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„Coraz 11zersz~1m n!trtem
tcplywa młodzież do gcspoda.r ki narodowej, do przemysłu.
Już
na. poczqtku
1951
r.
w
przemyśle na 1.000 zatrudnionych przypadało 265 mło
dzieży jest jasne, że udział mlodzież11 będzie
powiększać
z każdym

er.

Dzień młodzieńczej radości
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Manifestacja
i wielki fes tyn

młodzieży

łódzkiej

na Zdrowiu w dn1u 22 lipca

Niezwykle. uroczyście I ra- dziesiąt.kl
dośnie obchodzić bedzie mło dziewcząt
dzież łódzka d.z.~eń 22 lipca, W dzi
się o
czasie gdy 200 tysięcy najlep- st:i.c,li na

tysięcy
młodych gli wziąć udział w konkursie
I chlo11ców zgroma- bibliotek miejskich pn. „Czy
godz. 9 na manife(Dalszy ciąg na str. 2)
Placu Zwycięstwa.
Samochodów
Osobowych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - szej młodzieży spotka. się na W czasie manifestacji m!odzl
Rok VIII nr 171 (2487)
Łódż, piątek 18 lipca 1952 r. Zlocie w Warszawie, w Łodzi wysłuchają
transmitowanego
na Żeraniu młodzież stantJz '\\c'arszawy
przemówienia
wi około 70 proc. zcrlogi, w
Prezyd1mta Bole.;;ława Bieruta
Fabryce Sa.mocł odów Cieoraz ślubawania jakie złożą
tarowych w Lublinie - 65
W dniu 18 lipca rb. "
ich koledzy delegaci na
proc. załogi, w Piotrkowgodz. 17 Polskie Radio w
Zlot w stolicy.
skim Kombinacie Baweł
pro~ramie I i II transminianym młodzież stanowi
W części artystycznej wiel- tować będzie przebieg pookola 55 proc. zologi, przy
kiej manifestacji na. Placu siedzenia Sejmu Ustawobudowie Nowej Huty praZv1rycięstwa
wystą!>ią
chóry dawczego.
' cuje mlodzieżu okolo ·•o
Zw. Zaw. Kole~any i PolskieNa
porządku dziennym
proc. Znaczna część te.i mlo
g0 Ratlia oraz orkiestra radio
dzieży osiąga dobre wyniPolwa. Następnie młOd7.'f przema- projekt Konstytucii
ki produkcyjne. Wielu mio
skiej Rzeczypospolitej Luszerują ulicą St-i>lina. I Piotrdych robotników z hono1owcj.
kowską na Pl. Wcir.ości,
rem nosi miano przodowniJak w latach ubiegłych tak
ków pracy".
i w t:vm roku odbędzie się w
BOLESł... AW BIERUT
dniu Swię{a Odrodzenia wiel- Węgierska
ki festyn w Parku Lmlowym
(z referatu na VII
WARSZAWA
POWITAŁA 17 LIPCA PIERWSZYCH DELE·
Warsza~y harcerze WT,cza- na Zdrowiu. Program festynu państwowa
Plenum KC PZPR).
GATOW NA ZLOT. NA DWORC F. PRZYJECHAŁY WIEL01'YJą swym kol.,,gom z Łodzi wią jest niezwykle
urozmaicony.
SIĘCZNE
RZESZE PRZODUJĄCYCH W NAUCE I PRACY !lPOzanki kwiatów l wiwatują na W parku ustawione zostaną 3 za przekłady
LECZ!llEJ - UCZNIÓW, HARCE ltZY, SPORTOWCÓW, CZŁON·
kh <:ześć.
duże estrady, u:i. których przez
KOW ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH,
całe popołurlnie i wieczór odBUDAPESZT, 17. 7. - Plenrn,
bywać się będą wystę:iy arGorącym sercem wita lud,rea.ńskie, dzieci które amerytystów scen hidzk.ich, zespo- węgierską nagrodę państwową 1&
Warszawy delegatów przodują- kańscy zbrodniarze pozbawili będą fil • ł
przekład
literatury
łów świetlicowych, pokazy gi- najlepszy
cej młodzieży z całego kraju, domu i radości a które znala1
mnastyczne itp. Na estradzie polski~j otrzymała młoda poetka
przybyłych do stolicy, by 7.a- zły w Polsce serdeczną opie- Własny
nr I wystąpią soliści Opery Ewa S•hoek za tłuma.<:zen!e wler
manifestować w dniu święta kę i gościnę.
Slą~kiej, najlepsze zespoły świe szy wspókzesnyeh poetów pot•
Odrodzenia Polski gotowość
*
•
•
w dniu
rozbudowy sił ludo·wej ojczyr,W delegacji SwlatoweJ Fe4eSwlęta Lipcowe.go
tlicowe t chór im. Sta.nlsława. skl<:h.
VIII ro-eznf.cy Manife<stu PKW~ w J.'\Ioniuszki. Orkiestra wojskoPrzelofone przez Ewę l!leboek
ny, która szeroko · otwarła
racji Młodzi ety ńemol<ratyane.J Pabian ka.eh
przed
młodym
pokoleniem
przybyli: sekretarz SFMD
otwarty zostanie w wa oraz kolejarzy przygrYWać wiersze ukazały się w wydanej
nieznane dawniej perspektywy
Fran<:e.s-co Morio.nlno oraz dele- nowowybudowanym
gmachu I bęćlą ć(o tańca.
nieda\I no na Węgrze<:h „An toto•
rozwoju - zagwarantowała w
gat Syrii do SFMD - Karim prawie Już <ealkow:de wykoń-czo
U .:zestnlcy festynu będą mo gli poezji polskich".
Mozen.
nym, I.udowy· Dom Kultury. W
2.682 metrów tkanin wypro Konstytucji prawo do nauki,
Bojowi\ młodrleł francuski\ tymte gma<:hu
r.najdzle
Jut
dukowali dodatkowo i przed do zdobyczy kultury, prawo
reprezentowat będą na Zlo<eie: wkrót<Ce stalą siedzibę I bazę wyterminem młodzieżowcy 7. Za do pracy.
Przybyły również pierwsze
Jean J\~eunier - redaktor na- padową
Ludowy
WoJe'\loódzkl
kładów im. Róży Luksemburg,
C"zelny organu Związku M·odzle Teatr Ob.lazdowy.
wykonując swoje zobowiąza delegacje zagraniczne.
Jedna ek•pa tego teatru b~dzle
nie w 103 proc. Sukces ten oIch udział w Zlocie będzie
ty
Republikańskie!
ł'rancJi grała stale w Pabianlea<:h, Inna
siągnięto
w znacznej mierze wyrazem nierozerwalnej więzi UJRF, „L'Avant... Gart1-e"'. ic 7.lo- zaś będz.ie ob.!eż4żać teren na-.~
dzięki
wydajnej pracy kol. łączącej postępową młodzież
ne·k prezydium UJRF - c:a1- go wo)ewói!ztwa.
KATOVl'ICE, 17. 7. - Młody przodownik pracy z kokol.: Teresy Piekarskiej wy- całego świata we wspólnym
re Berthi-0ux, sekreta.rze UJRF:
w ten "posób l'ablanlee uzy- palni „Sośnica" rębacz chodnikowy Jerzy Chmura zamel- ·
Robert Gelly I Paulette Jaequet,
rabiającej 137 proc. bazy, H~ obozie walki o pokój, o szcz~śdował 16 bm. o wykonaniu za dań przypadających na niego
skalą swój włamy, urządzony no
d ziała<:ze młodzlełowi:
leny Ba.kura. - 130 proe., Ja- cie młodego pokolenia - przeJean
według obowiązujących norm na okres 6 lat.
Jest to jui
złowrogim
siewcom
ltabat'e, Marle Me>rvan, Serge ll'&czdnl~ teatr z wldnwnią na
niny Wilk - 122 proc. i Ma- ciwko
ósmy górnik tej kopalni, któr y doniósł o przedterminowym
S<Cl'plon 1 Ilda Puldu oraz prz„d 500 ml.eJs<:. Wojewóthkl Teatr Ob
rii Ba.ranowski.ej wykonują nowej wojny.
wykonaniu 6 rocznych norm roboczych.
Nadzwyczaj gorąco powitała
etawlei•I młod.zleży Atseru _ Jazdowy· przeprowadzi .1lę do nocej bazę w 114 proc.
Dla u<:zczenla Zlotu Młody<:h
młodzież
stołeczn~
dzieci
koBaJlkadi
K&mot,
weJ
swej
eledzlby
z
chwil~
cal• •
kowltego wykot\cz.enla ~aehu l
Przodowników - Budowniczych
380 MŁODZIEŻOWCÓW z
zalołenia wuetklch Instalacji, eo
Zakładów im. Harnama wz!ę
Pol!lkl Ludowej Jerzy Chmura
nastąpi w naJblltszym czule.
ło udział w realizacji
Czynu
zobowi~zal się do 1055 r. wy(ml
Zlotowego, który dał państwu
będzie
11
konać Je-szcze raz I norm rCM:zdodatkową produkcję wartoLONDYN,
n. '· ArencJa n..nydi.
ści 66.344 zł.
Obecnie młotera dono„I, te d.otychczaso'lll<Y
dzież utworzyła na terenie
P~z~ · c~ły dzi~ń 17 lipca J Migają zielone dresy. To ,,Młodojć
rocznych premier Iranu, Mossadek, któr1
wykonaniu
o
Zakładów 144 Wart Zloto- nadJezdz~Ją pociągi wioz11ce idą
zawodnicy
łódzkiego
norm pro-d.ukeyJnyeh zam el do- po ostatnl<:h wybora.ch do Medż·
wycb, które podjęły nowe zo sportowcow i .harcerzy - naj „w ł 6 k n i a r z a",
pro- llsu otrzymał mLsJę utworzeni•
bcwlązania. Tak np. młodzież lepszyeh z nailepszych - de- wadzi ich 18-letni ZMP-owiec
wał równiet 11 bm. w kop. „sonowego gabinetu, po odbyciu
oddziału V postanowiła prze- legatów na Zlot.
Kazimierz Kacprzak. Pracu~
śnica" brygadzista &-osobowego
dłubzr.J
ro7.111owy z sJIM'bem pracować dodatkowo 4 godzi
Wśród przybywających licz- ~e on w „Wifamie". Wykonuzespołu
chodnikowego Antoni zrezygnował 11 powlenr.nP.' ml•
PRAGA,
17.
7.
Wielki
sukces
ny, co dało ponad plan 200 nych grup sportowców znaj- Je sta~e 149 pro<:. normy.
Ciuk.
s.jl.
na festiwalu filmowym w Karlokg szarpanki.
duje się wiele znanych już
NaJmłodst delegad wol. ł&dzvych Varach odnl6sł film pol-skl
. Nastrój z~otowy w zakła- d~brze w całej Polsce 'zawodkiego przybyli do Warszawy
iiclach potęguJą .Po~ysłowo wy ników i zawodniczek. Delegaci
wraz ze ewym zes:połem arty- „Młodość Chopina". Na pokazie
konane gazetk1 ścienne, błys- sportowcy _ to jednocześnie
litycznym - ork!Mtrl\ z.e 5Zkoty obecni byli członkowie rządu aerzuca!ą
kawice zlotowe i plakaty pro czołowi przodownicy nauki,
w MO<!Z<:Zent<:y, która w ellml- chosłowa<:klego oraz filmowcy i
pagandowe.
pracy zawodowej i społecznej.
nacjach wojewódzkich zdobyła całe-go świata. Publiczność zgotowała eerdeezne ewaeJe delegaplerw~ze miejsce
wśród dzlee.ll filmowców polskleh,
clęey<eh kół a.rtysty<:zny<:h.
\Vśród dzled lódzkl<:h :i:naJPrasa czechosłowacka za.mle~PEKIN, 17. 7. - CENTRALNA KOREA[q°SKA AGENCJA TE- '
d11je się Lucyna Wójt, czołowa elła. liczne artykuły o filmie
przodo-wnl<:a nau·kl, eórka. tkacz „~lłodość ChCYPlna", podkreślając LEGRAFICZNA PODAŁA NOWE DANE O BOMBARDOWANIU
PRZEZ LOTNICTWO AMERYKA iq"sKIE
PHENIANU
I
JEGO
Meldunki z łódzkich zakła-1 bowiązanle śrubownik Brokl, przo4ownley pracy ZPB Jm. Jego wysokie walory Ideowe lar· OKOLIC.
dów włókienniczych donoszą nislaw Sikor3 wraz z całym
:s. Stalina, Irena Mal'Clnlak, wy tysty<:zne,
Dnia 11 bm. I w n<H!y na 12 w e7.ufe 7.brodnlceych nalo'ów
ró:!n!aJą<:a się w nanee 1 pracy
0 dalszych sukcesach w reali- zespołem. J-eszcze 'lepszy wylll>ca
lotnictwo
amerykańskie lotnktwa amerykańskiego. Koml
~acji Czynu Lipcowego.
nik, bo 106,5 proc. osiągnął spole-czneJ, drka przodownicy
Ostatnio o całkowitym wy- śrubownik Franciszek Suwazbrodniczo bombardowało I n- tety ludowe rozdzielają wśród o•
Pracy z Widzewsk!<Ch ZPB im.
•
strze.tlwało
nie tylko <Centralną fiar bombardnl'llań tywność l okonaniu zobowiązań doniosły ra wraz zz_e_s_po_łe_m_._ _ _ _ _1_M_a_J_a_.___
Konstantynowskie ZPW. Wyczęść Phenianu, le<:z I wsie w jedzlet.
go okolkuh. Lotni-cy amerykań
scy bezlitośnie ostrzeliwali ch!nNOWY J'OltK:, 1'. T. - Strajk pów pra<:nJą.cyeh w polu I zrzujak Leśniewski, Król i Kuku'ł
650.000 robotników przemy-siu sta- cali bomby napalmowe na <Chaty,
lowege> USA trwa w dalszym clą wleJ$kle. We wsi Sanbynrl zrzugu. Rokowania między przedsta- cono około 300 bomb, które zniwy, Hak, Sobolewski j ZagaPARYŻ, 17. 7. - J'ak Jnił d.owidPlaml ~lązt<u zawodowego szczyły 235 <Chat. 142 osoby zosta110
JĄwskł,
•Hlśmy, w dniu l i bm. na
metalowców, a dyrek<eją 6 naj- ły zabite, w teJ ll<:zble wiele ko·
MOSKWA, 17. 7. - Agen'llędzlego Paula Didier
(który
niemowląt I stareów.
dó. w.
amerykański większych kon-eernów staTowych, blet,
cja TASS donosi z Phenianu:
Szereg !nnych zakłabl
pn ewodnlezył kolegiu·m Izby
Władze ludowe
udzielaj!\ ponie do·prowadzlły do porozumieprzemysłu wełnianego z iza
Oskartcl\ w sprawie Dueh>oS)
Dnia 11 lipca lotnictwo amo<:y chłopom, którzy nderpleli
nia,
Eie równieź do 100-procentodokonano za.machu przez podmerykańskie · zbombardowało
wPgo wykonania zobowiązań.
łożenie w Jego mleezkaniu bom
sąd
obóz jeńców wojennych nie'Nf. jn, Łódzkie ZPW zrealizo- by zegarowej,
wały
dotąd zobowiązanie w
daleko Phenianu. Mimo że oBERLIN, 17. '· - Sąd karny w
„L'llumanlte" zwraca uwagę, Halle skazał na karę śmlerel 2999.4 proc. a ZPW im. Bardobóz posiadał wyraźne znaki
te zama<:h na Didier poprzedzo letnle-go Zygfryda Erbe za zbrod"'"ldego - w około 90 proc.
rozpoznawcze, samoloty ameW ZPW im. Barlickiego w ny został wściekli\ kampanią nię przeciwko ludzkości.
nienawikl ze strony niektórych
rykańskie zbombardowały i
10~.R proc. wykonał swoje zoErbe na rozkaz wywiadu amedz!enników. Zamach na DldlP? rykańskiego -niedawno pnyJeostrzelały obóz z broni pokła
- pisze „L'łhunanite" - to nie cha! do NRD w celach szplegowdowej. Zabudowania w obotylko „odwet" za decyzję hby skkh nru dla przeprowadzenia
NOWY JORK 17. 7. Jak' ,,traktatu pokojowego" z .Ja- zie zostały zburzone, 13 o.s ób
Oskarżeń, która unlewa.t.nlla na
akcji sabotaźaweJ.
dono!'i dziennik „New York ponią.
kaz bezprawnego aresztowania
Times", w Manili zakończyła
W wyniku silnej opozycji poniosło śmierć, 25 zaginę!o
Ja<:ques Ducl01! I nakazała jego
Pro-ces wykazał, te ośrodki wy- się specjalna sesja Kongre~u członków senatu dyskusja nad bez wieści i 72 jeńców zostaniezwłoczne
zwolnienie. Za- wiadu lmperlall~tów amerykań Filipil'iskiego zwołana przed \sprawą ratyfikacji separatyło rannych.
ma<lh stanowi równlct „ostrze- skkh posługuj- się dla roboty trzema tygodniami prze1. pre- :stycznego „traktatu pokojowePEKIN. - w· toczących się
Po nalocie w ciągu dwóch:
żenie"
pod adresem sędziów, dywersyjnej w NRD ludźmi, któ zydenta Quirino. Mimo nale- 'i'go" z Japonią odłożona została
w Panmundżon rokowaniach
którzy wypowiedzieć się mają rzy za cza-ów hltlerow&kkh do- gań Quirino sesja nie ratyfi- do następnej sesji Kongresu. dni w okolicy obozu wybucha
nastąpiła
dwudniowa przenad wnioS"k!em Stila o wypusz- PUŚ<:iłl ~lę ?:brodni przedw ludz- kowała
rwa.
Rozmowy wznowione
separatystycznego 1która rozpocznie obrady w sty- ły bomby z opóźnionym zaczenie go na wolną stopę.
kości.
'ostaną 18 lipca o godz. 11.
czniu 1953 roku.
płonem.

kiem. Nasze nowe zoklodu

za-

przemysłowe posiadają
łogi w większości mlodz'ieżowe, tak n.p. w Fa.bryce

iransmis:a radiowa
z posiedzenia Sejmu

GORĄCO

WITANI
PRZEZ LUD WARSZAWY

przyby\Alaiq iuż z całego kraiu i zagranicy

tysiące

delegatów

11a

Zlot

nagroda

poezji polskiej

Pabianice
a y
teatr

ZMP-owiec Jerzy Chmura

wykonał

6 norm rocznych

•

Mossa dek
nie
premierem

sportowcy I harcerze
w zlotowej „straty ·przednieJ
Łódzcy

Chopina"
wielkim sukcesem

•

w Karlovych V erach

Amerykanie

1

Włókniarże realizuj~ zobowiązania

bomby napalmowe na chaty wiejskie

lipcowe

lStraJk 650 OOO

stalowni'ko'w w USA

·~~~fc;iętl~:~ t~e~:z~:j:

Wielka kampania nienawiłcl

d
h d, O'd'
i~i~~f.~~~~ii~~?~ic~ poprze z1 azamac na sę Z1ego 1rnr

trwa

Nowy napad
lotnic'twa USA
na obóz leniecki

Szpieg

skazany

przez

NRD

Parląment filipiński

odmówił

ratyfikacji
„traktatu pokojowego" z Japon~ą

Dwudniowa przerwa
w Panmundionie

I

Umocnienie

potęgi

1

Polskiej Rzeczypospolitej Lu.dowej
- :to najważniejsze zadanie naszego pokolenia

Z pobytu Ridgwaya
w Anglii

Siła

Czynu Lipcowego

rozas!!o Czynu
w
dziś
brzmiewa
m iastach I miasteczkach, osiedlach l
wsiach całej Polski.
Vzyn Jest wyra,zem Jedno.
bardziej
myślnoścl I ooraz

H

świadomości

wzrastającej

narodu. P.,ob<1tnik, chłop 1
intebgent, zgłaszając zobow
sobit
zdają
wiązanfo,
pełni sprawę, że lch wzmo.
przyśpt.:.sza
wysiłek
żony
realizację Planu S-let.niego,
wzmacnia silę naszej Oj-

czyzny, a tym samym wielki światowy obóz pokoju.

Ame r ykański gauleiter Europy
za chodn1ej. si en ra dżumy, Hldgway •potka! się ze ' sz-cze-gólnle
wrogim przy j ęciem w sloli-c y An·
glii.
W dniu wyJazdu Ridgwaya
przęd hotelem, w którym miesztkał zebrał się duży thlm londyń·
oezyków, który urządził gener:ilo·

Wl-dźumle wrogą demonstrację

w

oebwi'11 jego wyjścia z hotelu.
W Hyde Parlru odbył się ol·
brzymi wle-c protestacy jny przeciwko isłUżalc-zej polity-ce rządn
Chur-chilla I poby~owl Rldgwaya
w Anglii, a następnie ullcaml
dzlelnl-cy West End prze-ciągnął
PBllcja
pochód.
wielotysięczny

areutowań
do.konała
londyńslca
wśród u-czestników demonstra-cJl.

Na zdjęciu: Brutalne aresztowanie Jednego z ucze-stnlków 11.emon.stra-cJI na lotnisku.
Fot. CAF

Dzień młodzieńczej
radości
(Dokończenie

ze str. 1)

t:nasz naszą nową literaturę",
który będzie przeprowadzony
na estradzie nr 2 naprzeciw
pomnika, Konkurs urozmaicą
artystów
znanych
występy
"'·
łódzkich.
Dla dzieci przeznaczono eTam zespół te1tradę nr 3.
atru „Arlekin" wystawi sztukę pt, „Sambo f lew", a nastę
pnie z programem dla na5·
inłodnych wystąpią artyści

te-

atrów łódzkich oraz Polskie·

ro

Radia.

Niezależnie

od tego na ca·
Inn terenie Parku Ludowe·
go zostaną. gęsto rozstawione
orkiestry zakładów pracy, któ
1 e będą. preygrywać do tańca.
Na plaży na Zdrowiu będzie
można tańczyć przy a.kompa·
niamencle orkiestry z restauracjf „Halka".
Nie zapomniano tak:te 0 ml.
Jośnikach sportu, którzy będą
mieli okazję oglądania wielu
tnteresujących imprez. Na boisku obok estrady nr 1 zostaną rozegrane mecze pliki no:tnej. Poza tym odbędzie się po
kaz Jazdy motoro~j I samochodowej z udziałem 60 najlepszych kierowców i cykll11tów.
Aby umożlłwłć jak naJdogo
aniejszy dojazd na miejsce femtynu, MPK uruchomi w tym
dniu kllkad.'Llesi ąt dodatko\VY'Ch tramwajów. (Iks)

W tym roku VIII rocznica PKWN zbiega s~ę z inną
ze Zlotem
uroczystośeią.,
Przodowników.
Młodych
w
szła.
zawsze
Młodzież
awangardzie każdej walki
plan, ona najczęściej by.
0
naszych
Inicjatorką
wała
produkcyjnych.
czynów
Dziś jej zobowiązania przed
zlotowe łączą się z ogółem
zobowiązań lipoowych, dorozszerzają
dają im mocy,
ich zasięg.
A zasięg ten Jest bardzo
SZfroki. Czynem Lip<:owYm
wszelkie
zostały
objęte
dziedziny życia gospodarga<łęzie
wszysUale
czego,
przemysłu.

W Łodzi ł woj. łódzkim
do Czynu Lipcowego stanę
układów
ło ok. 830 załóg
przedsięprodukcyjnych,
biorstw i instytucji. Wartość

zobowiązań

podjętych

przeltroczyła

tu

s1,1mę

56

przy
złotych,
milion.ów
czym ponad Il mfllonów
dodatzł. wyn1Jsi wartość
lrnwej produkcji przemysłu
a ponad 10
bawełnianego,
wełnianego.
milionów
prze•
zakłady
Wszystkie
WiókiennJczego w
mysłu
kraju dały gospodarce narodowej do dnia dzisiejszeprodukcję
doda.tkow2'
go
ok. 40 mUJonów
wa.rtości
zł.

W' CzynJe Lipcowym zg-ło
siła masowY udział wieś.
woj. łódzkim podjęło
W
zobowiązanie 1.400 groma.d
'70
okol
łndyWfdualnych
spółdzielni

~dukcy1nyoh,

liczne PGR-Y 1 POM-y.
Oto np. młOdziełowcy s
POM-u Zapole postanowlll
500.000 zł
państwu
dać
oszczędnoścf.,

a

tnłodzleoź

11

PGR Nowy Dwór w pow.
realizując
skierniewickim,
dała państwu 200.000 Zł. oszczędnośc~. Młody g-0spodarz In·
zobnwlą.za.nja,

ZMP-ow:leo
dyw1duatny
Jan Supera ze wsi. Maków
przodujący w akcji współzawodnictwa dzięki stoso·
wa.ntu nowoczesnych metod
uprawy ~yhodował odmtanę burakow dochodzących
do '7 kg wa.g1,
Coraz szerszy udział bleCzynie Lipcowym
rze w
inteligencja techniczna. Np.
naczelny inżynier Zakłaim.
dów Mechanicznych
Łodzi
w
Strzelczyka.
zorealizując
Sreniawskl
bowlązanie lipcowe wyko-

Barbara zerwała się z posłania, .-stanęła nachylona nad On·
araszkiem. Słuchała jego oddechu. Uspokojona ucąłowała go
leciutko w usta. W nozdrza Ondras:<lli:a wionął słodki zapach
Jej włosów. Znowu się położyła obok jego łóżka, przez chwilę jeszcze słuchała. Potem zasn~ła.
Rąbek księżyca zawędrował za sosręby i świecił na śpiące
nietoperze. Nietoperze ' ruszały się sennie i z cicha popiskiwały. iJak malutkie mys·zy. Widać, już je nadchodząca wiosna budziła„ .
Wtedy był dzień posępny i rozdeszczony, zimny i wietr1ny, gdy go wiedziono na powrozie, Pac~1ołcy przytrzymali
go mocno za ramiona, bo się wyrywał. i:1zett~ zsiadła z kor.i a i szła koło Ondraszka. Uśmiechała su~ dziwnie. Nozdrza
jej drżały, oczy płonęły niesamowitym płomieniem. Usta
I:'liała zaciśnięte.

Dotarli na miejsce. Była to mała polana. Na polanie stal
spory dąb. Przywiązano doń Ondraszka, zdarto kabat, zdar
to kos·zulę. Pierwszy uderzył włodarz Bączek. Potem jęli
bić pachołcy.

Lizetta chichotała.
Najbardziej bil włodarz Bączek.
Lizetta wciąż chichotała.
A potem? Potem już nic nie pamięta. Gdy splunął w nachylającą się do niego twarz Lizetty, wszystko się skończ:>:
ło. Ocucił się w chałupie Baby Lucy. Byłyby go niedźwiedzie
pożarły, gdyby nie nadeszła Baba Luca, Lecz ona chyba nie
zawlokła go do swej chałupy? Ktoś jej musiał pomóc. Ale
kto?„.
Działo się to wszystko bardzo dawno. Tak bardzo dawno,
trudno już pamięcią ogarnąć. Ciężkie wrzeciądze zapadły za nim i odgrodziły go od tamtego świata. z.ostała tylko
Barbara. Barbara przychodzi do niego, siada na brzegu
łożka i patrzy miłującymi oczami. Powiedziała mu, że tak
długo przykładała do serca kwiat kaliny, tak dłw,io, aż czary

ze
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na.ł pr.zyrzą.d elektro·lskrowy do na.dspawania płytek
PoszybkotnąceJ.
sta.11
przeprzedłuży
mysł ten
szło 2-krotnie żywot na.rzę.
dzl.
opracowywa:nte
Wspólne
projektów, wspólne osiągracjonalizatorskie,
nięcia
I
robowtązanla
wspóln•
wzajemna polll-OC - cor1H
bardziej zbliżają tnteUgen_
klMJ robotniczej,
do
cję
łączą nauk41
oorai trwalej
z praktyką w procesach
Np. personel z
produkcji.
Barwników w
Instytutu
Zgierzu podJął zobow.tąza
nle, które usprawni w wiei
kim stopniu p.rodukcję Jednego z za.kładów chemicznych. Pracownicy lnstytu-

Halina Saft I Jan
tu Jurczyk - postanowili p1·zy
śpieszyć opraoowanle norm
produkcji dla 19 barwni-

k6w.

Czyny &wiązane 7. wiei.
kim! rocznicami, stały stę

już nz,szą

chlubną

tradycją.

one wykonanarodowych,
nie planów
pańmoc
rozbudowują
stwa, cementują sojusz r<Jpoprzez
botniczo.chłopslti
Przyśpieszają

wspólną

wzmo?..oną

pracę

wsi I 1>rzemysłu. Tegoroto
czny CzYn Lipcowy wielka manifestacja Jednow dążeniu do
ści narodu
na.jlstotniejszych dla. każdego z nas eelów, do siły i
dobrobytu Polski Ludowej,
dfJ utrzymania pokoju.

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

Ku rozpaczy
Serdeczna
ła „Głosem

boleść wstrząsnę

Ameryki". Dotkliwa i, o dziwo, niekłamana. A
wszystko przez . ten MDM. Jak
tu nie plaka.ć i nie biadolić,
skoro już za kilka dni nastąpi
otwarcie wspanialej dzielnicy
mieszkaniowej w Warszawie.
Co robić - gryźli się „gło
siarze". Martwili się, aż wreszcie uradzili. 9 bm. poplynęla
w eter. audycja., a w niej rewel.acja.
Płl'Wlada zbolałym
,,MDM SlOffm „Głos" - za.j.mii na blu
:ra komunlsty-cąit dygnitarze.
Wa1:1szawle nie przyb~d7Jle ani
Jedna Izba mf05zkalna••.
w~a
„Ludno.śt • Wairszawy dalej - zdaje HMe z tego dó·
skona.le "prawę (!fe ani jedna
Izba mieszkalna nie pnyb~dzf.- przyp. red.). I dlatego prasa
komunłsty-czna w &Statnkh ty·
godnlach rosp!oroJe się na temat
rzekomych osiągnięć buelownlctwa mle:sdtanlowego".
Jeszcze chwila t „Glo11• rvknie, że nie ma w ogóle MDM,
że ltczne rodzin11 zamieszkujące już ~liczne, wygodne bloki,
że mieszkańcv atoHcy, którzy
codzien'ltie tłumnie odwiedzają
teren robót - to ofiarv zbioofiary
halucynacji,
rowe1
sprytnej sztuczki wvmy§tonej
przez polską prasę.
otchlań
Ni.ezmierzona jest
nienawi§ci, wściekłości i ... bzdu
ry, w której toną „przyjaciele" Potskt, zatrudnieni w „Glo
sie Amervki".
Ntc dziw11.ego, te „Glos Ame
ryki" rozpacza z okazji otwarcia MDM. Wiemy , że „przyjaciele" Polski, którzy pod niebiosa wvchwalają Adenauera
1 3ego odwetową armię, którzy
naszymi ziemi.ami
handlują
nad Odrą, którzy · Poznań uparcie nazywają „Posen" - ci
„przvjaciele" wa.tą łba.mi o
mur w rozpaczy, ilekroć na.ród
polski ukończy jedną ze swych
wielkich budowli socjalizmu.
Rozpaczali, gdv uruchomili§my
hutę Częstochowę. Plakali nad
Nad Nową Hutą
żera.niem.
lkali bez przerwv. a teraz
MDM„.
Łzy „Glosu" - to lzv wściek
bo·
Każda
lości i rozpaczy.

,,Głosu''

wiem cegla, ułożona ręko, potsldego robotnika na. budowie,
zaprojektowanej przez polskie
go inżyniera, slużącej polskiemu narodowi, oddala sprzed
chciwych oczu amerykańskich
bankierów obraz takiej Polslcf.
ja.ką sobie oni wymarzyli. Wyjak się
poslucha.ć
starczy
„Głos" rozpływa nad budvwni
ctwem 111 Polsce przedwrze§niowej . Budowalo się wtedy
- powia,da „Glos" - aż milo
Rzeczi1wiście, milo bylo Harrlmanowi i jego kompanom
qromad;:;.ć dol,ary, pochodzące
z wyzysku polskich robotni,ków, traktowanych przez wyzyskiwaczy jak bydlo robocze .
Niech liObiti „przyjacieie" z
„Głosu Amerl/ki" gryzą w bez
silnej zlości ni.1clo11)(tne mikrofony. A "I.a MDM'-ie, w izbach,
których ,.... werllug zrozpaczonie ma,
nych „glostarzy"
11iieszkają ~zczęśliwi, wolni {udzie. Jutro będzie ich więcej
- t mieszkańców, i tzb mieszkalnych. I biur i fa.bryk, kodomów wczasopalń i h.ut,
wych i 3a.natori6w. Taka jest
bowiem wola narodu polskiego.
ANDRZEJ RUMIAN

,,Serce

Trumana"

Wyniki gospodarcze
II kwartału 1952 r.
omunikat Pa.ństwC>wej KoPlanowania Gospodarczego o wylrnnaniu planu go
spodar-czego w drugim kwartale
1Sii2 r. świadczy że gospodarka
na.sza rnalizuje skutecznie odpDwledzlalne zadania Jaki~ posta wił przed mais3itnl pracują
cymi 3 rok wielkiego planu,
rok nap!ęty-ch 1 ambitny-eh pla•
nów.

K misji

Wykonanie planu U kwartału
rb. w 100,4 pro-c. św'.ad-czy że
tempo
zostało
przekroczone
tira.c z I kwar-t.ału. Powlęk,sze
nle globaJ.n ej produkcji pnemyslow·ej o 20 proc. w stosun·
ku do U kwarla;tu roku ubieje!'t mlerniiklr..m tempa
głego
poten-cJalu
naszego
wzrostu
tempa nl.espoprzemysłowego,
tykanego I niemoźllwego w źaS
nym kraju kapitalisty<'2nym.
Rorwól prnduk-c,łl nie Jed
Mimo
równomierny,
lednak
Przekroczenia globalnej wartoś
-cl plan11, lstnl..,lą gałęzie go,spod3rk!, które nie wykonały w
pe!n·l planu proauk·cjl wyrobów,
dut.e 7!:Ilaczenl<> dla
mają-cych
go-s podarkl narodowej. zawiozakłady produkdły ułe·które
cyjne a nawet cale branże. Do
tyczy to często przemysłów,
które otrzymały Już ostrzeżenie
w posta-cl komunikatu PKPG o
wykonaniu planu I kwartału. I
tak np. zarówno w l jak I w li
ltwartale - przr.mysł ch.omlczuy nie wypełnił planów pi·oduk
cjl tak ważnych artykułów jak
kwM siarkowy I nawozy szt11-cme. Ministerstwo Górni-et.wa
nie 7Jdolało ponownie w pełni
planów wydobycia
wykona~
węgla kaml~nnego I ropy naftowej. Po raz drugi w tym toku pozo·stało w tyle hu1mktwo
tela%a.

Akademii Sztuk Pięk
nych pr?:ygotowują plakaty, tran5Parenty I dekoracje zlotowc.
Plan·sza satyryczna
Na zdję-clu:
„Seree Trumana".

CAF fot.

Wdowlński

skutkowały. Tera?. nie przykłada kwiatu kaliny, bo może
jego dłoń przyłożyć do swego serca.
Przychodzi czarny kot z zielonymi oczami, kładzie mu się
na piersi i mruczy pacierze. Przyczoł~< się czarny wąż z żół
tymi oczami, zwija się w kłębek na jego piersi i chłodzi
rozpalone ciało. Przychodzi Baba Luca. zdejmuje ostatnie
mruczy zaklęcia.
powijadła z niego i mruczy. Baba Luca
Przyszedł w końcu pater Foldyn z btebnej.
Pater Foldyn mozolił się groniami przez dolinę Olzy,
przez Wielki Płom, przez Mały Płom, przez Sulów, aż
aotarł z Barbarą pod Łysą Górę. Od patra Foldyna dowie. dział się, że uratował go Pindur. Pindur szedł za tamtą
zgrają i na wszystko patrzał. Pindur nie mógł go bronić,
bo był sam. Gdy tamci poszli, przeciął powrozy. zarzucił. go
na ramię I zaniósł do Baby Lucy. Pindur jest bowiem
w zmowie„.
- W jakiej zmowie? - zdziwił się Ondraszek.
- W.naszej„.
Siedzieli przed chałupą, pod słoneczną ścianą i wygrzewali twarze w słońcu. Słońce było młode i czyste. Bl'ękit
był jasny i czysty. Obłoki leciały w błękicie, za obłokami
leciały dzikie gęsi i gęgały, a poganiał je nagnmny wiat•·.
Wiatr leciał od słowackiej strony i pachniał dalekim świa.
tem. W dalekim świecie czeka wolność i przestrzeń.
- I co teraz, Ondraszku? - zapytał pater Foldyn.
- Svet je veliky, svet je mój! - powtórzył Ondraszek
leko zmienione pierwsze słowa piosenki Rużiczki.
._ ..- Skąd znasz te słowa? ..... zapytał ożywiony pater Fol-

ją-cym!

w swym refera-cle na VII
Plenum Prezydent Bierut przy
pomlnając, te tak ważne dla gospodark·I narodowej hutnictwo
żela.za nie wykonało planu • I
kwartale br. mówił:
„Glówna przyczyna tru•
dności i przeszkód, które
obecnie napotykamy, po·
lega na tym, że zmien ily
się warunki rozwoju prze·
myslu, że wytworzyła sit
nowa sytuacja, która wymaga zmiany metod prn.cy. Wymaga. nowych .metod kierownictwa" .
W!e1e przedsiębiorstw I wielu kJerownlt<ów nie dostrzt1gado nl.edawna konlecznokl
ło
ty-eh zmian I dlateg& dz!~ &yg.
Dall„ują Im o tym ~y!ry komu•
nikatu PKPG.
Cyfry
ezą,

t.y~zące

rolnktwa

~wJall

:te zwięk.nył 8.lę obszar

siewu w stosunku
Akcję siewną

Ul•

do r. 1951,

przetirowad~lllś

my pomyślnie. Ma.my ta'kźł' P<>
watne oslągnlęda w :me-cha.nlza~.tl Jr°'9Poćlarkl rolne .I, w wa.I•
ee o podoleslenlo jej po:domu
'
technk„ne!l'O.
Obn'k Jednak ty-cłl oslągntę,e
na odcinku wymiany towarowej między rolnictwem a prze:miastem a
między
mysłem,
wsią nie uwne osiągaliśmy zadowalaJą<:e rezultaty. '
Ministerstwo PrzeI Mle<:zarskiego nie wykonało Pia.nu produk
-cJI ml~a. Swl.adczy to o nlete•niplo rozwoJ11
dostat~mym
hodowli zwl·erqt rzetnyoeh.
I tak

nawet mimo 11ledo-ciągnlęcla do poziomu planu
produkeJa węgla, :ropy, surów·
kl, kwasu siarkowe.go -cey na•
wozów sztu-cznycb jest wymza
nl:t w II kwartale roku ublegle·go. Niemniej zakłady pucy, które \pozostały w tyle I to
Jut po ra\ drugi w tym roku
muu" wyclll!l'D'IĆ " c7fy k omunikatu PKPG otlpowlednlą 11aPowinny one prze11>rowaukę,
głęboką anallzę przy-czyn
dzlć
zła. Naldy Jak 11aJszybcleJ wyU<'hybleil l Wal•
łr6dła
kryć
czyć o I-eh likwidację.

mysłu

Dyrl'k-cje, :rad).' zakladowe, M•
robo-cze zakładów nlewy·
kkonujący-ch planu muszą wnl1
pro-ce,•u
nąć w cały przebieg
produk-c yJnego i zastanowić się,
czy sta.rano się zastooować nowe, uleip.szone metody pra-cy,
czy korzystano z bogaty-eh donowatorów radzlec•
świadczeń
kich I polskich, czy walczono o
postęp techniczny. Trz.oba zba·
dać ,Jak przedstaw!ala się 5pra
wa wykorzy„tanJ.a rezerw, c-b•
nl~kl kosztów własnych. Nale·
:f;y zastanowić się nad niedomaganiami w~ wspólzawodn!dwle
pra-cy I p1>stawlć pytanie czy
przodownl-cy pracy I racJDnalliatorzy rozto-c:i:yll naldytą o-

m.a.som

Oczywiście,

Io.gł

Studen~t

nad ro.botmikaml pozosta•
tyle. Pła.s:&nyzn~
w
ty-eh zagadnień jest bardzo roz
legła. Wlelltą porno-cą w tej a•
nali.zie będzie przykład zakladó w przodujących, który-eh do•
trzeba st()C';owa6
łwi ad-czcnia
we wszystkkh zakladM:b pracy,

ple1kę

q>.

Mlę-snego

Z drngleJ •trony meldunki ta•
kle, Jak zna-cme pnekroczenle
planu produk-cJI tra.ktorów l ma
szyn rolnki:ych śwladczii o powuny<:<h <>•ł'lgnlęcla.ch prz"'my•
stu w WalQf.I o umn-cnlenle spój·
ni między mlutem a wsią, o
seybklego
W·sl
umc>tllwlenh1
podnl~lenla produkcji dla potrze·b eale.go nart>du,
takle

pokazuj'

pra-cują-cym

wlaś-clwl\

Osiągnięcia

walki o do·brebyt I tiłQ
kraju, p<>kazuJą, te w dzledzl·
nie przełamywania trudnoś-cl,
I zani~dball nie
n!edo-clągnlęć
wy-czerpano bogatego arsenału
wszystkilll
środkJiw, a przede
nie w pelnl jeszoeze zastosowano radzlockle dośwlad-czenla I
rad~!P.-c'kla. wypróbawan• metody pracy.
drogę

Opar-cle "lę o naukę I W411ła·
unia VII Plenum da pols.kle·
mu prl'lemysłowi I rolnl-ctwu po
tętny oręt w wake o plan, o
jego wykonanie I przekrocze•
nie, o siłę ,i:ospodar-cz'\ nasze-go
kraju,
Z. G.

dyn. Zerwał się z ławy, stanął tirzed Ondraszkiem, chudy,
wysoki, podobny do straszydła.
- To śpiewał mój towarzysz Rużiczka.
, - Socius? Taki chudy, wysoki jąkający się?„.
- Ten sam!
- To jest także nasz. Podobnie jak nasi są jego dw;:ij
towarzysze. Był ~ mnie z nimi. To także sociuse. Pytał się
o ciebie. Nie powiedziałem bo nie wiedziałem, co z tobą„.
- Gdzie jest teraz Rużiczka?
- Poszedł na słowacką stronę.
- Już ~ie. przyjdzie do ·was, ~ielebny panie?
- Prz!Jd~1e. Powiedział, że przyjdzie, gdy szpaki przylecą z cieplic. Szuka cię, nie może znaleźć. Posłać go do
ciebie, Ondraszku?
- Tak, wielebny 'panie.
- Co potem uczynisz?
- Svet je weliky, svet je nasz·! - powtórzył Ondraszek.
- Poszedłbym z wami. Ale nie Iza mi opuszcza~ swoich
owieczek. Krzywda u nich wielka.
- Jaka krzywda? Pańszczyzna?
- Gorzej! Sałasze! Wysła11cy cieszyńskiego dworu zabierają im sałasze, nasyłają wojsko na opornych, wojsko zaś
mieszka w góralskich chałupach. żołnierze objadają górali,
gwałcą ich żony i córki, francuską chorobę roznoszą„. Poszli
przed miesiącem, upokorzywszy górali. Teraz ich baby rodzą owrzodziałe dzieci, z wodą w głowie. pokrzywione, podnbne do zdechłych szczurów. Dziewczyny nie mogą znieść
hc.ńby i topią się w Olzie, w tym najgłębszym plosie pod
Gdzież kara Boska,
Kiczerą.„ W chałupach głód i nędza„.
zabiadał i splótł dłonie w wielkiej udręce.
aże gdzie? a gdy
zapamiętaniu,
Trwał długo w swym bolesnym
:wreszcie uci_śzył się, jął szeptać:
.n>. c. n.\

--

--- --

ludzie pracy na wczasach

Z kroniki zlotowej

•

W NIEDZIELĘ 20 bm. w
godz. od 11 do 11,45 wszystkie
pracy będą
zakłady
łódzkie
transmitować priiemówienia z
otwarcia Zlotu.
TEGOŻ DNIA po Południu
koła ZMP w zakładach pracy
i instytucjach zorganizują wewnątrzzakładowe wieczornice
·
i zabawy.

Wczasy
• Domki rodzinne w Pobierowie
wędrowne e !O-dniowe skierowania

się imprezy artystyczne, odczyty l są wYśwlet- nie wykorzystuj'ą przyznanej

odby~ają

lane filmy.
ołw arcie pokazu
W tej chwili
posł'}pu technicznego przebywają m.

Drugą atrakcyjną formą spę

Nasi pracownicy budowlani
~o~o-?ali już licznych usprawmen pracy na budowach. Z?-a~za się jednak, że uspraw
niema te nie są znane wszystkim robotnikom i nie są 1>tosowane w pracy.
celu spopularyzowania
W
·
· ń
racJoWszys tki ch usprawn1e
Jlalizatorski.ch wśród najszerszych mas pracowników budowlanych w Łodzi, OkręgoB d
.w. a~. U owlanych,
wy
realizuJąc SWOJ Czyn Lipcowy
uruchamia 19 brn. Pokaz po~
11tępu techn!
cznego W budoi.v11lciwie. Da on przegląd około
80 zracjonalizowanych narzęddzl . pracy. W pokazi·e weź•mi·e
~u
ł
u
Zla 7 zjednoczen budowlallYch z Łodzi

dzania urlopu, która cieszy się
również wielkim powodzeniem
zwłaszcza wśród młodzieży, są
wędrowne wczasy kra.joznaw-

*

*

Otw
arcie pakazu nastąpi 19
m. o godz. 15. Pokaz potrwa

6 tygodni. Eksponaty oglądać
.
.
·
b.....:r i
mozn.a codziennie od
'<"Z e
)2 do 20. Zwiedzającym udzie
lae będą WYCZerpujących ini
racjonalizator
formacji
cy
członkowie NOT
·

*

przegląbędą fil

Podczas trwanta
wyświetlane

my
1 W)'g"""zru;ie Pogada.n.ki z
zakresu l'ltCJOnalfzacjl pr&cy. (k)
,_

w uu teatraln<!J przy ul.
Traugutta 18, odbędzie się jutro
akademia
uroezysta <:entralna
zwl~zkowa z okazji VIII roe:r.nky
PKWN. Po uęśei 0 tl<:Jalnej wy.
stąplą w bogatym programie zeSpf)ly artysty<:zne.
<:h<:e.sz zostać górniJeśli
kl.em, a nie przekroczyłeś jeszcze dwudziestego roku życia,
zgłoś się do komendy powiatowe1 SP Łódż, Piotrkomika 90,
kitóra ułatwi cl zdobycie tego zaszczytnego zawodu.
Za•sad!nicza Szkoła Bndowy
Okrętów w Gdaiisku, ul. Drewnica 16, przyjmuje zapisy dziewcząt i chłopców, którzy ul.cończyli ? .klas szko_!y podsflawowej.
Mlodz1ez po ukonczeniu tej s:r.ko
ły otrzymuje pracę w stoczniach
polskich .i m.a możność dalszego
J\'.Sztalc~ma się w teclu1.1.kach popotudm!,JWYCh. Nauka jest bezpJa.t
na 1 trwa · 2 la1a. Przy szkole
istnieje internat dla urnl·ejscowych uczniów. Egzamln wstę(llny
odbedzle się w dniu 29 s1.e.rpnia.
W łwletJky Za.kładów Im.
ArmU Ludowe.I odbyła się konfe
rencja Obrońców Pokoju pod ha
słem: „Przeciwko remilitaryzacji
N!emlec zachodnich o zjednoczone, de.mokraty<:zne i polkojowe
Niemcy". Podobne konlerencje
.i1a:ia:"nych
~~r:Jc:~~

*

z

b

du

0

I

=;:,'.;!
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NOWY IWlęckowsktego l~l
Występy Opery Sląskiej
g. 19 "RU6alika"
POLSKlllGO
W.OJSKA
(Jaracza 27-29) g. 11 •
„Grzech"
WAŻNE TELEFONY
(Plotr~wska 94)
Pogot. Ratunkowe !54-U LETNl
g. 19.30 „Obj~cH:alnla
ji!traż Pożarna
8
•1>ołeczna"
JCorn. ·MleJllka MO 253-60 MAŁY
(Traugutta 1) lf·
)!lej&'ki Ollr. In!or. 159-15
19.30 „Złelo.o.y gil"
'~~

.

D3'/ZUQ~

1APTE8'

•l(,INĄe
BAJKA (Franciszkańska
dod.
31) ,,Na arenl·e",
,,l\.lłodzi budują pokój"
g. 18, 29, dozw. od lat

.A. S. nr 2 (PiotrkowS. nr a <Arrn11
czerwone! 53) A !I nr 2a
(Zgierska 63), A· S. nr 13
(Obr. Stalingradu 15), A. BAŁTYK (NarutoWiC-l!B 20)
~· nr 30 (Nowotki 91), A.
niebem Sy<:ylli",
s . nr 15 (Rzgowska 147), .,Pod
g, 16.30, 18.30, 20.30 Jl, s nr 5 (Gdań&ka 23).
od lat 18
dozw
A. s. nr 41 (Al. K:ośclu
(Przejazd 2) ezki ł8) dY:!:uruJe co- GDYNIA
Program naukow.o-oś
dziennie.
wiatowy nr 34-52, PKF
DYŻUR POLO:tNiczo.
nr 30-52, „Droga dźwlę
1 GINEKOLOGICZNY
ku radiowego", „Czy
D2'iś dyżuroje całą doWl1i1:le że ..•" 1-52, „Wiei
bę s:r;pital 1m. dr H. Wolf
kl Redyik" g. 17, 18, 19.
\11. Łaglew1del<a 3ł.
„Dzlew<:eyna ze Słowa
łllta 95). A

na statkach

u_czes~ni~Y. wcz_a~ów co

kilka dm zmiemaJą. m1eJsce P~
bytu, co pozwala im poz1;Jac
sze~e~ interesujących rniejscowosci.
Najwięcej osób korzysta jednak z wczasów wypoczynkoWYCh, które. Z?Sta~y. zorgani~o:
wane , V: naJptęk.meJs~ych m1~J
scowosciach kra1u. P~erwszez:istwo w ·otrzymaniu
· ich maJą
f'
pracowmcy 1zyczn1.
Ale nie ma w Łodzi takle
go_ zakładu włókienniczego,
ktory by wykorzystał w peł
ni wszystkie skierowania
przeznaczone dla robotnikólv.
Za _to skierowania dla pracowmków umysłowych wyko
rzystywane są 7Jl.Wsze w 100
proc.
tego zjawiska
Przyczyną
jest w pierwszym rzędzie to,
że ci robotnicy, którzy nigdy
nie byli na wczasach chcą jechać tylko do takich miejscowości jak Krynica, Zakopane,

eJI" g, 20. Pl:'Ogram. dla
najmtod. „Jtop<:IU$Zek"
g. 16.
MŁODA GWARDIA (dla
Zielona 2)
młodzieży „Goa!" dod. „Nauka
błlłeJ tycia" g. 16, 18,
20, dozw. od lat 7.
MUZA (Pabianicka 1'73)
„Painl Dery" g. 18, 20,
dozw. od lat 14
(Plotrk<>'"ka
POLONIA
„Se'kretan ReJko6'7)
mu" dod. „Czy wlede,
g. 16',30,
6-4ll.,
że„."
18.30, 20:30, d.ozw. od
lat 12
PRZEDWIOSNl'J? (Żerom
skiego '74) „Na grani·
cy", dod. „Rozwój form
g. 18, 20 zwierząt"
dozw. od lat 12
REKORD (Rzgowska 2)
nieczynne z powoclu remontu.
ROMA ~zgowska 84) przestwo·
„zwycięzca
rzy" dod. „w kraju •o
3-51, g. 18
nr
<:jallzmu"
20, dozw. od lat 12
1 MAJA (dawn. Robot·
nlk) - dla młodz. (Kilińskiego 176) „Przybra
na <:6rka" g. 1'7.30, 19.30
dozw. od lat 18

,~av

LIPt'.EC

'

lub rowe-

c.ze -

r~ch.

COffldzte~K;EDV?

pIĄT&K

Kam!Ja

im ilości wczasów dla robot-

w Pobierowie Stasiak brakarką., Stefania Ru I?ik_ów należą ZP1;J fm. Dzler-

in. pracowni-,dnicka laborantka., Antoni Gór
cy ZPB im. Dubois - Marla ski drukarz i przodownik praPietruszek prządka, Danuta cy Józef Kuszela., Wszyscy razem z rodzinami.

w budownictwie

w nauce,

-

pracy, walce

CZUWAJ!

gdy dochodzi-, spotkają się w stoticy ze sw11•
Zmierzcha
my do obozu harcerskiego pod mi kotegami z całej Polskł.
Na Zlocie!
przygotowania.
Ostatnie
Ostatnie próby najlepszego w
chór1i
BO-osobowego
kraju
harcerskiego 11 i 102 szkoljJ
podstawowej w Łodzi.
iiiowy okres przygotowawczy
„Uslyszą glos nasz, podadz~
ao ziotu. Jutro 180 dziewcz 1 t
przedstawicieli ręce
chlopców,
i
dlont odpowie·
uściskiem
wszystkich lódzkich drużyn
harcerskich pojedzie do Vlar- my„." - rozchodzi się echem
melodia harcerskiej piosenki.
szawy.
Dobrze bylo na obozie. Noce
Jadzia Kaczmarek opowiada.
~pędzane w lesie pod namio· o pracy swego chóru: Cwiczy
tami, nocne warty i alarmy, my 3 godziny dzi.cnnie. Ma.my
u przy tym §wiadomość, że za także swych sotistów : Mirkę
kilka tygodni, za kitka dni Lewandowską i Rysia Rudnic
kiego. Niestety Mirusia wczoraj zachorowała i nie wiadomo czy pojedzie z nami do
związkowy
Warszawy.

małych Jednorodzln nych domkach w PoblerowieMiędzyzdroje i Jurata. A kle
Proboszczewicnmi. Zaczajony:
odp~czynku wraz z dziećmi i rujący akcją socjalną nie po·
przebyWają na. zasłużonym
sposób 1Jatrol wychodzi z ukrycia,
żonami przodownicy pra.llY J racjonalizat-0rzy z ealego kra- trafią lm w należyty
prowadząc nas do wychowaw
wytłumaczyć, że odpoczynek
:!Jony
Ich
ju. Odpoczywają robotnicy, odpoczywa.ją
wszelkie i atrakcje znajdą również i w cy koi. Wieczoi ka.
we
wyposażone
c!omki bowiem są całkowicie
W obozie niezwykle ożywie
dziećmi innych miejscowościach.
stołówkach,
urządzenia., posiłki są zapewnione w
które stale nie. Dziś kończy się 3-tygodDo zakładów
wYchowawczynfe, a wlec:zora.mi w świetlicy
zajmują się

W 700

19 lipca b. r.

z

~-

SOJUSZ !Nowe

Zlotno)

„Orzeł -~•ukazu" n s.
dod. "'r.'koła siły I uę

czno§cl • lf. 19, · dozw,
od lat 11

zynsklego i Armii Ludowej.
Za to w zakładach Ofiar 10
Vl'.rześnia i Findera robotnicy
me tylko wykorzystują przeznaczoną ilość miejsc na wcza
sach,
ale dzięki energU rady za.kładcwej, otrzymują doda.t
które
kowe skierowan~a,
zwróciły inne instytucje..
Do ORZZ naplyWają z cazwroty
województwa
ł~go
mewykorzystanych skierowań.
Każdy zakład pracy ma więc
Jeszcze możność zdobycia kil·
ku miejsc na. wczasy dla. SWO
W ORZZ
ich pracowników.
są też jeszcze skierowania peł
nopłatne do niektórych miejscowoś~i. ~ożna również otrzymac skierowania na wcza
sy turystyczno..,krajomawctz:e
si;Iak~mi kłodzkim, ,Jeleniogorsk1m 1 karkonos~iT?· Skie
r~wan!a na ten rodzaJ wczasow wydają rady zakładowe
i miejscowe, a pel'nopłatne okręgowe biura FWP
·
. .
Celei:i umozh;vienia wykorzystama wczasow tym praco
wnikom, którzy nie mogą ko
rzystać z 14-dniowego urlonaczelna dyrekcja FWP
PU,
wprowadza na okres od I-go
września do końca br. skleł'O·
wania na pełnopłatne i ulgowe wczasy 10-dnfowe za znfżoną odpowiednio opłatą.

~łlAl>IO•·
PIĄTEK,

Wiadomości:

11 LIPCA
8.30, 7.55

'

u.oo, 17.oo, at.oo. 2uo.

12 Oł

· '

8.so Muzyka. 8.30 Dla obozów 1
STYLOWY ~!lińskiego kolon!J. letnich słuch. 11.49
123) „Dziewczyna o bla „Głos mają kobiety", 1U5 Recital
łyeh włosach" g. 17.30, C. Konopackiej - klawesyn. 15.10

to dozw. od lat 1ł
SWIT (Bałucki Rynek 1)
„Nędznicy" n ser. dod
„Czy wl·ecle, te •••„ nr
4-51 g. 18, 20, dozw. od
lat Ił
TATRY (Sienkiewicza 40)
„Wesoła. trójka'" do;I.
sportowy"
„Przegląd

opo.,.,, D.
„Pa.rlamentariusze" :Nella. 15.30 Aud. dla śwletltl! dzie
cięcych. 16.00 Recital :tortea>!anowy E. Cho,jnaoklej. 18.35 Frag:m.
z opt. J. Straussa „Baron cygań
ski". 17..15 „W radzieckim kraju"
kantata. 17.35 Newello: Wiązanka
melodii :tilmowy<:h. 17.45 Korespondencja z zagranicy. i&.30 Radiowy klub . rac;Jonaliz. 18.50 „O
l-5.21 g. lfl, 18, 20, dozw. tym i owym" - a·u d. J. Wołow
19.30 Muzyka I lllkttualn.
skiego.
od lat 7
20.00 „Ludziom Planu 6-letniego"
WISLA (Prujazd 2) - 20.40 „Brygada zwycięża" - odc.
:mło·dz!eity
„Naprzód
21..30
5 kslążikl W. Kuroczkina.
świata" dod. „PoznaJI' Muzyka tan. 21.fiO „Znacie to? my góry" g. 15.45, 18, więc po.słuchajcie". 22.:W Muzyka
20.1s, dozw. od lat '1
rozrywkowa.
WŁOKNIARZ

(Próchnika 16) „Małżeństwo ak
torkl", g. 16.30, 18.30,
20.ao, dozw. od lat 14
WOLNOSC (Napiórkowskiego 16) „Akcja B",
g. 16.311, 18.30, 20.30 dozw. od lat 14.

ROZGŁOSNIA

LODZKA
6.15 Wiad. dla w.si. 6.20 ~p. Br.
„Wle<:zorem w oboSałudy pt.
zie". 7.35 Mu:i;. I komunikaty. 8.00
Muzyka. 14.llO Kon<:ert ork. ŁRPR
7.20 I 16.20 „Z mlkro!o.nem przez
miuto i wieś". 19.00 III a.ud, sł.•
muz. z <:yiklu: „Najpopularniejsze
plll\4nl ! piosenki radzle<:kle",
(Zgierska 26) 19.ZO Pogad. B. D:rJlados:r.a pt.
ZACHĘTA
Nieczynne z powodu „Urlopy letnl-e w ZPB Im. Han.kl
Sawickiej nl.e obniżają produk<:ii"
remontu.

Aktyw

budowlanych
wy ko na ł
•
b '•

Nagle gra trąbka na. alarm.
Zbiórka! Zbiórka! Dwa równe
szeregi ustawiają się na pia•
cu apelowym.

zoAktywow1ązan1a
budowla

Apel wieczorny. Za chwi1.ę
kierownik obozu kot. Majewzwiązkowy
ski odbierze od 36 dziewcząt
nych zobowiązał się w czynie
i. chlopców przyrzeczenie har•
1
h
·
d
g
l'pco
wo o zmac
wym w
i
\
nych od pracy wykonać 150 cerskie.
Warczą werble, fanfary gram3 muru
Wczo~aj >z0bowiązanie to ją hejnai zlotowy. Milkną na•
gle.
li
tal
~os 0 zr~ zowa.ne.
„Przyn:ekam uroczyście
urnę uzys. aną za przeJ?rawobec kolegów i Narodu
cowane godziny aktyw zw1ązPolskiego uczyć się i pracokowy przekazał na pomoc sanitarną dla Korei. (k)'
dobra Ojczyzny J
wać dla
sprawy socjalizmu„,

• ł ek
• dZia
W pon1e
•
•
przedstawienie
zamkniAłe

Opery

'I

Śląskiej

„.Całym sercem, zawsze
wszęd7Je

służyć

I

Polsce Lu•

dowej"
wzruszone glosy powta.rz11ia slowa przysięgi. Składają
cym przyrzeczenie najlepsi z
kolegów wiążą czerwone, harcerskie chusty.

-

Ze względu na zamknięte
Poczet sztandarowy wysoko
przedstawienie opery „Strasz- wznosi sztandar z haslem:
ny Dwór" w poniedziałek 21 ,;w nauce, pracy, walce lipca o godz. 19-Dyr. Państw. czuwaj!"
(w-'!)
I
Opery Sląskiej unieważnia w
wymienionym dniu wszelkie
vtydane passe-partout.

Plantacja wikliny

,,EUGENIUSZ ONIEGIN"
f „FAUST"
We wtorek 22 lipca rb. 0 godzlnłe 14 grana będzie opera

na nieużytkach
powstaje pod Łodzią

Pod Tuszynem nad rzeką
„EugeDiusz Onieginf' Czajko- Widawką powstaje plantacja
wskiego, a o godz. 19-„Faust" wikliny. Plantację tę, na obsza
rze 30 ha dotychczasowych

Gounoda.

Wystawa

nieużytków urządza Państwo
wa Centrali:'. Leśnych Produk-

tów Niedrzewnych „Las"
Ekspozytura w Łodzi. W tym
sezonie uprawiona zostanie gle
ba, a na przyszły rok zasadzo
W poniedziałek 21 bm. w Io na wiklina, którą zbierze się
kalu Spółdzielni Pracy Płasty na jesieni.
ków (Piotrkowska 102) otwar
Wiklina dostarczona bę„
ta zostanie wystawa plakatu.
dzle do CPLiA na. wnób
Znajdzie się na niej około 40
na.jrozma.itszych p1~mio
prac obecnych i byłych człon
tów jak mebli, zabawek, ko„
ków Łódzkiego Oddziału Zw.
szyków, łóżeczek itp. (k)
Polskich Art. Plastyków.
(k)
(zn)

plakatu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

Dr LESNIEWICZ chirurg
przyjmuje 18-19 Jaracza
(9498-G)
36a tel. 224-09.
~zlewia.rZl' na maszyny osnowowe i ręczne DrBIBERGAL spe<:jall·
skóme, weneryczne
1'f!Jleczkowe, cewiaczki,. ślusarza i robotnik6w sta
4-6 Plotrkoweka 134.
wospodarczych zatrudnią natychmiast Zakła Dr ZAURMAN specjal1·
dy przemysłu ~ziewla.rskiego hn. M. Kas- sta skórne, weneryczne
przaka Łódź, AleJa ~-go_ Maja 31-33. Zgło_ 8-9.30 4-6 NarutoWIC'Za 2
szenia osobiste przyJIDUJe Sekcja PersonalPRZESWIETLANIA rent
IB7~K genem płuc, ser<:a I żo.
D~
łądka Obr. stallngra<lu 76
(9784-G)
Tkaczy na krosna ~asmanteryjne oraz ucz·
piów (ee) pracownlkow do straży Póia.rnej i
robotników gospodarczych zatrudnią natych- KAMIENICE - w!lle miast Północno-Łódzkie Za.kła.tly Przemysłu domy - parcele w Krainnych mia·
J>asmanteryjneg-0 Łódź, ul. Srebrzyńska 42 kowie
stach, uzdrowiskach
:z;g!oszenia osobiste przyjmuje Sekcja Perso~ sprzedaje: „Informator",
1881-K Kr~kó~_ljarsk_!!_1_9_._
nalna.
mot<>e!Ykl
SPRZEDAM
Planistę branży dziewiarskiej i ~ieliźniarskłej, „Zilndarpp" 200 cm. Ki„waczkl na bieliznę zatrudni natychmiast lińskiego 127 m. 7 gQ.dz.
Rzemieślnicza Spółdzielnia. Pracy Bieliźnla ~tel. 1.s·-. .9_-_H_..._._ _ _
rzY Błysk" w Łodzi ul. Czesława Hutora 55 TAPCZAN 1 lustro sprze
dam. Gdańska 96-5 go-,
(daV.:~iej Strzelców Kaniowskich) tel. 227-21. _!izlna
(9906-G)
15-18.
Zgłoszenia osobiste przyjmuje Referat Per-: SPRZEDAM motor do
1885-K młockarni, kQ.ll~rwator
sonalny.
do lodów. Czesława Hufi- tora 50 (Strzel. Kaniowpracownice
2 kslegowYch, pracowników
sklch).
itYczn~ (salowe) zatri:dni Pa~stw~wy RS;pita.tl
e era
Kliniczny. Zgłoszenia przy11;iu1e
SPRZEDAM parkiet poBiuro
Personalny Łódź, ul. Narutowicza 96
Oferty
dłogowy.
Pl-0\lrkowSl!ta
1884-K Ogłosi.eń
104a P<>d _„Klepka'_'._ _

Pracownicy poszukiwani

I

!

()głoszenia

drobne

Dr MARKIEWICZ specja
Lll:K4.RZE
pr LASZEWSKI choMbY Usta skórne. weneryczne.
11k6rne, weneryczne 7.30- moczopłciowe. :Plotrkow(9243·Gt
9, 17-19.30 ul. Wlęckow- ska lOU-8,
'U87-9l
·
~lego 28 1

LO&ALB

dwa palcoje,
kuchnia, śródmieście na
pokój, kuchnia . Oterty
Biuro Ogłoszeń Pl.otrko.w
ska 104a pod „Zamiana"
ZAMIENIĘ 2 pokoje kuchnia, gaz, centralne ogrzewanie, wygody
Gdańsk Oliwa na podob
ne Łódź. Oferty Biuro
Pio.trkowska
Ogłoszeń
104a pod „ Wroński".
ZAMIENIĘ

ZAMIENIĘ

pokój z ku-

chnlą za miastem na du
ży

pokój lub pokój z ku
chnlą w mieście Piaslkowiec, Sierpowa 16 dojazd tramwajem Aleksandrów oglądać od g. 18
komfortowe
ZAMIENIĘ
P<> remoncie dwa pokoje,
na
Wrocław
kuchnia
Wiadomość WroŁódź .
c!aur Klary zetkln 77 m. 7

„

ZAMIENIĘ

pokój z kuchnią w centrum na podobne w oltolicy osiedla
M. Mireckiego lub Stoki.
Adres Łódź ul. Wólczań
(9902-G)
ska 72-27.
lłOZNli'

---- - - - - - - - artystyDREWNIACZKI
czne oraz pantotle zamszowe poleca sklep Pwtr
(9810-G)
kowska 223.

7 O O B V
ZGUBIONO ka11tę melna nazwisko
ctuillkową
Stefania 'l'worek, Łódź,
Napiórkowskiego 61.
ZGUBIONO kartę melna nazwisko
dunikową
Henryka Skonieczkll ul.
(9037-G)
Targowa 37.
ZGUBIONO legiit. Sl'Jkolną Zofia Stachurska, Za
chodnla 69 m. 1
ZGUBIONO kartę rzemieślniczą na prowadze
nie raemiosła ręc;i;nego
wydana 1948 r. \)rzez Sta
rootwo Grodzkie na nazwislto Józef Prusaczyk,
Łódź, żeromsldego 60,
ZGUBIONO kartę melna nazwisko
dunikową
Józef BrykowsJd Obywa
(9027-G)
telsika 122.
ZGUBIONO kartę melna nazwisko
dunkową
Marian Zdanowicz zam.
w Łodzl_ul. KOJilernika 33
ZGUBIONO legit. szkolHalina Tmnczewska,
ną
(8963-G)
J . Stallna 28.
ZGUBIONO legit. szlrnlAlicja Młod~lkowska,
ną
Łó~~~-30:_ _ _
ZGUBIONO legit, szlrnlnazwisko '.Tanina
ną na
(9196-_G)
Wszołek.
SKRADZIONO-- decyzję

ZGUBIONO legit. szkol-I SKRADZIONO kartę mel
dunikową, kwity ipod.at·
kowe na nazwisko Anto
ZGUBIONO kartę mel· ni Pastuszak wieś Gaj
dunkową. Nazwisko Zy- Gruszczańskl gm. Radecz
gmunt Piaseoki ul. Wy- nica pow. Zamość woj.
(9163-G)
(9207-G) LubUn.
_!!Oka 16.
ną. Nazwlisko Leszek Pawłowski ul._ Za<:hodnla 76

SKRADZIONO Iett~ trma
Ubezpieczalni Spoi„
1 le•

C ,ję
kartę
meldunkową
gitymację
tramwajową

na nazwisko Franciszka
Witkowska ul. Warszaw!9183-G)
ska 5.
ZGUBIONO Jeglt. &%>kolną
na nar.wisko Zafla
Burzyńska, Slenklewicu
nr 2.
(9_180_:9}
ZGUBIONO !egit. &Z.lkolną Czesław Marszałek ul. Brukowa 87.
ZGUBIONO ieglt. s7Jkolnr 127 na nazwisko
ną
Zuzanna Główka ul. Na
p!órkowski ego 69.
ZGUBIONO leglt. szkol·
ną
na nazwisko Kazim!.erz Ma.jchrzak Zgierz
Mielc~arskli:go .. 38_.___
ZGUBIONO łeglt. &zkolną. Nazwisko Mira Bran
-~!..~ ul. Południowa 39.
ZGUBIONO leglt. szkolNazwisko Henryka
ną.

ZGUBIONO karty mel- SKRADZIONO !eglt. studunkowe na nazwisko denoką PWSSP nr .23281
Emilia Lembke i Zotia Teresa Kulig Narutowl(9164-G)
Lembke Ul. Biegańskie- cza 54.
(9209-G)
_go 47.
ZGUBIONO le.git. szkolZGUBIONO koncesjcl nr ną na nazwisko Bolesł•w
4114 wydaną przez. Zw. Bolsanowskl ul. Obr. sta
Kupców i Przemysłow- lingradu 58.
(9i85-G)
ców w Łodzi na nazwisko Irena Gliszczyńslka ZGUBIONO dowód tożsa
ul. Rzgows·k a 80.
Właściciel
mości konia.
Radzicki, Nowotki
ZGUBIONO legit. zw. Icek
(9175-G)
418.
Zaw. nr 15-VI 5.2 r. Zygmunt Nowaetki\. Zielona ZGUBIONO kartę mel(9204-G) dunkową nr 17480 na nanr 59.
SKRADZIONO kartę mel zw isk o Gożdzlewl<:z Ka·
na nazwisko zimiera ul. Ukryta 16.
dunkową
Kosiewicz Eleonora, ul. ZGUBIONO leglt. ucz(9222-G)
Warszawska 5.
niowską na nazwisko Kry
ZGUBIONO wejściówkę styna Wojtczak, WólC?.ań Rządkowska ul. żelazna
(9211-G)
(9181-G) 14.
138.
ska
na nazwislko
fabryczną
Kazimiera Janicka, Konstantynów ul. Parcele 13 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
SKRADZIONO wejściów ~
WYDAJE llatytut Pras, .,CZYTELNIK"
kę ta·bryczną i !egit. tram 5 RedakcJa 1 AdmtntstracJa. t.Oclt, ul. Piotrkowska M,
wajowq nazwisko Marla 5 tel- Centrala 283-00. Red Nacz 125-M. godl.. przyj.
Sierakowskiego S 12-13 Sekretarz odpow 204-75, godz przyJ. 10-12,
Domżał,
191~2-m S di:laJ
nr 12.
gospodarcey tłl-10. dział sport.owY 208-95,
dział miejski 114-32, dział ltstów 1'3-80.
ZGUBIONO leglt. tram- S
rękopisów llle zwraca, za treść t termm:r
RedakcJa
§
wajową na nazwisko An
ogłoszel'l n1e bierze odpowiedzialności,
toni Szpalerskl, Tar!{o- 5
(9191-G) i DZ1aJ ogłoszeń Piotrkowska I04a, tel 111-50 1 llł-'18.
wa 39.
cz.vnn:v 8-18. w soboty S-14
=
ZGUBIONO legit. Zw. : Prenumeratę mlestecw11 zł ł.05, k:Wartaln11 zł lz.ts.
Zaw. Genowefa Marcin· S półrocznie zł H.So priyJmuJą wszystkie Urzędy
(9189-G) : I Agencje POC'zt<lwe oraz llstonone mleJsey I wleJ•
czak.
ZGUBIONO legit. ZSP S &e)' na terenie eałeJ Polski w terminie do lS kat•
dego m~a na ollrl!d' nutepny,
na nazwisko Helena Le- 77.
BedaguJe KOLEGIUM REDAKCYJNE
gawlec.

mies2lkaniową
wydaną
Zl\OFlAR. PltACY
KwaterunNAGROBKOWE totogra- przez Urząd
POMOC d - - --···
omowa potrzeb fie na porcelanie wiecz- kowY Łódź-Południe na
na zaraz, Przejazd 16 nie trwałe wykonuje „Pia nazwisko Irena Janlszew
20
~9935-G) norys" Katowice. Ko- ~~~~asna2!~7-GJ
m. - ·
kobietq do chanowsklego 12a. Uwa- ZGUBIONO Jegit. ZSP
PRZYJMĘ
dziecka _Nowotki 5-.2, ga! w PODWÓRZU! za- na nazwisko Anna Wlo, (9215 G)
darska.
front I piętro.
1ntlejscowi listownie.
• DI'lllk. Zakł. Grat.. R.S.W• ..Prllll&'~ ..., Łódt, ul, Zwµ-kj. ~7, '.:'." :Papier;_ .d ruk. mat. 60 gr, „

I
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_ DZIEN~IK

~O_J:)ZKI lll'. ~71 (24871

I

O tytuły przodowriików sportu rvm razem egzaminatorem· będzie Gwardia
walczyć

będzie 10 tysięcy zawodników

z całego ·kra iu

w radosnych dniach Zlotu
Na Zlocie w Warszawie
)!ostanie podsumowany ogólny
wkład pracy naszej młodzieży
w dzieło budowy Polski.
Wkład ten jest bardzo duży.
.Jeżeli się natomiast porówna
Wyniki osiągnięte w produkcji
wynikami osiągniętymi w
2
sporcie - różnica najwyraż
niej wskaże, że trzeba brać
przykład z osiągnięć przy war~tacie,

NA ZLOT
Wczoraj 250 sportowców wy'echal.o z Łodzi do Warszawy.

Z

zazdrością żegnali tę grupę

pokaz gimnastyczny i !i{\Płowy
mecz o puchar piłkarski Zlotu,
OWKS-Kraków
którym
w
zmierzy się z Ogniwem (Kr).
Na terenie miasteczka zlotowego na Rakowcu, Mokotowie, Grochowie i na stadionie
Kolejarza młodzież dopingować będzie swych kolegów w
walce o osiągnięcie jak najlepszych rezultatów w grach
sportowych.
W tym samym czasie na lotnisku Okęcie odbędą się pokazy lotnicze, a na kortach tenisowych CWKS mecze siatkówki żeńskiej z udziałem
drużyn czeskiej i polskiej.

najbliżsi koledzy, lecz
ci wszyscy, którzy w
sportowym współzawodnictwie
icadowolili się dalszymi m i e j - - - - - - - - - - - - - 1cam!.
Na pewno już dziś aktywny
ZMP-owiec, a przy tym jeden
z założycieli koła sportowego W czasie Zlotu w Wan.zaprzy „Technozbycie" Marian wie odbędzie się turniej piłJUZ karski z udziałem drużyn, któ
nawiązał
Gregorowicz
znajomość z kolegami z innych
re zakwalifikowały · się do omiast i dzieli się z nimf wra- statecznych spotkc.ń 0 puchar
żeniami.
Zlotu.
Na pewno i pozostali przoO pierwsze I drugie miejClownicy pracy a jednocześnie sce walczyć będzie OWKS
czynni sportowcy wymieniają Kraków z Ogniwem Kraków.
i;we doświadczenia.
0 trzecie i czwarte miejsce
MIANO NAJLEPSZYCH grać bęzie zespół Gwardii
z Krakowa z Budowlanymi
W S!'ORCIE
Chorzów.
O miejsce piąte Kolejarz 7
młodzieży,
200.000
Wśród
która ze wszystkich stron Pol- Poznania spotka si~ z Budowski zdąża do Warszawy, im- lanymi z Gdań~.ka.

nie tylko

również

O puchar Zlotu

I

21 LIPCA
.
• .
.To~ wysc1gowy na Słuzewcu:
~1~g1 Narodowe, zawody mo0
yklowe.
. Wisła: .regaty motorowe: kaJakov:e, zaglowe oraz defilada
.
.
s~atkow..
W dmu 22 hpca natom1as!
na pływalru. CW~S startowac
będą naJlepsi nasi pływacy.

ku LudowYm na !:>ols.ku „Budowlanych",
godz. 17.00 !)Okaz ~zdy zręcz
(Gumkhama).
ności na motorach
W godzinach popołudniowych na
Centralnej es.tradzie w Parku Lu
oowym (na Zdrowiu) gimnastyka
przyrządowa i indywidualne ćwi
czenia wolne.
Dla mil-0śnlków slat'kówkl czynne będą boislu1, gct.zie będzie
można wn>ożyczyć sprzęt do gry.

J>ROGRAM IMPREZ ZLOTOWYCH W WAR~ZAWIE
} Od d 1 20 lipca a więc od
lotu
~ ·a
n a
·
\lroczys~eg? rozpoc. ęci Z
odbywac się będą imprezy na
5 stadionach stolicy.
Masowe Biegi Narodowe,
i;ztafety, wielobój SPO, zawo1,:1.y kolarskie, lekl~oatletyczne,
wioślarskie, motorowe, turniej
piłki nożnej i koszykówki oraz
masowe pokazy gimnastyczne
dadzą obraz dorobku wychowania fizycznego wśród naszej
;młodzieży.

na torze kolarskim w

znicz

Finlan~iil o~ia

Olimpii. Nim

z~płonął

państw

biorących

w Helsinkach rozlepiono af1- zmcz ogłoszono w caleJ Gre- igrzyskach, a potem

--~-------------

cji Pokój Olimpijski".
Jutro w Helsinkach nastąpi
uroczyste otwarcie olimpiady.
Zapłonie znicz olimpijski przy
riesiony z Grecji. Jeden z zawodników złoży ślubowanie.
W. ~zasie przys~ęgi olimpijskieJ pochylą się sztandary

skiego turnieju piłkarskiego,
się defilada.
Znicz płonąć będzie przez do któr~ :!iakwaliflkowali
cały czas trwania olimpiady, się zwycięzcy l!o!>Otkań ehmi-

a nad stadionem powiewać nacyjnych oraz dru:iyny, któbędzie flaga z pięcioma koła- re nie grały w eliminacjach.

symbolizując braterstwo Wyniki losowania oraz termi
mł~dzieży pięciu części świa- miny I mie,jsca spotkań są
następujące:
ta.

Wponiedziałek piłkarze polscy Rrają zDanią
z Helsinek)

FAC

Bydgoszczy

:D-13-113111

•

będz i e

„

obowiązującym w czasie mistrzostw świata, a więc kola·
rze startować będą trójkami.
Sześciu najlepszych zawodników zostanie rozstawionych
m. in. Kupczak, Bek, Marchwiński, Borucz. Wytypowania pozostałych kolarzy dokoria specjalna komisja, która
zbierze .się o godz. 11 w dniu
zawodów.
Bek na treningu uzyskał
czas 12,3 a Kupczak 12.4. Jak
będzie jednak w dniu mistrzostw trudno jest przewidzieć. W;,rt.o przypomnieć, że
rekord Polski należy do Szamoty i wynosi 12,2. Ustano•
wioRy on został przed kilku•
dziesięciu laty na Dynasach w
Warszawie.

•
1m

HELSINKI (PSP), 1'l bm.
udział w
odbędzie odbyło się losowanie olim(}~-

Wyniki losowania olimpijskiego ·turnieju

l

łódzkiego

Pod znakiem olimpijskich boisk

I tak 20 bm. na stadionie Hella~zi.e była zac~c;tą dl~
'Wojska Polskiego w Warsza- m~odz1~zy do zdobycia gałą~k1
symbolu. zwycię
Wie odbędzie· się imponujący oliwneJ
stwa. Atmosfera ta ozywa po
paru tysiącach lat i znów sku
zelekłryzow·ały
pia się młodzież całego świata, by ubiegać się o pokojowe
w poniedziałek lub w środę
(Obsługa własna
zwycięstwa i sportowe zawozmierzymy się na jednym z
dy. Wrogość, wojna i użycie
pano- ,wśród sportowców duńskich i
Pełna napięcia cisza
broni znikły wobec świętego wała, kiedy w czwartek w największym dziwakiem wśród boisk olimpijskich.
. W. c. - student PŁ - l) WyNumerem trzecim opatrzone
danie podręcznika, o który Pan
Igrzysk.
tych
wielkiej sali parlamentu fiń- uczestników
pyta, jest przewidziane, nie wie
skiego lord Burghley zapowie- Próbował szczęścia we wszy- zostało spotkanie Związku Rawygrał
my jednak czy ukaże się on jesz
dział ogłoszenie Wyników Io- stkich prawie dziectzipach ży- dzieckiego i Jugosławii. Jeżeli
cze w br. Natomiast w chwili osowania turnieju piłkarskiego. cia. Był konduktorem tram- szczęśliwie przejdziemy mecz
becnej może Pan nabyć skrypt
wajowym, powieściopisarzem, z Danią czeka nas walka z
prof. z. Rączkowskiego „o wy- z repr
Jako numer 1 wylosowały ginekologiem i aktorem filmo- Brazylią. Czy wolno snuć da•
trzymaloścl materiałów" i prof.
Janusza Walczaka również „o
W dni n wczorajszym wie- mecz Luxemburg i Brazylia. wym, a choć tak rozliczne są lej rozważania na temat lowytrzymałości materiałów". Skry
Szmer podnieconych głosów jego ambicje, jedyne rzetelne sów naszych piłkarzy? Bo
e
;pty te można nabyć w k$ięgarn1 deńska. drużyna FAC
roz - i suchy trzask palców jedyne- sukcesy uzyskuje w piłce noż- gdyby udało się przejść i taką
przy ul. Narutowicza 34. 2) Na
łowienie zyb potr.zebne jest rze- grała w Bydgoszczy spotka- go piłkarskiego sprawozdaw· nej. Od jego formy zależy po- przeszll!odę, następnym przezezwolenie. Jest ni·m
czywlścle
kart.a zw. Wędkarskiego, którą nie z reprezentacją wojewódz cy Luxemburga stanowił wy· wodzenie piłkarzy duńskich. ciwnikiem będzie triumfator
komentarz do zesta- Jeszcze tylko lewoskrzydłowy meczu ZSRR - Jugosławia.
może Pan nabyć w lokalu związ twa bydgoskiego zwyciężając mowny
w'en· tych dwu repre ent cJ't' P. Hansen może r)"valizować ·
ku przy ul. Sienkiewicza 15 w
a ·
z
3:1 (Z:O), Bramki dla wledeń- · 1 ia
godz. 9-17.
listy uPierwszą połówkę
„ 1 Oczywiście, „gorzej" Luxem- w pewnym sensie z Lundber- czestników
St
R. Zaremba. MSJteriał o dosta-1 czyków zdobył·.
1
1
turnieju zamykaią
burg nie mógł trafić. Ale nam giem. Pozostali są wyraźnie
roe - "'
•
wach mleka wykorzystamy do
na szczęście nie trzeba mart- słabsi I... na dobrą sprawę ni- Fintandia i Austria. I ten właś
Mfttach - 1.
artykułu.
Honorowy punkt dla byd- wić się o losy piłkarzy z Lu- czym nie przewyższają nasze- nie mecz wyznaczony zostal
o. R. I K. z. - InterwenluJexemburga, Mamy dość niepo- go Cebuli, Krasówki lub Cie- do Helsinek na sobotę 19 lipmy w warszawie. O wyniku P-Ogoszczan uzyskał Rembecki.
wiad-0mimy..
ca, jako głó,'IT!la atrakcja uroSJ>Otkaniu temu przygląda- koju o naszych. Właśnie Bur- ślika.
Ob. MaTchwlil.~ka - Prosimy o
czystości otwarcia Igrzysk. Jaghley odczytuje parę nr 2.
1:głoszenie się do redakcji.
W.iem, co pomyślicie sobie lrn numer 5 grać będą Norwestały czytelnik n. s. _ t) Nie- la. się rekordowa Uczba wł- Polska - Dania.
w tej chwili w kraju: powin- gia i Szwecja. a dale.i (nr ti):
stety w chwili obecnej nie ma ta dzów _ 30.000.
A więc Dania. Brązowi me- niśmy wygrać z Danią. Byłby egzotyczni piłkarze Antyti Ho
W poniedziałek 21 Il
kie.J ilości wag, l:>y można było
pca daliści z Londynu. Dziś zaumieszczać je na każdym wozie.
najczarniejszym pesymistą ten. lenderskich z Turcją. Nr 7
Wagę węgla można sprawdzić u- p.odczas Zlotu Młodych Przo
- pewne mniej grożnl niż przed kto by w zwycięstwo nie Niemcy zachodni!! z Egi.pt~m.
da.ląc się w dniu otrzymania przy
Budowniczych czterema laty, ale nadal .jesz- chciał wierzyć. Kiedy Kiraly i Dwa ostatnie zwitki 2 nazwadziału do składu, gdzie węgiel downików jest rozdzielany. 2) zastaw za bu Polski Ludowej w Warsza- cze doskonali piłkarze. Nie. da- Matyas dowiedziell się 0 wy- mi drużyn pozostały w srebrlej J'ak przedwczoraJ· widzietclki jest ze zrozumiałych wzglęnikach losowania, z :>:adowole- nym pucharze. z któregn wydów wy?Jsz;y niż cena za sprzeda- wie FAC zmler y się z dru
. - liśmy kh W spotkaniu 'l Grec- niem zatarli ręce. Naszym o- ciągano losy. Nr 8: Włochy z
wane butelki i nie jest wskaźnlkiem jej wartości. Pobieranie za- żYną „Orląt" (reprezentacJa ją. Duńczycy wygrali po cięż-· br'.iązkiem jest przyjąć ten Węgry. Nie można było sobie
·
· k O o bi eCUJącą
2:1, a ich bezkonku ie i;iest, Ja
kiej walce
juniorów),
zmuszenie
ma na celu
&tawu
zapa- wyobrazić bardziej pechowego
.
zwra polskich
Klient klien
butelki.
ta do zwrotu
dla obydwu tych zespołów loPrzyg-orowując slę do tego rencyJnie najlepszym zawodni wiedź.
cając butelkę atrzymtije sumę, któ
kiem był 2-metrowy O. Lundrą wpłacił. 3) Od opłat za przejaz
sowania.
1
Tylko trzech Petersenów l
rozegrały berg, lekarz z zawodu - syl-·
„Orlęta"
oy tramwajem na „wczasy w m e meczu
·
·
• h H ansenow,
· zapew d woc
· t aJą
jest tylk-0 cześć wczoraj spotkanie t.renin"'O•
iż
ście"
Należy jeszcze wyjaśnić,
na t ura1me
we tk a, którą p amię
„
Dając bezpł&tne prnejazdzieci. zwolniona
dy MDK kierował się stanem za- we we Wrocławiu z II-ligową ne wszyscy świadkowie pecho- Andersen bez którego to naz- w ćwierćfinałach spotkają się
po grze wo przegranego przed trzema wiska nie może się obejść nai- zwycięzcy zawodów nr 1 ze
Stalą, zwyciężając
możności rodziców.
laty meczu z Danią. Profesor mniejszy nawet zespół duński, zwycięzcami meczu nr 2 i daB. ClchońS'ki - Jak wYkaza?o
dochodzenie us7.lkodzenie nastąpi stoją.cej na ąot:ryn;i. poziomie r:undberg jest z cała pewnoś- a dalej Johanseny, Ilseny ·itd„ lej nr 3 ,- nr 4, 5, 6 oraz 7-8.
, ZOOTVEL
cią największym oryginałem itd. - oto piłkarze, z którymJ
i0al~nJ'~n~e-: 1 ~'{~ścI!.~~ść Umych 3:2 (2:1).

• DZmNNIK ŁODżKI nr 171 (248'7)

zespołu

Kto zostanie mistrzem Polski

zapłonie

wszystkich
.sze wzywające
.
.
o
do. walki
sportowc?w
ut~w~leme pokoJu na całym
.
świe~1e.
Ol!mpi~da . w. Helsm.k~ch
J~~ ~głosił F1ńs~1 Kol'Il:. 0~1mp1Jsk1. „ma byc „Ohm.i;:nad~
PokoJU . W proklamacJ1 teJ
między innymi czytamy: „Atmosfera szlachetnej rywalizacji towarzysząca igrzyskom w

skład

Czy padnie rekord ...

„Olimpiady pokoju" w Helsinkach Kto
Na m_urach stolicy

ją jej one myśleć powa.żnie o wal
ce z najlepszym!.
Włókniarz ba'l.vi w tej chwili w
Spale. Tam około 30 kandydatów
do pierwszej d1użyny Intensywnie trenuje pod okiem Wladysla•
wa Króla. Podobnie jak ubiegłej
niedzieli, również i w sobotę

zmleni.any podczas meczu. 'Tym
Jednak ra„em ol:>ok nowo pozy•
skanych zawodników ujrzymr
z.naiome twarze.
Po kontuzji po raz pierwszy od
extra.w
nienie sobie awansu
klasie p;łltar9kiej Polski zdobyła paru miesięcy wYstąpi w llnU
taką ·llość punktów, iż pozwala- pomocy Urban.

W ŁODZI
na terenie Łodzi w
ramach imprez zorganizowanych z okazji Zlotu odbędzie
imprez
się wiele ciekawych
sportowych w · dniach 20 - 22
Łodzi
lipca.
ota program:
Wyjątkowo poważnie zaczę I klem, to znów Kupczak odno
zo. 7. br. godz. uo: rald motocyklowy, start na 159 km. Trasa: li przygotowywać się do nie- sił zwycięstwo nad Bekiem.
Lowkz - dzielnych mi·strzostw toro- Teraz przybyło szereg młoLódż - stryl,ów wych Polski kolarze paszcze- dych kolarzy z mistrzem Spar
Skierniewice - Lód!.
godz. 10.00 błys.kawlczny tur- gólnych zrzeszeń sportowych takiady Janickim z Wrocławia
zawodnicy Gwardii bawią w na czele.
nieJ szachowy - sala ORZZ
.
godz. 11.00 tor - Helenów, kr6t Łodzi od tygodnia. Od kilkuTor<?we . mist~zostwa Polski.
kodystanrowe mistrzostwa Po!Eld. nastu dni trenuje na torz~
nadz';'Ycz~J
21. 7. br. godz. 17: zawody pty- Kupczak z Krakowa Kolarv. ~apowia~aJą się
0
e
wackie, mecz piłki wodnej 1 po- ten trenuje bardzo sumiennie interesui.ąco. Zgro.madzą.
kaz skokó"1 na basenie „Włók- i myśli poważnie o zdobyciu na starcie w~zystkich n~.1leps~:ch zawodników z całeJ Pol
koszulki mistrzowskiej.
niarza" przy Al. Unii.
1
Konkurencja będzie wyjąt- s ·
godz. 1s.oo stadion „Wl6knlaW niedzielę o godz. 17 nakawo silna. Do niedawna mie
rza" przy Al. Unii - boks.
godz. Ul.oo mecz koszykówki - liśmy zasadniczo biorąc tylko stąpi uroczyste powitanie ko„Spójnia", Park 2 dobrych sprinterów, którzy larzy i podane zostaną zesta,.ogniwo"
rywalizowali między sobą. - wienia poszczególnych biegów.
Helenów, boisko zs „Spójnia".
przeprowadzane
finałowe \Raz Bek wygrywał z Kupcza- Mistrzostwa
22. 7. br. god.r.. i5.45
będą zgodnie z regulaminem
rozgrywki .,Trampkarzy" w ParRównież

ponująco
Ci, ...,;------------------------------------------------- ----------------------sportowców.będzie
grupawyglądać
10.000
od wielu miesięcy szykowali
się do startu w stolicy. Tym
razem ich pojedynek nie będzie
należał do rzeczy łatwych, postolicy przybędą
nieważ do
najlepsi. Rzecz zrozumiała, iż
przygotowanie sportowe ło
dzian w tak silnej konkurencji może okazać się za słabe.
Ale w zawodach tych nie chodzi jedynie o zwycięstwo, bo
przecież sam udział w zlotowych imprezach jest już wielkim zaszczytem.

Jutro

W najbliższą S()botę o godz. lB
na stadionie przy Al. Unii druWłók
żyna pirkaf1lka lódvkiego
niarza w meczu towarzyskim
zmierzy si~ z jedenastką warszawskiej Gwardii.
Trzeba przyznać, te ł-0dzlanle
trafnie wybierają przeelwników
na sparring partnerów.
nie jest
Drużyna warszawska
wprawdzie zespołem ligowym, to
Jednak w rozgrywkach o zapew-

Helsinki

•
I

kiedy

AUSTRIA - FINLANDIA
19 bm w Helsinkach,
BRA„
LUKSEMBURG _
ZYLIA - ZO bm. w Kotka,
ZSRR
JUGOSLAWIA _ 20 bm w Tampere
'
•
NIEMCY ZACH. - EGIPT
- 20 bm. w Turku,
POLSKA - DANIA - Z1
bm. w Turku,
TURCJA - ANTYLE HO·
LENDERSKIE - 21 bm. w
-

Lahti,
SZV\-'EC.JA -

NORWEGIA
Zl bm. w Tampere,
WŁOCHY
WĘGRY 21 bm. w Helsinkach.

-

Koszykarze Bulgarii
wygrali w e!iminacjach
W dalszych rozgrywkach
elimtnacyjnych turnieju olim
pijskiego w piłce koszykowej
wyniki były następujące:
Rumunia 53:39
Włochy Kuba 62:56
Bułgaria Koszykarze Rumunii odpadli od dalszych rozgrYWCk.
Natomiast Bułgaria zakwaltfikowała się do turnleju olimpijski ego.

Kurs
samochodowo.
motocyklowy
Sekretariat Polskiego Zwh\zku
Motorowego przyjmuje zapisy na
jeszcze jeden kurs samochodowo•
motocyklowy, który ro.zpóc7'1lie
się niebawem.
Kurs odbywać się będzle w lokalu PZM przy ul. Pi9trkow.sJdej
167 w godzinach rannych.

Pływacy

AZS

trenu.ją
AZS łód>Zklego prze,;
trenlngl na l:>asenie
Unii przy ul. Andrzeja Struga 6~
codziennie od ge>dz. 17 do 19.
W czasie treningów przyjmoWI•
ne są zgłoszenia now<>wstępuJll•
cych pływaków,
Pływacy

prowadzają

