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Jak się prezentuje łódzka
zlotowa ekipa artystyczna? C:>
zawiera prc,gram jej wystę
pów i jaki jest jej poziom?
Aby mieszkańcy naszego miasta mogli sami sobie dać odpowiedź
na te niewątpliwie
interesujące każdego pytania
- Zarzad Łódzki ZMP organizuje Wielką imprezę poka:!O
wą, na której zobaczymy wł::iś
nie 240-osobową ekipę łódz
ką w jej programie, z jakim
Wystąpi
na Zlocie Młodych
Przodowników Budowniczych
Polski Ludowej. Jak wiemy.
ekipa ta złożona z zespołów,
które zakwalifikowane zostały
do wyjazdu na Zlot, ma już za
sobą zamknięty obóz przygoto
wawczy w MDK. Obecnie kon
tynuując intensywnie próby i
ćwicząc repertuar przeniosła
się na świ&e powietrze do
parku na Karolewie. Tam
właśnie przy ul. Wileńskiej,
w szkole organizacyjnej ZMP
i w namiotach zainstalował się
obóz przygot?wawcq.
(Dalszy ciąg na str. 2)

Chłopi rozpoczęli

zboża dla Państwa
-wprost z pola

dostawy

30 ton jęczmienia zameldowali w dniu 14 bm członkowie
spółdzielni
produkcyjnej w
POZNAN". Ul 7, DĄZĄC DO
PRZEDTERMINOWEGO Tywicach w pow. gryfińskim
ZREALIZOWANIA ZOHOWl AZAR LIPCOWYCH PRACUJĄCY CHŁOPI WOJ. POZNANSKIEGO ROZI'OCZĘLI
OMLOTY I ODSTAWĘ ZBOZ WPROST Z POLA.

18.000

gotowa

baza produkcyjno - składowa
Pałacu Kultury i Nauki

liżają się

l

Pięter.

Na H-hektuowym oltuane w
.Jt>lonkach koło Warszawy po-taJe wielka. ba.z;a. produkcyjno • składowa Pałacu. Katdy obiekt Pri1e111.;v-słowy bazy - a
jest Ich w budowi-e pe>nad 49 _
stanowi od d , 1 6
_
1 ny, 4 u
saki
.-,
a4 Praemy1 I o w "" ProdukuJl\CY półfa
br:vkałY Jak np. beton, ~Y
:zbrojenie, lub dokonujący re911 rzętu budowlanego
:montów
pracuJącego na WlelkteJ budowle.

Chór studenckich
zespołów
OLSZTYN, 15. 7, - W W)'inej Szkole RolnlczeJ w Olt'ZtY•
nie otwarty zoatał ob6a przy·
1otowawczy dla •tudencklch ze
•Połów
artystycznych,
które
wystąpią
na Zlocie Młodych
Przodowników. Do wystąpled
na Zlocie przygotowuje slę ponad łOO studentów ze wszyat·
kich stron kraju. W dniu otwar
cła
Zlotu
połączone
chóry
wszystkich zespołów odśpiewa·
Ją cztery pleśni, Ze-spół tan&czny, składający się z so par
wykona „Mazura" oraz taił.ce

„

ws<Wstkle prace %\Tląune z
budową bazy, która będzie c:ał
kowlcle W"ykodczona w sierp-

Oświadczenie

Historia Pomorza
w pieśni i tańcu

Czou En-Laia
.

BYDGOSZCZ, 15. '·
Pomor•kle młodzletowe zespoły artystyczne pokażą na Zlocie w ple
«ni, tail.cu I wleMzu
przekrój
bistoru Pomorza. od czasów teu
da!nych do okresu budowy zrę
bów socjalizmu.

w sprawie
protokółu

genewskiego

u

W miasteczku harcerskim

centralny Rząd Ludowy uwata,
wspomniany protokół w:mlerza

co utrwalenia
Pokoju 1 bezpleezedstwa
międzynarodowego
1

'fft zgodny z zasadami huinaulJa.ryZJDu. z tego powodu CentraJlllY Rząd LudoWY Chlli!>klej a„.
publl'·I Ludowej

postanowi! u-

na~ przystąpienie

(b,
.Chin) do tego protokółu,

Niech

rzĄdu \

WARSZAWA, 15. 7. - w par·
ku AgrJcola kodczy &lę Jut pracę Przy budowle
harcerskiego
miasteczka zlotoweg11, w któ·
rym zam1ea7JkaJą pod staranną
opieką WY<ihowaw.iów najmłod
si delegaci na Zlot.

W parku można Jut zobaczyć
wiele obszeruy<lh namiotów har
cerskleh. W każ4ym z okh itol
10 nowlutkkh tót,~;.. wszvstkl.dzlecl otrzymają po trzy k~.e
1 bieliznę poścfe'ow.. 110 po
trzel> dzf~c! pn,;s:.o.,owano I o<:zyszczono b?„en 111 Parl1u Agrl
cola.
:Maksy'lla·na glcl!okośt
wody wynMl 6~ ~m. Dz!e-clom,
które przebywae będą w mla3te<izku zlotowym, za1>ewnlono
troskllwą opieke lekarską.
Na pltcu kiermaszowym stoją
Jut klo kl, które zapełnia się

dzieci łódzkich

na koloniach
Ponad 18 tysięcy
dzieci
łódzkich przebywa obecnie w
różnych miescowościach
na
koloniach letnich, gdzie mają
zapewnione doskonałe warunk~ ! troskliwą opiekę pedagogiczno-lekarską Do największych ośrodków kolonijn:y-ch
dzieci łódzkich należy Wiśnio
wa Góra koło Łodzi. W ośrodku tym przebywa ponad 3,5
tysiąca
dzieci
włókniarzy
łódzkich

·

I POLSKA

F,RANCJA 2:1

strona

ł

radosne dni Zlotu
no,

ł wszelk1ego rodza·
Ju
upominkami 1 pamiątkami
zlotowymi. Na kiermaszu będą
także l Inne ?e>2'?ywk1, Ja.k kl·

cze•ć

Na

-

LICZNE
WIADOMOSCI
Z OLIMPIADY

ełodyczaml

je:tdtący

po stole model
mapa
plastyczna
przedf;tawlaJąea budowle Planu
e-letnlego.
troleJbtLsu,

Zlolu

Trójka Kapuśniaka
pobiła rekord Polski
WARSZAWA, 15, 7. W dnln 15
lipca murarska trójka ZMP-owców w składzie: Kapuśniak, Na·
slłowskl l Głowicki · poblla re·
kord Polski w murarce zespoło·

weJ układaj~ 28.022 sztuk! cegieł
w ciągu 8 godzin. Młodzi murarze dokonali tego czy11u na cześć
Zlotu Młodyeh Przodowników 1
Swlęta Odrodzenia Polski,

Komunikat

śląskie.

Czou En-Lal złożył dnia 15 bm.
ołwladczenle, dotyczące uznania
„protokółu w sprawie za11az11 ulływanla w czasie wojny
gazów
duszących,
trujących 1 Innych
oraz
broni bakteriologicznej",
podpisanego 1' czerwca 19%5 r.
CZ()D En-Lal •twierdza m. tn.
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Jak potlale Achin, minister

NASTĘPUJĄCĄ DEPESZĘ:

„Drogi Towarzyszu Stalin!
Konferencja NlemleckleJ

16 lipca 1952 r.

Akcję dostaw w ramachldo magazynów odwieźli spólplanowego skupu zboża roz- dzielcy pow. leszczyńskiego.
po~zęły
przede
wszystkim
Za wzorem spółdzielń pro>połdzielnie produkcyjne. Pod dukcyjnych Państwowe Gosha~łem „Pierwsze zboże dla podarstwo w Łęce pow, Japaństwa" spółdzielnie produk rocin także odstawiło pierwcyjne Koszuty w pow. średz- szą partię jęczmienia ozimego
kim, Pogorzela i Łukaszew w ilości ponad 10 ton.
pow. krotoszyńskiego odstaZbiorowe transporty zboża
wi_ły do punktów skupu jęcz- napływają w dalszym ciągu.
mień ozimy. Najwięcej zboża Za przykładem gospodarstw
kolektywnych idą właściciele
gospodarstw indywidualnych.
.
WROCŁA w.. 15. 7. W dn.m
będzie
przyszłym miesiącu
15 . b1:1· spółdzielcy z ~adowic,
dzięki przeprowadzemu omło
tów bezpośrednio na polu,
pierwsi na Dolnym Sląsku dostarczyli do punktu skupu GS
10 ton ziarna z tegorocznych
nlu br., •ą zmechanizowane. Po zbiorów.
~ WARSZAWA, 15. 7. Na
wybudowaniu Pałacu Kultury 1
SZCZECIN. l~. 7. Za przy:placu budowy wspaniałego .da
Nauki, radzleocy budownlczo· kładem l!półdzielni
produkru narodów Związku Radz1ec
wie
przekażą ten wielki obiekt cyjnej w Reńsku, która pierw
kiego dla Polski monuprzemysłowy z całkowitym wy sza
w· woj. szczecińskim odmentalnego Pałacu Kultury i
posatenlem budowniczym stoll- stawiła już 30 ton tegoroczneNauki wre intensywna pracy.
go zboża państwu, o odstawie
ca. Już za kilka tygodni radzieccy robotnicy rozpoczną
montaż stalowych konstrukcji wysokościowej części pałacu, by do końca br. dopro~adzić je do wysokości 8-10

PEKIN, 5, '· trencja Nowych

NOWI

Głównej Komendy Zlotu
Komenda Główna
Zlotu -noDelegat na Zlot poWlnlen odych Przodowników - Budownl•
bowiązkowo 1:abrać ze sobą:
czych Polski Ludowej przypomi- mendkę, miskę lub ca.rnuszek
na:
blaszany o poj, 1 I, ł)'tkę, wlde·
Kddy delegat przed wyjaz- lee, nót, koc, płaszcz; 1 przybory
dem z mleJsca zamli!ukanla do mycia.
powtnlen zna6 nu.mer grupy w
GŁOWNA KOMENDA ZLOTU
skłal której wchodzi.

2

1

Przedzlotowy komunikat
Ministerstwa Kolei
W związku z przewozem ncze
etn!ków Zlotu do Warszawy, w
dnia.eh od 19 - 23 lipca br. na.at11pt ograniczenie ruchu osobowego na kolei.
Od 19 - 23 Upea wstrzymane
będą przejazdy grupowe
(wycieczki, zjazdy Itp.) na trasach
przejazdu uczestników Zlotu,
W dniach odjazdu
uczestnf·
ków Zfot11 pociągami pasażer
skimi z miast woJewódzkkh do
Warszawy, tj. 19 I 20 lipca na
sta<:ja<:b wyjśclowych tych pocl11g6w
sprzedri biletów dla
podróżnyd• Indywidualnych do
stosowana będzlt do llofol wo!·
nych mleJs-c siedzących .
W llnlaeh wyjazllu uczestnl•

ków Zlotu z Warszawy 22 t 23
lipca,
podrótnl indywidualni
będą mogli korzy~tać E poclą·
gów odJetdbJących a dwor·
ców:
W-wa Główna,
w-wa
Ws.chodnla 1 W·wa Wileilskl\
tylko ze specJalnyml kuponaml, uprawnlaJąeymJ do nabycia.
biletów na przejazd pociąga.ml
komunlkncJI
dalekobletny<:h.
Kupony będ11 wydawane na w:l'.:
mienionych dwol'C~.h.
w dniach odjazdu 1 pnyJazdu uczestników Zlotu wstrzymana będzie sprzedat biletów
peronovyych na stacjach miast
wojewódzkich oraz na &taeli
W-wa Gł6wna, w-wa Wschodnla l w-wa Wileńska..

:tnę

!loclallstyeznel Partii Jednośel
przesyła Wam osobiście I Ko·
mltet.owl Centralnemu Komunistyczne] Partii (bolszewików)
Związku Radzieckiego swe na!·
&erdecznleJsze bojowe pozdro·
wlcnla.
Niemiecka klasa. robotnicza 1
wszystkie patriotyczne slly na·
rodu
niemieckiego
uczyni'\
wszystko, co Idy w Ich mocy,
aby Mlągnąć sukcea w walce o
utrzymani!!' pokoju, o Jednoll·
te, dem11kratyczne, nlezaJetne 1
mlluJące pokój Niemcy. Zdajemy JJoble sprawę, te walka ta
ma deeyduJąee znaczenie dla utrz:vm•nla pokoju w Europie.
II kouteren-cja SED dzlękuJe
Wam I wielkiemu narodowi ra·
llzie<iklemu za pomo-c gospodarczą t te<:hniczną,
która miała
olbrzymie znaczenie dla narodo
wej walki wyzwoleńczej u..rodu nlemie-eklego I dla wykona•
nla naszego planu 5-letnlego.
Klasa robotnl<'U I wszyc9CY lu·
dzie pracy doło:tą Jeszcze wlęk
uych starań, a.by wzmocnić lu

budownl~two

I pokojowe
puez st.wnrzenle sił zbrojnych
oraz zbudować z powodzeniem
podstawy socjalizmu.
Riasa robotnicza. I wszys-cy ml
pokój Niemcy zdają sobie sprawę, te zagadnienia, ma
jące żywotne dla naszego na·
rodu znaczenie, mogą być roz1trzygni~te
tylko w
ścislrJ
wspólpracy z wlell<im socja'I·
stycznym Związkiem Radzie<:·
kim I z narodami krajów de•
mokraeJl ludowej.
łuJą<:y

Z całe,;o serea żyezymy Wam,
Drogi Towarzyszu Stalin, :zdro·
wia I długich lat tycia.
Prze<Syłam:v
pozdrowiPnl&
wyrazy wdzlę-eznoścl
okryt~j
ch1'"ałą
Komunistycznej Part!!
(bolszewików) Związku Radzieo
klPgo, u której się uczymy 1
która Je·st dla nas wzorem.
Przesyłamy
pozdrowiPnl&
wyrazy wdzlęcznośei naszemu
genialnemu wodzowi l nauczy•
clelowl, naJlepszemu przyjade·
łowi narodu
niemieckiego
wielkiemu Stalinowi!"

Proletariat NRD

wiła gorąco

historyczne uchwały
Socjalistycznej Partii Jednołci

BERLIN, 15. 7. - Uchwal y II konferencji Niemieckiej
Socjalistycznej Partii Jedności, proklamujące początek budowy socjalizmu w NRD oraz organizację sił zbrojnych dla
ochrony zdobyczy demokratycznych republiki, zostały z
entuzjazmem powitane przez masy pracujące NRD.
Olbrzymi wlec w Balie, zgromadzll przeszło 80 tysięcy ucze•tnlków. Na pla.cu Teatralnym
w

Dre~nle

ndbyła

elę

potętna

manifestacja, na którą przybyło ok. 85 tys. O<Sób. Do zebra·
nych prr,emówlla sekrt'tarz K{a
Jowej Organizacji SED Sak5D·
11!1, Gerda Me.schter. PodkreAllla ona, h uchwały li konłe
rencJI SED zapoczątkowu,1ą 110wą epokę w walce ma.ił pracujących NRD o budowę socjalizmu oraz t1taJ11 się potętuym Impulsem dla ludności Nlemlee u
clt~dnlch w Je! walce e wyzwo•
leni~ ojczyzny z Jarzma. lmperlallzmu,

30

rocznica

powstania

KP Japonii

MOSKWA, 15, T. - Wedłuf l!Onlesleft prasy Japoi'iskleJ, w pon!ed7.lalek w 20 mleJscowo&clach
odbyły się muowe wiece z oka•
zjl 30-Iecia KomtłlllLstyczneJ Par•
ttl Japonii. Poll<:ja starała si~ roz
pędzić wle<ie l dokonała wielu &•
reszto wad,
Dziennik „Ak&hata."
donosi a
przygotowaniach
do
wielkiego
święta pokoju a okazJl 30 roczni-cy Komunistycznej Partll Ja•
' W Lipsku, w pot~neJ mani- ponl!. Do komitetu obchollu tego
testa.cjl, 11orga.nlzowaneJ dla U• święta wchodzĄ przywódcy zwlą•
czc!:enia uchwał n konferencji zków zawodowych, wybitni uczeSED, wzięło ud;dał ok. 200 ty· ni, llterad
oraz przedstawiciele
alę.cy osób,
,
\ kllkudzleslę-clu organlzaell demo•
kratycznych.

Sukcesy produkcyjne metalowców

Załoga

fa bryki „Kraj"

wykonała już zobowiązania

lipcowe

3.809,665 zł. wYnosl wartość zobowiązań lipcowych I dla
uczczenia Zlotu pod.Jętvch t>rzez pracowników przemysłu me
talowego. W wykonaniu zobowiązań bierze udział 11.407 osób, co stanowi 61,3 proc. zafogl 29 zakładów podejmujących
zobowiązania, W realizacji Czynu Lipcowego osiągnięto już
51.7 proc„ co równa się sumie 1.693.101 zł.
Podjęte zobowiązania są czę

sto pogłębiane. w Zakł. Przem,
1m. Włlhelma Piecka. w żychlinie 92 robotników zaczęło
pracować metodą żandarowej,

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

laboraforaum
•
trucicieli
w Kanadzie

a około 900 osób przystąpiło
do współzawodnictwa o tytuł
najlepszego w zawodzie.
W Pabianickiej Fabryce
Urządzeń
Mechanicznych do
współzawodnictwa o tytuł naj OTTAWA 15. 7. Jak donosi
Je}:\llzego w zawodzie przystą- dziennik
kanadyjski
„Le
piło 15 frezerów i 5 brygadzi- Samedi",
USA prowadzą w
stów,
Kanadzie, począwszy od 1943
W realizacji zobowiązań lipCOWYch W'Jróżnia się Fabryka roki.i eksperymenty z bronią
„Kraj" '1 Kutnie, która wy· bakteriologiczną. Najwaźniej
konała
.swe zobo~ązanie w sze tego rodzaju ośrodki znaj
100 proc. uzyskując sumę dują się w zachodniej części
113.730 zł.
Kan· d
.
.
w pracy wyróżniają się poa Y "". mieście Sheffield.
szczególni pracownicy: M. in. W
wyniku
prowadzonych
Jan Wnuk, formierz z Radom tam
eksperymentów
wy.
skiej Fabryki MRszyn, wyko-lbuchła ostatnio w zachodnich
nał Plan 6-letni do 30 czerw- ok
ca br., a dyrektor techniczny
ręgach Kanady epidemia
(Dalszy ciąg na str. 2)
pryszczycy.

żyje przyjaźń mi;_d_z-ie_ż_y-ro_b_o_t_n_ic_z_e_j_i_c-hłopskiej

budującej wspólnym wysiłkiem nowe życie w naszym kraju

...

POLSKA l't.ZECZPOS'POL!TA LUDOWA PRAGNIE BYC
SIL N A
SWIADOMOSCIĄ
MAS.
SWIADOMOSC
TA
ROSNIE I KSZTAŁTUJE SIĘ
W CODZIENNEJ PRACY MILIONOWYCH MAS PRACUJĄ
CYCH NAD UMACNIANIEM
I POMNAŻANIEM SIŁ NASZEGO PAl"ISTWA NAJWYŻSZEGO DOBRA I NAJWIĘKSZEJ ZDOBYCZY POL
SKIEGO LUDU PRACUJĄCEGO.

80/esław

Bierut

(Z referatu na VII Plenum KC PZPR)

Podarki zlotowe
młodzieży łódzkiej
Ponad 50 cen~y~h podarków
przesłał.~ młodziez łodzka dla
d~legacJi
zagranicznych. ;ia

z.ot Młodych Przodownikow
Budowniczych Polski Ludowej
w Warszawie. Wś~ód pod.arl;ów m. in. znajduJą się: gablotka z usprawnionym modeIem maszyny przędzalniczej
Cld młodzieży ZPW im. Bardowskiego, wiertarki stołowe.
wykonan~ przez uczniów Za&adniczej Szkoły Metalowej,
pięknie wykonany kilim przez
uczniów Technikum Przemysłu Włókienniczego i in.
Wszystkie podarki wykonane są przez młodzież w Czynie
Zlotowym.
(m)

Ekipa

archeologów łódzkich
pracuje w Gdańsku

KU NOWEJ DRODZE
ZA PARKIEM DAWNEGO DW o:au. WSROD ŁĄK I PAROWÓW
RZECZKA GRABIA. PO PRZECIWNEJ STRONIE PAR
KU PRZYTULA SIĘ DO SIEBIE KILKANASCIE
CHŁOPSKICH
SADYB. DOM DAWNIEJSZEGO DZIEDZICA I ZABUDOWANIA
FOLWARCZNE ZAJMUJĄ PARCELANCI. PARK ZAS WRAZ Z
SADEM OWOCOWYM: I ŻLE
WYKORZYSTANYM OGRODEM
NALEŻY
DO GS W OKUPIE DUŻYM.
GDY DODAMY DO
TEGO KILKANASCIE ZAGRÓD ROZRZUCONYCH WSROD POL,
BĘDZIEMY MIELI OBRAZ GRO MADY ZIELE'.RCICE.
Już

przed dwoma laty zakielkowała tu myśl założenia
spółdzielni
produkcyJ'nej _
niestety, zdrowa myśl zamarła.

silnik, samochodowy
. .
na sw1ec1e
w

„Tatra" akonstrul-c;r11ndrowy, oehlodzony
powl~tr~
sll.nlk aamochodowy,
który pMWoll samoehodom wyłct
&'OWym rozwijać szybkość 240
km-godz., a samoehodom 0&obo·
wym 190 ~-godz. Potętny ten
slWk Zldywa zaledwie 11,5 litra
benzyny nil 100 km.
Konstrullitorem nowego silnika,
który uwa.tany Jest oza na.jlepszy
mln~k
samoehodowy na łwlede,
Jest - Jerzy Klo•.
zakładach

owano

Na

własne

Niejaka pant

%d

ryzyko.„
Betty Baker

Mydddle~o~gnę ~u;d'!;k~;~~!~

o są u s a
nie od swego partnera, który
~ j j
k
w tańcu.„ zlama~ e rę ę.
Sąd skargę oddalii motywujqc, że kto tańczy boogie woo{lie dziala na„. wlasne ryzyko.
Powyższe ku uwadze
naazym rodzimym kociakom.

Przed woJnl\ na pewno bczepański ani marzył o tym, te Jego dwaj synowie zostaną o.flceraml, Albo Matusiak: Jeden 2
Jego synów ma dobre stanowisko w szczeclńskleJ CRS, drugi
zaś zo-stał majstrem murarskim.
Syn Sygdzlaka kształci się w
szkole zawodowej w Pablanlcach, a córka dobrze zarabia
w jednej z pabianickich szwalni.
_ o, gdyby jeszcze cl trzej
sąsiedzi namyślili się - mówią członkowie •komitetu założycielskiego _ a już od żniw
moglibyśmY. rozpocząć nowe
życie.
·

Dawne tale
iniwiarka

Wszyscy w gromad:de wiePOM dozwierzchnich mocne „pater noster", ale
mimo to wspomnienie zeszło
rocznych żniw ciągle jest rozjątrzane przez ukrytych i jaw
nych przeciwników nowych
form gospodarki.
Tegoroczne żniwa nie spra-

wią już zawodu zieleńcickim

chłopom. Na podwórzu u Euge

niusza Bąka stoi bowiem przygotowana żniwiarka z GOM
Pruszków, która w najbliższych dniach ruszy do akcji.
Pękną więc zeszłoroczne lody.
Reszty dokona szczere i proste przekazywanie prawdy o
kołchozach radzieckich i o naszych dobrze rozwijających się
spóldzielniach produkcyjnych.

ltugen\usz Bąk i Tadeusz
Oleszczak przy wspóludziale
soltysa Smażka oraz aktywistów gminnych pomogą gromadzie
strząsnąć z siebie
śniedź zaskorupiafo§ci i wkroczyć w.i drogę, która poprzez
zespolowe gospodarowanie pro
wadzi do większej wydajności
ziemi i do zwiększenia hodow!i, a tym samym do wzrostu
dobrobytu - drogi, która przy
bliża wieś do miasta i poglębia spójnię pomiędzy pracującym chlopstwem i klasą robotniczą.

c.

M.

Sukcesy produkcyjne metalowców
(Dokończenie

ze str. 1)

10.161 zł. Do dnia 23 czerwca
zrealizowano 206.349 zl.

Zakł Mech. im. Strzelczyka, od
dal do użytku aparat do elek- - - - - - - - - - - - troiskrowego utwardzania na.
Spędzą wakacje
rzędzl, dr.lęki któremu narzę
dzia stają się 3-krotnie wyw· kraju
trzymalsze.
Dn.la 13.7 br. na pokładzl4I m-s
„Batory" przy'byJo do kra.Ju oko
SPOZTWCY NIE ZOSTAJĄ lo tooo .dzieci Polaków z Belgii 1
W TYLE
FrancJI, :lł;t6re spęd;i;ą, w naJplęk
nleJseych mleJ,scowośclach uzdroDo 12 lipca pnemysł spożyw wlskowyeh t w.:za.5 owych, pod
czy na terenie Łodzi i woje- troskliwą oplelką wyehowaw>c6w
wództwa zrealizował swój Czyn l opleJi;unów, tegoroczne waka.c:Je
Lipcowy w 70 proc. Wartość Na zdJędu: w wygodny~h autokarach dzieci jadą na kolonie.
1.815 zobowiązań podjętych
fot. Celle
przez 197 ~akładów wynosi '4.545.132 zł. Są to zobowiąza.
nia produkcyjne i oszczędno
ściowe podjęte do końca lipca
lub do końca kwartału,
•
W wykonaniu zobowiązan
Wczoraj odbyła się narada bierze udział 85 proc. praaktywu rad narodowych I cewników w przemyśle spożywczym
komisji rad m. Łodzi, po·
~a szczeg?lną uwagę zasłuświęcona uch wa łom VII P le guJą zobowiązania przemysłu
num KC PZPR
cukrowniczego, Postanowiono
R f
t
zadaniach rad bowi~m nie tylko w~móc proe era
o
. .
dukcJi:: i oszczędności, ale przy
narodowych i komisJl rad w śpieszyć remonty m!ędzykam
oparciu o referat przewodni- panijne, wprowadzić usprawczącego KC PZ:l'R Bolesława 1:1ienia w !?racy, zacieśnić ~o.
Bienita, wygłosi'ł przewodni - JUSZ
k . ze •wsią,
. d przeprowadzaJąc
. j
k
a CJę uswia amia ącą 0 onczący prezydium RN m. Ło- traktacji buraków cukrov.rych.
dzi
b Ol k
- 0 •
ase ·
•Łódzka: Wytwórni.a P3:pieroSzczegóły narady podamy sow P.OdJęla zobov:iązame pro
w numerze jutrzejszym.
dukcyJne wartości 318.570 zł.
i oszczędnościowe na sumę

Narada aktywu
łódzkich rad
narodowych

wysłęuem

na Zlocie

Łódzką reprezenłacię ziołową
zobaczymy.„ nie będąc w stolicy
'Vielka impreza artystyczna
na stadionie Włókniarza

dzą, że kierownictwo
stało za to od władz

Obecnie jednak dawniejsza
· ł
g r om a d zJ{a myśl ozy
a na nowo i W śWiadomości chłopskiej zapuszcza coraz głębiej
korzenie. Wrócił bowiem z
~cieczki do Zw_iązku RadziecI?:go
Eugemu?z Bąk,
po.wr~c1U z ogl::idama sp?łdz1elru produkcymych na Ziemiach Zachodnich
Tadeusz
Oleszczak i Józef Rękowski.
Oleszczak
zaraz
nazajutrz
zgłosił się do komitetu
zało.
życielskiego i podpisał statut
ł„.
spółdzielczy, Rękowski wpraw
dzie jeszcze się waha, bije z
myślami i wadzi z żoną,
ale
.
najprawdopodobndej od przeW1ęk.szo~ć członkó;v kom!te
dującego trzonu gromady nie tu ZS;łozycielsk!ego wierzy moc
odpadnie.
no.' ze t~n począ!ek nas~ąpi.
Mimo mezapommanych Jesz- nu nas j~t zdecydowanych? cze żalów do POM Gorczyn za
- zastanawia się sołtys Antoni przykry zawód podczas zeszłoSmażek. Ano polkzy:my, Pierw rocznych żniw, kiedy to w
szym był od p<>ezątku I pierwśl
szym jest nada.I Eugeniusz Bąk, my
zawartej umowy miał
potem ja, Mkhał Górski, Marla przyjechać do Zieleńcie trakKa~perel(, Marla Swlęte.k, sta- tor ze snopowiązałką i pomóc
nlsław Ur'banlak, Szczepan Ole- kilku.nastu chłopom w sprzę6zcza.k - no l ostatnio przybył
Tadeusz Oleszcza.k. To zna.czy s, cie zbóż. Niestety, traktor się
I<tórzy Jut podpisali i;t1.tuty, O
Rę1tOWISklego nie ma. obawy, bo
gdy W\Szystko dobrze s0<ble rozważy, na pewno powie:
„Je·
soonn gotów, dawalta statut do
podpisu",

Kilkunastoosobowa
ekipa
archeologów łódzkich na czele
z prot. Jażdżewskim kontynuuje prace wykopaliskowe
Członkom komitetu zaloży
w Gdańsku. Prace te trwać clelskiego trudno jednak zrobędą przez lipiec, sierpień i zumieć dlaczego na przykład
wrzesień.
parcelanci Ignacy SzczepańOstatnio znaleziono wśród ski, Józe:t Matusiak 1 Paweł
wykopalisk część płotu, który Syfldziak, którzy w roku ub.
prawdopodobnie okalał jeden zadeklarowali
przynależność
z domów. Płot pochodzi z XII do komitetu, ciągle odkładają
wieku.
sprawę podpisania statutu.
A przecież kto jak kfo, ale
właśnie oni przekonali się na
sobie i na własnych dzieciach
czym dla nich jest Polska Ludowa.

Najlepszy

zjawił, a chłopi musieli za
brać się do kos w spóźnionym
terminie i ciąć przestałe, osypujące się zboża.

nie

PŁYNIE

„Próba generalna" przed

.

(Dokończenie ze str. 1)

Masowa lm~reza, W: k•?r~j nasza elu~a P?~aze się
ł~zkieJ .publlcznosc1,
będzie . nicJako
~statecznym
egzammcm Ila w.asnym te.:
renie,
„probą generalną
przed ~yst.ępem ~a Zlocie.
Odbędzie się ona Jako otwar
ta, masowa impreza Pod hasłem: „Czynem produkcyjnym,
muzyką, piosenką

i

I

bowiązali . się wyko:ia~ łnsta•

L.

tańcem

witamy Zlot Młodych Przodowników".
A teraz najważniejsze infor
macje o czasie i miejscu imprezy. Odbędzie się ona w
piątek 18 bm. o godzinie 18 na
stadionie „Włókniarza" przy
al. Unii (boisko hokejow~) .
Program, który tarn zobaczymy, będzie w całości tym samym, z jakim łódzka „reprezentacja"
zlotowa
wystąpi
przed publicznością stolicy w
dniu 21 bm. (a więc w drugim
dniu Zlotu) na olbrzymie;
estradzie, o rozmiarach 20 x 20,
wzniesionej na pl. Zwycięstwa
w Warszawie.
I jeszcze jedna ważna informacja. Bilety na piątkową imprezę na stadionie „Włóknia ·
rza" rozprowadzają
Wydz.
Prop. i Agit. ZŁ ZMP oraz
Kom. Dzielnicowe ZMP
Następnego dnia tj. ~ sobotę 19 bm. ekipa łódzka opuści
nasze miasto, udając się do
stolicy na Zlot.
A więc w piątek spotykamy
się wszyscy na hokejowym boi
sku „Włókniarza" - na wspa
niałym występie łódzkiej reprezentacyjnej ekipy ziotowej.
• (zn)

I

• • •.

W fall zobowiązań zlotowych płynących z całego kraju nie zabrakło głosu ZMP-owców z MPK. Dla uczczenia Zlo
tu Młodych
Przodowników
Budowniczych Polski Lud:Jwej podjęli oni szereg zobowiązań.
Tak więc kol. kol.
Ryszard Zelich, Henryk Fleszman i Leszek Grzędowski zo-

lacje przy wozie silnikowym
nr 23 1. Pracownicy warszta...
tu mechanicznego kol. koL
Czesław Marczak, Ireneusz:
Starnawski i Waldemar Grze•
lak zobowiązali się wykon::ió
wszystkie prace zleceniowe
skracając czas pracy 0 10 proc;

1

71~
O prawdziwych
i fałszowanych
wariatach
Imię doktora Charlesa Her•
banda utoczone bylo w Chica•
go czcią i szacunkiem. Szcze„
gólnie rodzice dorastających •
synów pałali do doktora Her„
banda gorącymi uczuciami.
_ Ach, doktor Herband _..
mówili wzrusze.ni _ gdyby nte
on, gdyby nie jego dobre ser•

ce

„..

.

.t

Nic dziwneąo.. że wiadomoś1,1
o aresz!owamu . doktora Her•
banda i skazaniu go na 6 lał
wi~zi~nia sp~dla na.wielu mie5,a
~ancow C:hicago J'1;k _grom .i;
Jasnego nieba. Za Jakie :prze•
stępstwo skazan.o. doktora Het'
banda na tak cięzkq karę?
Możecie wierzyć lub nie ~
dr
Herband
produkował.„
wariatów. I to hurtowo, n11
skalę, można powiedzieć, prz~

myslową.

Jak podaje
amerykańskł
dziennik „New York Herald
Tribune" z 26 czerwca br. dr
Herband, psychiatra wojsko·
wy w Chicago, zwalniał setkł
młodych ludzi ze slużby woj•
skowei uznając kh za „umu•

slowo
niad.,.rozwtni~ty ch",
Oczywiście za takie orzeczenfe

pobi erał niewielk4 opłatę od
szcz ęśliwego
„niedorozwinię•

tego", lub od jego nie mniej
rodziny.
Sprawa dra Herbanda jest
niezwykle wymownym dowo•
dem, że histeria wojenna, z ta•
kim nakladem trudu roznieca•
na przez Trumanów i Eisen•
howerów, przybiera zupeln'. e
nieoczekiwane formy. Eisen•
hower pragnie mieć żolnierzy
morderców, pragnie wykształ-.
cić kohorty bezmyślnego „mi~·
sa armatniego".
W rzeczywisto ś ci kandyda....
ci do pośmiertnych odzna·
czeń, kandydaci na beznogicla
bohaterów Wall Street wybie•
ra.?ą daleko spokojniejszą ka·
rierę.„ wariata. W dzisiejszej
Ameryce, gdy prawdziwi n i efałszowani wariaci z rodzajii
Forrestala zasiadają w rządzie
USA, „wariaci",. produkowa.-:.i
przez dra Herbanda, stanowiq
grupę ludzi trzeźwo myślących.
szczęśliwej

------------------------------ Barbara! - odpowiada dziewczyna, przypada do niego ----~-----------------------------------------Lizetta pryc.hnęła śmiechem, spojrzała

i płacze. J'l'achylają się usta, kładą ~a jego usta, cał~ją, a dło

nie dotykają jego twarzy, rozgarniają czarne kędziory znad
jego czoła.
Potl!m Barbara poszła, a przyczołgał się czarnY wą~ o żół
tych oczach i przyszedł czarny kot o zielonych oczach, Wąt
wlecze się faliście, wsuwa się za jego pazuchę, skręca i chło
dzi rozgrzane ciało. Spłaszczona głowa tylko kołysze się
przed jego oczami, dotyka lekko jego t.warzy, pragnie pogła
skania. Na piersiach Ondrasz~a połozył się kot i mruczy,
Pacierze odmawia do swego kociego boga. Przestał mruczeć,
bo się pogniewał na węża. Widać przeszkadza m;i w modlitwie, Uderzył łapką węża po głowie raz ~ drugi, zaparskał
groźnie, zasyczał, Głowa węża schowa~a się pod pachę Ondraszka, a kot wszczy:na przerwane pacierze: Mruczy 1 mrn.
czy, a ślepie mu się jarzą Rusza wąsil~ami, a ~o o.nd:as.zek
pogłaszcze go pod włos, z sierści sypią się drob.n1utkie isk1ei:ki. Iskierki są zielone i trzeszczą„ Mruczenie k_ota usypia
Ondraszka. Sen schodzi znowu na palcach, sypie mak na
jego oczy, a kot wciąż mruczy„.
Gdy je w nocy otwcrzył i resztę snu z siebie strącił, zadumał się głęboko. Przed odchylone okno wkrada się rąbek
księżyca. i wędruje po izbie. W rąbku księżyca iz?a prze:
mienia się w srebrną komnatę, W srebrnej komnacie ?łądz1
leciutko szum lasu. Szum lasu wciąż pachnie rodzącą ziemią.
Rąbek księżyca wędruje omackiem po izbie, dotarł do łóż
ka. Na klepisku podle łóżka leży Barbara! Spi w księżycu
i czuwa nad Ondraszkiem. Rąbek księżyca gmera w jej rozsypanych, czarnych włosach i próbuje je zamienić na rozsy.
pane srebro. Nie poradzi!.„ Dotyka jej ust, dotyka zamkniętych oczu, sięga do piersi.
Barbara budzi się, podnosi
lekko głowę, słucha czujnie. Ondraszek oddycha spokojnie.
Dziewczyna wspiera 5ię na łokciu, sięga ustami jego opuszcc:onej dłoni, całuje.„ Potem znów układa się na sw,ym posłaniu i zasypia.
. .R
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Ondraszek w tej osobliwej chwili przejrzał znienac.K:a jak
ślepiec za cudowną sprawą uleczony. I wszystko zrozumiał,
co było między nim a Barbarą.
Co było jednak poza nimi? Co się to działo, gdy nie było

z nienawiścią ną
~ndr~szka,. lezącego na podłodze glorietki. Związane ręc~
l nogi czymł~ go podobnym do porzuconego tłumoka.
- Al~ D?-usi pochodzić z rodziny złodziejskiej. Stary Szebest~ me Jest zło_dziejen;; Lub jego matka, będąc w ciąży,
pow1r:n~ była cos ukrasc, lub przynajmniej okazać chęć
kradz1ezy„.
~ndras~e~ przypo.mina sobie tamtą rozmowę z jaskrawą
dokładr:osc1ą. WydaJ~ mu się nawet, że w tej chwili słyszy
<;Iychawiczny, . skrzypiący głos starego grafa Prażmy, gadaJącego. z ?refmą po niemiecku. I że widzi grefinę, stojącą
n~d .mm I smagaJącą go szpicrutą .po twarzy. Dyszy niena·

Barbary? ...
Przypomina sobie powoli wszystkie zdarzenia, przywo- w1ścią.
łuje mozolnie obrazy. O tak! Pamięta, że wiozą go skrę
- :":V Piątek przed wschodem słońca udamy się na tam.
powanego jak barana. Do lasu go wiozą. Graf Prażma dłu. to m~eJsce. Pod Ondraszkową szubienicę. Zatkamy uszy
go się wadził z grefiną Lizetą. Chciał go portaszom wydać. woskiem. Korzeń okopiemy głęboko, by go nie dotknąć.
Portasze zawiodą go do Przyborza. W Przyborzu miejski Przywiążemy go do ogona czarnemu psu, który przez dwa
dni był głodzony. Pies wyciągnie mandragorę. Mandragora
sąd zrobi z nim porządek. Infamis to przecież, porubca, podpalacz i nożem żgający rebeliant. Graf Prażma postara się, że zakrzyczy rozdzierająco a pies zdechnie od jej krzyku. MY
Ondraszka powieszą za miastem na wydmuchowisku gdzie nie pomrzemy, bo nasze uszy będą wosl:ier,n zatkane, nie
usłyszymy jej krzyku.
zwykle łotrzyków wieszano.
'
- A potem? - pyta grefina i wciąz smaga jakby od
- Co móWisz? pyta grefina, a jej cienkie nozdrza
niechcenia szpicrutą po twarzy Ondraszka.
drgają, oczy zaś płoną złym, czarnym płomieniem. Podob- Mandragorę zav;iniemy w najprzedniejsze płótno,
na do najurodziwszej diablicy, do Sukkuba!„.
przeniesiemy do zamku, wykąpiemy w czerwonym winie,
- Jeżeli Ondraszek nic z tobą nie miał - zaczyna chyubierzemy w białą i czerwoną sukienkę jedwabną. W każ·
trze graf Prażma - jeżeli z niego czysty młodzieniaszek,
dy piątek będziemy ją kąpali w czerwonym winie.„
to w chwili poWieszenia „sperma in terram effundit", Lizetto. I z tego nasienia wyrośnie Mandragora officinarum,
- Szkoda wina! - prychnęła Lizetta wzgard li wie ł z nłe·
alias Alraune„. Rektor Miscetius wszystko mi powiedział.
wiarą, a w każdy nów będziemy ją przebierali. Po · każdej
Żydzi nazywają ów korzeń „Dudaim" i mowa o nim w Sakąpieli mandragora wyjawi nam wszystko.
Pożądane talomonowych ,,Pieśniach nad pieśniami". I w pierwszej
jemnice objaśni, gdzie leżą skarby w ziemi, przepowie nam
Księdze Mojżesza, w rozdziale trzydziestym, wiersz czterprzyszłość, zapewni miłość, umocni... Tobie się to przynasty!„. Tam jest mowa o pokrzyku, lecz to jest to samo.
da !.„ - cisnęła grefina szyderczo. - Mnie nic!.„ - dodała
Młodzieniaszek musi być jednak ceysty, Lizetto! Miał co
z okrutnym namysłem i przeciągnęła się lubieżnie.
z tobą, czy nie miał?!'•

'°'

c. n.l /
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W ubleiglą nie-dzielę byliśmy w
l<.olumnle. Cały dzień wypoczy.
Waliśmy, pod wieczór komary za
oezęly dokuczać - czas było wracać. Wtedy zaczęło się.
Na stacji mrowie ludzi, _Jak na
wielkim obozowisku.
Gdy nadSzedl Plli:iąg ludzie rzu
clll się do wagonów z bojowym
o:trzyldem:
- Kto ma twarde kości - ten
3edziel
Nad ranem uitało na.m się jed·
nak dosta4\ do P~iągu. Ja na da
chu, żona na stopnia-eh, a teścio·
wa z Halinką na buforach, ale do
Jechaliśmy,

Wieczorem opowiada.Il ml znajo
ml, że tak samo było w Grotnl·
kach, Głownie 1 Wiśnl-0weJ Górze. Nie bardzo Im wierzyłem,

&le

okazało ISlę,

ze to prawda.
bym prosił, by
PKP przemyślała tę sprawę l o
ile to możliwe, zw!ękSZYła w dni
świąteczne !loś4\ wagonów w pociągach na traS!llch ożywionego
ruchu podmle.f>sk!ego. ChodZf o
zwykle wagony towaro·w e, w któ
rych wygodniej Jeździj) podcza-s
wpal6w, nit w zamkniętych wago
nacll osobowych.
w Imieniu tf'Slęcy łodzian spra
gnlonych słońca, lasu l wody
WYCmCZKOWICZ
"Wtęc

bardzo

Nowy adres
wytwórni protez
Zainteresowanym czytelnik-Om
podajemy do wiado.m-0ścl, że Pań
1twowa Wytwórnia Pr<>tez w War
szawle została przendeslona z ul.
KujaWGiltiej na ul. Bema 5-7-9
(dojazd WKD do przystanku War
szawa - Opaczewiska).
w 9I)rawach wkładek, pasów
tlrzusznych i l'rzepuklinowych,
m-0żna się zgłaszać bez odd:tielnych wezwań w poniedzidki,
wtorki 1 piątki w godzinach 8-14.

___......

Dlaczego chcecie się zwolnić z pracy? Wszyscy studenci zdali egzaminy
Przyszedł Aleksander Sko- Inną 'pracę możecie znarupa
robotnik
podwórza- leźć również na terenie naszych
wy. Jego podanie o zwolnienie zakładów. Przejdziecie do proz pracy wpłynęło
kilka dni dukcji, przeszkolimy was.
temu do dyrektora.
- Eeee.„ gdzie mnie staremu
- Dlaczego chcecie się zwol- myśleć o nauce?
nić z pracy? padło pytanie.
- Wobec tego znajdziemy
- Za mało zarabiam, muszę inne wyjście„.
znaleźć inną pracę.
Co czwartek w
ZPW im.
Niedzielskiego zbiera się specjalna komisja dla rozpatrzenia
padań robotników o ~wolnienie
z pracy. W skład jeJ poza dyrektorem i kierownikiem personalnym wchodą przedstawiciele Podstawowej Organizacji
Partyjnej, rady
zakładowej,
rady kobiecej i ZMP. Na zebraniu obecny jest petent z nim
przeprowadzane są rozmowy,
~<>?obne do cytowanej powyzeJ.
Przyjemnie i wesoło spędzają
Czy Aleksander Skorupa poczas dzieci łódzkie w ogródkach
jordanowskich. Ogródki mimo, że został w zakładach i czy zarobprzebywa w nich kilka.set dzieci, ki jego zwiększyły się? Tak.
są utrzymane w
nale~ytym poPrace robotników podwórzarządku, a sprzęt sportowy dzieci
wych zakordowano. Efekt? ota-czają troskliwą oplel<ą.
Wieczorem jednak, gdy dzi·ll-C.i Zarobki ich wzrosły o przeszło
udają się do "domów,
do ogród- 30 proc. a dwóch chętnych
ków wpadają jak szarańcza. chu· mogło przejść do produkcji.
liganl I ćmią-c papierosy, rozrzucają<i wokół papierki, rozpoczyna Przeanalizowano poza tym zawszystkich
robotni.lą „zabawę" na
zjddżalnlach I robki
równoważnia.eh.
Pewna grupa ków niewykwalifikowanych i
chul!ganów w Parku 3 Maja po- stwierdzono, że istnieje możlistanowiła.
pograć
w piłkę i w
ty:m celu ro7'p.oczęla. szturm do wość podwyższenia płac właśma.gazynu, wyłamująe deski. Na nie przez zakordowanie pracy.
zajut~z po
talc!ch odwiedzlna-ch
tej chwili opracowuje się
ogródek trudno poznać.
a
Wiedzą o tym
dobrze dz!ed z normy dla sprzątaczek,
nastąpi reorganiz.azieleńca przy ul. Wojska Polskie wkrótce
go l Parku Kolejowego, którym cja transportu.
chuligani znlsz;cz:yli zjeżdżalnię I
Emilia Dobrowolska, M. Dorównoważnię.
brzy1'iska i inne dziewczęta Według prowizorycznych obi!.
przyszły do
czeń wskutek spustoszeń doko- skręcarki, które
nywany<:h
pr1lez rozwydrzo- pracy ze wsi, złożyły też pony<eh wyro,stków, og~ódki Jorda· dania o zwolnienie. - Chcemy
nowslcle poniosły już 5 ty,s. zł wrócić na wieś, mamy kłopoty
strat.
Najsmutniejszy Jest je-dnak fakt, z mieszkaniami, - oto były
że w niedzielę, gdy dzieci przy- motywy ich podań.
chodzą do parków wraz z rodzica
Komisja nie zgodziła się na
ml, niel{tórzy z nich zamia.-ę;;:; dazwolnienie. Przystąpiono do
wać dobry
przykład, w miefacu
-chwilowego wypo.f'_zyn.ku tworzą starań o umieszczenie je w inprawdziwe §mietnlki. (h)
ternacie. Mieszkają teraz w in-

5 tys. zł strat
spowodowali
chuligani
w ogródkach

jordanowskich

w
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Występy Opery Sląskiej

NOWY

Marli
l'tJTRO

J, 19 „Straszny Dwór"
wo.JSKA
POLSKIEGO
(Jaracza 2'1·29) g, 19 ,,Bankrut"
WA2:NE TELEFONY
Pogot, Ratunkowe 254..ff LETNI (Piotrkowska H)
Straż Pożarna
I
g. 19.30 „ObJcżdżalnla
społeczna"
Kom. MlejSka MO 253-1i0
Mlej!iki Ośr. · Inio.r. 159-15

Aleksege

•

Wydeczkę

samochodowi\ do

7.30 pow.rót o 20. Zg!osz.enia indywidualne i zbiorowe z załącze
niem list im~ennych uczestników
przyjmuje Orbis ul. Piotrkowska
nr 68, tel. 101--01 do dnia 18 bm.
•l(,INĄ•
w klnie „Przedwl<>śnle" w D~ZUR~
4niU 18 lipca o godz. 15 odbędzie
BAJKA (Franct&zkańska
się uroczysta akademia zorga.ni"zo
3l) „Nikt nic nie wie'',
wana przez Główny Instytut Włó
A. S. nr ł5 (Liman-0w- dod. „Dbaj o zdrowie"
kiennictwa z okazji Swięta Odr-0- rudego l), A. s. nr 29
g, 18, 20, dozw. od lat 14
d:<enia. :Na program zł-0żą się ak- (Pi-0trkowska 25), A. s. BAŁTYK (Narutowicza .20)
tualny -0dczyt, wręczenie nagród nr 21 (Łagiewnicka 120), „Pod niebem Sycylii",
przodownikom ?racy! Występy ar- A, S. nr 10 (Plotrk-0wska
g, 16.30, 18.30, 20.30
tystów 1 wYŚWH!!t'Lame krótkome- 193.), A. s. nr 23 (Plotrdozw. od lat 18
trażowrch filmów.
kowska 307), A. s. nr 27
szereg wartościowych pozy. (Narutowicza 42), A. s. GDYNIA (Przejazd 2)
ej! z zakr~ literatury nauko· n.r 25 (Gdańska 90), A. s. .Program naukoW')·OśWla
weJ i :fach-0wel otrzymary- osta<t- nr 33 (Armil Czerwonej 8), towy nr 33-52. PKF nr
ni-0 księgarnie D-0mu Ks1'.'1Zki. są A. s. nr 52 (Srebrzyń_
29-52, .,Bajka w Ursu·
t-0 m. in. A. P. Baryszmk-0w, J. ska 67).
sie",
„zasłużona
ra·
w Lamin - podstawy kompozydośt", „Grubasek 0 ,
A. s. nr 41 (Al. Kościu
g
cJi c1951 opr. płótno, z Wielobarw szk! 48) dyżuruje co17, 18. 19, „Dziewczyna
nyml !Justracjatn!J, M. :r. Kuźnie dziennie.
ze Slowac31" g. 20. Procow _ Elektrotechnika (1952 opr. DYŻUR POŁOŻNICZO·
gram dla najmłodszych:
karton) Farmakopea ZSRR .(~952
G.INEKOLOGICZNY
„Chomik - samolub".
r k;rton) Kl~ielew - Rosimy
DZJiś dyżuruje całą do„Była sobie mrówka",
~~k'oracyjne' (rn52 z wićl?barwny bę szpital im. dr. H. Wolf „Czarodziejska tprba",
ml ilustracjami opr. P cienna), ' ul. Łag!ewnlcka 34.
g. 16.

*

IJI/

Głosy
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W oknie• ks11gam1

Czytaicie

•• Dziennik

or PIWECKI wewm:trz-1 ~~~~~;;:::;:;:;~r------~~:'".:~::-";;;;;;;;;;;;; ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
ne, ptuca, serce 3 - 7
chnlą w Legnicy na po
LOS.ALB
Piotrkowska 35. (9708-G) __z_A_o_F_IA_R_._P_RA
__c_Y_ _
dobne w Łodz.J (I piętr-0
Tkaczy na jedwab, przewlekaczy, miarową. 'iiiiiiiiiiiiiiiiii;iii;iii;iii;iii;iii;im I TŁ UMACZA angielskle- MIESZKANIE 4-pok<>jo· - gaz) w śródmieściu.
KUP NO-..iPtt ZE OA 2
go, niemieckiego, francu we, kuchnia wszystkie Oferty Biuro Ogł-0szeń
sprzątaczki, gońców, p<Jrtlera-rewidenta straskiego
z maszyną do pi- wygody Szczecin śródmie Piotrk-0ws.ka 104a „Róta"
tnika przemysłow~go i strażników p. 'pożar. ZEGAR kontrolny
do sania poszukuję. Pabla.- ścle zamienię na Łódź ZAMIENIĘ pokój z ku·
zatrudnią natychmiast Północn<1-Łódzkle za_ sprzedania K-0mis MHD, nicka 4-1 między godz. mniejsze. Wiadomość - chnią na Widzewie blisko tramwaju na podob
17-20.
(9827-G) Łódź, tel. 124-21.
kłady Przemysłu Jedwabniczego. Zgłoszenia Plac Woln-0ści 7.
ne lub większe śródmieś
przyjmuje Dział Personalny ul. Wierzbowa 18
cle. Oferty Biuro Ogłó
szeń
Piotrkowska I04a
w godz. od 7 - 15.
1855-K
pod „Wld?.ew,:..'_'_ _ __
Kierownika planowania, majstrów wykwali- dowlaną sprzeda: „Inter
... po"rednlctwe- akcji
POSZUKUJĘ P-Omieszcze
maitor" Kraków, Pijar~„
"
...
fikowanych i tkaczy na krosna kortowe i annla sublokatorskieg-0. Dzw-0nlć 196-00 wewn. 42,
gielskie, prz-:dzalników na s~moprząśnice, ska 19.
(1872~K)
godz.
8-10.
(9790-G)
elektryków, tokarzy i robotnlkow gOspodar- SPRZEDAM kasę pancer
''
1187N11'
czych zatrudnią natychmiast Zakłady Prze. ną, biurk-0, 2 fotele, •
dla osób otrzymuJ·ących przesyłki od krekrzesła,
Piotrkowska 92
mysłu Wełnianego im. Piotra Bardowskiego, m.
44 tel. 120-42 w czwart
\'\mych z zagranicy.
·
DREWNIACZKI artystyŁódź, ul. GdaÓ.ska 80. Zgłoszenia osobiste ki, poniedziałki gooz. 10
czne oraz pan t-Otle zdl'nZLECENIA l WPLATY PRZYJMUJĄ:
przyjmuje Wydział Personalny.
1868-K do 17
szowe poleca sklep Pi-0tr
(9826-GJ
kawska 223.
(9810-G)
fożynierów-mechaników lub techników na
--zo-Oili~
stanowiska kierownika
sekcji technicznej,
ZUndapp 350 cm na kar162
normowania pracy, kontroli technicznej, ~al don
-:- no\vy typ, skrzy~
New York 4, 2~, Broad Street, room
4
SKRADZIONO legitymakula.torów· i planistów zatrudnją natychmiast ka biegów zapasowa. MI
cję szkolną Wanda D-0kołajczyk,
Obywatelska
W
aryzU
mańska Zeromskieg-0 11.
Zakłady
Remontowo-Montażowe Przemysłu
l\lleczarskiego ul. Łomżyńska 13-15.
1871-K 176 przy Retkinl godz. 18
ZGUBIONO legit. tramDZIE~żA
WY
młyna
·
poParis
iX,
23
rue
Taitbouł
i1"ajową
n~ ~azw~sko
Wykwalifilkowan-e szpularki - pierwszeństwo szukuJę. Oferty Cieslelrozyna
a ow> a. 9
inwalidki potrzebne.
Zgłoszenia przyjmuje sl<i - Radomsko Armil
TĄ DROGĄ MOŻNA OTRZYMAC:
ciasta 48 •
(B 00-G)
Spółdzielnia Inwalidów im. B. W. Radogoszcza Czerwonej 69.
(9813-P)
materiały, meble, cement, cegłę.
ZGUBIONO legit. Ubezp.
Spoi. na nazwisko WaŁódź, ul. Sienkiewicza 78 - Sekcja Kadr goMOTOCYKL BMW 250
maszyny i narzędzia rolnicze,
cław Labuch adres Łódź
dzina 8 - 10.
1870-K cm sześc. w dobrym stamaszyny do szycia, rowery węgiel,
ul. Inflancka 88 m. 2·
ni.e d-0 sprzedania, WiaSKRADZIONO leglt. zw.
dom-0ść
Wschodnia 54
zegarki szwajcarskie, radioodbiorniki,
zaw., wejściówkę fabry·
prac-0wnia galanterii.
to kl BMW 350
ó kl d • 1 n
czną Maria Janiak, Famo cy e
• W z
z1ec n e,
bryczna 5
MOTOCYKL „Ardle" 250
paczki żYWnoścłowe, krowy I prosięta.
LE&AKZB
Dr LESNIEWICZ chirurg sprzedam. Rzg-0wska 45
ZGUBIONO leglt. Ubezp.
----.;,~~:..--0 Jprzyjmuje 18-19 :Jaracza godz. 17-19.
(9804-G)
INFORMACJl UDZIELA:
Społ. na nazwisko WlaDr MARKIEWICZ specja 36a tel. 224 - 09 ·
' 94 98-Gl
~d~y~s:!!ła~W::._.::O:.!k:..:U:..:l!:sk::;I:..__ _ _
lista skórne. weneryczne. Dr ZAURMAN specJall- KUPIĘ nową „:Jawę" 0$ 8
ZGUBIONO wejściówkę
moczopłciowe. P!otrlmw- sta skórne, weneryczne Lódź, Andrzeja lO sklep
Warszawa, aL Mazowiecka lł.
1873-K
fabryczną. Marian Tom
Ska lOi-6, „ _ _ c~::~J 8_:.-::9.30, 4-6 N.ar11.t_owl~cz~a~2~r;~p~o:ży'.'.:w~c::zy~.~--:(9~8~09~-~G~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c~zyk Łódź, Piaseczna 4-3
-..- ·.. Pruk. Zakl. Grat, R.s.w, „Praee,''.,..., ~óclź, ul,_ ZwlrkJ, 17, ,..., ;paipier: druk, mat, 50 ir,

Pracownicy poszukiwani
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LIPIEC
DZ19

Spały
organizuje w najbliż~
niedzielę Orbis.
Odjazd 0 godz.

temacie Zakł. im. Reymonta.
... Utrzymanie wraz z mieszka§
§
f
niem kosztuje je 180 zł. miesięcznie. - O zmiane miejsca
W bieżącym roku szkolnym
pracy nie myślą.
sesje egzaminacyjne na UniZałatwiono również sprawę wersytecie Łódzkim zakończy
matek, które prosiły 0 zwolnie- ły się 30 czerwca.
nie, bo ich dzieci są w żłobkach
W
porównaniu z rokiem
innych zakładów. Powstało to
ubiegłym można. za.notować
na skutek mechanicznego skietu dużą poprawę gdyż obe·
rowania przez centralną poradcnle wszyscy studenci zdali
nię. Komisja „wyprostowała"
eg7,aminy w sesji letniej.
to
nieporozumienie,
dzieci
W związku z tym sesje jeprzeniesiono do żłobka zakła- sienne już się nie odbędą, uładowego i matki pozostały w twiając tym samym znacznie
pracy.
pracę uniwersytetu. Trzeba za
Jak wynika,
z przyto- znaczyć, że w rb. studenci po
c.zonych przykładów indywi- raz pierwszy zdawali egzamidualne rozmowy z ludżn:i ny grupami, a nie jak dotychi szczere zainteresowanie się czas indywidualnie. Wyniki
ich pracą i warunkami byto- egzaminów były daleko lepsze
wyroi, jest jednym z warun- niż w roku ubiegłym, Przyczy
ków, które decydują 0 stałości załogi w zakhJzie.
VII Plenum wyraźnie postawilo tę sprawę. Bolesław Bierut powiedział:
„Dla ustabilizowania robot·
ników w przedsiębiorstwie poPETYCJA TERMINOWA
trzebna jest także stala troska
o dalsze polepszanie zaopatrzePozbawiona wlasnaj opery
nia, warunków mieszkanio- Łódź entuzjastycznie przywiwycli i ogólnych warunków tała przybyłą dorocznym zwybytu robotników".
czajem na gościnne występy
Zakłady im.
Niedzielskiego Operę Śląską. Najlepiej o tym
realizując wskazania VII Ple- przyjęciu
świadczą oblężone
num walczą skutecznie z płyn kasy i szczelnie wypełniona
nością kadr i należy się spo- sala. Jednak bywalcy spektak
dziewać, że podania o zwolnie- lów operowych mają jeszcze
nie z pracy coraz rzadziej będą jedną - nie pozbawioną słusz
przedmiotem obrad komisji.
ności prośbę pod adresem
Z. Tar.
śląskiego zespołu. Ch...\dzi o go
dziny rozpoczynania, a tym
samym i kęńczenia przedsta1
1
wień. Czy nie byłoby możliwe
rozpoczynanie ich o pól godziPASSENDORFER E. - z wędró ny wcze§niej, tak aby łodzia
nie zamieszkali na przedmię.4~
wek geologa.
Szereg interesujących, świetnie ciach mogli jeszcze zdążyć na
napisanych opowiadań z własnych ostatni tramwaj do domu?
przeżyć na tle prac 1 badań geoloZe swej str~ny prosimy dygicznych w Tatrach, w Alpach i
w Bretanii.
rekcję,
by nie korzystała z
prawa miesięcznego terminu
w nadsyłaniu odpowiedzi. Ze
STYLOWY
(Killńskieg-0
123) „Dzle"l'l•czyna o bla względów zasadniczych i zrołych włosach" g. 17.30, zumiałych.
20 dozw. od lat 14
MŁODA GWARDIA (dla
młodzieży Z!el-0na 2) ~WIT (Bałucki Rynek 1)
„Zapora", dod. „Swlat „Nędznicy" II ser. dod.
„Czy w!~le, że ••• " nr
1 Młodych.., nr 9.50 (Prze
4·51 g. 18, 20, doz.w, od
gląd film. młodz.) g, 16
SRODA, 16 LIPCA
lat 1ł
18, 20.
Wladom-OŚci: 7.00, 7.SS, 12.0ł, 14.oo
MUZA (Pabianleka 173) TATRY (Sienkiewicza 40) 21.00, 23.50.
Nieczynne z powodu re„PleśA Tajgi" g, 18, 20
7.50 Kalendarz Radiowy. a.oo
montu.
Muzyka. 8.30 Słuch. pt, „Czajka".
dozw. od lat 12
POLONIA (P\orirltowska WISLA (Pzejazd S)
11.45 „Głoe mają kobiety". 14.15
67) „Mar„ Malapagl" .,AkeJa - 8°, dod.. .,w Muzyka rozr. 15.10 Rep-0rtaż li'tedod. „Go home" li 16 30 kraJu Socjallzma" nr rackl. 15.30 Dla świetlic dziec.
18.30, 20.30 dozw. od lat 2-52, g. 15.45, 18, 20.15, „A w OP-Olu na rynecrtJku" aud.
17.00 Wlado.m. P<>P<>łudn. 17.05 Po
lł
dozw. od lat 1ł
gadanka sportowa. 17.45 „Uczymy
PRZEDWJOSNIJI' czernmWŁOKNIARZ
(Próchnika)
się
jęz. rosyjskiego". 18.30 „Wszech
skiego '14) „Na grani·
„Marżedstwo
akiorkl", nica Radl-0wa" wykład z cycy", dod. „Rozwój form
g,
16
30,
18.!!0.
20.30,
klu: „Ekonomia P-O<lityczna" (II).
zwierząt"
g. 18, 20 dozw.
od
la.t
1ł
19.30
Muzyka
I
aktualn.
20.00 Kon
dozw. od lat 12
(Napiórkow- cert. 20.40 „Brygada zwycięża" REKORD (Rzgowska 2) WOLNOSC
16) „Sekretarz odc:Inek 4 książki W. Kuroczkina.
nieczynne r. powodu re· skiego
ReJkomu", dod. „Czy 21.30 Muz. P-O'PUL 21.415 Fragmenty
mon tu.
wiecie. te •••", g l&.30. poematu M. Niekras-0wa pt. „Ko·
RO!lfA ntZl(OWska 84l 18.30, 20.30,
dozw. od mu na Rusi dobrze sie żyje".
„Zwycięzca
prze·s two22.20 Muz. popu!. 22.40 Muz. tan.
lat 12
rzy" dod. „w kraJu so ZACHĘTA (Zgierska 26) 23.0ll Fra.g. oPerowe kompozytorów
cja!lmnu" nr 3-61, g. 18 Nleczynne z powodu st-0wlaiiskich,
20, dozw. od lat 12
remontu.
ROZGLOSNIA ŁODZKA
1 MAJA (dawn. RobOt·
nlk) - dla mlodz. (Ki·
8.15 Montat głowno - muzvezny
llńsk1ego 176) „Przybra
o akcji żn!wneJ w wo.I. łódzkim.
na c6rka" g. 17.30, 19.30
6.30 Muz. 7.20 I 17.15 „z m~krofo·
dozw. od lat li
nem przez mlaisto l wieś". 7.35
Muz. i komunikaty. 14.30 Kon·crrt
SOJUSZ !Nowe
Złotno)
Ork. Mandol. ŁRPl'ł.. 16.20 Re.port.
„orzeł Kaukazu" II s.
liter. 16.30 Muz. rozr. 17.30 And.
dod. „Szkoła siły I zrę
Łódzki"
satyryczna. 18.50 Koncert ork. 1
czno9c!" g. 19, dozw.\
solistów
ŁRPR.
od lat 12
-----------'

f:i't

I e t-1·
••

e,-

d t
niła się do tego praca po s awowej
organizacji partyjnej
przy U. Ł. i koła ZMP, które
poputaryzowały na terenie uczelni współzawodnictwo w
nauce i
rozt<1czyły kontrolę
na.d postępami studentów,
Najlepszymi wynikami nauki może poszczycić się I rok
prawa. Nie ustępuje mu jcdnak i III rok tego wydziału
oraz wydziały biologiczny i
matematyczno-fizyczny.

I

fflhmREM potooz1 '*!
TO NIE

ZEGAR

MEDAL

Wprawdzie istnieje przyslowie, że każdy medal ma dw_ie
strony i rozumie się przez to,
że każda strona medalu je.~t
i.nna, ale przysłowie to nie dotyczy
absolutnie
zegarów,
szczególnie zegarów ulicznych.
A wlaśnie w charakter.te takiego medalu występuje zegar
mieszczący się przy przystanku tramwajów podmiejskich
w Helenówku. I sytuacja tam
jest taka, że gdy na jedn~j
stronie medalu (zegara) jest
np. godzina 7.08, a na drugiej
stronie medalu (zegara) godzina 7,45, to w rzeczywistoś:i
jest godzina 7.30.
W głębokiej trosce o to, aby
v·§ród bywalców tamtej okolicy nie nastąpiło pomieszanie
pojęć up;-zejmie prosimy o
naprawienie zegara.
PRZYCZYNA KONFLIKTU
Najlepiej jest, jeśli wśród
dwojga mlodych ludzi panuje
jednomyślno§ć

także

w dzie-

dzinie potrzeb gastronomicznych. Rozbieżno§ci mogą bowiem spowodować pewne za].;lócenia w na ogól idealnej h•F
1r.onii panującej między dwo1giem mlodych ludzi. Tak jak
to mialo miejsce przedwczoraj
u naszych znajomych.
Ona chciala co§ zjeść, a on
r.apić się. Byla godzina 19.50.
Weszli do baru mlecznego
przy ul. Andrzeja 7. Ona mogła dostać tam co~ do zjedzenia, natomiast on nie mógł do
stać nic do picia.
Nie bylo
ani wody sodowej, ani lemoniady, ani oranżady. Więc P<>szli dalej. W następnym barze przy ul. Jaracza 7 - jesz
cze gorzej. Nie było ani kawy,
ani kakao, ani kefiru, tylko
.mrowe słodkie mleko.
W
barze przy zbiegu Próchnika i
Piotrkowskiej był tylko cieply kefir, a do jedzenia suche
bułki z serem.
•
Te poszukiwania stały s!ę
przyczyną pierwszych niesnasek dwojga młodych, których
pogodził jednak wspólny wnio
sek: W porze kolacyjnej barv
mleczne powinny być lepi.:j
zaopatrzone.

ZGUBIONO leglt. zwląz
kowe na nazwiska: Witeczek Władysława nr 1164,
Brzeziński Stanisław
nr
1069, Fijałkowski :ran nr
786-321.
(8852-G)
ZGUBIONO legit. szkolną
na nazwisko zona
Szymańska zam. ul. Piotr
k-0wska 8.
(8824-G)
ZGUBIONO leglt. służbo
w11 na nazwl6ko Anna
Banasik
(8803-G)
ZGUBIONO wejściówki:
fabryczną
na niizwb;k-0
Cycylia :rabł-0ńska ut.
Wschodnia 26.
ZGUBIONO kartę meldunkową
na nazwisko
Zbigniew Radkiewicz Lódź, ul. Narutowicza 45
m. 27.
(892-G)

ZGUBIONO

kartę melna nazwislw
Jerzy Miller, Mickiewicza 8
(9794-G~
ZGUBIONO kartę meldunk-0wą, legit. Ubezple·
czalnl Spoi. i kartę rzemieślniczą szklarską WY
daną przez Izbę Rzem1eH
n!czą Radem. Stefan Cegielski Łódź, ul. stalin:i.
67-2
(8772-G~
ZGUBIONO karte meldunkową
na nazwisko
Andrze.i Drejczan ł,ód:i;,
Ziel-0na 40
(8980-G)
dunkową

SKRADZIÓNO kartę mel
na nazwisko
Ireneusz Kaleta Leszczy
nowa 4a.
(8939-G)
ZGUBIONO k t
l
ar e me •
dunkową
na nazwisko
ZGUBIONO kartę mel- Stanisław Woch ul. Podunkową
i świadectwo di:óżnicza 24
(3981-G)
ukończenia
szkol:y P-O.cl·
stawowej w Swinnicach ZGUBIONO kartę mel•
na nazwisko Jerzy Od- dunkową
na nazwisko
rowski Łęczyca, Stalina Zofla Adamska ul. Pionr 11.
(8894-GJ tra Skargi 2
(8937-G)
dunkową

I
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Sprawozdanie z Helsinek:

Pol~ka-Francja

ZSRR-Bułgaria

2:-i

f . Wczoraj w Finlandii rozpoczął

się olimpijski turniej
p1~karski. Pi~rws,.:e . eliminacyjne spotkania nie przyniosły
większych mespodz1~nek. Ch arakterystycznym jest, że na
5 rozegranych meczow, cztery zakończyły się identycznymi wynikami 2:1, a tylko w jednym, jedenastka Indii zmu
szona została zapisać na swój rachunek aż 10 straconych
goali przy jednej zdobył.ej bramce honorowej (w meczu
przeciwko Jugosławii).

Węgry-Rumunia

2:1

Niezwykle zacięty pojedynek stoczyli piłkarze węgier1;cy z Rumunią. Ich nikłe
zwycięstwo

opłacone

zostało

tnie jedną kroplą potu. Węgrzy zagrali słabo. Nieznacznie przeważali w polu. A gdy
już zdobywali przewagę, zbyt
długo wymieniali między sobą
podania pod bramką i
strzelali niecelnie,

j

Olimpijczycy polscy
z fińskimi

Sprinty i sparringi

1trrelił lewoskrzydłowy.

polskich zawodników

Dził

Polska Niemcy zachodnie

(Obsługa własna

w hokeju na trawie

z Helsinek)

Do roz.,oczęeta turnieju "llmpljsklero w boksie p07.ostało
jeszcze dwanaście clni. Pięściarze wykorzystują ten okrefl na
intensywne przygotowanie się do olimpijskiego startu, Codziennie ?"bywa.Ją się spotkania. sparingowe w hali sp<1rtowej
klubu finskiej fab.ryki kabli. Przed południem pięściarze nasi ćwiczą pod kierownictwem Sztama I Majchrzyckiego, na
stadionie w wiosce olimpijskiej Ota.niemi,

HELSINKI, H. 7. W ekład ff]lrezenta.cjl Pols1kl w hokeJu na
trawle, która rozegra w dniu 16
bm. me.cz 11 repre10entacJą Nlemle~ za<'hodnkh w.cho<lzą zawodnky: Wojdylak, Malkowlak, Pawlkkl, Adamski K A., Marze.c,
Madasioezyk, Czajka, Malkowlak
)I., Flinlk M., Fllnik J., Flinlk A.
Hokelś.ci polscy staranll!ie przygotowują &!ę
do epotkan.la, trenując codziennie na stadio·n le we
lodromu. Na wspólnym treningu
z drużyną Holandii Polacy wylcual!
bardzo dol>rą kondycję.
Po każdym treningu trener Wojtysiak przeprowadza dyslrnsję,

I

niuk poprawiają sit'l z walki
na walkę.
Sędziowie polscy: Neurlln~.
ł.aultedrey, Kowalski, Llsow·
ski 1 Masłowski pracują nie
mniej intensywnie, niż pięścia
rze. Rano ćwiczą razem z zawodnikami, a po południu pun
ktują i prowadzą w ringu sparingowe walki. Każda wątpliwa decyzja zostaje natychmiast przedyskutowana Szczeg61nie intensywnie przygotowują się do startu olimpijskie
go sędziowie Masłowski i Lisowski, którzy przed rozpoczę
ciem turnieju muszą złożyć egzamin na arbitrów mie:dzyna
rodowych.
'Yiosce olimpijskiej oprócz
~1ęś.c1~rzy polgk1ch przebywa-

W poniedziałek od samego ringowych przeprowadzanych
rana bokserzy uwijali się po przeważnie z Nowarą 1 Grzela.
bietni ćwicząc .starty sprinter-lklem walczy co najmniej o kia
skie. Odbywały się także ble- sę lepiej, nlż podc1T..a11 mlgJ na 100 metrów. Najszybszym stnostw Polski. Obok Go§clańbiegaczem wśród pięściarzy o- sklego bardzo dobrą formę
kazał się Kukier, Grzelak (ze wykazują,:
Kukłer,
Drogosz
zrozumiałych względów) biegł f Krawczyk,
Chychła powoli
z wyrównaniem.
odzyskuje normalną formę.
Sztam jest zadowolony z for Pozostali pięściarze nie zdoszczytodzieląc się również &postrzeżenia fuy pięściarzy. Największe po_ lali jeszcze osiągnąć
ml odnośnie gry
:tagranicznych stępy , z całej drużyny zrobił wego poziomu, ale widać, że Ją JUZ
drożyn,
trenujących w Helsin- Goścfański nabrał on szybko- wielu z nich jak np. Kudłacik,
ści I precyzji.W walkach spa- 1Antkiewicz, Nowara i Stefa- BOKSERZY RUMUNII I BUŁ
kach,

'Yf

GARII

Rumuni przyjechali w nastę
pującym składzie:
Dobrescu,
Zlatoml i Lie, Fiat, Ambroz,
Linea, Serbu, Tica, Clóbotaru,
Firesz.
Wraz z pięściarzami
przyjechali trenerzy Veintraub
i Popa.
Z nowych pięściarzy, z któOIJ.mpl}skle biuro pra.sowe eprn ''1"""'_____________"'11 Shlvu (Anglla) i Rumunki\ Kon- rymi Polacy dotychczas nie
walczyli, Rumuni wyróżniają
rad, Hnykina i Turowa powinny Dobrescu w wadze muszej, któ
•towaio wczorajszą wiadomość o
Obsługa własna
spokojnie zakwaUfikować sill do ry podobno reprezentuje barUoścl zawodników,
kwalifikująmiędzybiegów.
c:yeh się z przedbiegów do mię
dzo wysoką klasę.
gorocznych wyników &wiata (odzybiegów.
Bułgaria
przysłała, pięciu
Z
naszych
800-metrowców
&'O·
statni
wynik
- 10,& sek.) nazwiNa 100 m kobiet 1 mę-żceyzn
spośród
których
nej wylo5ował Potrzebowogkl, kt6 pięściarzy,
przechodzi do następnej roigryw ska Ma.c Kcnlcya :nl-e ma. Podo- ry biegnie razem z mistrzem o- zdaniem Sztama najlepszy jest
bnfe
nie
ma
ani
Csanyala,
ani
kl z każdego przedbiegu nie
limpijskim Whitfieldem i Angli- piórkowiec Malezanow. Podtrzech, a tylko dwóch zawodni- Kanadyjczyka Suttona, ani też kiem White. z przeciwników czas turnieju w Moskwie uFalnagana,
Paguett.e
i
Tavlsalo.
ków.
11 prwclbiegów
wyłoni
Korbana znamy Węgra Bakosa - znany on został za najlepszeA Kiszka miał już w tym sezonie
więc wśród „setkarzy" 1 „setka,miał on w bieżącym sezonie 1:51.6 go pięściarza w wadze piórko
l0,3.„ Może Witic„.
rek "po 22 sprinterów (sprintemin. Motloj ma m. In. za rywali wej.
rek). Nas.t.ępnie - 4 mlędzyb!egl,
Najsilniej obsadzonym wydaje Wolfbrandta (Szwecja).
Najła
W fińskiej fabryce kabli oi którycb pierwszych trzech wej
się być przedbieg nr V, w którym
twiejgzy przedbieg wylosował - prócz Polaków trenują także
dzle do półtinału. Dwa pótfina- startują: Sanadze (ZSRR), Jack jak z tego widać - Modoj,
pięściarze
Porto-Rico, które
ty w każdym po 8 zawodników, (Anglia), Euettere'f. (Niemcy zareprezentowane
będzie
na
chodnie) oraz Argentyńczyk GaZ kim biegnie w przedbiegu
vrylontą sześciu finalistów.
Olimpiadzie
przez
muchę,
lan
1
Shafel
(Egipt).
W
przednajlepszy
europe.1skl
za.wodnik
na
W biegach na 800 m 1 400 m
piórkowca i półśredniego.
plotki kwalitlkuje się z każdego biegu wylosowanym przez sucha 400 m p!otk.1 - Lltujew? - Z Fran
W wiosce olimpijskiej KaCU7A!m
Bartem,
Pełkonenem
(Fin
rlewa,
widzimy
m.
In.
Włocha
przedbiegu po 3 zawodników,
pyla
znajdują się już pięścia
Montanarl, Holendra Saata I Ar- landia), Panllno (Wenezuela), Anłącznie 24 w każdej z tych konku
dersenem (Kuba) i Yomo (Chile) rze USA i kilku innych państw
rencjl. Później rozegrane zostaną gentyńczyka Acoste,
Bart, Pełlrnnen I Yoma znajdują zamorskich.
ł międzybiegi, 2 półfinały i wresię ze swo1ml tegoromnyml .,..,ynl
azc!e finał.
Z KIM POBTF.GNm BOCIA·
CZTERECH CZECHOSŁO·
kami w plerwszel plątce na śwle
Tale więc nasz Emil Kliszka
WAKOW
NOWNA
cle, Jednalt czasy Ich sa znacznie
mot.e przegrać jedynie do jedne
Przyjazd pozostałych uczest
gnrsze od czasu Litujewa - 52.t
go zawodnika. Przypatrzmy się
Konkurencja jest silna: Faggs sek.
ników turnieju pięściarskiego
Jes~c-le raz jego przeciwnikom, z (USA), Bartha (Węgry), Tagliafcr
prz~widywany
jest około 20
którymi los kazał mu biegać w ri (Włochy), Oeszerdahl (FinlanWszyscy w Heb!n'kach z n•e- lipca. W tym czasie przy1artą
pierwszej el!mi.nacji. - Znamy dla). Znana naszym lekkoatlet- cierpliwością oczł."kują wyników między innymi bokserzy ZSRR
wszyscy nazwisko Mae Kenleya, kom Berkovska (Bułgaria}, ma losowań
dalszych konkurenc.11 Węgier i CSR. Czechosłowacy
na szczęście nie z dobrych wynl- m. in. za przeciwniczki Crlpp.s biegowych. Rzecz Jama, że naj- awizują start czterech zawoków. osiąganych na 100 m, lecz z (Australia) I Pokkl (Finlandia). większe zainteresowanie wzbudza dników: Majdlocha w wadze
doskonałych
rezultatów w prze- Z zawodnfczek radzJeckich naj- losowanie biegów na t. 500 m 1 koguciej, Zachary
w piórkodb.lżonym sprincie: biegu na ~oo trudnfejszy przedbieg przypadł J 5.000 m. Z kim pobiegnie ,Jung- wej, Tormy w półśredniej i
m. Wśród 27 nazwisk, znajdują- Kala.sznlkowej, która spotka się vlrth? z kim Zatv<11ek, a z kim Koutnego
w średniej.
eych się na liście najlepszych te m. in. z Stri.ckland (Australia), R.elff1
Jot Zet.

Kto z kim

na bieżni

spotka

I

I
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Inana.
twarda. Do przerwy
Po przerwie

wyrów-

Związek
przewagę,

Rad;decki uzysku.ie
jednak napastnicy strzelają
niecelnie. W dogrywce przewa7:a
zdecydowanie
zespół
ZSRR.
Bramki uzyskali: w 6 mlnucie dogrywki Kolew (Butg~ria). Wyrównał w 11 minucie Bobrow. W 14 min.
strzał Bobrowa wypuszcza z
r~k bramkarz Sokołow i Trof1mow
uzyskuje zwyci~sklł
bramkę .
Wyróżnili
się
w drużynie

dele?atami na Zlot ~~~~szk~yż~ws~~żynre b~ u'r~

Pięściarze p~zygotowują się do turnieju olimpi,iskiego

Bramki strzelili w 22 min.
pierwszej połowy Csibor i
w 29 min. drugiej połowy
Puskas.
Dla Rumunów w 41 min.
po zmianie stron
bramkę

•

Prze.clwnLk 11.a..~z .okazał się nucie Kra,sówka zapewnia prowa
twardy, szybki, a przy tym dość dzenie dla Polsil'i 1 wynik ten udobrze wyszkolony
pod wzg!ę- 1trzymuJe się tlo kcń.ca spot.kan!a.
dem teochnkznym.
Tym samym Pola.cy zakwallfiDrużyna Polski przez dłutszy kowali się do dal·szy.ch roigryokres me.czu pa,mlętaia wldocz- wek. O I.eh następnym przedwnie, it prze·g rana wyeliminuje Ją nikn dowiemy się doplero 18 bm.
z daloszy-ch rozgrywek turnieju _ Prze.clwnlk ten zost.anie wylonlo0
llmpljskiego.
ny drogą losowania.
ltz~z zrozumiała, łe uwaga Polaków zwrócona została. w dniu
Nerwowość Je8t złym soJusznlwczoraJszym na boisko znajdują kl~m. Ak.cJe Polaków ni<> mialy
.ce "lę w małej mfejSoeowości społł<ali się
plynnośd I qvaly się tuż za poLahti, otlległeJ od Heł-sinc·k o 130 łową boiska. Franeuzi atakowali
km.
z .całą za.clętośdą. Mimo, i:t naNazwa t<>J malownlezo polo<t.o- pad Ich nie niógł zachwyci<!, to
ił
,
neJ vr gór~eh mlej"Cowofoi pozo- jednak w 30- mln. pierwszej po·
HELSINK~.
Delegaci mło- ku Młodzieży okręgu Tampestanie na d!u~o w naiszej pamlę Iowy strzał Lebionda przyniósł
dzieży fińskiej na Zlot Mło- re "' Marin Toivo.
d. Lahti, to mały skrawek ziemi, Francji prowadzenie.
Teraz Polaey przeszli do ofen- dych Przodowników Buwśród jezior, na którym dobrze
Delega~I
flńH:V
11.a Zlot w
.czuli si~ I <'7-ują Pola.cy. W swo- sywy I w dągu jednej minuty downiczych Polski Ludowej
rozmowie z polskimi olimpl.!.czy
oddali
na
bramkę
Fran.cu?.ów
kil
wylatują samolotem z Helsiim .czasie triumfował tu na skokami wyuz!ll radość z moż
.czni Staszek Marusarz. Wn:oraJ ka strzalów, z który.eh ostatni - nek do Warszawy w dniu 18
noś.ci wzięela udzialu w Złocie
na ocz~cll 5 tysi~cy wid~ów re- T1·ampisza Kierownikiem delegacji
zmusił bramkarza bm.
I zwj.edzenia Warszawy, „Sz.czę
prezenhcy,lna jedena>Stka Polski FraneJI do kapltula-c.jl.
jest przewodniczący Fińskie
~liwl Jesteśmy,
że na własne
pokonała Francję 2:1 (l:lt),
Po zmianie stron jut w 4 ml- go Demokratycznego Związorzy zoba·ezymy wspanl,..le odbudowują.cą aię wa•zą stol!cę, o
które.I tyle •IYS7.eli~my oraz, te
zapozna.my się z ty.ciem 1 pra.cą młodzieży pol·sklej ośwlad
czyt jeden z d•.le·g atów, uc1..e'6. z
Helsinek, Hull,konen Kimi.

j

Rumuni ustępowali przeciwnikowi technicznie,
Ich
zapał i ofiarność przeradzały
się czasem w ostrą grę.

ZSRR pokonał Bułgarię 2:1,
p:zepisowym czasie mecz
zakonczył się wynikiem bezbramkowym.
Rozstrzygnięcie
padło dopiero w dogrywce.
Drużyna ZSRR wystąpiła w
~kładzie:
Iwanow, Nyrkow
Kryżewski, Pietrow, Baszasz~
kin, Netto, Trofimow, Timiagin, Bobrow,
Gogoberidze,
Iljin.
Gra była bardzo szybka i
W

2:1

(2485)--= D-3-19885

0

0

garH.
Sokołow, Eskimow i
Manolow.
W ostatnim meczu Dania
pokonała Grecję

2:1.

Pod olimpijsk~m
koszem

W drug"lm dnlu ellmlnac:vjn~n
turnieju koszykówki odbyły się
ezterr me.cze. Grecja po wyrów·
naneJ grze polmnala nter.na~znie
Izr11.e la 54:52 (27 :35) a Rum.unia
przegrała z Kanadą 51:72 (l!:ti).
W
pierwszym spotkaniu do
przerwy wyraźnie przeważają ko
sz3:k:'-rze Izraela - zarówno szyb
ko~c1ą jak I opanowanl<im piłki,
Jednak w drugiej połowie kledv
na ł osobiste s.chndzl z b~i&ka 's
zaw'!dników hraela, Gre.cy wzma
enlaJą ~mpo, eelnlej 8tnelaJą I
na 2 minuty przed końcem wyrównują, a pn chwili strzelaj11 ko
sza.
Na wytszym pnzlomle nlł 'Pllpned.nl me.cz tn.czylo się w pny
JaEneJ a.tmMferze spotkanie Rtt•
muni! 11 Kanad11. Kanada, która
zag"nła lepiej nlł wczoraj E WJ.,..
wioślarski
chami
zademonstrowała.
dobn,
grę. Rumuni grali rbyt nerwown,
HELSINKt, 15, 'I; - Na o!Lmstrzelali niecelnie - a 7'WIU1\llCZ&
pljskl.m torze wloślallłklm Mel- nie wykorzystali dute.l lloŚ<ll o•
lahtl trl!nują „,awodnley r6tnyeh soblstych (przed przerw11 11),
krajów. Na przyi;tanl panuje serdągt1 ellmln~yJned~zn" ł brater•ka atmosfera. za
wodni.cy dzielą się dośwlad<1zeula go turnieju ko.szyk6wkl po dMt
ml, przeprowadzaj~ wspólne łre słabej l chanty.cznej KrZe Belc!a
nlngl.
wygrała ze Szwa}carll\ 59:ł9 (33:

Meilahti
-

olimpijski tor

..,.. „•••„,,.... "'

.

"'

%5).

Osemka radzleeka •trenowała z
Turcja na skute~ flłabeJ d:J"1peOble zało zycjl 11trzałow~J przeK!'ala z Wingi wykazały bardzo dobrl\ formę, .chami 3'7:łt (ll:U), Dzlł Jett przeuzysknJąc przeelętni& łO uderzeń
rwa. w turnieju, a Jutro odllfltll\
na minutę.
1!41 11potkanl1.: Buł«a.rla 11 Xuba.,
Ko-cerka trenował 21 mL!tnem Rumunia r. Wl!l(!ha.ml, WęrrY a
ZSRR T!ukałowem, s którym Flllplnaml I Kanada z E&"lpte.m.
ósemką annerykańsk11.

Przebywał na zawoda.ch w
Moskwie. Wioślarze poil.cy, którzy
miel! trudnokl ze spnętem, uszkodzonym w czasie podróty,
trenowali na łodzla.ch l)oty.czonych od wioślarzy radziecki.eh.
Dzl~kl pomocy kolegów radzle.ckkh I węgierski.eh u•zkodzone
lodzie są Jut naprawione I następny trening prz"1'rowadZl\ Pola-cy już na swoim sprzęde,

Z nastego

Hokej na trawie
lVezoraJ na stadionie Welni!rom
rozegrano pierwsze ellmlna.cyjne
spotkania w hokeju 11.a trawle.
A us tria po słabej &TZe pokonała
Szwa.1.carlti ?:1 (1 :9). a Bel1la zwy
clętyła
Ddś

Finlandię G:9 (1:0).
w drugim dniu rozgrywek

Polska ;ra z Niemcami zachod·
:nimi.

wyścigu

Z notesem
wśród

•

I ołówkiem
kolarzy

„.Sędziemu mierzącemu

cws
na mecie wyśc:igu turystó•n
Młodziei
głos
zPpsul się w czasie ja,zdy moI miejsce
biegu turystów
tocykl. Sytuację wyratow<il
dr Tadeusz Dutkiewicz jadac·>J stowarzyszonych zajął jadący
prywatnie samochodem. Za·- na własnym wysiłkiem złożo
bral on sędziego du swego wo- nym rowerze WlodT.imierz Wo
skresiński. Włodek jest łodzia
zu i czas zostal zlapany.
ninem, uczniem I Państwowe
„.Po przybyciu na metę do go Gimnazjum im. Kopernika.
Łodzi Salyga przepraszał zna- Trenuję w
„Ogniwie'',
iomych, że spóźnil się 12 mi- gdzie troskliwie opiekuje się
nut na metę.
mną nasz trener Liszkiewi.cz,
.„Dużym powodzeniem cie- a w wyścigu „Dziennika Łódz
,ęzyly się bary mleczne na sa- kiego" startuję po raz drugi,
mochodach. Taki ruchomy bu•
•
•
fet znalazl się na starcie wyZawodnik
warszawskiej
.frigu.
„Gwardii" Jerzy Płodziszew„.Ulik zdobyl za wygranie ski mimo że uprawia kolarlotnego finiszu w Tomaszowie stwo zaledwie od 2 lat, ma ju:i:
srebrną papierośnicę. Nie wiP. za sobą piękne sukcesy. Oprócz
co z nią robić, bo nie pali pa- 1 miejsca w biegu kartowiczów
pierosów i nie chce zacząć sie \" niedzielę, zdobył on w bież.
,.uczyć" palenie.. tytoniu.
roku mistrzostwo woj. war;,zawskiego w tej kategorii.
„.Organizatorzy
przekonali
- W wyścigu „Dziennika
się, że rozda.nie nagród jeęt Łódzkiego" jechałem pierwszv
ceremonią wielce skompliko- raz i jak się okazało szczęśli
waną i dlugą.
Dlatego też wie. Czołówka tyła bardzo
e;zę~ć nagród 'l;Vręczono w szat wyróvmana i mmiałem wytę
ni 3uż w czasie odbywającego Jż;rć wszystkie siły, by być
si.ę meczv. !l)1erwszym na mecie.
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