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się

Depesza KC PZPR
w 30 rocznicę powstania
Komunistycznej Parłii Japonii

do obchodu Swięta Odrodzenia
WARSZAWA. W eałym kraju powstają komitety obywatelsk!e obchodu lwi ęta Odrodzenia. Polski.
W
skład kom.łtetów wch<>dzą przedstawiciele: Rad Narodowych,
PZPR, stronnictw politycznych organizacji masowych i
placówek kulturalnych. Wyłoni~ne
komisje
opracowały
szczegółowe I>rOirramy uroczy stoścf.
I tak np. w woj. po-:mań weżmie około 70 tys. dziewEkim odbędą się zabawy ludo cząt i chłopców.
Rok VIII nr 168 (2484)

we i występy w parkach kultury, na placach miejskich, a
zv.rłaszcza w miasteczku zlotowym na terenie parku Targów Poznańskich. Punktem
kulminacyjnym obchodu dnia
22 Lipca będzie monumentaine widowisko '(1lenerov.re pt.
„Pieśń zwycięstwa" przygoto
VIY'Wane przez artystów teatrów, opery i filharmonii oraz zespoły amatorskie na b.
plat:u dożynkowym „Arena'.'.

,,Jesteśmy

życzymy Wam,
aby waua
bohaterska walka, jaką prowadzicie na czele t;zeroklego frontu demokratycznego, przeciwko

DO
KOMITETU CENTRALNEGO
KOMUNISTYCZNEJ PARTII
JAPONII
T ok l o

mlodzieżą

LISTY

Łódź,

wtorek 15 lipca 1952 r.

bierutowską ..."

MŁODYCH

do ·Prezydenta Bieruta

Dzień święta poprzedzą ma
eowe imprezy młodiieży we
WARSZAWA, 14. ·'1. - Z okazji zblfżaJącego się
wsiach i miastach, połączone
święta Upoowego młodzież nasza pisze listy do
z pożegnaniem delegatów na wielkiego
swego ukochanego nauczYciela I na.jlepstZ.ego przyjaciela Zlot.
Prezydenta Bolesława Bieruta.. Wyraża ona w tych listach
swe przywiązanie do pierwszego obywatela Polski LudoCentralnym punktem uro- wej, miłość do ojczyzny, przyjaźń dla. wszystkich ludzi wal·
czystości lipcowych w Szcze- czących o p0kój.
ci.nie będzie Zlot Młodzieży z
Młodzież donosi o swych o towawczych do Zlotu utrv.rali
llliast i wsi, w którym udz1ał
siągnięciach w nauce i pracy i pomnoży, by wyrosnąć
na
i zapewnia, że dobre · wyniki świadomych .budowniczych so
uzyskane w pracach przygo- cjalizmu.

amerykańskim

W 38 rac:mlcę powstania Wa·
11zej partii, która po.mimo najch~ższyeh
prześladowań
pl'zez
cały ten okres broniła bohater·
1ko sprawy ludu japońskiego,
pragniemy wyra:i:ić Wam uczu·
cła naszej
głębokiej,
bra.ter·
skiej solidarności.

DzU, gdy Wa.sza piękna oJ·
czyzna cierpi pod uciskiem okupanta amerykańskiego, Wa·
sza ofiarna walka o wolność I
nlepodleglość narodową Japonii,
przeciwko
sepa.raty>Stycznemu
traktatowi z San Frandsco I
tzw. „układowi o bei.plecz.eń
stwle", o zapewnienie pokoju
narodowi Ja.p<>ńsklemu I naro·
dom
Azji,
stanowi wielki
wkład do dzieła walki o pokój
na całym świecie.

clemięłicom

atomowym lud<>bójcom z Hiro·
srimy, katom narodu koreań
skiego, siewcom dżumy l cho•
!ery - zakończyła się pełnym
suk>eeHm. życzymy Wam, aby
naród japoński,
wyzwolony z
kajdan Imperializmu amerykań
ski-ego l rodzimej reakcji, zajął
należne Mu miejsce w wielkiej
rodzinie niepodleglych I suwe•
rennych, pt>kój miłujących narodów, którym przewodzi po•
tężn'Y
Zwląz&k
Radziecki
ostoja pokoju na całym śwle•
cle.
KOMITET CENTRALNY
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ
PARTII ROBOTNICZEJ

„Ukochany nasz Prezydencie!. Z dumą donosimy ci, że
na wielkim
Zlocie Młodych
Przodowników - Budowniczych
Wiadomo~ci
Polski Ludowej i my też bę
dziemy repre.z entowani przez
W~anlały rozwój
ruchu nanajlepszych z nas. I aczkolrodowo - wyzwoleńczego w W&wiek tylko im przypadł zasz gzym kraju, świadczy o tym, że
czyt być na tej wspanialej ma
plany amerykal\sklch Imperia·
nifestacji, to jednak v.r tym
listów skazane są na haniebne
dniu nasze myśli będą razem fluco, łe n.le ·uda im się wy- rozpoczęte
z nimi, bo razem jeste$my
korzystać Waszego narodu jako
HELSINKI, 14. 7. - W pomłodzieżą bierutowską" pl mięsa armatniego w wojnie
niedziałek 14 bm. sześć spotsze
młodzież Technikum Eko
agresywnej
przeciwko
Korei,
rządzenie
18
nomicznego w Warszawie.
Chinom Ludowym I Związkowi kań eliminacyjnych w koszykówce
rozpoc·zęło
pier~sze
„Pragniemy
przesłać Ci naj
Radzieckiemu.
Władz
konkurencje XV Igrzysk Olim
serdeczniejsze
pozdrowienia
płynące z głębi naszych serc - - - - - - - - - - - - - pijskich, których otwarc::e oficjalne nastąpi w sobotę 19
przepełnionych wielką
miłoś
bm.
cią i czcią dla Ciebie, kochany
1Chodnio-niem/i.edoie zarl',ądz,iporządku·
Prezydencie, i dla wszystkich,
W grupie I Kuba pokonałe
ły w · dniu 12 bm. zamknięcie
którzy wywalczyli nam nową
Belgię 59:51 (31 :28), Bułgaria
i sprawiedliwą Polskę, Polzwyciężyła Szwajcarię
36 dróg, prowadzących z Ber
68:57
WARSZAWA. 107 posiedze2.
Sprawozdanie
komisji
lina .zachodniego do Niemiec- nie Sejmu Ustawodawczego prawniczej i regulaminowej o skę, w której możemy swobod LONDYN, ł. 1. Dziennik „Dal· (30:22).
wychowywać ty Worker" de.ma.sku,}e tendenkiiej Republiki Demokratycz- R. P. odbędzie się w dniu 18 projekcie ustawy konstytucyj- nie się uczyć,
W grupie II Węgry pokona
n · ... rzeŻ zagrodzenie kh.
lipca 1952 r. o godz. 17. Porzą- nej - przepisy v.rprowadzają się na świadomych budowni- cyjny I oszczerczy ch&rakter $l)r& ły Grecję 75:38 (37:21). Fllipi
czych naszej
socjalistycznej wozita6 pruy bur:lmazyJnej z
eJ, ,...
.
.
.
dek dzienny obejmuje:
ny zwyciężyły Izrael 57:4~
ce Konstytucję Polskiej Rze- ojczyzny - czytamy w liście
w pierwszeJ połowie bieżą 1. Projekt Konstytucji Pol- czypospolitej
Ludowej - zło harcerek i harcerzy z miasta konferencji pr:uoweJ dzlek&na (29:27).
katedry
Canterbury
dr
Hewletta
cego tygądnia na 119 drogach lski~.i Rzeczypospolitej Ludo- żonym ze wspólnej inicjatywy
i powiatu Nysa.
W grupie III Kanada wygrf\
Johnsona.
będl\ ustawione _bary\{ady.
weJ;
ustawodawczej Rady Państwa
Uczniowie Szkoły Budowla
ła z
Włochami 68;i;7 '(35:25i.
i Rządu.
„D&ily Worker" podkrdl& m. Egipt pokonał Turcję
nej nr 2 w Warszawie dono64:4u
sząc o wykonaniu swych zo- in., te pra.u burtuazyjna poml· (21:18).
bowiązań przedzlotowych, pi- nęła. całkowitym milczeniem fakt
przez
d&ktora
szą m. in.: „Pragniemy zapew przed11tawlenla
nić Cię, drogi Prezydencie, że Johnso!l& dowodów używania liro
przygotowania do Zlotu i wiel ni bakteriologicznej przez Ame·
ki entuzjazm całej młodzieży, rykanów, a w szcze.gólnołd fakt
zdwoją nasz zapał do przodow przedstawienia przez niego pronictwa v.r nauce, do ofiarnej testu, podpisanego przez księży
Niezmiernie liczl'lte grupy pracy w budowie potężnej, katollcklch I putorów, reprezen•
młodzieży
przechodzą
przed sprawiedliwej i szczęśliv.reJ oj tujących przeszło 5 milionów
chhi>Sklch chrześcijan.
trybuną ze śpiev.rem, manife- czyzny ludowej".
PAllYZ, lł. '1. - W dniu twl~ta narodowego H stując swą wiarę v.r lepsze ju- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - llpea odbyła aię w Paryłu natr&ctyeyjneJ trułe od Placu tro. Góruje transparent: „JedBa11tylłł do Placu de la Natlon .1edna z naJplęknłeJszych ma. ność młodzieży
paryskiej w
nifestaejl ludu 11tolley Franejl.
walce o pokój, o ocalenie Re'
.
. publiki! W pierwszych szerePrze.z kilka god'Lin uczest.ni j my ~wol~ienia Stil~, . Henn gach kroczy znaczna grupa
ol\ezll się esąi,tnle przya-oto
cy potężnego pochodu deftlo- Mar.bna ~}nnych uwię~iony~h młodzieży polskiej w strojach
wania do wyJudu delegawali przed trybuną, podkreśla pat:iotó.w. . - Oto napisy wid narodowych z portretami Koś przeciwko ostrzeliwaniu miasta Antung tów młodzldy
łódzkiej na Zlot.
jąc swą wolę obrony wolnoś- nie3ące n.a setk~ch transparen- ciuszki, Chopina, Wróblewskie
Wyjadą oni z Łodzi dnia U bm.
amerykańskie
ci republikańskich, konsty~- tów. iy.cieszkancy . jednego z go, Dąbrov.rskiego, Marii CuW dniu tym nastąpi zbiórka. cacji·, niepodległości i poko3u, prz~rnieść. paryskich, prote- rie - Skłodowskiej.
łej młodzieży naszego miasta na
PEKIN, 14. 7. - Minister spraw zagranicznych Chiń
wolę jedności wszystkich sił de stu3a przeciwko bezpr.a wnym
p t .
'f t .
d
Placu Zwycięstwa, gdzie zostanie
niokratycznych i republikail.- represjom wobec demokratów p 0 _ęzna k~am es a_cJa 1u u skiej Republiki Ludowej Czo u En-Lai ogłosił stanowczy
.
polskich.
a.ryza za. onczy1a się v.r go- protest przeciwko prowokacyjnemu wtargnięciu samoloodczytany Apel Zarządu Główne•
i;ldch.
.
· ..
'
dzmach wieczornych.
go ZMP I na.stąpl pożegnanie de·
tów amerykańskich do obszaru powietrznego Chin.
Mieszkańcy stollcy FrancJI
legatów.
'Witali manifestantów nieikoń
W dniu 11 llpea 1952 r. o go·
czącą Ilią ov.racją. Entuzjazm
Na terenie Ł11dzl czynione Sit
dzinte 13 mln. 'I' - stwierdza w
dosięgnął szczytu, ' gdy w -:!ZO
swym protescle minister Czou przycotowanla do Jak najweulłowej grupie pochodu ukazał
En·L&I - osiem &merykadsklch szego obchodu łwlęta młodzieży.
się Jacques Duelos.
Było to
umolotów pośclrowych o na· W czule trwania Zlotu odbędz!e
:pierwsze publiczne .wystąpłe'
Pędzie odr:r:ntowym typu F·86 •lfl uere.r Imprez artystycznych,
nie sekretarza Francuskiej
nadledalo nad miast!) Antun& sportowyeh 1 zabaw. za lipca mlo·
Partii Komunistycznej od cza
w
Chinach północno • wsehod· dzieł spotka elę na. wielkim fe·
su jego uwięzienia w dniu 28
nich I Olltrzelało miasto z bro· stynle w Pa.rku Ludowym. Wystą
maja. Wiwatom i okrzykom:
Dl pokła doweJ, zabijając I ra- Plą tam wnynkle młodzieżowe
„Niech żyje Duclos!" nie było
zespoły łwletllcowe, które nie wy

• • ••

z Helsinek

Eliminacje

w koszykówce

Prowokacyjne

za

b.m. posiedzenie Sejmu

Trizonii

Ai~R~~:os~~A~~· wła~en:!~ Proiekt Konstytucji
na

Hewlett Johnson
o trucicielach

obrad

W dniu 14 lipca

wielka manifestacja ludu stolicy Francji
w obronie pokoju

I wolności

Protest Chin

K

przez samoloty

I

0

końca

Defilowali manifestanci' ze
wszystkich przedmieść Paryża i z poszczególnych dzielnic
stolicy. Przesuwają się niek<Qńczące .się szeregi patriotów francuskich, republika' nów, .realizujących jedność w
'. obro~ie zagrożoMj wolności i

( Poko1u: Brzmią okrzyki na
cześć Jacques Duclos. „Żąda-

.Nowela Sienkiewicza
w języku rosyjskim
MOSKWA. 14. 7. Na pół
"'k 'ach
księgarskich
Moskwy
'· ukazał się zbiór ópowiadań i
nowel Henryka Sienkiewicza
w języku· rosyjskim w ilości
150 tys. egzemplarzy.

Ntgdy nie przypusrezal lśmy, łe Jesteł w tak dobrej for mle - mówią do Gabry.cha Jego
niedzielni rywale z szosy DrąłkoW1Skl .(CWKS) 1 Ulik (Gwa rdla). Przyjm drogi Tadziu
·najserdeczniejsze gratulacj~.
Złożył Je Juł przed chwilą stoJąey z prawej strony gwardzl sta Ulik. Teraz łeł!!ka serdeemle
dlol\ Gabrycha Drąłikowskl (CWKS).
Foto „Arsen"

Zlot mar:ilfesłacjq rosnącej
_młodego pokoleniq . w

nll!,c 49 obywateli chlńskleh,
Stan11wl to nową prowokację,
która. na.stitplla po zastosowa·
nlu na szeroką skalę przez rząd
USA broni bakterlologlczneJ w
Chlnaeh północno• wsc~odnlch.
W eelu utrzymania napiętej
sytuacji na. świecie p<>dczas tocząeych się
w Panmundłonle
rokowań, rząd USA kontynuu·
ląc wyłctr zbrojed I przygoto·
wania do nowej wojny dokonał
szeregu agresywnych posunięć,
mająeyeh charakter bezpośred·
nich
prowokacji
prze.clwko
Chll\skleJ llepubllce Ludowej.
RzĄd Chldsklej Republik! T.udowej o•wladeza niniejszym uroczyście, te nowe prowokacje
rządu USA przeciwko narodowi
chlńsiklemu
zai;istnyły
Je-sreze
bardziej sytuacJę n& DalekJm
Wschodzie.
Odpowiedzialność
za to spada całkowide na rząd
USA.

JeehaJy na Zlot, artyści scen lódz
kleh, orkiestra taneczna. Odbędą
się równleł pokazy gimnastyczne
I sportowe.

"'

...

"' „Słułha

mlnne hufce
Gsce"
dla ucr.czenJa

Pol·
Zlotu
brały udzld w czerwcu w lustrowaniu pól zletnnluzanych. Ok.
1.300 junak6w przeszukało 210 ha,
wywfązująe 5lę
w terminie ze
swego zobowiązania. Ponadto w
Czynie Zlotowym Junacy brali U•
dział w koszeniu I suszeniu sla·
na, dając dodatkowo 123 Juna.kodniówki.

S

..
"'

topkarka Krystyna Zlomkow
ska z ZPP Im. Zubrzyckiego
wyrabia Be -swoJą brygadą 19'1' pro
cent no.rmy. Zobowiązania złoto•
we wykonała przedterminowo, d&
lite dodatk11w11 nie S40 a 850 par
pol!.ezoch.

iednqści ideowo - poliłycznef
walce o pokói I• social izm

BU DOW A SOCJALIZMU
podstawowym zadaniem
Rezolucl·a li Konferenc1·1· SED

•
Dn~a 12 bm. zakonczyła si~ 11 KonfeJ~dnoscł. W przy
Partii
cznej
SooJaUsty
ren~Ja. Nlemti:ck~ej
jęte, J.ednomyslrue rezolucji l i KonferencJi SED czytamy
m. in„
Należy d!>prowadzfć do JedObowiązkiem wszystkich sił
p.ati.Jio.'tycz:nyich :tfiemiec jest ności działania robotników ko
walka narodowo-wyzwol~ńcza munistycznych, socjal-demoz amerykańskimi, angielslruni kra.tycznych, robotników nale
i francuskimi okupantami w żących do chrześcijańskich
Niemczech zachodnich, walka organizacji oraz bezpa.rtyj.
o oba,lenle wasalnego rządu nych. Sojusz klasy robotniczej
z pracującym chłopstwem i
bońskiego,
.

BERLIN. -

Zniwa są już

NRD

zespolenie wszystkich niemiec,go i budoWY socjalizmu w
kich sił patriotycznych w ra Niemieckiej Republice Demo
ruchu pokojowego i lkratycznej i w Berlinie mach
Frontu Narodowego Niemiee przed aktami agresji z Zach.o
Demolkratycznych _ jest naj du _ wymaga u~nłenia I
pilniejszym zadaniem. Należy obrony granlc NRD, umocnie
równocześnie prowadzić zde- nia ludowej władzy demokra
cydowaną walkę z prawicowy tycznej, ustroju demokratycz
mi przywódcami socjal-demo nego oraz zorganizowania sil
w
kratycznymi i k!ierown~kami zbrojnych, wyposażonych
związków zawodowych, którzy najbardzi~j nowoczesny sprzęt
by mogły one
służą wrogom narodu niemiec techniczny,
chronić zdobycze mas pracukie,go.
Sp1·awa zabeZ'pieczenia po- jącyĆh przed atakiem imperia
koju, postępu demokratyczne listycznym.
Należy zacieśnić przyjaźń ze
os
Związkiem Radzieckim toją pokoju, demoi<racji i soświecie.
cjalizmu na całym
Należy zacieśniać przymierze
z ChińSką Republiką Ludową
i z krajami demokracji ludo
wej w Europie i w Azji.
Rezolucja stwierdza nastę
pnie: Warunki polityczne i edokona podorywek na łącznym konomiczne, jak również świa
obszarze 315 ha oraz swymi domość klasy robotniczej i
młocarniami motorowymi wy- większości
mas pracujących
młóci 120 ton ziarna. Snopo- rozwinęły się w takim stopwiązałki GOM-ów w pow. łę niu, że budowa socjalizmu sta
czyckim WYkoszą u chłopów la się p0dsta.wowym zadaniem
w Niemieckiej Republice De
837 ha a źniwiarki 1.589 ha.
(cm) mokratyczneJ.,

w pełni

Ponad 1400 gromad w woi. łódzkim
realizuje Czyn Lipcowy
Trwające już od dwu tygodni upaly oraz towarzysząca im
J,osucha znacznie przyspieszyły tegoróczne żniwa. Z każdym
dni em coraz wię~j gospodarzy wyrusza w pola ze snopowią
bądź ręcznymi kosami. Sprzęt żyta
załkami, żniwiarkami,
·w iele PGR-ów i spóidzielni produkrównież
rozpoczęlo
cyjnych.

Szybko zmienia się krajobraz naszych pól. Tam gdzie
rosły ozime rzepaki i jęczmienie, posiano już w podoraną
Gdzie jeszcze
rolę poplony.
przedwczoraj i wczoraj sre-

wającycq się jeszcze w wielu
gromadach zespóźnionych
braniach przedźniwnych, chło

pi - pociągnięci przykładem
1.400 gromad, które .już realiku
zują swoje zobowiązania
brzyły się dojrzałe łany żyta, uczczeniu VIII rocznicy Manidziś stoją już WYSzeregowane festu Lipcowego PKWN - podejmują uchwały zobowiązumendle snopów.
do przedterminowego
Na terenie woj. łódzkiego jące
przeprowadzenie ukończenia prac żniwnych, do
o sprawne
i zasiewu przyspieszenia omłotów i odżniw, podorywek
współzawodniczą stawy ziarna na punkty skupu,
poplonów
towarowości
między sobą niemal wszystkie do zwiększenia
PGR-y, J?Onad 50 spółdzi~lni· swych gospodarstw, do przeoraz blisko kraczania planów odstawy tuprodukcyJnych
czników i 'mleka.
l.OOO gromad.
w roku bież. powiatowe 1
?J'spółzaw~dnictwo to wi~że
się przewaznie z chłopskim gminne rady narodowe wraz z
ZSL i
Czynem Lipcowym. Na odby- aktywistami PZPR,
baczniejszą
zwróciły
ZSCh
uwagę na objęc~e konną pomogocą sąsiedzką małorolnych
Dokumenty
spodarstw, które były narażo
bestialstw
ne na WYzysk kułacki. Np. w
pow. piotrkowskim z pomocy
sasiedzkiej skorzysta 1.300 biedniaków, a w pow,· radomszczańskim 1.575. Pomoc ta dotyczy dostarczenia zaprzęgu do
żniwiarek, zwózki zboża, podorywek i siania poplonów.
Piotrkowski aktyW powiatowy nie zapomniał także o pomocy dla niektórych PGR i
spółdzielni produkcyjnych. Na
okres pilnych prac. zmobilizowano w 41 zakładach pracy
1.200 robotników i inteligentów pracujących, którzy podzieleni na ekipy, pomogą
przyspieszyć żniwa na terenie
powiatu.
W roku bież. ma również
większy zasięg pomoc Pań
stwowych i Gminnych Ośrod
Amerykanie, których bestialstwo
dorównuje zbrodniom hitlerow- ków Maszynowych dla gospoców nie zaprze·stają dokcn;v.war.ia darstw mało i średniorolnych.
mordów w obozie śmlerd Kożedo. Np. POM Daszyna przy pomoNa zdJędu: amerykańscy sl.epacze pastwią się nad bezbronnym cy snopowiązałek skOsi u okolicznych chłopów 230 ha zbóż,
jeńcem
Sciany i okienko były w_sz!stkim, co Ondraszek n;ógl
objąć oczami. Poza tym b?'ł JUZ mr~k, w mroku zaś wazy~
się dziwne wonie, przemiłe ?dory . i korz~nne z~pa~hy. N1
to kwiaty, ni suszone ziele, m m.acierz.anki słodki wiew latem nagrzaI;ty, ni pachnidła .grefmr Lizetty.
Skrzywił się boleśnie, gd?'z ura~ił8: go tamta myśl o .gre•
:finie i o jej „furiales cupidiates , Jakby nazwał magister
'
Lucchesini.
- żeby diabła zjadła lebo wypiła.1 - VIYtnamlał mści· '
· 1e. Z mni e j sza si ę z d mem
cie
każdym, lecz był okrutny. Największy b?'ł wtedy, gdy sta:
re, kościste dłonie z długimi, zakrzywionymi paluchall1.l
obmacywały jego plecy i gdy potem ow~ ~łonie smarowały
je maściami. Maści były chłodne i womeJące. Ból ;rozpły
wał się, rozpływał ... Przypomina sobie ty~o tyle, ze kt?ś
palił przed nim zioła, że go ktoś okadzał, ..ze ktoś zaklęrua
mrucza ł .. - Eli , Eli • Sabaoth• Adonay ' Jez1sze Nazarensky, I
ś i B b
Krale Żidowsky!„.
Kto je mruczał, także i;ie wie. Lecz z pewno cą a a
Luca łysogórska czarownica.
Bo' on chyba u czarownicy Baby Lucy?
Chwilami z mroku wychyla się jej twarz. Suc~a, pomarszczona, oc"!k sępie, nos krogulczy, broda sz~~zasta,
usta bezzębne. Gdy tamta stwora coś mówi, szepleni .1 pr:l'.sl•<i śliną po brodzie. Znika potem, a z,a nią wl~cze się cht
cnot. Chichot jest jasny i łagodny. Jakby czaJka pisk1ę a
·
nawołyWała.
Czasem wychylają się z mroku dwi~ twarze. Pomarszczona,
sucha, żółta twarz Baby Lucy i wdzięczna twarz o czerwonych ustach i 0 czarnych oczach pełn_Ych serdecznego polotunku. Ujmuj~ go dłonie. Jedne dłome są twarde i kościste,
drugie miękkie i łagodne. Kładą .go na brzuchu, ?dkryw.ają
plecy zdejmują powijadła smaru3ą„. Gdy smaruJą kościste
dłonie, to boli, Gdy sma~ują mięj{kie dłonie, też boli, lecz

wie.
Ondraszek czuje ból w

całym
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dziewcząt

Werbunek

do szkoły przysposobienia zawodowego
budowy maszyn górniczych
Z DNmM 15 SIERPNIA 1952 ROKU DEPARTAMENT SZKO·
LENIA ZA WODO WEGO MINIST ERSTWA GORNICTWA URUCHAMIA SZKOŁĘ PRZYSPOSOB IENIA ZA WODOWEGo BVPO·
WY MASZYN GÓRNICZYCH DL A DZIEWCZĄT.

Młodzież sięga
przy brzegu ,chod·
S
nlka nieruchO!IUO, z o.czy.
ma utkwionym! w nie.bo. Mil·
tanęl!

czeli. Dopiero gdy sa.m.olot pru
błękitny przeJąc Jak strzała
stwór zniknął za horyzontem,
gdy ·zamarł charakterystyczny
powróci·
po~wist odrzutowca li do przerwanej rozmowy.
Nie mieli obaj w sumie wiele ponad trzydzieści lat. Dy·
skusję toczyli Jednak napraw•
Padały fachowe,
dę poważną.
techniczne uwagi o budowie
p(.szcze~ólnych typów samolo•
tów. Aż dziw brał 11kąd I kiedy
zdołali el .dwaj mlo-dzl chłopcy
z harcerskimi zna>ezkaml w kia
ple uzyskać tak wiele wladomofol, z aerodynamik!, z teorii
lotu, mete.orologil, Dy11kusję za
kończyło wreszcie zgodne I lakoniczne: będziemy latać tylko
na odrzutowcach.
DLACZEGO

WŁASNIJ!:

MŁODZIEŻ

Nle ma w tym nic dziwnego,
te mlodzie:t gamie się do lot•
nlctwa. Jakiż 111tnieJe bowiem
Inny zawód, który by pełni-ej
ucieleśniał marzenia o bohater·
skfoh ezyna>eh, o życiu pelną
piersią? .Jakte u.rzekaJącą wydla katdego mlodzleń·
mowę
ezego serca ma śmigły lot po•
nad chmurami, niemal tak sa•
mo -rysoko, Jak wy.i;oko wzla·
marzenia o
młodzieńcze
tują
twardych próbach wymagaJą·
cyeh hartu, odwagi, wytrwało
k! I szczerego patrloty:r:mu, o
po§wtęcenlu

1

koteteństwle,

!
NIE BYŁBYM NIGDY LOTNI•
KIEM, GDYBY NIE WŁADZA
LUDOWA

„o lotnletwie

marzyłem

po

skrzydła

w Te-chnlcznej Szkole LO~
nlczej. Wiesia w jako pilot-In•
struktor wychowuje nowe k&•
dry. Uczy młodych pilotów latania na ' odrzutowcach. On wla
śnie uzupełnia opowiadanie bra
ta Janusza. słowami: „Nie był•
bym ntgtty lotnikiem, &dYbT
nie władza ludowa.."

bę

!>LA NICH DROGA.
STOI OTWOREM
Młodzi chłopcy

obserwul11e~

z brzegu chodnika lot odrzutow
ca na pewno ani przez ehwll41
nie wątpią, te będą lotnJkaml,
Nie pamiętają tyeh czaJSóW, w
których wyra1;ta.L synowi& ro•
dziny Malinowskich, Wledz11 l
traktują to Jako rzeoez naturalną, że dla nich, młodzieży Pol•
6'1<.i Ludowej wszystkie droel
o 11e
stoją otworem. Tak!e starezy zamiłowania l wytrwa•
dron awansu
łoś.cl w pracy w lotnictwie.
SZEROKO ltO•
MŁODZIEZ
RZYSTA Z TYCH MOZLIWOS•
CI. ONA STANOWI GŁOWNĄ
NASZEGO LOTNIC•
KADRĘ
TWA. SPOSROD MLODYCH
REKRUTUJĄ

SIĘ

ZAŁOGX

NAJNOWOCZESNIEJSZYCH NA:
SZYCH ESKADR. BOWIEM I
NASZE LOTNICTWO, WZO•
REM LOTNICTWA RADZIEC•
KIEGO, KTOREMU PATRONU
OPARŁO
JE KOMSOMOŁ SWOJ ROZWO.J O ENTUZ•
JAZM MŁODZIEŻY, O JE1
SZCZERE I GŁĘBOKIE ZAIN•
SPRAWAM•
TERESOWANIE
LOTNICTWA.
'I'. '·

Z kraniki dyplomatycznej

WARSZAWA. W dniu 14 bm.
od najmłodszych la.t.
Mówi oficer Janusz Mali• poseł nadzWYczajny I ministet.
Szkoła trwać będzie 8,5 mienowski. Oczywlfole tylko pełnomocny Albańskiej Repu""
siąca l 11zkollć będzie wg nastę.
marzyłem, gdyż w warun· bliki Ludowej
w Polsce pati
puJącyeh specjalnołcl:
kadi przedwrześniowych, Petra Papi złożył wizytę rol.;
2. pomoe
1. pomoc tokarza,
ja, jako nie na!ełący do
81usa.rza, 3. pomo-c Husarza na·
klasy nistrowi Handlu Zagraniczne~
uprzywlle.Jowanej
rzędziowego, ł. pomoe wiertawyzy11klwaczy nie miałem go, wicepremierowi inź. _Tade..;
cza, 5. pomo-c spawacza, &. ponajmnleJ'SZych szan,s na uszowi Gede.
moc frezera.
zreallzowanle swych a:spiracjl."
W okresl·e nauki w nkole u- .
Mleszkall eał~ rodzln1' - pię
ezenniee mają zapewnione: 1)
zakwaterowanie w
ciu brad 1 rodztce - w jednej
bezpłatne
nędznej Izdebce na przeibntdInternacie szkolnym,. 2) be7ipłat
du Sle&e<l. ·D o flzkoły zbyt dłu
ne wytywlenJe, 3) bezpłatne uPrzy budowie Domu Partu w
go nie clto4zlll, gdył„. no wlaSklerniewlcacti znaleziono przy •mundurowanie, ł) stypendium.
dMDO. Nie potrze·bne, zbędne
Po ukoll.czen!u szkoły a'beol·
kopaniu fundamentów w pobliżu
dzieciom
robotntczym
były
wentkl otrzymują ~wladeetwo
osady pałacowej gliniane urny z
LONDYN, 14. 7. Kilka
zdolności I chęć do nauJd w
kwalifikacyjne I zatrudnione zo
ornamentacją w brązie, szczątki
przywódcy
trzej
temu,
dni
Polisce.
buriuazyjnej
staną w fabrykach budowy ma
kości i szczęk nieustalonych doNie tytko Janusz Malinowski, związku zawodowego górni•
szyn górniczych (na powterztychczas zwierząt, ora:r: długie,
chnl), Zarobe:k al>solwentkl wy
wydrążone :Pnie drzew, które slu
ale· takte l Je.go trzej bracia k6w stanu Kentucky - Char„
nosić będzie około 500 zł, przożyły prawdopodobnlle dla dopronoszą dz!§ mundury oficerów les Baker, Samuel Hoskins i
lotnletwa. Urealnlly Ich marze
downJce pracy będą zarabiać
wadzanla wody,
nla Wkra.czające do l!liedleoe, nlo Napier, zostali ostrzelani Z
800 I więcej zL
znalezione wykopallJska zabez&'\ee wy:rn-olenle wojrlka Armil zasadzki, gdy jechali samo„
Absolwentki ti:a.kwaterowane
pieczono do dyspoa:ycji Muzeum
zostaną w Domu Młode] Ro,botArcheologicznego w Łodz.l, kJl;óreRadzieckiej 1 rządy ludu w Pol· chodem z miasta Manchester
nicy. Te a.l>solwentkl, ldóre po
go kustosz przybył na miejsce
do Barbourville. Wszyscy trze)
1ce.
Gdy w Ustopadzle 194ł roku
11ladaJą rodzinę w pobll!'ll miel
1 ustalił, te pochodzą one z okreStan
zostali ciężko ranni.
e•
Malinowskich
syn
·najstarszy
sca zatrudnienia mogą za.mlesz
su śrecJ,nlow.!eeza, .prawdopodobjest bezna•
trzymał w Jt.K.U. kartę powo- Charles Balkera
kać przy rodzinie.
nie z XIV wie.ku.
I
dziejny.
łania do 5łużby wojskowej Zapby do SPZ budowy ma·
Po·n lewat drewniane wodociągi
dwaj je-go bracia postanowlll mu \
szyn przyJmuJl\ smlnne, mlejnie wykluczają istnienia w tym
„Dafiy Worker" podkreśla,
towarzyszyć. Wszyscy zgłosili
Bkle I powiatowe komendy P.O.
m!ejscu całej osady śred.nlowlecz
się do lotnictwa, Przyjęto !eh. że w Ciągu ostatnich miesię•
,,s.P.".
nej, prace wY'kopaliskowe na buZe względu na ograniczoną
dowie przejęli przebywający na
Udostępnllmo wykształcenie. W cy dokonano w stanie Kentuc„
praktyce studenci z pobliskiej _ Ilość miejsc o przyjłclu do
parę lat potem najmłodszy z ro ky 17 zamachów na przyw?d•
dzell.stwa Wiesław - „doiszlusoSPZ Budowy Ma.szyn Górni•
SGGW - pod nadzotem RefeU·
zawodowego
związku
wał" do zespołu. Tak czterech ców
ezyeh decydował będzie termin
tu Kultury i Sztuki przy Prezyoraz na lokale
braci Malinowskich zostało lot- górników
w komendzie
się
mgłoszenla.
dlum pRN.
nlkaml. Trzech pełni cizi§ słuł· związku.
SR ·. P.O. „S.P.",

Wykopaliska z XIV w.
znaleziono

w Skierniewicach
przy . kopaniu
fundamenl6w

Krwawy terror

fasz stowsk ·
w USA

1

~Ol~B)
już nie tak boli„.. Potem wszystko znika, tylko nad głową
ktoś mruczy. Jakby gruba, masarska mucha bzykała. ~n

draszek wie że to zaklęcia. Potem trzeszczy płonący wiechetek susz~nego zielska, snuje się pachnący dym. Okadzają
. .
go od- strony wschodzącego słońca,
Czasem ktoś g 0 karmi jak matka małe dzieciątko.• Wl7wa
mu w usta polewkę, wtyka w usta drobne kawałeczki m1ęs_a
i dhleba. Któż to może być? ..•
Potem znowu jest sam i słucha, jak dia~ły rozegzi~y się za
ścianą ponad wszelkie zrozumienie. CzekaJą, skor? się drzwi
odchylą, skoro z tamtej bladej wichury wpadnie chmura
.
śniegu do izby.
- w imię Ojca.. i Syna„. i Ducha świętego!.„. WYPOWlada
przeto z WYSlłkiem ł z wys~łkie~ czyni k:zyz dłoni,. Ho,
ho!.„ Diabły zerwały się i uciekaJą. Jakby Je ktoś święconą
.
wodą kropił!„.
Nad Ondraszkiem nachyla się dziewczęca twarz, ~zerwienią
się usta, w dużych, czarnych oczach pełno słodkiego polu.
tunku,
- Co ci to, Ondraszku? - spływa szept z tamtych ust.
- Diabły uciekły! - mamle Ondraszek z wysiłkiem i
krztusi się śmiechem.
Na jego czoło kładzie się dłoń. Dłoń jest miękka i ciepła.
Ucisza wszystkie myśli. Jak to dobrze, gdy taka dłoń ucisza
wszystkie myśli!.„
- To nie diabły, Ondraszku! To wlcher naremllY w le.
sle! .-:: mówi tamta jasna stwora,

Kto ty jesteś? - pyta niedowierzająco. Jakle te sł
Jakby kamienie podnosił i spychał z urwiska.
cuje się z nimi, że aż tchu brakuje.
- Jam Barbara, twoja Barbara
- Barbara? - powtarza zdumiony, bo nie może sobie
przypomnieć, gdzie słyszał to imię, U Wergilego? U Ana„
kreonta?.„ A może u Homera? .••
- Nausikaa jesteś?
- Nie Nausikaa! Barbara!..;
Dobrze, dobrze! Niech będzie Barbara. .;ruz nie ma tamtej
Barbary, gdyż nachyla się nad nim zasuszona .E(ęba Baby Lu„
cy, Gdyby nie jej oczy, pomyślałby, że ist~tnle z. diabłami
kramarzy, że jest babką samego Lucypera, Jak twierdz! pa„
ter Santarius, domagający się dla niej stosu i spalenia. Baba
Luca coś szepce. Widać, znowu zaklęcie!. .• Ktoś mu podaje
mocną nalewkę z kopru. Nalewka spływa w usta, gasi pra ...
gnienie, gasi wewnętrzne ognie, gasi ognie w myślach, tamte
· przykre zwidy odgania. Sen schodzi na jego oc~~· p~zymyka
je leciutko palcami, na powieki kładzie lepki. m1od, ze je te'\
.
raz trudno podnieść.
Djabły już nie przyc}\odziły. nie ra3cow~ły koło ~hałupy.
Wyniosły. się, przepadły w ogromnym, szumiącym lesie. Przez
odchylone okienko cieknie słoneczne światło I szum lasu. Sło•
neczne światło jest złote, szum jest pachnący. Ondraszek
poznaje ów zapach. To ziemia się budzi i wkrótce będ~e
rodzić. W szumie lasu krzyczą ptaki, nawołują się, wabH\.
Gdy zakląska słowik, już wszystko będzie dobrze.
- Gdy zakląska słowik, będziesz zdrowy, Ondraszku! szemrze głos nad nim.
Ondraszek podnosi powieki i patrzy. Dziwi się ogromnie,
że teraz dopiero poznaje te oczy, te usta, te czarne włosy l
przedziwną urodę twa:rzy.
,.... Barbara?. -. PYta nieśmiała.
-

ciężkie!

Łódzka

gazeta „Republika"

Pisała w r. 1933 (nr 158) co na
stępuje:
„Według danych łódzkich

lnsp2ktorów pracy w r. 1929

w okresie najlepszej koniun

ogółem
pracowało
ktury,
77 tys, młodzieży,
przeszło
Według obliczeń za rok 1932
liczba ta spadła do 27 tys.

Zaledwie trzecia

część mło_

dzieży pozostała

Przy pracy,
„W Toruniu, w ,lasku ·obok
a 50 tys. znalazło się po7,a. Zieleńca, gdzie w tyni czasie
1r;,1rami fabryk i zakładów". bawiono się Óchoezo, : targnął
Jakże ponure i beznadziejne
się na swe iycie beiróbotny
by~Y. dni t~j bezrobotnej m:10Walerian Kozłerski, )Jozosta_
d2aezy! Nie wszyscy młodzi jący od dłuższego czasu bez
chcieli pozostać ciężarem ro.
środków do eycia". '(„~ło1VO
dzi~ów, najczęściej również bie
Pomorskie" nr 113 r. 1932).
?~Jący~h, nie wszyscy umieli
W Urzędzie Pośriednłctwa
s~iewac, grać po podwórzach,
Pracy w Poznianiu zasłabła
me wszystkim charakter ponagle 23-Ietnla Antonina
zwalał oszukiwać kraść czy
Andrzejewskii.". („Nowy Ku_
wręcz napadać ..;, celach ra.
bunkowych. Wielu, jakże wie- rier" nr 87 r. 1932).
lu, poddawało się bezwładnie
„Przeszło 300 spraw karMó.
re~ygnacji i desperacji
nych przeciwko małoletnim
wią o tym kroniki policyjne
notu.fe sekretariat Sią,du Gro
tych czasów:
„Bezrobotny 23-letnl St, dzkłego w l'Oznanlu."'. („No_
wy Kurier" nr 147 c r. 1932).
Janiicłowskł zatrzymawszy
się przed lokalem daDcingo_ Dość' Te przykładv składa·
·
VV:vm
, e wyb1'ł ją się na plastyczny obraz· po_
„ szawl
Odw , w . nrar
aznik1em 5-ltilowym 2 nurych warunków życia ogro_
mnej większości młodzieży pol
skiej przed wojną.

Naszyjniki
z bursztynu

sięgnijmy do innych
przykładów, których pełne · są

zt

A teraz

dziś nasze gazety:
„Młoda

szwaczka

'I

35-pięfrowv

pałac

Frezer REGIN A LANCKO·
WSKA, absolwentka SPP ł

nauki

mlodzieżowa

przodownica pracy, podniosla w Czynie Zloto-

ZPO

::

~1:~:.!~!"t~~r:~ O milionłomowej bibliote~e :,:~:k:·:::::
rączce prz~dzlotowej radiowę.·
Sześcioletniero".
nad~1qcy
wsp an'1ałych salach wykładowych·
„Młody
zlo~l~~~:~f;:~;
ku Planu

tkacz z ZPW Im.

Łukasińskiego,. Marian za_
wadzki, na cześć Zlotu zwię
kszył WYdajność pracy ~ s
proc. uzyskuJą,c 113 proc
·
'
wykonania normy. Wfbrany
delegatem na Zlot.-'Zawadzki zobowlą,zał się wykonać
zada~la 3 roku Planu Sze·
8
cłoletnłero do dnia 22 lipca
19112 r."
Wrzesz,czu pod GdaAsklem
fabryka wyrobów
się
ursztynowyeh. Fabryka urueho~1ona w 1945 r. produkuje bitute•ę użytkową, szkatułki, fregaty I
cygarnlezk! oraz wyroby srebrne
łąezone z bursztynem jak: puderniczki, papierośnice Itp.
llla zd.jęeiu: przodująca pracownica Genowefa Słupslla z nowowy:Produkowanyml pięknymi naszyJ
nlkam1 bursztynowymi
CAF - fot. Baranowsatl
We

~naJduje

wnego budynku un!wersyteckiego. Jest tutaj 6.000 pokoi zel

1•

.

Moskiewski Uniwersytet Pań
st~owy im. M. Łomonosow;i.
ktorego budowa dobiega konca, będzie największym ośrodkiem naukowym w Europie.Jest to olbrzymi ześpół architektoniczny, · składający się z 40
wielkich i małych budynków.
Do 35 piętrowego wysokościow
ca uwieńczonego olbrzymią 5ramienną

gwiazdą· przylegają

dwa 17-piętrowe cztery B·pię„Mlodzłeł ZPB Im. I Dy- trowe 1 cztery. ll~piętrowe gma
wlzji KościuszkowskieJ zre_ eh
.
.
y.
alłzowala zobowiązania złoNa terenie miasteczka un1towe w 124 2 proc „
wersyteckiego znajdują się bu
'
'
„Brygady młodziełowe Za dynki wydziałów: fizycznego,
biologicznokladów im. Stalina w PoZtt• chemicznego i
nlu w ramach zobowilłzań gleboznawczego, gmachy dla
wyprodukowały instytutu mechaniki, stacje me
zlotowych
dodatkowo Jeden parowóz teorologiczne 1 inne. Na placu
„TKT - 48", który powie_ przed głównym wejściem do
zie Ich deleptów na Zlot." !uniwersytetu stanie mom.1,.menO czym mówią te przy.kłady, talny pomnik wielkiego lfory-

feusza nauki rosyjskiej "'- Michała Łomonosowa. Przy gmachu uniwersytetu mieścić się
będzie wielki ogród botaniczny. w ogrodzie założone zostanie pierwsze w kraju alpinarium z roślinami pasm górskich Związku Radzieckiego.
Pięknie urządzone 1 bogato wy
posażone są sale wykładowe.
Sale te zbudowano ·amfiteatral
nie i każda z nich mieści 150180 osób. ·
. ·
.
Uniwersytet posiad3: piękną
halę sportową, sale gimnastyczne. wielki basen pływacki
przeznaczony na wielkie zawody sportowe, klub z widownią
na 1,000 osób, pracownie dla
początkujących artystów-malarzy i inne. Mieszkania przeznaczone dla studentów i pro„
fesorów mieszczą się w 18-piętrowych gmachach obok głó-

~l~il~~1~:t~fes~~:~ aJG:r;~~~~ ~~~~~:fz~j~~~

koncerty

dla.

sorów. Pokoje są komfortowo WJ!Wia_dy. t .popularyzu30,cy
os~ąqnięc:a na3lepszych mlo·
umeblowane
dziezowcow.
·
,
Ogołem we wnętrzu budynków uniwersyteckich zmonto- Gotując się do Zlotu mlo·
wano llO wind. Osobna win- dzież ZM im. Strzelczyka
'l;tl
wieczornice
da przeznaczona jest dla dostar organizuje
czania książek do biblioteki których rozmawia ze starszymi
Wszystkie windy uniwersytetu przodownikami pracy, recytuję
odznaczają się ws~ania~ymi wiersze, uczy .~ię pieśn~ mawalorami eksploatacyJnym1. - sow'l!ch .. NastroJ potęg1_LJ'ł gaPoruszają się one cicho I szyb-jzetkt ścienne! ~lys~awice, ga·
ko. Nośność kabin obliczona b!oty ze zd1ęciami . przodowjest na 1,5 _ 2,5 tony, Kabina nik6w ~sp6lzawodnictwa zlo·
osobowa będzie mogła pomie- towego t wykresy.
ś . , d 20
24 0 s?'bh Ogółem
W piątek „strzelczykowcy"
bud
c~c 0
.. ~- pożegnają swoich 41 delegawmdyb ~e wszłyystkic
kach ~ _ą n;~io pr~~wozic Je- tów, wyruszających. na Zlot i
wiozących podarunek w posta·
oso ·
dnoczesme •
W Moskiewskim Uniwersyte ci pięknej, wlasnoręcznie wycie Państwowym będzie biblio- konanej statuetki. Już nie na
teka, której księgozbiór wynie- dni, aie nu. minut11 rnierz11
mlodzież czas, dzielący ją od
sie 1,200,000 tomów.
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Wystawienie przez Operę Sląską
„Strasznego Dwom" Moniuszki nalezy do poważnych osiągnięć, które
w zakresie przyswajania so~a:rny
przeIłe najcenniejszego dorobku
sz Ości.
l _Chcąc uchwycić istotę sprawy, nae~y od razu określić to przedstaWienie jako poważny sukces reży~era Bolesława Fotygo-IF'ol.ańskiego
1 _kierownika
muzycznego Jerzego
S~llicha. Reżyseria daleka tu jeat od
silenia się na jakąś „extra" _ orygi
zaleta
jej
na_Iność, podstawowa
tn1eści się w tym, że jest ona jaknajściśfej związana z genialną muZyką Moniuszki i z niej czerpie inWencję dramatyczną

i

sytuacyjną.

Sceny, w których akcja wysuwa się
n<l: Pierwszy plan opracowane są rea~istycznie i dają pełne zadowole~ie
" :atralne", tam zaś, gdzie przychcidz1 moment statyczny w akcji, na-

brzmiały treścią ściśle muzyczną,
Folański r1ie szuka na siłę" jakichś
dynamlcznych roz~ązań sytuacyjnych , le~z w sposób naturalny po-

z~vala widzowi-słuchaczowi skupić
.się .w sferz.~ . doznań muzycznych.
Takie podeJ.sc1.e, ~tóre wydaje się
nam w odmes1emu do dzieła typu
„Straszn7go Dworu" jak najbardziej
słuszne 1 c:lowe, - utrzymane jest
k~ns:kwentm~ w. całym przedstas alme ~wrac8:ją uwagę
wie
t mu„ . pec.i .
takie sceny,
.rafnoscią .roz~iązama.
Jak·· p owi tan ie rodzinne go d omu
(tercet na pocz. I aktu). kłótnia myśliwska w końcu aktu II (B. trudny
problem ze względu na jednocze$u ta . .
k :.) ł d
ność d
"'.111 a CJ.i., a ne s.„ w1eme
syt~acyJne „am z kurantami w III
akcie. !Przekonywająco wyglądają
i starannie opracowane są zresztą
wszystkie. 6Ceny zbiorowe, dzięki
czemu widowisko „żyje" i porywa
swym rozmac h em. S pecy f'iczwidza
.
nie. ~~ta.wiany jest prolog, gdzie
roz]ezd~i::ice się do domów rycerstwo. chciałoby się. "Yidzieć może w
jakichś .swobodmeJszych grupach.

ł

'\.'\.
11

s. T R·A s z N y
STANISŁAWA
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MONIUSZKI

problem stanowiło rozwiązanie III
aktu, wymagające wywołania wrażenia wielkiej, ciemnej sali z groźnymi i tajemniczymi portretami prababek.
U Gajewskiego portretów tych
właściwie zupełnie nie widać, a zarys ich zewnętrznego kształtu wywołuje wrażenie, że znajdujemy się
w jakiejś opuszczonej pracowni malarskiej. Cel takiej koncepcji jest
zresztą logiczny i zrozumiały. nie wizasługuje dząc portretów, rzeczywiście możeuwagę
~a. szczególną
smi.ałe i efektowne opracowanie dy- my ich się więcej bać i swobodniej
na.strój działa n:is~a wyobraźnia. Widzielinamiczne, uwydatniające
dramatyczny danego momentu akcji. śmy jedn'lk przeds-tawienia, gdzie
Pr~ejmująco brzmią p 1 a n is sim a umiejętnie i dyskretnie pokazane
choru, bardzo . <starannie przygoto- portrety prababek nie tylko „grały"
w:anego ~rzez Zbigniewa Lipczyńs- swymi rysami, lecz także przyczyk1~go. .Nie ••zawsze zadowala nato- niały się do podniesienia uroku tej
miast Jakosc brzmienia -orkiestry: niesamowito-humorystycznej sceny.
w ogóle akt ten stanowi kulminana ten fakt mogą- zresztą w wplywać trudne warunki pracy w nie- cyjny etap w całości przedstawienia
przys~anym do celów opery po- i w nim mamy perłę talentu Moniuszki _ arię Stefana. w roli tej
mie.szczenm w . Teatrze Nowym.
ł
·
(choreografia· uwydatniły się wysokie wa1ory g oSceny baletowe
Tad~·"~" Burke~,' wplec1'one zr ę cz: sowe Bogdana Paprockiego. Łączy
· on piękną barwę silne"O g1osu t enot
t k k ··
· ~..,.,,...
me w o. ~ CJ~ wdznacznymd &to_Pn~u rowego ze zdolnośc1'am„i· gł„bok1'ego
"
się o · uwy a niema
Pr ~yczymaJą
l przejęcia się rolą i odnosi zasłużony
. . t ny nar d
.
ryk.micznehJ s krot ru m 0 .owekgo, pok' ~ sukces Jako Zbigniew wystąpił An.
. . .
omusz ows ieJ
s iego c ara e
tom Ma3ak, dobrze z1;1any. i c~mony
muz ki.
przez naszą publicznosć. Nie miałoby
.
Y
~sługą dyrygenta . Jest dobre celu również podkreślanie wybitzrownoważenie brzmienia partii wo- nych walorów Andrzeja Hiolskiego
kalnej. ~ instrumentalną, co jest w roli Miecznika. Rola ta wydaje
szczegolrue trudne w warunkach się jakbY. specjalnie stworzona dla
. .
.
·
WYJ'.azdowych
, iprzynoezących nową tego artysty
.
0 imponuJącym glosie i
wspaniałej postawie.
charaJ.-terystykę akuSfyczną sali.
z kobiecych ról na czoło wysuwa
Dekoracja i kostiumy Karola Gajewskiego potraktowane są na ogół się Kry.styna Szczepańska (mezzosop
barwńie i · realistycznie. _ Trudny ran) jako Jadwiga. Dysponuje ona

U:stawienie niemalże „ bojowe", jakie Qglądamy, może jednak mlec na
celu większy efekt wizualny oraz
daje dobre brzmienie wstępnego
chóru, z czym się Folański zawsze
bardzo liczy. Realizacja tak pojętej koncepcji reżyserskiej nie byłaby możliwa bez pełnej .wzajemnego
zrozumienia i prawdziwie twórczej
współpracy reżysera z kierownik.iem muzycznym I dyrygentem
przedstawienia, Jerzym Sillichem.

klucznica) i Ryszarda
parobczak).
śpiewała
obsada
Wymieniona
przedstawienie
łódzkie
pierwsze
„Strasznego Dworu". W następnym
widzieliśmy II obsadę, którą można by nazwać młodzieżową. Szczególnie wyróżnił się młody, obdarzony
pięknym głosem I nieprzeciętnymi
baryton
aktorskimi
zdolnościami
Stanisław Wesecki (jako Zbigniew).
Czesław Kozak dał również piękną
postać Miecznika. Miękkie I pełne
brzemienie Jego głosu i dobra robota
aktorska każą nam oczekiwać po Kozaku dalszych poważnych sukcesów,
Córki Miecznika w n obsadzie_ to
Barbara Rudzka (sopran) i Izabela
Strzałkowska (mezzosopran). Głos
Strzałkowskiej, 0 rzadkiej piękności
barwie, każe nam zwrócić uwagę na

wicz (Marta,

czystym głosem o bardzo szlachetnym brzmieniu, aktorsko również b.
dobra. Miłą kreację Hanny i;tworzyła
Natalia Stokowacka, która śpiewa
bardzo dobrze; w barwie jej głosu
pojawiają się jednak akcenty, które
zdają się wskazywać na pewne przemęczenie, na co artystka powinna
zwrócić baczną uwagę. Charakterystyczna rola starego Maciej:;i nie jest
łat:"~ dla młodeg~ art)'.sty, wymaga
duzei. rutyny scemczneJ .. Jedn~k ~obr~e Ją o~tworzył Włodzimierz H1olsk1-Lwowicz. Edward Kluczka jako
Damazy pokazał ładny, dobrze WT·
~zkolony głos i i;iotraflł przekonywa:
Jąco utrzymać się w charakterze teJ
postaci.
j t
b d
k d b
k
es
A tors 0 0 rze 0 sa zona
rola Stryjenki, którą gra Tatiana
Mazurkiewicz. Może tylko rodzaj
jej głosu niE" najlepiej odpowiada
scenom zbio:towym, gdzie chciałoby
się widzieć Stryjenkę nieco bardziej.„
krzykliwą
·
Stefan Dobiasz jako Skoluba odpowiada w zupełności naszym wyo.
brażeniom o tej postaci. R. Wolinska śpiewa krótko, . ale charakterysi
epizod Statej Niew asty
tyczny
(„Ciężko wam przy igle. .. "). Dyrygent zrezygnował tu z tradycyjnego
kieruj c si za
.
ę
zwolnienia t~mp~, ś 'śl
1
pe.";ne :~gę. ami c~~n k u~yczny:
mi, ~Y aJe się namb Jd a ' zellłpewb
kt a Y
h
. ćot a. pozwo
b swo
.
tna nieznaczna
u 1ep 1.eJ WY, rzmie e,.i c ara erystyczne) a niewygodne) głosowo odzywce.
_ Wymienimy jesz.cze Marię ..Popo-

in

tę

tegoroczną

dyplomantkę Łódz·

Wyższe! Szkoły Muzycznej.
Również łodzianin, Zd;iisław Przybysz, śpiewał w II obsadzie, z powo-

kiej

Ogólnie
dzeniem, partie Macieja,
biorąc, II obsada daje jeszcze bardziej wyraziste niż pierw~za pod.
.
k
ś
kre lenie oncepcJi reżyserskiej widowlska I jeszcze wierniej opiera się
na muzyce Moniuszki, co jebt rezultatem dobrej współpracy młodych
sił 1. reżysPtem B. Fotygo-Folańsklm.
Sumując powyższe uwagi, należy
uznać przedstawienie „Strasznego
Dworu" za nadzwyczaj udane, w
którym słuszne ustawienie muzyki
· k
Ja o czynnika nadrzędnego nie tylko
nie wpłynęło na powierzchowne trak.
towanie pozostałych elementów wldowiska, lecz przeciwnie, doprowadziło do trafnej synt.ezy o dużej sile
artystycznego dLiałania. Wymagało
to poważnego, rzetelnego wysiłku
wszystkich współpracowników, któ. .ć ; zano.
d ob na t u wvm1em
.
rych niepo
tujemy jeszcze tylko asystpntów reżysera: Jan Stranc, Piotr Widllcki,
Czesław Kozak.
MACIEJ ZALEWSKl
UZIENNIK ŁODZKI n.r 168 (2484J 3

łodzianie wyjeżdżają za' miasto

o czym

należy pamj41łać
wyjeżdżai•c

O g<lżie można się kąpać
O poniedziałkowe refleksje

na wczasy

chce zaprezentować się na Zlocie

1.rijane. Niektórzy wczasowicze
przychodzą na plażę z wódką,
lub zaopatrują się w nią w pobliskiej spółdzielni. Nic więc
dziwnego, że w takim stanie
łatwo o wypadek.
Jeszcze kilka słów o stawach
w Łagiewnikach. Tablice ostrzegawcze mówią wyraźnie,
w stawach
się
kąpanie
że

I

<lo strefy

Mło1zież łódzka
jak na,llepiej

eh

cemy na Zlocie wyCo tu dużo mówić. Wszyscy spokaja potrzeb wczasowiczów,
jak najlepiej,
paść
Na terenie kąpieliska znajwiedzą,. że_ słońce praży, wszydlatego zanim wyjedziemy
scy czu3ą 3e na własnej skórze, duje się budynek specjalnie
do Warszawy nauczymy się
wszyscy marzą o plaży i chło- przeznaczony na bar i kawiarśpiewać, tańczyć i maszeroWszystkie osoby udające się dnej kąpieli. A marzenia te nię, posiadający taras. Budypostanowi
wać zespołowo na wczasy, do miejscowości po zrealizować w Łodzi (przyzn::i j- nek stoi niewykorzystany, a oli kilka dni temu łódzcy detrudno. koliczni mieszkańcy po tro- jP.st surowo w zbronione. Nielożonych w pasie 20 km od gra my to sami) dość
legaci na Zlot.
bezpieczne wiry nie pozwalają
nicy powinny zaopatrzyć się Tru~no, ale nie beznadzi.ejnie. chu .. go rozbierają.
zostało
to
Postanowienie
A teraz trochę o samych urządzić w tych stawach kąpie
Więc przede wszystkim dokumenty:
w następujące
dowód osobis&y lub · legityma- No~a ~dynia. w ~helmach, wcz~s?wiczach. W . rudzkim lisk. Mimo to łodzianie ką wcielone w czyn. Oto ub. niecję slużbową z fotografią, a.ia- ??zie m~a. d~iechac tramwa- kąp1ells~u z~ar~yly · s1ę w br. 3 pią się tam. Ęfektem tego bylą kartę meldunkową i za- J~m podm1e1sk;1m. No~a Gd_Y-: \l'~padk1 to~ęcia. Jak się oka- ł0 juź kilka wypadków.
świadczenie z wyraźnym za- ma, to .kąpielisko naibardz1eJ za.o wszystkie te osoby byly
Ze względu na własne dobro
będziemy
znaczeniem nazwy miejscowo- airak~y,Jne. Staw. o powie- - - - - - - - - - - - - - - wycieczkowicze powinni stoso1
wać się do przepisów porządko
ści, w której będą spędzać ur- rzchn. 3,5 ha, plaza, przyrząosłrzez· en~e
dy gimnastyczne, koncert or.
wych mających na celu ich iesienią
zimą
'
któ
!op, oraz z podaniem okresu kiestry LZG b
bezpieczeństwo,
własne
rym
ar, w
,
§ .
· ·
·
d
... t
przygoniespodziankę
Miłą
ł'k
h
povy u w ane1 mie1scowo ci. oprócz napojów chłod
J8 8 0 0 ł 0W
naszego
towują mieszkańcom
O He pracou:nik wyjeźdź~ na slodyczy i kanapek m:ż~:co~
miasta na okres jesienno - zi·
·
s ł
wczasy z niepracu3ącq zoną, trzymać także goracy obiad mowy odzieżowe spółdzielnie
powinna ona być wpisana do to wszystko przyciąaa tłumy lk ~ ~czny Kom1te~ Przeciw
okolic. a _ 0 0 OW_Y w Łodzi postarał
pracy. W większości będzie 1o
mieszkańców Lodzi
karty urlopowej męża.
51
ę ostatnio ,o nader cenn~ eksodzież luksusowa wyprodukoDruczki ta)dego zaświadcze Nad bezpieczeństwem k ·
naJbarnawet
ktore
ponaty,
ąpią.
.
.
wana z najlepszych surowców.
.. k
"
ma, które mlłzna otrzymac w cych czuwa ratownik dyspo- dziej zat . d · 1
Dla kobiet będzie to luksuPTT-K, ul. Piotrkowska 70, na nujący łodzią i kołami ratun- pr>win;;,y P~:rkozni: ;go k PI.Ja a
omecz~c o
e
kcwymi ·
d t
·
eł ·
1 ·
sowa bielizna damska ozdobio
k _
zaprzestania
ności
ezy po wyp memu po s em
na haftem i aplikacjami oraz
d ?rufe t kąpielisko dla ło- su:'f!c.ii alkoholu w więk~~i
p low~ć w. zakład.zie pr~cy.
barwne bluzki
wełniane
so y mepracu3ące c cąc wy z1an o s ~wy w parku 1 Ma- ilości. Oto w holu ORZZ przy wystąpi
swetry przybrane zamszem
18 urzą.dzono
jechać do strefy nadgranicznej JrL w Rudzie Pabianickiej. 11- ul. Traugutta
welwetem.
muszą złożyć podanie o zezwo hektarowy staw. posiadający gablotę, w której wystawioDla mężczyzn spółdzielnie
lenie na pobyt w tej strefie do c7.ys!ą ';~ę (załozono tam o- no ciekawe eksponaty użyczo
sportowe
produkować będą
właściwej DRN - Wydz. Admi sa<_Imk 1 sluzę), ogromna plaża, ne -przez )Miejskie Prnsekto- Wybrzeża
kurtki wełniane, lamowane dla
nistracyjny z podaniem dokład ~ueszcząca ok: ~O tys. osób to rium. W słojach ze spirytuwiększej trwałości skórą i derŁowickiego
nych personalii, imion rodzi- osk~ałe mie3sce dla wypo- sem oglądamy tu szereg narzą
matoidem oraz efektowne kaW spółdzielni „Konfekcja mizelki.
dów wewnętrznych chorych,
•
ców, miejsca zamieszkania i ~~ : l'"sk
świadectwa o źródłach u trzy- N " ąpie .1 d 0 m~ Jed.ef!- brak. którzy zmarli przedwcześnie artystyczna" od kilku tygodni
Nowością będą też kombimania, poświadczonego przez c ~e po~ia a ~ia~owicie b~ru, na skutek nadużywania alko- wre gorączkowa praca. Canezony dla dzieci w wieku
edyny .k1osk·holu. Obserwujemy więc jego ła załoga wie, że produkcja
p~o::~z~racJl.
komitet domowy.
______________Y_P_rz_e_z ŁZG me za- niszczące działa.nie na wątro musi być wykonana w termiod lat 3-5 z zerowej gabardiny o flanelowym spodzie
b<':, serce, żołądek oraz płuca. nie. Spółdzielnia ot~ymała
z kapiszonem oraz cieple.iNapis obok informuje, że „le- bowiem zaszczytne i odPowiesze kostiumy damskie przvczenie gruźlicy płuc jest u dzialne zamówienia.

nadgranicznej

nosili

Co

Groz'ne
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W stylizowanych

kostiumach
sportowych

0

na Zlocie
młodzież ze Śląska

i

0 ltfftiCh SUkienkach

,,ostroz'nych" zaopatrzen1·owcach

600 ubiorów ło
wickich i 1900 stylizowanych
kost-iumów sportowych o mo
tywach iudowych. Ubiorą
się w nie delegaci młodzieży
z calej Poiski, by pomaszerować w barwnym pochodzie
zlotowym.

)

Uwaga subskryNnli

przy ul. Kopernika 36 jest
ogromny wybór wszelkiego
rodzaju sukienek. Są w kwia
ty, groszki i figury geometryczne, są .większych i mniej
szych rozmiarów, kretonowe
i jedwabne, jasne i ciemne.
są nawet suknie dla kobiet
ciężarnych, których w sklepach konfekcyjnych nie dostanie się za żadne pieniądze.

Narodowej Poiyczki
Rozwoju Sił Polski
Subskrybenci Narodowej
Pożyczki Rozwoju Sił Polski, którzy nie podjęli jeszobligacji,
cze dotychczas
powinni zgłosić się po ich
odbiór do PKO w Łodzi,
Al. Kościuszki 15. Osoby
poza Łodzią
mieszkające
mogą zwrócić się do PKO
pisemnie o przesłanie im
obllgacji.
Wydawanie obligacji odbywa się codziennie w godz.
od 8-ej do 13-ej.
Wśród zdeponowanych obligacji znajduje się pewna ilość obligacji wylosowanych w dniu 1-go kwietnia br. do premiowania i
wykupu.

WTOREK

15

LIPIEC
OZlł

Henryka.
SUTRO

detalu
Zaopatrzeniowcy
przeMHD, PSS czy CO czynią
wazme mężczyzm
jednak z wielką rezerwą zamówienia. Boją się brać zbyt
wiele różnorodnych sukienek.
Dla informacji podajemy, że
w tych dniach nadszedł do ma
_gazynu CO duży transport
modnych sukienek o kroju kimonowym z jedwabiu i kretonu.
W najbliższych dniach nadejdzie jeszcze kilka dalszych
partii.

NOWY !Wlęckowal<lel!O 15!
Wystep:v Operv Sląskiej

g, 19 „Faust''

POLSKIEGO
(Jaracza 27-29) g. 19 .
„Bankrut"
W .\2~ TltLl!lfONY
MUZ\'CZNY (Piotrkowpogot R•tuuowe 154-4ł ska 2431 Il 19,15 „Nie·
8
~trat Potami
911ok0Jne 11zczekle",
~om Miejska MO 253·&0
lr41e1slu Ośr. lnfor. 159-U LETNI (PlotrKOWSk• 94)
Marii

DVZUR~

APTEK

A. s. nr 4 (Przejazd 19).

WOJSKA

g

„ObJeżdtalnia

10 30

społeczna"

•K.INA-•

A. s . nr 43 (Zielona 28),
A, S. nr 44 (Piotrkowska BAJKA f P'ranclszkańska
81) „Nikt nic nie wie",
125). A. s. nr 18 (Zgierska 146), A. S nr 22 (No- dod. „Dbaj o zdrowie"
g. 18, 20, dozw, od lat 14
wotki 12), A. s. nr 21 (La

giewnlcka 120), A. s. nr
35 (Dąbrows.klego 24-b).
A. s. nr 41 (Al. Kośclu
szk! 48) dyturuJe codziennie.
DTZUR POł.OZNlCZO•
OłNEllOLOOlCZN'Y

nzta dyturu1e eałą 110
bę szpital Im. M. curie
Skłodowlktei - ul, Curie
Skłodowskiej 11.

81-:11.r..1.·l:ł\

U\ił:t1U1.0W1CZb2Ul

GD\'NIA

lPl'ZeJ„zd 2) -

„Pod nleb„m fiV<'Vlll''.
g. 16.30f> 18.30, 20.30 ctozw. od lat 18

Progrem naukowr1-oświa
towy nr 33-52, PKF nr
29-52, „Bajka w Unu·
„Zasłutona ra·
sle",
dośt". „Grubasek". g
17, 18. 19. „Dziewczyna
ze Słowacji" g. 20. Pro-

4 DZIENNIK ŁODZKI nr 168 _(H8ł).

l

„

gram dla najmłodszych:
„Chomik - samolub".
„Była sobie mrówka".
„Czarodziejska torba",
g. 16.
!\ft.ODA GWARDIA (dl&
m>nl17.letv - 'Zielona 21
„Bokscrzy" (Przegl. fil
mów młodzież.). dod.
„Ural", g. 16, 18, 20.
IP•n1an1Ck• 173\
MU7."
„Pleśń Ta.jgi" g. 18, 20
dozw. od lat 12
1P1otr'kOWSke
POL.UNIA
671 „Mury Malapagl" ~,„, „nn hnme" Il 16 30
18.30, 20.30 dozw. od lat
14
PR7.EDWll"lqNIJI' (Zerom·
skie.go 14) „Na grani·

cy", dod. „Rozwój form
g, 10, 20 zwierząt"
dozw. o.i lat 12
REKORD (Rzgowska 2)
nieczynne z powodu remontu.
ROMA

I

ntUl'WSkB

~4) -

„Pani Dery" g. 18, 20,
dozw. od lat 14
fdawn Robot·
MA.JA
n11<1 - dl• mlol'tz IK1·
lińskiego 176) ,,Przybra
na c6rka" g. 17.30, 19.30
4oi:w. od lat 18

delegatów

ZBOWiD
W sali Państwowej Filharmonii odbyło się onegdaj walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze członków OdGrodzkiego Związku
działu
Bojowników o Wolność i DeI?okrację w Łodzi. Referat pol!tyczno - organizacyjny wygłosił prezes Okręgu Łódzkiego ZB o W i D ob. Przybył
Stalski.
w czasie zebrania przeanaliz0wana została dotychczasodziału związku,

Przed paru laty często sarkal4ś·
my wszyscy na znajdujące się w
sprzedaty obrzydliwe widokówki
i pocztówki. Były one, jak pa·
miętamy, wytwarzane przez pif·
watnych „przedsiębiorców"', uli!\·
elementarnym wymogom
gały
estetyki i nie przedstawiały ja·
klejkolwiek wartości artystycz·
nej.
Obecnie :r. Inicjatywy łódzkiego
Muzeum Sztuki ro:opoczęto druk
barwnych, pocztówkowych repro·
dukcji szeregu wybitnych dziel
malarski.eh ze zbiorów łódzkiej
galerii sztuki. M, in. ukad;ą się
więc wkróliCe w sprzedaży repro·
dukcje takich np. «>brazów, jak
„Portret syna na koniu" - Jana
Matejki, „Begonie" - Aleksan·
dra Gierymskiego, „Tabor" Józefa Brandta, „Krokiet" - Le·
ona Wyczółkow.skic·go \ In.
Wspomniane już d:r.iclo Matejki
ukaże się także w barwnej repro·
dukejl większego ni:!: pocztówko·
wy forma.tu.
(zn)

(h)

Walny zjazd

A wykonać to wszystko w
terminie nie było łatwo. Trzeba b.yło szukać odpowiednich
materiawstązek, guzików
łów... Trzeba bylo pracować
tak jak Lucyna Staśkiewicz wa dzjałalność

na reproduk(ach
pocztówkowych

COf9dzte1'K;ED\/1?
'f\GNl'llV

gotowe jest już prawie
wszystko. Sliczne błękitne kostiumy oczekują na młodzież z
Wybrzeża, wielobarwne spódniczki - szorty na krakowianki, a misternie haftowane serdaczki na łowiczanki.
Dziś

W

Złotno)
SO.TUSZ <Nowe
„Orzeł Kaukazu" II s.
dod. „Szkoła .,;Iły I zrę
dozw.
cznośei" g. 19,
od lat 12
<Kflińskleiro
STVt.owv
123) „Dziewczyna o bla
łych włosach" g. 17.30,
20 dozw. od lat 14
SWIT (Batuckl Rynek 1)
„Nędznlcy" II ser. dod
.. czy wt.cele. że ... " nr
4-51 g. 18, 20, dozw. od
lat 14
r ATK Y !!'!!enk!ew1cu 40)
Nieczynne z powodu remontu
·
WISLA <Przejazd 2)
„Akcla - B", dod. „w
kraju socjalizmu" nr
2-52, g. 15.45. 18, 20.15,
dozw. od lat u
WLOK NIARZ CPr<'>cnn!kaJ
aktorki".
„Małieństwo
18 30 20 ·30 ' _,
16 3
o.
g
14
dozw. od lii·t
WOLNOSC! cNao!órkow·
kl ego 16) " S ekreta rz
sRejkomu",
dod. „Czy
wiecie, te.„". g u 30
dozw. od
1s.3o. 20 .30,
lat 12

brane fiiterkiem.

Wykonać

znacznie trudniej
alkoholików
Podob
sze niż u niepijących".
nie jest też z innymi chorob.ami. Pokazane są również
.
.
Żle Jest mieć figurę dość kor informacji m. in. sprzedaw- uiem.ne .skutki alkoholizmu ro
O tym przekonała czynie: w Domu Towarowym dziców na rozwój płodu w
P_ulentną.
su: jedna z naszych czytelni- IPSS przy ul. Piotrkowskiej łoni~ matki.
c~e~, ,któr~ chci~ła nab,Yć dla 100, w Domu Kob'iety, w skler Sooł. Komitet Przeciwalkos1eb1e letnią suk1en~ę. Obeszła pie MHD nr 120. Dopiero w holowy wwinien wejść w
ch:yba ze. 20 s~lepow kon!ek- PDT przy ul. Piotrkowskiej 98 1mntakt z działającymi na te
cyJnych i w zadnym z nich znalazło się parę sukienek o renie miasta przychodniami
nie .zn~lazła odpowie~niego szerszej talii, cóż, kiedy bar- pr1.eciwalkoholowymi i postadla s1eb1~ rozmiaru sukni. Eks dzo ·jasnych, podczas gdy kli- rać się o to, aby gablotę tę
<•bejrzała jak największa ilośf.
p~dientk1 rozkładały bezrad- entka chciała cięmną.
(si)
Trudno zrozumieć dlaczegolosób.
me ręce. Mamy sukienki, ale
dla szczupłych pań - udzieliły w sklepach odzieżowych nie
~a odpowiedniej numeracji su Dzieła
lk1en,
.
·
kiedy w magazynach co m"1słrzo'
pędzla

·1

dzieli 4 brygady skupiające ok.
4.800 delegatów wymaszerowały w godzinach przedpołud
niowych do Rudy Pabianiclriej, lasu pabianickiego i Ła
giewnik. W punktach tych delegaci zostali podzieleni na
grupy, które prowadziły zaję
cia pod opieki! instruktorów z
Zarządu łJódzkiego ZMP.
Młodzież w ciągu dnia opazlotonowała kilka piosenek
wych i tańców ludowych. Każ
demu bowiem uczestnikowi
niedzielnego „treningu" zależa
Io na tym, aby przygotować
się jak najlepiej do trzydniowego spotkania w stolicy z całą przodującą młodzieżą.

•
W piątek,
w
ry

o godz. 15
Kultu

Młodzieżowym Domu
odbędzie się wieczór

artystyczny w wykonaniu mlodych.
artystów Opery Sląskiej, którzy wystąpią w ramach realizacji swych przedzlotowych
zobowiązań. W czasie wieczoru
urządzonego pod hasłem: „Tu
śpiewa i tańczy radosna młodość" wykonane zostaną:
arie operowe i operetkowe,
pieśni masowe, tańce.
Część biletów otrzymają delegaci na Zlot bezpłatnie. Pozostałe

nabywać

można

w

MOI, ul. Piotrkowska 104.

Q5 rzegamy„.
ł

Ostatnio, dość często, normal
ny tok pracy brygad monterskich 1V71PJ w domach mieszkalnych zakłócają niektóre ko
mitety· blokowe.
Pr~eprowadzają one wśród
lokatorów składki pieniężne
dla robotników oraz częst.ują
ich ... wódką, chcąc w ten sposób wpłynąć na przyśpieszenie
tempa robót! Jeden z komitetów blokowych „ufundował"
naw~t ostatnio dla pracującej
na podległej mu posesji bryga
dy monterskiej 4 litry spirytu
su!
Podaia„ powyższe. do wiadomości stosujących podobne
metody komitetów blokowych,
jednocześnie
zwracamy im
uwagę,

że podobne postępowanie bę
dziemy w przyszlości piętno
wali na lamach gazety, poda
jąc numery komitetów bloko
w11ch, rozpijających robotni
(si)
ków.

łódzkiego od-

a
wyboru
wykonująca 170 proc. normy, dokonano
Jadwiga. Stefa.fi:ska - 158 proc. władz ZB o W i D. ·
oraz k1erowmczki modelarni
Gogolewska i Niewiadomska,
aby wszystko było gotowe na
czas,. _aby młodzież mogła wystąp.ie na Zlocie jak najokazaleJ.

•

rn'\m.

następnie

nowych

IEToREMP"ŁODlł~I

0

bonach.

ml,,Sft0•lłUSZCZ0WJCh
.l_'odajem! dodatkowo,, że po od·
b1or bonow na sierpień 1952
r. emeryci i renciści zgłoszą się

~zie~:i~~~Y~~ren':t':~aclio~:;!3:i~~

wych od dnia 26 do 31 lip.ca 1952
r. wg następującego porządku:
ŁODZ - SRODMIEScm parter
w podwórzu - Kom1sariat nr 1
i 2 w dn. 26. VII. 52 r., Ko1111i.sa·
riat nr 3 i 4 w dn. 2s. vu. 52 r.,
KomLsarla.t nr 5 I 6 w dn. 29. vu.
52 r., Komisariat 7 w dn. 30 VII.
52 r„ Komisariat nr 8 w dn. 31 •

vu. 52 r.

ŁODZlll• POŁNoc

przy ut. Cie-

Komisariat nr 9 w
8 dn, 26.VII. 52 r., Komisariat nr 10
w dn. 28. VII. 52 r., Koonisariat.
nr 11 w dn. 29. VII. 52 r .• Komi·
sariat nr 12 w an. 30. VII. 52 r.,
Komisariat nr 13 w an. 31. VII.

sielskiej

52

Ł<ioz • POŁUDNIE parter w
podwórzu - Komisariat. nr 14 w
dn. 26. I 28. VII. 52 r., Komi„ariat
nr 15 w dn. 29. VII. 52 r., Komisariat 16 w. dn. 30 .. 1 31. vu. 52 r.
ReJestracJa bonów dla ww osób
odbędzie się w dnm 1 I 2 sierpnia
1952 r.
Pra·cownicy sektora prywatnego odbiera.Ją bony w zakadac1'
Pra,cy poprzez swoje zrzeszenia
względnie Okręgowy związek ce
chu podobnie jak otrzymywa.lf
bony na Upiec 1952 r., od dnia 15
do 25 lipca 1952 r.
Wszy·stkie Zakłady Pracy za·
trudnlające powyżej soo pra·cow·
ników pobiorą bony mięsno-tlusz·
czowe w dniach: 19, 21 l 23 Jlpca
1952 r.
Pracy zatr_udnia.lace
Zakłady
od 201 do 5UO pracownlkow poblo·
b«>ny mlęsno·tłunezowe w
rą
dniach: 24 1 25 lipca 1952 r.
~A CHĘTA (Zl(ler$k• 2s1 Bony przy od~iorze należy
Nieczynne z powodu sprawdzić, g!1yt zallne reklama·
cJe po odejściu
,remon.tu, · być u_ nie mosa
.wzclednlone.

I

I

Branżowy. Okazuje się, że t!I
tej materii i łodzianie nte są
Ul.. Pił?k;ia między innymi bez winy. Zazwyczaj o potrzenazywa się tak dla~ego, że jest bie remontu pieców przypomibogato zadrzewiona. Rośnie nają sobie wówczas, kiedy w
tam wiele lip. Lipy jak sama piecach trzeba j1Lż palić, to
nazwa wskazuje kwitną w znaczy w paid„ierniku, czy
lipcu. A kwiat lipowy jest po- listopadzie. Wtedy spóldzietnie
środkiem leczni- mają nawal pracy, a klienci
pularnym
czym. Wiedzą o tym mieszkań denPrwują się, że długo muszą
cy ul. Piękr.ej i zbierają pilnie czekać.
W związku z tym przypomikwiat Hipy.
Inicjatywa godna uznania z namy wszystkim właścicielom
malym zastrzeżeniem: kwiatu :" epsutych pieców, że obecnie
tipy nie notrzeba obrywać z j1?st na3"od-r.owied11ie3·sza pora,
,..
"
ca.lymi galęziami . Jak to robili -iby zgłaszać remonty. Zapoprzypominamy
domu przy ul. minalskim
mieszkańcy
"
. l'n: Ż eroms k ie. . a d resy spo'ld zie
p·tę k ne3' 63 . 13 b m. o go d zinie
18 oblamali oni gałęzie drzew, go 9.5, Poludniowa 3, Narutoa dopiero na podwórzu .zbie- wicza 11, Traugutta 4,
rali z nich kwiaty.
. REFLEKTORKU I
To się nazywa •uż nie zbie- KOCHANY
'
raniem kwiatu, lecz po proPiszę do Ciebie abyś laskastu nit:zczycielstwem i wanwie rzucił snop światla na
dalizmem. '
Julianów, a szczególnie na
kiosk PPK „Ruch" stojący na
DEPESZA PIONIERA
rogu ulicy Zgierskiej i Piob" ·
·
·
t
J
fl kt
K h
e- rowiczowe3. Powy, i3ane szyoc any Re e orze.1
stem pionierem stop. Od tygod by, polamane okiennice i kolor
nia już przychodzę do pracy kiosku pomalowan~go w cętk t
l
·
k" t
on rast z
w krótkich spodenkach stop. i worzą niemi y
W kiosku
ogrodów.
~ielenią
Samopoczucie mam doskona}.e stop. Koledzy stanęli na wy tym nie można n~gdy otrzysokości zadania stop. Nie obu- mać lepszych gatunków papie
rzają się stop. Nie krytykuj11 rosów, a sprzedawca tlltmaczu
.
moich owłosionych nóg stop. się, ze nie otrzymuje ta!dej ilości jaką potrzebuje.
z. B.
Państwowe Teatry Lalek. Pytanie: Czy nie można na
mie•sce odrapanego kiosku po
,
stawić nowego o bardzieAJ este ·
O PIECACH,
ZDUNACH I KLIENTACH tycznym wyglądzie i za0ii:>ago w większy wybór
trzyć
.
.
.
.
•
dzielnica
aby
NapisaHsmv kiedyś „Uwagi papierosów,
bra•
krytyczne o zduńskich punk• r:~sza nie odczuwala
.
na które kow?.
taeli uslugowych"
~
ln'k
t
C
·
'
.
.
. zy e 1
'
Związek
odpowiedzial nam

W SPRAWIE LIPY

Jeszcze

I

Sportowcy
przed Zlotem

HELSINl(I PRZED STARTEM

Kiedy startują

Polacy

.

Opubllkowwny został dokładny
program
konku.rencj.t ollmpijak.lch. Start Polaków w · poszczeg6Inyrh dysoeyplinach sportu jest
następujący:

Lekkoatletyka, w tej dy'llcyplinie drutyna PolSlka startuje najliczniej. Konkurencj.e Iekkoatle·
tyczne ro7'poczynają się w niedzielę 20 Upca o godz. 10 i trwać
będą nJ.eprzerwanie do 27 lipca
(niedziela). Zakońc!';y je o godz.
17. 20 szt&!eta męska 4Xloo m.
Gimnastyka. zawody rozpoczyłl.aj ą slę już w sobotę 19 li.PC• o
g<>ciz, 10 i trwać będą do czwartku 24 lipca.
Wlo~la.1JStwo. Przedbieg! ro.zpoezynaj 11 się 20 1!pca o godz. 9 rano, a finały prze.wi.dztane zostały
na czwartek 24 U,pca, kiedy odbę
dą Się finały w konkurencjach:
Jedynki, dwójki bez sternika,
,dwójki z~ sterni:kiem, czwórki l
ó&e.mkl. Zakończenie 1 uroczystość
Wręczenia

medal! o godz. 19.30.
Pływacy startują po
!'Iz Pierwszy dopiero w sobotę 26
lipca o godz. 10 rano w przedbiegach 100 m stylem dowolnym
(mężczyzn) i 200 m stylem klasycznym (kobiet). Zakończenie konkurencj! pływackich odbędzie się
W &ob<>tę 2 sierpnia w godzinach

• Rozpoczęcie eliminacji piłkarskich • Brazylijska ionglerka • Przed meczem Polska •
Francja • ZSRR faworytem
Gdyby przeprowadzić · ankietę, kto w okresie przedolim
pijskim w Helsinkach bardziej
jest zaaferowany, dziennikarze
sportowi znaleźliby się bezwzględnie na jednym z czołowych miejsc.
Czasem, gdy jest nawet okazja do chwili wypoczynku,
dziennikarze starają się o samochód, aby odwiedzić jeszcze
reprezentację

jakiegoś

pań-

stwa. Czas ucieka tak szybko, że niejednokrotnie zapominamy, iż zbliża. się termin uroczystego wciągnięcia flagi
olimpijskiej na wysoki maszt.
W OBOZIE POLAKOW

Pływanie.

\\<ieczornycłl..

Zapaosy. Początek 20 l!pca. Wal·
ka w stylu wolnoamerykańsldm,
W której to konkurencji dru~yna
Polska nie startuje.
Zapasy w· stylu klasycznym, z
Udziałem drużyny polskiej, rozpo
czynają się w czwartek 24 lipca
o godz. 1 rano kontrolą wagi,
C!ętkoatletyka. Sl/tanglścl rozpoozynaJI\ swe konkurencje 2S lip
ca, a kończą je 27 lipca.
Bou. spotkania plę§ciarzy rozpoczną się 28 Upca o godz. 10 rano 11<ontrol11 wagi 1 trwać będą
nieprzerwanie do soboty li sierpni.a, kiedy odbęd11 się walki finałowe.

PIŁKA NOŻNA.

Dzl$ era1:\:
ZSRR - Bulgarta
Rumunia - Węgry
Dania - Grec:ia
J'ug<llSławia - Indie
Polska - Fran~a

Sportowcy polscy od paru
dni przeprowadzają w
wiosce olimpijskiej w Otaniemi staranne treningi. Lekko·
atleci narzekają trochę na zbyt
twardą bieżnię. ćwiczą jednak
ambitnie. W najlepszej formie
są obecnie miotacze.
Hokeiści na trawie, dzień w
dzień spacerkiem maszeruja'
do niedaleko położonej wsi
Kapyla. Tam pod okiem swego
instruktora szykują się do
pierwszego meczu z reprezentacją Niemiec zachodnich. W
roku bieżącym nasz najbliższ"
olimpijski przeciwnik wygrał
ze Szwajcarią i Luksembur·
giem. W dr~ży_nie tej gra
t.rzech zawodm~ow przedwoJenny h
kt·
h St lt
c • z . oryc
? enb7rg j.est uwa~any z~ na?mocn:ejs~ą pozycJę .. Dziennikarze
merruecc
t
h k · tó
.
Y YPUJą.
O eis W
Niemiec zachodnich na kandydatów do IV lub V miejsca.
już

DZIS

WYBIEGNĄ PIŁKARZE

Dziś rozpocznie się elimina·
tu · · 'łk
CYJny
rmeJ Pl arski.
Podczas treningów Brazylijc:z:yk6w, .którzy zmierzą się w
eh.min~cJi z Holan.~iią, ~o~wi~'.
dziła ~ię wprawdzie opmia,
S:J:'nowie Południowej Ameryki są prawdziwymi żongler 9 m · p'łk" 1 t · 1 · d ś' I
i 1 i, a e s 1ze aJą o c s a

Jutro graJJl:
Holandia - Brazylia
USA - Włochy
Luk·s emburg - Anglia
Egipt - Chi!•

El

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

Pracownicy poszukiwani

Kierownika planowania, majstrów WYkwalifikowanych i tkaczy na krosna kortowe i an.
gielskie, przędzalników, na samoprząśnice
elektryków, to.karzy i ro~otnlków g0spodar~
czych zatru~ą na~ychm1ast Zakłady Prze.
mysłu Wełnianego 1m. Piotra Bardowskiego,
Łódź, ul. Gda~ska 80 Zgłoszenia osobiste
przyjmuje Wydział Personalny,
1868 _K
Szczotkarzy wykwalifikowanych zatrudni natychmiast Spółdzielnia Pracy „Szczotkarz" Łódź, ul. Zielona 14. Zgłoszenia osobiste przyjmuje referent Personalny. Warunki płacy i
pracy do omówienia.
1858-K
Tkaczy na jedwab, przewlekaczy, miarową,

sprzątaczki, gońców, portJera:rew_identa, stra-

żnika

przemysłowego i strazniko": p. pożar.

zatrudnią natychmiast Północno-Łodzkle Za.
kłady Przemysłu Jedwabniczego. Zgłoszenia
przyjmuje Dział Personalny ul. Wierzbowa 18

w godz. od 7 -

15,

1855-K

10 monterów samochodowych wykwalifikowanych,
15
pornocnikówmonterów samochodowych i sprzątaczki do biura zatrudni natychmiast P.K.s. Ekspozytura osobowa Łódż,
ul. Worcella 17-19, Zgłoszenia osobiste przyjmuje Dtiał Kadr II piętro pokój nr 14.

1846-K
2-ch kalkulatorów. oraz głównego księgowego
zatrudnią natychmiast Zakłady Slusarsko-Me·

chanlczne Centra~n~ch Ogrzewań i Urządzeń
Chłodnicowy:ch Łodz, ul. ~2-?o Lipca 1. warunki płacy i pracy do omow1enia w zakładzie.
1857-K

O ._,(!ł'QSZenJ"a
LZltARZB

Dr

d robne
WOYNO

spec'allsta
'

~~~~~-----·l~~i~~ch skórny;~bu~~~~;

Dr Z~óURM.A.N specJal1- p•Jłciowe. Nowotki 7 front
•t• s.; rne, weneryczne
,
ł-ł.30, ł-e ~aru~o.w_l!!.l';ą Itil, 16--18.
- - 9519-G
2
_
'-\.

(Obsługa własna
bo. .,Zresztą na paru treningach Brazylijczycy jakoś leni·
·wie zabi-:!rali się do strz,ału.
Ir.teresowała ich raczeJ zab11 ·
wa z piłką i to zabawa na
efekt.
Piłkarze Chile w rozmowie
o swoich szansach z Egiptem
nie ukrywają, że w odniesieniu do nich ciężką rękę miał
ten, który wyciągał losy. W
rozmowach Chilijczycy wskazują na zawodowstwo,
jako
przyczynę obniżenia poziomu
amatorskiego sportu piłkarskiego, Chociaż piłkarze tego
kraju dysponują dobrymi warunkami fizycznymi i imponujaco reprezentują się
pod
Względem kondycji, nie liczą
na sukcesy, bo drużyna Chile
posiada duże zaległości pod
względem
wyszkolenia technicznego.
NASZ PRZECIWNIK
Niewiele było czasu na posiłek. A jednak podczas śniadania Polacy długo gawędzili z Francuzami. Rozpoczęła
się wymiana poglądów. Obie
strony nie przez kurtuazję.
lecz na podstawie papierowych
obliczeń doszły do wniosku,
że wskazanie na zwycięzcę w
tych zawodach byłoby bezsku
tecznym szukaniem kwiatu pa
proci. Tu zadecydować może
zwy~ły przypadek, jedna mała nieuwaga bloków defensyw
nych, jeden szczęśliwy strzał
na bramkę.
Piłkarze francuscy ściągnąw
szy do sweJ· drużyny posiłki
aż z Afryki, chcą nas widocznie zaskoczyć szybkością. Toteż jednemu z nich ,,wyrwało"
się pytanie, czy walorem polskiej drużyny jest technika,
czy szybkość? Powiedzieliśmy
prawdę. Szy~kość! Porozun;iewawcze spoJrzema rozmowców zdradziły ich zaskoczenie.
Wówczas dopiero rozmowa
ł
·
d b
rozpoczę a się na
o re. Myś-

Dr MARKIEWICZ specJa
Usta skórne, weneryczne,
moczopłciowe. Piotrkowska 10-6.
(9243-G>
Dr CZYŻYKOWSKI choroby serca 1 reumatvczne
4-6 Gdańska 65a.
Dr Jadwiga ANFOROWICZ skórne, weneryczne, kobiece 3-7 Próchnlka 8. •
(9220-G)

'

~:ór';!,s~~':::;~~~~ro~r.

Wleckowsk.Jego 28 7.S0-9,
L7-1uv.
18187-G>
Dr KOWALSKI specjal!sta skórno - weneryczne
4--7 Piotrkowska 175.
Dr PIWECKI wewnętrz·
ne, płuca, serce 3 - 7
Piotrkowska 35. (9708-G)
Dr GLAZER Powrócił specjalista skórne. weneryczne 6-ll Andrze1a 28
Dr BIBERGAL &pecjallsta skórne, weneryczne
4-6 Piotrkowska 134.
Dr LESNIEWICZ chirurg
przyjmuje 18-19 Jaracza
36a tel. 224-09.
(9498-G)
PR.ZESWIETLANIA rent
genem
płuc, serca I ŻO·
żołądka. Obr. StalLngradu 76.
(9784-G)

SPRZEDAM 2 place Wi-

śniowa Góra. Wiadomość
Łódź Narutowicza 31-18

rano.
(9789-G)
MOTOCYKL '?ornax 250,
stan idealny sprzedam
natychmiast. 1 Maja 20
_!ll'......41
(9798-G)
SPRZEDAM wózek czeski głęboot!. Łódź, Prole
tariacka 22-1
SPRZEDAM maszynę do
szycia „Singer" Narutowicza .23 m, 28.
SPRZEDAM motocyltJJ z
docze)Jlką lub osobno mo
cy 500 cm „Imperial" Łódź-Stoki
ul. Henry~owska 3.
(9702-G)
WOZEK spacerowy sprze
dam. Więckowskiego 39
m. 36.
(9713-G)
SPRZEDAM tt)Otocykl DKW 300 cm. Zgłoszenia
Zielona 63 m. 10 godz.
17 - 20________
1-9

SPRZEDAM motocykl NSU 200 cm w do,b rym
stanie Łódź, Wschodnia
56 Zakład Blacharski.

ZAOFIAR.
PRACY
______
....,_.;.
__ .;..;;-.;.._.;..;.;;.;-.;_;....__
POTRZEBNA pomoc do~
mowa oraz wychowawczl
m do dziecka .na wyZEF
jazd. Aleja Koścmszki 32
AR kontrolny
do m, 6.
(9799-G)
sprzedania
Komis MHD
Plac Wolności 7.
• mowa
POTRZEBNA
pomoc Wado- gosposia.
ELEGANCKI nleprzema- runki dobre Piotrkowska
~alny płaszczyk damski 109-6,
(9796-G)
i
męski, palto męskie FRYZJER damsko-męsk1
rozmiar do 170 em sprze .Potrzebny. Rzgowska 52.
_d_!I~!!~:__ NATYCHMIAST potrzeb
RABKA. Parcela budo· na pomoc domowa. wawlana - centrum Zdroju runki dobre. Łódź Kiliń
3.200 m kw. okazyjnie sklego 30-27.
sprzeda „Informator" - GOSPOSIA z referencja
Kraków_.-±:1.jarska 19.
m! potrzebna, Jaracza 14
„OBOJ" kuplę lub za- .!11· 45.
(9765-G)
mienię na „Jazz" komLOKA B
Piet. Anton! Janicki L
Bydgoszcz, Olszewskiego
_4-2.
(1865-K) ZAMIENIĘ 2 pokoje, ku
h la ś ód i ś i Gd ń
~ę~oZEDAM okazyjnie ~k~ ~a ~ p~k~j~ ~uch~i;
den Wy pomocmk, kre- w śródmieściu Łodzi. s tół bi
ska 94s • urko. Zgler Gdańsk ul, Garncarska
godz. 18-20
30-7.
(1863-K)

~ ~-akł. '3:r.i. a .•. w• ..PrU&'!..•

Wo.t. lll. &wi.r.a D.

my wyjaśniali, na jakich podstawach zbudowane jest wychowanie fizyczne w naszym
państwie, a oni nie bez nuty
żalu narzekali na stosunki panujące w ich ojczyźnie. Tam
każdy lepszy piłkarz
amator
przechodzi na zawodowstwo.
Zarabia tak długo, jak długo
menażerowie uznają jego zdolność na boisku.
Potem znika be:& śladu z horyzontu.
Często, jako nieW)'kwalifikowany robotnik, błąka się po
ulicach Paryża. nim znajdzie
jakąś pracę, która ledwie star
czy mu na życie.
W warunkach wyciągania
szponów po najbardziej utalen
towanych amatorów, trudno
Jest - mówili Francuzi - o
skompletowanie silnej; zgrai:ej dru~~n!.· W obecnej chwilt wy~ozmć trzeba stopera
Elloy'a i napastników Lefevr'a i Chouki'ego.
WSZYSCY MOWIĄ
O TYM MECZU
Wielkie zainteresowanie wy
wołał
również
eliminacyjny
mecz
ZSRR
Buł
garia. Miejscowa prasa przypomina ostatnie wyniki pił
karzy bułgarskich w Moskwie, uważając jednak radziec
ki zespół za zdecydowanego
faworyta. Równi'ez' J'ednym z
pewnych faworytów miejscawej opinii są Węgrzy, którzy
wystąpią z Kocsisem i Puskasem na czele - w linii napadu i swój pierwszy mecz grają z Rumunią.
Jedenas.tka radzl'ecka w skła
dzie swym posiadać będzie
Pietrowa, Trochimowa, Bobrowa, !lina oraz znanych z występów w Polsce zawodników
Dynamo Tbilisi
bramkarza
Marganija, nie~mordowanego
pomocn.ika Antadze, doskonalego kierownika napadu Gogoberidze i Czekauselego. Oczywiście iż w teJ· chwili wy. . . '
. .
mieniem wyzeJ zawodnicy są
duży poikój
na poliobny lub pokój z
kuchnią.
Oferty Biuro
Ogłoszeń
Piotrkowska
l04a pod „Fel!cja".
MIESZKANIE 4-pokojowe, kuchnia wszystkie
wygody Szczecin śródmie
ścle
zamienię
na Łódź
mniejsze. Wiadomość Łódź, tel. 124-21.
ZAMIENIĘ pokój, kuch
nia, przedpokój, 0 gródek
na dwa pokoje, kuchnia
najchętniej okolica Dąb
rowy, Chojen przed koleją. Oferty Biuro Ogło
szeń
Piotrkowska 104a
p<>d „9742".
(9742-G)
· PRZYJMĘ
do wspólnego pomieszoezenia 2 sublo
katorów, Zamenhofa 19,
m. 23.
(9710,G)
ZAMIENIĘ
dwa pokoje,
kuchnia, wYgody na pokój, kuchnia. Oferty Biu
ro ogłoszeń Piotrkowska 104a pod „Jolanta".
POMIESZCZENIA umeblowanego niekrępujące
go poszukuje solidna. Tel. 172-88 od 14-16.
NAUl\A I W'k \;HOW.
ZAMIENIĘ

lllASZYNOPISANIA, ste·
nografla biurowa. Kursy Stowarzyszenia Stenografów - Maszynistek. Zap!sy, Klllńskiego 50,
_ _ _ _110:7.Nł!
...,..______
CEROWNIA artystyczna
uszkodzonych ubiorów ul
Zielona 6 (dawniej Legionów).
(9731-G)
Z O (,J 8 \'

SKRADZIONO leglt. służ
bową wyd, PRN Wydz.
FinansoWy, 2 legit. tram
wajowe,
legit. TPPR,
L ż PCK

d:nkową ~ ~~it:We~:

niem na złożone doku·
men ty. Kazimierz Plecho
ta, Sienkiewicza 52.
!!!.

.r.•Plot.a 4rWt. mai. H

Zwycięstwo
piłkarzy CSR

Na leningradzkim stadionie pił
karska reprezentacja C3R roze·
LOKOMOTYWA" grala towarzyskie spotkanie z
miejscową
drużyną Dynamo. Zatopek nie może uskarżać Meez .:akońoezył się zwycięstwem
się na samotność. Gdy wycho- drużyny
cz.echosłowaekieJ
6:1
dzi z hotelu, od razu zjawia się (1:1).
grupa
„łowców" autografów.
Wraca do hotelu - to samo.
A przy tym sposób bycia czechosłowackiego mistrza bieżni
jest tak ujmujący, że niemal
Wyśdg australijski na 18 okrą
wszyscy
lekkoatleci świata
żeń toru wygrał Bek (Włókniarz
chcieliby z nim zamienić kilka
Lódt) przed Klabe-cklm (Ogniwo
słów. Najczęściej rozmowa taSzczedn). Niespodzńewane 'l:WY·
ka kończy się na migi. Ale
clę5two w wy§<:igu jedno.godzin•
sportowcy i w ten sposób wynyui odniósł Orzeoehowskl (WKS
bornie porozumiewają się z
suzec1n) przed Murowanle-cklm.
sobą, więcej na migi umaBek I Wiśniewski wy-cofali się
v.ri.ają się na spotkania, ba nawet omawiają szanse w zbli na skutek defektów.
żającej s-ię walce najlepszych
sportowców świata.
Słąsk
A tymczasem w jednej z naj
•
•
większych kwia~iarni Helsinek
Piąty występ piłkarzy wiemłode blondynki plotą lauro- deńskich FAC w Polsce przy.
we wieńce. Kto wie, ma.że właś niósł im porażkę w Chorzowie
nie i one przy wykonywaniu z reprezentacją Sląska 0:3
swej czynności zastanawiają (0:1). Przez cały• czas Polacy
się nad tym, na czyjej szyi mieli dużą..-przewagę i gdyby
wiatr targać będzie zielonymi nie doskonała gra bramkarza
listkami.
Va!<mtina, wynik końcowy me
Zootvel czu byłby dużo wyższy.
„CZESKA

z Helsinek)

SKRADZIONO !eglt. uprawniającą do kontroli
przedsiębiorstw. Plechota Kazimierz Sienki ew!cza 52.
(9757-G)

kandydatami do drużyny pił
karskiej ZSRR, jednak skład
na pierwszy mecz z Bułgarią
·zostanie podany do wiadomości wieczorem
w przedzień
spotkania.

Łódzki Komitet Kultury FizyC%
nej podaje do wiadomości, że ci
wszyscy sportowcy, którzy zakwalifikowali się na wyjazd do
wa.rszawy na Zlot, powinni dziś
o godz. 17 pnybyć na stadion w
Parku Ludowym na ostatni tren ing i po otrzymanie sprzętu reprezentacyjnego.
Łódź reprezentowana będzie na
Zlocie przez 250 spor towców. Wy
ja:r-d do Warszawy nastąpi 17 bm.
w godzinach rannych.

Bek plerwszy
na torze szczeci6 skim

FAC 3 •O

•
wł}g1erscy

Lekkoatleci
.

ich 33 rekordy

l

szczególnie mocną pozycją wę-,ly wynik 53,44 m ora'l: wynik lha·
gierskiej ekipy olimpijskiej jest rosa na 2000 m - 3:17,Z.
lekkoatletyka. Wystarczy powiew węgierskich kolach sportodzieć, że przez ostatnich · kilka wych wysuwano swego czaslł obamiesięcy pobito 33 stare reltordy. wy,
czy olbrzymia Ilość rekor·
Z tego na 11?Jeeeg6lne wyr6:inleni~ dów, które padły w ostatnich cza
za,sluguJe wynLk Beresa 3:48,4 na sach nie jest przedwczesna, czy
noo m.
lekkoatleci, którzy startować bę
Ciekawą po&tac!ą w węgierskiej dą w czasie igrzysk w Helsinkach
lekkoatletyce jest miody miotacz będą mogli tam osiągnąć szczytomłotem Csermak, który mając za wy punkt swej formy.
ledwie 20 lat rokuje wielkie na- Odpowiedział na to przemawiadzieje na przyszłość. W 1949 roku jąc przez radio rekordzista w bie
rzucił on zaledwie 31 ro, ale już gu na 1500 m Erno Beres, krótko
w 195{) r. osiągał ~.48 m. W tym po uzyskaniu rekordu. Swoje tre·
roku odniósł wspaniałe zwyci~- ningl - powied2!ał o.n - prowastwo nad Nemethem. w czasie za dzę punktualnie I planowo. Już w
-..yodów, w który~h stary mistrz o- roku ub. planowy trening po~~fe1~~i~. c~.;1~!k ~!:n ~ł~.ej ~~~ :Imwn~ii'!~:,11~~ ~~':Jetn~
Kiedy mówimy już o możliwo- w tym roku prawidłowo przepro·
ś~!ach. wę~ierskich sportowców na wadzane trening!
poi;walą mn'e
011m.p1adz1e, wsporo.nieć trzeba o Jak i moim kolegom na start w
wyniku Ferenoea Klrosy, . który w Helsinka.eh w p.ełni naszej formy.
rzude dyskiem 05 1ągnął wspania-

ZGUBIONO legit. Zw.
Zaw. Prac. Przem. Metal.
Stanisław

$.

Gwizdała.

ZGUBIONO dnia 27 czer
wca
dowód kolejoWy,
leglt,
Zw. Emerytów
legit. SZJkolną, skierow;.
nie do pracy w Białym
stoku. Nazwisko Auzelma Stępień Radomsko
wieś_Mło.<!~awy_ 1~---·
TECZKĘ zawierającą ze
szyt magazynoWy 1 rachunki pozostawioną w
tramwaju nr 8 proszę 0
zwrot. Lima-nowskiego 34
Teodor Ptasiński.
ZGUBIONO
Jegit. zw.
Zaw.,
leglt. służbową
7599 Ożarowski Mirosław
ZGUBIONO legit. szkolną III TPD na nazwisko
Andrzej Pil!tkowsld.
ZGUBIONO leg!t. szkolną na nazwisko
Marian
Lachowski ul. Jaracza 14
ZGUBIONO
legit. Zw.
Zaw. Nazwisko Leonard
Mare1niak Łódź, M. Bucz
ka 14
(8933-G)
ZGUBIONO
indeksna nr
170 PWS:I? w Łopzi
na
zwisko Eugeniusz Strzecha ul. ZelaznL13_._ _
ZGUBIONO Jegit. zw.
Zaw. na nazwisko Zygmunt Kwiatkowski, Wigury 17.
(8935-G)

t

P.

MARTA JASIŃSKA
z

Kulpińskich

opatrzona św. Sakramentami zmarła
dnia 12 lipca 1952 roku.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi we wto_
rek o godz. 17.30 z domu żałoby przy
ul. Jaracza 30 na Stary cmentarz rzym.
katolicki przy ul. Ogrodowej, o czym
zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym
żalu

9798.G

Mąż,

I

siostra I rodzina

ZGUBIONO legit. stu- ZGUBIONO leglt. szkoldencką WSE.
Nazwisko ną nr 132 na nazwisko
Allna Horanin Warszaw- Józef ~ond_eJ._ _ _ __
ska 31.
(8960-G)
ZGUBIONO legit. sz.kolZGUBIONO leglt. szkol- ną. Nazwisko Teresa Wla
ną
Jolanta Malinowska, zło ul. Nowomiejska 5.
ul. Żeromskiego 39.
ZGUBIONO legit. Zw.
ZGUBIONO legit. szkol- Zaw. Zdzisław Burkacki
Łódź,
ul. Kraikowska 10
ną
Hal!na Tomczewska,
m. 3
(8740-G)
J. Stali.na 28
ZGUBIONO leglt. szkol- ZGUBIONO kartę przeFarną Edward Strzelec, Do- mysłową na firmę
bra 3
(8964-G) biarnia „Wisła" 1 S-ka
Łódź, Stanisława nr 2.
ZGUBIONO legit. Ubezp.
Społ.
Nazwisko Lucjan ZGUBIONO leglt. szkolBart~zek
ul. Andrzeja ną Julian Litwin, Nowot
(8868-G)
struga 43.
(8973-G) k! 25-63
ZGUBIONO legit. szkol·
ZGUBIONO leglt. Zw. ną na nazwisko Barbara
Zaw. Emma Zaręba - Prykowska Łódź, NowoŁód, ul. Zarzewska 41.
miejska 11,
(8893-G)

ZGUBIONO
leglt. UŁ
11087
na nazwisko Maria
Kwiatkowska, Wigury 17
ZGUBIONO leg!t. szkolną I ZMP Krystyna Mi· - 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
lanr•wska
(8940-G) E
WYDAJE lnstytnl Prasy „CZYTELNlK"
ZGUBIONO Jeglt. Zw. !: Rec!akcJa I AdmtmstracJa. Lóat. ul PtotrkowS.kl 96
Zw. n1' 204126~16331 na na stel Centrala 283·0,0, Red Nacz 125·64. godz przyj'.
zwlsko Eugenmsz Andra- =12-13 Sekretarz odpow 204-15 godz przyJ 10-:12
siale
(8942-G) §i dział gospodarczy 141·10. dz.l'a1 sportow:v' 208-95:
ZGUBIONO leg!t. ucz- :
dztał rnleJsk! ll4-U. c!ztaJ listów 143:.iio.
nlowską na nazwisko Je i: RedakcJa n:kopts6w n1e twraca. za tre~(' 1 terminy
rzy Staszczyk Łódź. Mle !
Ogloszel'l Ole bierze oc:\powledzlalno~cl .
szczańska 13
(8947.G) :DZlaJ ogłoszel'l Piotrkowska l04a. tel 111·.~D 1 ttf. 7 ~.
ZGUBIONO leg!t Ubezp :
czynny 8-16. w sobóty 8-14.
·
· - Prenumerat• miesi""
-• ł os k
1
Społ na nazwi&ko Maria
~
~-zną "" · • warta n11 r:ł lZ.15,
Kędzierska zam Ba.rska E półrocznie zl tUD przyjmują wszystkie Un:ęc!y
20 (Zdrowie)
.
i: I Ag~ncje Pocitowe oru 11.stonosze mleJM:y I wl~J·
-~---,,_,~-·----- : scy Jla terenie całej Polskl w terminie c!o u każ•
ZGUBIONO Jegit. szkol_ dego m~a na okre" następny.
ną Marian Bardyan. - ,.,
I. Redaguje KOLEGIUM REDAKCYJNE

=
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Kolarze z całei Palski stanęli na sfarcie

T. Gabrych (Wlókn.

Ł.) zdobył

puchar przechodni
Łódzkiego"

Redakcji „Dziennika
· Na start wyścigu kolarskiego przyjechali do Łodzi kolarze
z całej Polski. Około 400 zawodników zebrało się na Placu
Komuny Paryskiej by wziąć u dział w uroczystości otwarcia
zawodów przed udaniem się na start za miasto.
Pierwsi ustawili się turyści, dalej kartowicze, a na końcu
licencja. Raport 0 Ilości startujących zawodników zdał re_
kordzista świata Teofil Sałyga, Następnie red. naczelny „Dz.
Łódzkiego" Wojciech Knit.iel powitał w serdecznych ~łowach
startujących zawodników. Starterem honorowym był przed.
stawiciel Gwardii Zygmunt Kowalski.
Po skończonej defiladzie kolarze udali się na start ostry.

cają

na szosę szutrową do Pa.
bianic. Wszyscy jadą bardzo
ostrożnie, żeby nie przebić gu
my Drobne kamyki są ostre
i niebezpieczne. Zaraz będzie
asfalt do Łodzi. Gabrych jedzie bardzo dobrze ' taktycznie.
Jest wyjątkowo spokojny i pil
nuje Drążkowskeigo f Królaka.
W czołowej grupie znajduje
się czterech zawodników: Drąż
kowski, Ulik, Gabrych I Kró_
lak, W drugiej grupie jedzie
Wójcik z Łasakiem. Trzeba do
dać, że Wójcik WYczerpany zo
stał ucieczką, a na domiar złe.
go złapał gumę.
Kolarze są już na ulicach
miasta. Na bruku ul. Wólczań
skiej trzeba jechać ostrożnie.
Gabrych z Ulikiem znają .tu.
taj prawie każdy kamień i
końcowy odcinek trasy jest dla

nich znacznie łatwiejszy niż
dla kolarzy zamiejscowych.
Na stadionie Włókniarza na
kolarzy czeka kilka tysięcy wi
dzów. Pierwszy przez br.amę
wjeżdża Gabrych, ale tuż za
nim j'est Drążkowski. Na bież.
ni stadionu rozgrywa się pię
kny finisz 0 każdy metr bież.
ni. Gabrych lepiej bierze wiraż i Drążkowski nie może wy
sunąć ·się do przodu. Na osta.
tniej prostej obaj walą pełnym
gazem. Gabrych ma lępszy finisz i ZWYcięża ·Drążkowskiego
zdobywając puchar przechodni
redakcji „Dziennika Łódzkie.
go".
Z wieńcem laurowym i z bu
kietem kwiatów defiluje przed
trybunami.
Obok więc nazwisk dotychczasowych ZWYcięzców· Rzeźni

ckiego (trzy razy), Sały-gi, Wój
cika i Waliszewskiego widnie
je teraz nazwisko Tadeusza
Gabrycha z łódzkiego Włók.
niarza.
Oto WYp.iki oficjalne:
1) T. Gabrych (Wł. Ł).
2) T. Drążkowski (CWKS)
.M. Ulik (Gwardia Ł.)
4) St, Królak (CWKS)
5) w.· Wójcik (CWKS)
6) Łasak (Gwardia \V.)
71 Chwiendacz (G. Kat.)
8) M. Więckowski (CWKS)
9) Liszl<iewlcz (Gw. ł„)
10) T. Wallszews·ki (CWKS)
3)

4.08.48
4.08.48
4.09.15
4.09.54
4.13.31
4.13.JG
4.15.13
4.15.57
4.15.57
4.16.38

Zdobywca pierwszego miejsca w
wyścigu na 25 km
dla turystów
nies•owarzyszonych - Władysław
Myszkowski z Łodzi. Jest nieco
zasko-czony tak niebywałym zaczyk - 11, Sałyga - 12, No- intere·sowanlem się jego o.sob:i,
woczek - 14, Hadasik
15. ze strony fotoreporte·r ów naszego
W,Yględa 16, Cuch 19, pisma. Nhn Myszkowsld jednak
Szcześniak _; 24.
zgodził się stanąć przed obiekty•
wean. przedtem długo piu.skal się
w wodzie. Zwycięzca przeciet mu
si ładnie wyglądać na zdjęciu.
Zeszłoroczny zwycięzca zajął w tym roku 10 miejsce. Ze
znanych zawodników Łazar.

Kolarz Gwardii zwycięzcą w wyścigu kartowiczów

Nareszcie meta! A jeszcze 30 „. 15 ••• 10„. met.rów· przed nią ani
Gab·rych, ani Drątkow.-;kl wal cz~ ze sobą niemal o każdy centymetr przewag! nie wiedzieli, który z nich pierwszy przejedzie
białą linię. Wygrał o kolo Ga brych (Włókniarz).
Foto Olejniczak
/

Na starcie wyścigu licencji maszowie

zawodników

wita

stanęli prawie wszyscy n:,,jwy orkiestra Tomaszowskich Za.
bitniejsi zawodnicy z cał,~j Pol kładów Włókien Sztucznych.
ski z kolarzami kadry naro- Młody kolarz łódzkiej Gwar
dowej na czele. Zgłosiło się dii Mieczysław Ulik ma najle91, ale na starcie stanęło .81. pszy finisz i zwycięża. Tuż za

Jest to ilość rekordowa.
Trasa wyścigu głównego pro
wadziła ze startu ostrego· na
Chojnach przez Piotrków do
Tomaszowa i z powrotem.
Od razu po s t arcie
· nar zucone
zostało ostre tempo dochodzą.
ce do 45 km na godzinę.
Na razie jak zwykle wszys.
cy jechali razem. Pierwszy od
staje od zwartej grupy zawo.
dników senior kolarstwa pol.
skiego Targo!l.ski. Notujemy
pierwsze defekty. Sztachera ze
Szczecina i Lastke z Lublina
zmieniają gumy.
.
Przed Srockie~ twor~ą. ~ę
trzy grupy. W ~ierwszeJ J~ ą
wszyscy kadrowicze z Krolakiem, Wójcikiem i Gabrychem
I
na cze e.
Malinowski o mały włos nie
spowodował kraksy. Przez pe_
wien czas Sałyga razem ze
Swierczem jadą w drugiej gru
pie, ale potem dochodzą.

Przez Piotrków przejeżdża
zwarta grupa licząca 20 zawo
dników.
Pędzimy do Tomaszowa na
lotny finisz. Trudno jest pr~e
widzieć który z kolarzy znaJdzie się na pierwszym miejs_
cu. Szanse są równe. Wszyscy
jadą pierwszorzędnie. W To-

nim jest Gabrych z Włóknia.
rza, • a na dalszych. miejsca:h
DrĄzkowskJ, Hadas1k i Krolak·
.
. Sałyga w Tomaszowie strac1ł z powodu wypadku 300 m
i
odsta ł 0 d czoł'owki ·. Pech
prześladował
świer.
cza który cały czas jechał raze~ z najwybitniejszymi zawo
dnikami. Łodzianin łamie ko.
ło i zostaje za Tomaszowem na
~zos~e.
.
· · ·
W1ęckowsk1 z CW~S imc.i.uje ucie~zkę. "!!. po~on za m~
rzuca ~1ę .WoJcik 1 kola:z~
odda_laJą. się ~oraz bardzie] od
czołowk1, ktora .te:az ek~ada
się z 16 zav_;odmkow. Wojcik
z Więckowskim zdobywa pr7e
wagę wynoszącą przeszło ki.
lometr
·
.
.
Czy wytrzymaJą ~fo konca,
czy potrafią utrzymac przewagę.
.
.
.
Sy~uacja ~taJe się l.'owazna.
W Piotrkowie lotny fini~z WY
gry~a Wójcik prze? Więckowskim, ale pozostali zawodni.
cy zwiększają tempo i zaczynają zbliżać się do Wójcika.
Już tylko 500 m dzieli go od
czołówki. Już widać wyraźnie

sylwetki obu kolarzy C':i~S.
Pozostali doszli do WóJcika,
któr:r zrezy.gnował z walki in
dyw1dualneJ.
.
W Rzgowie zawodnicy skrę

Są kolar:ze, którzy marzą o
karierze sportowej Wrzesiń.
skiego, Wójcika, Gabrycha i
wielu innych znanych i zasłu
żonych zawodników.
Niektórym mało już brakuje do prze
dostania się do wyższej klasy.
Teraz
reprezentują
oni
już III klasę popularnie zwaną
kartowlczami, a do niedawna
startowali jeszcze jako tury_
ści.
_
Właśnie przeszło 100 kolarzy staje na starcie Dystans
75 km. Wszyscy są młodzi. Wszyscy chcą zwyciężyć.
Walka na szosie jest bardzo
ciekawa. Większość jedzie zwar
tą grupą,
Zapowiada sit:, ż~
na metę wpadnie jednocześnie
kilkunastu kolarzy.
Grzywocz z Unii z Chorzo.
wa prowadzi ale tuż obok jaTrójka zwycięzców :w wyśclg u dla kartowi-czów lia 75 km. Jak
dą: Gładziszewski z warszawnie t.rudno zgadną~. ten naJw lęcej uśmi·echnlęty (W środku) to
skiej Gwardii, Preczyński- ze
Gł-adzLszewski (Gwardia - Wa rszawa), Z lewej strony Preczyń-·
Spójni, Błaszczyk z Górnika z
ski Witold (Sp6Jnla - Łódź), kt óry przyjechał na metę ja:ko trze•
Katowic .oraz Michalak ·z Wló~
cl I z prawej - ~rzY'\VO<:Z (U ,nlo. - Chorzów), który nadjech;ll
kniarza.
.tut za zwycięzcą.
Foto „Arsen"
.. . ·...
. Rozl?oczyna si~ finisz. ~ zwy
c1ęstw1e decyduJą ułamki se„
.., ;
,\
'
kund.
1) Myszko-wski (WŁ. ł;,)
36.07
4) Błaszczyk (Górn. Kat.) 2.00.43.8
21 Kościan; Ano.toi (Łód~)
37.39
z.oo.43,8
Kolejność na mecie jest na- 5) Michalak (Wł. ł...)
',

stępui'ąca.
1)

·
Gładzlszewskl
(Gw. W.)

2) Grzywocz (Unia ch.)
3) Preczyll.skl (Spójnia)

Uciekłem

z.eo.n,•

z.eo.43,ł
2.0o.43.t

6) 'R uch (Gwardia· Łódt) Z.00.43.8
7) Będkowski (Sp. W.)
2.00.43,8
I) MonlkowSk.1 (Ogn. Gd.) 2.n0.43,8
9) Marciniak (G6mik)
%.02.~0
10) zankow~I (Gw. Ł.)
2.02.so

kolegom za Pabianicami„.

W mojej grupie startowało

-

Od kiedy jeździcie na

około 50 niezrzeszonych tury. werze?

stów. Ze startu wyjechałem
wolno. ale już za Pabianicami
postanowiłem uciekać na zakręcie szosy. Mało kto mnie
widział, że oderwałem się od
czołówki. Jechałem samotnie
d Rzgo
t
. k
dło
wda, ka polem Ja . wpha_
em na os ona ą naw1erzc _
nię szosy to już wiedziałem,
że zwyciężę.

Tak opowiada o swoim star.
cie 17-letni kolarz Władysław
Myszkowski z Łodzi zamiesz
kaly przy ul. Zarzewskiej 17;'"
. .
- Jak zdobyl!śc1e rower?
- Rower kupił mi ojciec,
który pracuje jest włókniarzem
w ZPB im. Marchlewskiego,
Ja. s~m .też jest~~ .ucznie~
dz1ew1arsk1m. A Jezeh chodzi
o szkołę, to prz7s~edłem w tym
roku do ostatn~eJ klasy szkoty podstawoweJ.

ro.
- Jeżdżę od dwóch lat. Ni,kt
mnie nie namawiał, żebym
startował. Jakoś zachciało mi
się jechać. Zwycięstwem tym

zrobiłem wielką przyjemność

moim rodzicom którzy byli na
.
'
mecie.
Wyniki tego biegu były następujące:

I•

Poro.s Roman (Łódź)
Grze.siak Mirosław (Łódt)
Ltszewskl Andrzej (Ł.)
Jabłoński Ryszard (Łódt)
Zeler Luc.Jan (Łódź)
Stobiewski Zb. (Piotrków)
9) Człoplńskl Br. (Łódź)
10) Gawor St. (Warszawa)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

J>rątkow.skl

I Gabrych.
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Fot. Olejniczak

Fot. „Arsen"

37.43
37.55
37.55
38.06
31.12
38.18
38.18
38.42

Koszykarze wyjechali
do Chin
Samolotamt odleciała do Pe_
kinu ekipa polskich koszykarek I koszykarzy na l_mleslę.
czne toumee po Chińskiej Re
publice Ludowej.
W skład drużyny ieńsklej
wchodzi 13 zawodniczek.
Zespół męski składa się z 14
koszykarzy.
DrużYny
polskie rozegrają
w Chińskiej Republice Ludo_
wej po 7 spotkań: m. In. w
Pekinie, Tientslnie, Szanghaju i Mukdenie.

w grupie turystów stowarzyszo
nych wyniki były następujące:
1) Woskr~sh\skl Wł. (Ogn. Ł.) 35
2) Kowalczyk Zyg, Bud. W.
36
31 Krasowsik! Ed. (Spójnia Ł.)
4) Pokropek Jerzy (Budowl. W.)
5) Gaca Marian (Ogniwo Ł.)
6) Kuczyński Stan, (Sn6Jnia Ł.)
7) Białas Woj.clech (Wł. Częst.)
8) Pokropek Marian. (CWKS W.)
9.) Bortkiewicz A. <CWKS W.)
10) Ruclńs·ki A. (CWKS. W.)

żużlowa
bez niespodzianek

Liga

Górnik - Włókniarz 2: 1
Na zakończenie wyścigu kolarskiego o puchar redakcji
„Dmennika Łódzkiego" odbył
się towarzyski mecz piłkarski
reprezentacji zrzeszeń Górni_
ka i Włókniarza. Zwyciężył
Górnik 2:1 (0:1). Bramki dla
Górnika zdobyli Bożek - 1
oraz samobójcza. Dla Włók
niarza punkt honorowy z rzutu karnego uzyskał Walczak.
Wynik spotkania krzywdzi
Górnika, gdyż zasłużył on na
wyższe zwycięstwo, jednak na
przeszkodzie stanął wspaniale
broniący bramkarz Włóknia
rza Szczurzyński. W reprezen.
tacji Górnika wyróżnił się
Szleger w napadzie i Pytlik w
obronie.
-

Mistrzowie
sopockich kortów

Po starcie wsz~y kolarze trzy mall $lę w Jednej grupie. Na zdJ ęciu widzimy. Salygę (5), Wyglę·
>;Valisiewsklm
jedzie
Wójdk,
dę (U), Łasaka (47), Łazarczyka (78) 1 Waliszewskiego (29), Przed

Woskresińskl Włodzimierz (Ogniwo - Łódź), zdobywca J mleJ..c&
w ~ na 25 km dla turystów stowarzyszonych.

Zakończyły się mistrzostwa te· Podczas
meczu
repreze·ntacji
nlsowe Sopot. M!strze,m w grze po Górnika z łód„k.lm Włókniarzem
Jedynczej seniorów . został Romadrużyny
łódzkiej
niuk (Spójnia Warszawa), który bram.k arz
zwyciężył w finale Man.iewskle,go Szczurzyńskf kill<akrotnfe skut-e(Sopot) 6:8, 8:2.
cznic tnterw<'niował w aytuaW grze poje!Jynczej kobiet ml· cjach zdawałoby się br.znadzlejst.rzrntwo
zdobyła
Lamperska nych. Nawet w chwili, gdy po
(AZS Poznań), zwycletaJ~ w fi· strzale
ślązaka eała widownia
nale Gerik6wnę 6:4, 6:1.
wstrzymala oddech w plersla.ch
W grze podwójnej męt.czym Szczurzyńskl z górnego rogu pilzwyciężyła para Radzio Kwiake wyparował na korner.
tek1 wygrywaląc, z para Tpma.Foto Olejniczak
szew.skl - Kram.er 6:3„ 6:3.

Czwarta runda ligowych rozgry
wek żużlowych (5 spotkań) nie
przyniosła niespodzianek.
WE WROCŁAWIU wygrał

wysoko CWKS z Budowlanym! 35:19.
w CZĘSTOCHOWIE Unia, demonstrując dobrą jazdę zesp0łową

pokonała zdecydowanie Wtóknl at•za 42:10 pkt.
w OSTROWIE WLKP. Spójn!a
zwycleżyła Stal 33:20
W RYBNIKU Gwardia wygrała
z Górniklem 30:24 pkt„
W ŁODZI Ogniwo pokonało Ko
lejarza 30:22 pkt. Wszystkie swoje biegi wygrał Szwendrowskl,
który był najlepszym jeźdźcem
zawodów.

7 nowych rekordów
Polski
ustanowili pływacy
Podczas zawodów kontrolnvch II kadry pływackiej
przebywającej
na obozie w
Szczecinie, ustanowiono 7 no.
WYch rekordów Polski.
Rekordy seniorów ustanowi
li: Mroczkowski na 50 m st.
dow. - 0:26,8, Belczyk na 100
m z granatem - 1:09, Gryka
na 500 m st. klas „A"-8:32.8
oraz sztafeta 4Xl00 m st. kl.
.,B" (Dzikówna, Kurkówna,
Pogorzałek i R. Gryszczyk) -

I

8:31,4.
3 rekordy ustanowili

rzy. ,

-

juna.

