, Nie•
miec zachodnich, Anglii i państw
południowo-amerykańskich. Reprezentanci tyeh krajów przeczytają
treningi,
prowadzają

Polacy wwiosce olimpijskiej

zawodnicy ZSRR
na Olimpiadzie

MOSKWA. 11 7. Na specjalprezydium
nym posiedzeniu
KomitPtu Olimpijskiego ZSRR
z przedstawicielami wszechsportosekcji
związknwych
wych ustalono, że Związek
Radziecki reprezentowany bę
dzie na XV Igrzyskach Olimwyśc'.gu
pijskich w Helsinkach w następujących dyscyplinach sportu· lekkoatletyce, gimnastyce.
tra~y zapasach w stylu wolnym i
podnoklasycznym, boksie,
s7;eniu ciężarów. koszykówce.
I LOTNYr.JT FJJ'TJ~1'(lW
Z TOMASZOWA 1 :PJOTR. piłce nożnej, strzelectwie kuJo.
wym i do rzutów, pływaniu
I<OW/I
skokach do wodv ; piłce wodPocz:.łek
nej, wioślarstwie, kolarstwie.
że.
jeździectwie,
RlL~- \ szermie~ce,
PRZEDSPRZEDAZ
glarstw1e i pięcioboju nowoTOW W PTTK

przyjęcie

LONDYN, 11.7. AMERYKANSK! GAULEITER EUROPY ZACHODNIEJ, SIEWCA DŻUMY, RIDGWAY, SPOTKAŁ SIĘ ZE SZCZEGÓLNIE WROGIM PRZYJĘCIEM W STOLICY ANGLIL

z 'Helsinek

startują

Górni~ -reor. Włókniarz~

Meta

kolarskiego
„Dziennika tódikiegc-''
Mel du nki z

.

karta

Przyj~cie

z ramienia

- - - - - - - - - - - - - czesnym.

wspaniała

w historii

Eisenhower - kandydatem na prezydenta

go dz. 1S•Jfl\'

15

Nowa

PRZY .AL fTNII.
MECZ PJLR: A lł.SKI

"

Nowi podsekretarze

Upea Mia.stee:r.ko Zlotowe na Agri·koli będzie calkowl·ci-e gotym, liczą·cym226 namiotów mies7.ik.ać będzie w
7. Młodzież główną oporą towe. W l\fiaste·czku
w dniach Zl<>tu mlodzi·eż zagraniczna.
CAF
sił naszego Pańrosnących
Na zdjędu: ostatnie prace wykończeniowe.
stwa Ludowego!
Uczmy się sztuki kierowanla państwem!
pracy
Włączajmy się do
państwowej na wszystkich od
społecznego!
życia
cinkach
•
· k naJszerszy
s·ierzmy Ja
wspo'ł
MOSKWA, 11.7. WIADOMOSC O OTWARCIU WOŁŻAŃSKO-DOŃ
udział w pracy rad narodo- SKIEGO KANAŁU ŻEGLOWNEGO IM. LENINA ZOSTAŁA Z
\\'YCh,' związków zawodowYch OGROMNĄ RADOSCIĄ POWITA NA PRZEZ NARÓD RADZIECKI.
i innych org1mizacji społecz W CAŁYM KRAJU ODBYWAJĄ SIĘ LICZNE WIECE I ZEBRANIA.
nych!
Prasa radziecka. poświęca arty
8. Niech żyje przyjaźń młokuły wstępne uruchoonle.nlu tej
dzieży robotniczej i chłopwielkiej budowli komunizmu. Z
wspólnym
budującej
skiej,
woli partii Lenina-Stalina - pl·
wysiłkiem nowe życie w na.&ze „Prawda" - zrealizowane
szym kraju!
zostało odwieczne manenie na9. Zlot manifestacją rosną·
rodu rosyjskiego o połączeniu
cej jedności ideowo - polityDonem. Wołżańsko-Doń
WARSZAWA, 11.7. Prezes Rady Wołgi z
cznej młodego pokolenia w
ski Kanał żeglowny jest noWYDl
walce 0 pokój i socjalizm!
Cyrankiewiez
Ministrów Józef
świadectwem potęgi państwa ra
10. Braterskie pozdrowienia przyjął w dniu 11 bm. posła naddzleckiego, Jego pokojowej powalczącej 0 pokój młodzieży zwyczajnego 1 mlnLstra pełnomoc
lit.ykl.
świata.!
I.udo
Re·publiki
nego Albańskiej
11. Pozdrawiamy czołowy wej w Polsce pana Petro Pap!.
oddział młodzieży świata. bohaterski Ieninowsko - stalinowski Komsomoł!
12. Pozdrawiamy młodych
budowniczych socjalizmu Cze
Rumuchosłowacji, Węgier,
nil, Bułgaria ł Albanii!
(Dal~zy ciąg na str. 2)

Wiakich dyscyplinach

spotykamy

niemu~

Przodowników

Budowniczych Polski ludowei

Nenniemu

MOSKWA, 11.7. Agencja TAS!I
donosi, że w dniu 11 lipca odbylo
się na Kremlu uroczyste wręcz'!•
nie Międzynarodowej Nagrody
Stalinowskiej „Za. utrwalanie pokoju między narodami" znanl!mU
bojownikowi o pokój, wybitnemu
działa,czowl społecznemu, sekretarzowi generalnemu Włoskiej Par·
tii SoeJaUstyczneJ - Ple<tro Nen-

I

W czwartek
HELSINKI.
10 bm. w godzinach rannych przybyła do Helsinek
specjalnym pociągiem polska ekipa olimpijska. Na
dworcu sportowców polskich witali przedstawicie
le poselstwa RP w Finlan
d'affalres
z charge
dii
na czele,
Krawczyńskim
Towarzyprzewodniczący
stwa Przyjaźni Polsko-Fiń
skiej red. Mlttinen oraz
członkowie zarządu Towaprzedstawiciele
rzystwa,
Fińskiego Komitetu Olimpijskiego oraz ll<:zne delegacje załóg fabrycznych
stolicy Finlandii.
serdecznym powitaniu
Po
sportowcy pofscy odje.chall autobusami do wioski olimpijskiej
gdllie zamieszkali
Otan!eml,
razem ze sportowcami ZSRR I
państw demokra>Cjl ludowej. Je
dynie piłkarze polscy udali się
do mlejscowośel Lahti, gdzie,
Jak wiadomo rozegrają 15 bm.
spotkanie eliJllltnacyjne z Fran
cją.

* *

*
Podrót polskiej ekipy olim•
pljskj.ej z Warszawy do HelslJ>ra wie tr~v dni.
irwała
lle.11;

P.rzeja:lld ekipy polskiej przez
'tiemię radziecką wyzainterewołał wszędzie żywe
sowanie ludności. Na każdej sta
ej! witały Polaków grupy mie·
szkaticów. Podczas P<>stoJów po
ciągu na stacJacl!. zapytywano
o Cleśłltka, Chyehłę, Sidłę lub Ra
koczy. Wszędzie życzono nas'Lym
sportowcom powodzenia w lgrzy
iskach I okazywano Im na każ·
dym kroku wiele .serdeczności.
w Mińsku kierownictwo naszej
ekl•PY odwiedzili przedstawicie·
le władzy radzle·ckiej Białorusi,
Polakom brater•kie
przynoszą<:
pozdrowienie I żyez~ Im 1;ukcuów w Helsinkach.
W czwartek &koło godz. 8 rano pociąg wiozący polską ekipę
olimpijską przybył do Helsinek.
Wioska olimpijska Otanleml,
w której zamieszkali sportowcy
polsey, to piękna miejscowość
wśród ta~ów nad malowniczą za
toką morską. zawodnicy polscy
zaraz po przybyciu do wioski
zapoznall się z miejscowymi urządzeniami sportowymi I już
w >Czwartek po południu rozpoczęli lekkie treningi.
gościnną

Amerykańscy

„eomiesy'',

piją

uCoca Cola".

Przy stołach w restauracjach
Amerykanie sl·edzą osobno w od
dzielnej s:.11, osobno siedzą AngHcy, osobno Niemcy, A na koń
cu w malej salce zbierają się na
posiłki przedstawiciele ras kolo
rowyeh. Podział ten Jest ściśle
przutrzegany.· (PSP)
- - - - - - - ------

26.500 zdra!ców

z w 0 I ni o n o
dotychczas

we Francji

Dziennik
PAR.YZ, 11. 7. „Humanite" opublikował arktórym podkreśla,
tykuł, w
że od chwili zakończenia drugiej wojny światowej wypusz
cZ!Ono we Francji na wolność
26.óOO zdrajców ojczyzny, 5ka
4 km od śródmieścia Helsinek 7..::mych za współpracę z okuz1u..idu.i°' llie dru.ea. wio.sk:A olim• nantami hitlerowskim.I.. ·

* * *

I

piraci powietrzni

bombardują Phenian
PEKIN, 11.7. Jak podają z Phenianu, w dniu U bm. amerykat!skie bombowce, myśliwce odrzutowe l szturmowce dokonały nowego barbarzyńskiego nalotu na
dzielnice mieszkalne Phenianu 1
jego okolic.
W elągu półtorej godziny - od
godz. 10 do gl)dZ. 11 mln, 30 ame•
rykańscy piraci powietrzni bom•
oardowall I ostrzeliwali Phenian
z karabinów maszynowych I dział
szybkostrzelnych. 300 samolotów
amerykańskich, które brały udział
w tym ma.•owym nalocie zrzuciło
na spokojne nie maJące obiektów
wojskowych miasto przeszło 7011
bomb. Z wyso1<ości 100 metrów
amerykań&ey piraci powietrzni ostrzellwall z karabinów maszyno
wych i dział d o m y m I e • s
k a I n e. Setki mleszkańc6iv.
k<iblet I 6tarc:ów
głównie dzieci,
- ZGsta.ło zabitych l rannych.

YIUaCja Obecna a nowe zadania
Niemieckiej SocJallstyczneJ Partii JednoSci
Ulbriąhta

Referat Waltera

na Il Konferencji SED

Hasła Zarządu Głównego ZMP
na Zlot Młodych Przodowników
Budowniczych Polski Ludowej

I

nym obywatel! PolskLeJ Rzeczy~
pospolitej Ludowej.
13. Pozdrawiamy bohater-: Nie-eh ~yJą z<>łnlcrze Wojska Pol
BERLIN. NA li KONFERENCJI NIEMIECKIEJ SOCJA- formy i metody administracji lnoścl 1 pokonamy je. Zgodnie
LISTYCZNEJ PARTII JEDNOSCI (SED) SEKRETARZ GE· państwowej przeszkadzają w z propozycjami robotników, aką młodzież Chin Ludowych sldego - pn:odownl<:y wy.szkole•
chłopów pracujących i przed- budującą nowe, wolne życie! nia polityezncgo 1 bojowego!
NERALNY SED, WALTER ULBRICHT, WYGŁOSIŁ REFE- rozwiązaniu nowych zadań..
14. Pozdrawia.my młodzież 21. czerpmy obfkle z bogatego
3) Uspołeczniony 1 spółdziel stawideli innych grup ludzi
RAT PT. „SYTUACJA OBECNA A NOWE ZADA'NIA NIEczy sektor gospcdarki stał się pracy, Komitet Centralny SED niemiecką walczącą o pokojo- źródła po·stępowych trady>cJ! naro
SOCJALISTYCZNEJ PARTII JEDNOSCI".
MIECKIEJ
3) Dążąc do zabezpieczenia mocną podstawą ekonomiczn~ postanowil przed:Jtawić II kon we, demokratyczne i zjedno- du polskiego! Mllu,Jmy oJ-czyznę
Ulbricht przedstawił obecną
Jak MkkiewLcz, Kollątaj, Ko!du·
sytuację międzynarodową, po- naszej polityki pokojowej, jak nowego ustroju. Udział przed- ferenc;i pa,rtv;nej wniosek w crone Niemcy!
remilitaryzacją ~zko, staszye, blerzmy wzór z pło
z
Precz
również naszego postępu de- sięblorstw uspołecznionych i sprawie planowej budowy soczym stwierdził:
1) Podstawą naszej polityki m 9 kratycznego i budownictwa spółdzielczych w wartości pro .cjalizm1L w Niemieckiej Repu- Niemiec zachodnich 1 odro- mlenny-ch patrl·otów polski-eh Waryńskiego, Okrzei, DzleriyflSkle
dzeniem hitleryzmu!
zagranicznej jest walka o za- socjalistycznego w NRD przed dukcji przemysłowej brutto !>lice Demokratycznej.
Wara faa:zystom hltlerow· go, Swierczew'9kleg<>, Nowotki,
Następnie Walter Ulbricht
chowanie pokoju, o tNktat agresywnymi aktami ze stro· wynosił w 1950 r. 73,1 proc.,
pokojowy z Niemcami i 0 ny Zachodu, musimy podjąć w 1951 roku wzrósł on do 79,2 omówił zadania, • jakie stoją sko • amerykańskim od na.- Janka Krasickie,go, Ha.nkl sa.wLe·
przywrócenie j~dności Niemiec środki w celu wzmocnienia na proc., a w końcu 1952 r. osd.ąg przed władzą pan~twową NRD szej granicy na Odrze i Ny- kleJI
2s. Młod"tletyl Bądtmy boJownl
w obecnym okresie. Zaznaczył sie'
na podstawie demokratycznej. szej Republiki, zabezpieczenia nie on 81 proc.
Należy bezwzględnie zdema- i obrony jej granic, jej ustroju 4) Pomyślnie rozwija się rol ~f~mż!es~r~~~faje !,~~~~n~!~ i~ Pozdra.~i8:my młodzież kami rewoJu-cJl kulturalnej. Jloz·
skować machinacje podżegaczy demokratycznego i praworząd- nictwo NRD. Dzięki inicjaty- rodu niemieckiego 0 zjednoczo- kraJow kapitahstycznych w szen:aJmy -czytelnictwo ksląiek 1
wie pracujących chłopów, dzię ne, demokratyczne, pokojowe jej walce pr:zieciw fasziyil'..acji prasy! Twórzmy blbll<>teld, świe·
wojennych oraz tych wszyst- ności.
~;~~,g~~!.?n1~~~~~,::j~~;;;; 4) !Pragniemy umacniać i ki rozszerzeniu sieci ośrodków. i niezależne Niemcy. Również - o pokój, wolność I suwe- tli-ce, -czytetnle, kluby - wszelki•
ml środkami wzmacniajmy ru-cb
strzec jak źrenicy oka przy- maszy~owych i zastosowaniu teraz podtrzymuJ·emy nasze renność narodową!
.
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.
oświatowy w Pols-ce! Po.głębla.Jmy
b0h t
.
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.
jaźni ze Związkiem Radziec- przoduJących metod agrotechi roz icie N~emiec.
16• p ozd ra.włamy
a er· swą wie•ctzę, zdobywajmy wyższe
niki - przekroczono plany w propozycJe w sprawie zawarcia
d
k ·
t ·
2) Wypowiadamy się za roz- kim
wijani~m stosunków h!lndlo- kr •j.z. os 0 Jją . po OJ\.\. śemo- dziedzinie zbiorów. W wielu traktatu pokojowego i zjedno- ską młodzież koreańską, wal·
. czenia Niemiec. Kwestia ustro- czącą o wolność swojej ojczy- kwaILfikacJe, by lepiej sl:utye oJ·
.
bo .
·
ac i 1 soc a izmu na wiewych i dobrych stosunkow są
am ery kań· ezyźn!e!
przeciwko
siedzkich ze wszystkimi kraja: cie (burz}iwe owacje). Prag- wsiacJ:i ro · ~icy {olm, ~hJf P.1 ju społecz.nego, jaki utw~rzo- zny,
%9. Młodzi! Na btetnte I s·tadlo•
mi w t . l' b. również „ niemy zacieśniać przyjaźń z pracuJący l . •awn przesie .en ny zostanie w całych Niem- skim Iudobo·J·com'.
d 0 łć 1 5ił •
t
d
n
cy przy11tąp1li z własnej me- czec~ po zj~dnoczeniu kraju,
·
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Hańba amerykaiiskim mor- Y po z row ·e, ra sprawność
.
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.
4-tdową, z P
państwami kapitalistycznymi Chmską R<!publiką
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Podnośmy swą
1
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ł
rozwiązan
. rzymuszoneJ wo i o wspo - b d
kr ·· 1 d
. k · · d
. a przez. .ca Y dercom z Kożedo - śmiertel· pra-cy 1 obrony, zdobywajmy od•
:mo a~?i u oweJ nej uprawy roli, by lepiej móc ę :i;ie . .
na Zachod~ ie - . na z~sa d zie, raJam1
ludzkości!
wykorzystać w•po'łc„esną tech n~ród .memiec~~ bez jakieJkOl- nym wrogom
wzajemności i rowności part- w Europie l w AzJi.
znakę „SPO"I
k . k. h 1 d 0 b.. •
A
wiek mgerenc31 z zewnątrz.
"'
"
nerów
30. Mł<>dzleży! RozwlJaJmy tw6r
OiJOOW
u
mery. ans
Dzięki budownictwu socjaliz·
nikę.
·
Walter Ulbricht oświadczył mu łatwiej będzie niemieckiej, - siewcow dzum! i cholery czo5ć amatorską, tw6rzmy nowe
zespoły artysty-czne!
_
klasie robotniczej i wszystkim - pod sąd narodow!
następnie:
narodowo-wyzwoleńcza
17. Niech żyje i umacnia się 31. Młodzi patrloei! Uma-cnlaJ•
Nie ulega wątpliwości, że ludziom pracy rozstrzygnąć
ustroju solidarność młodzieży świata my siłę <>bronną naszej ojczyzny,
przyszłe~o
istnieją jeszcze trudności na problem
w walce 0 trwały pokój, de· -chrońmy boga-ctwa n:irodowe przed
drodze dalszego, demokratycz społeczne1:0 Niemiec.
Nasza polityka rozwoju de- m-0krację i lepszą przyszłość szkodnikami 1 s:riplega.mi! Bąd:imy
W dalszym ciągu swego nego rozwoju gospodarczego
Następnie Walter Ulbricht
czulni 1 nleub!aganl wobee Jawscharakteryzował „układ o- przemówienia Ulbricht pod- NRD. Ale demokratyczny ro- mokracji i budowy socjalizmu n1łodego pokolenia!
18. Praca. w Polskiej Rze- nych l zamaskowany-eh zdraJ-ców
gólny", podkreślając, że jest to kreślił, że , 1układ ogólny" ma zwój ekonomiczny, jak rów- udaremni plany ~liki adenau~jest narodu!
spisek, zawarty między odwe~ przekształcić Niemcy zachod· nież świadomość kla·SY robot- rows~iej ora~ st?J~cych za mą czypospolitej Ludowej
towymi kołami rządzącymi nie w główną bazę agresji a- niczej i większości mas pracu wielkich kapita_hstów. Budowa sprawą czci 1 honoru, jest pra 32. Młodzlety - stawaj do wal
Niemiec zachodnich, a agre- merykeńskiej w Europie. Dla- jąc:vch osiągnęły taki poziom, podstaw so~jal1zmu .w· NRD wem i obowiązkiem każd~go kl z blurokr«ll\ 1 kumoterstwem,
samowolą 1 Złodziejami mlenla
że budowa soe;atizmu sta,la się prz~czyni się ~ pomoze do. za· obyw"tela'.
tl t ki
bl k.
0 iem a an yc m. tego polityka pokojowa NRD podstawowym zadaniem. (Sło dama decyduJącej klęski zaspołeczn-ego.
.
„
sywnym
19
· Młodziezy - rozszerzaj- stawiajmy poi! pręgierz oplnlł
Celem tego układu jest wcią· musi być uzupełniona progra· wa te zostały przyjęte długo chodnic-niemieckim właściciegnięcie Niemiec zachodnich do ~em ut".""orzenia Narodowych niemilknącymi radosnymi o- Jom koncernów i banków - my 1 wzbogacajmy socjalisty- chulLga.nów i pijaków.
wytężmy swe
33. Młodzieży Sił ZbroJnych dla obrony oj- wacjami uczestników konfe- związanych organicznie z mo- czne współzawodnictwo!
.
paktu atlantyckie~o.
20. Chwała młodym przo- slly dla zwydęsk.lego wykonania
kapitałem
~on?po~e i wielka burzu- czyzny. Utworzenie Narodo- rencji) Na drodze do "ocjaliz· nopolistycznym
dc.wnikom pracy, mistrzom planów go.SIJ)odar-czych roku ble·
az~a me~ecka .za.warły przy- wych Sił Zbrojnych wzmocni mu opanujemy wszystkie trud amerykańskim.
stall i węgla, samochodów i tąi:ego!
mierze z imperializmem ame- 1ruch ludowy w Niemczech
34. Młodzlety polska, 11tawaJ
traktorów, maszyn i włókna!
l'Yk?;iskim, .natomias~ więk- zachodnich. .
21, Chwała budowniczym pod sztandary ZMP! Bądt zawsze
.
szosc drobne] i średruej burWarszawy, Nowej Huty, No· w pierwszy-eh szereg3JCh patrl11~
żuazji łączy się z walką na- Będziemy kontynuować naw:vch Tych, Częstochowy:
OJU
S,
tów-budownkzy-ch l obroń-ców oJ•
rodowo-wyzwoleńczą przeciw- szą. walkę o . tra.ktat po. przesiedleńców, którzy zagospowiedział Walter
k o. o.b cym ok upan t om i i ch koJowy
22. Młodzieży _ stawaj do czyzny!
podkreślił
Ulbricht,
Walter
Uważamy projekt
Ulbricht
35. Nie-eh tyJe Sw1atowa Fede•
konieczność wzmożenia władzy podarowali się na roli W nie- wal'" 0 szybkie i staranne
k .
d ·t kt t
bonskiemu wasalowi.
fti&
· h ' ·
·
s ·
j
ń
ra a u po 03ow.ego.
zasa
Młodzieły Demokraty-czneJ,
Walka narodowo-wyzwoleń- zawart'lJ w noc·e radzie k. j pa stwowe w NRD. twier- ktorych wsiac - powiedział przeprowadzenie akcji żniw- ra,cja
Jednocz~a młodzld pod sztanda•
.
c te ' dził on, że aktualnym zada· Walter Ulbricht - robotnicy no-omłotowej!
•
i
cza jaka się toczy w Niem',
Młodzieży wiejska! Zdoby- rami walki o pok6JI
cze~h zachodnich, odpowiada za pods!awę ~o z3edn~czenia niem władzy państwowej w rolni i chłopi pracujący zorzasadzie wa.i wiedzę rolnicz" , walcz o 36. Nie-eh ź yje stolica nuzegCJ
na
ganizowali sil po~o3 owych NRD jest: .
żywotnym interesom narodu w~zy~tkich
kraJu - mia.sto bohaterskich tra•
„
Niemiec. PodtrzymuJemy na- ·l) złamarue oporu obalonych swobodnej decyzji _ komitety
i
W lk t
. . k.
1uełm1.ec. iego. a ak a osTągk. dal w całej pełni nasze wnio· i wywłaszczonych wielkich ka- organizacyJ·ne w celu przygo- ·wysokie plony i rozwój bo- dy-cji narodu polskiego - Warsz&
•
'
. ów i.· obszarników oraz towania spółdzielni
.
.
· ogo'In omem1ecnę a JUZ znaczne
wa!
produkcyj.· dowJ.i!
p1•t a 1ist
. k a• s ki w sprawie
l su cesy.
ł
37. Nleeh tyje Związek Radzie•
Wulczmy o terminowe wy·
ni;>. P~~sz ? 9 m ~· dm~ehsz an- kiej konferencji przedstawi- niedopuszczenie do przywróce- nych
zobowiązań wobec ck! - ostoja pokoJu, postępu 1 •o
. konanie
'
cow. i~miec . za,c 0 me wy- cieli Niemiec zachodnich i nia władzy kapitału, - 2) zor_
ganizowanie budownictwa soc- Il konferencja SED - powie Pań.i;twa. Ludowego!
powiedzialo się w toku refecjalizmu!
Poma1r_aJ·m,.
· wo- dział na zakończenie Walter
· 1·izmu przez zespo1enie
Tendum
• w rozszerzaniu 38. Nie·ch źyJe Chorąły Pokoju,
Ja
.
. Celem konferen.
.. . przeciwko TemiUta· wschodn!ch.
TyzacJ} i na .rzecz zawarc~a cj1 ma byc przygotowanie o- kół klasy robotniczej wszyst- Ulb~ich~ - stawia sobie za ~el ruchu spónl~ielczości produk- wielki przyja-ciel I nau-czydel mlo
walczmy prŻeciwko dzieży Towarzysz Józef Stallnl
traktatu pokoJowego. Nalezy gólnoniemieckich wolnych wy· kich ludzi pracy _ 3) utwo- reallzac.i~ programu walki n cyjnej,
39. Nie-et tyje awangarda lda·
przy tym zaznaczyć, .ze r~fe- borów do zgromadzenia naro- rzenie sił z~rojnych NRD .dla pok~j •. jedność, dempkracj~ i kułackiemu wyzyskowi!
obrony kraJu przed wrogiem $OcJahzm, walkę o szczęśliwe 23. Młodzi te-chnky, nau-czyde- sy robotn!-czej - przodują-ca tiUa.
.
rendum to odbyło się mimo
niemieckiego. Ie, naukowcy, pra-cownky kultu- narodu polski-ego - Polska Zjed·
represji i terroru rzqdu Ade· dowego oraz zawarcie trakta- zewnętrznym i dla przeciwsta- życie narodu
Pokojowe i postępowe siły ry!
wienia się imperializmowi.
tu pokojowego z Niemcąmi.
nauera.
noczona Partia Ro·botnl-cza!
ż
.
.
.
mi
N.
·
"
Nie-eh żyje ZMP - najbllższy,
UpowszechniaJ-cle zdoby-cze naie ee zwY~ięzą, pomewa
Głównym zadaniem aparatu
powiedział sprawa n~sza. Jest sprawą kla- u,kl, wychowuj-cie młodzle:t w du- wierny i niezawodny pomoonlll:
państwowego
-chu socjal!rmu1
partii!
wa1ter Ulbricht , - jest dalsze sy robotnicze] i postępu.
40. Niech źyje nasz uko-chany
Zwyciężymy, ponieważ par- 24. U-cznlowle I 11tudenct - wy- przyja<:lei
wzmacnianie ludowo-demokra·
i nau-czydel - TOWa•
tycznych podstaw ustroju pań- tia nasza, Niemiecka Socjalis- trwale 1 uporczywie zdobywaj-cle
tyczna Partia Jedności, stała wiedzę, u-cz-cle się ofiarnej pracy rzy.sz Bolesław Bierut!
Charakteryzując obecną sy- aprobują istnienie NRD i jej stwowego NRD. ·
n. Niech źyje Konstytucja Ltt•
Następnie Walter Ulbricht się partią nowego typu, najsil- dla oJ·czyzny!
tuację w NRD, Ulbricht o- politykę oraz z entuzjazmem
dowa - wlel·ka karta hlistory<:Z•
wykonują wielkie zadania pła przedstawił rozwój rolnictwa niejszą partią W Niemczech, 25. Harcerze! U-czcie się pilnie!
świadczył:
ny-eh zwycięstw połsklego ludtl
NRD. Mówca podał przykła- partią, która kieruje się nauką Rośnl-Jcie na dzl-elny-ch i ofiarny-eh pra-cują-cego!
1) Klasa robotnicza odgry- nu 5-letniego.
ojczyzny!
naszej
obywateli
Lenina
Engelsa
Marksa
pańpomoc
ilustrujące
dy,
wa w NRD czołową rolę; 2) Demokratyezna władza
42. Niech tyj& I rozkwita nas-z&
26. Słuiba w•lskowa jest zasz·
wiąże ją sojusz z pracują~ym państwowa umacnia si~. w dal] stwa dla pracującego chłop- - Stalina.
ezyt.nym ~bowlązklem patrlot:v·cz· oJezyzna - Pobka Ludowa!
chłopstwem. Masy pracuJące szym ciągu. Jednakowoz stare stwa, a zwłaszcza dla byłych
(Dokończenie

ze str. 1)
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Walka
w Niemczech zachodnich

Wzmocnienie ludowo-demokratycznych
Ir • ·NRD
pod faw us

KC SED przedstawia wniosek w sprawie
lanowe1" budowy soc1" alizmu w NRD
P

- Proszę mi czytać o Gryzeldzie!... poprosiła, wskazując
na książkę leżącą pod zwierciadłem. Onraszek dygotał.
Musiał podejść tuż do Lizetty, by sięgnąć po książkę. Wionął
nań ciepły zapach jej ciała, na swojej nodze wyczuł kształt
jej nogi okrytej dezabilką. Płomienie ogarniały go ze wszech
stron. palił się w nich ...
- żle czytasz!... - rzuciła Llzetta roz-kapryszonym gło·
sem. - Nie chcę!... Siedź! - zawołała spostrzegłszy, że On.
<fraszek zamierza wstać. - Może.sz nic nie mówić. Siedź
patrz na mnie. Jestem piękna? ..•
- Piękna!. ..
- Bardzo?
- Bardzo.•.
Garderobiana, która nie rozumiała niem~ckiej mowy,
krzątała się po gotowalni, milcząca i jakby nieobecna.
- Ty też jesteś piękny, Ondraszku! ... - zaczęła powoli. Tyś był dzisiaj cudowny.
- Kiedy, jaśnie pani?
- Gdy biłeś tamtego grubego brzydala! ...
Nastało milczenie. Pód zwierciadłem tykał duży zegar
z pucołowatym Amorkiem brązowym, wskazującym strzałką
godziny.
- Przynieś mt „grattoir"! - rzekła znowu.
Ondraszek nie wiedział co to jest „grattoir". Garderobi~
na jednak. posłyszawszy znajome słowo, pofrunęła do stoli·
ka pod oknem, przyniosła mały, złoty młoteczek i złote
szczypczyki. Młoteczek podała grefinie. Nachyliła się nad
jej głową i szczypczykami jęła grzebać we włosach. Ondra·
szek patrzył zdumiony. Gai:derobiana krzyknęła lekko, uję
ła coś szczypczykami i położyła na marmurowym blacie koło
grefiny. Ondraszek patrzy i nie wierzy... To wesz!... Gru·
ba, tłusta wesz! ... Grefina ujęła młoteczek i uderzyła. Wesz
rozpękła z cichym trzaskiem, po blacie rozprysła się drobniutka, obrzydliwa miazga... Teraz druga!.. Garderobiana zna.
lazła ją z cichym chichotem podaje grefinie na blat. Zno·
wu uderzenie młoteczkiem.„
! DZ~NNIK ŁODZKI nr 1611 l248Z)

Przerażony Ondraszek patrzy. Nie rozumie tego wszyst·
kiego, nie może pojąć. Gretina ma wszy we włosach? ...
Grefina? Ta cudna, urzekliwa rrefina ma wszy? .„ Garderobiana i greffna widzą zdumienie Ondraszka. Obie teraz chichoczą i gdy jedna wybiera je z włosów, druga je tłucze
młoteczkierQ. i tłucze!.. Na blacie błyszczą wstrętne, oślizgłe
plamki rozpryśnięte.
Nagłe, potworne obrzydzenie ogarnęło Ondraszka. Czuje,
ze so mdli, że ugniata go coś na doł)cu, że ki11zki podchodzą
mu do gardła, że zbiera mu się na wymioty. I niemniej z~u
miony spostrzega, że tamten przeklęty dur miłosny, k~ory
nań rzuciła grefina, przepada, że jakoby bielmo spada z Je~o
ócz, że przed chwilą jeszcze rozpłomieniona krew ucisza się
gwałtownie, ze narasta w nim obrzydzenie do tamtej stwory,
obrzydzenie tak wielkie, jakiego doznaje na widok rozkisłe.
go łajna ludz)ciego n!ł drodze lub na widok zdechłej ropuchy,
gdyby mu ją przyszło dotknąć dłonią.
Zacisnął zęby, zacisnął powieki I przerażony patrzy w
pustkę, jaka w nim powstaje w tej chwili. Niczego nie mal
Nie ma grefiny, nie ma jej gibkiego l pożądanego ciała, n 1 e
ma huczącej burzy we krwi a jest pustka, w pustce zaś prze'
ra~liwe obrzydzenie...
Ocknął się, ·gdy drzwi lekko szczęknęły. Podniósł głowę.
W gotowalni pall się tylko jedna 4wieca przyćmiona czerwo•
nym abażurem. Garderobiany nie ma ..• Lizetta wstaje, on też
wstaje... Patrzy na nią I nie potnaje jej. . J~j nozdrza drżą
gwałtownie, jej oczy st~ją mętne, jakby mgłą zachodzące .•.
Pręży slę, podchodzi staje przed nim, rozciąga ramiona,· a
· wtedy dezabil~a opada z nieJ.

- Ondrąszek!. .. Je t'aime!. .. Je t'aime!... - szepce namię
tnie, przypada do niego, przywiera całym ciałem, obejmuje
ramionami. zaczyna całować. ,. Gryzie go, wije się w jego
ramionach ... Teraz głowa jej leci do tyłu, lecz ramiona splo.
tła na jego karku i ciągnie go na kozetkę ...
Na stoliku, gdzie grefina tłukła wszy, pod światłem je·
dynej świecy, Ondraszek widzi tłuste, oślizgłe, rozpryśnięte
plamy. Bur~ mu się żołądek, wymioty podchodzą do garWyd?Je mu się, że trzyma w ramionach ropuchę.
dła.
Obrzydze~1e skrzywiło mu twarz. Oderwał ramiona Lizetty
z karku 1 pchnął ją z nienawiści na kozetkę. Potem sko·
czył do drzwi i uciekł.
Przechodz~c koło
N~c już była, gdy wyszedł z zamku.
kapliC'!, dostrzegł przez okno czerwone światło wiecznej
lampki przed ołtarzem. Zatrzymał się i pomyślał:
Panie Boże! Wyrznij piorunem w ten przeklęty zamek!...
Poszedł do Jahowic. Zakradał się między chałupami, bo
nie chciał, żeby go kto spotkał lub widział. Dotarł do gospody swego ojca. Cisza wszędzie. Cała wieś śpi. W bocznym pokoju pali się światło. Ondraszek zakradł się pod
okno i spojrzał. Widzi, że za stołem siedzi jego ojciec. Stary, złamany i niedołężny. Czyta głośno z otwartej, grubej
biblii. Wypowiada każde przeczytane słowo powoli, formując je ustami z wysiłkiem. Ondraszek ich nie słyszy, lecz
je widzi.
Przewałęsał całą noc, nad ranem wrócił do zamku.
'
Teraz już może odejść w świat.
- Svet je veliky, svet je daleky, svet je nasz!... - powtórzył za Rużiczką.
Opadły z niego tamte łachmany, sczezła miłość do grefi·
ny, portaszów zdoła uniknąć! Pójdzie na Słowaczyznę,
gdzie go nikt nie zna. Pójdzie do Polski, gdzie go także nikt
nie zna. Zabierze z sobą Barbar~ i pójdą oboje w świat!. .•
Jutro pójdzie!. .•

CD. c. n.l

I

Dźwięczy nasza pieśń wesoła ..•

Na
Poprowadzi pociąg
zlotowy

drugą

przekręca

małe

koło,

spojrzeniem
sprawdza stan
liczników, no a poza tym ...
mówi, oczywiście o swoim
.Wyróźni eni u.
- Cieszę się, że właśnie ja
będę prowadzić łódzki pociąg

zlotowy do Warszawy. W naszej parowozowni mamy kilku
Ptzodujących maszynistów młodzieżowców, tym bardziej
więc jestem dumny z tego wy1·óżnienia.

- o - oootf bankierskich
synalków

- Zaniesiemy z sobą do
Warszawy wykresy i plansze
obrazujące
nasze wyniki w
pracy - mówi przewodniczą
ca
zebrania
pokażemy
'Nszystkim nasze osiągnięcia,
wyrazimy swą niezłomną wolę utrzymania
pokoju, swój
zapał i entuzjazm w budowie
:;ocjalizmu w na~zej Ojczyźnie.

Zbliżają się dni Wielkiego Zlotu święta Młodych Budowniczych Polski
Ludowej!
.
.
.
Najlepsi, najofiarniejsi - 200 tysięcy Młodych Przodownikow. będz11
święciło te dni w Warszawie na Zlocie! Tu złożą meldun_ki o wy~rn:ian~u c;zynu Zloto~go Prezydentowi Bierutowi, o tym, że gotowi są słuzyc 01czyzme
ze wszystkich swoich młodzieńczych sił i zdolności. W imieniu mł~ego pokolenia naszego kraju budującego socjalizm manifestować będą niezłomną
wolę obrony pokoju, przyjaźni i braterstwa z post.ępową mł~dzi~żą całego
świata Będą bawiii s-ię i radowali, śmiali i tał1czyli pełną. p1ers1ą i. sercem
rhłonęli radość z prawą do pełnego źycia i szczęścia, rozwoJu i nauki, prar=y
i przodownictwa„.
Tak jak w Warszawie, w uroczystym nastroju dumy i radości - wielkie
dni Zlotu święcić będzie młodzież w całym kraju.

otę~ne

cielsko parowozu
lemw1e posuwało się w
kierunku węglarki. Gdy
tender. l~k?motywy znalazł się
pod dzw1g1cm, ma:;zynista MaTian Watczak sprawnym ruchem p~·~e~rqcił korbę - parowóz c1ęzko sapiąc stanął.
Wentyle bezpieczeństwa z syk iem wyrzucały z kotła nadmierną ilość pary. Gwizd i syk
lokomotywy natrętnie wdzierały się do u:;zu.
Najmłodszy maszynista parowozowni Łódź Kaliska
Walczak ma jeszcze sporo roboty, ale potrafi pogodzić kilka czynności na raz. Jedną rę
ką chwyta za jakąś korbę,

P

-

Zło

Zabawy

Dzięwczęta są roześmiane i
Trzeba dodać, te ku ub. r. Walczak, zanim zomaszynistą.
„Jesteś
za wesole. Jadą przecież do WarpTzeciętnie mycie kotła nastę stał
puje po przejechaniu ok. 2.500 młody, ludzi pozabijasz"
szawy, gdzie będą reprezentomówili starzy maszyniści. 23 wać młodzież łódzkich fabryk,
km.
Gdzie leży tajemnica wa- lata Walczaka nie dawały im gdzie zaprezentują przed delenio 5 tys .

spokoju. Ale Walczak wspól- gatami z całego kraju i z zanie z organizacją ZMP-owską granicy swój dorobek, swoje
przeprowadził swoje. I dzisiaj sukcee;y w pracy, swój udział
syn chlopa z Gosławic ,w pow. w budownictwie Polski Socjałowickim, kt6T1J na kotei pTa- listycznej.
cuje dopieTo od 1947 "· jest naj
Widzl'my tu takie robotnice
Lepszym maszynistą - m.łodzie
-go Oddzi'ału jak Jftninę M ·iII
żowcem parowozowni Łódź ...
Katiska.
(zet) gas, wykonującą 113 proc. normy, Jadwigę. Kopkę 130
proc., Fiałkowską, która będzie w grupie delegatek kroniZłożą
karką i wfele innych.

szych osiągnięć?
- Osiągam te wyniki dzię
ki prostym usprawnieniom.
Tak np. do kotła używam tylko węgiel drobny i najgorszego gatunku, bo jest najtańszy.
Do zaoszczędzenia węgla przyczynia się też w dużym stopniu znajomość szlaków. Jeżeli
wiem, że za kilkaset metrÓ'.IV
nastąpi
obniżenie
poziomu,
wyłączam parę i pociąg przez
pewien czas w zależności od
kąta nachylenia powierzchni,

dumny
meldunek

pędzi
własnym
ciężarem.
Zwiększenie
przerw miGdzy

.

Nastrój jest
dosny.

podniosły

Tymi samymi
uczuciami,
tym samym duchem przeniknięta
jest pozostała
część
młodzieży zakładów, która na
okres bytności delegatów
w
Warszawie zaciąga Warty Zlo
towe. Warsztaty nie będą stały - mówi kol. Teresa Poturaj, która zastąpi przy maszynie towarzyszkę pracy - delegatkę na Zlot Janinę Migas.
Młodzieży z II-go Oddziału
dzielnie sekunduje cała załoga
ZPB im. Armii Ludowej. W
wykonaniu zobowiązań zlotowych przodują prządki: Danu-

ta Szewcow, Janina Knop,
tk
k
.
acz i: BajchTzak, Siwil.ska '
Józef Wejmer.

Dlatego słuszna jest duma delegat~w na Zlot, . któr;ZY
w Warszawie zamelduJą, ze
'ZPB im. Armi.i Ludowej w Ło

I ra- dzi

Na Zlo-o-ot, na zlo-o-ot...
- Jak doszliście do takich
Dźwięcznie
i
radośnie
wyników?
jednym myciem kotła a dru- brzmią słowa popularnej · pio- To wcale nie je~t tak trud gim, udaje mi się dzięki senki zlotowej, śpiewanej przez
nc, jak może się wydaje.
właściwemu stosowaniu soda- grupę dziewcząt
z ZPB im
Patrzymy na potężny kolos fosu. Poza tym wszelkie drob- Armii Ludowej.
J:larowozu i mitnowoli uśmie niejsze naprawy przeprowa- Na trawiastym dziedzińcu fa
chamy się: „Nie jest tak trud- dzam sam.
bryki odbywa się właśnie odne„."
- No, cóż, dyrektorze? Plan
Idziemy wzdłuż torów do prawa delegatek drugiego od- Przede wszystkim tr;-eba stołówki. Przewodniczący ko- działu na Wielki Zlot Mło nie wykonany. Jak to wytłuma
~Okładnie poznać maszyni;;. To ła opowiada jakie trudno:ki dych
J;ludowniczych Polski czycie?
Jest klucz do wszystkiego.„
- Brakuje ml ludzi. Maszy
musiał pokonać w październi- Ludowej.
Zastępca kierownika
pa1·0ny stoją - rozkłada bezradnie
Wozowni i przewodniczący koręce dyrektor zakładów X. Po
Żniwa rozpoczęte
la ZMP w jednej osobie, Wlaco pisać jakich zakładów? W
d!Jslaw Komorowski wtrąca:
' identyczny sposób odpowiadają ws.zyscy niemal dyrektorzy
- Walczak zobowiązał się
tych fabryk, które nie wykon"J
dta uczczenia Ztotu zaoszją planów.
czędzić 20 ton
węgla i 10 kg
g1'1'1ctr6w, a j uż w dniu 30
A przecież na trudności., wy
r.ikające z braku pełnej obsaczerwca. zamel dow a.l o zaody, nie mają „monopolu" tzw.
szczędzeniu 28 ton węgla. i 68
. złe zakłady. Także .i w Przodu
kg ~er.rów. Na zaoszczędzo
nym węglu poprowadzi on
jących fabrykach zdarzają1 się
nasz pociq.g ztotowv do War·
przymusowe postoje maszyn z
tej samej przyczyhy. A jednak
1:zawv. . Poza tvm PTzejechnl
bez mvcia. kotła 16 tys. km. zaudaje się tam tak zorganlzować pracę, że plany są wykom i ast przewidzianych poprzed
l'lywane.
Jakiż stąd wniosek? że tłumacząc się brakiem ludzi, dyPułkownik
się
rektorzy fabryk nie wykonujących planów ·usiłują ukryć
własną nieudolność w zakres.fe
właściwęgo wykorzystania sił,
którymi dysponują, odpowiedniego ich rozstawienia i dbałości o poziom ich kwalifika
dostaTczono nam oficjalnv za.- cji.
wystąpi

wykonały

zobowiązani!?

zlotowe w 161,6 proc.

(wis).

Sensacją dnia w USA stały się ostatnio dzikie wybryki

studentów,
Rozwydrzone bandy studentów wdzierały się przemocą
do pensjonatów swych koleżanek
uniwersyteckich, wyprawiając tam niebywałe har-ce. „Zabawa" polegała na
okradaniu studentek z bielizny. „Zwycięzcy", opuszczając
pensjonaty, powiewali w po.
wietrzu zdobytymi trofeami,
które składały się z„. biustonoszy, nocnych koszul i majtek.
.
Oto zakres „zainteresowań"
I

„ideałów"

amerykańskiej

młodzieźy wyższych sfer. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę
takt, że na wyższe uczelnie w
USA uczęszczają przeważnie
synowie i córki bankierów,
zamożnych kupców,
pri:em~słowców, gangsterów, zamożnych lekarzy i adwokatów.
Znikomy procent stanowią sy„
nowie robotników.
p d
d
tud
l
o czas g y u nas s
enc
b'
·
d
·
ł
·
·
10rą zywy u zia w zycm pok · i h ' · · ·
11tycznym
raJu, c row1esnicy amerykańscy wyładowuJ ą
nadmiar energii w chuligańskich burdach. I to ma by ć
owym osławionym „amerykańskim stylem życia".
_ _
I oni właśnie chcieliby rządzić światem!

Metoda, która zwyci~ża

Foster Drzvzna!e

Sztuka
Dziś

zespół

do winy

walcząc'ej
w Łodzi

f rancusklch artystów

Dziś wltamY w Łodzi IS p0stępowych

aktorów francuskich, którzY przybyli do naszego kraju na zaproszenie pol11kich kolegów - aktorów - Teatru Polskiego i Kameralnego w warszawie, by tu, w wolnej Polsce grać
sztukę
Walczącej
Francji, ~kazaną w ich ojczyźnie przez zdradzteckj rząd amerykansklego sługusa Pinay'a.

Zespół teatru „Ambigu" ~Y-1 któTa ni stąd ni zowqd uznastąpi dziś w Teatrze WoJska la, że„. instalacje elektryczne
:Polskiego w sztuce postępowe nie są odpowiednio zabezpiego Pisarza Roger Va1llanda pt. czone. Wobec tego w imię „bez
„_Pułkownik Foster przyznaje pieczeństwa publicznego" nasi~ .do winy". Sztukę tą, odsła- kazano zamknięcie teatru. Pod
n1~Jącą kulisy imperialistycz- na.ciskiem jedna~ opinii puneJ wojny, rozpętanej przez b.hcznej, prefektura policji mu
Amerykanów w Korei pinay- siała. zezwolić na kontvnuowa0wska Policja zdjęła 'z afisza nie prób. Na premieTze sztuki
teatr1;t „;r,',Ambigu" w Paryżu rzucono nagle na scenę bomw .d~1u JeJ Premiery, w przed- bę ~ gazem łzawiącvm. Na akdz1en . przyjazdu do stolicy toTOW i pubHczność posypaly
FrancJi generała Ridgwaya.
się Tazy Tozdzietane na lewo
Już w okresie
i prawo przez rozwydrzonych
sztuki do premier Przygot,owań pałkarzy z faszvstowskich boat~u L'Ambigu sp~tk~~spo~ te- jówek.
1
caiym 1zeregiern Pol' j ę :z
Mego asystenta _ Claude
l!Zykan, które wywoł~~Y nycb Santet usiłowano ZTzucić z bal
rzenie nie tylko we
ob1;t.7
'b d
ale i na całym świecie atncJ1, konu wie .e oso o nioslo po. 0 o co wa.żr:.e
obrażenia.
SpTawa
o tych brutalnych
aktach przyjęlaby zlv obrót, gdyby
i'Wałtu i samowoli Wobec nie to że p·ubliczność ujęła sie
francuskich artystów, a doko- za na~i i swą eneTgicznq ponanych na rozkaz Ameryka- stawą zmusiła. faszystów do
nów przez faszystowskich pa- uciec'?k.L
chołków
Pinaya mówił
Lot uis Daquin, wybitny reżyser
Na Prośbę widowni, PTZ!J en
eatralny . f ' l ·
('
t
tuzjastycznym apluzie, kon1
1
także re.
mowy ~es !>n tynuowatiśmy spektakl. Wtem
landa), zysserem sztuki Va1l- wpada na satę komisaTZ potic3i
'i
ekretarz generalny z 50 Policjantami I pomimo
sek CJ
repert
CG"' ·
·
·
'
(fr. zw. zaw
uaroweJ·
.L ze na sati panownl już dawno

lr

).

wzorowv porządek -

komisarz
natych.
A
0ZKAZ PREFEKTURY miast opuścić satę. Nie po11togl'11 protesty, nie pomoglo obu- Na dwa dni pTzed próbą rzenie pubticzności. Kurtyna
aeneralną - mówi Da.quin _ na rpzkaz pr~fektury poszla
1
:Prziiszla do teatru „inspekcja", w dol. _ A JUZ na druai dzień

N

R

n~kazal pu~ticzności

Francji

ka.z wystawiania sztuki Roger
Vaillanda.
Niemniej jednak ciągnie
Louis Daquin - mimo zakazu,
Zatrzymajmy się nad ·tym
sztuka spełniła i tak swoje za- ostatnim
momentem, nad sura
danie. Nie tytko diatego, że wa kwalifikacji.
boleśnie
ugodzila w imperia„Zapewnienie siły roboczej
listów. Spelnila swe zadanie
dla zakładów - mówił Przerównież i dlatego, że otwoTZ'Ywodniczący KC PZPR Bolela oczy wielu Ludziom, mają
sław Bierut na VII Plenumcym jeszcze jakieś złudzenia
nłe sprowadza się tylko do
co do panującej dziś we Franzatrudnienia nowych I siłą
cji „demokTacji".
rzeczy
niewykwalifikowaCieszymy się, że wla§nie tu,
nych robotników, Przemysł
u Was w Potsce, podnosi się
nasz rozwija się nie tylko llo.
kurtyna, któTej opuszczenie na
ścłowo, ale rozwija się i Jakazali policjanci Pinav'a.

Sprawa kwalifikacji

kościowo. Powstają

PAN PINAY NIE ZAMKNĄŁ
NAM UST
Duże wartości sztuki Valllanda - napisanej w pierwszej redakcji, tuż po wybuchu
wojny w Korei, w lipcu 1950 r.
- tkwią w tym, że nie tylko
ukazuje ona prawdę o zbrodniach imperialistów w Korei, ale jest zarazem sztuką,
która walczy o pokój.
Pokazuje ona prawdziwe oblicze amerykańskich zbrodniarzy wojennych, którzy brutalnie niszczą i palą bohaterski
kraj, mordując jego bezbron-

nowe &"alęzle produkcji,rozszerza się
zakres produkcji skompUko_
wanych przyrządów I urzą
dzeń,

wymagających

wyjąt

kowych kwalifikacji, dokła.
dnoścl f precyzji w pracy.~
Wszystko to wy~al'& nie zapewnłenła w ogole slty roboczej, a zape"':'nlenfa '!!Y
„oboczej kwalif1kowaneJ„.
Sprowadzając
zagadnienie
na
płaszczyznę
przemysłu
włókienniczego stwierdzić musimy, że jedną z najskuteczniejs.zych, najszerzej oddziaływujących dźwigni kwalifikacji
robotników, a co za tym idzie
ną ludność cywilną I ieńców.
wydajności pracy, jest stosoNic więc dziwnego, · że gen. wanie metody inź. Kowalowa,
Ridgway'a i jego amerykań a drogą do tego - masowe
skich i francuskich lokajów szkolenie.
przeraziła wymowa sztuki Va-illanda. Nie udało im się jednak zamknąć ust walczącej
sztuce i jej autorowi.
Pokutują jeszcze tu i ówdzie
Dziś l)rzemawia ona
swo- ooglądy, źe metoda Kowalowa
bodnie z naszej sceny, w na- „to nic nov,,ego".
szym wolnym kraju i umacnia
- Przed Kowalowem JUZ
więzy przyj:;i.źni łączące miłu był Taylor mówią jeszcze
jące pokój narody francus- niektórzy. przedstawiciele staki i polski.
re.i inteligencji technicznej.
Z.NOW.
Twierdzenie · takie . jest

Kowalow to n:e Taylor

wri:cz absurdalne i wynika z
('ałkowitego
niezrozumienia
przemian, je.kie niesie socjalizm.
Ci, którzy mówią w ten l!VPOsób, nie widzą całej przepaści,
jaka dzieli dwie metody. Metoda Taylora służyła kapitaliście i miała na celu wyciśnięcie
z robotnika Mtatniego potu.
Wprawdzie bazowała również
na obliczeniu chronometrażu
po.s zczególnych czynności, ale
robotnika traktowała jak bezduszny automat, który zmusić
naleźy do możliwie najszybszych ruchów.
Metoda radziecka Jnż. Kowalowa ma na celu podniesie
Pie wydajności pracy w zakła
dzie socja'listycznym. Ale nie
„za wszelką cenę". Nie zapomina ona ani n~ moment, .ż~
za .chronometrazem czynnos.::1
kryje się źywy człowiek
robotnik, którego zdrowie i
be1pieczeństwo jest najwyższą
wa~tością ..
Z1lustruJmy to na przykladzie. Gdy w ZPB im Marchlewskiego przystąpiono do
mierzenia czasu wykonywania
poszczególnych operacji przez
tkacza, dla wymiany czółen
ka uzyskano najlepszy wynik
2,8 sek. Dla Taylora byłoby to
juź podstawą, by uznać ruchy
tkacza uzyskującego taki czas
za najekonomiczniejsze i narzucić je innym robotnikom.
Tymczasem komisja metodyczna w ZPB im. Marchlew
skiego po dokładnej analizie
uznała, że wymiana czółenka
w czasie 2,8 sek. jest niebezpieczna dla tkacza. Musi on
bowiem wyłapywać czółenko
w biegu z przesmyku, zanim
jeszcze zatrzyma się krosno.
Zatwierdzono natomiast czas
3,5 sek. uzyskany przez tkacza, który czekał aż czółenko
wpadnie do skrzyneczki J dopiero wtedy wyciągał je za
pasek, nie narażając się na
wypadek.
·
Na przykładzie tym widzimy
jasno, że metoda Kowalowa
polega na typowaniu ruchów
najekonomiczniejszych, ale i
najbardziej prawidłowych, nie
zagrażających

bezpieczeństW'l

pracy. Takie dopiero ruchy
przyswaja się ogółowi szkolonych tkaczy i dźwiga ich kwa
lifikacje na wyższy poziom.

,,Na

wł~sne1·

skórze"

Mówiliśmy już.
że metoda
Kowalowa oparta jes.t na grun
t.ownej analizie. Każda próba
mechanicznego załatwienia się
z nią odbije się na końcowym
efekcie szkolenia.
„Na własnej skórze" uczyła
się tego komisja metodyczna
w tkalni ZPB im. Marchlew~kiego, gdzie obecnie szkolenie
i.rzebiega bodaj najprawidłowiej w całvm orzemyśle. Za

poznajmy się z niektórymi
Joświadczeniami.

jej

Oto okazało się, że opisy
ruchów tkaczy, którzy osiąg
r.ęli czas·y wzorcowe, sporzą
azono z początku mechanicznie, „aby zbyć". Np. w opisie
przewlekania nici przez nicielnicę
dokonywanego
prrez
przodownicę
pracy
Janinę
Zdeb, nie można było doszukać się żadnej różnicy z w ykonywaniem
tej
czynności
1>rzez innych tkaczy. A prze•
cież czas uzyskała dużo lepszy.
Komisja dokonała kontroli i
stwierdziła, że Zdeb przewlekała zerwaną nitkę nie tą rę
ką, która była podana w opisie. ·
I znowu jeszcze raz trzeba
było sporządzić opisy i uzgad
niać je z ~a.mymi tkaczami,
by uniknąć ws.zelkich niedokładności.

Po wybraniu

Jnstruktorelt

przystąpiono wreszcie do szko
lenia. Z początku nie poszło

Tkacze wstydzili się
rc.chuba odliczała
im godziny szkoleniowe od zarobków, a majstrowie wręcz
straszyli:
- Pracuj lepiej, bo inaczej
poślę cię do „szkółki".
Komisja
przerwała
więc
szkolenie i uznała, że zacząć
trzeba od majstrów, salowych
i kierowników. Dopiero po
przeszkoleniu ich wrócono do
szkolenia tk;,czy. Rachubę pou
nzono, źe godziny szkoleniowe
dobrze.

„szkółki",

~ą płatne.
•

Wyniki

t

przeszły

oczekiwan~a
Do chwili obecnej w tkalni
ZPB im. Marchlewskiego prze
szkolono ponad 500 robotników. Wyniki przeszły wręcz
oczekiwania. Przeciętne wyko
nanie normy dziennej w tkal
ni, które w sierpniu ub. roku
wynosiło zaledwie 86,5 proc„
wzrosło w kwietniu br. do 101
proc.
Tkaczka Genowefa Swiniarska, pracująca na 6 krosnach,
podniosła dzięki szkoleniu wy
konanie normy z 92 proc. na
120, a jej zarobek miesięczny
wzrósł z 607 do 808 zł. Teresa
Domagalska wykonuje zamiast
80 - 113 proc. Helena Wach
- zamiast 65,8 - 104 proc.,
l:'l Kazimiera Mikulska zamiast
80 - 104 proc.
Z tkalni ZPB im. Marchlew
skiego można brać przykład.
Właściwy,
nie mechaniczny
stosunek do żmudnych prac nad
wprowadzeniem metody Kowalowa pozwolił jej wydźwig
nąć się z pozycji jednej z najgorszych w przemyśle i wysu ·
nąć się na miejsce czołowe.
Oto, czego może dokazać tros
ka o podniesienie kwalifikacji.
W. O .
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Gdynki są ale •••
•
w magazynie

O obniżenie

kosztów ~łasnych

15 wniosków racjonalizator-&:kich, które zgłosili w II
kwartale pracownicy
spół
l!zielni zrzeszonych w Związ
ku
Branżowym
MetalowoDrzewnym i
Wytwórczości
Różnej,
wypł;o.: neło
prr.ede
wszystkim :r. potrzeby podniesienia tempa produkcjt i obniżenia kosztów własnyi::b .

Usprawnić zaopatrzenie

sklepów

łódzkich

w obuwie tekstylne

800 mieszkań robotniczych.

CHPS

otrzyma nowoczesne
urządzenia sanitarne

Obuwie tekstylne jest prak
tyczne,
este,t yczne
tanie.
OBIEGAJĄ
już
końca
Specjałiki
damskie
kosztują
prace
prowadzone przez
bowiem 25-30 zł. , gdynki 55 Miejskie
Przedsiębio·rstwo
-7Q' zł. Łodzianki poznały już lnstalilcyjne
na
posesjach
zalety tego obuwia i dopomi- przy ul. Ogrodowej 24, 26 I
n.ają .się o nie
w &klepach. 28. Wo<lę w mieszkaniach oSklepy natomiast w nieuzasa<l raz nowoczesne ustępy i pralni<mej niczym opieszałości, nie nie
otrzymają
mieszkańcy
dysponują
tym sezonowym, wszystkich tych domów naJpraktycznym artykułem.
później na 22 lipca.
.Dyre~cje ~S .~az MHD
Po dziesiątkach lat życia w
w1i:ny Jak naJszybc1eJ zrew1<lo n,i'eskanalizowanych domach,
wac ~tępowame swych zao- robotnicy ZPB im. Marchlew
patrzeniowców i naprawić zło., skiego
uzyskają
wreszcie
Klienci czekają na to z nie- dzięki realizacji uchwały Pre
cierpliwością .
(KAS) zydium Rady Narodowej właś

O

ciwe warunki sanitarne.
800 robotniczych
rodJ;Jn
zamieszkały h
w
blokach
przy ul. Ogrodowej odetchnie z ulgą I zechce wydajną

pracą

odwdzięczyć

się

- Czy
dostanę
błękitne
- A kiedy będą nowe?
władzy ludowej za ten nogdynki?
- Nie mam pojęcia.
wr dowód iroskllwoścł o
- Który numer?
Spółdzielnia
„Introligator"
Klientka wyszła ze sklepu
sprawy
bytowe
robotni- Szósty.
produkuje m . !n. tekturowe
MHD nr. 581 słusznie rozżalo
ków.
- Ma.my tylko „siódemki" na. Obeszła JUZ kilkanaście
ramki. Wykonanie ich wymaA robCł~nicy z MPI prze.idą
jedną „p·iątkę".
gało
jednak dużo czasu, bo
sklepów MHD i PSS i wszę
do prac w następnych obiek
- Przecież
WCZQraj
przed
wyl!:rojeniem
trzeba
był · dzie ta sama historia. Bardzo
tach. Po zakończeniu wiec
było zmiP.rzyć
każdą
ramkę. jeszcze duży wybór.
mały wybór
tekstylnego letprac przy tej największej
W rezultacie dwóch ludzi pra- 3yl, ale wszystkie 150 niego obuwia. „Szóstek" nie
br. inwestycji, brygady rnoncując
cały dzień mogło
wy- par które otrzymaliśmy, szyb- ma prawie nigdzie, i.a to są
terskie roz;poczną prace inprodukować zaledwie 150 ra- ko poszły.
„siódemki" i „ósemki". AJ,t! i
stalacyjne w nowowybudow~
mek. Ten powolny proces pro
one nie wszystkim odpowianym przedszkolu
dla dzieci
dukcji podnosił bardzo koszty
dają bo lą przeważnie w ezer
praoownlków ZPB Im. Marwłasne. I oto pracownik spół
wonym 1eolorze. Tak bardzo
chłewskiCKO przy ul. Ogrododzielni ob. Orzechowski skon- Spółdzie)
poszukiwanych oi.alych gdywej 18. Dobiegają .iuż koi'1-.
struował przyrząd, który pone4 równie:i nie ma. Skąpy
ca prace przy Instalowaniu
być
członkiem
spółdzielni
zwala na wykrawanie ramek
j~t
to.kże
vybór
C'pf'<'jałek
odzieżowe
urządzeń wodociągowo-kana
bez mierzenia. Dzięki temu uI pantofelków n.ajtańP.ych, <a
joonak ~rd'Z<l prakt.ycznych.
sprawnieniu I pracownik mo- produkują
c!apter obok aparatu foto- wija się codziennie masa. Nie lizacyjnych w ()Środku kolo·
już
r.dzi• lażv fródło 7JEigo zaże wykroić dziennie 500 ragraficznego . Maszyna do wszyscy są jednak czlonkami r,i!jnym ZPB im. .T. Stalln11.
Wiśniowe.i
Górze k-Łodzi.
mek.
I \.i-patrzenia ~klepów lód7.kich w wyciskania owoców obok po- spółdzielni. Tym nie pozostaje wNiezależnie
artykuły
od tego
trwają
sezonowP. obuwie tekl'tylne? duszki. elektryr.znej. M.ala wy- nic innego jak zrezygnować z
W spółdzieini Im. Okrzei w
pożądanego orace o podobnym charaktE'Odpo""i~ź l1<l ~o pyt.anie daje stawa ~klepu PSS przy Pl. wypożyczenia
Wieluniu materace napychanam 7.f'l.~t;iwienie, m0wiąci> 0 Reymonta nr 7 mieści spoi·o przedmiotu lub zapisać się na rze w szeregu dOłTlÓW mie::Lno ręcznie. Pracownik tej spół
kalnych na terenie Łodzi.
Choć lato w cał~.l
?<!~"'i. rea 1iv:icji rozdzidników
na atrnkcy.1nych
przedmiotów. -:złonka spóidzielni.
dzielni, Tadeusz
Skupiński, spółdzielnie
Opłaty za wypożvczenie
są
odzieżowe
pny ten ;irt.v1rn! przez łódzki rl<'tal. Czy to sklep komisowy? Nie.
Młodzieżowa bfygada MPI
zmechanizował proces
napy- stęi::ują ~uż. do produ.kcji 'l.rty
w ~ 7 t>n.vcu MHD pobrał '1. to wypożyczalnia PSS Łód:ź niskie. Rower na 1 dobę kosz- Jankowskiego I Piekarskiechania sienników, co przynie- kułow . Jesienno - z1mowy."h· Cent.r"l; Handlowej Przem. Poludni.e uruchomiona w ub. tnje 10 zl, walizka 2 zt, płaszcz
go - delegatów na Złot sie spółdzielni ponad 57 tys. zł Uklada.Jąc plany i:>ro?uk~.YJf'.e \ Skórvrnego
deszczowy 2 zl itp. W projektylko 25 pr'>c . przy sobotę.
podjęła w dniu 4. lipca 'Zooszczędności rocznie.
na . I!I kwa'.tał o;poł<iz1elnie sługujących mu ilości obuwi.a
Wrhodzirn.y do wnętrza skle- cie jest jeszcze zorganizowanie
bowiązanie zlotowe. Oto p0
za swoimi normalnymi oł>O
Na największą uwagę zasłu z~i:c1ły duzą. uw;age na o- tekstylm~go. PSS - 28 pr<x:., p1~. Czego tam nie ma. Są świeilicy, w której odbywać
wiązkami wykończą oni dn
guje jednak pomysł ob. Rodzie dz.iez dla dzlec1, kt.ora rlot1·ch PDT - 50 proc., CF.S - 16 maszyny do szycia, adaptery, się będą przeróżne kursy jak
np.
szycia,
g0towania,
szydeł
dnia 15 'lipca pra.ce wodowicza ze spółdzielni „Introli- C7-a.s był~ . wykony~a.na. W proc . .Tedynlc sklep W7.0rcowy imbryki elektryrzne, aparaty
c!ągowo - kanalizacyjne w
elektroluksy, kowania itp. Warto być czlongator", który
skonstruował oo rdzo mm1m.aln \'Ch 1lośc1~c~. ClłPS przy 111. PlotrkPwsklej fotograficzne,
Opracowano
kilkanasc1e 73 zreaU'l.ował rcvnJzlelnik w patefony. Są nawet rowery, kiem PSS.
d<>mu p1·zy ul. Swierl'.zewmaszynkę do produkcji
koło
Niezależnie od tego czy
wzorów ubra~ek chłopię- 104 proc.
sklego !'il.
radi<j. walizki ; płaszcze imnotesów, co uniezależnia nas
cych, kompletow skladaJąZaopatrzeniowcy nie wy- pregnow1ine. Wózków dziecię- nie można by zorganizować w
od importu.
Młodzieżowcy
striraią
sit:
cych się z krótkich spf•de
· ma, bo... wszystkie Łodzi podobnej wypożyczalni jak najusilniej, aby potwierk.orzystuj"" ca.łkowide przy cyc 1i nie
Krótki przegląd tych uspraw
nek l koszulki oraz snkie°T"
dla
wszystkich. dzić słuszność wyboru ich na
dzlel.lnych Im Uości tłuma- wypożyczone. Właśnie przed dostępnej
nień dowodzi, że człol'lkowie
neczek I płaszczyków.
h ·
Niechże o tym pomyśli MHD. delegatów!
spółdzielni w trosce 0 obniżkę
Spółdzielnie rozpoczęły też
rzą. że obuwie tekstylne nie c wilą ostatni wypożyczyl dta
kosztów własnych dążą do u- na większą skalę produkcję
cieszy
się
powodzeniem. swego ma!e-ń.stwa ob. Front17 czerwca, Miejskie Przed
Tymczasem praktyka wyka. czak.
Bezpłatne
siębiorstwo Instalacyjne prz'!
sprawnienia procesu produk- majteczek, śpi06zków 1 kaftacji1 że .chcą ją jak najbardziej niików, wzorzystych wełn!azuJe coś ~Tęcz Innego. KilJak informuje sympatyczna
słało do Belwederu meldunek
zmechanizować. Trzeba tylko, nych bluzek damskich oraz
enci Hukają gdynek i specja ekspedientka, sklep dysponuje głuchoniemych
n wykonaniu zobowiązań pod
aby ich wysiłki zostały w peł-1 ciepłych reform i patentek a
łek, a gdynki I specjałki u, 140 rodzajami sprzętu. Nie zaPrezydium WRN rozpoczy- jętych dla uczczenia 60 roczni poparte przez kierownic- także kolorowych kurtek dam
ale... w magazynie Centt-all pomniano nawet o sprzęcie
nicy urodzin Prezydenta Bona
na terenie Łodzi i wojetwo.
(h)
skich z igielitu.
(h)
Skórzanej,
Wf:dkarskim dta rybaków alesława Bieruta.
Zobowiąza
CHPS dy.!'p()nuie 6-cioma matorów oraz o zabawknch wództwa werbunek głuchonie nia wykonano w 100,4 proe.
mych,
którzy
chcą zostać tka
fasonami obiuwia dam.sikiego, dla dzieci jak· rowerkach hudokonująe dodatkowo 136 ro· •
czami. W c:z&;ie nauki wszys- bót
a każdy fa.son wykonany jest lajnogach itp.
'
o wartości 331 tys. zło•
cy
mają
zapewnione
mieszkaw 2-3 kolorach i w pełnej , Zainte„esowanie . sklepem
tych.
(SI)
nie
w
internatach
i
wynagro
numeracji. Ponadto dwoma fa jest ogromne, Klientów przedzenie
w
sumie
zł.
300
miesonami w kilku kolorach osięcz;nie.
buwia dziecięcego.
Kandydaci winni się zgła
Biuro wojewódzkie CHPS
szać do referatów
za.trudnieJest zdolne zaoi>atrzyć Łódź
nia przy prezydiach rad naro
w obuwie tekstylne o ZOO
Łodzianie
upodobali sob' e
dowych,
gdzie
otrzymają
pobliżu skrzyżowania ul mują,
proc. więcej, niż przewiduprawdopodobnie dlawszelkie informacje i bezpłat bar mleczny nr 10 prz11 ul.
Kopernika z aleją prowa tego, że ob. Szkobel został na
ją rcndzielnlld,
ne bilety na przejazd do miej Piotrkowskiej 91. Jest w nim
di;ącą do parku Poniatowskie- kilka dni
przed wykończe
Wa1lne 7Jgromad.z enle wybor- sca szkolenia.
zawsze pełno, ludzie wzajem•
cze
członków Oddz. Grodzkiego
go od przeszło 7 lat stoi i nisz- niem budowy przeniesiony na
nie się potrąca.ją, wvlewajrr,
Związku
BO,jQWnlków
o
Wolność
czeje na deszczu lokomobih. inną robotę', a ob. Andrzejcza11a siebie mleko - ale dzi11;I Demokrację O·dbędzle się w dniu
Nie jest ona już z pewnością ka powołano do wojska. Natonym uporem ci.mą 1ię do tego
13 bm. o godz. 9.30 w sali Filharzdatna do remontu, ale prze- miast otrzymały je osoby, któ
monii przy ul. Narutowicza 20
baru.
* .Przypominamy, że dziś o gocUeż jeszcze ciągle przedsta- re objęły swe stanowiska na
dzinie
19
w
sali
teatru Wojska
A przecież tuż za rogiem
wia dużą wartość jako kilka kilka dni przed ukończeniem
Aktyw partyjny, gospodar- Polskiego, ul. Jaracza, wystąpi mieszkańcem
Piotrkowskiej i przy ul. A.
ton cennego złomu. Ciekawe . hudo·.vy.
francu&kl ze>Pół teatralny w sztu
STRUGA 7 jest drugi bar mle
ż~ dotychczas nikt się nią nie
Od wykonania planu zależy czy i :::wią-i:kowy .spółdzielczoś ce pt. „Puillcownik 'FJ:>ster przyZłotna
<.?ny w którym odwrotnie j ?i t
zainteresował.
premia pracowników umysło- ci inwalidzkiej z terenu Łodzi znaje się do winy".
Bilety w cenie od 4,60 można na
zawsze pusto. Czy nie lepit I
Z. Muszyński
wych. Jednak mimo że w ma- i województwa na naradzie bywać w kasie tl!atru
w
godz.
Dotąd nie ma na Złotnie u- ?a.miast tracić cza1 na oczek:•
współzawodnic- IO - 13 I 14 - 19. ORZZ rozproju plan został wykonany w 117 poświęconej
społecznionego
pun~ttu szew- k~wanie · w
• •
dla
uczczenia wadza bilety ze znlżką ~ proc
barze przy ul.
proc., to ob. Błońskiej, pii;a- twu pracy
* Od wio!ny br. trwa pra~a skiego, który zająłby .się re- Piotrkowskiej -iU na śniada.
ziwny system premiowa- rzowi budowlanemu nie przy- Swięba Wyzwolenia, zobowią pr~y
budowie
Parku
Staromiejperacją
obuwia.
Zmusza
to
nie do baru nr 16 przy ul. A.
nia panuje w Zarządzie znano premii, choć pracę swą zał się m. in.:
skiego
przy ul. Nowomiejs·lclej. mieszkańców tej dzielnicy do
Wykonać plan roczny do Obecnie ctoblegaJą
Struga. 7. -Tym bardziej, .!e
Budowlanym nr 2. Pracowni- wykonała w terminie i złoży
końca
prace
wędrówek
z.
podartymi ze- jakość jedzenia
jest w obu
cy, którzy rz.eczywiście na pre ła wcześniej od swych kole- dnia 10 października 1952 r. przy budowie dróg parkowych,
lówkami do punktów szews- barach jednakowa, W ten spo·
- a. ()pera.tywny plan do które wykonuje ZBM.
mie zasługuJą, jak np. ob. gów. Koledzy tę premię otrzy
Miejskie Przedsiębiorstwo
0- kich w śródmieściu.
sób personel baru przy ul.
Szkobel z bu:fowy nr 20 i ob. mali, a tylko ob. B. zo~t;:i dnfa 10 grudnia 952 r.
grodni·cze jeswze w bieżącym roCzy Związek Branźowy Piotrkowskiej
będzie
mógt
Ogólna wartość zobowiązań ku przystąpi do sadzenia drzew t
Andrzejczak, jego pomocni!~. la pominięta.
Spółdzielni Skórza.nych nie „odetchnąć" i zwrócić więc:::i
przez krzewów. Założone zostaną rówza dobre wykonanie budowy! Cz;ym sie kieruje Zarząd lipcowych podjętych
nież trawniki. W przyszłym roku
mógłby.
zająć
się
uruchouwagi na dokladność mycia.
i oddanie jej do użytku w ter Budowlany nr 2 przyznając Spółcizielnie Inwalidów w Lo- przewiduje się budowę placu rlo
mieniem choć prowizorycz- naczyń, a konsumenci zadzi i woj. łód?Jkim wynosi zabaw I koncertów na wolnym pominie przewidzianym harmo-1 premie?
nego warsztatu na Złotnie? oszczędzą więcej czasu.
wietrzu.
(j)
683. 471 zł.
J. B.
nogramem, premii nie otrzy-

nie

w

Rower za 1 Ozłotych
czyli warto

l

'
I

A

&esienno-zimowe

I

szkolenie

Polecamy

bar mleczny nr 1&

W
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Kto zreperuje

Czyn Lipcowy
inwalidów

obuwie

0

1

•

D

1 Jl.fAJA
Cdawn 'Robot•
nlk) - dla mlodz (Ki-

SOBOTA

lińskiego

12

JUTRO

E11geniusza
WAZN• TELEFONY
Pogot Ratunkowe 254-44
Strat Pożarna
8
Kom Mlejsk• MO 253-60
lt!lleJsltl Ośr. lnfor. 159-IS

D~ZUD~

APTEK

A

s

nT 2

(Piotrkowska 95) A S nr B rAnnll
Czerwone! S3l A <o: nr 28
(Zgierska 63), A. S. nr 13
(Obr. Stalingradu 15), A.
s nr 30 (Nowotkl 91), A .
S nr 15 (Rzgowslta 147),
A S nr 5 !Gdańska 23).
A. S nr 41 (Al Koś
ciuszki 48) dyżuruje codziennie.
DYZUR

POł..OZNICZO·

GINEKOt.OGtrZNV
D7Jś dyżuruje
bę szpital n1 2

i:nlenie,,ka 2.

całą doul. Kn.e-

„Wesoły

jarmark", g. 17.30, 19.30,
„Gruba.sek", g.
dozw. od lat 12.
17, 18, 19, „Dziewczyna SOJUSZ INowe
Złotno)
ze Slowacjl" g, 20, Pro„orzeł Kaukazu" I ser.
gram
dla najmlodszych:
dod. „Dur brzuszny" g.
NOWY (Wlęckowsk1e~o 15>
•• Chomik samolub",
19, dozw. od lat 12.
Występy Operv Sląskiej
„Była sobie mr6wka''. ·STYLOWY
(Klllflsklego
g. 19 „Dama PLkowa"
„cr.arodzie.\ska torba",
123) „Na granicy''. dod.
wo.ISKI\
POLSKIEGO g. 16.
„Rozwój
form zwie·
(Jaracza 27-29) g,
19
GWARDIA (dla
rząt",
g. 18, 20, dozw.
„Pułkownik Fostei: przy Mt.ODA
mtodz1e7v
Z1e1one
21
od
lat
12.
znaje się do
winy"
(Francuski Zespół Te- „Aleksander Matrosow" SWIT <Bałucki Rynek t)
(Przegl. filmów mlodz.), „Nędzni-cy" II ser. dod.
atralny)
dod. „Listopad w Tu- ,.czy wie.cle tP-••• ", g.
MUZVCZN'l' (Piotrkowchumll", g. 16, 18. 20.
18. 20, dozw. od lat 14
ska 243) 11 19,15 •• Nie•
MUZA (Paolanlck• 173) ·r A l'H \' 1:;11enk1ew1cza 101
111>ok0Joe szcześcle".
,.Kariera
w Paryżu", Nieczynne z powodu reLETNI !Piotrkowska 94)
montu,
dod. „Spreymierzeńcy
g
19 30
„ObJeidialoia
za Łabą", godz. 18, 20, WISLA (Ptzejazd 2) społeczna"
„Ak-c.la - B", dod. „w
dla młodz. nledozw.
kraju Socjalizmu", g
a..t - •
POLONIA
(Piotrkowska
16, 18. 20,
dozw.
od
""""' ,.,.~
67) „Mury Malapagi" lat a.
dod. „Go home•• 11· 16 ao
BA,JKA (Franciszkańska
l8.30, 20.30,
dozw. od WŁOKNIARZ (Prftchnlka)
31) „Nikt nlc nie wie",
lat H.
„Małżeństwo
aktorki",
dod. „Dbaj o zdrowie"
g. 16.30. 18.30, 20.30, g. 18, 20, dozw. od lat 14 PRZEDWJl')9NtF !żerom.
dozw . od lat a .
Bl\l'.TVK !N•rutow1cze 20J
skiego 74 > „Clenie na WOLNosr.
cNaplńrkow.
„PIH! niebem Sycylil", toraeh", dod . „Żerań", sk\ego 16) „Sekretarz
g. 16.30,
18 30,
20.30,
g. 18, 20, dozw. od lat 14
ReJkomu", dod. „Czy
dozw. od lat 18.
REKORD (Rzgowska 21
wiecie, że .•• ''. g 16.30,
GDYNIA (Przejazd 2) _
nieczynne z powodu re18.30, 20.30,
dozw. od
Program naukown-o~wla
montu.
lat 12.
towy nr 33-52, PKF nr ROMA CRzeowska ~łl - l.ACHf;T A (Zelerska UJ
29-52, „Baj.ka w U!'su-j „Pani Dery" g. 18, 20,
Nieczynne ;r; powodu
sie",
„zasłużona
....
dozw. od lat 14.
\ remontti, ..dość".

LIPIEC
OZIS
Jana
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_s łtAl>IO • SOBOTA, 12 LIPCA
Wiadomo§cl:
6.30; 7.55;
lł.00;

17 .oo; Zl .OO; 23.50.

• łmKroREM potODZI~
12.04;

POKUSA JEST SILNA

n•-

6.50 Tańce ludowe różnych
Przed kilku dniami oświetli
rodów, 8.08 Konc . poranny, 8.30
Aud. dla obozów t lcolon !I letnich. liśmy ogródek
jordanowski
11.45 „GłoS' mają k-0blety", 14.15 przy
ul. Żeromskiego 26.
Koncert
chóru
H.40 Przegląd
prasy Ilterac·ki.,'j, 14.50 Wiązan- 16 i 17-letni młodzieńcy z caki melo-Oii,
15.io „synowie"
łym zapałem korzystają z uodc. 5 powieści W. Bredla, li': 30 rządzei~ ogródka, przeznacz?Dla świetlic dziec. „Dzieci'.lm
rzecz prosta dla
pokoju" a-ud. sł.-muz„ 17.45 Aud. nych lit. - rep„ 18.00 „Gazetka muzy- dzieci.
czna" aud . sł.-muz.,
18.30
Na to oświetlenie otrzyma„Wszechnica Radlowa" - wykład
odpowiedzi nowe
z cyklu: „Ekonomia polltyczna" liśmy w
(II), 19.30 Muz. I aktualn ,
20.00 oświetlenie. Mianowicie nasz
„Przy sobocie po robocie", 21.30 czytelnik W. Z. stwierdza.. że
Pieśni południa w wyk W Wer- rzeczywiście chlopcy powyżej
mlńskiej sopran, 22.00 Aud. lit„
22.20
Mozaika muzyczna,
23.liC lat 15 przychodzą do ogródka,
Muz. tan.
ale za zezwoleniem kierow-

ROZGLOSNIA LODZKA
6.15 Wlad. dla wsi, 6.20 Ri!port.
pt. „W przediszkolu w Woli LaznowskleJ", 1.20 I 17.15 „Z mlkrofonem przez miasto i wieś", 7.35
Pieśni masowe I melodie ludowe.
13,20 Konc. Ork. ŁRPR, 16.20 Aud.

TPPR w opr. St. Kamińskiego pt.
„Koło TPPR w Okupie Wielkim
pra·cuje dobrze", 16.35 Konc. Ork.
ŁRPR, 17.30 Konc. solistów, 18.50
Opow. pt. „Przodu.la-ca nr7.adka".
11.00 Muz, tao., 19.15 Felieton tygodnia.

Staraniem
Wojewódzkiego
Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Łodzi w dniu
13 lipca br. o godz. 10-ej w
sali Zw. Zaw. Pracowników
Gospodarczo - Komunalnych
przy ul. Wólczańskiej nr 5
odbędzie się odczyt publiczny
pt. „Walka o zjednoczone, pokojowe, demokratyczne Niemcy".
Odczyt
wygłosi
dyrektor
Izby Rzemieślniczej ob. Cz.
Szczepaniak.
Wstęp na odczyt bezpłatny,

w oknie

ks1'9garnl

nictwa ?. grają w siatkówke
w dalszej części og·,·ódka spo- DZIERZKOWSKI :r. - Rodzina w
kojnie, nie wadząc nikomu.
salonie.
Z gadzamy się na to wyjaśPowieść znanego demokraty ,:
połowy XIX wieku.
obrazuJ11ca
nienie
z malą poprawką. stosunki galicyjskie po roku 1841,
Chlopców grających spokojnie wymJerzona przeciw arystokra•
w piłkę nii;;wątpliwie kuszq tycznej reakcji.
igraszki dziecięce, na huśtaw- SEWER (Ignacy Maciejewski) ..kach, czv zjeżdżalniach. A że Przybłędy. Głodowa pożyczka.
natura ludzka slabą jest chłopi n:va opowiadania tywo I piasty•
cy od czasu do czasu da.Jq sie czme opisujące nędzę 1 ciemnotlł

~

k

·ć

ust • .../

_

' wsi gal!cyjsklej w dl'ugiej polo•
. a wJe XIX wieku,
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Ciekawy odczyt

'

-

John Słuarl
W, B. PrMzę zrosić się do
Muzycznej, ul. Jaracza 19,
Sekretariat czynny od 9 do 13.
J. Wolny. - Nie skorzystamy,
Obserwatorka z Narutowicza, _
l) Opróżnianie koszów należy do
cl<>zorców. Słwszną uwagę wy:korzystamy. 2) Chwilowo brak. na
rynku. 3) Prosimy o k(lnk.retne
dane.
A~ Jank11wskl. - ~rodukcją tem
Perowe·k truc!J?i się spółdzielnia
Pracy Przyb-Orow Szkolnych w
Warsza·wl_e, uL Now(lgrodzka 6.
Wytwórnia ta Jest najbardziej zainteresowana skupem zużytych ży
le tek.
·
T. CzalkOW&kl. Odpis listu
przesłaLiśmy do dyrekcji MPK. o
wyniku interwencji powiadomimy
Pana.
R. Zaremba. - Kom1,mlkaty o
zm1~nie
trasy tramwajów otrzymui emy z Prez, RN. Uwagi Pana
są słuszne. Na przysz~ość będzie
my uwatniejsl.
ty~t, Wali<:ki. - NaJPl,s zo9tal zdjęSzkoły

Cieszymy się,
nasza interwencja pomogła.

M, Sl!wkowska. -

te

P rzesyłamy pozdrowienia.
J. Wilmański. - Materiał

ałany przez
do artykułu.

nadePana wYkorzystamy

St. H-ogendorf, Rzeszów. - M-0te Pan za!Strzec naśladownictwo
wzoru w urzqdzle Patentowym w
Warszawie Al. Nlepod)egł-0śc1 188.
w sprawie sp~!n!<>ne!l-0 docieran ia „Dziennika 1nterwen~owa!Jś
my. Prosimy o lnfor::na·cJe ci;y
1tan ten ulegl poprtwie.
t.. 06rskl. - Odpis listu wysła
liśmy do dyrekf!Ji PKS. Poza tym
dane wykorzystamy do artykułu.
J. Singer. Odpis listu Pana
przekazaliśmy do ŁZG .
Ze swej
•trony zalnterewjemy się loka-

lem.

l?RAWNIK ł1khJ
Ja-Da. - W sprawie uzyskania
duplik.atu
zaginionego świadec
twa SZk,olnego winna Pani ustalić
na· miejscu w Warszawie czy i
gdzie znajduje się archiwum
przedwojennych akt szkoły. w
b raku takich akt odtworzenie
świadectwa w
jego dosłownym
brzmien iu może nastąpić tylko w
drodze sądowej.
J. B. - Wobec tego, że zwolnił
Bi pan z pracy na własne żąda
ni~ nle przysługuje Panu prawo
ani do urlopu ani do odsZ>kodowa7
·a za urlop. Utracił Pan rówmez
n i wo do zasiłku rodzi•nnsgo. Pra
pr: to nabędzie Pan w nowym
;'rzedslębiorstwie dopiero po ~ze
acowaniu 3 mle!rięcy, a pome~r"'ż znslłek. platny jest z dołu, otrzyma go Pan z początkiem pią
tego mie s iąca pracy.

Zupa wyborcza Eisenhowera
D

człowieka
przebywającego
gd·zieś w niebiosach, z dala od

brudu i bagna amerykańskiej
.
machiny polityczneJ.
Natomiast środkowo • zachodnia
grupa wioelkich finam;.i!stów ot'!-·
.
eza opiel<ą głownego
rywa la El.:
senh&Wera jako kandydata partu
re-publilkańS'kieJ, senatora Robe~ta
Tafta. Opiekunowie Tafta obdz1erają ELsenhowera z nimbu, Jakim
usiłowano go otOoCzyć.
W
rezultacie - w -chwiJi pisania tego artykułu Taft ma zna>Czną przewagę
nad Eiscnhowe, r~, o ile
cho-dzi o i!o.ść dele,gatów, którzy
go po.plerają.

po~edz!ał wy.nik!lłO

sekretarza-sekretarkę, nauczycieli przedmiotów handlowych, do języka polskiego i rosyjskiego poszukuje Technikum
Handlowe Lipiny po'ii· Opoczno poczta Odrzywół.
1851-K

10 monterów

samochodoWYch wykwalifikowanych, 15 Pomocników do monterów samochodowych i sprzątaczki do biura zatrudni natychmiast P.K.s. Ekspozytura Osobowa Łódź,
ul. Worc~lla 17-19. Zgłoszenia osobiste przyjmuje Dział Kadr II piętro pokój nr 14.
1846-K'
K~serwatora do maszyn biurowych, tokarza
(ślusarza) i;takła~aczki na maszyny drukarskie
i robotnikow niewykwalifikowanych zatrudni
natychmiast łódzka drukarnia akcydensowa
Łódź, ul. "."-nd~·zeja Struga 63. Zgłoszenia osobiste przyJmUJe Dzi.ał Personalny godz. 7-15.
1844-K

3 -;lełdrom.on~e~ó~ z Praktyką na instalacje ele
ktryczne siły 1 swiatła,i;i.ziewiarzy na maszyny

saneczkowe oraz cewiaczki poszukują Zakła
dy Przernyslu Dzlewiar!lkiego im. Ofiar 10-go
Września. 190 7 lnroku. Zgłoszenia osobiste do
Działu Persona ego,
1852-K

drobne

Dr WOYNO specjalista
chorób skórnych, wen~DOM w okolicy Przo:1-ycznych - zaburzenia dzalnlanej
sprzedam. Wia
Płciowe . Nowotki 7 front,
10-11, 16-18.
9519-G domość Łódź, Pra„ka 9
m. 2.
(9427-G)
Dr Jadwiga
ANFORO·
LOKALR
WICZ skórne, weneryc~
ne. kobiece 3-7 Próchm- ~~~~~~~~~~~
ka 8.
(9220-G) ZAMIENIĘ dwa pokoje,
ł>r GLAZER powrócił _ kuchnia i oddzielnie pokój, kuchnia na trzy roz•PeeJalista skórne. wenekładowe. Oferty Biuro Ol"yczne 1)-8 Andrzeja 28 głoszeń Piotrk-0wska 104a
ł>r PIWECKI wewnętrz- ,.Halina"
(9662-Gl
ne, Płuca. serce 3 - 7
l>iotrkowska 35 , (9768-G) ZAMIENIĘ 2 duże pokoje, przedpokój, kuchnia
~ 1
i
na podobne lub większe
~„„,"
w Lodzi (parter - I pię
'wop · - · =--- tro) skanalizowane olto-.
Wyl:Jól{J dziecięce ~użY lica
ul.
Piotrkowska.
kowsk Linkowski P10 1 ~· Plac Wolności, Rynek Ba
S~ łuclti,
Limanowsl<iego.
śi~RZll:nA!\{y _ dom _ zgł-0szenia Gdańsk 3 Madtnieściu
c
ść
lub
ja
18
Olczyk.
procent:y
a1o
_
- -(1849-K)
Plac Woi PQśrednictwo. ZAMIENIĘ polcój z ku~n~ 6. (9651-G) chnlą, przedpokój Józe0
m k 15 Przedan1 8 motocykl fów (linia Otwocka\ na
•
Ardie soo Obr Sta· oodobne Łódź.
Oferty
l~n~radu 77 Foto od go- Biuro Ogłoszeń P fotrkow
z nv ~ do 19,
l7-G)
ska
I04a
pod
„9445"
._ „
196

:!iain~~~·

Jerzego

Leszczyńskiego

i;i! ;~~i:ii:~n 1 ~ : L~~~z~~~~iy ob~~~;!~· dzf:r~

1
go co.
j.a:i:
s~o, ze Eisenhower Jest pupil- antyrobotni<>ul u·stawie, którą je- Faństwowym Teatrze Polskim
k1em wszechwładnych mono- go przyJa'Ci~le forsują w kongre- w Warszawie 50-lecie pracy
polistów.
sie.
scenicznej.
P~pleoeznlcy ~lsenhowera u~lło·
Głównym jego atutem w
Jubilat pochodzi ze zakomi1
Wall pr:ied:staw e go Jako swolen- walce o pozyskanie opinii pu- t.eJ· rodziny aktorskiej jest
n1ka „pokoju". Jednak-te w mo•
.
.
d k ··
wie wygło·szonej w Abilene 1 na bhczneJ był postulat re u CJl wnukiem wielkiego tragika
konte<rencj! prasowej, zwołanej I podatków. Nie mówił on czy- Wincentego Rapackiego i syPo przemówieniu, Ei:senhower wy lich podatków lecz nie ulegało nem Bolesława i Honoraty
kazał,
że jest wrę-cz przedwnie. j·
t .
ś · !
· ł
myśli'
· · ·
Posługiwał się oezywlśde utarty-. wą p 11"'."'o c1, ze ~la na.
Rapackiej-Leszczyns1neJ.
mi, demagogi-cznymi -chwytami 1 redukcJę podatkow wielkich
Po ukończeniu gimnazjum
twierdził, że pragnie powue-chn~- przedsiębiorstw.
w Krakowie i szkoły dramago pokoju na świede, lecz sw„
t li
, · · t
t
·
w a rszawski
"m
prawdziwe obli-c'J:e ujawnił pop.le·
Nie ulega wą P wosc1, ze ,ą
yczneJ
pr.zy
•
rając olbrzymi budtet wo.l·skowy drogą pozyskał on zwolenm- Towarzystwie
Muzycznym
prezydenta Trumana, wychwala-jków wśród wielkich busines- pierws-ze kroki stawiał w ro~u
Ją·c generała .Mae Arthu~a i okaenów 1. ws'ród niektórych 1902 w teatrze łódzkim za dyzująe poparci.e kampanii prowa- sm
·· H
k
G b " ' k'
dzonej pruz Johna F&steir-Dulle-,polityków zawodowych z par-, rekCJl
enry a
ru i;is iego .
sa o ro7Jszerzenle lmperialist~vczneJ tii republikańskiej. Ostatecz- skąd po jednY:m sezome z.~an~
a_gresjl. Kiedy prób~ano go zmu nie ich wybór decyduje i Ei- gażował go Jozef Kotarbmski
SJĆ do zidecydowane:to i;;pre-cyzo•
do Krakowa ·
.
wania swy.Ch opinll, okazywało senhower dob rze o t ym wie.

1

„

I .

Od

dz·,~
~

w

nam1"ołach

Spiewający

Ten sam Eisenhower, który
Młodzieżowy
Dom Kultury
jeszcze tak niedawno protes- jeszcze nigdy chyba tak się nie
tował przeciwko twierdzeniu, rozśpiewał
i nie roztańcz~?.
że pragnie zasiąść w Białym jak w ciągu dni ostatnich. Ud
Domu, zmuszony był teraz poniedziałku znalazł w niJm
przyznać, iż uczyni wszystko, siedzibę obóz przygotowawczy
aby zwyciężyć w wyborach.
do Zlotu całej artystycznej
ekipy młodzieży łódzkiej, liPierwsze przemówienie w czącej 240 osób.
cywilu wygłosił Eisenhower w
Potężny, mlodzieńczy śpi.ew
swym rodzinnym mieście w
Abilene w stanie Kansas. Przy połączonych chórów przetajaciele jego zadali sobie wie- cza się echem po wszystkich
le trudu, aby przedstawić go piętrach gmachu. Wytrwale, z
jako prostego człowieka z lu- werwą i zapałem ćwiczy tu 7
du, jako kogoś w rodzaju Ab- najlepszych łódzkich zespołów
rahama Lincolna. Na miejsce młodzieżowych - zdobywców
tego przedstawienia wybrano zaszczytnego prawa występów
specjalnie Abilene położone na i uczestnłctwa w Zlocie Mło
Budow
odległych środkowo - zachod- dych Przodowników nich terenach i otoczone far- niczych Polski Ludowej.
mami. Postarano się też nie
Wejdźmy na salę widowisko
dopuścić
przed obiektyw a- wą. Ze sceny płynie właśnie
paratów telewizyjnych osła ,,Pieśń komsomolców". Dowionych polityków, reprezen- nośnie i czysto brzmią młode
tujących
oficjalnie
wielki głosy, Spiewa olbrzymi. 150„Bu!iness". Generał
mówił osobowy, połączony z dwóch
wiele o cnocie i grzechu. Po- zespołów chór dziewcząt i
częstował
swych
słuchaczy chłopców z Technikum Fina.ncienką z-upką lecz nawet z te- sowego i Technikttm Handlu

Księgowego,

- "''""•-U"

gener~ła

ebiut polityczny
Eisenhowera . w
cywilu
rozwiał wiele bzdurnych mitów, jakie otaczały go wówczas, gdy nosił mundur wojskowy. Wielka finansjera ze
wschodniej części kraju - a
mianowicie grupa Mor.gana miała nadzieję, iż uda jej się
.
E'
h
J·ako
sprze d ac
isen owera
kandydata partii republikańskiej na stanowisko prezydenta
Przedstawl.aJ·ąc go J'ako
'

Pracownicy poszukiwan1

Ogłoszenia

50-lecie pracy scenicznej

obóz

Zagranicznego. A po chwili
rozlega się mila i melodyjna
• .Piosenka o Łodzi". Zespołem
kieruje młody i zdolny muzyk,
student PWSM w Łodzi, autor
piosenki - ob. Hundziak.
Przerwa w próbach.
- Wszystkie zespoły - .mówi Romuald Grochowski, sluchacz Technikum Finansowego bardzo się podciągnęły
i, udoskonaliły wykonanie poszczególnych pozycji swego re
pertuaru. Na obozie wytworzy
la się nadzwyczaj koleżeńska
atmosfera, zżyliśmy s~ wszyscy w pracy i podczas zabawy.
A rozrywek ma.my tu napraw
dę więle. Korzystamy na mfaj
scu nie tylko ze WSZ!lJstkiich
urządzeń, jak np. basenu, ale
ponadto wyświ-etlatte są filmy,
organizowane wycieczki do
teatrów i muzeów.
Jednym
słowem
Zarziąd Łódzki ZMP
•.czynił wszystko, by jak najbardziej uprzyjemnić nam pobyt na obozie.
- My - zmie-r:zyta sfę uczen
nica VIII kl. Gim11,azjum im.

Był to jeden z najpiękniej
i.zych, najbardziej twórcz~cJ;i
okresów sceny krakowskieJ,
Kotarbii1ski, zerwawszy z dotychczasoWYm małomieszcza.ń
skim repertuarem wypełrua
r.ym przeważnie fran~uskimi
burżuazyjnymi komediami i
farsami zerwaws-z y z ponurą
przeint~lektualizowaną twórczością
pisarzy północnych,
otworzył na oścież drzwi sceny krakowskiej dla wielkich
romantyków.

Na

scenie krakowskie.i pod
kierunkiem Kptarbińskiego,
a wkrótce Po tym
Ludwika Solskiego,
którego
dzisiejszy jubilat wspomina z
miłością i czcią jako wielkiego
nauczyciela i
wychowawcę,
talent Leszczyńskiego rozwija
się szybko,
dojrzewa, zadziwiając wszechstronnością.. Tu
stwarza skończone postacie w
dramatach
Wyspiańskiego
(„Wesele"
pan 1?1-łody) w
komediach fredrowskich. sztu
kach Zapolskiej, w repertuarze szekspirowskim.
P~ kilkuletni~j. pracy na
sceme krakowskleJ przechodzi
w roku 1912 do n~wo otworzonego. Teatr~ Polsk1~go w ."W_ar-:
szaw1e, ktorego me opusc1 az
do wybuchu II wojny światowej.
Talent swój rozwijał Leszczyński sumienną i wnikliwą
pracą. Nie poddając się manierze i szablonowi
panoszą
cym się przed pier:.Vszą wojną i w okresie międzywojennym, hołdował kierunkowi realistycznemu, stwarzając żywych ludzi przemawiających
do widza prawdą i bezpośredni ością.
Dziś Polska Ludowa składa
artyście hołd za jego półwie
kową pracę, za jego talent,
stawiając go za wzór młodym
pokoleniom aktorskim.
świetnym

Pereca i- członkini §wietlicowego baletu przy tym gimnazjum - odbywamy codziennie
próby
tematycznego ta1ka
„Po/<,ój zwycięży wojnę". Cwi
czy tu także z nami balet
dziewcząt z ZZK.
.
.
• .
. - <;o zaśpiewacie wsp.olnie.
~ako . 1eden polączony chor, na
Zlocie?
.
• .
- D'!-°'?' utwor11 Sygie~yns~1.e
go: „Piesń o Prezydencie Bizrucie" . i „Pochód Pr7,yjaźri.i"
uraz „Piosenkę o Łodzi ·
- Kiedy
wyjeżdżacie
do
Warszawy?
- Prawdopodobnie 18 lub
19 - odpowiada kilka na raz
glosów.
Od soboty tj. od dziś - obóz
r~zbije swe na7!1-ioty (dos~o1:'~
r>~eJ na Karolewie, gdzi.e mi~sci
~1.ę
Szkoła
~r.ganizacyJna
ZMP. Tam w .P~ęk,ny.m parku
zespoły będą JUZ cwiczyly na
wolnym powietrzu. Tam rówJubilat wystąpi w przeróbce
riież będą się odbywały wszei- scenicznej
„Lalki" Prusa, w
kie zajęcia, próby i pogadan- roli Tomasza Łęckiego,
ki.
(zn)
J. S. W.

I

SAMOTNĄ
przyJmę

panienlkę do wspólnego
pokoju najchętniej uczen
nicę. Oferty Biuro Ogłoszeń
Piotrkowska
l04a
dla „L.M."
(9670-Gl
ZAMIENIĘ
2 pokoje
z
kuchnią w Radomiu
na
podobne w Łodzi. Wiadomość ul. żeromskiego 44
m. 41.
(9674-G)
'-ĄlltlĄH
!'HAI'\'

ZGUBIONO metryltę, e- ZGUBIONO legit.
Zw. ZGUBIONO kartę melgit. służbową PSS, kartę Zaw. nr 142937 na nazwi- dunkową Wiesław Bartwędkarską i inne dowo- sko
Adlllffius
Wacław nik zam. Obr. StallngraDnia 10 lipca 1952 roku zmarł przedy na nazwisko Henryk Łódt, Wschodnia 18.
du 90.
(8481-G)
żywszy lat 75
Korczak Łódź, Solna 12.
tymczasowy
S. t P.
ZGUBIONO Jeglt. służbo ZGUBIONO
dowód złożeni.a nr 427 wy ZGUBIONO legit. Ubezwą nr 73
wydaną
przez dany przez f-mę „Dessa" piecz. Społ. Daniela Mło
Pow. Radę Narodową w w Lodzi na naziw!sk.o Ol- dawska
zam. Lódż. ul.
Łęczycy na nazwittk.o Ma ga 2.abińsk.a .
(8482-G)
(8707-GJ Piekarska 6.
ksymilian Poleszczuk.
Emeryt Ełektrownl Łódzkiej
SKRADZIONO kartę mel ZGUBIONO kairte mel· ZGUBIONO kartę RzeHerman Zadunkową
na
nazwis•ko dunk.ową Halina Górecka mieślniczą
Wyprowadzenie drogich nam zwłok
Wanda Woźniakowska Za zam. Górka Pabianicka wiśniewski Łódź, Kiliń
nastąpi dnia 12 lipca br. o godz. 18 z ka(8577-G) skiego 135,
(8519-G)
olziańska 44.
(8588-G) 33.
plicy cmentarza św. Franciszka przy ul.
POTRZEBNA pomoc do- ZGUBIONO zwolnienie z
mowa. Zgłoszenia Al.eja pracy wydane przez wro- ZGUBIONO legit, I kartę ZGUBIONO kartę melRzgowskiej, o czym zawiadamiają krewJurewicz dunkową nr 3789 H.IX na
1 Maja 35 m. 14. (8634-G) cławskie Zakłady Włó- trrumwajową
nych, przyjaciół i znajomych pogrążeni.
Wacław Konstantynów ul. nazwislrn
Stanisław AnFRYZJER męsk.I potrze- kien Sztucznych na na- Łask.a 40.
w głębokim żalu
(8620-G) tos! a·k ul. Okrzei ' 32.
bny od zaraz Al. Kościu- zwisko Mieczysław PawZona, synowie, synowa i wnuki.
szkl 41.
(9672-Gl niak..
(8587-G)
9733-G
ZGUBIONO legit. UbezSpółdzielnia
Pracy „Ekonom" Dział Sapiecz. Społ. na nazw.isko
MASZYNOPISANIA. ste- Szczepan Baranowski
mochodowy Łódź, Wólczańska rno przypoŁódź,
Ruda
Pabianloka
S. t P.
nografia biurowa. Kur(8583-G)
sy stowarzyszenia Steno- Rafowa 34.
mina, że stosownie do uchwały Rady Pań
grafów - Maszynistek. Za- ZGUBIONO dowód toż
BRONISŁAWA
stwa i Rady ministrów z dnia 14. 12
pisy, Kilińskiego 50.
samości na nazwisko Kanauczycielka
zimierz Maciejewski Ju1950 roku wszelkie zażalenia i odwołania
PIJ"ÓZllKIW PHAI'\'
s_!ynów Goa.
(11580:G~
po ciężkich cierpieniach zmarła dnia 10
załatwia przewodniczący lub jego zastępca
KRAWCOWA
przyjmie ZGUBTONO legit. Zw.
lipca br. przeżywszy lat 21. Pogrzeb odpracę
po domach pry- Zaw. Kazimierz Ociepa,
w poniedziałki i czwartki od godz. 7 do 9.
będzie się w sobotę dnia 12 lipca br. o
watnych. Kopernik.a 26-25. Łódź, Słowiańska 32.
godz. 17 z kaplicy przedpogrzebowej
Jeśli w poniedziałek lub czwartek przypa-,
uoih1~
SKRADZIONO legit. PKP
cmentarza św. Antoniego na Mani (doda
studencką.
dzień
wolny
Ewa
od
Procha
pracy
dniem
przyjęć
jest
SKRĘCARKI~ samoprzą
jazd 3 i 21)
(8725-Gl.
śnice,
przędzalenki typu ska, Nawrot la.
najbliższy dzień powszedni tygodnia.
Stroskani matka, siostra i brat.
„Bą-1<'', kłębcza1 ki
budu- ZGUBIONO kartę mel
je szybko „Zaltład Kon- dunkową, Jeg!t. Samopo1845-K
strukcyjny"
Bydgoszcz mocy Chłopskiej na naZGUBIONO legit. zw.,ZGUBIONO
leglt. z·.:.
Grobla 8,
(1848-K) zwlSlko Kazimierz Kubiak
Zaw. na nazwisko Fran- Zaw.
Nazwisko Maria
- - - - - Z ""G""o R \'
Łódź, Brroskwiniowa 23.
ciszek Zamłyński W!o- Gawrysiak zam. Zgierz.
dzimlerska 40.
(8.'i49-G)
SKRADZIONO kartę mel- ZGUBIONO kartę mel
dunkową, legit. zw. Zaw
DYREKCJA MmJSKIEGO
ZGUBIONO leglt, Zw.
dunkowa. Nazwisko Gin- kartę
ZGUBIONO kartę mel- Zaw. nr 443/950 Jadwiga
wędkarską Franci
ter Rysz'ard Łódź, Mała 6
PRZEDSIĘBIORSTWA OGRODNICZEGO
dunkową
Abram Hersz Koło.dner ul. Piotrkowszek_Tran_~~a_Ja 35
Kirszteln, Kamienna 10 &k.a 101.
ZGUBIONO kartę mel(8706-G)
w Łodzi ul. Wojska Polskiego 83
ZGUBIONO Jeglt. uczm. 19,
(8551-G)
dunkową i pokwitowanie
niowska
nr 317 na na
ZGUBIONO legit. szkolną
na dowody osobiste. Nazawiadamia,
że
do
dnia
20
lipca
br.
przyjZGUBIONO
legit. Zw. TU T.P.D.
Andrzej Ge>•
zwisko Stanisława Kus- zwisk.o Zofia Nowakowmuje zgłoszenia na wykonawstwo robót z Zaw. nr 374161 na nazwi- dz.ina Sienkiewicza 37,
tosz. Przejazd 65=38_:___ ska Łódź, Jaracza 23.
&Im
Kaźmierski
Janusz
ZGUBIONO
wejśclówltll
iakresu urządzenia wszelkich zieleńców w
ZGUBIONO
wejściówkę
Łódź, ul. Fałata 2.
ZGUBIONO kartę melfabryczna wydana przez
fabryczną wydaną
prz~z
r. 1953. Zgłoszenia w terminie późniejszym ZGUBIONO legit.
dunkową
Lila Klimko·
ZPB im. I Dywizji Kos- ZPDZ. im Emilii Plater
tram- wlcz Łódź, Więckowsk.11!·
Leokadia
Zawiasa
Łąk.o
uwzględniane nie będą.
1827-K wajową na nazwisk.o Ko- go 9.
ciuszkowskiej Józef Mas(8659-G)
(8609-G)
talerz.
(8599-G) wa 11.
walewska Hildeitarda I
Stefania Dopierała.
ZGUBIONO Jeglt. tramZGUBIONO leg!t. WSE ZGUBIONO legit. szkolną
wajową na nazwisko Ja642 Łódź (album 01408) na na nazwii;;ko
Smllowska ZGUBIONO
wejściówk~
leglt.
Zw. ZGUBIONO kartę mel- nina Jezierska Łódź, De•
nazwisko Edmund Benlca Strzezysława.
(8632-G) fabryc_zną Franciszek Łap .7.GUBIONO
Zaw„ akt ślubu Marian dunk.ową nr L.V 53515 na mokratyczne 40
1
1
-1111-1111-1111-1111-Hll-llll-Ullk.owsk.1 Zgierz. Poprzecz- Moczk.owski Magdaleny 13 nazwisko ~ofla B~torska .
~~.._.....r.._,....,...._,.~.._,.......,.~....,.._,.~.._,.
na 3.
(8629-G)
ZGUBIONO kartę mel- ZGUBIONO
„·ejsclówk.ę SKRADZIONO leg!t.
uKm 422/"'1
ZGUBIONO legit.
zw. dunk.ową
na nazwisko 1fabryczną na nazwisko bezpiecz. Spot. na nazw1'
a '
ENIE
zaw. na nazwisko Hele- Józefa Sosnowska Naru-J Helena Mielewska Piotr- sko Henryk Hryniewicz
OBWIESZCZ
'c 8_
(8705-G) Łódź, Antoniewska 9.
523 _~G_)
o LICYTACJI
RUCHOM0$CI
na Ban d rowska. (8635-G> towlcza 22 ,
_ _ k-0wska 88
•d •
ZGUBIONO kartę 'riel· 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a
Komornik Sądu Powiat. dla Dzieln. Ło z ZGUBIONO
Wejściówkę dunkową na nazwisk.o •
WYDAJE lnst:vtut Pr&.sJ „CZYTELNIK"
Północ w Łodzi TV rew. mający kancelarię w fabryczną wydaną przez Roman Tomaszewski 'Jl. SRedaki::la I Admtnt6tlae3a t.Odż. Ul Plotrkow&ka 98,
Łodzi ul. Zamenhofa nr 4 podaje do publicz- ZZPW Im. J. Dąbrowskie Częstochowska 3.
!tel Centrala 283-00 Red Nacz t2S-64 11odz przyj.
nei· w1'adomoś · · dn' 17 lipca 1952 r o go- go. Zofia Chrzan-0wsk.a
:_ 12-13 Sekretarz odPow 2ot-75. iiodz przy) li.-12,
·
-Cl,
ze
la b
•
~
ie
z
Obr
Sta11·n~radu
ZGUBIONO
leglt.
szkolną
dzlaI gospodurz;11 141·10. dzlal sportowv 208-9$,
·
·
11
t5
db
d
·
,,e;
r
•
·
~
:
d zm1e
0
w Łodzi •Jl. Sre rna nr
ę zie 41.
(8600-G) na nnwisko Zofia ow- :
dztal m1e1sk:1 114-32. dztal ltstów 143-80
się pierwsza licytacja ruchomości, należących
czarek
(&525~) : Redak.cJa rę1<op1sow nie zw1 aca. u tre~t' 1 termtny
do Jana Szambelana składających się z 2 sa- ZGUBIONO legit. szkolną SKRADZIONO kartL mel =
OJ!loszeń nil' b1en.l' oe'poW1edz1a1no~c1
ZMP i Stanisław
rowerową Ja!lńsk.l
na na- dunkową Irena Mendasik
~
!! Dztal ogłoszefl
Ptntrkowska
104a tel _ !11-50 1 Uł-75,
mochodów osobowych firmy O pel-Ka d et f zwisk-0
c:r::vnnv
_
w soboty
8 16
8 14
Olimpia-Opel oszacowanych na łączną >umQ Łódi. Franclszk.ałiske 27. Łódź. Letnia 3 / 5 m 4
: Prenumf'nte mlf's1ęczoa zł us. kwarraloa 1:1 12.IS,
zł. 7,000. Ruchomość można oglądać w dniu
ZGUBIONO k.artę mel- i:fólrO<'znle zr 24.30 prulmula wnystkte orzędY
licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczo- SKRADZIONO lcartę mel dunkową I pokwitowanie ! Agrnr)P Po.-zt.ow~ ora7 lłstono<~P m1e1<e'1' 1 w1PJ·
dunk.owa ni nazwisko na
złoż-0ne
~okumentv ! sey 111 tert'nl• c&lf'! Pohkl w term1n1" do 15 kat•
nym,
Władysla'wa
Domańska na nazwi9ko Stefan Ml- ;;
df'I;O m ca na o~ re<t oastepoy.
Dnia 21 czerwca 1952 roku.
Komornik
Łódź, R.oosevelta 7.
!lak ul Stalina $1
JledaguJe KOLEGIUM RET>AKf'VJNl!l
·J;)ruk. ~UA. Gra.&. •••.
.,.p,....
Wd&. 94. &WJ:Al '2.
r~m ~••I.
A
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Zainteresowanie
niedzielnym wyścigiem kolarskim jest
bardzo duże. Nie ulega wątpLiwości że stadion Włókniarza
zapeł;,,i się szczelnie pubticznością, ale większość mieszkańców wylegnie na. utice, by
obserwować
końcowy
etap
walki zawodników. Przyjazd
kolarzy do Łodzi spodziewany jest ok. godz. 15.30„
Prosimy więc o za.imowanie
miejsc na chodnikach, o nie
przechodzenie przez jezdnię, o
nierzucanie kwiatów na kolarzy, bo może to spowodować wypadek.
Chociaż zapowiada się, że w
niedzielę będzie upal, to jednak zawodników nie trzeba
polewać wodą tak jak zdarza
się często w czasie szosowych
wyścigów kolarskich. Polewa.nie wodą może mieć miejsce
pod jednym tylko warunk,iem.
a mianowicie wówczas gdy
straż ogniowa zorganizuje tak
zwany sztuczny deszcz.
wać się będzie w Józefowie na
Z chwilą gdy ukaże się piChojnach.
lot - to pierwszy znak, że koO.stry start wyznaczony zo- larze już nadjeżdżają.
stał na godz. 11. 30.
Wszystkie motocykle
sa-

NIEDZIELN E TRASY
WYSCIG DLA KARTOWI.
CZOW rozpocznie się ze startu
na Chojnach koło Józefowa. Dystans wynosić będzie 75 km.
Zawodnicy pojadą przez Rzgów
i Tuszyn do Piotrkowa. Na
przedmieściach Piotrkowa znaj
dować się będzie półmetek. Z Piotrkowa kolarze wrócą tą
samą trasą
do Łodzi. Meta
znajdować się będzie w tym
samym miejscu co start, a więc
na Chojnach w Józefowie.
WYSCIG TURYSTOW prowadzić- będzie ze startu z ul.
Pabianickiej koło Parku Wenecja ul. Pabianicką aż do Pabianic, Następnie zawodnicy

Na ulicach

brukowanym odcinkiem drogi
przedostaną się na szosę do
Rzgowa I szosą piotrkowską
pojadą do Łodzi. Meta znajdo

Łodzi

r Jutro kolarze

z

całej

Polski
o g.
10 na Placu Ko
muny Paryskiej
w Łodzi, by po
przedefilowaniu
ulicami: Piotrkowską do Pla
cu Wolności i w,·
z powrotem na
"/tlZd ""'...ttrz9
Plac Niepodle- klflśt:1'$u yidw.
głości, udać się D. •
nego
,, 'bfV! .
.
na start ostry
~i/ca l'o<1z1c1e
•
VII dorocznego eto .toc1. '/
'9o
wyścigu kolar:z:
skiego 0 puchar
przechodni „Dz.
Łódzkiego", organizowanego
przez łódzką
zbiorą

się

Niedziela
godz. J5.30
stadion

Włókniarza

Wyścig

głó-

'Wny prowadzić będzie przez
Piotrków Tomaszów Piotrków do Łodzi. (Na planie
droga
powrotna
jest
wykropkowana). Start znajdować się będzie na Chojnach
koło Józefowa. Meta na stadia
nie Włókniarza przy Al. Uhli.'
Zamieszczona mapka trasy
podaje dokładnie miej'scowości, przez które przebiega traEa wyścigu, A więc po starcie
zawodnicy
przejadą
przez
Rzgów, a następnie Tuszyn do
Piotrkowa. Z Piotrkowa skręcą do Tomaszowa. W Tomaszo
Wie znajdować się będzie pierwszy lotny finisz. Drugi lotny

Idze
finisz wyznaczony Z'OStal w dro
powrotnej w Piotrkowie.
Z Piotrkowa kolarz.e w Rzgowie skręcą na szutrowaną szosę.
która doprowadzi l<:h .do
Pabianic, skąd pojadą piękną, .
asfaltową szosą do . .łA!pzi..
,.
Jakimi ulicami zawodnlcy
przejadą do mety znajdującej
się na stadionie
Włókniarza,
wyjaśnia plan trasy.
A więc z ·ul. Pabianickiej zawodnicy skręcą w lewo w ul.
Wólczańską i ulicą tą pojadą
aż do ul. Mickiewicza, a . nastę
pnie Łąkową, przetną ul. Kopernika I Karolewską dojadą
na stadion Włókniarza.

META WYSCIGU
i mecz piłkarski Włókniarz - Górnik

Zwolennik

„kocich

udział

1lf

wyścigu posiadać będą

numery. TyLko samochody i motocykle z numerami mogą towa-

rzyszyć wyścigowi:.

Gdzie i o której
godzinie
Kolarze· wyścigu głównego
,.Dziennika Łódzkiego" przejeżdżać będą przez następujące
m;ejscowości w godzinach:
START NA CHOJNACH W
JÓZEFOWIE - O GODZ. 11,30
PIOTRKÓW - GODZ. 12,45
TOMASZÓW - 13,30
PIOTRKÓW - 14,15

Ł ó

di

Włókniarza

stadion

15.30

Dotychczasowi
.
zwyc1ęzcy

Jutro, w nieqzielę, miłoś
ników sportu czekają nastadionie
Włókniarza
dwie
atrakcyjne
imprezy. Ok.
godz. 15.30 na stadion · przybędą zawodnicy
głównego
wyścigu o puchar „Dziennika Łódzkiego" w który!ll

(iwardię.

biorące

mochody

łbów"

w

!docznie du$żno bvlo w
wagonie, skoro po 12'godzinnej podrózy spoco
ny, w ·rozpiętej koszuli Władysław Szymański żółwim kro
kiem podążał z dworca przed
siebie. Przyjechał do Łodzi aż
hen, z dalekiej malo znanej
. ·
mie3scowości
Orneta, polożo· o,sz
' t yn·
1lJ· w Wo j ew ództwie
skim i mimo przekroczenia
trzydziestki postanowił spróbo
wać swych sil w niedzielnym
wyścigu dla turystów.
Chocia.?
jego
zrzeszenie
Włókniarz dawno wysłalo już
zgloszenie swych kolarzy, to
?ednak Szymański z tytulu
swego zawc,du (je.st koleja-

Podajemy
zwyeięzców

Lódz.kiego".

dalszy

eląg

wyścigu

·

nazwl~k

„Dziennik&

1948 ROK
1) Rzeźnicki Marian
2) Leskiewlcz

(ZZK WarJeny (ZKS
Odzież Łódź), 3) Pietraszewski Lu
cjan (KS Partyzant Lódź).

szawa),

Czekamy na mistrza vn
dorocznego Wyścigu „Dzien1949 ROK
Po przybyciu kolarzy roz- nika Łódzkiego".
pocznie się mecz piłkarski
1) Sałyga Teofil (Gwardia Warszawa), 2) Czyż Henryk (Gwardia
Górnik Włókniarz. Mecz
Warszawa), 3) Wrzeslńs.ki Wacław
ten stać będzie pod znakiem
(ZZK).
wytypowania graczy Włók
1950 ROK
niarza z całej Polski do zespołu ligowego. Mecz z Gór- zakładów
1) Wójcik Wacław (Ogniwo Warnikiem będzie więc sprawTomuzow-skte Za.kłady Włókien szawa), 2) Cuch Ireneusz (Gwardzianem
sił
zawodników Sztucznych ofiarowały !rebrny dia Warszawa). 3) Salyga Teofil
dla zrze'SZenla, które zdo- (Gwardia Warszawa).
Włókniarza przed oc-:eku- puchar
będzie najwiękną Ilość punktów
1951 ROK
~~~111,i ich spotkaniami ligo- na. półmetku w Tomaszowie.
Klasyfikowanych będzie plerwW czasie przerwy, która szych .10 zawodników. P!.erwszy 1) Wali_szewsk! Tadeusz (CWKS),
a 11i1..,~~if .2) Kla.bmski Właqysław (Gwll.rdia
tym raze'm trwać będzie kola~·-ot'riiy·ma.·''l.t·»~i<t:·;
ty jeden.
Warsz~wa),
3J L1szk1ewlcz Jeny
(Gwaraia Łó<;iz).
około ia:.minut; ....odbędzie się
K'.tb'
'zNA'JDŻIE SIĘ NA LIS'...
uroczystość rozdania nagród.
CIE ROKU J952 - PRZEKONAMY
Wszystkich . czytelników
SIĘ JUŻ JUTRl3.
„Dziennika Łódzkiego" zapl'aszamy jutro na metę wyścigu, znaJ·duJ·ącą s1'ę na staOtwieramy kopertę. Czytadionie Włókniarza.
Łodzi
my list kolarza, który zgłasza
Dwie atrakcje
Mecz piłkar;ki po hasłem swój udział do jutrzejszego
Od dwóch dni na torze żużk
wyścigu. Oto treść listu:
!owym trenuje Szwendrowskl,
Szu amy ligowców
„Zgłaszam udzial w wy:Ecigu szykując się do jutrzejszego
kolarskim dla turystów, or- meczu Ogniwo-Kolejarz.
ganizowanego przez Redakcję
Wynik tego meczu będzie
„Dziennika Łódzkiego".
dla Ogniwa decydujący. w raNadmieniam,
że
jestem zi.e przegrania, Ogni_wo spadUJ~
przodownikiem nauki i brałem me d~ g~upy .ldub.ow sł~~udzial
w wielu wyścigach szy~~ 1 me będ~1e ~iało mozhK'ahińskim
pragnąc w ten sposób zama- wosc: ~P?Itykama. się z .czołonifestować swoją wolę watki wym1 ~u~ o"."cam1 ~olsk1.
startują najlepsi
łej Polski.

kolarze ca-

Nagroda

tomaszowskich

Kolarz z Zawierc:a

.

pisze...

Szwendrowskl
trenuje 'v

Warszawska Gwardia

start,

e

;~7em~:;~~~:~~za~~ż~i::i ";;~;: X

Uprac.

Jarosława

Niecieckiego

(69)

Już
chyba nigdy w życiu mnie osobiście za Pabianlcanie stanę w kole z dyskiem mi, synami, mężem.
w ręku. Lata robią swoje. Nie miałam żadnej tremy 1
Ciężki okres okupacji też po- lot był dla mnie wielką przy.
zostawił głęboki ślad. Zaczę- jemnością.
Niektórzy kolełam coraz więcej
myśleć o dzy jednak l tym razem chotrenowaniu młodzieży, o wy- rowali.
chowaniu następczyń,
Po 7 godzinach zobaceyli§W
dniu
poprzedzającym my
srebrną
wstęgę
Wisły,
nasz wyjazd z Londynu było Lotnisko. Powitania f gratutak mglisto, że nie mogło być lacje. Składano mi życzenia,
mowy 0 podróży samolotem. że potrafiłam zająć czwarte
Po kilkudniowym deszczu za- miejsce.
Ja byłam raczej
panował teraz okres mgi~ł. rozczarowana.
Ludzie wolno posuwali . się
Tak przedstawia się moja
ulicami, a samochody miały kariera sportowa, która rozzapalone żółte lampy reflek- poczęła się w okresie międży
torów. Słyszałam co prawda wojennym,
kiedy
troska
o mgle londyńskiej, ale nie władz państwowych 0 mło
myślałam, że jest ona taka dzież sportową była niemal
gęsta, że nie widać ani skle- żadna, a przeciągnęła się aż
pów, ani idących tuż obok do czasu, gdy w Polsce Ludoludzi.
wej sport cieszy się jak najNie było ra?.Y· Odł.ożoi:o większym poparciem państwa.
'wyjazd i . czekalls'.Ily, . az się
Przed młodzieżą sportową
wypogodzi. Codz1e~01e tele- stoją otworem boiska, baseny,
ioz:ow~no na . !otmsko i co- haie, 1 inne urządzenia. Sport
dz.1enn1e ~łys~elismy tę. samą służy przede wszystkim podwiadomośc, ze trzeba ieszc~e niesieniu
tężyzny
fiz.ycznej
trochę
poczek~ć. . Nareszc1~ młodego pokolenia, daniu mu
pogoda poprawiła się troch~ 1 sił do pracy i do obrony ojpotężnym
autokarem udal1ś- czyzny
·
my się na lotnisko. Panował
·
.
. .
tutaj wielki ruch. Pierwszy
~esztę swoJe.go ~yc1a P~Taz od kilku dni zaczęło przez święc~ . szkoleniu teJ wła~m€
chmury przebijać się słońce, ~łodz1ezy. i:-rai1'.ę przelac w
ale lotnicy twierdzili, że nad mą całą sWOJą wie~zę sportoKanałem La Manche
jest wą. • Będę s~c.zęśhw~,
gdy
jeszcze mgła . Polecimy albo spośro~ młodz1~z~, ktorą wybardzo nisko, albo bardzo chowuJę! .wytosr:i1e moja nawysoko
stępczym 1 padnie rekord Pol. Dług~„ trzymano nas na lot- ski_ ~ rzucie. dyskie.m, b~dący
nisku, a tęskno było już[wc1ąz w m01m. posiadaniu.
;wszystkim za Warszawą, a
Koniec
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wy. A nuż list zagina,l w dra- Łasakiem
utrwalenie pokoju.
w. drnz~me K~leJarz~ wy0
dze.
stąp1ą między 111nym1: SzeLeniwie pod.ążal więc w k~e
Jarząbkiem
Adam Komenda
kalski, Szmanda, Kucharek,
runku redakc3i. A po zalatwie
.
.
Spychała f. Ignasiak.
niu krótkich formalności w Wczoraj nadeszło oficjalne zgło Zawi.ercte, ul. Górnośląska 23 • w drużynie Ogniwa prócz
sekretariacie, zlożyl nam wi- szenie do wyścigu „Dziennika"
Szwendrowskiego
wystąpią
zytę i już na powitanie zapiJ- kolarzy Gwardii z Warszawy. Dziś
ŁOdZI
Dylong,
Krajewski, IPruchtał:
Gwardziści startować będą we
niak, Kuper i Salawa.
- Czy turyści pojadą dobrą wszystkich trzech W)Mścigach. IV RZUT Pucharu P.olskt w piłProgram przewiduje g biedrogą?
·
P.rzysyłają oni do Łodzi wszyst ~~d:.0 "1~~J - wszystkie 11 tadiony. gów ..
- Oczywiście!
,
kich swoich najlepszych zawo- KoszYKOWKA o 'Puchar GKKF
Mecz odbędzie się jutro
- To znaczy po asfalcie?
dników. W wyścigu głównym mlędzy_„!>gniwo" Lódź - „Gwar- godz. 11.30 na torze OWKS0
- Będzie trock.ę asfaltu i startować będą· Klabińskl Ła- dia" l.odz. Park Ponlatowski·e·go pr·zy,·Placu
·
.
•
(Kort Centralny) - godz. 18,
9 'MaJ·a.
~rochę kostki.
sak, .Jarząbek, Sypniewski, Ko
_ A bruku nie będzie wca- nopka, Majorek i Jutek.
t
le?
Telefonicznie zgłosili się wc:r.o MISTRZOSTWA lekkoat1ety„zne
·
Łodzi na stadionie Al. Unii godz.
- Ten na 1zczęście ominie· raJ· k o Iarze O gmwa
z W arsz a - i&.
my.
wy. Zawoctnicy przyjadą dopie
- Hm, to bardzo ile.„ leży- ro w niedzielę rano. Ogniwo
12
my! Ot, gdyby trasa prowadzi. ~ło~iło
kolardzy.~olar~e
Przygotowania łódzkiej mlodzleła szutrem. bylo trochę na niei gmwa Przyjadą 0
. z. w a
ży na Zlot Młodych Przodowników
· k
b k
b ··
· .snym samochodem c1~zaroW jut j
·
Budown1ezych Polski
Ludowej
pias u, ru u, wy OJOW, e1
·
rze szym numerze „D z. trwają
już od paru miesięcy, onasza czwórka z Ornety dałab11 w~m. dt
j z ło
I Łódzkiego" podamy numery beenie przeprowadzane są trenin·
koncert jazdy w terenie! Na·to~~ kol wcz~a. z gp!~~n startowe kolarzy biorących u- gi dla grupy przedzlotowej, któ·
t•iierzchnia jak lustro, nie bar z~s a.
-~~ze
n~ Ol t ia· dział w wyścigu głównym „Dz. ra wyje:b_dża. na Zlot do Warsza·
dzo nam jednak odpowiada n c,
ło iarza
sz Yna, Ł 0• d ki
„
w_y..Tren1~g1 odbywają się na sta

i

.

W

* • *

Przed

ztoiem

Tr e n ,· n g ·,

Numery startowe

W

Nasze

.

~o~~ry

1

. Unjf z Poznania, oraz z Koła

z przeklad,niami Sportowego przy Wojskowych
.
my w niedzielę. Będziemy ja- Zakładach
MotoryzacYJnych
koś ciągn ć Na
tatnim tre- nr 2.
ą .' h l'D_S
• •
11 •
tngu prze3~r a ismy p:zeci~z
60 km w ciągu 2 godziri. Nie
aby tempo
niedzielnego bylo więicsze.
111
Dziś o godz. 18 I jutro o godlll. 9

są za cięzkie. Zresztą zobaczy-

.~ądzę.

wyścigu

OSTATNI DZIEa
'"
Jeszcze w dniu dzisłej_
sz1m do godz. 16 przyj.
mowane są zgłoszenia na
wyścig dla turystów.
Twoi koledzy Już Jutro
przypną numery startowe. A ty?
Zgłoszenia ul. Piotrkow.
ska 96.
.______________

Na

bieżni

na stadionie przyLKKF
AI. Unii sekcja
lekkoatletyczna
orga11izuje
lel<koatletyczne mistrzostwa Lodzi
dla
seniorów klasy
l seniorek
dla
zawodników
r J n. oraz
Zbiórka
startujących na ao minut przed
rozpoczęeiem zawodów.
Również w
dniu jutrzejszym
na
stadionie
Włókniarza
w Zgierzu
zostaną przeprowadzone tndywt·
dualne mistrzostwa lekkoatletyczne dla seniorek
I seni·orów zamie·
szkalych
na terenie
wo.I. łó1lzkie·
l;'o.
Począte·k uwodów o godz. io
rano, ..,

z ego •
Wiemy, że publiczność gro.
d.
•
t
.
t
ma ząca się na rasie z gaze ą
w ręku przyzwycza.Jona jest do
„wyłapywania" zawodników
mając w gazecie ich numer~

d1ome Spojni w parku Ludowym
we. wtorki I piątki każ~ego tygndma. Biorą w n1<:h udział zawod·
nicy ~ytypowani na wyjazd dz'ę·
kl osiągnięciu dobrych wyników
W Biegach Narodowych, W wlelo·
boju SP 1 s.ztafetaeh.

Francji

startowe.
Skład
A więc jutro wszyscy zwolennicy sportu kolarskiego pof
Winni zaopatrzyć si" w ,,Dzien. 08
Z
0 5 ą
"'
nlk Łódzki" i zapoznać się z IL Francuski Związek Piłkarski
stą startową zawodników.
ust.alił następu,J·ący skład dru.
Dziś możemy już zaznaczyć, żyny olimpijskiej na mecz z
ze na liście nie będzie nazwisk Polską: Deprez, Bochard, Eloy,
· B arreau. Per
przy numera ch od nr 52 d o 58 · Co li'10t , D emaria,
Numery te zarezerwowane są sillon, Leblond, Oliver, Roch.
dla kola-rzy Ogniwa z Warsza- nee, Lefevre Astrosses Zitouwy, którzy zgłosili się telefo- ni, Cht-0uki',. 'carlier, or'u~rd.
nlcznle
nie podaj~c
Jeszcze
Część zawodników pochodzf
iwisk kola.ru.
...
· na-' ·z Afryki
Północnej..

mecz

p k

q

