Oplata peeztowa als3C$0na

Ko,.-jny sukces w budowie bazy materialnej komunizmu

Dalszy rozwój przemysłu, rolnictwa
I obrotów towarowych w ZSRR
Komunikat o wykonaniu planu
gospodarczego za li kwartał 1qs2 r.

zadania w dziedzinie obini:!;enla
p•r odukoejl
włais·nych
kosztów
przemysłowej wykonano z nad·
wyżką.

STATYSTYCZNY
URZĄD
MOSKWA, 3. 7, - CENTRALNY
»ZY RADZIE MINISTRÓW ZSRR OGŁOSIŁ KOMUNIKAT O
WYNIKACH WYKONANIA PA~STWOWEGO PLANU ROZWOJU
GOSPODARKI NARODOWEJ ZSRR W II KWARTALE 1952 R.
O ROZWO,,JU PRZEMYSŁU, ROLNICTWA I OBROTÓW TOWAROWYCH W.; II KWARTALE 1952 R. SWIADCZĄ NASTĘPUJĄCE LII
CZBY:

(Ciąg

w

przemyśle

pr«>dulk<:Jl
plan
wykonany został
słobalnle w 102 proe. W szeze,gól011>kl wykonały go m. In. ml
:nlsteNtwa:
Hutnl-0twa żelau 103 proc„ me
pr«>e.,
104
'tall nleżela:r:nyeh
przemysłu węglowego 100,8 p.ro·c.
.naftowego 103 pro<:„ elektrowni 100,9 proc., pn;emy,słu <:hemlcznego 102 proe„ Pl'Zemy,łu
.elekitrycznego lOł proc., budowy
!naszyn cięłlkleh 99,9 proc., prze
mysłU samochodowego l traktorowego 102 proc„ budowy obrabiarek JOZ proe., budowy maKwairtalny

przemysłowej

rzemle-ślnleza

<:ale go
produ'kda
przemy·słu ZSRR w II kwartale
1952 r. wzr1>sia. w poo-ównan I u z
II kwartałem 1951 r. o 11 proc.
Wydajność praey robotników za
trudnionych w przemyśle w:.ro·
sła w li kwartale 1952 r . w porównaniu z l i . kwartałem r. ub.
o 6 pro<:.
UstaJo·ne na li kw1i.rtał 1952 r.
Globalna

w
'•

BALECIE

„Fontanna
Bachczysaraju"
na otwartym • powietrzu
Chcemy

by

każdy

mó~ł

obejrzeć piękny balet i po~

słucbaó dobrej muzyld

ł{iedy 1

W 8obot«:
Gdzie 1

Outy sladio"

Polski

czwartek 24 lipca 1952 r.

MOSKWA, 23.1. wszyistkle CNI•
tralne dzienniki radzieckie „Praw
da", ,,Izw!esti.a", „Trud", „K..ra s•
naja zw:ezda", „KrasnyJ Flot'',
„Komsomolskaja Prawda" i Inn„

.

.

zamieśclły

obszerną

wiadomość

nomyślnie

uoehwallł

Konstytu.clę

.

Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjęlo
woj. olspołeczeństwo
całe
sztyńskiego z wielką radością.
Wielotysięczna rzesza miesz
kańców Olsztyna zgromadziła
się na odświętnie udekorowanym Placu im. gen. świer
czewskiego, słuchając w skupieniu, transmitowanego przez
radio przemówienia Prezyden
ta Bolesława Bieruta i ślubo
wania · młodzieży.
Następnie

się

uformował

Delegaci

młodzieży 11
przyjeżdżają

do

krajów
·

Łodzi

W dniu dzisiejszym Łódź gościć będzie przedstawi-Oleli mło
dzieży jedenastu krajów, człon
ków delegacji zagranicznych
na Zlot :Młodych Przodowników. Będzie to m. In. ~łodzłeż
ZSRR, Korei, Chin Ludowych,
NRD, Anglii I Bułgarii.
zagraniczni
goście
Młodzi
zwiedzą jeden z łódzkich zakładów przemysłowych, a następnie wyjadą na spotkanie
z młodzieżą Kombinatu Piotrkowskiego.

który przeszedł głównymi ulicami miasta.
KIELCE. Tłumy m!eszkań
ców Kielc oraz liczne delegacje chłopskie ze wszystkich
stron ziemi kieleckiej zgroma
dziły się na olbrzyrr.ini. Placu
Obrońców Stalingradu, aby za
manifestowac swą gorącą mido ludowej ·ojczyzny
!ość
w VIII rocznicę powstania
PKWN. · aby zamanifestować
swą · wolę umocnienia i rozsze
BUKARESZT 23 7. Na 13
rzenia zdobyczy ludu pracują
c·ego miast i wsi, utrwalonych sesji Komitetu Wykonawczew Konstytucji Polskiej Rze- go światowej Demokratycznej
Federacji Kobiet uchwalono
czypospolitej Ludowej.
orędzie do kobiet świata, które m. in. głosi:
W dniu 5 grudnia 1952 roku
cdbędzie się ·w Wiedniu Kongres Narodów w Obronie Pokoju. Wezmą w nim udział
wszyscy, którzy pragną, aby
duch rokowań i porozumienia
ustąpienia między narodami zatriumfoirański zmusił
przemocy i
MOSKWA, 23.7. Agencja TASS 'donosi z Teheranu, że wał nad duchem
wojny.
podczas starć ulicznych w Te ł).eranie, które miały miejsce
Kobieto, bez względu na ko21 bm., policja zabiła 30 i zraniła około 300 osób. Pogrzeb lor twojej skóry, bez względu
zabitych odbędzie się bardzo uroczyście.
na twe pr·zekonania polityczne
Jest wielkim -zwydę~wem tron i religię, którą wyznajesz, bez
W czasie ul!cznyeh demonstra·
tu narodowego. Teheran powJ:ó· względu na to, gdzie się uroeJI w wielu wypadkach zolnlecli Już do normalnego ty-cla.
rze brata.li się z demonstranKongres Narodów w
dziłaś tami. Demonstracje odbywały
Obronie Pokoju jest twoim
*
*
MOSKWA, 23.?. Jak podaJe kongresem,
protestu przehasłem
się pod
ponieważ woj?la
ciwko objęciu rządów przez Gha · agencja TASS z Teheranu, przed grozi zburzeniem twojego ży
gmachem Medzllsu z.gromadziło cia, twych nadziei, grozi zniprzedwko
wam . es Sultaneha,
się 22 bm. klika tysięcy mlesz·
agentom lmperłali·st6w zaehodSZ'Czeniem· wszystkich, .których
nlch oraz przedw·ko sza.ehowl I ' kańców miasta, domagająoe się kochasz i którzy ciebie kocha-:
barwny pochód,

Dredzie
do kobiet świata

I

Ghawam es Sultaneh
zbiegł z Teheran. ~

Naród

„Batory"

olimpijczyków

premiera do

*

ukaranla sprawców zabój.s twa
uczestników ponłedzlaiko·
wych demonstracJI.
Radio teheral'lskle podało, te
Ghawam es Sultaneh zb'.egł z
'l'ehera.nu.

30

.....

.

ją.

Kobieto, niechaj wola twoja
zespolona z wolą milionów innych rodzir1 przekształci się
w niezwyciężoną siłę pokojn,
'
a pokój zwycięży!
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MŁ:ODZIEZ

,

SLUBUJE

26 odznaczonych
z Łódzkiej
Fabryki Maszyn

Z okazji ŚWięta 22 Lipca
0dznaczonych zostało Krzyża
mi ~a?ługi 26 Pracowników
Lódzk1eJ Fabryki M:aszyn ·M. in Złotym Krz:irże;n 'zaodzn~czuno: dyrektora
sługi
Zygmunta
tych zakładow •
•"'t6\.
Ratajczyka. głównego inżyni
ra _ Alojzego Jank<>wskiego,
llo;f miejsc.- ogran1czcm, kowal<' - .Tana Kuleszę, który w maju wykonał zadania
Planu Il-letniego -0raz obcinaczy czyszczarni .Józefa Michał
ca I .Józefa Jamckiego, którzy
zaopatrzył si~ .,,, bile~
zadania Planu 6-letniego wy_
Sprzednją je w cenie Jl. 5 1 I O konali iu:i w dniu 29 kwietbr.
MOI, PTTK K'ub Prasy niaPo:iadtcU Srebrnymi Krzy
I Ksiązki ora:r. redakcja , źami Zasługi i Il Brązowymi
odznaczeni zostali przodowni„Dziennika Łódzkiego'' cy pracy majstrowie i kiero-

„Włókniarza~
(przy ĄJ Unii)
O której 1

O ._„.eJ

dlatego spies1

•. •
· .
WlllCY. dziąłow! (o}

z

Warszawy pt. „Sejm polski Jed·

Polskie! Rzeoezypospolltej Luc1o.
weJ" &raz sprawozdan.ie z ur1>czy
stego obchodu łwięta Odrodzenia Polski.
Dzienniki optsują prMbleg uro
czystego posiedzenia Sejmu Ust1•
wodawczego, podając w streszcztt
nlu ohviadoezenla przedM.awdde11 wszystkich klubów poselsokloch
&raz podkreślając entuzjastyczne
prz.ez posłów na SeJm
przyjęcie
Uchwalenie Konsty·tuell , Polskiej Rzeoezypos·
OLSZTYN. Sejm Ustawodawczy polltej Ludowej.
przez

NOWY JORK, 23.7. Sekreta
riat Organizacji Narodów Zje
dnoczonych podał do wiadoprośba 13 krajów
mości, że
azjatyckich i arabskich (popartych prze? ZSRR, Polskę,
Ukraińską
Białoruską SRR,
SRR i Czechosłowację) o zwo
łanie specjalnej sesji Zgroma
dzenia Ogólnego dla rozpatrze
nia sprawy Tunisu nie uzyska
ła koniecznej większości gło
W ł,odzi przebywa 3-osobo- sów i tym samym została odbrytyjskiego rzucona.
delegacja
wa
związku zawodowego włóknia
rzy, która przybyła do Polski
na zaproszenie _CRZZ.
gościł
J;wiedzili Zakłady
Goście
im.
Przemysłu · Wełnianego
„Wiosny Ludów" . .Członkowie
brydelegacji związkowców
HELSINKI, 23.7. Delegacja
Jego dworowi.
tyjskich w toku rozmów z ro- polskich olimpijczyków wzię
Kliku najwybitniejszych dzła·
botnikami i robotnicami inte- ła udział w uroczystej akadełaczy Irańskiego frontu narodo·
resowali się ich warunkami mii poświęcone.i_ rocznicy świę
wego wygłos.no przez radio prze
Pracy i . sprawami bytowymi. ta Odrod-z enia, zorganizowamówienia, podkreślaJąe, te u·
Jeden z członków delegacji nej na zakotwiczonym w Hel
stąplenle Ghawam es Sulta.neha
-: Basil .Lee wyraził głęboki sinkach statku „Batory".
P.odziw dla twórczego entuZJazmu pracy polskiej klasy ~....;z::::;....==~==========-::=:======~=====;:v....,..
robotniczej. „Podczas naszego
Pob:ytu w Polsce - oświadczył
B~s1l Lee - widzieliśmy z jak
wielkim zapałem . pracują pol~~b r~botnicy. życzę polskim
?tnikom dalszych sukcesów
w ich Pracy".

bawili w lodzi

Opery Sląskiej

Odrodzenia
1

strój panował w Oświęcimiu,
Limanowej i Żywcu, gdzie
młodzież, słuchając transmito
wanego przez radio ślubowania, składanego przez swych
kolegów - uczestników Zlotu w Warszawie, powtarzała
słowa przysięgi na wierność
ojczyźnie ludowej, na wierność
Konstytucji.
WROCŁAW. w s'oneczny
Artykuł
lipcowy poranek mury prapol
skiego Wrocławia rozbrzmieprern1era
wały radosnymi pieśniami zło
towymi ponad 20 tysięcy mło
dzieży podążającej na stadion
olimpijski. Kiedy z głośników
radiowych transmitujących uMOSKWA, 23.7. Na łamach roczystości warszawskie rozle
„Prawdy" ukazał się artykuł gły się słowa Prezydenta, a
następnie uroczyste słowa ślu
premiera Józefa Cyrankiewi- bt>wańia, na stadionie wzniósł
cza pt. „Wielkie święto ogól- się las podniesionych rąk.
oklasków· zebrana
Burzą
nonarodowe", poświęćony świę
młod·zież wyraziła swe uznatu Odrodzenia Polski.
nie dla przpdujących zespołów
z wrocławmłodzieżowych
t~ie ch·cą mów!ć
skich zakładów pracy, otrzymujących proporce zlotowe.

Prze~stawiciele brytyjskich włókniarzy

Wystę,p zespołu •

Łódź,

Rok VIII nr l"i6 (2492)

KRAKÓW. Oko!o 100 tys .
osób wzięło udział w wielkich
manifestacjach w dniu święta
Odrodzenia, które odbyły się
w miastach powiatowych woj.
krakowskiego.
Szczególnie podniosły na-

Nowa te.chnl•l<a wymaga wy7.szy <:h }<:wal!Nka~jl robotn.i ka. Re·
konstrukcJa pa.r klL m;i.szynowego w przemyśle bawełnillJ!Yln
rozszej>zenłe a.kej! doszkala.11la tkaczy I pJ.'ządek.
Na z ęoelu: lnstruktorl<a Anna Rogalska z Zakł. „C" ZPJJ
!Jll. Stalina Pokaru.1e prawi'dlo we wiązanie węzła · Walerii
CAF - Szarfarc
przybyl. (Patrz artykuł na str. ~)

było

i Swięcie

'80DZKI

W NASTROJU ENTUZJAZMU I RADOSCI OBCHODZIŁY MA·
SY PRACUJĄCE CAŁEGO KRAJU HISTORYCZNY DZIE!li' SWIĘ
POLSKIEJ
TA ODRODZENIA, UCHWALENIA KONSTYTUCJI
RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ I ZLOTU MŁODYca PRZODOW·
NIK O W .

proc.

o Tun;sie..,

ieszcze nie

~ąl'.lstytucJI

uchwalenie Konstytucji

103

."
w „ Praw dzie

Tego w Łodzi

o uchwaleniu

w dniu Swięła Odrodzenia

Cyrankiewicza

SJIOW~dluJe

DZIENNIK

.

szyn I pr.zY'rządów 100,3 p.roe„
budowy maszyn transportowych
w 96 proe., mhlLsterstwo pue·
mysŁu le~klego 102 pro<:., prze·
pro<:.
105
spożywczego
mysłu
Zakłady przemysłowe: minister·
stwa uprawy bawełny 102 proo.,
102 proc -,
min. komunlkae}I
mln. k·i·n·emat~gra.tii 104 proc.,
spółdzlel-czMć

Prasa radziecka

WITAŁ
CAŁY NARÓD
.
,

_.J

Wykonanie
planu produkcji

dalszy na str. 2)

CENA 15 er.

n'czałtem

Plac
Nl·edlugo ~o uroczystofol na. Pła~u Zwye!ęstwa zar«>il ;1ę t~1ólącaml masze·rująeej młodzieży najpiękniejszy plac stolicy Konstytucji. Na trybunie w·tał m:ody<:h pnodównlków ir,lt ulcochany nauczyciel Prezydent R'!-erut. · Tysiące młodych rąk wznrn,sły
OJnyzno„.
Tobie,

·-, .$ię .!\'. górę, tysiące głosów . po~ta rzaly za _przewodnl-czącym ZO, ~M~ ~ait2"in_em uro-c;r;ysLe słowa< Slubu.jemy

Kolejny sukces gospodarki radzieckiej

Depesze do Prezydenta Bieruta
z okazji Święta ·Odrodzenia

Komu nikat o wykon aniu planu gospodarczego za II kwartał 1952 r.
(Do.kończenie

„Izwiestia" pisze m. in.: Z ro
ku na rok, z kwartału na
kwartał rośnie i umacnia się
potęga ekonomicz na naszego
mocarstwa .
socjalistycz nego
Wszyscy uczciwi ludzie na
podczas
że
widzą,
świecie

ze str. 1)

Rolnictwo

gdy imperialiści amerykańsko
angielscy podniecają psychoi przygotowują
zę wojenną
to
światowej,
się do wojny
Związek Radziecki, pochłonię
ty jest realizacją gig•antycznych planów budownictw a

Głównym
komunistyc znego.
celem państwa radzieckieg o
jest stworzenie obfitości dóbr
materialny ch i duchowych
dla mas pracujących naszego
kraju i utrwalenie pokoju na

Jtolchozy, ośroMU maszynowotraktorowe I sowchozy - stwler
dza dalej komunikat - przepro
całym świecie.
wiosenne prace polne
wadziły
w krótkim terminie I na zn!l<!z!llle wytszym pozloml.e ag-roteich
Ziołu
nt.cmym.. Plan zasiewu kultur
było
Jarych w kołchozach I sowchoza.ch został przekroczon y.
W roku 1952 wzrósł w poró,v111anlu z roki~ ubieglym ob·
szar :i:asl-ewu pszenlicy - najbar
dzlflJ «nnej kultury rolnej.
na kurs szkolenia
obszar zasierównież
Wzr6sł
prawdzie ani Józef Żych- meiszy nie jest sobie takim słały mnie do
Warszawy i po
partyjnego
wów bawełny, buraków cukroliński, ani niżej podpisany zwykłym reportażem. 1'1Tie jest
wych I Innych kuLtur technkz· nie są niemowam i, gdy jednak dla'tego, że po·święcamy go tka powrocie pracuję w oddziało
ny-eh. Pogłowie zwierząt w 1<0ł· chciałem z nim rozmawiać czowi, który pracował trzy dni wej organizacji partyjnej.
ehozach pod konloo l i kwa'l'ta- nie mogłem inaczej jak na ... temu za„. dwóch. A chcecie
. - Gdy podejmowaliśmy zołu 195Z r. w porównamiu ze stamigi. Nic dziwnego, krosna w wiedzieć dlaczego? Po prostu bowiązania
uczczenia
dla
pogłowia w II kwartale
nem
Jan
kolega
jego
że
im.
dlatego,
Zakładów
Nowej Tkalni
Odrodzenia , wszyscy
święta
1911 r. wzrosło w spois6b nastę Dzierżyńskiego
a
Zlot,
na
wyjechał
w
Łęgowski
puszczone
koledzy pracujący umysłowo
:pujący: bydła rogat~o o 8 proc.
ruch „rozmawiają" piekielriie on go zastąpił przy krosnach. postanowil i wykopać dół do
w tym krów o 14 proc., tr'ro11y głośno.
Wówczas poszedłem
żychliński był trochę zaże wapna.
owiec I
ehlewneJ o 17 proc.,
był trochę nieza- nowany, gdy poprosiliśmy go, do dyrektora i powiedziałem.
żychliński
proc.
7
o
!kóz o 10 proc„ koni
dowolony, że oderwałem go żeby powiedział o tym, jak że chcę podjąć inne zobowią
Poglowde drobiu w !kołchozach
ale wyszedł zza kro do tego doszło, że Właśnie zanie - pragnę zastąpić koleo 28 proc. Pogłowie od roboty,
'W7irosło
znaleźliśmy on zastępuje kolegę-delegata. gę przy krosnach, który wyminis- sien i po chwili
zwierząt w sowchozach
się na wolnym powietrzu.
! tutaj zaskoczyło nas pierw jedzie na Zlot. „Myślę, :i.e
terstwa aowchozów ZSRR wzrozaskoczony , sze zdanie młodego tkacza.
wyraźnie
przy tej pracy będziecie mieli
Był
sło w tym okresie następująco:
ze mnie leps·zą korzyść"
swojej
llydła rogatego o 8 prooe., w tym gdy wyjawiłem mu cel
em dyrektorow i, któ
powiedział
kilku
od
już
to
Właściwie
wizyty.
chlew·
krów o 9 proc., trzolly
poparł mój zarazu
od
też
ry
kros
przy
pracuję
nie
tygodni
nej o 14 proc„ owloo I kóz o 12
- Hm, pracuję dopiero od
jak widzicie,
dzisiaj,
i
No
miar.
·
tkaczem
jestem
chociaż
nach,
proc., koni o 12 l>'?'OC. Pngłowle godziny na dwóch krosnach
robię przy krosnach; kiedyś
drobiu w aowchozach wzrosło kolegi. Robota idzie mi nieźle, od kilku lat.
a teraz
obsługiwałem jedno,
- ?
ale dopiero po zakończeniu
o I proe.

w dniach

Tak

Józef Żychliński pracował za dwóch

W

Rozwój
obrotów towaroW)'ch
W II kwarta.Je 1952 r. odbywał
lla1szy rozwój hanllln radzie
eklego. Przeprowallz ona w d!lllu
1 kwietnia 1952 r. w my~I uchwa
ly rząllu rad:oie-cklego 1 Kom~te
tu Centn1:lneigo WKP(b) nowa,
-i:nl:!:ka państwo
pląta 11 kolei
wych cen artykulów tywn·ośclo
wych masowego spo:!;yda w hlldl
dlu lletallcznym \Spowodowała
znaczny wzrost sprzeddy towa
r6w w sleol hanlllu państwowe
go I spółd.zlelczego.
W II kwartale br. ąrzedano
ludno6cl w sleol hant!Iu pań
•twowego 1 ,;półdziekzego o 11
}>roc. więcej towar6w, ni:!; w U
kwaX'tale r. 1951.
Sprzella:!; poszczególny ch towa
r6w wzrosła następująco: prodtrktów mięsnych i rybny.eh o 8
proc., masła l Innych tłuszczl>w
o 21 proc., sera o 41 proc„ mleik& I produktów mlecmych o 7
proc., cukru o 28 proc„ wyrobów euklernlczyc h o 24 proc.,
tkanln j.e1lwabnyeh o 32 proc.,
konfek.cjl o 4 proc., wyro•b ów
llzlewlarsk.Ic h o ł proc., wyll'obów trykotażowych o 10 p.r oc„
l skarpet·ek o 16
pońezoch
proc., obuwia skórzanego o 16
proe., rowę'l'óW o 77 proe., odbiorników radiowyeh o 33 proc.,
zegarków o 18 p.roc„ ma„zy.n do
'zyela o 3ł proc„ ap·a ratów foto
graficznych o 31 proc.
się

*

"' *
MOSKWA. Dzienniki radzie
ck!-e w artykułach wstępnych
11:teroko komentują komunikat
0 wykonaniu planu gospodar
czego w II kwartale br. W ar
tykule wstępnym dzienniki

„.

Mao Tse-Tung
•• *
rocznJ!cy wy·

Ouclos żąda wszczęcia śledztwa

zaprzyjaźni

Tak, kolego Żychliński, dla
was i dla wielu innych tkaczy, prządek, pomagacze k, któ
rzy rozumieją swój obowią
sędziemu Jacquinoł
zek „służenia Ojczyźnie ze
t k!ch swych sil", jak powszys.
Aydaloł
Prezydent Bierut,
wiedział
Izby Oskarżeń notes te!ll. winien jest to zupełnie proste. Ale są
PARYŻ, 23.7. Jacques Duclos
był być ml natychmiast zwrótacy, którzy nie zrozumiewystosował do przewodniczące
eony 1 p. Jacqulnot nie miał li
jeszcze wielkiego znago sądu apeda.cyJn·e•g o w Paryżu
prawa go zatrzymywać ponie- czenia tych słów.
Ust, w którym stwJerdza m. in.,

przeciwko
i prokuratorowi

30 maja 1952 r.

złożył s·kargę

służbowe, poprzeiz prokurat<>ra przy
sądzie pierwszej lnstan<ljl t!epar
tamentu Sekwany - Aydalot,
na sędziego śled.czego przy tym
:l:o sądzie Ja.cqulno·t , na komisarza poJ.i.c;» X dzielnicy Pa.ryta I na Inne osoby.
Duclos stwierdza w swym llś
cle m. In.: te.czka zawle.raJąca
llokumenty pou.tyezne l należą
ca do c:rłonka parlamentu (Due
los) został:a skradziona. Panowie Ayllalot i Jacquinot sko·
rzystlfll ze skradzionego przedmiotu I dołączyli go do akt
sprawy, nle wszczynając, necz
Jasna, p06zukiwań winowajców
.kra.d?Jldy.
Mimo mej skwrgl z 1% czerwca
Panowie AY'dalot ! Jacquinot nie
podjęli poszukiwań winnego kra
dzieży 30 tY\Slęcy franków, które znajdowały się w moje~ tecz
ce i które zginęły.
Na szczególne podkreślen.fe za
sługuje wykorzystan ie przez pp.
Aydalot I Jacqulnot 1'11.ego P'l'Y·
watnego no•t esu, skrallzlonego
razem z te:Czką. Po orzeczeniu

na

przestęJ)<Sotwo

pełnione

I

przekrzywi onej konsolce tyka zegar z figlarnym
~.markiem a tamtych nie ma i nie ma. Już by powinni tu
być z pov.:rotem. O, jakby się uradowało jego stare serce,
z diabłami i
nabożnego żywpbycia
wojujące od zarania
wszelkiego rodzaju plugastwem piekie~nym!.„, Jakby s·ię
madowało... Oto odwiodłoby się chłopskie pospolstwo od retclianckich zamysłów zalepiłoby się ich uszy na zbójnickie
podszepty czartowski~h wysłanników, podobnie jak. zalepione woskiem uszy Ulissesowy ch towarzyszy uchroniły ich
przed zgubną przyprawowaną słodą !11-elodią ~orskich i;nonstrów przezwany ch syrenami... A rownocze~me. uczymło?y
s:ę niesłychany despekt czartowi i wszys~k~~ mszym di;ibłom, i samemu Lucyferow i, i Belzebubow i 1 m~ym adwersarzom Boga!... Ha, spalona czarownica i powieszony Ondras.zek!.„
Diably bowiem rozpleniły się na ziemi tak licznie, że
pamiętnika nie ma. Jeżeli sięgnąć i zajrze? do. „Bene de me
scriptisti Thofa", czyli do Tomasza Amelsk1ego, . lub do
„Disqulslti ones Magnicas" Jezuity Dolriona, czy tez do drugiego tomu „Dierum Caniculariu m", lub zgoła do „Flagellum Daemonum ", ba, chociażby to „Tribunal Sacrum" ks.
T~rs·kowskiego Soc. Jesu, nie mówiąc już o „Mwlleus i;nal~
ficarum", to chociaż wyczerpująco prawią o nich, mgdz.1e
jednak nie wspominają, by ich było tak wiele, jak w doJ:ne
obecnej. Wszystkie starają się by człowiek, zażywając niegodziwych sposobów, zysk sobie jaki, choć ze stratą duszy
swojej przyniósł, to próżną sobie zjednał chwałę, to bliźnim
z jakiej zawziętości szkodzi, pozwalając się onym czartom
usidlić, narażając s·ię na wieczne potępienie, na smażenie się
w smole, na lizanie rozpaloneg o kamienia, na przeróżne in5ze męki piekielne. On zaś, pater Santarius, tera się po tym
padole płaczu, by wojować z E·zatanem.
oną
nieraz
Taki pater Foldyn negował w dyszkursie
prawdę o diabłach. Powiadał, że wszystko wszechmoc:n~.i
przypisuje ręce Boga, nie przyznając nic sprawie czartów.
Głupi to człowiek i wstyd, że konfratrem mus,\ go mianoŁODZKJ;

°"

razu.„ Przyszedłem Z okazJ! 6smej
zmiany będę wiedział, ile pro- Dlatego, że niedawno zo- - dwa od zmianę, żeby zro- zwolenla narodu polskiego spod
Organi- na dzienną
przez
cent normy wyrobiłem.
faszystowski ego
stałem wyróżniony.
Jarzma
bić swoją robotę, no, a obecTu chcemy zdradzić naszym zacja partyjna wspólnie z dy- nie, robię za kolegę, bo nie wielką Armię Rallzteeką przesyCzytelniko m, że reportaż ni- rekcją i radą zakładową wy- chcę, żeby jego krosna stały. łam Wam, szanowny Towarzyszu
Prezyllencle , oraz w Waszej 0>sobie
Ot, po prostu„.
onemu narodowi pol-

h

o skradziony przed
miot. W ciągu 17 dni pp. Ayt!a
lot 1 Ja.cqut.not poani·Jali mllcze
niem mole wielokrotne żądania
-i:wr6<!~nra notesu.

waż chodziło

Dla
godnie

Żychlińskiego,

nr 176 (2491>.

sklemll, najszczersze gratulacje I
tyczenia w Imieniu Najwyższego
Zgromallzenl ·a Ludowego Koreań·
skiej Re'PUb!.lkJl Ludowo - Demokratycznej I w swoim własnym.
życzę Wam, Szanowny Towadobrego
Prezyllencle ,
rzy111u
zdrowda l nowych sukcesów w
Wa.szej owocnej dzl-ałalnofol dla
dobra narodu polsldego I sprawy
pokoju na całym śwdecle.

który

chciał zastąpić kolegę,

Przl!'Wollnlez!\CY

Prer.i:ydium

NaJw~szego Zgroma.dzen: la
minuta była droga. ToLu Iłowego
g:>
też nie zatrzymywaliśmy
Koreańskiej Re•publlki
go
liśmy_
Odprowadzi
dłużej.
Ludowo-Dem okra.tycznej
jeszcze do krosien, żeby przyj
Znów ten
rzeć się robocie.
Kim Du-Bon
potęźny stukot maszyn i komiczna rozmowa na migi. Ale
* *
i ta musiała się skończyć, bo
i N-a.roltu
Rządu
W Imieniu
należało wprowadzić krosna
w ruch. Żychliński włożył bia- Vletnamu oraiz m0>im własnym
Wam,
ły wątek w czółenko i dwa mam zaszczyt przekazać
krosna przyłącz.yły się do „roz Rządowi i Narodowi PolsJdemu
mowy" pozostałych. Taśma w dniu święta roczn.tcy Wyzwo-

każda

17 lip.ca dwa dzienniki fra.ncusk·le: „France Soir" i „Fl.&aro" opublikowały specjalnie do
brane cytaty z mego notesu,
które Z-Ostały przekażane ag·encji amerY1kańsJtiej w wwrun1tach
o przctstępstwle
świadczących
służbowym, bądź korupcji, bądź
też o obu tych faktach łącznie.
Wiszystkie te faikty dowodzą
stwle·rdza Duclos - te pp.
Ayt!alot I Jaicquinot zachowaJ.I
nie Jak sędziowie sto•jll!CY
się
na straży prawa, lecz Jak wyzaczęła lenia Polski - braiten;kie życze·
ikonawey a:ntykomunistY·C'Z:llY•Ch powstającego materiału
J antydemc><k ratyeznych machi- się powoli wydłużać. Za go- nia pokoju 1 pe>myślnoścl.
nacji poliitycznyeh .
dzinę było go już dwa metry,
Niech żyje bl'aterS!ta .lellność
Wobec powyższego, mam za- za dwie ___: cztery metry.„ P~ł
Vletnamu i Polski.
Nairot!ów
szczyt raz Jeszcze zwrOOić się na zapału, wydajna praca
do Pana z prośbą o ~VISzczęcie
ego pozwalała się do
w związku z moją skargą o Żychliński

*

swojego koprzeciwko pp. Aydalot, Jacqul legi na pewno wykona,

przestępstwo

służbowe

śledztwa

11Hrt, komisarzowi policji X dziel
nicy i pozostałym osO'bom.

Towarzyszu Prezydencie !

W 6smą rocznkę Dnia Wyzwolenia <>raz narodowego I społecz
nego Odrodzenia Polski Ludowej
POLSKIEJ
składam Wam, Rządowi l NaroTOWARZYS ZA B,. BIERUTA
dowi Polskiemu w imieniu Nie•
mieckiej Republiki Demokratycz •
neJ oraz swoim własnym, prz;r)a•
a i najle,pszeo
z okazji ósmeJ rocznd.cy Swięa clelskie pozd.rowleni
tyczenia wielkiej przysz!ośel WaNarodowego Rzeczypo:spo llte•j Polszego Kraju.
skiej przesyłam Wam, rządowi I
Naród Polski obchodzi roezn.łeę
narodowi Rzeczypo.spo Utej Pol- s"'ego
wyzwole·n la w dumnej
skiej, ise·r deezn.e gratulaieJe w pewności, te w drodze do soeja•
lm·l eniu rządu l narodu Chllńsklej lizmu osiąga z katdym dniem no•
we wspaniale sukeesy.
Republiki Ludawej.
Entuzjazm Pracy I twóreze
Wspaniałe sukeesy jakle naróll
slągnlęcla polskiego ludu pracu•
znajdują swóJ p.rzelkony•
jąeego
przerozwoju
w
polski osiągnął
otwarły n4e- wająey wyraz we wzorowym bum~łu I rolnictwa
downidwle mieszkaniow ym, w
promienną pe11spekograniczoną
ro,,;wl!nlllętym
wy~oko
rozkw;,tu Rzeczypospo litej technl.cznie
tywę
budownictw ie przemysłowym
Polsklej.
raz we ~znoszonych pięknych:
kultuT'atnego .
tyda
Nle-chaJ na.ród polski o~ląga no- ośrodkaeh
Wielkie dzieło konstytucyjn e, łtt6
we su<k eesy w budowle s0>cjalizre pod Waszym klerownlc.t wem
mu i w obro.nie pokoju!
ostatecZll1ie 1
ukształtowało się
zostało przyjęte, utrwaliło praw•
Przewodn\eząey
nle I zabezpieczyło w ustawie za•
Centralnego Rządu Ludowego sadnlezej wywalczone dotychczas
polityczne, o;połe<:'Zlle I g05pollar•
Cblńsklej Republilcl LudoweJ
cze oolągnlęda Narodu Polskiego.

myślać, że normę

Leszek Hewan

Na

2 DZIENNIK

I

DO
PREZYDEN TA
RZECZYPO SPOLITEJ

wać. Widać, nieszczęśliwy pater Foldyn, zadający się z wagantami i sociusami, każdy często na ambonie o krzywdzie
chłopskiego pospólstwa , słusznie wypędzony został do góralskiej Istebnej, gdzie już mu nie tak łacno wieść „uczone"
dyszkursy, bo nie ma z kim i przeto przestał być szkodliwcem. Być może, że aczkolwiek on trochę tylko w szkołach
liznąws2y łaciny, chociaż świętej teologii słuchał, nie czyta
dobrych, mądrych, aprobowan aych autorów i Ojców świę
tych Kościoła lecz przekłada nad nich książki jakąś subtelną herezją z~prawione. I stąd to jego „widzi mi się", o rac~ej „nie zda mi się" uporczywe, gdy twierdzi, z~ 1:iabł?w
me ma chodzących we własnej postaci po ziemi, ;iak ~eh
malarski adumbruje pędzel lecz że w sercu człowieka s1ec'.zą i do zła ponukają.„ I jego godziłoby się spalić na sto•
s1e z Babą Lucą, jako heretyka, nie chcącego, by frydecka
Panienka Maria w zamkowej kaplicy przebywała, a tylko
na pozamiejsk im kopieczku, pod dziurawym daszkiem!„ .
O tych kilka grosików jemu chodziło, które nabożni pątm•
cy do Santariusow ej kalety mniszej przyniosą!.„
Gniew pomieszał myśli patra Santariusa, że teraz kłębiły
się. pociemniały i bystre patrzenie zmąciły. Westchnął przeto do świętej Kornelii, patronki dobrych myśli i jut było
dobrze. Powrócił do SwYCh diabłów, tyle ostudy wzniecających wśród ludzi.
I jął się utwierdzać w BwYm zbożnym postanowie niu,
szukając logicznie wszystkich przyczyn, które by przemawlały skutecznie za spaleniem Baby Jagi, wszeteczne j cza-

Ho Chi Minh
Prezydent

Demok·ratye znej RepubUld
Vletnamu

prow·a llzl
nieugięcie
Silnie
Polska Ludowa walkę o zacho•
wanie I umocnienie pokoju. o.o
gólnopolska konferen'Oja dla po•
kojowego rozwiązania problemu
niemieckiego była ponownym llo•
bitnym llowodem, te Rząd ł poi•
ski lud pracujący szeze.rze 1 przy•
pokój mlluJą<:I\
Jaźnie pop.leraJą
ludność nlemi„C'ką w walee prze_,
clwko uwlecznłeniu rozbicia N·le"'
mle·c, w walce o sprawledtlw y
traktat polmjowy. Sclśle zwląza•
n! z potętnym 1 nlezwydętonym
Zwlązk,iem Radzieckim oraz z sil
nym obozem pokoju, któremu
przewodzi, niemieccy l pol!ICJ'
patrioci ramię pr.zy ramieniu prz&
grodzą lmperiaLl~tycznym pc>dt:e•
gaczom wojennym llrogę do noJ
wej, trzedeJ wojny ~wiatoweJ.
Towanysz'lt
przyjąć,
Proszę
Prezydencie , wy'razy mego wyso•
kiego powatanla.

Wilhelm Pieck
Prezyllent
Niemieckiej Republiki
Demokratyc znej

* *

*'

··1

Pozwóleie ml, Szanowny To•
wa11eyszu Prezydende , abym •
okazji ósmej roeznicy wyzwole„
nia Pol!lkl przez sławną Arml•
Rad1Jie-cką, 2lotył Wam or,\Z ca•
Narodowi Pols<klemu po•
ł~mu
zdrowienia I tyezenla cale.go pra•
cującego ludu Cze·chosłowacll ~a·
ko t.et moje wla.sne. NlecbaJ nadal
nana.
rozwija się 1 krzepnie
·współpraca przy budowi·e eoc,!a.•
!izmu, która w mocnym tit>archi
n niezmierzoną I ofiarną POllllOC
Rallziroklego staillowl
związku
wielką siłę przyezyn.iaJącą ~lę do
wzrostu, W7lDlOCnlenla 1 zwydę•
slwa Swlatowego Obozu Pokoju.

Klemen t Gottwa ld

rownicy spod Łysej ~óry, i za szubienicą dlo infamisa On·
draszka. Oboje bowiem przez diabła usidleni!„. Gdy zaś
wyzioną swego s·zpetnego ducha, będzie to znaczyło, że pater
Santarius obłam~ł pazury czarta!.„ o te pazury przede
wszystkim chodzi!„. Ileż już dusz chrześcijańskich przechera, nałowił w państwie frydeckim i do piekła powiódł!..;
·
Trudno by z.liczyć, bardzó trudno!...
Trudno także człekowi ustrzec się przed nim. Różną
postać bierze on na się, omami, oszuka, zadworuje, okpi, w
głowi~ przewróci, krew rozpali, skus•i do przeróżnego grzecł>u, ze człek ani się spostrzeże, a już potępiony. Łajdak to
wierutny i matacz piekielny, bierze na siebie ciało z grubych waporów ziemskich i daje się widzieć w przeróżnej
postaci. Raz w postaci ptaka, koguta lub ezarnej kury, ins·zym razem w kształcie jelenia, liszki lub niedźwiedzia,
kiedy indziej znowu w figurze smoka, ziejącego siarkowym
smrodem i płomieniem. Inszym razem prorokuje, ale kłam
liwie, lecz cudów prawdziwy ch czynić nie może, bo z niego
mamlas, ropucha nadęta pychą, z powodu której z nieba
został strącony do piekieł.
I gdy pater Santarius rozmyślał nad owymi przymiotar pl
czarta, martwił się, że ·ich tak dużo, że może przechytrzyć
jego samego. Przechera skończona wiele rzeczy może zdziałać i różne cuda niezwykłe, bo już od kilku tysięcy lat
będąc na świecie, wielkiej nabył wprawy i doświadczenia
w swym niecnym rzemiośle. A ponieważ posiada w sobie
v1ielką chytrość i prędkość, cały świat oblatuje od wschodu
do zachodu na swych nietoperzow ych skrzydłach i WSZP,d:.:ie doleci na czas!.„
A gdy mu wypadnie kusić jakąś dziewicę do sprośnego
grzechu, prezentuje się jej jako urodziwy młodzian lub n.i.. .
wet w postaci Murzynka„ .
Tknęło patra Santariusa to przypomm eme z przeczytan ej
ksiegi „Flagellum Daemonium "„

.(C. d.

n.l

z enłuziazmem przyięli wieść

z Arminem
Mue!lerem
warszawa -

(Nasz specjalny · wysłannik pisze)

Wieść
o uchwaleniu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej została ra~o~
śnie powitana przez młodz1ez
Choć Armin urodzll się w Łodzi biorącą udział
w ZloSw!dnlcy, jego rod,;innym mia- cie, 'podawana
z ust do ust

Nle. Poeta. Kandydat Nagrody
Pa6stwowej Arm•in Mueller, lat
25, rodem ze Swidn!.cy,

stem jest Weimar. Czy „ciąg
nie" go do Swidn!cy? - Mnie
wszędzle ciągnie do Polski, do
Sw!dn!cy, Gdyni i Wal'szawy.
Ciągnie mnie, aby po·d:oiwiać te
wasze wspan!ałe budowy I cieszyć się nim!. .. Moją Oj.czyzną
są Niemcy. Mój rod21:nny We·lmar I Berlin, a także Dues.seldorf I l\Iona.chium ..•

wiadomość

wywarła

głębokie

wzruszenie i przyjęta została
okrzykami: „Niech żyje Polska Rzeczpospolita Ludowa",
„Niech żyje twórca Konstytu_
cji Towarzysz Bolesław Bierut"'. Zgromadzona na Placu
Zwycięstwa młodzież w oczekiwaniu na uroczysty moment
ślubowania,

w imieniu

zamanifestowała
młodzieży łódzkiej

nego chłopa z Lubelszczyzny. I Konstytucji zbiegło się z naOjciec mój walczył z okupan-1 szym młodzieżowym spotkatem i zginął z ich rąk. Pracu-' niem. Tym większa nasza ra.ię w Łodzi od 1949 roku. Dzię dość,
tym większa wdzięcz
ki władzy ludowej, mogłem ność dla jej twórcy Towarzyprzenieść się z przeludnionej sza Bieruta.
wsi do pracy w przemyśle.
Niech
żyje
Konstytucja,
Takich jak ja, wyszło ze wsi Wielka Karta Narodu Polsk1edo miasta przeszło 20 młodych go budującego socjalizm",
dziewcząt i chłopców. Konstytucja zap2wnia opiekę i poA, Batorowicz.
parcie małorolnym e'hłopom.
Korzysta z niej matka obrabi'łjąca z młodszym
rodzeń
stwem gospodarstwo. Nie potrzebuje się ona więcej obawiać kułackiej przedwojennej
władzy na wsi. Jakże nie cieszyć się z wielkiej
zdobyczy
narodu polskiego".
MARIAN WALCZAK mło
dzieżowy maszynista PKP Dyrekcji Okręgowej w Łodzi odznaczony Brązowym Krzyżem

Wiesz dla·czego tale szalalem z
na cześć przełomowego w hiradości,
patrząc na tę monustorii naszego narodu wydamentalną Imprezę otwal'cla Zlotu? Bo w.ldzę waszą wielką ®'· rzenia. A oto wypowieOzi nie
których delegatów o tym hiłę, w której t my Niem<:Y walstorycznym fakcie:
<:zący o pokój I jedno<ić naroMIROSŁAWA
TOMASZEeową ma.my wielkie poparcie.
WSKA,
przodownica pracy
I wiesz, ten po.kaz ćwfozeń woj
ŁZPO im M. Fornalskiej ini- Zasługi:
lkowych, to zupelnle cO'Ś Innecjatorka 'ruchu kompleksowe„Konstytucja przedwojenna
go niż b~aze6skle ma>skarady mi
odznaczona była zbiorem nigdy niedotrzy_
Jltarne Hitlera, które budziły go oszczędzania,
Srebrnym Krzyżem Zasługi: manych paragrafów. Wytyczgrozę. Widząc sllę I sprawność
„Szczęśliwe dni przeżywa ne naszej obecnej Konstytuc.ii
waszej arm.11,
takiej młodej,
wychowanej na wspanialy<:h tra my. Jesteśmy świadkami za- od dawna są już wcielane w
przzobrażeń
na- życie. Dawniej, a i obecnie w
dycja..ch wojny antyfruszystow- sadniczych
sklej u boku ArmU Radzieckiej szej ojczyzny na drodze do le- krajach kapitalistycznych my_ od.czuwa się ufną radość. Ra- pszej przyszłości. Dumną je- dli się oczy mas pracujących
dośt że naszej pra.cy,
na;szych stem, że moja praca, przodo- obieitnicami swobód obywatel
wierszy I artykułów - bronią wnictwo w niej może się choć skich. Znali te „swobody" natak świetnie przeszkoleni mło w malej cząstce do tego przy_ si ojcowie i niektórzy z nas.
czynić .
W rzeczywistMci prawo było
dzi 1ud7Jle .••

Nigdy

-

w historii klasa ro- przeciw

większości.

We·solo I radośn!e jest w m!asteczlca<:h zlotowych, na stadionach, w parka·ch i wszędzie tam gdzie są delega.ci na Zlot Mło·
dych Przodowników - Budowniezy·ch Polski Ludowej.
Na zdjęciu u góry: Przy wesołej p!os.cn<:e i- muzy-ce łatwo nawiązuje się
więzy przyjaźni
między młodymi ze w cr-ysLk!<:h
stron Polski.
Na zdjęciu u dolu: Delegae! z całej Pol11ki dz,!elą się wraże
n'ami ze Zlotu 7.e swymi najbliższymi, za pośredn!·ctwem urzę
dów pocztowych uruchomionych we wszystki·ch miaste.czk„>{"h
zlotowyeh,
CAF

Przeciw

Oczarowany Jestem Warna- botnicza nie miała takich nraw robotnikom i
chłopom. Inaczej
wą, Zlotem,
Polstką,
upojony jak obecnie. Byłam na -Wę jest
dziś. Nasz Zlot jest najpolską mlodo&clą.
Wiesz, setki grzech i w Związku Radzieclepszym tego dowodem.
polskich kolegów, przechpdząc kim. Byłam na wczasach w
Młodzi
robotnicy i chłopi
kolo nas, mówllo:
„Freund- uzdrowiskach ·polskich.
Było przeżywają radosne dni przyschaft", więcej po niemiecku to możliwym, gdyż kraj nasz
jaźni,
szczęści.a.
Ogłoiszenie
nie umieli. Ja umiem po pol.sku jest ojczyzną, gdzie gospodateż tylko „braterstwo". I .chy·
rzem jest robotnik i chłop pra
ba wię<:ej nie potrzeba, żeby cujący. Konstytucja jest zwyzrozumieć, co
jc1st w n111Szy-ch cięstwem mas ludowych ...
"
sercach.
JAN FAJFER, przodownik
Rozmowę przeprowadz'.ł

St. BROSZKIEWICZ

DROGI

dni zlotowych.

o uchwaleniu Konstytucji
Zlot

Klaskał z uniesieniem
I wołał:
Freundscha!t. Robotnik?

List·

z

DELEGACI Z lODZI

Rozmowa

pracy z Wi-Fa-My, wyrabia175 proc. normy, frezer:
„ ... JestGm synem małorol-

jący

Wacława -

STASZKU!

Gratulujesz mi z powodu bytności na Zlocie, za
co Ci bardzo dziękuję. Al.e dalej piszesz i to
mnie poruszyło - że „przynajmnięj teraz będzie można
parę miesięcy odsapnąć po wyścigu zliotowym". „Popracowałeś solidnie piszesz - no i teraz wolna twoja głowa ..."
Nie, mój drogi. Kiedy przystąpiłem do współzawodni
ctwa zlotowego, pomyśtalem przede wszystkim o tym,
żeby pokazać kolegom i w ogóle całemu społeczeństwu
do czego jestem zdolny, co potrafię, czego można ode
mnie wymagać. Jeżeli właśnie to współzawodnictwo było wielką próbą młodych sil, to nie po to, żeby później
przejść na niższe tempo.
Zresztą, posłuchaj takiego pędu naprzód nie da się
już zahamować, ani zawrócić w tyl. Kto raz zasmakował naprawdę w robocie, temu już jego wlasny charakter nie pozwoli pójść wylegiwać się na zapiecku. Dla
mnie sprawa jest jasna: to czego nauczyliśmy się przed
Zlotem pozwoli nam jeszcze bardziej się rozwinąć, jeszcze ostrzej atakować stare normy i metody pra.cy. I tutaj pamiętaj żadnych wariackich zrywów, na ojra,
na olaboga!
Chcemy robić szybciej i lepiej, a to wlaśnie znaczy
_ regularnie, systematycznie, z głową i „pomyślun
kiem".
Jeszcze jedna sprawa z Twojego listu, przyznam się,
trochę mnie podminowała.
Piszesz „ ... grunt żeby robota szla jak ogień, za to dajq
brawo. A de reszty nikt się nie powinien wtrącać ..."
Słuchaj Stachu, gada.sz, jakby Ci ktoś zalożyl końskie
okulary: po bokach niczego nie ipidać, tytko kawalek
drogi przed sobą.
Dziwne by bylo, chyba przyznasz, gdyby przo~ownik
młodzieżowy machnął 300 czy 400 proc. n,ormy i zaraz
po faj-rancie poszeó.l „rozrabiać" na miasto, pić, awanturować się itd. Jedno z drugim jakoś nie gra, nie zaprzeczysz?
A wszystko jest bardzo proste, chociaż niektórzy jeszcze nie pot-rafią tego zrozumieć: tytuł przodownika odnosi się nie tylko do roboty, ale w ogóle do całego ży
cia. A więą, jak taki chłopak traktuje swoich towarzyszy czy nie ma napadów zarozumia.lstwa albo nawet i
chdmstwa, czy dba o swój wygląd, no i głównie czy
stara się być mądrzejszy, więcej wiedzieć o świecie to wszystko Ci się liczy w ogólnej punktacji nie mniej
niż praca!
Mówi się często, że trzeba mieć nie tytko w rękach
ale i w głowie. To szczera p-rawda, Staszku, trzeba ją
sobie co dzień powtarzać.
Dziś już więcej nie piszę, ~ożna by. o tych naszych
sprawach. rozwodzić się bez konca, zrobimy to na pewno
kiedy się spotkamy „oko W oko".
A więc do zobaczenia na naszym małym k.oteżeńskim
urlopowym Zlocie - sierpieil., Jastarnia!
Twój Wacek

Kierunek - na rekonstrukcię
(Rozmowa z naczelnym inżynierem
przemysłu bawełnianego ob. Łe,nonem
8 lat władzy lu.dowej w Polsce, 8 lat wladania przemysłem przez klasę robotniczą
to okres niemały.
Swięto, które dziś obchod-z;imy, jest zatem dobrą okazją dla sumowania osiągnięć oraz ukazywania perspektyw rozwojowych przemysłu. W tym celu zwróciliśmy
się z prośbą 0 wypowiedź do ob. Zenona Wojtkowskiego, naczelnego inżyniera najważniejs<.ej na gruncie
lódzkim gałęzi przemysłu przemyslu bawełnianego.
Wypowiedź ta brzmi następująco:
Przewodniczący KC PZPR

Bolesław

Bierut na VII Plenum powiedział m. in. co następuje:

„W naszym przemyśle ba-

wćłnianym, jak to zostało udowodnlone
na
podstawiP.
wszechstronnej i autorytatyw.
nej ekspertyzy, można przez
rekonstrukcję posiadanego par
ku maszynowego bez nowych
powi<>kszyć
-·'o·l inwest "CJ·
1•
J
"
""'
ność produkcyjną 0 około 25
proc."
Trzeba to z całą stanowczością przyznać, że w przemyśle
bawełnianym zbyt mało
się dotąd robiło w zakresie
rekonstrukcji parku maszynowego i tzw. małej mechanizacji.
Winę ponosi tu w dużej
mierze
Centralny
Zarząd
Przemysłu
Mas.z yn
Włó'denniczych, który nie do·tarczał nam dostatecznej iloici maszyn, a jakość dostarczanych nie zawsze była odpowiednia. Z drugiej strony
Centralny Zarząd Przemysłu
Bawełnianego nie dość skutecznie występował o zmianę tego stanu rzeczy.
•
Wysiłki CZPB, na niewielką
zresztą skalę, szły w kierunku modernizacji przędzalń i
7,astosowanla skróconego SYstemu przędzenla w celu zaoszczędzenia rąk roboczych.
Pracuje już w WZPB im.
1 Maja trzepalnia krajowej
produkcji, a w ZPB im. Sta.
lina - nowe zgrzeblarki. W
budowle znajdu.Ją slę agregaty maszyn włókienniczych,
mające służyć modernizacji
przędzalni llPB im. Marchiewskiego i skróceniu przedzenła w oddziale .orzrł"ot?waw
czym.

W próbach znajdn.fe się cią
garka pomysłu profesora Po.
llte-:ihniki Łódzkiej Hunki, która w rewelacyjny sposób skróci proces produkcyj~
ny i da poważne oszczędności jeśli chodzi 0 miejsce 1 0
ręce do pracy.
Wprowadzono już do użytku bardZ-O dużo nowych, kra
jowych przewijarek, now~
krochmalarki szybkobieżne 1
snowadła
szybkobieżne
w
tkalniach, znacznie zwiększ;i,jąc

produkcję.

W ZPB im. Dubois, •im.
Stalina, Im. Włady Bytomskiej, Im. Dąbrowszczaków
w Bielawie oraz w Kudowskich i Częstochowskich ZPB
pracuje już około 3. 000 nowych krosien autQmatycznych krajowej produkcji. _
Większość krosien w tkałniach uzbrojono w aparaty
Iamelkowe, ułatwiające pracę tkacza i podnoszące jakość
produkcji,
.Jeśli chodzi 0 wyltończalnię to zainstalowano w ZPB
im. Róży Luksemburg apJtrat do apretur niemnących,
nadający tkaninom elastycz-

Woitkowskim)

jątku

krosna w aparaty lamelkowP..
DZ'ięki zastosowaniu snowadeł i krochmalarek
szybkobieżnych oraz różnych dodatkowych urządzeń pomocniczych, jak wyrównarek czółenek, maszyn do czyszczenia
nicielnic i płoch, do szlifowania płoch, do wiązania osnów
1't
PWe wszystk'ch tkalniach po
wstaną nowe oddziały przygotowacze.
Zastosuje się dalej urządze_
nia
ograniczające znacznie
pracochłonność: specjalne wóz
ki do wożenia wątku, do odwożenia tkanin surowych,
wałki wymienne do krosien
1•t
p.
D o przę d za Jn• wprowa d zamy nowe trzepalnie, zgrzeblar
lti dl a wyrownama
·
· wąs k"ic h
przekrojów, agregaty maszyn
czyszczących odpadki, umożli
wiające lepsze ich wykorzystanie, wózki specjalne do
przewożenia

niedoprzędów,

dnia wydajność pracy na jednego zatrudnionego w przemyśle.

Przebudowie parku maszynowego towarzyszyć będzie
wzmożone doszkalanie robotni~;ów, mające na
celu podniesienie ich kwalifikacji. Mamy jeszcze w przędzalniach ponad 8.000, a w tkalniach - ponad 13.000 robotników nie wykonujących norm
dziennych.
Obecnie przystępujemy do
szk<llenia planowego, na du:i.ą
skalę oraz w oparciu o najlepsze zdobycze naukowe w tej
dziedzinie. W tym celu zasto
sujemy szeroką wymianę doświadczeń między zakładami
.
d
.
oraz wymianę doswia
czen ze
Związkiem Radzieckim. Do
końca roku
przeszkolimy co
najmniej 10.000 robotników.
W zakresie nowych form
kierownictwa
w
zakładach
idziemy w kierunku poglębie
nla jednoosobowej odpowiedzialności na wszystkich szcze
blach aż do poszczególnego robotnika włącznie. Praca wszyst
kich czynników kierujących
dopasowana będzie do tego,
na ile zmian pracuje dany za-

garów i slj:rzyń z przędzą. zme
chanizuje się czynności czyszczenia zgrzeblarek. w większości wrzecion wymieni się
łożyska ślizgowe na rolkowe,
co porlwyższy szybkość obrotów oraz zmniejszy zrywy na kład.
samoprząśnicach.
w wykończalniach

rozbudu
jemy aparaturę do apretur
niemnących i niezmywalnych,
zautomatyzujemy
farbiarnię
sztuk zastosujemy tablice auność.
tomatyczne, eliminujące praOto z grubsza nasze osiąg- cę ludzką przy składaniu i
nięcia na odcinku mechaniza- stemplowan!u tkanin. Dla uła
cji. Łatwo zdać sobie można twi.enia tramportu wewnętrzsprawę z ich niedostateczno- nego zastosuje się wózki eleści. r dlate~o właśnie słowa ktryczne. Będącą na ukończeBolesława Bieruta, zacytowa- niu w ZPB im Dzierżyństciene na wstępie, mobilizu.ią go fotograwurę do rytowania
przemysł bawełniany do sto- wałków
wprowadzi się do
r.:zenia do końca Planu 6-let- tTz,ech naiwiększych wykońniego generalnej batalii 0 re- czalni: ZPB im. Stalina, ZPB
konstrukcję naszego parku ma im.
Marchlewskiego i ZPB
szynowego.
im. II Armii w Bielawie.
Zamiary nasze są bardzo
W ten sposób dzięki rekonpoważne. Obok uruchomienia strukcji
zdolność produkcyj.
do końca 1955 r. dalszych 8.5 na zakł.adów wzrośnie do koń
tys, krosien automatycznych. ,ca 1~5.5 roku o około 20 proc„
uzbroimy wszystkie bez WY• zmmeJszy się wydatnie praco-

l

chłonność oraz podniesie śre-

Będziemy
wreszcie dążyli
do tego, by poszczególny tkacz
pracował na jednolitym asortymencie, C'O pozwoli nam wy
dobyć wielkie rezerwy produkcyjne w tkalniach.
Tym dążeniom Centralnego

Zarządu Przemysłu Bawełnia

nego towarzyszyć musi, oczywiście, stały rozwój współza~odnlctwa pracy oraz wytę
zona praca polityczna nad po.
dniesieniem
świadomości załóg robotniczych.
Przed przemysłem baweł4 ·
nianym stoją więc poważne
zadania. Ich zwycięska realizacja przyczyni się do wzbogacenia naszej gospodarki narodowej oraz dQ podniesienia
stopy życiowej mas pracują
cych.

Rozmowę przeprowadził
W.

Orł.
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Nasza radość
Uchwalenie w dniu 22 !lpea
1952 roku Kon!iltytucjl PnlskJeJ
Rzeczypospolitej Ludowej - tej
ustawy zasadn.lczej urzeczywistniającej
dlugole•tnie dąten!a
111arodu polS'!<lego - przy Jęte zo
stało przez ma,sy pra 0 cujące Ło
dzi z niezwykłą radośeią.
Na cześć Konstytucji manlfestowałl na Placu zwycięstwa w
dniu św.ię\a Odrod,enla Polsld
TobC>tnl-Oy z łódzkl·cl1 zaklądów
pracy, praeowniey umyslowi,
młodzież
szkolna i ·słuchacze
wyższych uczelni manifestowała cala Łódź.

Po dniach radosnego Zlotu
większą energią

Z

Zapomnieli...
Zapomnieć rzecz ludzka,.
Na chorobę krótkie.i pamięd
choruje zresztą wieLe osó~.
Można powiedzieć, że choroba to dość pospolita. Jej qbjawu spotykamy wszędzie.
W
biurze, w domu, na ulicy ...
Znamy np. takiego urzędnika,
lctóry przez tę cechę z biura.
nie może wyjść . Bo kiedy już
się ubie7Ze i weźmie kapelusz
do ręki, to maszy1oistka mówi
do niego:
- Panie Zdzisiu, okólnik do
Zdufiskiej Woti przygotowal
pan?
- Choooroba, zapomniałem
- mówi Zdzisio i wraca, by
dokończyć cpracowanie okó\nika d.La Zduńskiej Woli. A
kiedy skończy i chce wyjść,
to jak spod ziemi wyrasta ko

lega, maszynistka, czy goniee
i znów o coś pytają. „Zrobiid
to i to?" Więc on się znóu>
chwyta za głowę i wola:
- Choooroba, zapomniałe. nt
- no i wraca, żeby zalatwić.
Taka, ma już krótką pamięć
i nie ma na to rady. Zresztą
zapominanie to cz.asem rzecz
u.•ygodna. Na przyklad, że się
pożyczyło
od koLegi 200 zl.
Wczoraj w godzinach porannych powl'ócili ze stoJilcy
wyjeżdża
u
~
Albo kobieta, że za trzy dnt
łódzcy
delegaci
na
Zlot
l\Uodych
Przodownilu'i'w.
wkracza w lata balzakowsk'ie.
4,800 chłopców i dl!:iewcząt wniosło swym przyjazd~m
W przyszłą sobotę wyje:ł;dża
Więc nie należy znów tak bar
z wlel!>ą radością przyjął l\l- „:llłotowy" nastrój w mury naszego miasta. - Prawie z hodzi pierwszy transport
dzo tępić krótkiej pamięci.
storyczny moment uchwalenia wszyscy przyjechali w kolorowreh c;!:apeczkacb i kwi.iwi- pra.icowników
umysłowych,
Trzeba mieć dLa. niej trochę
JConstytucji Adam Stępień, któ- stych chustach, zakupionych w myśl „zlotowej" mody,
któ.ny zgłosili się ochotniczo
wyrozumienia i sympatii. Nie
Młodllll
chłopcy
I
dziewczęta,
swym
barwnym
wy1glą
ry mimo swy-c h 48 lat życia
do
praey
przy
żniwach.
tak jak nasi czytelnicy, miesz
dem ściągali oczy wielu przechodniów.
skoń-0zyt
niedawno
2-letnlą
W pie!'wsze.i partii wyjeżkańcy domu przy ul. Ki!i11.Delegaci na zfot rozpoczęli nowy etap pracy„.
szkolę mistrzów I obe-0nie pradża około 1.200 osób. Odjazrl
likiego 120, którzy denerwują
cuje jako mi&trz murarski na
Trzy dni pobytu na Zlocie
Wszyscy powracający zgousta.Jony zostal na godz. 18,30
się i gniewają.
Bałutach. Stęp'.eii pójdue wk.ró pozostały
niezapomnianym dnie stwierdzają, że Zlo.t był
z dworlla Łódź - Chojny.
Bo z tym ich domem bylo
tce na kurs przygotowawczy do wrażeniem.
wspaniałą rnanifestacją miłotak.
wle-0zorowej
szkoły
Inżynier
Gienia KamiJ'lska oczarowa- ści młodzieży do Polskiej RzeZimą przyszli jacyś ludzi(,
skiej, Rommle on dobrze, fo na była Placem Konstytucji, czypospolitej Ludowej .
chodziLi, oglądali, mierzyli i
ową możliwość życiowego awan oddanym do użytku w ramach
.Jeszcze wczoraj delegaci opowiedzieli bardzo przyjemną
su daje mu państwo ludcpve, te uroczystości zlotowych i 22 lip- powiedzieli najbliższym kolerzecz: że będzie woda i kanamożliwość
rozwijania swych ca. Piękny plac podobał się gam o swych przeżyciac'h zlo-.
lizacja.
zdolności i zamiłowań zapewnia zresztą wszystkim bez wyjąt- towych, W najbliższych dniach
Nie powiedzieli na wiatr.
ebywate-Iom wlaśnie naosza w:el ku uczestnikom Zlotu. Henryk odbędą się ogólne zebrania
Wkrótce zaczęto zwozić rury,
ka Karta Praw.
Wojtasik, pracownik Zakładów młodzieży w zakładach pracy.
deski, paLe, narzędzia, a po•
Cieszy się z U'l!hwalenla Kon- Wytwórczych Aparatów Tele- A później, na podstawie ostattcm przyszla grupa pracowni•
:stytucjl Maria Pewnklca, prze·d fonicznych twierdzi, że naj- nich
wytycznych
Zarządu
Mnożą się skargi na obsłu
przez pasalierów personel ków Przedsiębiorstwa Wodowojną robotnica, a dzl>ś starszy piękniejszymi momentami
na Głównego ZMP rozpocznie się gę autobu.sów PKS. Wśród li.
szkolić
nauczyć uprzejmo. ciągów i Kanalizacji i rozpobrakarz z ZPB Im. Dzlertyń Zlocie było : ślubowanie i Kar- walka młodzieży łódzkiej ol<Stów do redakcji wiele zawieczęto roboty. Najpierw rozkości.
E<klego, wiedząc, że J{om~tytu nawał młodzieżowy. Karwal- systematyczne ugruntowywa- ra zażalenia na konduktorów
pali część ulicy i chodnik, zacja nasza w wielu swoieh arty- s~iemu - młc:ctem1:1 ~ech~iko- nie _zdobyczY'. przedzlot:orwego którzy pa,ażerów traktują ni~
Toteż
jak nas poinformo- lożyli rury, potem zakopali
kula<:h wyrata serdecldlą troskę w1, podobały się naJw1ęceJ wy- wspołzawodmctwa.
Oso- 1tlicę i chodnik, a rozkopali
(ab)
kiedy w sposób
lekceważący wano w Ekspozyturze
ludowej władzy o los kobiet. Z stępy zesP9łu „Mazowsze".
a nawEt grubiański. OkoJo 15 bowej PKS - niewie le w tym podwórze. I na tym się skoń
entuzjazme<m przyjął uchwalenie
\
listów miesięcznie o podobnej kierunku się robi. Porusza się czyło. Następnego dnia mieszKonst.ytu.cjl miody ZMP-owlee
treści wpływa również bezpo- te sprawy na odprawach i ko kańcy domu na próżno czekali.
Józef Piątecki, - heblarz ZaK i erownik od- na robotników.
średnio do referatu ska.rg i za_ niec na tym.
ldadó"\ Me.eh, Im. Strzelczyka
osobowego
ża.Jeń
Łódzkiej
Ekspozytury działu transportu
Robotnicy nie przyszli. Naj•
widząc w tej Ka;i·cie Praw zaj·ednak propozycję, prawdopodobniej MPWiK za·
Osobowej Pn:.s„. Najlepszy to wysunął
gwarantowanie wielkl<:h możll
Ostatni deszcz działkowicze ;:demolowano altany. Chuliga- dowód, że czas ju_ż najwyższy, aby z.org-anlzować kurs szko- pomniało o remontie. Ostatecz·
woścl
otwie·rający·ch się przed
powitali z serdeczną radością. nerię polecamy „opiece" MO aby p;:oblem tell został odpo- leniowy dla personelu a.utobu n ie przeciez każdemu mote
młodzletą
w naszej ludowej Deszcz był naprawdę potrze- oraz całego społeczeństwa, któ wiednio rozwiązany. Personel sów. K u rs taki zorganizowa- się to zdarzyć. Tylko to gar·
ojczyźnie.
bny i mocno wyczekiwany. O- re winno każde spostrzeżone autobusów pracujący nie- ny już przed dwoma laty przy sze, że od kwietnia do tej poz radością przy Jęły wieś~ o u- żyły na grządkach warzywa, przestępstwo dzikusów meldo- wątpliwie w ciężkich warun- niósł podobno niezłe rezulta. ry nie przypomnieli sobie jesz
chwal en iu Konstytu<:jl tysiące rc.zkwitły piękne kwiaty, od- wać władzom bezpieczei'1stwa. kach w przeładowanych naj- ty.
cze.
robotników, Inteligencji pracu- świeżyły się drzewa i krzewy
(k)
częściej
Propozycję tę przedkładaautobusach musi
Podwórze rozkopane, gdzieś
jącej I pracującei:o
chłopstwa, owocowe.
mimo
to znaleźć odpowied- my dyrekcji Zarządu Okręgu pod murem Leżą samotne i
którym
Konstytu<:ja Pol-sk'"l
Tylko zupełnie niepotrz~
nie
formy
obcowania
metalowe
rury.
z Łódzkiego PKS, od której 0 _ opuszczone
RzeczypospollteJ Ludowej za- bnie po deszczu zrobiło się
pasażerami.
Trzeba
tyl ko czekujemy definitywnego roz- Nawet dzieci przestały się ni·
pewnia pracę, prawo do n~ukl zbyt chłodno. Na chłód narzedobrych chęci
ze
strony wiązania problemu szkolenia mi interesować. Co innego te
l awan-su, prawo do wypocz}'ln- kają najbardziej hodowcy jekamienne dały się potłuc, ale
personelu
i
więcej
starań obsługi autobusów.
dwabników z ogrodu d.z ialkote nie nada.ją się do zabawy.
ku I radolkl.
o poziom konduktorów ze stro
ALe nie denerwujcie się ko·
wego przy ul. Zgierskiej 73,
ny dyrekcjj PKS. A starań
gdyż zimno nie sprzyja hodochani lokatorzy domu przy ul.
tych nie widać„.
KiLińskiego 120. Jak slyszymY
wli. Za to hodowcom królików
Łódzki
Ośrodek
Pro:pagandy
w ciągu tych kilku miesięcl/
wszystko jedno. Króliki trzech Sztu1<1 (w parku Im. SlenkiewiPrzewodniczący Rady Za wzrosła znacznie wasza tężyz
~esp_ołó;v
kładowej
li.cz~ie 2~~ chowa- cza) zawiesił na czas miesięcy
Zarządu
Okręgu
na fizyczna. .Testeście zręczni
.Ją się sw1etme i wrozą swym letnich swoją działalność. J{orzyŁódzkiego
PKS
oświad więcei
i wysportowani (zwłaszcza ci
opiekunom niezłe zyski.
czył,
iż jego zdaniem postaJąc z tej
przerwy kierowniv
,_...• ...,
Na ogół trzeba stwierdzić, że ctwo ośrodka przystąp iło do re:: oficyny), a skoki w dal stałJJ
nad
9,0
proc.
zai.aleń
się waszą specjaLnością i malo
.
.
działkowicze nie mogą narze- montu, wytynlcowania l odśwleże
składanych
na
obsługę
\eoliczni m1eszkancy ko- kać. Majowe zimna dały się nla calego wnętrza
Choć niewielu już ludzi hoł  kto może WllS pobić
w tej
pawilo111u
autobusów
jest
niesłuszrzystający z hydrantu. pr~y wprawdzie we znaki ich „plan wystawowego. W sala·ch ośrodl<a
nych i łtrzywdzących perso- duje przesądowi źe spotkanie konkurencji. To przecież też
ul. Zamenhofa 13 zwracaJą się tacjom" ale nowe sadzonki założona zostanie nowa lnst.ala.cja
nel.„ Trudno oczywiście z z kominiarzem przynosi szczę coś warte.
z prośbą do :Miejskie~o ~rzed~ przyjęł; się wspaniale i zapo- elektry<:zna oraz lampy ,farzenio
A
MPWiK niewątpliwi:?
tym się zgodzić. Nie trudno
ście niemniej jednak w wie~ przypomni sobie
siębiorstwa
Wodoc1ągow . 1 wiadają dobre plony.
o was. Może
we. Ponadto zniesiony zostanie
natomiast domyśleć się, iż
Kanalizacji o zmianę godz1:i.
wobec takiej postawy Racly lu domach kominiarz jest mile w którąś ror.znicę rozpocz~cix
Działkowicze pracują i wy- wewnętrzl)y ,11trop, przez co zwJęk
wydawania wody. DotychczaTo
poczywają,
Zakładowej PKS, niewiele widzianym gościem . Kominia- robót w waszym domu.„
nabierają
sił
i szy się znacznie wysokość sal.
sowe godziny -- od 7 do 8 i
ona robi. aby „krzywdzony" rzy jest jednak w Łodzi nie- należy nawet do ob owi 1,Zków
zdrowia na swych działkach, Dzięki tej „op~raeji", ośrode•l<
od 15 do 16 uniemożliwiają
tego przedsiębiorstwa. A jeśli
mają z nich dużo radości
i... będzie mógł w przyszlośd zwiPk
w ielu i dlatego odw i edzają oni
bowiem ludziom pracy korzy
nie, to trzeba będzie mu przy·
szyć swe możliwości Wystawowe.
t!'ochę kłopotu.
~tanie z wody miejskiej. Miesz
swe rewiry raz na 2 miesiące. pomnieć. Bo instytucjom nie
Kłopoty to przede wszy~~ Wy-solcle bowiem rzeźby lub dukańcy proszą, by woda by~a
Aby zaradzić temu brakowi i woLno mieć krótkiej pamieci.
żych wymiarów obrazy
nie motkim
mszyce
i
inne
robacwydawana od 6 do 8 i od 15
TER
two, które rzuciło się w tym gły być dotychczas w nlm wysta
zapewnić wszystkim
budyndo 17.
wlane.
roku na warzywa i owoce.
kom bezpiecze1'lstwo przeciwW. Lisuwskt
Zapisy dzie<:l w wieku s7Jko'1Na szczęście działkowicze pil
H~sz
Ośrodelc jut odnowiony - nym od 7 do 14 lat na wczasy w pożarowe
*
nie spryskują grządki t.zw. ot.wDrzy w listopadzie sezon Je- mieście . na sierpień przyjmują
spółdzielnia kominiarzy przy
Ul imieniu wszystkich pasa· środkami nikotynowymi, ni- sienny wystawą sztuki ludowi!j lnerownicy punktów przy ul. Scaleniowej 6 (Szk-0la Podst. nr 130),
Wł żerów
przyjeżdżających s1.czącymi wrogów ich pioul. Piotrkowskiej 50 przynaszego wojewód~twa. (zn)
w Parku 3 Maja, w parku na
na Dworzec Fabryczny w d•1i nów.
·
stąpiła
do werbowania do
Zdr.o wlu i na Julianowie. Zapisy
deszczowe,
apelujemy
do
Większym
wrogiem
od
trw'łją od godz. 9 óo 13.
tego zawodu młodych nięż
władz kolejowych o podwyż- mszyc
Łódzkie- Biuro Projektów 8usą
jednak chuligani,
czyzn.
downidwa Przemyslowego przy
szenie terenu przed wyjściami niszczący stale altany i ograAl.
Kościuszki 22 wykonało plan
na miasto, bowiem wielkie ba dzenie ogrodów. Wybryk[ chu
Warunki pracy w kominiarpólr-0czny w 107,5 proc.
Chcesz zostać technikiem, mejoro, które tworzy się w tym 11ganów dają się szczególnie
'~ Rozszerzone Plenum Zarządu stwie są dobre,
gdyż pracując chanikiem?
Okręgu zw. Boj. o Wo'1!1ość i Demiejscu uniemożliwia podrót- we znaki działkowiczom z uZgłoś
się do
'.l'echniłcum Budo•
mol<rację odbędzie się w dniu 26 na akord można zarobić około
r,ym
wyjście
suchą
nogą li.cy źródlowej i Dembowskiej,
wy Maszyn im. ·T. D\Lraeu, któlipca br. o godz. 15 przy ul. Wól 900 zł. miesi ęcznie.
(h)
re mieści się w nowowybudowaz dworca.
gdzie już trzykrotnie skradzioczańsk;ej 171-173
w gmachu Linym gmachu przy ul. S1e-nkiewlceum TPD.
·
St. Walicki
no konewki i narzędzia oraz
cza 88-84. Dziewczęta mogą specjallz-0wać się w budowle aparatury precyzyjnej, w planowaniu
e:łlAl>iO•
produkcji
w przemyśle metaloCZWARTEK
~K
[~VIii\
MA.JA
(dawn.
Robot.
)n~ ~el/
V
nik) - dla młodz (KIwym i normowaniu technicznym
J~~„
O
•
Q
llńsklego 176) „Wesołe
produ1$:cji. Dla chłopców przewiCZW ARTEK, 24 LIPCA
duje się aż 7 wydzialów jak ob.
w17t(;wy
PKF
w;nds?,ru",
Wiadomośt'.1:
8.30. 7.5S, l2Jl4.
róbka metali, budowa obra•biaLTPTĘC
GINEKOLOGICZNY
nr 30-52. „Qroga dżwię
1~. 3 0 . "19.~o. a d~~!. '· 0~ u.oo, 17.00, 21.00. 23.50
ZIELEŃ Z DOBI...
rek . produ·kcj;, narzędzi, budowa
Dziś dyżuruje całą doku radiowego", „Czy lat 14
O'ZIS
6.!'io
Melodie up~retl;:owe, 8.00
maszyn włókienniczych ltd,
bę szptt.al im dr H. Wolf
wlede że„." I-52, „Wiei so. 111 ,.,~ !Nowe
Złotno) Fragm. oper Mozarta.
6.30 Au<l.
Krystyny
Nie zapomniano również o praWie<tzą też o tym mieszul Łagiewnicka 34.
ki Redyk" g. 17, 18, 19
„Slub z przeszkodami", dla obozów i kolonii letnich. 11.4fo
cujących. Dla nich zorganizowano
/TIT Iłu
, . , ,a"\ -a 1'1nft~
,~1ew<:z:vna ze Słowa
dod. „ 17 pułk", g. l7, G!os maJa kobiety, 14 .3-0 Muz. o- kańcy domu przy ul. Dygasiń 5 - lełnle technikum w1e,cz11rawe.
- . ~ • ~.....
peretkowa i filmowa, 15.10 „Oµo- skiego 6. Mimo to jednak zi<~ Warunkiem przyjęcia Jest
cj1 g. 20. Progr, dla
19 do:zw od lat 14
J{rzysztofa
tu
najmło<l. „Kopciuszek" STYLOWY
(Klllńsklego wieści sportowe" M. Promińskie le'ń.
dokucz~la
im
trochę. prócz świadectwa ukończenia 7
SOWY 1W1ęckuws1<1e~o 151
g, 16
123) „Nędzni-cy" I ser, go odc. 1, 15.30 Dla śwletHc dziec Przed i ch oknami rosną ogrom klas, dwuletnia praktyka zawoWA:tNE 'l'ELEFONY
Występy Opery S;iąsk1ej
MLODA GWARDIA (dla
dod. „W kra.lu socja- - aud. słowno-muz., 16 OO Utwory
dowa.
g . 19 „Cyganeria"
mlodzleż:Y -:- Ztelo~a 2)
!izmu" J-52. g. 18, 20, fortepianowe kompoz. polskich, ne, piękne jesiony, ~tóre jedĄbsolwenoi Tec!Jnllrum otrzyPogot Ratunkowe 254-44 IH>JSJ{Ą
POLSKrnGo
„Due.ci kapitana G. and- dozw od lat 14
17.40 O książce Kaz. Krośniew nak zasłaniają im cale okna,
mu.fą
świadectwo do.Jrzałośd I
(Jaracza 27-29) Il 19 ta" g. 16. 18, w, dozw. SWl'l (HaltJCk1 RynPk I) skiego pt. „Piątlrn z ulicy Bar- zabierają słońce i światlo.
maja orawo wstęp11 na wytsze
Straż Pota rna
&
„Trzyd;r;leści
sre·brnlOd lat 12
skiej"
,
18
D · 1
.00
„Kotysani<1
·
"
d
'muzycz18
20
uczelnie.
Kom Miejska MO 253-60
MUZA <P~btanlcka 173)
" ni
noce ' ..,.
'
' ne", 18.20 „Dla lrnżdego coś mików"
do 25 sleTpnla przyjmu„Pani Dery" g. 18, 20,
dozw. od lat 12
Rzecz oczywista, że miesz- je Zapisy
Miejski Ok Infor. 159-15 LETNI 'Piotrkowska 94)
łego", 19.30 Muz. i 11ktualn„ 20 .00
sekretariat szkoły.
dozw. od lat 14
l'ATR\' 1s1enk1ewlcza 40) Aud. slown-0 - muz. „Instrumen- kańcy tego domu bynajmniej
g, 19,30 „Objeżdżalnla
Pl•I ONIA
'"''"rkow~k8
„Pleśń Tajgi" g 16, 18, ty muzyczne", 20.20 Muz. polska
~oołf'i'zna*'
nie proszą o ścięcie jesionów,
67) „Sekretarz Rejko20, dozw. od lat 7
D~ZUQ~ HALY (Traugutta 1) li mn"
w wykon. 01·1<., 21.30 Dawna czedod „Czy wiecie. WISŁA (PrzeJazd 2) - ska muzyłj:a kameralna, 21.45 Od- ale tq dr o gą pragną się przy 19.3P ,,ZleJn11y gll"
że„."
5-21, g. 18.30.
„Małżeństwo
aktorki", powiedzi fali 49, 22.00 Reportaż z pomnieć Wy działowi PlantaRada O kręgowa Z. S. Włók·
18 .30. 10 30. dozw. Od
dod. ,,Od wełny do u- Olimp. w Helsinkach, 22.30 Muz. cji, który kiedyś, ki l ka lat telat 12
brania"
g. 15.45, 18„ symfoniczna
udostępnić
mu
przycina.i
i
strzygł gałęzie. niarz postanowiła
A s nr I (PlotrkOW·
Plł7EO\Vl'l'lNTF !?.erom20.15. dozw, od lat 14
młodzieży korzystanie z ba·
ska 9ól A s o• H •Armil GAJKA !Franciszkańska
skJego 74) „Di.lewczyna WLOKNIARZ (PróchnlROZGŁOSNIA
ŁODZKA
Taka
wiosenna
toaleta
senu pływackiego przy uL KiCzerwone1 'i3l A c: nr W
31) „Na arenie". dod.
.o białych wtosa<:h" g.
ka 16) „Po·d niebem Sy(Zgłerslia 63), A. S nr 13
C.15 Aud. dla w<1l, 6.25 Muz. lu- drzew nie 1zkodzi im prze- lińskiego.
,„Młodzi budują pokój"
17 .30, 20. dozw od lat 14
<:ylii" g. 16.30, 18.30.
(Obr Stalingradu 15). A
dowa, 1.20 i 17,15 „z mikrofonem r;eż, a wpros t przeciwniP.,
g. !8. 20. qozw. od lat 7 REKORD (Rzgowska 2l
20.30, ctozw. od lat 18
Wprowadzone zostaną bilety
s nr 30 <Nowotki 91), A
przez miasto i wieś". 7.35 Muz. I dobrze r obi. Wobec tego, że
INaru1owtcza 20)
niet·~vnne z p0wodu re- WOLNOSC
(Naptórkow- k0<munik„
s nr lfi !Rzgowska \47). SALTY~
tygodniowe. Bilet kosztować
16.20 Wspómnienia ze
,,Rw4cy potok", dod.
rnontu
skiego 16) „Akcja B". Zlotu - rep. dźwięk„ 16.35 Frag- dobrze zrobiłaby i mieszkań będzie 10 zł, a zniżkowy 5 tł.
A S nr 5 (Gdańska 23)
.. onroil)'e trucizna", g. ROMA (Rzgowska Bil g 16 30, 18 30, 20.30 - menty z oper Rimslti-I{orsakowa. com domu, uprzejmie więc poNa pods.ta\\ie tygodniowego
16.30, 18.30. 20 .30, dozw.
„Wesoła trójka''• dod.
A S nr 41 (Al Kośc1u
dozw . od lat 14
koment. w opr. z. Gzelli, 17.30 Od !ecamy Wydziałowi Plantacji abonamentu
można
będzie
szk\ 48) dy:t.uruJe co- od lat 18
„Przegląd
sportowy" ZACHĘTA <Zsterska 26l naszy<:h koTe-spondentów, 19.00 Re
. , 1,
GDYNIA <Prze1azd 2) J-52, g. 18, 20,
l9.1S Aud. sport. jesiony przy ul. Dygasmsrvie- kilka razy dziennie wchodz:ić
dzlennle.
dozw.
Nteczvnne 11o powodu porta:<: probl.,
„ remontu,
Program naukowo-oś- ;;>d lat 7
i>t. „strzelamy z łuku".
, go 6, •
na teren ki')pieliBta•. ·· '

przystąpią

Łódzcy

delegaci

powrócili ze

stolicy

do pracy
1.200 osób
z Łodzi

ll':la z"niwa

1

Znaleźć

odpowiednie f.ormy
pasażerami

obcowania z

O obsłudze autobusów PKS

Radoś.ci

i

~łopoty działkowiczów
I

Ośrodek

Propagandy Szlujti
z

~.a:mn

•

•

m1en1a wygląd

Musimy mieć

;n

w

komi niarzy
Łodzi

0

*

• *

-

poradnik

Czv chcesz zesłać
technikiem

*

lu~

Popierajcie

mechan'.kiem

TPD

24

I

...
Co
~
ovzUit~Ot:ozN1czo- I

I

•

~ra4-52.

I ~u;rosz~ 1 ~

.„

Uczcie

APTEK

j

4 DZIENNIK ŁODZKI nr 17S(2ł9~

s!ę pływać

·rrrzz-....

Historia wywiadu helgiJskiego dziennikarza

W oknie ksi9garni

-=~~~-~~~i!~::~'.'11:r~~~

M. Popp · .wz·rusza ram·1onam·1

lStrzelecki. Przecimowa L. Koła.lkowaki. Cena zl: 8.40.
Ks1ąilka
w przystępny sposób
zaznajamia czytelni'ka z probiema
ukazuje prze . . .
• •
<CIWieństwo między filozofią mark
~
.;:y,
..,,
.....
.aistowską a wszelkimi postac1am1
jdealizmu oraz zachęca do dal•
łPYCh stud10W w tej dziedzinie.
liOBOUL A. - Rewolucja Fran
,_,,
oeuska. z jęz. francuskiego tłum.
Dziennikarz z brukselsk1·eP. Hertz. Terminologię historycz
pracują, poza tym czworo
.ną ustalił W. Łukaszewicz. ce- go „Le Drapeau Rouge" odbył dzieci w wieku od 1 do 7 lat.
na zł 11.
kilkadziesiąt rozmów z robotPróba marksistowslriego uJęc1a nikami belgijskimi na temat:
- Jest nas czworo pracują-dziejów rewolucji burżuazyjnej . k
·
·
cych i przynosimy do domu
we Francji.
Ja
zamierzaJą spędzić SWOJ parę tys·ięcy franków. Ale wyKsiążka napisana bardw żywo sześciodniowy urlop (w najlep t
t
Jl interesująco przedstawia w me szym wypadku, przy dużej s. arczy o tylko na rzeczy naj:znal!ym dotychczas naszym czy- licz?ie ~at pracy - urlop prze koni .czniejsz·e.
~eryln~~ojm św.ietle wydarzenia rkozti dłuza się do ośmiu dni).
Dziennikarz
zadał jeszcze
'
. ące się we Francji w o
J·edno pytanie ·.
oeu XVIII wieku.
Robotnicy pytani
takie
0
SZENIC
st.zł - . Generałowie I spraw
· k wyjazd na swe
llltler.
cena
.
Y, Ja
- No '~Obrze, a gdyby ist7
Kslążka omawia
legendę (pro- krot~oter.minowe wakacje. od- niały takie ośrodki wakacyj;pagowaną obecnie przez m!litary P~w1adali
wzruszeniem
ra- ne, gdziebyście mogli dostać
stów w Niemczech zachodnlchl 0 mion.
utrzymanie za taką cenę, ile
prawicowym ruchu 0 poru w armil hitlerowskiej
wYkazuje, że
42-letni metalowiec M . Pop- kosztuje was
utrzymanie w
1
J„genda ta nie ma żadnego uza- P~ z Mon.ceau poza wznisze- domu, lub gdybyście mogli po~adnlenia faktycznego. Zbunto- niem rami
słać wasze dz1'ec1' na wakacj'e
hodziło Jedv
onami dorzucił J'esz
wanym generałom c
·
· '
k'lk
w Ardenny lub nad morze ~a
nie 0 usunięcie niewygodnego cze ·1 a zdań.
,,
człowieka, nie leżała zaś bynajcenę odpowiadającą kosztom
:mniej w ich zamiarach jakakol- Wakacje? Wyjazd na ur- u.trzymaniu domowego, czybyś
wlek zmiana d~tychczasowej pali lep? Oczywiście, byłoby bard„o cie z tego skorzystali?
'tyki hitlerowskiej.
przyjemnie dla dzieci gdyby
PODKOWIRSKI M. - za. ame mog>y WYJ. h •
Al '
l d·
Robotn1'k szeroko ot"•orzył
:rrkańskim
kordonem. Cena zł 13.1
,
ee ac. . • e SZ {0 a
„
Pierwsza w języku polskim ob• nawet o tym myslec.
oczy. Zdumienie jego było bez
szerna pubU!cacja na temat sytuMet.alow~ec ma 20-letniego graniczne.
":a.cJ_t_p_o_1_ity_c.zn-eJ_w_N_1_·e_m_c_z_e_c_h-;---s-y_n_a_1_d_w_1_e_c:.;ó:.;r,,;,k:.;i,;.,....:k,,;,t;,:ó:.;r.:e....:t,;,:e:.;,ż_ _::.:_A:_:kto by nam dał takie

tyką filozo:l:iczną,

7

d

p •• t a

q o
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Z występów 011ery Ś'ąsMej

,,R U S A Ł I{ A''
Aleksandra

Dargomyżskiego

Muzyka „Rusalki" jest typowym tworem okresu
przełomu: wyraźnie widać w
niej ścieranie się elementów
klasycznego wlosk.iego styla
operoweqo
(sil.ni.e je .~„,..-~
występująca

„numerowość''

klasycznie zbudowane final·1,
stereotypowe zwroty kadencyjne) - z dążeniem do prze
pojenia melodyki motywami
ludowymi, do realistycznego
ł uzasadnionego dramatycznie konstruowania ensemble'
ów. Toteż, jak to często bywa u prekursorów narodowego stylu, swój ludoworosyjski charakter „Rusalka"
zawdzic;cza w głównej mierze temu, że kompozytor sięg
nql do ludowej tematyki baś
ntowej. Libretto, opracowane wedlug szkicu dramatycznego Aleksandra Puszkina,
pozwotiło

Dargomyżskiemu

na przedstawienie szeregu
postaci ze świata chlopskiego, jak i z warstwy panują
cej, widzianej priez pryzmat
starych ludowych baśni. Ten
świat htdowej fantastyki do
chodzi do głosu szczególnie
w akcie IV, gdy oglądamy

podwodne królestwo rusalek.
Inscenizacja tego rodzaju
widowiska jest rzeczą trudną,
ale dającą wdzięczne pole do
popisu reżyserowi, zespolowi
baletowemu i dekoratorowi.
Reżyser Romuald CYGANIK
potrafił ustawić postaci dramatu tak, że wyraźni'? i prze
konywa,1qco występuje głów
ny wątek baśni, zemsta za
krzywdę :ipołeczną.

O atrakcyjności „Rusal1d"
w znacznej mierze stanowi
balet ,opracowany przez Jerzego KAPLIIVSKIEGO. Bar
d.zo podobają się tańce: ludowy w I akcie, słowiański
i cygański (na weselu Księ·
cia, akt II). Wręcz entuzja·
stycznie zaś przyjmowan'l}
jest taniec rusałek
w IV
akcie, skomponowany bardzo
pomysłowo, efektownie i jednocześnie z dobrym
smakiem artystycznym.
Partie solowe w tańcu ruSC1Jek wykonały:
Eugenia
Skotarczakówna,
Urszul.a
Tkoczówna, Danuta Wąso
wicz.
„Rusałka"
jako widowisko
jest niewątpliwym sukcesem

Pracownicy poszukiwani
fachową do robót hydrauliczno-montażowych centralnego ogrzewania zatrudni natychmiast BPP Oddział Instalacyjny Łódź, Przejazd 53.
1917-K

5 monterów i pomoc

Robotników do straży p, pożarowej zatrudni
natychmiast C. I. P. Wł. „TEXTILIMPORT"
Lódź, ul. 22 Lipca 2. Zgłoszenia osobiste
przyjmuje Dział Personalny.
1898-K
K<>rektorów zatrudni R.S.W, „Prasa" Piotrkowska 96. Zgłoszenia do Działu Kadr.
1921-K

Ugłuszen1a

drobne

LEl!.Alł.l.R

SPRZEDAM w
Kutnie
k'uchDr MAH.KIEWH.::L specJa dom plęć pokoi,
lista skórne. weneryczne nia. skanahzowany murnoczopłclowe.
P1otrkow- rowany, kryty dachówllka 109-6
(9243-G 1 ką, ogród owocowy. Łódź
Zeromskiego 18-15
tel.
Dr l.ESNIEWICZ chirurg 181-04 Popławslcl.
prZYJtnuJe 16-19 Jaracza
3~224-09.
(9498-G)
Dr LA:sz~:wsKJ ~nornby SALFATAN óo kąplę!i
skórne, weneryczne 7.3~ siarczanych, proszek do
&, 17-19.30 ul. Więckow- zaworÓ\V docieranja, la„
skiego 20.
(8187-G) dówkę domową, magiel
domowy, dzlalkl ogrodDr Jadwiga
ANFORO· nicze, piece cuk•i.ernicze
WICZ skórne, wenerycz- przenośne, zegar biuro ne, koblece 3-7 PrOchnl- wy. kasy ogniotrwałe. lrn
ka a.
<9220-ai binę telefoni·czną, sztance poleca Madej, Piotrkowska 181 tel. 272-08
""''" tl ... , , . , •. ,,,'}
1

PIANINO krzyżowe stan ItUPIĘ samo·chód Opelbardzo dobry sprzedam. Olimpia, kadet w dobrym
stanie tel. 112-18 godz .
WLadomość Piotrkows.ka 16
- 18 · _
(10Q98-G)
.86::3.
(10103-Gl
MASZYNKĘ
do podno- SPRZEDAM motocykl szenia ocze!c kupię na- „Standart'• 350 cm cztetychm tast - Piotrkowska rot.akt. ul. Głęboka 12
~idzew).
(10045- G)
86--·3 Czajkowski.
WOZ!CI dziecięce, ładne
Sl'.RZEDAM: motocykl
zondapp 350 górnozawo- modele Linkowski Plotr(9950-Gl
roWY 8-15 Sienkiewicz~ I<owsl<a 120 .
55 Pertyński.
(10094-G)
ZAOFIAK PKAl'\I
SPRZEDAM motocykl BSA 750 cm lub zamie- POTRZEBNA pomoc donlę na mały ul. Wapien 1mowa. Warunki dobie.
Il& 48 m. li.
uoo19-G) lPlo~kow.ska 109-6,

-

~

pewną

być jakieś

hotele dla robotników i kolonie dla dzieci. A
skądby się te domy wzięły?

Spoglądam na piękne wille
i hotele w Międzyzdrojach. I
te niegdyś były niedostępne
dla robotników,
jak dziś są
niedostępne hotele
Ostendy.
Na plaży pełno opalających
się w żarze słonecznym robotników, przybyłych tu na dwu

Grot.

ręlcą

pr~e~rowadził

'J?rzez te trudnosci zarówno
śpiewaków
Jak i orkiestrę . Chór przygotowal dobrze Zb. LIPCZYŃ
SIG.
Z osób dramatu na plan
pierwszy wysuwa się postać
Młynarza, trafnie i z psycho
logicznym pogłębieniem od·
tworzona przez Antoniego
MAJAKA. W roli nieszczę
śliwej Nataszy
widzieliśm11
Marię Vardi, która włożyla
w tę postać dużo uczucia .
Bardzo dobrze głosowo i ak·
torsko przedstawia się Kry·
sty'!La SZCZEPAŃSKA jako
Księżna . Z właściwym sobie
w.dziękiem

wykonała

milą

piosenkę

Olgi Pola BUKIETYŃ SKA. Jowic..lną postać
Swata odtworzył
Czesła1.;
KOZAK.

POTRZEBNA praczka - SKRADZIONO kartę mel
(chemiczarka)
Andrzeja dunkową nr N - XVIII
18320, polnvitowanie na
~~raln~·złożone
dokumenty
do
LOKALE
Biura Meldunlcowego, me
trykę
urodzenia,
Jegit.
ZAMIENIĘ
pokój cen- Zw. Zaw. n.a nazwisko
trum, osobne
wejście, Chrostowska Wanda zam.
centralne ogrzewanie na (11życ1co ul. suwalslrn 22
podobny lub pokój ,; ku
leglt . z ;
chnią. Wiadomość '"wir- ZGUBIONO
ki 3-13.
(10081-G) Zaw. i dwie J.egit. tramZAMIENIĘ -poJ(Ój ma.Jy wajowe Misiewl·cz Józef
(972.2-G)
na większy. Limanowskie ~~ Pawia 19.
go 13 m. 36 KlLSY Henkartę melryk.
(10089~G~ ZGUBH>NO
dunkową
H-XIII 44235
ZAMIENIĘ dwa pokoje, oraz
pokwitowanie
na
służbowy, kuchnia wygo- zlożone dokumenty Grady na cztery poko1 e roz- lak Genowefa.
(981'2-G)
kładowe. Tel. 181-04.
SAMOTNY poszukuje po- ZGUBIONO
wejściówkę
mieszczenia
&ublokator- fabryczną na nazwisko
skiego. Oferty Biuro O- Witkowska Józefa ul. Na
głoszeń Piotrkowska 104a Piórkowskiego_109._ __
„Apeldor:f"
(10048-G)
z.GUBIONO Jeglt. Ubezpieczalni Społecznej na
nazwisko Sadowslrn WaODSWIEZALMA obuwia .C:.~~~ayow_otki 152-la.
zamszowego i sltórzanego
leg!t. stuLódź, ul. Piotricowska 9 ZGUBIONO
dencką
nr 45
Wyższej
w podwórzu.=(!_~ Szkoły
Ekonomicznej

dziennie 50 lub 75 butelek pł
wa oraz po 25 butelek lemoniady, oranżady i wody sodowej tygodniowo. Przy trwają•
cych obecnie upa?ach ilość tci
wystarcza zaledwie na 1 dzień.

Ciągle jeszcze uspolecznione
placówki handlowe nie są do·
statecznie zaopatrzone w napoje chlodzące. I tak np. Bar
Mleczny nr 20 przy ut. Obroń·
Nie wydaje się n'am, że stan
ców Stalingradu 69 otrzymuie ten spowodowany jest brakiem
1<apojów, gdyż np. znajdujący
się naprzeciw baru prywatny
kiosk otrzymuje ·je dwa lub
Przeczytałem
ten wywiad
trzy razy dziennie i to każdo
w pociągu idącym do Między
razowo w ilościach przewy:::zdrojów. Każde zdanie utkwiszających cal;otygodniowe za•
ło mi głęboko w pamięci. Owo
opatrzenie baru.
zdumienie robotnika, że mogą

warunki? Przecież nad morzem
i w górach jest bardzo drogo.
Trzeba by dla robotników
przeznaczyć mnóstwo hoteli i
pensjonatów, a dla dzieci urządzić
jakieś domy i gotować im jedzenie„.

tygodniowe wczasy. We wspa
niałym domu wczasowym „Patria" mieszka przodownik pra
cy i racjon2lizator Stanisław Petkowicz
z wrocław
skiego Pafawagu. Mała jasnowłosa ·Wandzia Konopka
z
Karola Gajewskiego, który kolonii dziecięcej w Między
wodziu,
jest jedną
z setek
opracował niezwvkle barwne, tworzące piękną całośl', tysięcy polskich dzieci, spędza
dekorncje i kostiumy. Nale- Jących radosne wakacje nad
Bałtykiem lub w górach. Tros
żą one do największych walorów tego przedstawien!'l. ka o zdrowie człowieka pracy
troska o jego rodzinę to
Piękny koncert barw stanocecha ustroju wolnego od wy
wią stroje · bojarslcie na weselu Księcia, ogólny aplauz zysku. Przed ośmiu laty dla
zyskuje obraz dna Dniepru. polskich dzieci robotniczych i
Odtworzenie strony muzycz· chłopskich plaże Bałtyku czv
nej „R1lsalki" jest zadaniem u~drowiska Podhala były. ró~
ni~,'atwym.
Kompozytor, nie niedostępne, jak dziś dla
~istrz
rzemiosla, popisuje więks~ości narodu belgijskiego niedostępne są pensjon'ł
się kunsztowną robotą w ze
spolach solowych i chórach. ty w Ostendzie lub w ArdenJednak
dyrygent
Edwm nach.

KOWALSKI

WIĘCEJ ORANŻADY

Unaszych

przyjaciół

Albańska

Agen·cJa Telegiraliezna podaje, te w Tiranie odbyło
się uroczyste otwarcie p!erwsz·ej
w Albanii wytw6rni filmowej „Nowa Albania".

Wytwórnia filmowa „Nowa Albania" wyposażona została w najnowszą
aparaturę
produkej! radzieckiej. Wytwórnia produkować będzie ro·cznie 24 'kronik! filmowe, 2 peln01metrażowe filmy do
kumentarne oraz prze·s11lo 100 kop;i filmów fabul<i-rnych . Przewidziana )•est równi·e:i; produkc,ja albaf1ski-ch kolorowy-eh filmów fabularny·ch,

s. Szwedowi.cz - Niedostatecznie sprawna praca laboratorium
przy ul. Piotrkowskiej 113, jak
wyJaśnia nam Wydział Zdrowia,
jest spowodowana ciasnotą lokalową. Wydz. Zdrowia stara się o
nowy lokal dla laboratorium. Po
za tym zaangażowano do laboratorium 2 nowe pracowniczki.
K. Wieczorek - Z „Letnich refleksji" n!e skorzystamy. Prosimy o dalszą współpracę.

Co na to Okręgowe Przedsiębiorstwo Detalu i Barów

Mlecznych?
U PRZYSZŁYCH ŻEGLARzY

Uczestnicy obozu żeglarskie
go w Tolkmicku, zorganizowanego przez Zarząd Okręgu Ligi Morskiej w Łodzi donoszą
Stała czyotelnlczka. Odpis listu przesłaliśmy do zainteresowa- nam, że czują się dobrze i zdo
bywają

nej instytucji.

stopień

żeglarza.

P1 zyszli' żeglarze współzawod•
Zainteresowany, Nowa Huta. 1) Interweniujemy. 2) Najprościej niczą indywidualnie oraz zebęctzle jeżeli uda się Pan do skle spolowo z uczestnikami ośrod
pu, w którym nabył Pan ubran;e ków centralnych Ligi Morski·~j
i wyjaśni sprawę. Weksle z pew- w Giżycku, Jastarni i Krusznością wykupili żyranci.

wicy.

M.

-

Córeczka Pani może uezęszczać do Podstawowej Szkoty Muzycznej
przy ul.
Jaracza 19 gdzie obok przedmiotów ogólnych będzie miała także
przedm!oty muzyczne. Po godzinach lekcyjnych bęctzle mogla
ćwiczyć w szkole.
S7'cz~paniak.

Stały
się do

czytelnik. - Zwrócil!śmy
Pols!{iego Radia z prośoą
o prz.ypominanie słuchaczom. że
po godz. 22 należy ściszyć głoś
niki.

Organizując wieczorki arty•
młodzież ośrodka nawiązala serdeczny kontakt :.!
miejscową ludnością. Przyszli

styczne

żeglarze

przesyłają

łódzkim

nia.

kolegom

"· .

iil~l~

swoim.
pozdrowie·
(SZ)

p~0es~~iiśc;;;wn~~ z~nt~~~~::r:1ej I~ GtOSOW

insty~ucjl.

Dwukrotnie Już pisaliśmy o ko•
uruchomlenia
baru
mlecznego na stacji Łódź-ICallska
ale Jak dotyehezas nie do·czekallś:
my się Jasnej wypowiedzi ze stro
ny Kolejowy-eh Zakładów Gastro•
nomieznyeh.
Staraliśmy się nawet zawstydzić K.Z.G.
ja,ko
godny
na~ladowania
F. Wyrobek, Bydgos7JCZ. z przykład
nadesłanych materiałów nie sko- przedstawialiśmy„. Koluszltl.
rzystamy,

K. Nlemle-c, Młod:i;iejowlce k .
Kra•kowa. - Li.st Pani przekazaliśmy do „Ruchu", który jest kolporterem pism.
Z. Klimek, Kolumna. - Winni
zajścia, jak nas informuje DOKP.
będą surowo ukarani.

nieeznoś-01

W

mlędzyezule

otrzymal!śmy

Jerzy P. - Abonamenty ulgowe do kin można nabywać od l
do 7 każdego miesiąca. Zbio0rowe
jednorazowe bilety ull(owe na
wszystkie seanse
może zakupić
rada zal<ladowa Instytucji, w któ
rej Pan pracuje.

pismo z Okręgowego Przedslębior
stwa Detalu i Barów Mle·cznych
w Łodzi, z którego wynika, że s:a.
nowhl<o nasze Jest słuszne i„. wy
maga przeanalizowania na szczeb•
lu Centralnego Zarządu Mleezar•
A. Ne-cel. - Sprawa Pana jest sklego I K.Z.G„ a Przedsiębior
w zasadzie załatwiona pozytyw- stwo zawsze chętne jest zrobić
n ie, nie możemy więc interwe- wszystko eo by mogło służyć za·
niować.
spokojenlu potrzeb Judzi pracy.
Praeownl•cy spółdzielni
„Szamot". - Uwagi słuszne, wykorzyMote wlę.e
zainteresowane In•
stamy przy okazji. Pozdrawiamy. stytu-cje przeanalizują, Ullgodn!ą,
„Przyszłość Robotni-cza" t K. B. zadeeydują, za,dyspon.ują l... uru·
nr 250 - Budynek przeznaczony -chomlą bar mleczny na stacll
jest do rozbiórki, nie mo~na więc Łódt-Kallska. Byle mo:!:llwie szyburządzać w nim punktu usługo
ko.
wego.

ZGUBIONO kartę me1-1 ZGUBIONO kartę melKrinke Lucja, dunkową wydaną przez
W dniu 17 lipca 1952 roku zmarł
3 m. 14.
gm. Dmenin na nazwisko
ZGUBIONO kart<: mel- Kapica Jan zam. Kodrab.
S. t P.
dunkową
na
nazwisko ZGUBIONO
wejściówkę
ZYGMUNT FEDEROWICZ
Wllgocka Anna Wólczań- fabryczną na nazwisko
Kierownik Działu .lU'edyoowego N HP
ska 153.
(9437-G) Nowalt Alic.la Łódź. ChyIII Oddział Miejski w Ł-Odzi.
ZGUBIONO dwie -legit. rowska 14--5.
(10051-G)
W Zmarłym tracimy nieodżałowanego
tramwaj.owe i wejściów- SKRADZIONO kartę mel
kolegę i kierownika, zasłużonego i od-1
kę fabryczną Maria Sob" dunkową
H-VIII
5281{)
czak Wojska Polskiego Jegit. zw. Zaw. 33690 Jan
danego pracy zawodowej i społecznej.
40-51.
(9766-G) Wojtkiewicz Łódź, Koś
Dyrekcja, Rada Miejscowa., Podsta.wociuszki 17.
------wa Organizacja Partyjni! PZPR i PraZGUBIONO legit. Ubezpi.ecz. Spol„ kartę mel- ZGUBIONO leg!t. Ubezo.
cownicy NBP III Oddz, Miejski
dunkową
na nazwLs!rn Snot. na nazwtsko Adam
w Łodzi,
Maria Stasialt, Kilińskie MMusiak · Aleksandrów,
go 16=10.
(10052-G)
(97C8-G) Zieio~ 6.
ZGUBIONO kartę mel- ZGUBIONO kartę mela 19 lipca br. zmarł nagle nasz
dunkową
nr H-VI 97-35 dunkową, legit. zw. zaw.
any mąż i tatuś
na nazwisko
Gustaw 2 tramwajowe, pokwitoChojnacki ul. Antenowa 3 wanie na złożone dokuś. t P.
menty, wejściówkę faZGUBIONO kartę mel- bryczną. Wojciechowska
dunkowa
na nazwisko
WŁADYSŁAW
Marianna Kubiak, Kon- Bronls',awa Składo~a~
gresow.a 68.
(9770-G) ZGUBIONO zaświadcze
Nabożeństwo za spokój duszy zmarzwolnienia z pracy.
łego odbędzie się w dniu 24 lipca o goSKRADZIONO Jegit. Zw. nie
leg!t, Zw. Zaw„ kartę
dzinie 8-ej rano w kościele św. Józe.fa
zaw . Prac. Ptzem . Chem. meldunkową, pokwitowaOddział w Łodzi na naprzy ul. Ogrodowej.
Wyprowadzenie
na złożone dokumenzwisko Edward Kaczma- nle
ty, legit. SP. Zenon Piezwłok nastąpi z tegoż kościoła w czwarrek
Łódź,
Wilsona
35.
-~
v
Ł<;>dzi
nazwisko Gajdotrzak Łomżyńska 1.
tek dnia 24 lipca o godz. 18 na Stary
7 0 0.
WICZ Tadeusz .
(9426-G) Z'GuBioNO"leli~
cmentarz katolicki. W. głębokim smutku
legli.
Zw.
Zaw. Prac. Prz2m. Chem. ZGUBIONO
ZGUBI0'.'110
mel-1 SKRADZIONO
mel Oddział w Lodzi Aleksan Zaw. 200361 Ryszard Kopozostają
dunkową
na nazwisko dunkową i pokwitowanie ner Boczo1'i, Srebrzvńska ~tań<:-ki
A. Czenv,..,ne1
żona, synowie i rodzina.
Kurowska Wacława wieś na złożone
dokumenty 6
(9772-G) 39--47.
(10"50-Gl
10128-G
Grabów gm. Dobrzelin Buczkowska Maria ł.ódź 7GUBlONO
legit,
Zw.
ZGUBIONO kartę melpow. Kutno.
(9697-G) 14 kol. I.azowskiego 40.
Zaw. Marian Malcz:vński. dunkową
na nazwisko
8.!::_•elczvka 34-lO_. _ ___ Stanisława Naslałek Łódź.
Napiórkowskiego U!f--1.
ZGUBIONO legit. szkol-1 ZGUBIONO kartę melZGUBIONO leglt. Ubezp.
ną Państwowej
Wyższej dunkową
na nazwisko
Spal. Józef Koliński Hu~ ZGUBIONO legi!. Ubezp. Szkoły Pedagogicznej na Feliks Rzeżnicki
im.
Łódź
loro 26-35.
<B627.Gl Spoi. na nazwisko Zy- nazwisko Feret Marla.
ul. Zachodnia 54.
'
Franciszka Zubrzyckiego Łódź, ul. M. NoZGUBIONO
przeoustkę gmunt Kolega, Zana liC.2· 11111111111111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n
stałą
344-296
wydaną ZGUBIONO Jegit. Ubezp
wotki 163 przypominają, źe stosownie do
WYDAJE Instytut Prasy „CZYTELNIK"
przez Łód.zkie Zaltladv społ . Cecylia Jurewicz, :Redakcja I Ad.ministr~cja, Łódź, ui Piotrkowsd!:a 96,
Kinotechniczne
na
nazwi
Konstantynów,
Ła.s~a
~o. ~tel. Centrala ;·83-00, Red. Nacz. 1~5-64, godz. przyj.
uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów
ska Henryk Kuryłek.
ZGUBIONO kartę mel- :12-13. Sekretarz odpow . 204-75, godz. przyj. l!f--l 2,
z dnia 14. 12. 1950 roku wszelkie zażaleZGUBiONO~iściówkę dunkową
na nazwisko l5dział gospod~rczy 141-lQ. dział sportowy 208-95,
fabryczna. Nazw'sko Wla Leszek Nowaczvński _ :::
dział miejski 114 ·32, dział listów 143-80.
nia i odwołanla załatwia dyrektor lub je- dvslaw Wiśniewski Obr. Łódź, ul Rzgowska 15 ERedakcja ręk?pis?w ~1ie zwraca, za treść i terminy
St!'ling~adu 29.
(9~0-G)
_G)
I
og!oszen me bierze odpowiedzialności.
19755
go zastępca w piątki od godz. 15 do 17. ZGUBIONO kB;te mel- ~ 31 ·
- - - iDział ogłoszeń Piotrkowska l04a, tel. 111-50 i 114-75,
dunitową
nr A-H - VII ZGUBIONO
świadectwo
czynny 8-15, w soboty 8-14.
Jeśli w piątek przypada dzień. , wolny od
29527 Piaseczna
doirzałości WYdane przez :Prenumeratę miesięczną z! ł.05, kwartalną zł 12.15
2(~4 ~d) Państwową Ogólnokształ- a!Pólroeznie zł 24.30 pny.imują wszystkie Urzędy
dziak Cecylia.
pracy, dniem przyjęć jest najbliższy dzień
cącą
Szkoł 0
K;)resoon- ;:i Agencje Poeztowe oraz lt.stonosze ml·eJsey i wi~jZGUBIONO Je-gil Ubezo. dencyjną ł.6dź, Antoni ;:scy na terenie całej Pol&kl w terminie do 15 ka:t•
powszedni tygodnia.
, " .,.,, , , „„;„
1918-K
Spał.
Marcin Olszewski Kurkowski Sieradz. Kra- :
dego m-.ia na okres na,stępny.
prok
Miedziana 12 11.
kowskie Przedmieście 21.
, - ~ Redaguje KOLEGIUM ltEDAKCYJNE
• ,Za.k!. 91at, .R.s„w, ,._Prasa," ,...., ~oclźt ul, 2:wu.rk,i 17. ,...., Paipier: druk, mat. liO !§I',
· P-3.-11!7li9
J)ZIENNIK- ŁODZKl -nr-176 (2492) 5
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Dziś

- godz; 17
finał biegu

na 5000 m
------------------------------------~------------~~-----------------------------------------

olimpijskim mistrzem w biegu jedynek

· Uroczystą Akademią uczcili
'w Helsinkach polscy olimpijczycy Swięto 22 Lipca, uchwalenie Konstytucji Polskiej R.P.
Ludowej i Zlot Młodych Przodowników.

Polak Kocerka

.zdobył

roku ubiegłym na aka- horyzoncie sportu radziecmistrzos- kiego, Ten wysoki brunet,
demickich
, twach świata w Berli- o niezwykle silnych mięśnie osady Związku Radziec- niach rozpoczął swą karierę
na siebie w
zwróciły
kiego
klubie „Krasnoje Znauwagę wszystkich. Podziwiami~"· gdz~e trenował pod
no wioślarzy tego państwa o!<Iem . ?aJlepszych fachowjako bardzo silnych i dobrze cow w10slarstwa.
technicznie
przygotowanych
biegów,
Wygr~~ł wiele
zawodników. Mistrzem aka- al_e zwroclł na sieb!c szczedemickim został Kacerka, a golną uwagę dopiero w roku
Sulin 1951, kiedy to na .mlstrzosreprezentant ZSRR . „ od
tw ach ZSRR m łod ziez ~P
był trzecim na mecie.
znaku wioseł wyraźnie do•
. .
Przed olimpiadą, gdy nasi
łgłosu, a w JeJ gronie
wyjechali do Moskwy na tre- ~z~.
ning i Kacerka przegrał z 1 m ~ ow. .
W biegu Jedynek do decYmało u nas znanym przeciwnikiem, mówiono, że przy- dującego pojedynlm doszło
Polaka b,?ła między ;riuka!owem a Żyliporażki
czyną
zła łódź, gdy tymczasem okaC1 obaJ ~o~rze zapon~m.
pogromcą w1.adając! się w1oslarze praże tym
zało się,
Kacerki był nie kto inny, wie „dz1ub w dzlub" przyjak właśnie obecny mistrz byli do mety. Pierwszym był
Tiukałow. Tuż za nim 0 rok
olimpijski Tiukałow.
liczy zaledwie starszy od niego Zylin. CzteTiukałow
i
N·. d
22 I t
ie awno w ęc za- rokrotny mistrz ZSRR, 27a a.
w
zajął
swym talentem na letni Demjanow
błysnął

W

Na akademię w wiosce olimpijskiej Otaniemi przybył charge d'affaires Polski w Finlandii Krawczyński oraz przedstawiciele bratnich narodów.

Brawo hokeiści !
Polska drużyna hokeja na traWte wnosi tyle ambicji i poświęcen ia do gry w meczach o zajęcie lepszego miejsca w turnieju
ol impijskim, iż teraz zapewne
n ikt n ie wątpi, że zawodnicy tego
tt1alo dotąd u nas popularnego
sportu zasłużyli w zupełności na
wyjazd do Helsinek.
Wczoraj Polacy rozegrali mecz
2e Szwajcarią i odnieśli zwycięstwo 1:0.
tygodniu,
:Jeszcze w bieżącym
dzięki tej osta t niej wygranej, ro
zegrają spotkanie o piąte miejsce
w turnieju ze zwyciezcą meczu
Niemcy zach. - Austria.

radziecki Tiukalow

Wioślarz

W dniu
22 lipca

d:

I

I

medal

b~ązowy

tym biegu dopiero 3-cie miej
sce.
Ale wróćmy do wczorajszerepreNasz
biegu.
go
zentant Teodor Kacerka który po dwóch zwycięstw~ch w

po
Tiukałow
olimpijskiego
biegu skrzyżoskończonym
wał wiosła, tak był wyczerpa
ny .tą fantasty.czną. walką ja-

do finału zajął
m1eJSCe,
trzecie
dla Polski obok
zdobywając
Jokiela drugi medal.
.
·
Kacerka stanął na starcie
·
f' ł
b'
iegu ma owego . mec.o wyczerpany przedb1egam1, zawdzięczając jednak nadzwyczajnej ambicji Kacerka zostawił za sobą jeszcze dwóch

Wspaniały

zakwalifikował

repesażach

k1ei dawno me widziano na
torach regatowych świata.

się

sukces
gimnastyczek ZSRR

cGtatecznie
zaszczytne

stał

Czechosłowacją

się najlepświata, a

na rozmokłei
(Helsinki -

stare rekordy

fi ńskiei

bieżni -

obsługa własna)

Brązowy medal Kocerki był
zadośćuczy
sprawiedliwym
nieniem za potężną porcję roz
przynieśli
jakie
czarowań
znów lekkoatleci.
Zaczęło się w oszczepie, kie
dy Sidło rzucił zaledwie 62.16
a Radziwonowicz 61.56. W ten
sposób obaj zostali wYelimiponieważ minimum
nowani,
kwalifikacyjne wynosiło 64
metry. W tej konkurencji du
zwyniespodzianką było
żą
cięstwo Amerykanina Junga.
Jego wynik 73.78 jest nowym
rekordem olimpijskim. Srebr11y medal zdobył drugi Amerykanin Miller - 72,46 m. a
mieji:·cu
dopiero na trzecim
Hyytlał
uplasował się Fin nen - 71.89. Czwarte miejsce
zajął Cybulenko 71.72 m., 5-ty
- Danubici1 (Jugosławia) 70.55
m . 6-ty Kużniecow (ZSRR)
70.37 m.

WALKA O ł)ŁUGOSC SKOKU
W skoku w dal Duńska zakwalifikowała się do fin::iłu.
ale wspaniała forma Australij
ki Williams. która już w <>Eminacjach uzyskała 6.12 m. o

ustanowił nowy rekord olimpijski czasem 8.58,0. Taki sam
wynik uzyskał zwycięzca dru
Anglik
przedbiegu
giego
Dicksley, za którym uplasowa
li się Fin Rłntenpaa orę.z
W trzecim
Apro (Węgry).
przedbiegu mało dotąd znany
Amerykanin Ashen(eł~r • urwał 7 sekund z rekordu Kuż
niecowa, uzyskując bardzo do
bry wynik 8.51.
Piątkowy finał w tej konkurencji zapowiada o;,trą wal
kę, w której należy oczekiwać jeszcze wspanialszych wy
ników.

W TRÓJSKOKU
REKORD SWIATA PĘKŁ!
Wajnberg znalazł się wśród
15 zawodników, którzy osią
minimcim
wymagane
gnęli
kwalifikacyjne w trójskoku 14.65 m. Dwudziestu innych
1.ej
odipadło w
jego rywali
pierwszej próbie, ale już pod
czas eliminacji stało się jasne, że walka o zwycięstwo
toczyć się będzie między rekordzir.tą świata Brazylijczykiem Da SHva. a rekordzistą
Szczerbakowcm
Europy
(ZSRR).
Finały przyniosły fantastycz
Brazylijczyka ny wynik
16.22 m., lepszy od jego włas
nego rekordu świata, a Szczer
bakow, który zdobył srebrny
medal, skoczył 15.98 m. us'.a
nawiając nowy rekord Związ
ku Radzieckiego i Europy.

DevoSkoczek Wenezueli
nish wynikiem 15.52 zapewmł
sobie brązowy medal. Dalsi.:e
trzy miejsca zajęli: Ashbaugb
(USA) - 15.39 m., Nielsen
(Norwegia) - 15.13 i Słmuro
(Japonia) - 14.99 m.
Wajnberg skokiem 14.76 za
Tak, jak
jął 10-te miejsce.
wielu innych Polaków startu
jących po raz pierwszy w tak
poważnych zawodach, Wajnl>i!l.łg był • bardzo zdenerwowa
ny i w finałach oddał ~ylko
jeden prawidłowy skok. Dwa
następne niestety przekroczył.
;
POJEDYNEK
DWUSTUMETROWCÓW
olimpijski er.asem
Rekord
20.7 sek. wyrównał Ameryka
nin Stanfłeld w finale 200 m.
a dwaj jego rodacy Baker i
Cather mieli tylko o jedną
dziesiątą sekundy gorsze wy
niki. 32-letni Bałley zajął 4-te
wymiejsce czasem 21 s-ek.
przedzając Lałgha z Jamajki
- 21.2 i Brazylijczyka Bonbofa - 21.2.
'
JUŻ W PÓŁFINALE
REI\.ORDY SWIATA

Szwecja-Aus1raa 3:1

I

Bułgarią.

Wyniki regat

po starcie wszyscy
bardzo
narzucili
szybkie tempo, dochodzące do
45 uderzeń na minutę.
się do
wysunął
Tiukałow
przodu i objął prowadzenie.
Tuż za nim trzymał się zwycięzca z poprzedniej olimpiady Australijczyk Wood.
radziecki przeWioślarz
szedł teraz do długich i silnych uderzeń oddalając się
coraz bardziej od swoich ryTymcwsem Kacerka
wali.
walkę z
prowadził · zaciętą
Foxem (Anglia). Po przejetoru
dystansu
chan~ _ pół
Wood zaczął zwiększać temPO i jak gdyby zbliżył się do
ale ten 500 m
Tiukałowa,
przed metą rozpoczął mor.der
czy finisz.
Pierwszy linię mety przejea za
chał Tiukałow (ZSRR),
nim Wood (Australia) i Kocer·
ka. Czwarte miejsce zajął Fox
Stephen
(Anglia), a piąte
(Afryka Połud.).
Zdobywca złotego medalu

byty

wioślarskich
W

Zaraz

Polscy
na

biegach regat wio
Helsinkach wyniki

finałowych

ślarskieh

w

następujące:

Jedynki

1)

Tiukałow

(ZSRR)

8.12,8, 2) Wood (Australia)
3) Kocerka (Polska) 8.19,4.

ą.14,5,

Dwójki podwójne l) Argen'.yna

7.32,2, 2) ZSRR 7.38,3, 3) Urugwaj
7.43,7, 4) Francja 7.46,8, 5) CSR
7.53,8.
Czwórki bez stern.ika 1) Jugosła
wia 7.16, 2) Francja 7.18,9, 3) Fin
landla 7.23,3, 4) Anglia 7.25,2, 5)
Polska 7.28,2.
Czwórki ze stei:nlidem

1)

CSR

7.33,4, 2) Szwajcaria 7.36,5, 3) USA
7.37, 4) Anglia 7.37;2, 5) Finlandia
7.43,8.
ósemki 1) USA 6.25,9, 2) ZSRR
6.31,2, 3) Austria 6.33,1,

Twardokęs "., ~· "~~·· ~

i

Pawłowski

wyeliminowani

we florecie
W Helsinkach rozpoczął się
we
indywidualny
turniej
florecie mężczyzn, w którym
startowali dwaj Polacy: Pawłowski i Tward·okęs. Broń ta
nie była ich specjalnością toteż ten występ potraktowano
jako przygotowanie do :urnie
ju w szabli.
Pawłowski i Twardokęs od
padli w eliminacjach, jednak
na swym koncie zanotowali
kilka cennych zwYcięstw. .l\/L
in. Pawłowski zwyciężył mls
trza USA Rooda.

zapaśnicy

IDćłCJe

Dziś rozpocznie się w Helsinkach indywidualny turniej
zapaśniczy w stylu grecko rzymskim, w którym r.tartować będą czterej Polacy: Tobela w wadze koguciej, Szajewsld w lekkiej, Gołaś w pół
średniej i Gryt w średniej.
się
zgłosiła
Do turnieju
W konkurencji drużynowej
największym rekordowa ilość 254 zapaśnijest
Deszcz
o.le ków. Losowanie w poszczegól we florecie złoty medal zdolekkoatletów,
wrogiem
choć codziennie jakby na złość nych wagach od?ędzie się t.uż ?yła. Francja przed Włochami
rozmiękcza on bieżnie, skocz przed rozpoczęciem turnieJu. 1 Egiptem.
nie i rżutnie, w Helsinkach
znakomite rezultaty,
padają
przekreślające większość staolimpijskich.
rych rekordów
Kobiety rywalizują w tej dzie
Na wiele tygodni przed roz-1 24 - godzinna audycja nadadzinie z powodzeniem z męż
czyznami i dziś po świetnym poczęciem igrzysk, amerykań- wana przez wszystkie stacje
rezultacie Australijki Williams scy dziennikarze skrupulatnie telewizyjne stanowiła potężny
w skoku w dal, inna jej r')- wyliczyli, ile zloti1ch medali atak na kieszeni.e przeciętnych
uzyskała przywiozą ich sportowcy z amerykańskich obywateli.
daczka Strickland
Bing Crosby, Sonia Heni<',
fenomenalny wynik w biegu Helginek.
W tym prawdziwym szale Dorothy Lamour, Bob Hoffena 80 m. przez płotki. Już .,,.,.
zapomnieli cztery gwiazdy Hotlywood, a
ćwierćfinałach Strłckland wy obrachunkowym
równała rekord świata u~yr.1rn jednak przeliczyć stan kasy k,., obok nich Tarzan-Johny Weisjąc równe 11 sekund. W pólfi mitetu olimpijskiego. Gdy do- mutler, Joe Louis, Walcott, ba
urwała 0,2 sek. z tego konal tego Amery Brundagf' nawet Dempsey i wetera.n Jim
nale
znakomitego czasu, wpisując okazało się iż brak co najmniej Thorpe apelowali do ofiarno§ci
się na listę rekordzistek świa 600 tysięcy dolarów na sfinan- społeczeństwa. Zo>rganizowano
naprędce koncert życzeń. Wyta czasem 10.8. Był to zresztą sowanie ekspedycji.
Rozpoczęły się wędrówki po stąpili także wszyscy reprezenktórym
bieg. w
wspaniały
druga na mecie Sander - Dn- przedpokojach najbogatszych tanci olimpijscy z Brownem,
magała (Niemcy zach.) uzys- 1udzi USA. Potentaci amer-I}- Don Lazem, Fuchsen, Gordiekała także wynik lepszy od re )Mńskiego przemystu i banków nem i Stanfieldem na czele.
Szturmując do portfeli oby10,9 i taki okazali się nie czuli na prośby
świata kordu
sam czas miała Angielka Des sportowców. Na próżno oczeki- Uiateli a.merykańskich, zdowyjazd
na
forges. W drugim przedbiegu wana tej pomocy ze strony byli pieniądze
· · k iej reprezentacji.
•·
· o.impi3s
· wy d a3e
G o ł u bi czna j a rządu. Truman c h ę t nie
triumfowa ł a
Bogata Ameryka, w której
!ZSRR) 11,2 sek. przed Blan- millony dolarów na bombardokers Koen - 11,2 sek. i Buch wanie wiosek w Korei, ale nie potężnym strumieniem plyną
dolary na cele wojny i zniszczener (Niem. zach„). Należy t tu wyda ·nawet centa dla sportod'
·
k
ma, okazala się za biedna · ,a
dodać, iż BlankeTs K oen s ar wego i pokojowego igrzys a.
Amerykańscy
W tej beznadziejnej sytuacji sportowców.
towała mimo zakazu lekarza.

zawodniczki radzieckiej
raz
wielu mCzudiny, a także
nych zawodniczek redukow.a-:
możliwo::ic1
ła do minimum
naszei młodziutkiej reprezentantki. Duńska skoczyła tylko
5.55 m. I ten wynik wystardopiero
czył jej do zajęcia
Zwyciężyła
11-tego miejsca.
wyn:Wl'lłams (Australia)
kiem zaledwie o 1 centymetr
gorszym od rekordu świata,
który wynosi 6.24 m.
Piłka
Srebrny medal zdobyła Czu
dlna (ZSRR) - 6.14 m., co je>t
nowym rekordem Związku. R;a
dzieckiego. :r1a trzecim m 1eJS
Ćwierćfinałowy mecz piłka1
uplasowała się Angie.l~a
cu
Cawley - 5.91, a dalsze m1~Js 5ki rozegrany w Helsinka~n
ca zajęły: 4) Schmclzer (Niem pomiędzy Szwecją i Austrią
zach.) - 5 90 m., 5) Lnst (Ho zakończył sią zasłużonym zw;1_
landia) - 5.80 m., 6) Tlurkina cięstwem
SzwecJI
drużyny
:u (2:1).
(ZSRR) - 5.81 m.
Austriacy grali zwłaszcza
w pierwszej częsc1 zawodów
NOWY REKORD POLSKI
bardzo dobrze i prowadzili na
Nie powiodło się także Kie wet 1:0, jednak Szwedii opala.sowi. Startował on w dru- nowali sytuację, a będąc zes
gim przedbiegu na 3 km ~ polem lepszym kondycyjnie w
i::rzeszkodami w tal) silne] efekcie zwycieżyli kwalifiku
konkurencji, że wyni.k >l,15 jąc się do półfinału. S~w.ecja
min. dał mu zaledwie 11 :te jest mistrzem poprzednie) omiejsce i nowy rekord Pols r~J. limoiad:i; w :i:~n?ynie.
W dnm dz1s1eJr.zym odbęJą
Eliminacje Steeple - Cha'iU
mec1.e
nasteone
stały na poziomie nie spotyka się dwa
Dziś ta wYborowa stawt<:a
f' 1
·
nym dotąd w historii lekkoa-1 ćwierćfinałowe .. Węg~y spot- znl·e
l r,_y li!~ w _1~a e.
Już w pierwszym l~ają się. z Tur~Ją, zas BraZYtJetyki.
. ZOOTVEL
przedbiegu Kuźnlecow (ZSUR) l!a z N1emcar.:u zach.
Il JlZIENNIK ŁODZKI nr 176- (2492)
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szym wioślarzem
Kocerka jednym z najleps eh
zy ·
JAKI BYŁ PRZEBIEG
WALKI
wioślarze

Kruszą się

.

I

Jałmużna

.l

Finałowy bieg na 5000 m ro
zegrany zostanie w dniu dzisiejszym. Nie będzie na trybunach ani jednego pustego
miejsca. Po biegu tym Zatopek poweźmie ostatecznie deco do startu w biegu
cyzję

W środę przez cały dzień w tur
nleju gimnastycznym kobiet rozgrywane były ćwiczenia dowolne
(w układzie własnym). Zawodnicz
ki radzieckie zdobyty wlęksżość
medali w poszczególnych konku- maratońskim.
rencjach, a w klasyfikacji dru;i:y
nowej ZSRR zajął zdecydowanie
pierwsze miejsce przed Węgrami,

wioślarzy,

Tiukałow

Nie przebrzmiały jeszcze e..;
cha fap.tastycznej walki w bie
gu na 10 km, w czasie której
fenomen bieżni, Emil Zatopek
zw:ycięsko rozprawił się & całą koalicją zawodników.
Po tym · nadzwyczaj ciekawym biegu, trzymającym w
napięciu nerwowym 70 tys. Wi
dzów zgromadzonych na stadionie olimpijskim nadszedł
rozegrania biegów elidzień
minacyjnych na 5000 m.
Znane są już nam nazwiska
finalistów. Nie ulega najmniej
sze.i wątpliwości, że walka o
złoty medal rozegra się między
takimi zawodnikami jak Zatopek, Reiff, Mimoun, Anufriew,
Schade i Andersson.

przyszli z pomocą niektórzy
aktorzy filmowi, słynni niegdyś
k' · ś ·
t
t
sl?or owcu. an=.er i i piewac?••
ki .•!

Na zdjęciu: u 'góry - Emil zatopek (CSR), n doin - l\1lmoun

(Fra.iu~Ja)

Tabela wygranych
4 KRAJOWE.J LOTERII PIENIĘZ,
4 DZIEN' CIĄGNIENIA
Ili RZUTU
Wygrana 100.000 zł padła na nr

35882

Wygrane po 60.000 zł padły na
nr nr 45709 74830 81401 139222
Wygrane J>o 40.000 zł padły na

nr nr

21371 28320 44664

Wygrana 20.000

144662

Wygrane
nr nr 52242
Wygrane
nr nr 37761

130634

Zł

po 10.000

padła
zł

na nr

padły

na

98591 102334 147437 149107
po 5.000 zł padły na
58405 63242 105033 125501

Wygrane po 2.000 zł padły na
nr nr 1999 2806 5510 39801 428<8

45884 49144 54228 55861 78967 102697
109460 119913 120395 122215 126lflj.
129416 1356ii2 143793
Wygrane po 1.000 zł padły na
nr nr 9806 13083 14108 14592 16252
26112 26840 30896 33066 35236 41001
47535 54!8J 54657 56459 57891 64349
65748 68122 71603 74050 76228 80840
81513 93276 107868 113379 114759 116179
116836 120365 122077 123296 126214
128193 137472 140422.
Wygrane po 400 zł - 2735 12361
12535 15090 18357 19051 20663 21425
24307 25022 27999 28472 30560 32340
33650 353491 36603 37591 40267 40592
40608 44767 45995 46569 48033 48799
50277 51340 52010 56850 58630 60603
61368 63363 64687 63::8; 5;;549 65864
69256 72221 74533 75138 75306 75494
76708 79205 79501 80030 81126 82535
84788 87096 87224 91219 91581 94159
94537 97451 97833 109070 112207 115256
119394 120007 121574 123836 125807
126107 129973 130247 130956 133168
134586 135894 136426 137891 138061
139472 140159 141577 142121 144744
144863 146909 147534 147979 149651
WYGRANE SERYJNE

i

Wy graną seryjną w wysokości
40 zł otrzymuje każdy numer losu kończący się na: oo 09 12 21 27
30 39 43 46 51 56 57 58 59 61 67 n 75
84 85 94na95. numer taki pa78 O79ile83 jednak
dla już wygrana w ciągnieniu nr
rzutu ł Krajowej Loterl! Pienlęt-

I

sportowcy malo mają w Hel- neJ numer ten wygranej seryjnej
sinkach powcdów chwalenia nie otrzymuje. Wygran,,. seryjną
• otrzymuJe w tym wypadku na, d
· k .
·
się opie q t pomaca w.a z pan- stępny nie wylo~owany ,teszcze
·
I wy~szy numer ~osu~ /
stwowuch._

