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POMYŚLNY PRZEBIEG

ALKI O ZBIORY
' WARSZAWA, U.1. SPRZ~T ZBO Z TRWA JUŻ WE WSZYSTKICH
.WOJEWODZTWACJI. W WOJE WODZTWACH POt.UDNIOWYCH
J CENTRALNYCH ZNIWA ROZWIJAJĄ SIĘ W CAt.EJ PEŁXI.
Dzię~i

~pr~wnej

realizacji
zobowiąza'lt lipcowych, zwięk
szonej pomocy ośrodków maszynowych oraz sprzyjając2j
pogodzie, roln.icy w tej części
kraju zebrali już ponad polo
wę żyta. W niektórych miejscowościach województw południowych PGR, spółdzielnie
produkcyjne i gospodarstwa
indywidualne przyst11pily do
zbiorów pszen.icy ozimej.
ozimego
Sprzęt jęczmienia
i rzepaku ozimego jest już we
województwach
PRE~YDENT BOLESŁ~ W wszystkich
otrzymał (oprocz na ukończeni.u. Omłoty tych
BIER1!
opubllkowanych : poprzednio) I zbóż, dokonywane zwłaszcza
depes~e gratulacyJne od prze- w PGR i spółdzielniach . probezpośrednio w
wodmc~ącego Prezydium Zgr?- dukcyjnych
mad~ema Ludowego Alban- polu wykazuJ·ą że tego-roczne
' , są wyższe
· roślin
·
' tych
i;kieJ . .Republ"k'
. 1 1 L u d oweJ· - pLony
<J:eorg11 Damianowa, przi:;wod".' niż w r. ub.
Natychmiast po sprzęcie
mcz~cego. .Rady ~r~zydialneJ
:\Vęg1ersk1eJ Republiki LudoweJ
Sandor Ronai, przewodni-1-------------,.,j• ł
czącego Prezydium zgromadzenia ~~dowego Albańskiej Re-1Nowy
publlk1 Ludowej - dr Omer

Depesze

do Prezydenta

Bieruta

~ okazji
Swięła Odrodzenia

d

Nlskan~.

przewodniczącegol8

Prezydmm Wielkiego Hurału
L~d?wego Mongolskiej Repubhk1 Ludowej - G. Bumacende, przewodniczącego Prezydium Wielkiego Zgromadze~ia
Narodowego Rumuńskiej Rebliki Ludowej ....,.. dr Petru
Gtzy:y oraz od Harry Pollitta.
Depesze gratulacyJ·, ne d o P re~
7.ydenta Bieruta nade ł r1 ó sa r w
nież ·
·
Prezydent Republiki Argentyńskiej - Peron, prezydent
Republiki Francuskie' _ A _
u
J
.
r1ol, generalny gubernator Pakistanu - Ghulam Mohammed,
prezydent St. Zjednoczonych
Brazylii - Vargas, król Danii
król Belgii - Fryderyk,
Baudouin, prezydent Konfede-

d . .po Lla•

USA

rujnują

d

nasz han el

Anglicy

mówią
racji Szwajcarskiej - Kobelt,
prezydent St. Zjednoczonych
Meksyku - Aleman, szachin11
szach Iranu - Mohammad ReDziennik „Times" stwierdza .
za Pahlavi, król Egiptu - Fa- że wysokie bariery celne, jald
ruk, prezydent Republiki Tu- mi otoczyły się Stany Zjednoczone, uniemożliwiły wszelkie
reckiej - Celal Bayar.
próby rokowań handlowych
'·
i:odejmowanych przez Anglię
po wojnie. Anglia - podkr~:
może zapewn1c
śla dziennik Występ
sobie egzystencję i spłatę dlu
gów jedynie w warunJ;:ach
~wobodnej wymiany handlowej ze wszystkimi krajami

i pisze Times"

Opery Śląskiej

z baletem

Fontanna
Bachczysaraju

Jutro
!Cl-el ' TT
Wszyscy czytelnicy ·
„Dziennika Łódzkiego„
spotkają się na stadionie

całego świata.

,.lVŁ~NIARZA"

by obejrzeć l>OryWającą
opowieść

ALEKSANDRA PUSZKINA

i

usłyszeć pięhią
muzykę

Borysa Asaflewa
Wszyscy zaopatrzyli się już
w bilety.
A ty?
Jc~u nie
uczyń to natychmiast
Mo?1a Je •nabyci jeszcze w
ceme zł. 5 r 10 m. in. w
MOI (Piotrkowska 104).
PTI'IC (róg Płołl'kowskiej
I Traugutta).
KMPiK (Piotrkowska 86)
I redakcji
„DZIENNIKA

t.ODZKrnGO",

z de-legatami wolno wje
na stację. z otwartych ok!en wagonu wychylają się uśmleehnlęte twarze. Setki o.cze•lrnprzyjazdu dele-gatów mlo·
j~ej
dzieży skandują: Po-kój, po-kój!
z„ ehwlli: delegad 9 krajów fią
Jut: na pe,ronie.
Kol. Sawczuk podbiega do ciem
nej Kan Kll·Sun, wręcza jej kwia
ty. Bukietami kwiatów obdarowa
ni :r.o • t a l ą wszyscy gokle. Nie
tylko kwiatami. Kaz;k Laskarys
zdeJmuJe swóJ ZilfP-ow.s·ki krawat 1 zawlą.zuJe na szyi Kim·
Pom. Ofiarowuje go wraz z se.rdeeznym uśelsk!em.
W Imieniu mlodzle~y lódzldej
wi.ta •i prąlaci6ł 11 bl~klch kra

Goście

oprowadzani przez
naczelnika budowy wiceministra inż. G. A. Karawajewa i
naczelnego architekta Warszawy inż. J. Sigalina przybyli do osiedla mieszkaniowe
go budowniczych na Jelonkach, gdzie zwiedzili budynki

mieszkalne i wzorowe urzą
dzenia socjalne.
Następn.ie na terenie bazy
produkcyjno - składowej na
Jelonkach inżynierowie radzieccy pracujący przy budowie zapoznali gości z organizacją prac, a także z najno-

wocześniejszymi

urządzenia
umożliwia
mechanizację

mi technicznymi,
pełną

jącymi

robót.
Po przybyciu na plac budowy Pałacu Kultury i Nauki
Rzeczypospolitej
Prezydent
i prezes Rady Ministrów obejrzeli postępy prac przy zafundamentów pod
kładaniu
· , · .„
budowę.

Odrodzen!a
łw l ęta
ze>staly pinwsze warstwy betonu pod fundamenty wy
sokośeiowej części Pała.cu Kultu•
ry l Nauki,
Na zdjęciu: fragment betonowania fnnclamentów,
W

Lud Iranu
przeciwko

wyst~puje

pa·chołkom

imperializm.u

Dzień żałoby narodozabitych i 800 rannych w Teheranie •
We). Demonstranci niszczą portrety i pomniki szacha • Manifestacje antyamerykańskie w całym kr~ju

przedzleń

położone

CAF -

fot.

Dąbrow!eclti

go

LONDYN, 24.. 7. POTWIERDZA SIĘ OBECNIE WIADOMOSC, ŻE
PREMIER GHAWAM ES SULTA NEH ZDOŁAŁ ZBIEC ZA GRANIEZNANYM
W
NADAL
SIĘ
WZGLĘDNIE UKRYWA
NICĘ,
MIEJSCU.

Okazuje się, te wbdze lrall~kle, jaJ< donosi agencja United
Press, ś'l\rladomle podały falszy
wiadomość o are-sztowanlu
wą
go, aby osłabić <>burzenie ludności z powodu krwawej masakry demonstrantów, do•konaneJ
w dniu 21 bm. W rzeczywistoś
ci Ghawam es Sultaneh w ogóle
nie był aresztowany.
Jak wynika z doniesień pragy lrańskl·ej, w dniu 21 Up.ca w

Tl"heranle zo„talo zabitych 9t
osób, a około 800 odniosło rany, Krwawa masaltra demonfitranitów, d<>konana z rol'lkazu
Ghawam e" Sultaineh, wywołala
ogromnP oburzenie mlenkań·
·-cow stol!ey Iranu. Doszło do
nowych po<.rtnych demtm~!l;oa•
których
cjl protesta.cyjnych,
uczestnky domagali ~lę 111J~o
wego ukarania winowajców roz
lewu krwi. Gniew ludu obr6eil

Za kulisami zamachu stanu\
w

Egipcie

24.1, z Kairu donoHlluly Pasza. był premierem Egi::>tU tylko przez jeden
o pólnocy gen.
dzień. 23 bm.
Mahomed Naguib do•konał za·
maehu stanu, obsadzając wojskiem główne urzędy, stacje ko

·

PARYŻ,

szą:

w gościnie u młodzieży łódzkiej
Pociąg

WARSZAWA. Dnia 24 bm. Prezy<lent Rzeczypospolitej
Bierut zwiedził tere ny prac, związanych z budową wysokościowego Pałacu n:ultury I Nauki. PrezydentoMini·
Rady
preze1
wi Rzeczypospolitej towarzy szył
strów Józef Cyrankiewicz.
Bolesław

* * "'

Delegaci 9 krajów
chał

Kultury i Nauki

W woj .łódzkim w sprawnym wykonywaniu prac żniw
nych przodują chłopi powiatu
łowickiego. W powiecie tym
członkowie spółdzielni produk
cyjnych i chłopi większości
gromad zakończyLi już koszenie żyta. Chłopi ze spółdzielni
produkcyjnej w Jachowicach
oraz z gromad Złaków, Zduny i Kompina, pragnąc jak
najszybciej dostarczyć zboże
do punktów skupu, przygotowali już na placach mlocarnie GOM-owskie do których
zwozi się żyto bezpośrednio z
pola.
W wielu gromadach woj.
łódzkiego chłopi stosują w sze
rokim zakresie przy sprzęcie
żyta pomoc sąsiedzką.

Z bohalerskiei Korei, Algeru i Francji •••

O GODZ.

Pałacu .

zbóż rolnicy dokonują podory
wek i sieją poplony.

NRDffi101Stracyp1y

b
BERLIN 24. 7. Dn!a 23 . m.
Izb~ Ludowa NRD prz!Jęła
proJekt „ustawy o dalszeJ demokratyza_cH str~ktury i pracy o:ga?ow pa~1stv:o~c~ R~
„N1em1eck1eJ
prowmcJach
„,
'· t
br! . D
emo;,r~ yc.zneJ . .
pu i n
Ustawa prz.ew1duJe podział
NRD na obwody, które dzieNowy poJą się na okręgi.
dŻiał administracyjny ma od-;
powiadać nowemu rozwoj:>V:~
gospodarczemu oraz zapewn1c
pracę terenowych
skuteczną
·
organów władzy.
-...-

zwiedził tereny budowy

J6w przewodniczący Zt. ZMP
Lewandowski.
Tak odbyło się powitanie dele·
gatów młodzieży zagranicznej w
t.odzl.
Jest w~ród nich koreań~ka pirtyzantka Kan KII-Sun, jest redak
tor naczelny francuskiego pos'.ę
pisma młodzieżowego
powego
Je·st Wleska Gieorglewlez z Bulga
ril - Bohaterka Pra-cy Socjali·
sty;:zneJ - tkaczka, która w ciągu J,5 lat wykonała 2 plany 5-lct
nle 1 pracuje jut na poczet trze·
ciel plęclola.tkl, jest mlodzld AJ.
geru, Francji, Danii„.
Spotkamy s'ę z nlml Jutro na
uroozyst<'J wieczornicy w .Utodzle:iowym Domu KuJtuey.

le,owe ltd. Król Faruk p0>sp!e•
sznle uznał Nagulba glównym
dowódcą wojsk egipskich. Pr~
mierem mianowano Hl Maher
Paszę.

Nowy premier przebywał w
czasie wojny w areszcie za kon
szachty z hitlerowcami. Obecnie je'St on związany z amerykańskim ambasadorem w Egipcie.

•

• •

Austrlacki
WIEDEŃ 24. 7.
dziennik „Der Abend" donosi, że w czasie ostatniej konferencji Acheoona, Edena i
Schumana w Londynie omawiana b.yła sytuacja w Iran ie, Egipcie i Tunisie, Trzej
ministrowie doszli do wniowalka przeciwko
że
sku,
wzrastającemu ruchowi narodowemu w tych krajach jest
jednym z zasadniczych zadań
polityki na Bliskim i Środkowym Wschodzie.
Aoheson zaproponował skoordynowanie prac wywjadów
trzech mocarstw zachodnich
Srodkowym
Bliskim
na
oraz utworzenie
Wschodzie
tajnego ośrodka kierowniczego nad służb~ wywiadu.

Frezer

Smoczyński

z ZM im. Strzelczyka

nie tylko pneelwko Ghalll'lę
wa.m u Sultaneh I Jego naJb:..iż
sr.ym wspólpu.„ownikom, l· "z wykonał
przedwli:o szachowi,
równlet
6-lełn~ego
który powierzył Ghaw~ es
Sultaneh misję &f1>rmowania
Frezer z Zaldadów MechaDemon&tranel wznct~ili nicznych im. Strzelczyka wynądu,
okrzy'kl:
konał w <lniu 23 bm. 'a.'\dania
uPrecz z szachem!„, „Chcemy Planu 6.letnie.go, W ten sporepublik!!" Liczna .1rupa d.e- r.ób Smoczyński uczcił dzień
I zrealimons~rantów wdarła się do ate Swir,ta Odrodzenia
J:t>r nadwornego fot~rafa ua- zował zobowiązanie długofa
cha, nl>Sztząe portrety sza.cha t lowe podjęte ku czci 60urodzin Prezydenta
członków j.ego rodi:lny. w par- rocznicy
ku oraz w jednej z dzielnie mia Bieruta.
8ta zniszczono dwa pronnlkl n.a
Zaznaczyłi należy, ie Smo'..
cha, W wielu fabry>kach odby- cz:vński ol!-0k pr:i.cy zawodoły się strajki prote-stacyjne.
wej znajduje czas na aktywJest
społeczną.
Czwartek obchodzony był Jako ną pracę
I
dzień żałoby narodoweJ dla ucz- członkiem Rady Zakładowej
czenia pamięci ofiar masakry. przewodnic?:ącym komisjj by.
(o)
W całym kraju odbyły clę de- towo-mieszkaniowej.
mon„tracje, które miały wyra.
tnie charakter ant.yfmperiali·
.Jak podaje agencja
styczny,
United. Press, w Tehera·nle dewznosili okrzyki:
monstrand
„Precz z Amerykanąm!!", „Nie
ch.cemy, aby rozsiewali t.utaJ
~1ad
zarazki dżumy!" Mle.szkańcy
PARYŻ 24. 7. KontynentalIsfahanu demonstrowali m. In.
przed amerykańsl<ą misją woJ- ne wydanie „Daily Mail" do&kową, wznosząc &krzyki: „Precz
nosi, iż rząd francuski z.niósł
z dorad.cami amerykańi!lklml!"
embargo na dostawY sprzętu
Według doniesień agencll Uniwojskowego dla Hiszpanii
ted Press, jeden of!cer amerykański zosfal poturbowany.
frankistowskiej.

zadania

Planu

Pinay
dostarczy broni
rytu
dla

Pierwszy medal
olimp1J$kl
dla
POl!;kl na tgrzyOlimp1J6kaeh
6'kf.ch w Hel~ln·
kaeh zdobył 11:im
Jokiel,
nastyk
zajmując w ~wt

czenlach wolnych
II mJcjsee no.tą
19,15 pkt.
Na zdjęciu: Joczasie
w
lcltl
twlezeA wołny·ch

Derek Karfun

QJirpP.iada
ZSRR

Książki

-- 59 medali

Zamiast reporlatu

o „niewinności"

HELSINKI 24. 7. Po pier"'szych czterech <Iniach XV
Igr:r.ysk Olimpijskich (20, 21,
l 23 bm.) w punktacji ogólnej
prowadzi Zwl?,zek Radziecki
- 281 pkt. przed USA - 163
pkt. I W<:g:t·ami - 47 pkt.
ZSRR zdc-był dotychczas 59
medali olimpijskich (:l!J złotych, 26 srebrnych, 4 brą:r.'1>we). USA - 39 mcdalj (22
złote, 8 i;rebr11ych, 9 brą:n1wych). Węgry - 18 medali (2

Zatopkowa

„wsp.ółpracy"

L<>ndyn, w lipcu.
Gdy do redakcji przuszla.
i autoryzowimą .J:>iografię von
że w spótdzielnf
Rundstaedta, piora generała wiadomość
Ważną metodą prowadzen la. propagandy nazistowskiej
r:rodukcyjt~ej Wiączyń ma sie
wśród zacllodnio-niemiccklego społec:i:cf1stwa jest wyda.wa- Blumentritta.
Pojawiły się także książki odbvć piękna uroczystość prze
nle książek byłych poplecznik ów Hitlera. Wydawcy zastrze1
gaj;i, się przy tym zawsze gor ąoo, że nie mają nic wspólne- byłych urzędników nazistow- kazania, szlandaru przzcho4•
skich, ja~ r:ia pr~ykład książ- 1niego za najlepsze os~r,gnięc;~i
9 srebrnych, 7 brązo_ go z ideologią publikowanych utworów.
J zł<tte,
kierow:ii1c
I wycb).
Mówi się czytelnikom, że ksią<U•i te - a zwłaszcza. pamię !~a von. We1zsaec.tera, asa re- 1produkcyjne
rohego natychmia;,t
tniki „wybitnych" dzll!Jaczy nazistowskich - są przyczyn- z1mu hitlerowskiego i długo- dzialu
leh1iego kforown~ka. mini3ter- porozumial się w te.i spraw·.e
ki~m d.o historii i dlatego należy je cenlt w Imię „akademi
cklej bezstronności". V~ l'Zecz ywistości jednak książl>i te są stw~ SJ?raw. zagranicznych, a 'i z wiceprzewodmcz.qcym Pow.
\\'ęgry-iurcja
Rady Nclrodowej.
próbami wybielenia każdego hitlerowca i zwalenia całej tak7:e kilku mnych. . .
W czasie krótkiei ro.zmowy
~ist~ ta wystarczy _Jako doW olimpijskim turnieju pił winy za zbrodnie nazizmu na nieszczęśliwy zbieg okoliczn·opokonały ścl. Celem wybielającej propagandy jest przygotowanie zbr0
Węgry
karskim
wod, ile ~z.a~_ano sobie !rud~, telefonicznej zdoła.no u.staZ.ić
Turcję 7:1.
duiarzy do służby w nowym, amerykańslto - hitlerowskim a,bY prz,_,d,'.a~ić spoLczen- u której w11jazd i kiedy można
brytyJ~k.em:i" „hitlero- spodziewać się powrotu t .:e
.SLW1;1
Niemcy zach. wygrały po \Vchrmachcie.
wski pw1kt widze_n1a , a zw!asz tu wyjeżdża.3·t:tcym z Pow. Rad!}
dogrywce z Brazylią 4:2. W
.,
W tych dniach ukazały się Recenzje z tej książki w praaby tym nazistom kto··zy ł
wynik
czasie
normalnym
• I Nm odowcj samochod.zie zna.j'
d , ".
był•.·r tak pochle cza,
w Londynie jedne z ostatnich sie br"ty;iskieJ·
mogą przy ac się An:eryka- dzie się miej.sce dla sprawo'
J
brzmiał 2:2.
- i jedne z najbardziej per- bne, że za8tanawiano się po nom . w p_rzygoto"".aniac? ~~I zdawcy prasowego. Wszystko
fidnych pamiętników nazisto- czyjej właściwie stronie i za ja noweJ . WOJ.ny, dac mo~nosc Wi"C wydawało się jasne.
wskich, - autobiografia Fran- ką sprawę walczył Rommel. W zwalenia wmy za swe mecne
.
,
•
za von Pappena. Należy zazna Wielkiej Brytanii wydano rów czyny na kompanó·"" z woli na
Dopiero w m?Ws~ystkc?:
że to nie von Ęappen mez
czyć,
ksdążkę generała Spei- rodów straconych· w Norym- :nen~ie oa.1azdu. okazało się,
ze me przewidziano rzeczy pisania dla o walkach w Normandii b ·d e
pomysł
na
wpadł
trudnej wprawdzie do przewie_r
__________
swych pamiętników i kolpordzenia - ale skądinąd nietowania ich na rynku wydamianvważnej.
zwykle
Ziołu
bvło
wniczym całej Europy zacho- __________
świecie
Naro
Radzie
w Pow. Tego
wicie
...;,..;;,
dnie.i. Wydawcy brytyjscy 5
na (ZSRR) - 48,35, 5) Kehby (Da raz)r jeździli do Niemiec zadowei znajdzie się ktoś maj~ł
O
nial - 46,23, 6) Mltlle-r (Niem.
chodnich, nakłaniając von Pap
I ff! ą cy swoje naJzupetniej indy1~1,.S
zach.) - 44,37, 7) Cia<:hówna
dualne zdanie na temat 3ak
mtli
U
pena do pfaania i omawiając
44,31 - rekord Polski.
powinna w71g!qdać współpraca
. .
.
.
.
z nim szczegóły projel~towanej
Ulicar:ii _sto!1cy zdąza1ą 1~.L\ - Czegoś podobnego jes:- z prasą. Otóż w chwili gdy
książki.
Wiśle niezliczone szeregi d;ie•.v cze nie widzieliśmy - slyszy- samochód mial ruszyć, p1·zemłotem
Von Pappen 7..arobi na tym cząt i c~ifopców. Po o?u stro- my dokolil - po prostu jak w j u:odniczący Pow. Rady N aronie mniej niż 150,000 dolarów, nach ulic gr<?madzą się tlu:n- bajce, jak sen.
dowej uznal za wskazane
bowiem pamiętniki jego uka- nie wars.zawiacy, oldasku_Ją_c
Rzeczywiście jak sen są te oświadczyć, że sprawozdawca
żą się we wszystkich krajach gorąco
m_lodzi;,z, mijające z blyskawiczną sz;;bl prasowy do ·wiączynia .. nie
n~3lepszą
c~ermak (Węgry)
Europy zachodniej i w Sta- która z rownie ent1~z3a_styc'"- ko~cią, nieza.pomniane chwi!e. pojedzie, z powodu brakt miej
Ne tlzwyC'.IJaj za.ciętą walkę nach Zjednoczonych, a tygo- nyrn zapalem potrafi się ba- /.:.tore spędzamy w stolicy. Ale sca w antach.
ptoczyll w finale rzutu mło dnik „ The People", wyda- u;ić jak p:cicować.
Czy nie można byl:o ilo§·~i
. na.~pię~11;iejsze snu ~ ma.rzeni.a
tem zawndnicy pretendujący wany przez. brytyjską Lab:mr
Od _Ma.;iensztat1,1, -po dalel·:i na3lepie3 .u:zeczywistnia r1;a- osób wyjeżdżających prz11wiParty, zamieszcza je już w" Czernialww rozbrzmiewa we- sza młodziez, walcząc o Soc3a- dzieć wcześniej? Przecież redo pierwszych tr:;iech miejsc, odcinkach.
da.1<.cja na pewno bylaby w
solo - jak nigdy dotąd - bez lizm.
dwaj Węgrzy Csermak 1 NeKsiążka ta jest próbą wy- troska
swem1i pracownikowi
~tanie
wrzawa dziesiątków
meth oraz Niemiec Stcrch.
bielenia siebie i ukazania swej tysi~~y najlepszej ~lodzieŻjj 'ft ~oo słuden'ów
zape_t.?nić . środek lokomocji:.
Coz, kiedy ob. przewodm•
rekordzista osoby w ja_k najh'pszym świe z roznych st-ran kraJu. Ba- UV.V
Dotychczasowy
tle. Von Pappen pomagał w u- wią_ się, taficzą, śmieją, śpieczqcy uznal! że ~akakolwiek
świab Węgier Nemeth, liczą
Hitlerowi U'aJą.
drogi
torowaniu
rozmowa Jest niepotrzebna.
cy 35 lat, jak również będą<:Y przed 1933 rokiem, następnie
WARSZAWA 24. 7. O kolo Odgrodził si.ę od wszi;stkich
zmierzc'i.
zapada
Powoli
w tym samym wieku
wszedł w skł.ad jego pierw- Wspaniały kamawal
nadwi- 10 tys. młodzieży ze wszyst- drzwiczlw.mi służbowego au.ta
Storch musieli uznać wyi- szego g.abinetu, a potfm pia- -~lański w calej petni. Zablys~'.J kii;:h wyf.szych uczelni w kra- - i pojechał. Sp1·awozdawca
20-letnlego Csennaka, stował stanowisko ambasado- już pierwsze iluminacje przę- ju zgłos1ło się do studenckic!1 wrócit do redakcji bardzo zdd
szość
ra Niemiec i:Jit]erowskich w seł na moście Poniatowskiego brygad żniwnych, które przyj wiany, że d2-iś w 1952 rok·iL
który ostatnio poczynfl barWiedniu i Turcji. Wina jego i na 1noście Sląsko-Dąbrow- dą z pomocą PGR-om na Zie- mogą się jeszcze zdar.wć takie
d~ du:l:e postępy_
nie ulega żadnej wątpliwości. skim. Wokół wesolych mia- miach Zachodnich w sprzęcie wypo.dki „współpracy" z prasą.
Csermak (Węgry) wynikiem Pamiętnik.i von Pappena są ~teczek, modeli szybowców, i omłotach zbóż. Począwszy od I zastanawial się, czy przypad
60.34 m zdobył złoty medal próbą zrzucenia z siebie te.i kiosków z napojami i slody- 25 lipca studenckie brygady kiem nie nadszedł już czas
ollmpiJskl, bijąc Jednocześnie winy i umożliwienia w ten c~ami, gromadzą się rozbaw~e rozpoczną pracę w dwutygod- styl owej współpracy radykal11ie zmienić.
sposób Amerykanom wykorzy ni uczestmcy zabaw. Wszędzie niowych turnusach.
rekord świata i ustanawiając stania jego osoby.
panuje wzorowy porządek.
Dochodzi godzina 21. Za
rekord olimpljPowiedziałem wyżej, że pa~ym samym
-4.
sld. Srebrny medal zdobyf miętniki von Pappena są osta chwilę ro.zpocznie się wspari ict
tnlmi z serii podobnych pu- ł!J pokaz ogni sztucznych.
Storch (Niemcy zach.) 58.86 blikacji. Pełna ich lista jest ·wszyscy
z niecierpliwością
m, brązowy - Nemeth (Wę doprawdy imponująca i świad spoglądają ku górze.
Potężny okrzyk zachwytu ...
gry) 56.82 m. Na 4 miejscu czy, ile zadano sobie trudu,
PARYZ, 24.7. Jak dono.!11 „Ce
setki ognistych,
Dziesi~tki,
umożliwić byłym naziCzechosłowak aby
1Się
uplasował
Soir", matka pTzebywającego w
różnokolorowych rakiet wyb.i.Dad.ak wynlklem 56.81 m. stom wykazanle w Wielkiej cha nad Warszaw't, rozpry~
wlęz!enlu :onaneg·o bojownika o
Brytanii swej ,,niewinności".
pokój Henri Martina otrzymala
Piąty był Redjkin (ZSRR).
kując się w kwiaty o fantaMieliśmy już autobiografię
stycznych ksztaltach.
Ust p_odplsany przez szefa l<an Śwl~towei
Guderiana, książkę
generała
#
i
'°
prezydenta. republiki.
Coraz wyżej unoszą się pióro <:efarl1
w
o Mannsteinie (utrzymaną
pusze ognia. Na Wiśle pojaLis'. stw!erllzia, że Hem·1 Martin
b~rdto pochlebnym tonie), na
moze być wypusu:zony na wo.I
wiły się pierwsze, bogato iluświata
pisaną przez członka Labour
BUKARESZT 24. 7. Kominość pod Je!lnym tyl'ko waruuminowane statki.
Party i posła do parlamentu,
m przez płotki książki generała Haldera i Z wyciem i świstem kręcą kiem jeśli p, Martin przyczyn! tet Wykonawczy światowej
na
Federacji
z a p r z e s t a n l a Demokratycznej
się do
się ogniste młynki, wybuch.iFinał biegów 80 m. przez Giseviusa o Hitlerze, a także
ogólnonarodowej kam·panll na I Kobiet, który obradował W
Jct nowe Sflwy rakiet, i oto ..
brystratega
znanego
książkę
plotki kobiet, przyniósł naBukareszcie, uchawilił rezoz ogni sz.ucznych wykwitają rze·cz uwolnienia jej syna.
wyniki: 1) Strick- tyjskiego, kapitana Liddell portrety Pnzyd-znta Bieruta i
stępujące
Kaneelaria prezydenta re·pu- lueję w sp:aw~e. zadai'l FedeHarta, w której wiele miejsca Chorążego Pokoju Józefa Sla- bllki - pi>ze w związku z tym racji w dz1edzmie wzmo.tenia
10,9 land (Australia)
rek. świata, 2) Gołubicznaja poświęca on omawianiu stra- lina..
„Ce Soir" - powinna wiedz;eć. aktywności w obronie dziecka.
11,1, 3) Sanders tegii i polityki generałów hi(ZSRR) że nie można zagłuszyć glo•'t Druga rezolucja uchwalona w
W chwilę potem zapala s·ię
11,1, 4) tlerowskich.
(Niem. zach.)
na.rodu, który ror.Iegać się bę- Bu~areszcie, dotyczy zadań
wzdłuż brzegu napis:
zach.)
(Niem.
Soenbuchner
Poza tym ukazały si~ paKonst;1tuc,ia
ż·yje
dzle z coraz większą sllą. Naród k'._aJOWy~h organizacji Federa„Niech
11,2, 5) Desvorges (Ang.)
miętniki feldmarszałka Rom- Polskiej
ujął sprawę Henr! Martina. w CJl w dziedzinie walki o rówRzeczypo~politei
11,G.
mla, wydane przez jego żonę. Ludowej".
1nouprawnienie kobiet.
swoJe ręee.

1

1:1
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fZHCila

50,47

_z_._____

Ciachówna rekordzistką Polski
7 w
w oszczepie
Minimum kwaliftkują-ce do fina
Nasza jedyna
łu wynosilo 38 m.
reprrze•ntantka w tej konkurencji, Clach6wna przekro·czy;;t minimum już w pierwszym rzucie,
osia gając 39.96.
w elimina.cji Czudina (ZSRR)
wynikiem d6,17 pobiła re-J·ord ollm
pijsl<i, a ZMopkowa (CSR) wyrów
na.ta rekord olimpijski - 45,57 m.
się zaclęla
toczyła
pomiędzy
złoty
Zatopkową I Cxudiną.
xwydęs\<O
o.siągająe
podkreśllć, te w
50.47.
o~lą~nęlo
ai 5

flnale

W

medal

walka o

Z pojedynku teg!l
wyszJ1. Z:ltopkowa,
fiTrzi>ba
zawodniczek
nale
w:vnlk le1pszy od poprzedniego re
kordu ollmpiJsklego.
Ciachówna za fęla <Siódme mlejaee, bijąr. re1kord PO'!sl<! wyulkl~m
44,3t (po11rzedni relrnrd Ciachówny ~•.05).
Wrniki oficjalne: 1\ Zatoplcowa
50,17 (rekord olimpijski),
(C~kt) 2) Czudlna (ZSRR) - 50,01, 3) Gor
ezakowa (ZSRR) - 49,76, 4) Zybl-

złote

----medale
radzieccy

2

Za,aśnicy

na..pierwszym

m 1e.1sf'u

HELSINKI 24. 7. Trzydnio
we walki zapaśnicze w stylu
wolnym zostały zakończone,
suprema.efa
Dotychczasowa
tej konkurencji zoTm·cji
stała 11rzełamana. przez dosko
zapaśników radziecnałych
kich, kt.órzy w punktaeji zespcłowej ~jęlJ pierwsze miejsca-23 pkt„ przed Szwecją27 pkt. i Turcją - 25 pkt. Reprezentanci ZSRrt zdobyli
2 :r,l<>te medale, 1 srebrny a
w dwóch wagach zajęli czwar
te miejsca.

w

·m~sf!f zami
w hokeiu

bufa!

W fin~.1owym m~cztt

trawle> Indie
e:1.

pokonały

N!em<:y zach.

wygrały

hoke.'a na
Hólan!li<:
2:1

z 'Au-

r;trią.

Dziś Pol~'<a spot.Im. t<lę 7. drutyo 5
wa!czą-0
Dą Niemiec zadl.,
mieJs·ce.

J a!<

w dniach

może wzniecał

że

.· .
K r n a wa ł n a d W

Rzut
- 60,34 rn

I

na z" niwach

I

I

W obawie przed narodem

szantażujq matkę Henri

Martina

Iz obrad

federacii

l(ob:e!

Rekord
80

którv
także miała Murzynka,
Przecież grefina Lizetta
\.,clą:i; z nią przebywał i wszęd:de za nią. chodził, wywrac~ł
gałami i szczerzył gębę w sprośnym uśmiechu!„. Czyżby 1ry
On to
był czart!... Panienko Maryjko frydecka. ratuj!...
w niej lubie7:ne o<;nie i amory„.

Murzynka nie .ma, ?o go zabrala
Uciszył się, uspokoił.
sobą grefina Lizetta, opuszczając grafa 1 małzonka Prażmę.

Spoj1·zał na zegar z Amorkiem. Wciąż tyka i tyka. wskazówki wędrują z cyfry na cyfrę, a tamtych jeszcze nie ma!. ..
Ale przyjdą!. .. Ilei: musiał się natlumaczyć staremu gxafowi
Prażmie, że już czas, by odprawić sąd nad cza~·owni~ą Lucą
i spalić ją na stosie, gdy się jej dowiedzie, ze 7. diabłami
kramarzy. A dowieść la.two, Wszak to ona naisto zadusiła
dzieciatko Barbary, i:ony rekt0ra Miscet.iusa, które miała
z tamtym poróbcą Ondraszkiem porodziw::zy je w chałupie
Baby Lucy. Dzieciątko- żyło. potem u:narło, a Baba Luca
v ykopała jego ciałko z ziemi.
Graf Prażma odymał usta i machnął niedbale dłonią. Nie
chciał uwierzyć. Uwierzył dopiero wtedy, gdy ludzie przyr.iet\li wieść, że Ondra~.zek u Babv Lucy...
- Cr,? - wrzasnął graf Prażma. - Ondraszek żyje? U
Ei.by Lucy? ...
- U Baby Lucy, jaśnie panie!
- Ondraszek? Nicdźwied7.ie go nie zeżarły? Diabelska
to sprawa! - dziwił s'ię gra!.
- Iście, że diabelska, jaśnie panie! Ludzie donieśli. że 'l
~zarow~!CY Baby Luc.Y, że ona go wyl~czyła przy pomocy
~-;abcls,c;ch .sztucz_ck„ ze tam znowu kramarzy z tą Barbarą,
zoną św1ęl~1. p~m1ęci rektora Miscetiusa. którą to wagantowie o~łp?biil, rozruch w~z:-~<:li w mieście, oprawczego mistrza i Jego pachołka zabili, S·zkody moc uczvnili sponie'
·
wierali...
. ~achnął się niecierpliwie graf
- Dobrze, dobrze!„.
'.f'o O~draszek zy~e!„. Ha, niedoczekanie jego!„.
~i:azma. liiie ma grefmy, me będzie m1 brzęczeć nad uchem, Ondra2 DZIENNIK .LODZKI nr 177 (249~

I

ff1etoda.

prowadzi w punktacji 'ogólne.i

-

z

......

s;-ek musi być powieszony! ... Czy to jednak prawda? - zastanowił się znienacka.
,,- Prawda, jaśnie panie! - przyświadczył gorliwie pater
San tan ur.,
zaskov;yczal starczym
- Odpłaci ml za grefinę!...
grosem, bo go znowu okrutny żal zdjął, że Lizetta gdzieś
daleko w świecie, kiedy on tu usycha z miłosnej udręki.
- Powinien odpłacić, jaśnie panie! - podjął skwapliwie
P<tter Santarius. Złożył dłonie na brzuchu i kręcił młynka
palc~.mi. - Powinien odpłacić, podobnie jak powinna odpłacie Baba Luca!. ..
- Luca nic mnie nie obchodzi! Ondraszka mi dajcie! •,,yrzeszczał Prażma, biegając w swych opadających pludrach
i;.o komnaeie.
- Luca wszystkiemu wir.ma. Luca jest czarownicą. Luca
go ~ lasu wyniosła, za sprawą diabła wyleczyła, duszę jego
zemsty ...
zapis·ała .c~artowi, Luca uczy
- JakieJ zemsty? - polękał się Prażma,
- Donieśli mi ludzie, że uczy Ondraszka strzelać do
a do nóg UkrzyUkrzyżowanego na rozstajnych drogach,
żowanego przypięła kartkę z imieniem i nazwiskiem jaśnie
pana„. że uformowała z wosku postać maleńką, do jaśnie
pana podobną i uczy Ondraszka kłuć szpilką oną kukiełkę.
- Ha! - zapiszczał grał Prażma i zakrył oczy, bo mu się
wstyd, jaki przeżywał w alkowie grefiny.
przypomniał
Grefina wtedy kazała mu się wynosić i poradziła mu pić
y.rywar z anyżu ja.ko a!rodisiacum. Widać, sprawa to cza-

"o

rownlcy Lucy!... Wszak w gi:iewie powiedziała, że g 0 uczaruje... To było wtedy, gdy Ją kazał pacholkom wysmagać
i wypędzić z obrębu zamku. Stała potem na rynku, groziła
i krzyczała ...
- Ludzie _wszystko mi donieśli, jaśnie panie! - nalegał
pater Santa~ius. - Powiadają, że Luca w izbie ma wbity
czop drew:iian:y "':' ścianę i gdy chce mleka, ów czop doi,
a ml?ko c1ekme Ja~ z krowiego wymienia.„ Że umie spo::ządzić „lampa .de vitae humane'' ze krwi ludzkiej, która
iest progn?styk1em .żywota wybranej przez si~ Oó:oby i gdy
zdmuchnie płomyk w onej
chce,. ~Y ow c~łowiek umarł.
lampie.... Z~wreszony u mnie nad drzwiami na sznurze
zakołysał
officinalis,
wianek baldnanu, alias Valer iana
si.ę, gdy ws.tąpila do mnie. Znak to więc, iż z niej czarown:ca!. Na o~;ogu wylatuje na Łysą Górę! Zio!:ami czarta do
siebie ,~abi, gdyż czart czci jest bardzo apetyczny i nią si~
uczy ją przeróż&;·ch czaroz '.ubo.sctą kontentuje. Za to
'
księsk1ch praktyk na szkodę ludzkiemu rodzajo"-7i!„.
D~ugo perswadował pater Santarius grafowi Prażmie,
wyh~7.ał, cytował za uczonymi książ!rnmi, które wyjmował
z połki i wskazywał na ich łacińskle tytuły, dowodził, powoływał się na Ojców Kościoła i przeróżnych świętych
~~zonych, na proroków i Pis :no święte, wyliczał te wszyst.
Ie horrenda czarownic, które wyczytał w onych księgach,
p'.·zypisywał je Babie Lucy już teraz bez ogródek, zapewniał, że to wszystko robota czarta i że ukróci się jego
swawolę, wyłamie pazury, jeżeli c·zarownicy Babie Lucv
wy_toczy się proces i spal\ na stosie!„. Nastanie wtedy pn~OJ w pali:;twie frydeckim, diabły porażone uciekn~ za
Jego granicę, jaśnie grefina wroci.„
- Wróci, powiadasz patrze? - ożywił się graf Prażma
który s[edział w wyściełanym krześle, obłożony puchowy:
mi poduszkami i słuchał ze znudzeniem ieg 0 dowodzeń.
- Powiadasz. że wróci? ...
(C. d. n.)

•

Mandaty karne za brud i

Nowy

niechlujsł

Brak obiektu czy zainteresowania ł

Sanitarne komisie kontrolne

wielki kocioł

fabryczny

higienie
o
k
' 1 p1 '

rzypominają

W Łód-rkleJ Fabry-ce Wlćkien
Sztu-cznyeh trwają pra-ce nad Jnj~dnego z największych
'5tala·cją
Prac„ in,;talakotłów w Łodzi.
<:yjno wykonywane P!l'zez Z.iednoczenie Budownktwa Urządzeń
91,
ul. Srebrzyńskiej
. Mies:iąc czystości przyczynił I przy
Kotłowy.eh w B~dz;nie będą zas1ę memalo do podniesienia Perlej 9, Srebrzyńskiej 65,
kończone w IV kwartale br. Konas~ego Przejazd 36 oraz w S·~lepie
st?nu sanitarnego
cioł ma być odc!.any do użytku w
rruasta. Jednak gdy w hpN MHM przy ul. Felsztynskie(al
połowie 1953 r.
wyrusz;i:ły lotne kontrol e. do go 19, gdzie ze ścian i sufitów
wszystk1ch wkładów zbioro- sypie się gruz a haki do wi-=wego żywienia, sklepów spo- sznnia mięsa 'są zardzewiałe .
. .
,
itp.
wytwórni
zywczych,
o.goJem do 18 bm. komisJe
- stwierdziły,
że spora liczba pl.acówe lc sai:i~arne skontrol?wały i. 733
zapomniala. o czystości i za- ~bie.dy sporządzaJąc przeszło
Wojewódzl<a narada aktywu
niedbuje poważnie przepisu ... oo mandatów karnych.
spółdzielczego z aktywem gospoWśród wielu zaniedbań kon
sanitarne.
darcZym rzemiosła indywidualneDo najczęstszych uchybiei1 trolerzy napotykali i na miłe
g<> odb~zle się dnia 30 bm. o
jak np. w sklestwierhigienie. któ
godz. 10 przy ul. Piotrltowsklej przeciw
dziły komisje w sklepach spo- pie MHD pr.zy ul. Obr. Sta126. Na naradzie tej zostaną omó- ,żywczych należa:
brak kart lingradu 7, którego personel
wione wspólne zad2nia spóldziel- zdrowia personeiu, niezakry- od czasu ostatniej kontroli po
czości i rzemiosła indywidualnego
wanie mleka, śmietany i pie- prawił się bardzo i mimo
na odcinku ronvoju rzemieślni czywa oraz a agan w maga- szczup ł e g o zap1ecza u t rzymub
d
.
czych spóldzielni.
zynie. Niedociągnięcia te stwi':!r Je parzą ek.
Komisje sanitarne zaphmoZgloszenia na odnowienie pre dzono m. in. w sklepie PSS
wały też w br. skontrolowanumeraty na czasopisma rad.ziecnie żłobków i przedszkoli, aby
przyjmują
lcle w IV kwartale
usuwając zaniedbania sanitar
~
L
wszystkie pla.cówki PPK „Ruch", ~-'"
ne zapobiec S•Zerzeniu się choiirzędy pocztowe, Klub MP i K,
Df?
rób zakaźnych, które atakują
listonosze oraz kolporterzy zakła
Numer byl nakr~cony W.!- w okresie letnim zwłaszcza
dowi.
dlug książki telefonicznej, jed dzieci.
Prży-chylają,c ~lę do powszed1 nak w sluchawce zamiast !Jobiektów
tych
Kontrola
..,,o :l:yczenia Polski Zwlązc·k czelciwanej instytucji odezwJ,l stwierdziła, że i na tym odMotorowy organizuje ponown'e się ktoś zupelnie inny. Wypa cinku istqieją niedociągnięcia.
kursy samochodowo - motocyklo- dek tak~ zdarza się niemal I tak w Dornu Dziecka im.
poporannych,
w" w godzlna,ch
codziennie każdemu posiada- J Krasickiego przy ul. Alekłudniowych i wiecziorowych. Za- czowi
aparatu telefonicznego, sandrowskiej 123 stwierdzono,
pisy przyjmuje sel<retariat PZM gdyż istniejący spis abone 1i- że z powodu mało energicznegodz. od tów jest częściowo niealctu- go kierownictwa, które nie po
ul. Piotrkowska 167
alny .
10-18.
&tarało się o zastępstwo, gdy
Dlatego posiadacze telefo- zachorował jeden z wychoNarada alctywu gos.podar.eze- nów powitają zapewne z uv-rnwców, a drugi wyjechał na
zrzeszonych w znaniem wiadomość że druk
spółdzielni
~o
urlop, dzieci były zaniedbane.
Związku Odzieżowo - Włók'lenni- nowe.i lcsic>,żki teiefonicznej
Stacja sanitarną-epidemioczym. wo.f. łódzkiego odbędzie się został ju-."' ukończony i że w
w dnrn 23 bm. od 9 rano przy ul. najbliższym czasie ukaże się logiczna rozpoczęła ponadto
od 10 lipca na s·zeroką skalę
ona w sprzedaży .
Piotrkowskiej 116.
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Pl.ĄTEK

25
LIPIEC
Krzyszt-0fa
JUT KU:
Anny
°WAZNE

17,

TELEFONY

Pogot. Ratunkowe 254-44
Strat Pożarne
8
Kom. MieJaka MO 253-60
Miejski Ośr. In.for. 159-15

18, 19,

,,Awantura

na wsi" g . 20 - dozw.
lat 14. Progr. dla
najmlod. „ICoJ>Clu-szek"
-"!OWY CW1ęcltOWsk1eo::o 151
i6
g.
Występy Opery Slasklej
g. 19 „Eugeniwsz Onie- MŁODA GWARDIA (dla
Zielona 2)
młodzieży gin"
młodzi dy
„Naprzód
POLSKrEGO
Il O·!SR:A
śwlata" do<1. „Poznaje(Jaracza 27-29) g. 19 16, 18, 20,
g.
góry"
my
„Grze.cit" (dla mlodz.
dozw. od lat 7
niedozw.)
MUZA (Pabianicka 173)
LETNI <Piotrkowska 94)
„Na grani·cY" dod. . „Roz
g. 19.30 „Objeżdźalnia
wój form zwierząt", g.
~ooh~<Czna
IS, 20, dozw. od lat 12
g. POI.ONI A
~[Af,y (Traugutta 1)
(Plotrl«1w<.ll•
19.30 „zielony gil"
67) „Seltretarz Rejlto·
1?-1u" dod „Czy wte-cie.
16.30,
g.
5-21,
ze...
18.30, 20.30, dozw, od
lat 12
DAJKA !Franciszkańska pp,,M,llWl'l!'lN!F 17.erom3i) „Cztery 5erca" dod.
skiego 74) „Dzi&w<!zyna
g
,.Lazurowy brzeJ!"
o białych włosa-eh" g.
18, 20, dozw. od '1~t 1i
17.30, 20, dozw. od lat 14
BAŁ.TYR (Narutowicza 20)
REKORD (Rzgowska 2)
potok", dod.
„Rwącv
nieczynne z powodu reod

0

A. s. nr 13 (Obr. Stalingradu 15), A. S. nL· 49
<Pabianicka 218), A. S.
nr !6 (.rar~cza 32), A. s.
nr 19 (Marsz. Stalina 50),
A. S. nr 17 (Wróblewsk~JP.go 54),

A.

s

nr 26

(Kopernika 26), A. S. nr
(Piotrkowska 67), A . S.
nr 53 (Plac Kościelny 8).
50

A S nr 41 (Al. Kośclu
szk! 48l dyżuruje codziennie.

0

„Ostrożnie

tru·dzna-", g.

Stołówki PSS w Łodzi po-1 staw!onej hodowli na bazie od
siadają ogółem około 9 tys. padków stoiówkowych. Jeśli
wskaż-

wziąć pod uwagę plany „Po-

n~ków, mówiących, że odpadk1 po 40 stołownikach winny
starczyć na karmę dla jedneg? tu~znik_a - PSS winn~ !'.?o-

wszcchnej" - zwiększenia ilości tu~zników j~szcze w tym

stołowników.

Według

roku o ca 100 proc., to nale-

ży stwierdz~ć, że uchwała rzą.

tys. tuczmkow
znaczenie te!j akcji zorganizo- s1adac 2o0
wało już u siebie odpowiednie Tymczasem tuczarnia PSS mie
pogadanki, ale inne nie śpie- ścł 300 szt. _ś~i!1, 100 szt. lmr,
100 szt. krohkow f 20 szt. oszą się.
Sądzimy jednak, że ORZZ wlec. Niezależnie od tego przy
hodowlę
założono
doloży wsz~ich starań, aby tuczarni
ryb w dość dużym stawie. Te
pobudzić' je do czynu.
ilości świadczą o dobrze po(h)

Na wysokos'ci· SO metp1o' w

żywienia założyły

O

'' oknie księgarni

DYZUlt POLO ZN ICZO- GDYNIA (Przejazd 2) Program naukowo-oś
GINEKOLOGICZNY
wiatowy nr 35-52, PKF
Dz1S d.yzurnie catą Oo
31-52, d-0d. „w pała·cu
szpital im. M. Curie
oę
„P·rze~ląd
mlodzi-eży",
ul. Curie
Skłodowskiej „Plov~portowy 3-52",
klodowslctej 15.
di w", „Hortoba.gy" g.

DZIS:

nkcję odczyłl)Wą, aby uświadomić wszystkich 0 sppsobach
zwalczania c.horób zalłażnych .
16 zakładów• pracy rozumiejąc

uchwały Hządu

clu z g·rurlma ub. roku o wykl'rzy~taniu przez zakłady odpadków kuchennych została
1}rZez Powszechną dobrze zrozumiarnt i zrealizowana.
Jak natomiast zrealizowały
uchwalę inne przedsiębiorNajwiększe
stwa łódzkie. ŁZG poprzedsiębiorstwo siadające 70 placówek zbiorów
rowego
nież tuczarnie, lecz w niej
li
mają zaled·Nie ... 42 tuczniki.
c zasem na szczycie jednego [ żywczego, jednym z dwóch KoleJ·owe Zakłady Gastronof a b rycz- prze.d&iębior.stw w Łodzi za,i- miczne nie posiadają nato· .
z łód zk'ie. h 1rnminow.
miast wcale tuczu świń i idąc
nyc11 mozna zauwazy ć ruszto- muJących się naprawą i budo
po linii nai,·mnieJ·szego oporu
· na kt'orym porusza się waniem kominów.
wnme
sprzedają zlewki kuchenne okilka malei1kich postaci. To .
- Praca murarzy komina- koliczm•m hodowcom.
murarze kominowi, specjaliśd
Nie· mamy odpowiednieod prac murarskich na dużych wych różni się zasadniczo od
wysokościach. Jest ich w Ło- pracy zwykłych murarzy. Spe g? terenu na zało.żenie tucz~r
clii nie więcej niż 30. Posłucha.i cyficzny charakter pracy n;ł n; - tlumac<:y się dyrek~.ia
my co mówi o pracy murarzy dużej wysokości wymaga od ~ZG:. Ty.mczasem w o.1~-0licy
kominowych ob. Józef Lewan- pracownika dużego opanowa- Łodzi st<1Ją do dyspoz!cJ1 tr~y
dowski, który od 25 lat pra- nia, zręczności i sprawnośdlplękne. tereny nadaJ,{lC się
cuje w tym fachu, a obecnie fizyczne.i . Na rusztowaniu pra ;vs~ama_le na tuczarnię. Je~t
jest kierownikiem robót w cują przeważnie po dwie 050 „, co ipsztowka Igna.cew .w maJą
Remonto- by, które muszą umieć pe- tku GS pod Ł<idz1ą, mewykoPrzedsiębiorstwie
Minister- radzić sobie w każdym· wy- rzystany przez. nikogo teren
wo-montażowym
stwa Przemysłu Rolnego i Spo padku. Trudno bowiem pytać w Probns:iezowicach pnd Zglc
się o radę z wysokości np. ;is r7:e~, administrowany rówmetrów (tyle wynosi wysokość rnez prze:I'. GS oraz 5-hektanajwyż&zego łódzkiego komi- rowy posiadający nawet buna w Fabryce Włókien Sztucz ctynki gospodarcze, plac na
• n 1'.
nych). A więc „kominowcy·' Sikawle przy ul. Brzezińskiej.
_l!5 -wt.f"ł"l>I li
Jest więc rzeczą jasną, że
muszą być też dobrymi fa„
chowcami. Nie rzadko zdarz:-, nie brak obiektu, lecz poproPIĄTEK, 25 LIPCA
się, że murarze muszą podczas stu brak zainteresowania spra
. o,
Wia<i~mośoCI:
63
5
12•114 • pracy walczyć z silnym wia- wą powoduje niewykorzysty7.5 ,
14.oo, 2i.oo, 23 .50 .
6.50 Muzyka ludowa, 1i. 45 Gfos trem lub natrętnymi owadami. wanie tak cennej karmy jaką
mają kobiety, 14.15 Muz„ 14.30 Szczególnie niebezpieczne r.;~ dla tr.zody chlewnej są zlewKoncert, 15.10 „OpowieS.Ci s-po.rto- „ataki" pewnego gatunku o- ki restauracyjne. (kas).
t
kt •
-""
we" M. Promińskiego odc. 2, 15.30
ore spo yka się prze
„Przegląd
sportowy" Dla świetlic d:11lec. _ słuch-., 17 .00 wauuw,
1-52, g. 18, 20 • dozw. wt.ad. popołudniowe, 17.45 Reper- ważnie koło kominów położood lat 7
taz z cyklu „Chiny ludowe bu<iu- nych w pobliżu Łodzi. Owad"
1 MAJA (dawn. Robot· .ią nowe życie", 18.00 Polskie pie- te duszone dymem i gazami
nlk) - dla mlo<iz. (Ki- śni ludowe, 18.2-0 Iwanow Radkie- wydobywaJ·ą S·ię z nimi z koHERCEN A. - Sroka zlodzleJ•
.ka. (Opowiada.nial. z rosyjskiego . '
„Górą wlcz:. Uwertura
l'lll)
lińskiego
rosyjska, 18.3Q
Nowele obyC'la.Jowe świetnego
dzl·ew.czi:ta" dod. „Rze- Radiowy Klub Ra-cjonallzatorów, mina, opadają na platformę
ka Kama" g. 17.30, 19.30 1.8.50 „o tym i owym" aud. Jacka rusztowania
hl P.lsarza rosyjskiego obrazujące ży
zaścielając
rosyjskiego w
cie
dozw. od lait 1.2
WolowS:kiego, 19.30 Muz. i aktu- warstwą dochodzącą nieraz XIXspołeczeństwa
wlel~u.
zrotnol alności, 20.00 „Ludziom Planu 6 - do grubości 2 cm.
;;o.rusz (Nowe
Stwai·z~
„Slub z prze-szkodami", letniego", 20.40 „Tarcze" 3 odc.
u
dod. „17 pułk", g. 17, opowiad. A . Czarskiego,
21.30 to poważne niebezpieczeństwo
19, dozw. od lat 14
21.50 „znacie to" - pośli2Dięcia się. Dlatego prałlJ:uz„ tan.,
(KUlńskiego
STYLOWY
więc posłuchaj'Cie", 22.00 Rep. z cownicy zabezpieczeni sa zaw123) „Nędznicy" I ser. Ollmp. w Helsinkach, 22.30 Muz.
·
dod. „w kraju socja- rozr„ 23.00 Węgierska muz. ka- sze specjalnymi pasami olizmu" 1-52, g. 18, 20, meralna.
przymocowanymi
chronnymi
Komitet domowy pos. przy ul.
dozw. od lat 14
do liny otaczającej komin.
W myśl art. 373
SWIT (Barucltl Rynek 1)
Wodnej 21. gwarancję bezpieczeń
to
Daje
ŁODZKA
ROZGŁOSNIA
§ l na wła:lctcielu nieruchomoścl
„Dnl I noce", g, 18, 20,
stwa nawet w wypadku zar- c'ąży obowiązek utrzymania lodozw. od lat 12
TATRY (StenkleW1C'la 40)
k3!u w stame zdatnym do użyt
6.15 Wladomośd dla wsi, s.20 wania się rusztowania.
· „P ieśń Tajgi" g, 16, 18, Reportaż „Spółltzi.elnia Wiaczyn
l·:u. Stąd wynika przede wszyst2-0, dozw. od lat 7
k:m obowiązek nieprzedsiębrania
Górny przoduje", 7.20 „Z mikroZa swą niebezpieczną pracę niczego co by lolcatorowi mogło
(Przejazd J) - fonem przez mla&to I wieś", 7.35
WISŁA
aktorki", l 8.00 Muz. rox.r„ 8.30 Slu-chowis„Malt2ństwo
przeszkadza('. Z tego wypływa tet
dod. „Od wełny do u- ko „Plotru~ zwiedza fabryl<ę pa- murarze kominowi są odpo- obowią:r.e'c oplacania przez właś
brania" g. 15.46, 18, rowozów", 13.20 Konc. ork. man- wiednio wynagradzani.
Z::i ciciela podatku od nlerucllomości
20.15. dozw. od lat 14
ja~{O ścjśle zwiazanego z nł.erucho
Zofii
dolinistów, 16.20 Recital
Wt.OKNIARZ (Próchni- Dybrowsklej, 16.40 Aud. z 4'Yl<lu pracę na wysokości od 15 do mością. Związek prywatnych wlaka 16) „Pod niebem Sy- „Pleśni I piose.nkl kompozytorów 70 m murarze otrzymują do- fcicieli n'eruchorno=ici n1a wprav.'<:ylll" g. 16.30, iB.30, radzle<!kkh", 17.15 „z mHcrofonem
cl~'e z Prezydium RN upoważnie
20.30, dozw. od lat 18
przez mia.sto I wieś", 17.36 Aud. datek 15 proc. pensji zasad- nie do administrowania nieruchoj~żeli jednak związek nie
mośc•ą.
dzieciń
WOLNOSC (Napiórkow- dla kobiet „Szczęśliwe
niczej, zaś powyżej 70 m 7aclnń,
ze S'.VYCh
WY\'·liąz.uje się
skiego 16) „Akcja B", stwo", 19.00 Jale reałlzujemy wetym
Poza
pensji.
proc.
150
m~że·~;e poprze~ Komitet Blokog. 16.30. 18 .30, 20.30 - zwani-e Zakładów Stalinowskich
Narodową
Radę
D7.ielni·co•.'lą
I
wy
na przęd.zalni ZPB tm . Dzlertyń stosowane są specjalne premie.
dozw. od lat 14
wvst~uić z \vnios"k;em o orzejP.~ie
(Zgierska 26) sldego, 19.10 Grają I śpli!wa.Ją zeZACHĘTA
administracji przez Zarząd BuNieczynne z powodu społy ludowe, 19.20 Na boiskacb
(a)
remontu.
dyn;ców Mieszkalnych.
i bieżniach kraju.

n~espodzianki,

ł

QCO·We

Dlaczego ŁZG i l<ZG nie reolizu;q

montu

lS.30, 18.30, 20 30. dozw . ROMA (Rzgowska Ml ,,\Vesola trójka", dod.
od lat 18

SPRZEDAM najnowocze- FRYZJER męski i fryzśmejez.y. nowy aparat do,jerka potrzebni. Aleksan
m1erzema c~śnlenia krwt drów k-Łod.zi 22 Lipca 10
-··
· · ·oraz miedziany pdec do .
LOK.ALK
łazienki. Obr. Stalingra""' __
du 32 m. 5-0 Grines w ·-(10105-G) ZAMIENIĘ pokój 5X3 na
godz. 19-Zl.
SPRZEDAM plac okolice podobny lub wlęksr.y Lę
Radogoszcz - czycka 36 m. 2 boczna
ł,ódź Glowno - Nowe Zalrnpa- Nę.piórkowskiego .
ne. Wladomooć Kopern1- SAMOTNY poszu~
~a_2l-3, go_d~_6-20__ mieszczenia w śródmieś
WAGĘ tySJiąc kilograma- ciu. Tel. 213--26.
wą, kola pasowe, stal NOWOCZESNY ----pokój-;

melkartę
dunkową, odcinek ·wy-1 Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. dr
meldowania, legit. Zw.
zaw., pokwit.owanie na
Więckowskiego Łódź, ul. Wólczańska 50
Rachmistrza d? sekcji za 1·obkowej, prac~;':
dokumenty Jan
zt.ożone
Martynowski Zero.mskieników do rozdzieh1i i robotników do transpor~
przypominają, że stbsownie do u!bwaly
l.ASZRWSKI ctlornt>v
(9357-G)
go 31.
tu wewnętrznego zatrudnią natychmiast Za- Dr
skórne. weneryczne 7 3<h.
Rady Ministrów z dnia
Państwa
Rady
SKRADZIONO legi!. tram
kłady Przem:vsł.u Otl~icżowego im. dr Pró9 17-19 30 ul. Więckow
na Upiec, wejwajową
(8~7-G)
chnika w Lodzi, ul. Sienkiewicza 113. Zało skiego 28
14. 12. 1950 roku wszelkie zażalenia i odściówkę fabryczną wyda.szenia osobiste przyjmuje SekcJa Personaina. PR.ZESWIETLANJA rent
ną przez ZPB im. Armii
wołania załatwia dyrektor lub jego za1912-K , genem pluc, serca l żoLudowej oraz legit. zw.
łądka Obr . .Stalingradu 76
Zaw. na nazwisko Michastępca w poniedziałki od godz. 15.30 do 17.
4
7
_ _ c: a -Gl
5 monterów i pomoc fachową do robót hy~~~~udzka 107
1
1
dzień
drauliczno-montażowych i centralneo- 0 O'>"rZeprzypada
poniedziałek
w
Jeśli
melkartę
-==~':~,'n ~„·~ 'r.·n"' ~~·~'~,koJ~~~ rk~ły~~r~~!~ ~~f~:a~irzet! :;?~' ~:~: ZGUBIONO
wania zatrudni natychmiast BPP Oddzlai Inbalustrady żelazne ocho- trum KatowLc zamienię dunkową. pokwitowanie
- ·---·
na}jest
przyjęć
dniem
pracy,
od
wolny
1917-K KUCHENKĘ elektryczną dowe. beczułki, bańki że- na podobny Łódź. Tel. na złożone dokumenty,
stalacyjny ł,ódż, Przejazd 53.
świa
związ,kową,
leglt.
17-19.
1931-K
„Sie- lazne. ~kna blaszane, kar 270-76 godz.
bliższy dzień powszedni tygodnia.
z · pielcarnikiem
Prząd!Ii, pomagaczki na. przędzalnię oraz ro- mens" sprzedam. Piotr- bidówl<1, koszulk.l ga1,o- MAł..ZERST\"lo-bezdziet dectwo sz~olne, obligacje
04397Hl-0817230-0817231.
nr
bott:lce . l robotników m~"."ykwalifikowanych kowska -8!._m. 9 od 16-19. we, tcratę żelazną poleca ne poszukuje pomieszcze Anna Kozt.owska l,ódż,
cztero- Madej. Pio1Jrkowska 181 nla sublokatorskiego. 0- 22 Lipca 11 m. 4.
szate
11:atrudn1ą natychmiast \V1dzewskie Zaltłacy KUPIĘ
ZGUBIONO legit. slużb., ZGUBlONO kartę meldrzwiową ja.sną stan do- tel. 272 -o 9.____ <999 -G) !erty kierować Biuro OBawe~nianego 1-go Maja Łódi:
pn;emys.łu
przez
umeblowa- gie.szeń Piotrkowska 104a ZGUBIONO legit. Ubezp. Wydzialu Zdrowia oraz dunkową wydanąna nazw.
Ogło- SPRZEDAM
Biuro
O!e.rty
bry.
ul. Arm1! Czerwonej 81-33. Zgłoszenia osobL szeń
(100~~ Społ. l wejściówkę fa- tramwajowe nazwi<kO Chi M.R.N. w Gdyni
Piotl<kowslca 104 a nie sypialni, kuchni. Wia „Pokój"
(9886-G)
Alicja.
Ko1>ka
Łączna
Zuzanna,
żyńska
bryczną, bilet miesii:czny
1928-K „Szafa"
ste przyJmuje Dział Personalny.
POSZUKIW PRACY
(10115-G) domość Srebrna 37-1.
(9877-G)
kolejowy, kartę zal>ilko- 13,
Zw.
- --~ ZGUBIONO leglt.
·
wą na nazw. Flfler Sta--7.AOFIAH PRAl"'V
Prządki", pomagaczki, tokarzy, ślusarzy, elek„ SPRZEDAM motocykl
KUCHARKA resta11>racyj- nisława
karli: mel- Zaw. Nauczyc!elstwa Polwieś Wiączy1\ gm. ZGUBIONO
ul.
pracy
poszukuje
na
dopomoc
POTRZEBNA
Ja200,
Zilndapp
marki
tryków, Pl'~Wnfków do straży przemysło
nazw.
(9961-Gł dunkową nazwisko Wosilc sklego 11442:; na
Nowo-S~a.
Kamienna 2 m . 10.
mowa. Gdańska 31a-6.
(9843-G)
Stefania Lódź Flisacka G. Jaros Wacław.
wej I p, pożlł.rowej oraz robotników niewy- nosika 56 godz. 18 pp.
wejściówkę
ZGUBIONO
kwalifikowanych zatrudnią natychmiast ZaZ. P. Odz!eż llllllllllllllllllllllllllHlllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllll
fabryczną
Z GO B V
kłady Prwmysłu Bawełnianego im. Hanki
Wlażllk Longina, NlciarWYDAJE Instytut Prasy „CZYTELNIK"
(9915-G)
ZGUBIONO - legit. ZNP niana 21.
Sawickiej Łódź, ul Niciarni;,i. 11 a 2-6.. Zgło
;::RedakcJa I Administt•cJa, Ł.ódż, ul Plotrkows.ka 98,
we,jśclówkEl
Nazwio.ko ZGUBIONO
Łódf.
134655
szenia osobiste przyjmuje Dział Persoralny.
:;:tel. Centrala "8J-OO, Red Nacz. 125-64, godz. przyj.
które w dniu 8 czerwca 1951 r. Fiałek Jadwiga, Wlęckow fabryczną ZPB im. Julia- ~12-13. Selo elarz odpow 20~-75, godz. przyj. 10-12,
1930-I{
na Ma·rchlewsklego. Ło ;:dział gospodarczy 14i-10. dziat sportowy 208-95,
(~~~8.:EJ
skleg~ 8.
dział m•ej~kl ll4··32. dział listów 113•80.
chciały nabyć wełnę ubraniową ZGUBJONO kartę mel- hoda Bolesław Zgierska :
>szen Ht
(99~~~ ;::Redakcja rękopisów nie zwraca, za treść i terminy
dunkową oraz pokwita- 30a.
ogłoszeń nie bierze odpowledzlalnoścl.
:
30°1o w sklepie· M.H.D. przy ul. wanie na złożone doku- ZGUBIONO kartę mel- :;nz!al ogtoszeń
Piotrkowska 101a, tel. 111-50 i 114-75,
Or LESNIEWJCZ chirurg
I!
LR KA KL. ----------------~·------------~-menty na na.zwlsko Zim- dunkową i Jeglt. Ubezp. ;:
czynny 8-IG, w soboty 8-14.
przyjmu1e 18-19 Jaracza
Zawiszy nr 11
nawoda Jadwi ga ul. Piotr Rpol. na nazw. Błaszczyk :;Prenumeratę ml•s•~ezną zł 4.05, kwartalną zł 12.15,
Dr BUH;KGAL speciallJan ul. Południowa 28.
(949~-Gl
kowslrn 122.
ata skórne. weneryczne 3Ga tel 224-09
21.30 pnyjmują wszystlcie Urzędy
zł
E!Półrocznie
proszone są o zgłoszenie się do kierowni4-6 Piotrkowska 134.
wejściówkę ZGUBIONOi°egit. Ubezp. :;I Agencie Po~ztowe oraz ltstonosze miejscy I wie.I·
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Gimnastyczki ZSRR
zdobyły 11 medali

Zatopek zdobyw·a w biegu na 5.000 m

Wielki dzień
rodziny

drugi złoiY medal

Zatopków
Czwartek 24 lipca zapisal się
'zlotymi zgłoskami w rodzinie
Zatopków. Nie bylo bowiem
jeszcze takiego
wypadku w
dziejach sportu światowego,
żeby w jednym dniu i niemal
o tej samej porze małżonkowie
zdobyH po złotym
medalu
olimpijskim.
EmU Zatopek rozprawił się
po raz drugi z najlepszymi

HELSINKI 24. 7. Na białej
linii startu do finału biegu
na 5000 m stanęli najwybitniejsi zawodnicy, Tytułu mistrza olimpijskiego br·oni Belg
Relff. Do niego też należał
dOtichczasowy rekord olimpijski, ustanowiony w Londynie w 1948 r ., a wynoszący
14.17,6. Obok Re,jffa i Zatopka clo walki szykowali się:
długody stans owcami
świata,
8chade,
M1m~un,
l'irie I
startiljąc tym razem na dyinni.
stansie 5.000 m a żona jego
Strzał, start... biegnie zwar
zdobywa medal zloty w rzucie

I

Przedl nim biegnie nie tylko
Reiff •ale i Francu11 Mimoun.
Krok Zatopka Jest długi.
Biegnf.,e on tak, Jakby me
zwracał
uwagi na
swoich
11rzeci"1ą11ików.
Prowadzenie
zmienia\ się co chwila. Na
czele jei.1t teraz Mimoun, ale
Reiff j~st tuż, tuż„„ Tak
przez kill;a okrą~eń tom trwa
walka o lkażdy metr.
Zatopek
Schadem,

biegnie teraz za
który
prowadzi
czołówkę.
Na prostej Cze.
chosłowak usiłuje wyjść do
przodu, ale Reiff i Mimoun
zamykają mu drogę.
Tempo
Jest cały czas rekordowe.

oszczepem.
ta gr_upa. Hłąd taktyc~n:I'
Zatopek składa? gratulacje popeł~ony. teraz może kazde.
żonie, a Zatopkowa gratulo- go_ za odmka od r~zu pozba-,
wała mężowi.
wić szansy zdobycia pierw.Wato tego, bo oboje ustano- szego miejsca. Dlatego mkt
wili nowe rekordy olimpijskie. nie decyduje się na prowaFenomenalny biegacz CSR
Zatopek zmazał z listy rekor- dzenie. Zawodnicy pierwszi!I wysuwa się do przodu. Za.
dzistów nazwisko Belga Reiffa, okrążenie toru przebiegają w czyna prO\Villdzić, ale za nim
li Zatopkowa nazwisko oszczep tempie czterystametrówki.
jak lawina:
sunie
i:rupa
nic:::ki Austrii Bauma.
Wr!'lszcie Belg Reiff decy- wspaniałych bl.egaczy.
Czechosłowacja ma w oso- duje ·się na prowadzenie. ZaRaptem stało się coś nieReiff Jakby
bach Zcitopków doskonały tan- topek trzyma się w grupie. oczekiwanego.
dem, który przysporzył sławy
isportowej całemu narodowi.
Nie zapominajm1J o tym, że
Zatopek zanim stanął na starcie finałowego biegu na 5.000 m
mial za sobą zdobyty zloty
medal w biegu na 10.000 m i
przedbieg rozegrany we wto'l"ek na dystansie 5.000 m. Na
W pierwszym półfinale cho- (Szwecja)
trzeci
Chevalier
tym jednak nie koniec, bo du na 10 km reprezentant Zw. (Francja).
Emil chce startować jeszcze Radzieckiego Jung ustanowił
W drugim półfinale zwyw biegu maratońsTćim i ma nowy rekord olimpijski wyni- ciężył Coleman (Anglia) 46.12,4
niezłomną wolę zdobycia jesz- kiem 45.05,8. Na drugim miej- przed Maggi (Francja) i Hidcze trzeciego medalu.
scu znalazł
się
Mikaelson marem (Szwecja).

Rekord olimpijski Junga (ZSRR).
w chodz:Ge na 1O km

razony piorunem :zatrzymuje
Odpad! naJgroznteJszy rYsię w miejscu
i schodzi - z wai. Zrezygnował z walki
bieżni.
Wycofał się. Zrezyg- rekordzista
z
poprzedniej
blegn!e
nował
z da•lszej walki. Nie olimpiady. Zatopek
wytrzymał tempa Zatopka.
pierwszy, wydłuża krok l
jest Już na ostatnim wirażu.
Mimoun chce go minąć. Na
prostej biegną tuż obok siebie. Jest to porywający, fantastyczny finisz. Publiczność,
składająca
się przeważnłe z
Finów,
którym nie można
odmówł6
znawstwa w biegach długich, wstaje z miejsc.
Kilkanaście metrów
przed
białą taśmą nie widać jeszcze
rozstrzygnięcia.
Jeszcze kilkanaście kroków f... pier§ Zatopka pierwsza na taśmie!
Po raz drugi tu, na tym
stadionie przerwał on ta§mę I po
raz drugi znajduje
się na podium
olimpijskim.
Orkiestra gra hymn CSR,

de męż.czyzn z o.stał Fran·cuz d'Oriola, który wygrał w finale
wszystkie walki (3 zwy.cięstw).
Srebrny medal zdobył W!oeh
Mangiarotti (6 zwye.), brązowy
me·dal - Włoeh di Rosa (5 zwy•c.).

Porażki

Afr~·ka).

Dillard pierwszy.
na 11 Om przez płotki

walczyć b~~zie w Łodzi
Polski

Począwszy

od niedzieli w elągu
całego t.ygcdnla będziemy mogli
emoejonować
się
przebleogi·em
wa~k turn.lejowyeh,
obseTwuJ.ą.c
najlepsze rakiety z eałej Polski.
Do mistrzostw zgłosiło się 150
zawodników. Wprawdzie .stadion
tenisowy Wtókniarza zmlcś-cić mo
że 'Zailedwie
parę ty;sięcy
O•sób,
lecz ezas trwania turnieju I moż
ność nabyela abonamentu zapewni mllośnLkO'lll. teni.tsa obejrzenie
tej atrakcyjnej Imprezy.
Protektorat nad mistrzostwami
przewodnicz•.<=Y PRN m, Ło
dzi ob. Olasek.
BD

objął

o!lmplJsld w

4 D-ZIENNlli.

jedynkach

ŁODZKI
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wioślarskkh
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Tlul<alow

(ZSRR)

koszykarzy

.

'

prowadzą

FAC

(Wiedeń)

Kolejarz 3:3
POZNAR, %4.7. Międzynarodowe
spotkanie piłkarskie między FAC
(Wiedeń) l
Kolejarzem (Poznań)
zakończyło slę wyni"kiem remiso·
wym 3:3 (2:2).

Gward"la (W-wa) {i war d"la (Ł) 4 : 2
Bawiąca na obozie w Tuszyn-Lesie piłkarska drużyna
II-ligowej warszawskiej Gwar
dii, rozegrała spotkanie to.
warzyskie
ze swą
łódzką
imienniczką, zwyciężając 4:2
(1:2).

O mistrzostwo

li Ligi
W nadchoqzącą niedz!e1ę o go:lzinie 17.30 na boisku prLY Al.
Unii rozegrany zostanie mecz Pil
karski o mlstrzostwo II Lig! mię
dzy Gwardią z WarszawY, a zespołem Widzewa.
PUkarze Gwardii w meczu towarzyskim w ubieglą sobotę W)Igrali z Włókniarzem 4:1, ·

Długoborski

Wę

3.S7,8.

Nie trzeba
Wszystkie
podzieloa biec
ne
na 4 grupy.

słuchaf

drużyny

zostały

W pierwszej:

Węgry,

Urugwaj, USA.

Mach po biegach eliminaCSR, cyjnych na 400 m zakwalifikował się do międzybiegu.

W drugiej: ZSRR, Meksyk,
Bułgaria,

Finlandia.

W trzeciej: Francja, Chile,
[{ub<i, Egipt.
W czwartej: Argentyna, Filipiny, Kanada, Brazylia.
Pierwsze mecze

odbędą

się

25 bm. Koszykarze ZSRR spotkają się z Bułgarią, a CSR z

Urugwajem.

Wystartował dobrze, jednak
po 30 m raptem zwolnił i
chciał
się
zatrzymać.
Okaza.ło się,
że zara;o; po strzale
startera ktoś z publiczności
gwizdnął i nasz biegacz był
przekonany, że nastąpił falstart. Rywale jego byli już
daleko przed nim. Mach został
ostatecznie wyeliminowany.

Nauka Olimpiady
Ech, n.lepnyjemna
h!storfa...
Szelestowi odkbdaneJ gazety towarzyszyło
weostJchllienieo
pełne
goryezy, Ot l macie, PotrzebowskJi odpadł,
Wa.i.ny nie potrafił
przekro.czyć minimum.
Graoowskl to samo.
Plbkarzo.m te!l się
nie powiodło. Gdzież nam do kła
sy europej,sk·iej.„
Padło je•s7JllZe ki1ka Pl!l!ymlstyeznyeh uwag i sportowy kible uwatał dystkusję na temat n11Jszego
udziału w 01!.mpiadzle za wyczer

Czyżby naprawdę

poza lrtwierdzenlem naszyeh nolepowodzeJ\ w
Helsinkaeh nie nie było do IH>wie
dzenia?
Takle stanowisko Wydaje się co
najmniej - powiedzmy - krótko
wzroezne. Po plerwsze dlatego, że
zapomina się q łatwym skąd i111.ąd
do stwierdzenia fakcie, że na.si
lekkoatłeel osiągnęli na oltiim.pijsktlm stadionie wynbkl gorsze llllż
normalnie na trentngaeh. O czym
to świadczy?
- Przede wszy,stk.! m o tym,
Jak bardzo naszym
młodym
zawodnikom
potrzebne
jest 0 wo specyfk'Zne obyele z powaznyn<i 111,iędzyna.rodowyml kon
kureneJaml.
Nerwy, to ważny
czynnlk w ezas!e zawodów, a
zmnie}szen!e :szkodliwego dla wy
;Bików zdenerwowania
możliwe
Je·st przede wszy&tklm właśnie
poprzez częste starty w pierws:r:.orzędnej
stawee zawodników,
Rozwatan!a powy:t.sze nie wy·
czerpuJą jednak w najmnlrJnym
stopniu za.gadnlenla. Spój"rmny na
chwilę wsteez, w przestzlość nasze,g o sportu.
Cóż mamy za sobą'!'
Kilka słynnyeh nazwl·s1k w okre·sle międzywojennym - l pustynię sportową na w.si, a w mle
fole sta.b o wegetują.ce kluby, któ
re w iadnym wypadku nie były
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Drużynowo

gry - 85 pkt. przed Szwecją
- 105 pkt. i USA - 121 pkt.
ZSRR jest na 9-tym miejscu
- 220 pkt.

społów.

Czyżby?

ka>raeyjną.

trzech konkurencjach
nowoczesnego (jazda
konna, szermierka i strzelanie)
w klasyfikacji indywidualnej
niespodziewanie na czoło wysunęli się dwaj Węgrzy Benedek
Szondi po 20 pkt. Na
trzecim miejscu jest Szwed
Hall, czwarty Denman (USA)
27 pkt.

Wszy1scy oni pobiegli poniżej
swoich możliwości i zostali wyeli
minowani.
Pobrzebowsk.1 miał czas 3.!16, a

4 grupy

paną.

Mistrzostwa
tenLsowo
Polski,
Obo<k kortu centra1nego „Ogniktóre rozpoczną slę w najbli'Ż·sz ą wo" w Parku Ponlatow.sklego,
niedzielę na ko•r taeh
„Wlóknia- jest to drugi dob.r ze skomponorza" przy Al. Unii budzą coraz wany teonisowy ośrodek reprezenw!'l)<sze zainteresowanie.
ta,cyJny,
który wy;silklem Rady
Kort centralny
„Włókniarza" Kola Sport. przy ZPB Im. I Dyw.
który parę tygodni temu był Jesz KośclusZ>kowskiej wzbogaea Łódź
cze
zsypiskii!m ziemi I gruzu, w godny pozazdroszczenia obli!kt
przybrał l<szta.lt reprezentao::yjnesportowy.
go kortu,
Przy żywym udziale członków
sck·cJl te·n lsowej tego koła z
Wisła~klm na czele, teren ten
otrzymuje ostaiteezną oprawę de-

Po

pięcioboju

w przedbiegach
na 1500 m

W turnieju drużyn piłki koszykowej udział weźmie 16 ze-

na o I im pi jski '"· ringu

łyłuly

Węgry prowadzą
w pięcioboju

wszystkie pojedynki

0

o mistrzowskie

I

Odpadli

1) Zatopek (CSR) -

Wygrał

W walkacn zapaśniczyeh v.i sty
lu klasycznym sta!'tuje 5 Polaków.
Polacy Jut w I ru ndz.l.e wylosowali groźnych przeciwników i z
wyjątk.Lem Gondzika (w. piórkowa) ponieśli poraQ:ki.
Gondzik pokonał Tormę (JugoW wa ze półśredniej zgloszo-1 cja jest nwjmn!ejsza, -Oo tyl;ko 19 sławia), Golas w półśredniej prze
nych zostało 29 zawodników. Prze zawodników. Reprezentantem na- grat 2e zdobywcą brązowego me
ciwnikiem m istrza Europy Chy- szym jest Grzelak. Walczyć bę dalu na Olimpiadzie londyńsklej
Senolem (Turcja). W wadze śred
ehly
mogą być między innymi:
dą: Pacenza (Argentyna), AlfonTorma
(CSR),
Szczerbakow setti (Włochy), Pie1trow (ZSRR), niej Gryt został polotony na ło
(ZSRR), Sarfetti (Argentyna), Lin Ciobotaru
(Rumunia),
Fazeltas patki w 2.50 min. przez mistrza
ca (Rumun ia),
Budai (WNtry), (Węgry), Lingas (Norwegia), oraz Europy Bielowa (ZSRR). W wadze ikoguciej Toboła został poło
Gage (USA). W wadze tej konku- Spiesser (USA).
rencJa jak widzimy Jest wyjątW wadze eięźklej padł rekord żony n.a łopatki przez Tieriana
kowo silna.
olimpijski jeżeli chodzi o ilość (ZSRR). W wadze lekkiej Szajew
W wad.z e lekko-~re.dniel wal- zgłoszeń. Na liście figuruje .25 ski po słabej walce przegrał na
czyć
będzie
mistrz ollmpijsl'i pięścia'fZy .
Polskę
reprezentuie punkty z Francuzem Ve.rdaine.
Papp (Węgry), a ponadto Van Goś·ciańskl. Zgłoszeni są: SoczlSchalkeryk (Płd. Afryka), Tiszin kas (ZSRR), Saunders (USA}, Dl
(ZSRR), Webb (USA). Polske re- Segni (Włochy). Kosti (Finlandia),
prezentować będzie Krawezyk.
Johansson
(Szwecja).
Gor.eas
W waclze średniej walczyć ma (Niemcy zach.),
Net1.1ka (CSRl,
tylko 24 pięściarzy. Nowara mieć Bene (Węgry) 1 Nieman
(Płd .
będzie poważnyeh przeciwn•ilców.
Afryka).
Dwa biegi pólflnałowe męż
Zgłoszeni
są m iędzy in n ymi taZawodników naszych czeka ciet
cv
zawodnicy
j2.k:
Silczew ka przeprawa. Losowa·n ie par na- ezy:m 110 m przez plotk) wygrali
Amerykanie
Davis I Dillard, a
(ZSRR), Sjoelin (Szwec.Ja). Kou- stąpl w poni .edzlałek w godzinach
obok nleh zakwalifl'kował się je~
tny (CSR\. Plachy (Węgry) , Pat- rannych. Wieczorem tegoż dnia szcze
do finału Bułańezyk (ZSRR),
terson (USA), Maturano (Argenty rozpoczną się pierwsze sootkania
dwóch Australljezyków l Jeden
nal. sentimentl (Wloehy).
elimina·cyjne. Walki odbywać się Amerykanin,
W wadze pótciężkiej frelcwen- będą w Musuhall!.
w finale zwyctę'!ył Dil!aird
(USA) 13.7, 2) Davis (USA) 13,7,
3) Bernard (USA) H,1, 4) Bułań
ezyk (ZSRR) H.5, 5) l 6) mieis.ce
za.Jęli AJU~1>ra11J·czyey Wajnberg I
Doubleday.

150 tenisistów

'-'-'·"'"'Il!;

·~~:.jf·

,,_

14,06,6
- rek. olimp., 2) Mimoun
(Fr.) - 14.07,4,
3) Schade
(Niem . zach.) 14.08,6, . 4)
Pirle (Ang.)
14.18,0, 5)
Chataway
(Ang.) - 14.18,0,
6) Perry (Australia) - 14.23,6.
W przedbiegach na 1.500 m star
Mistrz olimpijski z Londynu, !owało trzech naszych zawodniBelg Reiff wycofał się na ków: Dlug•oborski, Lewandowski
Ml•strzeom olimpijskim we flore półtora okrążenia przed metą . i Potrzebows-k!.

Bokserów polskich czeka ciężka przeprawa
Po emocjaich lekkoatletycznych
konkurencji, które zakończone zo
staną
w nadchodzącą niedzielę
biegiem maratońskim, rozpocznie
się w poniedzialeJc 28 bm. turniej
bokserski. Trwać on będzie aż do
2 e>erpnia.
Do turnieju bokserskiego zgło
szonych zostało w sumie 259 zawodników z 43 państw.
Przejrzyjmy pokrotce poszczególne wagi.
W muS>.•J Polskę reprezentować
będzie Kukier. w waidze tej walczyć będzie 27 zawodników,' w
tym m. in.: Bułakow ZSRR, Pozelli Włochy, Van der Zee Holand ia i Molner Węgry.
W wadze kogueiej zgłoszonych
jest 28 zawodników. Polskę reprezantować
ma
Niectz-wie·cki
wzglqdnie Stefaniuk. Decyzja zapadnie w przedednlu losowania
par. ze znanych nam pięściarzy
widz'my Stepanowa ZSRR, Majdlocha CSR, Horvatha Węgry i Ha
malainena Finlandia.
w wadze piór.kowej wystąpi
Drogosz. Barw ZSRR bronić bę
d zie. sokolow, Węgry wystawiły
Erduja CSR - Zacharę.
w vladze lekkiej walczyć bę
dzie 27 pięściarzy. W ~adze tej
walczyć będzie Ant11<1ewicz'. Mię
dzy inhymi zg!oszenl zostah: Van
F..ensberg (Płd. Afryka) Bolognesi (Wioch y ),
zasuchin (ZSRR)
Fiat (RumPn'a), Juhais (Węgry).
Straten (USA).
w wadze Irkkopółśrednlel walczyć b<'d!;e również 27 pięściarzy:
J(ud!a-cik mleć może za przeciwni
ków między innvmi: Ech1llmga
(Niemcy zach.), Reynolda (USA).
Miednowa (ZSRR), Visintina (Wlo
chy), Gclando (Argentyna), Paterne:zo (Belgia), Webster (Płd.

cy za.eh., 6) Wiochy.

WYNIKI OFICJALNE
Claehówna :r:.aJęła ' miejsce I nsta
nowila nowy rekord Polski w
rZ'lleie oszcze11em - 44.31

po~skich zapaśników

Mlstirz

Olllm1Pl•tski turnl-eJ gi.m111as>t~
ny w .konku.ren·cJI !k<>biet zakoft•
ezył się
w.spaniałym
sukcesem
reprezentantek ZSIRR, ktltre ogó·
łem zdobyły jedenaśde medali!.
W ogólnej punkta.cjl drużyno
wej: 1) ZSRR - 527,03 pkt. (złO•tY
medal), 2) Węgry - 520,86 (sre'brny medal), 3) CSR - 503,32 (brą
zowy medal), ł) szweeja, 5) Niem

„

w stam>e rozwiną~ la.klegdś, choć
by zalążka, masowego ru·chu Epor
towego,
Czy w takkh warun·ka~h mot•
na było <1tworzyć kadry następ
ców dla nas-zych wyezynoweów
pierwszej wielkoścd?
Odpowiedź chyba jasna. A
potem
prze·cież nawet to,
.co mieliśmy
'llnlszczyta okupa·cja.
W Połs<:e
Odrodzonej
11port
nasz stanął wię·c przed ogromnym
zadaniem
o drobie.n.la
przedwojenny.:h wieloletnich zaległoki I wojennyeh znl-s1,czeń,
Naisz ośmioletni dorobek je·st po
kaźny t nie mamy pot.rzeby S.:ę
W$tydzlć.
Tysiące otoczonyeh opleką kół
sportowy<:h w mlekie, stawiają-re
<:oraz p.ewn!ej
swoje plerwEze
kroki, sport na wsi - oto }edy·
n.a. droga do sul:eesów w kTaju I
w
mlędzynarodowyeh
:spotl<a·
nlaeh.
Nie troskliwa opieka nad kilkoma gwiazdami I ugór sportowy
w terenie, a dalsza walka o !!ość,
o masowość, po:r:woli nam na rzeczywisty rozwój sportu, również
wyezynowego, w naszym .kraju,
Przykład
Romaszkowej I Bo·
graneowej, które zdystansowały
Dumbadze, przykład Anufriewa I
wielu innych ezołowych zawodników radzleckkh, którzy wy~zll
właśnie z tysięcy kół sportowyeh
- uma<:n!a nas w przekonan·u,
te droga po której Idziemy Jest
słuszna.

Jllatego

też

n·l-e ma potrz.eby 7,a
przy lektun.e wiadomości olimpljskkh.
Nie od rzeczy natomla'5>t będz!e
sobie jeszcze raz powiedzieć ns·prawnianie pracy w
kolaeh
sportow:veh, organizacja nowyeh
i rozwój Uczebny już tstnleJą<:yeh
oto najlepsza droga
łamywać

rąk

.W.M.

