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wielki pokaz kunsztu i

północy

29 lipca 1952 r,

się

MOSKWA. - Na lotnisku Tyszyno pod Moskwą odbył
z okazji Dnia Lotnictwa ZSRR wielki pokaz lotniczy,
który zgromadził setki tysięcy
widzów. Z trybuny rząd-0wej
oglądali popisy lotników, pilotów szybowe-Owych i spadochroniarzy członkowie rzą
du i przywódcy partii bolszewickiej z Generalissimusem
Stalinem na czele.
pokazu
W plerwS'lej czętd
brali udział piloci • amatorzy robotnicy, inźynlerowle, studen·
d, wykazując w poszezegÓI·
nych ewolucjach świetne wysz·
kolenie. W drugiej częśel zade·
monstrowall ~anlały kunszt
lotniezy - piloci wojskowi,

do terenów podzwrotnikowych

- największa wświec.ie trasa żeglowna
Głosy

światowej

prasy

!)zienniki całego świata, agencje telegraficzne i prasowe oraz rozgłoś·nie radiowe· podały wiadomość o uroczystym otwarciu kanału Wołga - Don im. Lenina. Dzienniki
Podkreślają ogromne znaczenie tego kanału dla dalszego
rozwoju ekonomiki radzieckiej, dla realizowanych w ZSRR
planów przeobrażenia przyrody.
Dziennik „L'Hu•
manlte" zam.leścił o·bszerne ar·
tykuły, pMwl~one otwardu kaDon oraz liczne
nału Wołga fotografie poszczególnych od·
elnków woltańsko - dońskiego
· 11zlaku wodnego. „L'Humanl·
Naród radziecki
te" pisze:
1 jego rząd pracują w prze..
konaniu, :te pokój mo:tna obroGdyby Związek Radziecki
:nlć,
pr.zygotowywał agresję, nie był
by w stanie przeznacza~ ogrom·
:nej części swych zMobów, swej
energii na tego rodzaju budownictwo.
-

NIEMIECKA REPUBLIKA
DEMOKRATYCZNA
Dzienniki nleBERLIN. obszerne
zaml~!ły
mleekle
eprawozdanla z przebiegu uro•
ezystoścl otwarela kanału Wol•
ca - Don. Po trzech lata.eh
walki na fronele przee>bratenla.
przyrody - pisze dziennik „Tri
bune" - ludzie radzieccy osiąg•
;nęU wspanlalt1 zwycięstwo, bę•
-d'lce triumfem socJallaty>eznej
pracy, 11<>cjallstycznej nauk! 1
techn I kl.
SZWECJA
SZTOKHOLM.

a otwarciem

-

W

kanału

89

Don Im. Lenina d~iennik
Dag" zamleśeił liczne materiały
pierwszej budowli
poświęcone
komunizmu w ZSRR, W artykule wstępnym dziennik podkreśla, :te wl~lkle budowle kolu·dzlom,
wskazują
munizmu
jak wspaniałe ~r.spektywy o·
twleraJą się przed nimi po obaleniu kapitalizmu.

%\Viąz'ku
Wołga, -

wielkość

naszych dni ...
List uczestników wiecu z okazji otwarcia

„Ny

FRANCJA
PARYŻ.

za

Kanału Wołga - Don

do Józefa Stalina

MOSKWA, 28. 7. - Na łamach „Prawdy" opublikowane zostało pismo, skierowane do Józefa Stalina przez uczestników uroczysteg-0 wiecu, k tóry się odbył z okazji otwarci-a kanału Wołga - Don. W liście tym . czytamy:
CZECHOSŁOWACJA
Oddano do użytku plerwsą długich lat życia, Prowadźele
komunizmu. nas do całkowitego zwydę111twa
budowlę
wielką
PRAGA. - Uroczyste otwarZlścłl1> •lę odwieczne marzenie
komunizm ul
cie kanału Wołga - Don powi·
naszego . narodu o połąiczenlu
dwóch wielkich rzek - Wołgi
tane :i:e>stalo z ogr<>mną radoś·
clą pr:z:e~ cały nar6d C%echosh>·
1 Donu. ZakońC%ono wielki sta•
wa<:kl, Dzienniki zamieściły ob•
11nowsk1 ptan połączenia -meyet·
ezerne .,prawozd.ania. z otwa.rc~a
kich mórz europe~sklej częśd
kanału ora-i specjalne artykuły
ZSRR w Jednolity sy&tem trans· ograniczeń
poilwlęeone g<>spe>darczcmu l.l'?•
portu wodnego, Od mórz półno
wolżańsko • d1>ńskie.go
czenlu
cy do terenów p·odzwrotnlkoszlaku te·glownego,
wych pe>przez cały kraj przeciągnięta :i:ostala nałwlękua w
WĘGRY
trasa zeglowna, łąiczą
świecie
BERLIN, 28. 7, - Jak donO!il
ca główne okręg! goispodarcze
kraiu. Moskwa, stolica naszej agencja ADN, w Bonn podano oBUDAPESZT. D-zlenn!kl „Sza·
ojc:r;yzny, i!ltala się portem plę- flcjalnie do wladomośd, że na
bad Nep", „Nepszawa" i Inne
mocy porozumienia · między wydu mórz.
artykuly wstępne
poświęcają
sokimi komisarzami zaehodnlmi
otwarelu ll:anału Im. Lenina.
rządem boń.sklm zniesione zoa
wlelkleJ
pierwneJ
UkoJ\c:i:enle
Dziennik „Szabad Nep" podkre·
wszelkie ograniczenia, doty
stały
wywołal'O
komunizmu
budowll
na
•1a, łe setki milionów ludzi
gorący odd:łwięk w sel'Cach ml· cząice wyg1>kośc! pr.odukicJI stali
ealym ilwlecie łączą glę z narolionów ludzi pracy we wszy•t· w Niemczech za.cltodnlch,
ćlem radzieckim w jego wielkim
Porozumienie wes:i:ło w życie z
kl<:h krajach. Pre>ści ludzle na
ilwlęcle, jakim jest oddanie do
Jak wiadomo,
całym gwlecle raz j~zcze prze· dniem Z5 Upea.
wl~1k!ej buu:łytku pierwszej
konali się naocznie o pokojowej produk<:Ja stall w Niem<:zech za.
dowli komunizmu.
pollty<ee I pokojowej pracy na· chodnleh dotychczas nie mogła
rodu radzieckiego, budującego przekraczać 11, 1 miliona tOOJ. rokomunJzm.
czni e.
Podczas gdy Im.periallści USA
rozpalają plomleJ\ nowej wojny
światowej, burzą spokojne mia- Prze'lłieg
sta l wsie koreańskie, zamienia·
Nleoflcjalna punktacja druogr1>dy I
ją uro-d1zajne ziemie,
tynowa XV Igrzysk Ollmplj- pola w pustynie - ludzie rasklch do dnia 2'7 bm. włączdzleeey przeobruają przyrodę, Pałacu
martwe pustyJ,lie,
uJarzmiaJ;i
nie jest następująca:
1) ZSRR - 439 pkt. (89 me- tworzą sztuczne morza I kanaUroczysWARSZAWA. dali: 38 złotych, 38 srebrnych ły, przynoozące bQ'lractwo i llo·
brobyt,
pierwszych
położenia
tość
I l3 brązowYCh),
Kanał Wołga - Don Je<St kia·
297 pkt. ('70 me- sycznym przykładem wcielania warstw betonu pod fundamen
2) USA 40 złotych, 17 srebr- w tyete opracowanego prz·ez ty
dali Pałacu Kultury i Nauki,
nych f 13 brązowYch),
Was, Towarzyszu Stalin, pro- która odbyła się 21 bm„ zagramu zbudowania komunizmu początkowała nowy etap pr:ac.
3) Wt:ll'1'Y - 13'7 pkt. (8 zło· w naSlllym kraju.
Obecnie radzieccy budowni
tych, 12 srebrnych, 16 brązo
Za wielkość naJSzych dni, za czowie zakładają wielkie stalo
wych),
naszą potężną ojczyznę, za naszą partię bolszewicką wzno.si- we kraty - zbrojenia pod fun
4) Szwecja _ 128 pkt., 5)
90 pkt, my wraz z całym narodem ra· damenty wysokościowej częs
zach.
Niemcy
'16 pkt„ '7)
6) Włochy dzleekim okrzyk na Waszą ci Pałacu.
_ '75 pkt. 8) szwaJcaria Wodzu I
cześć, nasz genialny
Prowadzone są już robotr
'
Ojcze. życzymy Wam długkh
71 kt
wyk-0pach pod
ziemne przy
P •
-------------------------dalsze części pałacu, a miano
skruszy~
wicie pod komplek& Muzeum
oraz pod prawe
Przemysłu
skrzydło, gdzie mieścić się bę
dą hale sportowe Pałacu Mło

I

prac

przy budowie

W

Nauki

CSRI

dawny rekord

Rzut, który

dzieży.

w Ofleersklej Szkole ~litycznej odbyła się uro·
czysta· promocja młodych ofleerów.
Gen. Brygady • Marian Naszkow~ki dokonuje
(Patrz art. na str. 2)

ni·edzlelę

NA ZDJĘCIU:
prome>cJI.

Podejrzana pouf
mił}dzy

Kultury

sprawcami zamachu stanu w Egipcie
a ambasadorem USA

LONDYN, 28, 7. „Daily Wor·
ker" w artykule redakcyjnym,
wydarzeniom w
pośwlęoonym
Eglpele, stwierdza, te generał
który dokonał zamaNagulb,
chu stanu, pozMtaje w podeJ·
rzanle ścisłych .stosunkach z am
basadą

łość

amerykańską.
podkreśla

okoliczność

Tę

samą

również

dyiplomatyczny

korespondent
„Times".

* "' *

NOWY JORK, 28, 7. - Prasa
amerykańska nie ukrywa zado·
wolenia z dokonane~1> w Eg!p·
ele zamachu stanu. „New York
Times" pis-ie, te zamaeh stanu
w Eglpeie moźe „fiłutyć dobremu celowi".

Achmed fuada

li

Siedmiomiesi,czne
niemowlę

królem Egiptu
LONDYN. Agencja Reutera
donosi, że po wyjeżdzie król;i
Faruka z Egiptu, rada ministrów proklamowała siedmioFaruka,
syna
miesięcznego
Achmeda Fuada II, królem
Egiptu i Sudanu.

szacha Angielska fioła
wydalone z Iranu przeciwko
Prasa brytyj amerykańslce ej
LONDYN,
na Informacje
ska,
sposób pochodzące z autorytatywnych „robocie"
Rodzeństwo

28. 7. -

Amerykański
perłr akłacji

Hokeista polski

I

zdj~iu

re~:e.

złotego

medalu w rzu.cle dyskiem,
z·::::wczynl
Na
zentant.ka ZSRR Nina Romaiszko wa w czasie rozgrywania konCAF'.
- - - - - - - - · - - - - - - - . .kiurencjl,

1/7

powołują<:

się

kół Irańskich, stwierdza, że abdy·
PARYŻ. Agencja AFP dokacja króla Faruka mote osłabić nosi, że władze brytyjskie zapozycję szacha Iranu. Radio tehe- rządziły stan bojowej gotowoPEKIN. - Agencja Nowych rańskle dotychczas nie oglosllo ści floty angielskiej na Morzu
Chin podaje, że dnia 26 bm. wladomośct 0 abdykacji króla Fa- Sródziemnym. Wszystkie urlo
wznowione zostały jawne p0py w śródziemńomorskiej flosie<lzenia delegacji w pełnym ruka.
„Daily Express" zamles-reza na cie brytyjskiej zostały przerskładzie, prowadzących ro•:owidocznym mleJseu wiadomość, wane. Liczne jednostki morwania rozejmowe w Korei.
skie udają się do rejonu Ka„i:;ze~~~~~~~~~:~:g~ie p~~ te premier Mossai.ilk w y d a 11 ł nału
Sueskiego.
dając żadnej istotnej przyczy- z kraju brata I siostrę szacha. Na
ny, odroczyli o 7 gni dalsze leży podkreślić, że brat I siostra
olenarne obrady.
sza<:ha wrócili do Iranu zaledwie
O POMYSł.ACH
KTOtE TRZEBA SZYBKO
Wobec przerwania posiedr.eń przed dwoma tygodniami, tj. po
delegacji w pełnym składzie,
ROZPOWSZECHNIC
się obrady ofice- ustąpieniu poprze·dniego ,ablnetu
rozpoczęły
STR. I
Mossa.di.ka.
rów sztabowych obu stron.

w Panmundżonie

w reprezentacji
Europy
Najstarszy z trzech bra"
cl J.<'Umków, reprezentantów Polski w ollmpijskiej
drużynie hokeja na trawie,
Alfons
lewoskrzydłowy
Flinłk, został wyznaczony
reprezentacji Europy
do
na mecz z mistrzem Olimlndlami,, który
piady
odbędzie się 3 sierpnia w
Amsterdamie,

Uroczysta promocja
w Oficerskiej Szl<.ole Politycznej

produkcji stali
w Trizonii

ZSRR prowadzi

Czterodniowy turniej zapaśniczy w stylu klasycznym
wspaniałym
się
zakończył
!Sukcesem .zawodników zw.
we
którzy
Radzieckiego,
wag;ich
8-miu
wszystkich
:zakwalifikowali się do walk
finałowych zdobyWając cztery złote medale, dwa ~rebrne
i dhwa( brązo~et.kyv 7-mi~łś wadg~c. za wyJą iem. po re ZSRR
reprezentanci
meJ)
rzdobyli jeden z trzech meOto zwydali oHmpijskich.
cięzcy poszczególnych wag:
Górewicz (ZSRR),
Musza Hodos (Węgry),
kogucia Punkin (ZSRR),
piórkowa Safin (ZSRR), pół
lekka. ·SiJvasi (Węgry),
średn~a Groenberg (Szweśrednia Groendahl
cja), półciężka ciężka Kotkas
(Finlandia) i
(ZSRR).

W powietrzu znajdują 5lę 11a·
moloty odrzutowe kon<Strukcjl
Mikojana. Ich szybkość jest tak
wielka, te trudno nawet śledzlć
wzrokle1111 przel~t ty·ch aparatów. Porywający, zapierający
dech w plerslaich widok spra·
wlały samoloty odrzutowe lecą·
ee sobie na spotkanie. Z ogrom·
?Jbllźały 1>lę ku
ną szybkością
sobie I rozch<Hlziły dwa klu'fze
samolotów, wykonując Jednocześnie pętle, świece I Inne fi·
gury wytszego pilotdu.

Nad lotniskiem przeledały n•
eskadry samolotów wy·
bitnych konstruktorów radziec·
kid1 Tupolewa, lliuszyna I Ml·
kojana. Z wielkim zaintereso•
waniem podztwlaU mieszkań.cf
Moskwy start I lądowanie sa·
konstruk•
molotów-śmi.gtowców
ej! Michała Mila. SmLgłowce te
bez
wznoszą się w powietrze
rozbiegu I prostopadle ląduj'\•
M<>gą one przez dłutsey czas u·
trzymywać się w powietrzu na
jednym miejscu.
Swięto lotnicze zakoJ\czone zo•
stało tradycyjnym pokazem spa•
dochronowym. Spadochroniarze
wyk<>nall m. In. grupowe gkokl
z opóźnionym otwarciem spadochronu. Następnie odbył się
desant spadochronowy z samo•
lotów trans.portowych. Niebo
nad lotniskiem pn-edstawlałtt
imponuJ'\CY wlde>k, gdy powolł
setki sportowców spływało ku
ziemi na wielobarwnych 1>padochronach.
Pokaz lotniczy dowl6dl wys<>o
kiego kumiztu pilotów radzie<:•
kich, którzy de>skonale opanowali technikę le>tnlczą. Poka-iy
lotnleze stały się prawdziwym
świętem narodu radzieckiego.
stępnie

Zniesienre

medali olimpijskich

medale
4 .,,lole
„
zdobyli zapaśnicy
ZSRR

potęgi

lotnictwa radzieckiego

Kanału Wołga-Don

Od mórz

Stalina

Generalissimusa

Olbrzyml agregat walcowniczy
Z frontu kampanii
żniwno-omłołowej
Jak donosi nasz korespondent
H. Olszewski, żniwa w pow. lowlck!m pneblegaj, szybko i
sprawnie. Przodują w sprzęcie
zbóż PGR i spółdzielnie produkcyjne. W gromadach gmin Bą
ków, Komplna, Dąbkowice, Lyszkowice po ukończeniu kośby ży
ta, przystą.piono do kos:r:enia jęcz
mienia, owsa i pszenicy.
W gm. Bąków do dnia 27 lipca
11:wleziono 66 proc. tyta i zasiano
poplonami 360 ha pod-ol'anych
ściernisk. Watność podorywek do
ceniaJą równlet chłop! z gm. Dąb
kowlce, którzy zasiali już 100 ha
mieszanek pcplonowych.

Benry]t lina.czak .z Zadzimia
(pow. sieradzki) informuje, że w
jego gminie do sprawnego przeprowadzenia tniw walnie się pxzy
czyniły dobrze funkcjonujące żni
wiarki i sn()$>owią?Jałki z mlejsco
wego GOM. Po sprzęcie tyta chło
1
pi rozpoczęli kośbę jęczmienia,
owsa 1 pszenicy.

w hucie »Bobrek«
dostarczony przez ZSRR
zwiększy produkcję

polskich

walcowni

o kilkanaście procent
WARSZAWA. Jednym z
hutnictwa żelaza, który
w związku z wzrastającą ustawicznie produkcją stali wymaga jut obecnle poważnej rozbudowy, eą walcownie zgniatają·
ce. W chwili obecnej stanowią
one tzw, „wą11kie gardła." w
produkcj.1 polskiego hutnictwa.
Dlatego też ogromne zna.czenie
dla na-szego rozbudowującego
się hutnictwa mleć będzie bu.dowana obe<:nle walcownia :r.gnia
tająca bluming w hucie „Bodziałów

brek''•

Bluming ject jednym z naJbardzieJ potężnych I skompllko
wanych agregatów pra.cuJących
w hutnictwie. Stanowi on cały
ze.spół maszyn i urządzeń, Blu·

mlng montowany w bucie „Bo
brek" został nam dostarczony
przez ZSRR w raimach wlelolet
niej umowy państwowej o dostawach dóbr Inwestycyjnych
na kredyt. Stanowi on najnowocześniejszy typ agregatu, jaki pro.dukuje się obecnie w
Związku

Radzi~k!m.

O wlel·kości montowanego obecnie blumingu dają WY'(lbrate
nie następują<:e cyfry: łączna
waga konstrukcji metalowej na
oddziale blumingu buty „Bobrek" wynosi ok.· S ty11. to.n.
Ogrom przeprowadzanej Inwestycji najlepiej s-charakteryzuje
fakt, że szk.i elet stalfWY potęt
nego moskiewskiego wysokoś
-clo~a, zmontowanei;o na Placu
Smoleńskim, pl)Siada wagę 5,7%0

ton, a

na

blumingu
konstrukcji ni:!:
na wyisokokiowlec.
Obe<:nle została powolana gru
pa specjalistów, która prz~pro·
wadza~
ma próbny rozruch urządzeń. Z uwagi na brak do~·
wlad·czenia w uruchamianiu tego rodzaju potężnych agregatów, grupa ta bę<l.zle korzystać
z pomocy 2 wybitny-eh spe·cjall
stów radzie<:kich, Jt:tórzy mają
za sobą praktykę w montażu
wielu te·go rodzaju Jednostek.
Po oddaniu blumingu do pro·
dukcji, stalownia huty „Bobrek" :twlęk,szy swą prodlLkcję
o ok. 15 proc„ globalna zaś pro
dukcJa po-1sklch walcowni zwlęk
gzy się dzięki niemu o klikana
ścle pro<:ent.
zużyto

wię-e

oddział

więcej

z dumą

i

Julia Wolach ma
łorolna

z gr.

chłopka

z dupatrzy na
swego syna Ludwika, który O•
trzymał
szlify
po-dporu-cznika
Ludowe·go WoJ·
ska..
Żarki

mą,

radością

patrzyli rodzice

na synów w _oficerskich mundurach
Uroczysta promocja
w ·Oficerskiej Szkole Politycznej

Położenia

Na. zielonym trawniku stadionu zwarte szeregi absolwentów Oficerskiej Szkoły Poli tycmej. Wokół kilkunastatysięezne rzesze publicmoścf. U dekorowane trybuny za.pełnio
Korespondent Ryszard Rybak
ne delegacjami z zakładów Pracy i młodzieży. Z całego kramelduje z radością:
ju zjechały się rodziny absolwentów na ten uroczysty
W Bełchatowie magazyny GS
dzień Szkoły Oficerskiej. Wychodzą zastępy nowych kadr
zostały na!etycle wyremo.ntowane
ludowego wojska, powiększą one szeregi oficerów polityżąda
nota
MSZ
do
Ambasady
Francuskiej
i przygotowane do akcjl skupu
cznych. Młodzi oficerowie ko n tynu ować będą najpiękniejzbo:!:a. Od dnia .2ł lipca zaczęły
WARSZAWA. W dniu 26 lipca br. Ministerstwo sze tradycje wychowawcze Wojska Polskiego. Siadem pier.
isię jut zapełniać dorodnym zlarSpraw Zagranicznych przesłało Ambasadzie Francuskiej w wszych oficerów politycznych Edwarda Ochaba, Hilarego
nem.
Warszawie no'tę w sprawie bezprawnych deportacji na Kor- Minca, Alfreda Lampe, komunistów i działaczy Związku
Piervirs! ruszyli chłopi z gr. Li- sykę obywateli polskich.
Patriotów Polskich, śladem nieśmiertelnych bohaterów: por.
py: Stanist!lw Klewin, Edmund
Powołując się na wszystkie k!adnego śledztwa i pociągnię Jakubowskiego I por. Mackiewicza, którzy oddali życie za
Krajda i Tadeusz Skrobek. Kle- dotychczasowe interwencje i cia do odpowiedzialnofoi wi.n Ideały jakie wszczepiałl w żołnierzy będą uczyć płomienne
win odstawił ponad plan 130 kg protei;ty złożone w tej spra- nych deportacji 'i brutalnego go patriotyzmu, gorącego umiłowania Ludowej Ojczyzny.
żyta, a Krajda i Skrobek wyko- wie
Ambasadzie Francusltiej traktowania obywateli pol, . .
.
nall swój obowl21zelt w 100 proc. w Warszawie i w MSZ fran- skich oraz prosi 0 powiadoWsrod mnych na pl~c;i st~1 więcej przed wyzwoleniem
Za ich przykładem wielu sąsla cuskim w Paryżu, Ministers- mienie Ministefstwa 0 przed- absolwent Teodor Slif1arski, przebywał w sanacyjnych., <I.
w tej sprawie syn robotnika rolnego z pow. hitlerowskich więzieniach a<lów zabrało się do omłotów i no two Spraw Zagranicznych po sięwziętych
Szubin.
niżeli w domu. Smierć ośmiu
we kwintale :r.bota napłyną do nownie jak najenergiczniej pro krokach.
•
•
•
Jakież byłoby jego życie w ·osób rodzi~:!". z rąk NSZpunktu skupu w najbli:t.szych te$'tvje przeciwko deportowaniu obywateli polskich na
Jak donieśliśmy, dn. 8 lipca Polsce kapitalistycznej? Miał owsldch zb1row.
<dniach.
gdy przymieCiężko było Leszkowi poPierwsze tony zboh - zawia- Korsykę oraz przeciwko bru- br„ dzięki wielo~rotnym in- tego przedsmak,
ł
'
t
k
damia A. All<:halskl z pow. wte- talnem~ trakt~wa.niu ich i do terwencjom
władz polskich, rał
g odem wraz z rodzen- czą kowo w sz ole. Ale poJuńskiego _ przywieźli do maga- maga się połozema kresu tym powrócili do kraju obywatele •Stwem bo ojciec
wyrzucany mogła mu organizacja partyj
zynu GS w Lututowie liczni chło lni_edop~sz_czalnym prak~y~?1n. polscy, bezprawnie deportowa ciągle z pracy nie mógł za- na, Leszek posta.wił sobie zaPl 111 gr. Chruścin. Jnl<?latorem N1ezalezme od tegC? Mm.1~ter ni przez władze francus,de pewnić rodzinie odpowiednich danie:-przodować! I zadanie
przy~leszenia odstawy był Mar- stwo SI?raw Zagranicznych do na Korsykę.
warunków. Jest wśród byłych tó do końca wYkonywał ce.
u bani k
d
j
maga się przeprowadzenia do
podchorążych Józef Krawczyk, lująco.
cin
r
a ,
gospo aru ący
z trybuny patrzą na pro/ k_tór~go. ojci~c. n:usiał wysłuna 4 ha, który sw6J roczny plan
g1wac się _w1e3sk1m bogaczom. mocję wilgotne oczy ojca. Dowykonał w 100 proc.
Jego ub~g1e gospod~rstwo da czekał się chwili, gdy przed
NIEDOCIĄGNIĘCIA - KTOKE
wało ruewystarcza3ący do- młodzieżą polską otwarły się
TRZEBA USCNĄC
przeszedł
słronA
chód.
wielkie możliwości o jakie wal
~
W takich warunkach żyli czył w KPP. Jego syn wraz z in
Ten sam korespondent zwraca
BERLIN. - Agencja ADN donosi, że b. wicepremier oni wszyscy. Dawniej niższa nymi żołnierzami ludowego
uwagę na zły styl p!'acy GOM w
Dolnej Saksonii dr Gereke przybył do NRD i zwrócił się do kasta obywateli bez praw. wojska stać będzie na straży
Czarnożyłach,
który chłopom z rządu NRD z prnśbą o udzielenie mu prawa azylu. Na Dziś„.
osiągnięć naszego narodu. By
gm. Wydrzyn nie dostarczył do · konferencji prasowej dr Gere ke złożył oświadczenie, w któ„.Mianuję was podporucznl- nigdy więcej nie powtarzały
żniw obiecanych maszyn.
kami Woj.ska Polskiego! rym umotywował swą decyzję przejścia na stronę NRD.
się
drogi życiowe w rodzaju
Zachodzi obawa, że w gm. WyGereke, kLóry przez 3 lata był lam! NRD w sprawie zawarcia gen. brygady Marian Nasz- tej jaką sam przeszedł.
drzyn potlrnle się 1 al<:cja omłoto
„.Promocja sko:ńczona. Najprzewodniczącym
CDU Dolnej umowy handlowej. Gereke przy kowski, wiceminister Obrony
wa, gdyż TOR Wieluń z 4 silniSaksonii, wypowiadał się za był wówczas do Berlina, gclzie Narodowej dokonuje promo- lepsi absolwenci otrzymują
ików do napędu młocarń szerokonagrody. Radioodbiorniki, terozmowami z przedstawicielami po krótkich rokowa.nia·ch doszło cji.
młotnych do tej pory wyremonPodporucznik Leszek Grot czki skórzane, wieczne pióra
NRD. - Adenauer prowad!Lił
do zawarcia transakcji między
tował tylko jeden. Należy podkre
ufundowało społecze:ństwo dla
przeciwko niemu dziką kampa- NRD a kołami C0<sp0<darczymi odpowiada twardo:
śl!ć, te GOM w Czarnożyłach mo
- Ku chwale ojczyzny, oby przodowników wyszkolenia i
Trizonll.
nię
os:oczer-czą.
W roku
1950
tory do remontu wysłał jeszcze
nauki.
Adenaiuer spowo-dował wykluGereke dalej zaznaezyl, te w watelu generale brygady!
w poezątku kwietnia br.
czenie Gerekego z CDU. Bez- Nlemczeeh zaehodnl<:h znajdują
Siedemnaście lał miał Le·
Przemawia gen. bryg. MaWielu chłopów, którzy chcą
pośrednią przyczyną tego byla
się ludzie, którzy są zaintereszek gdy zg'łosił się ochotni- rian Naszkowski.
wcześniej wykonać plan obowiąz
okoliczność,
że
Gereke, jako sowani w jego śmierci,
czo do Oficerskiej Szkoły
„.Gdy w imperialistycznym
ikowej od&tawy zbo:!:a a nie PoS!awlce•p remler i minL~ter rolnic·
W zakończeniu swego o~w1ad
Politycznej. Mimo młodzień. świecie rozkładu i marazmu
<lających maszyn kieratowych, otwa Dolnej Saksonii, a ;równo·
czenla. Gereke stwlerdzll, że czego wieku ciężką drogę ŻY- szerokie rzesze młodzieży ży
świadcza: „Jak tak dalej pójdzie,
czc5nle jako przewodnkząocy przybył do NRD, by kontynuo- ciową miał za sobą, R<>bo.ta ją w nędzy, bez perspektywy
to tructno i darmo, trzeba sio: b<:- Jcomlsjl Dundeisratu dla spraw wać walkę o jedność kraju i o na gospodarstwie od najmłod jutra, w na.szym Ludowym
dzie przeprosić z cepami i stanąć
rolnictwa - nawią,zał w roku utrwalenie pokoJu,
szych lat. Brak ojcowskiej Państwie droga do pracy,
do młocki ręcznej",
1950 rozmowy z prze"'stawlcieopieki, bo ojciec KPP-owlec nauki, droga do rozwoju talen
PIERWSI ODSTAWILI

ZBOŻE

kresu represjom
wobec Polaków we Francji

B. wicepremier DoInej saksonli•
na

'Wspomnienie toczy się miarowo, sennie, szumiąc, z radosnym, szklanym brzękiem wody, podobne do rozwijanej
wstęgi. Tak długo, aż dojdzie do ostatniej granicy. Wtedy
Ondraszek zaciska zęby, zaciska pięści, bo oto spostrzega
u kresu swych wspomnień, szumiących jak topola wśród
granatowej nocy i jalt szklany _bełkot w pogródkach, że
rośnie w nim nienawiść do ludzi. Gdy nazajutrz zstąpił
z Rużiczką z Łysej Góry, zaniepokojony szarym słupem
dymu wśród lasów w dolinie i gdy stanął na polanie, gorycz zalała jego serce. Oto widzi, że trawa na polanie
stratowana, że chałupa Baby Lucy dopala się, że już z niej
kupa zgliszcz, a obok zgliszcz, na najbliższej sośnie wisi
Baba Luca. Wiatr jest ciepły i pachnący. Szumi w nieobeszłym lesie, przedziera się i wpada na polanę. Rozwiewa ostatnie dymy i kołysze trupem .Ba_by ~uc~'" Baba Luca jest długa i koścista. Na jej ramieniu s1edz1 czarny kot
z zielonymi oczami i patrzy nieruchomo w OndrasZ'ka.
Zdjął trupa Baby Lucy z drzewa, pomógł mu Rużiczka.
Kot ocierał się o nogi Ondraszka i narzekał po swojemu.
Rużiczka grzebał dół w ziemi, stępił' swój nóż, ~omógł m?
Ondraszek swoim obuszkiem. Potem grzebali palcami,
podważali kamienie, wygrzebali foremny dół, wymościli
mchem, na mchu złożyli sztywne ciało Baby Lucy. Potem
jeszcze je zagrzebali, zawalili kamieniami i poszli. Czarny
kot usiał na kamieniach i znowu narzekał boleśnie. TT
skraju polany znaleźli roztratowanego węża. Ondraszek
poznał go. To był ten sam wąż, który zwijał się w kłębek
na jego piersi.
Poszli lasami, górami.
Rużiczka klął i przeklinał ludzi, Ondraszek milczał. Tę
ża ' a w nim nienawiść do ludzi.
Barbara została w Istebnej u patra Foldyna. Tam bowiem jeszcze najiiit!iejsza swego bezpiecze:ństwa p~zed
ludzka złością. Odprowadziła go kęs drogi
r-iekła:
- Czekam na ciebie, Ondraszku!
- 2 DZlł.:NXi.K ŁODZKI nr 180 (2496)

NRD .

Trzymał dłonie Barbary w swoich dłoniach ł patrzył w
jej urodę. Włosy czarne, splecione w dwa grube warkocze,
przerzucone na piersi, pachniały macierzanką. Jej uśmiech
chwilami drapieżny, chwilami podobny do uśmiechu dziecka, urzekał. Puże, czarne oczy o rzęsach jakby zdumionych kryły w sobie świat nienazwanych wzruszeń. Słońce
wschodziło i korony świerków płonęły blaskiem.
Na ich
tle głowa Barbary stała się podobna do kwiatu, który tylko raz w życiu zakwita i którego ludzkie oko jeszcze nie
dostrzegło.
Jedynie w bajce taki kwiat zakwita. Kwiat
jest biały, podobny do lilii na smukłej łodydze, podobny
do róży.„ Nie ma nazwy. Gdy pod oknem stanie granatowa noc, a w jej głębi szumi topola wśród gwiazd, pojawia
się przywidzenie owego kwiatu. Wtedy Ondraszka nawiedza przedziwne, jakby omdlewające szczęście.
·

Tylko po cóż tamto wspomnienie Baby Lucy na soilnie,

z czarnym kotem na ramieniu,
cym wiatrem beskidzkim?„.

kołysanej młodym, szumią

Rużiczka ślęczy nad pergaminową książką, pełną Jakichś
cudacznych zaklęć, światło łojówki rozrzuca cienie po
izbie, za oknami zaś stanęła granatowa noc i szumi topola
i dzwoni bełkotem wody.

Topola jest rozczochrana i kołysze koroną wśród gwiazd,
woda podzwania rytmicznie w drewnianych pogrodach i
t.ocz:Y -0zromne, skrzypiące koło nad duklC/..
-

tów stoi szeroko przed mło•
otworem.„
W chwilę później odbywa
się defilada.
Kwiaty, okrzyki i oklaski.
Uroczy.stctść
promocji staje
się manifestacją
miłości
da
ludowego wojska stojącego na
straży bezpieczeństwa naszych
granic, spokojnego budownic„
twa socjalizmu.
dzieżą

• • •

Z ojcem ppor. Mariana Wy
dymańskiego spotkaliśmy si~
żołnierskim obiedzie. Cie·Szył się staruszek niesłychanie

na

z synowskiego awansu.
~ Napiszcie powtarza?
kilkakrotnie - że wyrastałem
w ojczyźnie, która była mi
więcej macochą niż matką, że
musiałem
z niej emigrować
do Belgii w pogoni za pracą.

Napiszcie o moich dwóch połatanych koszulach całym
dobytku, o poniżającym cało
waniu w rękę dziedzica. I a
moim obecnym życiu napis.z„
cie jakże różnym i lepszym
od tego dawnego.
A zwłaszcza o tym, że wdzi~
czny jestem naszej Partii i
Rządowi za otwarcie drogi do
awansu -w Ludow-ym Wojsk
Polskim dla synów robotnika
chłopa„.

Aleksander Batorowicz.

Hewlett Johnson
apefule
do sumienia
narodu angielskiego
LONDYN, 28, 7, W L0<ndy•
nie ukazała się broszura dziekana katedry Canterbury dr Hewletta Johnsona pt. „Apeluję?", w
której autor opisuje fakty $tOliO•
wania przez agresorów amerykańskich w
Korei I w China.eh
półnoeno - wschodnich broni bak•
teriologicznej.
Broszura Wydana została w nakładzie 40
tysięcy
egzemplarzy
prz~ Towarzystwo Przyjdni An•
glelsko-ChińskieJ. W <:iągu pierw•
szych dwóch dni po ukaianlu się,
rozprzedano prze.szło 33 tyslj\ce
egzemplarzy.

Poprzez. skrzyp koła nad duklą pełzają ludzkie głosy
jakby wyzute z mocy i wypłowiałe. Poza tym jest cisza
i noc. W ciszy i nocy śpią gwarkowie. Poprzez sen czuwają
i nadsłuchują, czy nie posłyszą już drewnianego hałasu
kłapaczld, czyli tintinnabulum. Gdy zaszczeka, rozskrzeczy
się naremnie, zrywać się trzeba i śpieszyć do dukli. Piotr
Piekielnik, czarny klucznik św ierkliniecki, „filrstlich br~n
derburg-ischer Amptschreiber" - jak
się podpisuje pod
dokumentami, ma swoich zauszników wśród dworskiej ga- ·
wiedzi. Doniosą mu rychło, że ten a ten gwarek nie zszedł
w duklę między jednym a drugim wołaniem kłapaczki.
W niedzielę podczas nabożeństwa spędza swymi ceklaco przewinili, na dziedziniec
zamku w $wierklińcu i czeka. Stoi w sklepieniu zamkowej
loggi i patrzy. Pasie swe czarne, złe, diabelskie oczy lękiem
gwarków. Rozkraczony, w chobotach, w skórzanym kaftanie, z gołą głową, ślepi twardo i uśmiecha się zjadliwie.
Czarny jak diabeł, obrośnięty, z brodą w szpic uformowaną, z krogulczym nosem, z wąskimi,
zacisniętymi ustami
wykrzywionymi szyderstwem, z palącymi się oczyma, smaga się bykowcem po chobotach i czeka. Długo czeka! Potem
schodzi z loggi, powoli, okrutny, straszny, Każe kłaść gwarków na ławę, trzymać ich mocno. Draby zamkowe, ceklarze o chytrych pyskach, zgraja wszteczna, trzymają gwarka za nogi„ za ramiona, za głowę. A Piotr Piekielnik zrzuca
kaftan, zakasa rękawy koszuli i zaczyna bić. Bykowiec
śmiga ostro, przecina powietrze, przecina skórę na poślad
kach gwarka, gwarek wyje, ceklarze rechocą, a Piotr Piekielnik bije.„ Powoli, bardzo powoli. Między jednym a
drugim uderzeniem upływa chwila. Samo uderzenie zaś
jest szybkie jak piorun. Piotr Piekielnik zawinie bykowcem, podskoczy i uderza„. Mija chwila. Potem znowu za~nie bykowcem, podskoczy i uderza!„.

rzami wszystkich gwarków,

.1c.

d. n.l

O krosnach martwych ·i
„Błyskawiczna"

•
I

kontrola

żywych

wnioski

Przyczyna
postoju

Procent
ogółu

krosien
bra.k obsady
8,3
chwilowa nleobeenośf tkacza :t.3
zrywy wl\tkowe
1,1
zrywy osnowowe
5,6
wyjśde wątku

repera<:j-e majstra
przycinki
zaktadanle osn6w
Inne

niektórzy dyrektorzy.
Zapytani o przyczynę postojów
odpowiadają stereotypowo:
- Za mało marny tkaczy.
„Błyskawiczne analizy" wykazały niezbicie, że brak tkaczy jest tylko jednym z wielu
vowodów postoju, ale absolut
nie nie jedynym.
Oto np. tkalnia Ozorkowskich ZPB nie wykonywała
planu rzekomo z powodu braku tkaczy. Trzeba było dopie
ro „błyskawicznej analizy", b);
dyrekcji otworzyły się oczy
na to, że. najczęstszą przyczyną postojów krosien w OZPB
n!.e był brak obs·ady, lecz zrywy osnowowe. A więc - zła

Ogółem wszystkie te
złożyły się
na

przypostój
około 30 proc. krosien. Laików
uspokójmy od razu, że nie jest
to tak dużo. Przecież niektóre
postoje jak np. z powodu wyjścia wątku czy zrywu, trwają zaledwie kilka czy kilkanaście sekund. Nie da ich sic;
również ćałkowicie
wyeliminować.
Można
natomiast i
trzeba walczyć o to, by było
ich ·jak najn.niej.
K'ontrola stwierdziła, że zbyt
wiele krosien stało tam z powodu zrywów wątkowych, któ
re normalnie można ograniczyć do minimum.
Powody?
Zbyt ciasne cewki, zł~ jakość
przędzy
do~tarczaneJ
przez
żPB
im.
Marchlewskiego.
wreszcie zła jakość czółenek.
oto na co powinna zwrócić
paczną uwagę dyrekcja zakła
dów.
Stosunkowo niewielki procent przypada na chwilową
n~obecność tkacza, ale wciąż
jeszcze za dużo łazikostwa.
'Trzeba brać przykład z takich
tkaczy, jak Janina Kacprzak,
Stanislaw Kędzierski, Janina
Marszalek, Ignacy Kaźmier
czak czy Czeslaw Stępień, któ

rzy rozumieją, że przedłużają
cy s·ię postój krosna to strata
dla państwa. Nie odchodzą
więc na dłużej od krosna i .;ą
stale na miejscu, by natychmiast usL~ąć przyczynę postoiu i uruchomić maszynę.
Nasza „błyskawiczna analiza" wykazała również że moment zetknięcia się' dwóch
zmian przebiega w ZPB im.
Szymańskiego dość sprawnie,
nie wpływając na wzrost ilośch postojów. Jest to zasługą
cręściowego (jednak jeszcze
niedostatecznego) wprowadzenia w życie metody żandarowej, to jest przekazywania
przez jedtią zmianę drugiej
maszyn w biegu.

Dlaczego n:e przyszli
\Y nasz.ej _wędrówce po ..sali

napotkahsmy
krosien martwych zastygłych w bezruchu. Krosna wyłączone były z produkcji - zabrakło przy nich czło
wieka„.
Zobaczmy jakie to okoliczności uniemożliwiły pracownikom tkalni i przędzalni przyjść
do pracy w dniu, w którym
przeprowadzano „błyskawiczną
wiele

padkl te

1

Zmniejszenie noś-cl posto,jów to

ra się p-ole do P<>plsu dla kierow
oraz a<paratu

~~~~i!:zn~:~ad6w

w•

Jakie wnioski wyciągnąć
można z analizy ZPB im. Szymańskiego?
Po
pierwsze

.;twierdzić należy, że dokład-

W

STALINA
U bram pierw·
szej wlelklej bu·
dowll komun:zmu w ZSRR kanału Wołga Don stanał wiellu pt>mnik Józefa Stalina dłuta
rzeźbiarza E. Wu
czet!<:za symbolizują<:

ogromną

miłość

ludzi radzi ooklch • dla
wielkiego ' wodza
prowadza<: ego
Kral Rad do komunizmu.

na koni·e<:Z- u:zbogacenie naszej gospodar·'
ki narodow"j.
\
dowane·J systematy<:znej walki o
O. - T.
zapewnlenl-e .soc.faU.sty-czneJ dyscy
plicy pra,cy. Społeczne kontrnle w
doma·ch
nleobe<:ny<:h w pra<:y

0
f~~:~~~1e
:n;~fe':~'~atc:rz:!~6~l~ ~~~a~;;lo~f.:p~t~J~r:Zisa.7ól0 ~~!
się w razi-e kłopotów do mkla-do-

k"
n?OS ł

JÓZEFA

WISkazują

0

weigo kola Ligi Kobiet.

pomnik

ność prowadzenia bardzie.' zde<:y

~~św~:r~~~~i :r~~;~n~in1~.!~; ~f~~!~~!~0 s~a1~!!:1i p~~e 1 ~

9,5
;
0,5 do fabryki. Delegatll:a z zakJadów
0,33 ułatwia
zalklopotaneJ
koiMe·c'ie
1,1
o,33

ezyny

pr.odukcyJn~J

la tylko ma j·strowi, że do pracy
nie przyjdzie.
Natomiast Leoka-dla Pik je.st w
domu przy chorym na szkarłaty
nę dziecku I ma potrzebne do
usprawiedliwienia
nleobe<:nośei

stanął

!'Obić

_ne zapoznanie się kierownictwa zakładu z przyczynami
postojów krosien jest pierwszym i podstawowym warunkiern walki z postojami. Zbyt
wysoki procent · postojów z
jednej i teJ samej przyczyny
spowodować musi natychrniaJesteśmy w tkalni ZPB im. labry.kl nie doszła, te nie ma 3e·J cstową interwencję kierowniSzyrnańskiego, gdzie pracow- na stanow1sku roboczym, że Jej twa.
.stoi dziś martwa,
Wizyty u n.teobecn-h w pracy
ru'k Centralnego Zarządu Prze maszyna
Nie ma r6wnJeż w domu Kazi,_
mysłu Bawełnianego dokonu- mierza Sledzla. Niedawno wy- w:skaząly na słabe powiązanie
pra<:ownik6w z zakla-daml przeja
Je tzw. "bł ys k awicznej anali- szedł...
wiające się nleinformowanlem o
.,..,.„ postojów krosien. Szyb- Ad811Dle<:
Pote.m znowu zły adres. Zofl.a zmiana-eh ml-ejsca zamie<Szkania.
_„
nie mieszka już od rok.im krokiem przechodzi on ku na ul. Andrzeja Struga u. Sio Druga sprawa to pewna nlefraso
ł
tk
1 · i
t ·
bliwo&ć l lek<:eważą<:y
stosunek
przez ca ą
a ruę no UJe so- stra jej twierdz.I, że jest zwolnlo niektóry-eh
robotników do dyscybie ilość krosien unierucho- na przez lekarza ze względu na pliny pra-cy. Leokadia Pladek, je jakość przędzy.
mionych z rozmaitych przy- zły stan zdrowia dzie<:ka. Te In- żeli miała poważne powody ku
Stale należy pamiętać, że
formacje nie zgadzają się z dany
.
czyn.
ml wydziału personalne-go. Zofia temu zeby ni-e przyjść d:o fabry- walka o najpelnii;,jsze wyko:mogla poinformować .swoje
A o t o wyniki analizy w ZPB Adamiec odnotowana jest Jrulto ld
kierownictwo przez siostrę. Mo- rzystanie mocy produkcyjnej
to walka o zwięk
im. Szymańskiego:
nieobecna
n!eusprawie·dliwiona, gla to równlet.t zrobić K. ReJ'ek, maszyn żadnego bowiem zaświad<:zenla lekarskiego nie złożyła, oświad<::zy kiedy udawała się do lekarza. Wy szenie produkcji tkanin, o
Jeszcze kilka. razy cz6lenko przebiega ,tam i z powrotem
przesmyku i.„ krosno staje. Wyszedl wątek - trzeba założyć nowy. Ale tkaczka zajęta jest w tym momencie przy
drugim krośnie: wiąże zerwa,;ą nitkę za nicielnicą. Dopiero za chwiię przyjdzie uruchomić pierwsze krosno.
W tym samym momencie na kilkaset krosien pracujących w sali produkcyjnej zatrzymuje
się
kitkadziesiąt.
Każda minuta to przecież strata dla produkcji...

w

Na wielkiej budowli komunizmu

1
Aby jednak skutecznie wa czyć z postojami, trzeba dokładnie analizować ich przyczyny, a nie sprowadzać je
„do wspólnego mianownika"
Jak to dziś jeszcze próbują

dzień

Po

współzawodnictwie

rozpoczyna
o

pierwszeństwo

I ht

•

.

kończony

W gm. Wydrzyn rozpoczęły
w przygogromady
K'.ąty i ~i7dzielsko. Szczeg_ólme ambitnie ~o przedtermino
we~o V.:Yk~nam~ P.lanu odsta:v
zab1eraJą s.1ę ~h.oJ?i z Kąt, ktorzy _orzekli. ZE'. ich gr?rnada
dołozy v.:szelkich . sta~an, aby
we wspolza:vod:i1ctwie pokonać gr. Nied:;1elsko, która
w . .roku ub. ~a~ęła pierw~ze
mie3sce w gmime, wykonuJąc
plan odstawy w 118 proc. i 15
dni przed terminem.
_ Chociaż w tym roku o

wspaniałych
rusztowań Plac

uroczysto§ciach Swięta 0d1'0dzenia i Zlotu, gdy to odslonięty z ostat1lich
Konstytucji w Marszałkowskiej
Dzielnicy Mieszkaniowej byl świadkiem
wspanialej defilady 200 tysięcy najlepszych mlodych przodowników nowa dzielnica
socjalistycznej Warszawy wlączyla się w nurt codziennego życia stolicy.
We wspanialych blo~ach zamieszkali już lokatorzy, codziennie rano tramwaje i autobusy zabierają
stąd setki ludzi udających siędo pracy. Przepiękna. dzielnica żyje tym samym życiem co
cały kraj, kraj budującego się socjalizmu, w którym życie z dniem każdym staje się coraz bogatsze i piękniejsze. 1 • ·'

Po

· ?

śl'

analizę".

Ulica Grażyny 13. Tu mieszka
Kazimiera Rejek. Niestety. Adres
Jest już dawno nieaktualny. Nazwiska tego nie m.a w spisie loka
tor6w. Delegatka z Wydziału per
i;onalnego zakładów dowiaduje się
od przypadkowo spotkanej nieWlasty, że Kazimiera Rejek mieszka na ul. Sląskiej.
Kazimiera Rejek przed chwili\
przyszła do doxnu. Była .u lekarza.
Zwolnienia jednak nie ma, bo wy
znaczono jej wizytę na popołud
nie. Je-st przekonana, że zwo'in!enle otrzyma, bo bardzo źle się
czuje„.
·
Heleny Lipińskiej nie ma w do
mu. Wspóllokatorzy IntormuJ»
że wyszla około 9 rano,
ale nie
powiedziała
dokąd Idzie I kiedy
w16cl. Wlaś-cklelka mieszkania
Przypu•zcza, że poszła do pra<:Y···
.,,.,.,
Podobne przypu.szczenle a n9.·
·
·
Wet pewność wyraża matka Le· 1
okad11 Pladek. Oby. dwie c6rk' fJ (}kal Zw. 7iw. Pr~<:own!ków Bu<lowl"1"'rl\
-Wcześni~ rano wys1lv do praey. odwiedza codziennie
dziesiątki robotników
I trudno Je.I uwle„„ć w nieza- lnt~re-sują·r.) eh się postępem techniki i ra•
,przeczalny fakt, że Le-okadla da
cjonaliz;a1.:Ja.
·

już

ROZPOCZĘŁO SIĘ WSPOŁ-

przekazały już spółdzielniom

.

Ik

. .
d
ó k b'
sma. _Groma a Ostr we ~ 1 ~
ga się, o ? 0 statec_zn~ iloś<?
rnłoc~r~, gdyz pragnie Ja~ naJ
szybc;:eJ w:l'.'kona? omłoty l odstawie zboze zbiorowo.

Gminne Rady Narodowe na
terenie całego woj. łódzkiego

•

h

Od świtu do zmierżchu nal poplonów, kośba i ustawiapolach gromadzkich, spółdziel nie nowych mendli. Za życzych i pegeerowskich panuje tern przyszła· kolej na jęczożywiony ruch. Zwózka i ster mień, owies i pszenicę. Tu i
towanie, podorywki i sianie owdzie rozpoczynają się już
omłoty
i pierwsze odstaWY
ziarna na pun I{t y s1mpu.

powszedni na MDM-ie

?' 1660 dolarow to 3est duzo. Je i
. się weźmie pod uwagę, że tutaj
me ty~o sama waluta odgrywa rolę,
ale t.:kze .formalności dewizowe, czas
oczekiwama na wykonanie zamówienia
i obszerna koresponden<;j~ jaka zawsze
towarzyszy tym czyn:1osc1om - to dwaj
bracia Rode z ł:ódzkich 2?-kładów Remontowo Mont.azo":"ych osiągnęli pięk
ny sukces, dokonuJąC cennego usprawnienia, które pozwala z~ezygnować z
zamówień mgranicznych ·1 zaoozczędzić
1660 dolarów rocznie.
Chodzi o modele odlewnicze do wielkich kól zębatych w ma.szynach dla
przemysłu lekkiego. Model taki nie jest
prosty i wymaga specjalnego gatunku
drzewa, a następnie specjalnej techniki
klejenia tego drzewa.
Do pewnego okresu było to t.ajemnicą, mocno chronioną pl'Zez firmy zagraniczne.

żniwac

SI'-'
SZ ac e na Wa a
~
d
w osławac h sienny skup zboża
będzie zaprzed 1 wrze-

ZA WODNICTWO

(z

w

Na marginesie wystawy
Postępu i Tech ni ki w Łodzi

POMYSŁY
które trzeba szybko
upowszechnić
Bracia Rode znaleźli jednak odpowiednie drzewo i sposób na klejenie
f?nn - ba, nawet prze\yyższyli w tym
firmę zagraniczną, która bądź co bądź
J>OSiada długą tradycję fachowości.
Dziś modele do form dla k0ł zębatych
robimy w kraju. A osiągnięcia braci
Rode możemy podziwiać na zorganizowanym ostatnio w Łodzi Przeglądzie
Pos_tępu Tecbnłcznego, Narzędzi Racjonallzatorskicb i Ulepszeń w Budownictwie.
·
Wystawę tę otwarto dzięki staraniom
zw. Zaw. Pracowników Budownictwa,
Ceramiki i pokrewnych zaw. w lokalu
związkowym
przy ul. Piotrko-w skiej.
Pomocy technicznej udzielił Polski Zw.
Techników i Inżynierów.
Trzeba przyznać, że na wszystkich 4
piętrach, gdzie urządzono tę arcycieka
wą wystawę, jest co oglądać. Interesuje każdy z 120 eksponatów i tablic
opi.sowych.
Na I piętrze uwagę zwracają pomysły
racjonalizatorskie pracowników Łódz
kiego Zjednoczenia Budownictwa Miast
i Osiedli. Przyrząd do prostowania że
laza zbrojeniowego, suwak do nacinania narozników w ramach okiennych i
wiele innych.
Łódzkie Zjednoczenie „Elektromont.aż" pokazało, że także umie radzić sobie nawet w tak trudnej dziedzinie jak
budowa podstacji wysokiego napięcia.
Okazale wygląda taka podstacja wyprodukowana przez polskich techników,
z polsli:ich materiałów.
Bogaty jest także dział Zjednoczenia
Budownictwa Miejskiego i Biura Zakła

i indywidualnie gospodarują~
cym chłopom zawiadomienia
0 wysokości tegorocznych odstaw zboża. Zawiadomienia te
były wręczane na zebraniach
gromadzkich przez sołtysów
i aktywistów gminnych. W wie
lu gromadach chłopi postanowill współzawodniczyć 0 przed
terminowe uko6czenle odstawy zb~ia z Innymi gromadaml.
.
• .
W pow. w1eluns.k1m chłopi
z . groma~y Kov.:alowka zobo-

AMBITNI

CHŁOPI

Z

KĄT.

współzawodnictwo
towaniu omłotów

miesiąc wcześniej kończy slę

obowiązkowa odstawa ziarna,
my w naszej gromadzie ten
termin skrócimy jeszcze 0 jewią~ali się _ukonczyć 0_dstawę den miesiąc mówią chłopi
zboza do dma 5 września i we z Kątów
zwali do współzawodnictwa
·
wszystkie gromady w gm. Ga- - A my wam pierwszego
lewice. W gm. Praszka dzięki miejsca nie odstąpimy! - odi: odjętym zobowiązaniom je- powiadają chłopi z Niedzielska.

dów Produkcji Pomocniczej. Pracownicy tych zakładów: R. Krysiak, M. Struski i W. Caban pokazali ruchome rusztowanie wspornikowe, które pozwala
na prowadzenie budowy stropów bez
zatrzymywania produkcji na dole hali.
Wiele usprawnień wystawiło także
Łódzkie
Przedsiębiorstwo Remontowo
Budowlane Zjedn. Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miejskiego. Przyspiesmjąca pracę gwinciarka do rur.
jarzma metalowe do słupów żelbetono
wych i dziesiątki innych pomysłów stanowią kopalnię postępowej wJ.edzy technicznej.
Przy zwiedzaniu wystawy nasuwa
się jednak pewna niePokojąoa myśl czy oglądane tu cenne usprawnienia są
wykorzystywane już na budowlach i
fabrykach
Niestety, ta sprawa nie jest jeszcze
należycie zorganizowana. Na przykład
n.a budowach Łódzkiego Zjedn. Budownictwa Przemysłowego (a tych budów
jest wiele) nie stoouje się dziesiątków
wartościowych pomysłów
racjonalizatorskich. Na tych budowach nie widać,
by murarze stosowali warstwopiony
czy szablony do okien i drzwi. A przecież te pomysły znacznie skracają czas
wznoszenia ści.an frontowych. Podobna
sytuacja istnieje także w Budowlanych
Przedsiębiorstwach Powiatowych, których w naszym województwie jest 12.
Problem ten zostałby rozwiązany z
chwilą, gdyby powstała w kraju centralna wytwórni.d sprzętu nowatorskiego, która zaopatrywałaby przedsiębiorstwa budowlane w narzędzia już ulepszone przez racjonalizatorów i wynalaz
ców. Bo na razie w wielu wypadkach
pomysły
przyjęte i zrealizowane,
pomysły cenne, oszczędZ?jące siły człowieka, czas i pieniądze można oglądać
tylko na wystawach lub w pismach fachowych. A chodzi oto, żeby jak rtajszybciej znalazły one zastosowanie prak
tyczne, a przede wszystkich masowe.
Zadanie to powinno spaść na barki
związków zawodowych i wydziałów racjonalizacji pracy w poszczególnych
zjednoczeniach.. ·
·
(ja)

Lada dzień w obydwu gromadach rozpocznie się młoc

ka.
W gm, Skomlin niektórzy
gospodarze nie czekając na nadejście
szerokoomłotnej motorowej młcx:arni z GOM, m · ó
cą przy pomocy gromadzkich
kieratówek.

PIERWSZE ZIARNO NA
PUNKTACH SKUPU,
W gm. Kuźnica Grabowska
na punkt skupu wpłynęł-0 już
kilkan,'łście
kwintali nowego
ziarna. Omłoty odbywają się
według
planu opracowanego
przez GOM. Nad ich sprawnym
przebiegiem
czuwają
gminni pełnomocnicy.
W gm,

Działoszyn

od ponie-

działku przystępują do omłotów 4 młocarnie GOM w gro-

madach Szczyty, Działoszyn,
Sadowiec-Wrzosy, Trębaczew
i Zelesiaki. Ponieważ GOM
posiada tylko dwa motory spa
linowe, do akcji omłotowej zo
stały włączone
dwa motory
prywatne.
Dobrze przeprowadzone zebrania gromadzkie, umiejętne
pokierowanie akcją współza
wodnictwa pomiędzy gromada
mi oraz odpowiednie wykorz.y
stanie wszystkich maszyn omłotowych, będących w posiadaniu Państwowych i Gminnych Ośrodków Maszynowych
oraz indywidualnie gospodaruj!lcych chłopów _ to gwarancja,

że

tegoroczny skup

zboża zostanie zakończony cal

kowicie i przed terminem.
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Bez

komentarzy.„
Student Politechniki Łódz
kiej ob. Karol Styczyński podpisał umowę żniwną. 1 sierpnia ma zgłosić się do jednego
z PGR-ów w okolicy Gorzo-

umiała nic
dziś jest~ tokarzem

Wczoraj nie
-

NA ZNIH'AI
1200 łódzkich związkowców
wy!echało

szczecińskiego
poszczególnyn: zgłaszającym
się kobietom, w indywidualDnia 26 bm. o godz. 20,20
I
nych rozmowach, wybór za- wyjechało 1200 związkowców
:w·a.
•
wodu i pracy.
Ponieważ wyjeżdżającym na
z Łodzi i województwa do
Cecylia Bolek nie miała za wnica przygotowuje się na
W wyniku intensywnej ak- PGR-ów woj. szczecińskiego
żniwa !!tudentom przysługują
pracować. kurs, po którym zostanie maj- cji propagandowej liczba ko- by przez 7 dni pracować o
proc. epsze
bezpłatne bilety kolejowe, ob. wodu, ale chciała
biet dotychczas nlepracują- przy żniwach. Przybywających
•
ł
Styczyński zgłosił się do DRN Liga Kobiet skierowała ją na strem.
Takich kobiet jak Bolek czy cych, które rozpoczynają pra- na dworzec
na
Chojnach zaopałfZtOfe $% Ó
- Łódź-Północ. W informacji kurs tokarski. Dziś ob. Bolek
oznajmiono mu iż bitety wy- pracuje w Łóda!dch Zakła- Sołtysiak jest w Łodzi wię- cę w nowych zawodach jest zwiazkowców witała orkiestra
ręczni I
daje wydział administracji. dach Remontu Maszyn jako cej. Oto . np. Elżbieta Oleksy coraz większa. Łódź nie tylko Zakładów im. Marchlewskiego.
i dobrze pracuje. pracuje w tej chwili w Zakła że wykonuje plan werbunku Członkowie rozmaitych związPracownik wydziału admini- tokarz stracji bardzo zdziwiony o- .Janina Sołtysiak była gospo- dach Metalowych nr. 1 jako kobiet do pracy, ale plan ten ków branżowych z przyjemno- $% 0 01
świadczył, że bilety na akcję dynią domową. Liga poradziła ślusarz i wykonuje 280 proc. przekracza. W czerwcu rb. np. ścią wyjeżdżali do pracy
w
.
zwerbować 800 PGR-ach. Jest między nimi W Centrali Zaopatrzenia
żniwną posiada przecież tylko jej pracę w Tozdzielnd tych normy a Jadwiga Metys jest zaplanowano
samych
żakładów. Obecnie frezerem w Zakładach im. kobiet - przyjęto zaś 1400. nawet kilka osób które jadą Szkół - przedsiębiorstwie pooddziat 1'oLnictwa przy ul. Ciesielskiej 8. Powędrował więc Sołtysiak jako zdolna praco- Okrzei i wyrabia przeciętnie Realizacja. plan~ na II~ ~wari na żn~wa w ramach swych wołanym do zaopatrywania
190 proc. normy. Do zawodów, tał zapowiada się rówmez do- urlopow.
wszystkich szkół w pomoce
ob. Styczyński do oddziału rolna które dotychczas monopol brze.
naukowe,
wre
gorączkowa
nictwa. Tam o biletach nikt
nic nie wiedział. Odesłali pomie!i tylko i wyłącznie męż- . Pracy ~la kob!et nie brakuzapominać
praca. Czynione są bowiem
czyzni napływają z dnia na Je. W dniu 28 lipca rb. zapoprzygotowania do nowego seważnie ~niepokojonego stupowsłan~
denta do Zw. Zawodowego Pra~
dzień dziesiątki i setki ko- trzeb?~anie na pra~~wnice wy
wyłączaniu
zonu. w tej chwili gromadzi
biet.
kwalifikowane w roznych zasię w magazynach Cezasu ocowników Komuna.Lnych przy ll Q We
ul. Wólczańskiej 5. W ZZPK
Łodzianki obejmują pracę wodach. "."Ynoslło 2619, na nie
gromne ilości wszelkiego rowe wszystkich branżach, me- wy~wahf1kowane 1921, mlodzaju sprzętu szkolnego, Ostatrównież biletów nie było, le~z
zaproponowano ob. Styczyntalowej, budowlanej, komuni docrnne 253.
•
lekłrycznych
nio nadeszło m. in. 6 nowych
skiemu że może jechać razem
Ullpołecznione szewskie pun- kacji itp.
Chcąc
ula.twie mlodzłeiy
typ<)w mikroskopów, niepro·
z ich ekipą wyjeżdżającą w kty usługowe cieszą się dużą
Apolonia Balten zo.stała
_
wstę?owanie do nowych za
Roztargnienie i nieuwaga dukowane
dotychczas
dla
0
najbliższym czasie
do wo:j. popularnością, gdyż wykonują statnio szewcem a Bronlsławodow ~amodzieln3'. Referat kończą się często smutno. Prze- szkól preparaty mokre, anato
szczecińskiego. Niestety stu- swoje prace
szybko i tanie.i wa Czerwińska kierowcą saZatrudnienia organizuje sze konała się o tym ob. A. J. zam. miczne i biologiczno-zoologicz·
dent skorzystać z propozycji niż prywatne. Dlatego też mochodoWYm w PKS-ie.
reg k~trsów.
_ przy. ul'. Więckowskieg<? 17 z~- ne.
nie mógł. Miał przecież podpi- mieszkańcy tych dzielnic, w
Obecnie odbywają się· kur- pommaJąc przed udamem się
Na uwagę zasługują piękniB
saną umowę z Gorzowem.
?>;tórych nie ma punktów czeWyuczyć się zawodu, o- sy uczące dziewczęta na eks- na spoczynek wyłączyć żelazko. wykonane gabloty ilustrujące
Poszedł dalej. z Okręgowej kają z niecierpliwością na ich
otrzymać (ldpowiednią pra- pedientki
oraz konduktorki Po pewnym czasie od roz- produkcję ropy naftowej i d.eRady Zw. Zaw. do WRN na ui. otwarcie. Spółdzielnia „Przyeę pomaga kobiecie Liga.Ko MPK .i DOKP.
grza.nepo że!azka zajął się k?SZ stylaeję węgla. Tegorocme Z'lOgrodową, a stamtąd do Samo- szlość Robotnicza" dokłada ~e
blet.
~g~ Kobi~t otacza :r<;o.b1ety mają więc :vszelkie z bieitz~ą i ty.lko s~ybka. m- opatrzenie Cezasu jest 0 100
dzietnego Oddzialu Zatrudnie- ~wej strony starań, aby sieć
jednoezesme k<>b1etę zdo- mozl!wosci. aby zdobyc zawód terwe?-CJa strazy .PozarneJ u- proc. większe niż w roku ub.
nia przy ul. Wólczańskiej 18, uspołecznionych
placówek
bywającą
nowy
zawód i efektywnie w nim pracować. chrom~a. ~ozta~gm,oną obywa- Celllll.s posiada również bogate
gdzie okazało się,
że
trafił s·zewskich stale się rozszerz3.wszechstronną opieką..
Na ręce kobiet zaś czekają z telkę i Je~ s~s1a.dow . o~ roz- zaopatrzenie w &prz t
rlla
wreszcie pod właściwy adres. ła.
15-letnia Barbara Cieślak niecierpliwotcią łódzkie za
przestrzemema się ognia l w1ęd k li
'lni ę _,_.
•
•
•
kł
d
kszych
strat
prze
sz
o
szezego
e
w
.u.1aStudent bilet otrzyma 30 lip.Teszcze w tym miesiącu przyszła do Łodzi ze wsi. L1a Y pracy, cze1ca ludowa oj·
. .
le zabawek
ca.
uruchamia ona 2 nowe pun- ga Kobiet nie tylko postarała czy.zna.
WyJ?adek ten n.ie. Jest o~•
kty przy ul. Zielonej 51 i; się dla niej 0 pracę tkaczki ale
Na poszukiwania zmarno(kas).
os~bnw~y. K_ron~ki str~zy
Z nowym rokiem szkolnym
Armii Czerwonej 137, a w umieściła .ią w domu Młodewał „tylko"
pół
dnia robopozarneJ notu3ą ciągle poza- w Cezasie odbywać si.ę będzie
sierpniu przy PL. Reymon- go Robotnika. Elza. Szczapa
czego. (a)
ry spowodo.wane przez nie- sprzędaż sprzętu ctla szkół,
ta 1-2.
otrzymała pracę przewijaczki
wyłączone zeta7ko i.ub :na J>Ołą.czona z demonstrowaniem
,
.
.
.
w zakładach im. Waltera a ~-L.-Gtl\C'IJlllaJ
szynkę. A więc uzywa.3ąc korzystania z poszczególnych
Społdzielma planu3e też o- d · k . .
·
'o o u;n(}
_ _ _ _.
. V~Vft
elektrycznych
nrze1'ników przyrządów. Ten rodzaJ· sprzet
·
kt
i R
z1ec o JeJ um1eszczono w
.
. .
„.
.
s~i~~c%~u~ il~ ;~::Y~~
mu D?:iecka przy ul. KoperniABY NIE BYr.o HALDY
mel zapon:iina3my nigdy o ich daży będzie stosowany po raz
kupować
wiednie 'materiały budowlane ka.
wy ączeniu.
pierwszy.
Wydział G0$11odarkl KomunałP
·
·
· "'
na remont. Przed kilkoma
Liga Kobiet współpracuje
o raz pierwszy
rowme„
C!niami spółdzielnia ta urucho- ściśle na tym polu z Samo· neJ Precz. RN '!'° ollpowledd na
8
Wy
Cezas zajmie się rozprowa.
Wina krajowej produkcji miła przy ul. Lipowej 54 duży dzielnym Referatem Zatrud· notatkę pt. „Hałda czy park" wy
dzaniem wszelkiego rodzaju
d ru kó w, jak świadectwa szkolzdobyły sobie już ustaloną po- wa.,.sztat reperacji obuwia, któ nlenia, ,który przydziela pracę. Jaśnlł :nam, to wyaypanlo :l:tl:l:lem
zycję.
Nie wszyscy jednak 1'Y przyjmuje za.mówienia wy Tutaj co dzień pełnią dyżury aleJek w parku Ponlatowskie,.o
ne, zaświadczenia itp,
zostało dokonano na tyczenie puwiedzą, że PSS oprócż. sprze- lqcznie od zakładów pracy.
aktywistki Ligi Kobiet radząc bllcznokl, a miało na e~u zllkwl
IC
fł Zl&my
.
daży na butelki prowqdzi ~v
dowanJe
błota.
M!ej·sklemu
Przed
przyszłym
9 sklepach· sp.,.zedaż wina, na
,slęblorstwu 01rodnlczemu wydalempki. Kąciki z winem mie$Z
no poleeenle usunięcia nierówno
... zadecyduje o tym posieczą :;,ię w następujących skli?ie! aleJeJc I du:l)"Ch kawalk6w tu dzenie
komisji selekcyjnej,
pach: przy ul. Stalina 1, 49,
W spółdzielni pracy „tTn!:ł'lu
utrudnlaJ,ey.ch •paeery w która odbędzie się w dniach
Piotrkowskiej 54, 288, Ryb- Mamo, ja jestem głodna. mnóstwo znajomych i niezna- parku. , ,,
l ..i1i..< i ~...i.JAl ,J;i dzisiejszym, jutrzejszym i po- wersum" przy ul. Piotrkow•
nej 17, Zgierskiej 168, Pabiastałych
bywa.Lców.
- Zaraz, zaraź córeczko, le- jomych
,1
Cf
jutrze w świetlicy im. T. Koś- s~iej_ 39 przepisanie na maszynickiej 206, Piotrkowskiej 294 dmy wlaśnie na obiad.
Niektórzy mieszkali tu stale.
ciuszki w Łodzi ul. Targowa 2. nie Jednej strony bez interi :Rzgowskiej 59.
- A co dzH będzie na Tych można bylo pozna<! po
"l'
Przed
przedstawicielami linii kosztuje 6 zł 15 gr. Za
W takich kącikach każdy Obiad?
okazalych kształta.ch. Wyglą
I
odbitkę
dolicza się
społeczeństwa,
przemysłu, han każdę
mme wypić lampkę wina i .._ Kaua jagLana, szczupak dali doskonale. Nic dziwne,g.o. MAO-TUN - CZtHy opo11'1e4e!.
95 gr. Tymczasem pr:::episanie
dlu
detalicznego
i
hurtowego,
~jeść ciastko. Do wina sprze- z wody, a, na deur czereśnie Mieli
Opowiada.nla na temat życia i
całodzienne
doskon&łe
1 str, przez prywatną maszy.
pracy wal chińskiej i ciężkich wa oraz plastyków przesunie się
dawanego na lampki sklep z cuk1·em, może także będą wyżywienie.
rnnków
bytowania ludu ch.iń.skle w ciągu tych 3 dni. kilkaset nistkę kosztuje około 4 zł.
r.ie dolicza. marżv zarobkowej. ciastka z jagodami. ALe na
go. Barwny 1 żywy o.pis, intereSpółdzielnia
„Uniwersum''
Ilość
kącików
z winem ciastka to już musimy pójść
Nasze znajome: matka z c6r sujący przez swot11 problematykę modeli, prezentujących nowe
fąsony galanterii filcowej.
poza swymi stałymi pracownik.ą najadły się, otarły usta, u- I koloryt lokal.ny.
wkrótce
znacznie wzrośnie
Będą to nowe modne kape- kami zatrudnia również prasiadly na słoneczku i zaczęly
NOVY K. - Na ro:ric!rożu. Z cze
gdyż uruchomią je i placówki w inne miejsce.
- !'1amo,. dLaczego m:amy wygLądać przez okno. Przez skiego.
lusze, kamizetki, szaliki, rę cowników dorywczy .;h którzy
MHD, które otrzymają ponad wciąz
Treścią
tej
kslątkl,
nai:iis.anej
takie same obiady.
b
d t
,.
j
ł
kawiczki, pantofle domowe, biorą pracę do domu. Pracowto stoliczki z krzesłami, aby Wciąż kasza a jak nie kasza te> ~zy ę, o. s rany .u.icy ~a. rza a z oka·zji IX Zjazdu KomunJstycznikom takim placi po 2 ::1.
torebki damskie itp.
.
'.
.
ich zna1oma. Skinęły JeJ glo- nej Partii Czechos0wacji 11- dzle
klienci mogli wygodnie wypić
cuki~r, ja~ nie cukier to owo- wami na powitanie i zapro- je rodziny robotniczej na tle wy
Wzory nieaktualne wycofa- 12 gr. za stronę oraz po 32 gr.
wino.
darzeń społecznych i polltycznych ne zostaną z produkcji.
ce, 1ak ~ie owoce, to. 'ryby. sily gestem do wnętrza.
za odbitkę. Czym kieruje się
okresu międzywojennego. Ks14Ż
Ja bym z1adła rybę smazoną, a
.
O
wyniku tej filcowej rewii spółdzielnia „Uniwersum" wyka
na-pisana
żywo
i
zajmująco.
nie wciąż surową.
- Chodź do nas - powieE. - W posępnej krainie. mody poinformujemy naszych znaczając swym klientom tak
- Jesteś mroda i glupia _ d~ialy na n0:szej . wysta- WILDE
Z estońskiego.
czytelników, a przede wszyst- wysokie ceny przy trzykrotnie
powiedziala matka do có1'ki wie
s~arczy
Jedzenia
dla
Autor, który w sposób reall- kim czytelniczki. (h)
mniejszych kosztach własnych?
- to bardzo dobre wyżywie- w_szystkich much. Zo.bacz, cu- &tyOZl!Jy odtwarza w swych utwo
nie i powinnaś być zachwyco· kier odkryty, rnqka, kasza, rach dzie.ie I życie narodu estoń
skiego, opisuje w tej powieści
Do f... odzi nadszedł ostatnio na tym co masz. Nie wszyst- ryby, ~szystko czego dusza wydanenia
wywołane
na wsi
duży transport naczyń emalio- kim twoim koleżankom
tak zapragnie.
~tońskiej
przez kryzys rolniczy
pod
koniec
XIX
wieku.
wanych które ukażą się w się dobrze powodzi jak tobie.
- Dziękuję odpowiedzia
przykładzie bohatera powie
sprzedaży w pierwszych dniach
Matka urwała, bo wlaśnie la im mucha zza szyby - ja ściNaWllde
wykazuje, że przes·tęp
sierpnia.
Oprócz różnorod obydwie przybyly do ceiu. się najadłam w innej wysta- czość wyrosła
n!e na podłożu
nych naczy11 i miednic znaj_ Glodne były, więc od razu za- wie. Przecież w Łodzi pełno wrodzonych
złych
skłonności,
dują
się
tak poszukiwane braly się do jedzenia.
Nie takich niezabezpieczonych lecz była następstwem warunków PAMIĘTNIK
REMONTOWY
społecznych. Nędza doprowadzHa
II
przez gospodynie łódzkie ron- były osamotnione, nie były też przed nami wystaw.
Jana Wappena do zbrodni.
dle i czajniki.
pierwsze. Obok nich posilalo się
TER
I
Do zabytk6w, którymi popisywać się nie na.leży, tudzież
15 stvcznia 1952 r.
l!ńsklego
178) „Gór21
pokazywać ich turystom
nte
WTOREK.
dziewczęta" dod. „RzeDo MZBM w Łodzi: Prosi· można, nateży brctma, domu
ka Kama" g. i7.30,
WTOREK, 2' LIPCA
19.30 dOIZW. od lat 12
my uprzejmie o dokonanie re- przy ul. Drewnowskiej 7. PoDYZUR POl.OŻNlczo.
mlodzl<!ży",
„Przegląc! SOJUSZ !Nowe
Złotno)
biegnący
montu
s~~dni znajdującej sie 1L'1Jrywany asfalt,
OINEKOLOGJCZNY
Wiadomości:
6.30, 'I.SS, 12.0ł,
sportowy 3-52", „Plov- „Ucie-czka z niewoli",
LIPIEC
srodkiem
bramy
rynsztok
niena
poses3i
przy
ul.
Obrońców
di w", „Hortobagy" g. dod. „Hallnka w hucie 14.00, 17.00, 21.00, .i3.50.
Ozl!l dyturule cat11 do
OZ19
zakryty, ewentualność zwich8.50 Muz. poranna. 8.00 Utwory Stalingradu 72.
oę
szpital Im. M. Curie 17, 18, 19, „Awantur~ szkła" g. 19, dozw. od
Marty
Dworzaka i Smetany. 11.45 ,.Gł06
nięcia (jeśli nie złamania nona wsi" g. 20 - dozw . lat 7
Skłodowskiej - ul. Curie
21 marca. 1952 r.
od lat 14, program dla STYLOWY (Klll:ńsklego maj21 kobiety". lł.15 Pieśni AlekłUTRO
Skłodowskiej 15
Do MZBM w Łodzi: Uprzej- gi) - oto atrakcje tego zabyt123)
„Nędznlcy" I ser. sandra I Michała Sw1erzyńsklego.
najmlod.
„Koopciuszek"
aur!na
g, 16.
dod. „W kraju ~Oe.la• 14.30 Koncert rozrywkowy. ·15.10
komunikujemy, że stud- ku. Lokatorzy prosm już ZBM
!izmu" 1-52 g. 16, 18, Aud. Ute.ra·cka. 15.30 Dla dzieci - ma na naszej posesji po kapi- nie o naprawienie bramy, ale
MLODA GWARDIA (dla
sluchow. ,.Profesor Przedpotopomlodzteży Zielona 2) 20, dozw. od lat 14
choćby o przydzielenie mateSOWY (W1eckoWSklt:ltO 15) „Na
WA~Nil TELEFONY
arenie" dod. „Mło· llWIT cBałUckl Ryn"I!: n. wicz". 16.00 Utwory skrzypcowe talnym remoncie wymaga wy- riałów budowLanych. LolcatoWystępy Opef"Y Sląskiej
„Albenlz",
g.
18,
20,
_
kompozytorów
miany
silnika,
radzieckich.
gdyż
dotych17.45
dzl
budują pokój"
g.
g. 19 „carmen"
Porot Ratunkowe 2M-44
Poradnik językowy. 18.00 Muzyka czasowy silnik jest obecnie za rzy chcą sami wyremontować
16, 18, 20, dozw. od lat 7 dozw. od lat 18
WOJSKA
POl..SKIEGO MUZA
Strat Pożarna
8
swą bramę.
Mamy nadzieję,
(Pabtantcka
173) TATRY (Sienklewtcza 40) ludowa w wyk. Ludowe.1 Kapeli slaby.
(Jaracza 27-29) g 19 Kom. Miejska MO 253-60
0
„Bitwa
szyny"
dod.
Rozgł. Sląsklei. 18.30 Recital for„~a granley dod. ,~Roz
0
że ZBM przychyH się do ich
„GrzM:h" - (dla mlodż,
Miejski Ośr. lntor. 1~9-15
woj form zwlerzat", ii;. „W kraju so.cJallzmu" tepianowy. 19.30 Mt~z. 1 al;:tualn.
S kwietnia 1952 r.
prośby.
niedozw .)
18, 20, dozw. Qd lat 12
5-51 g. 16, 18, 20. doz.w. 20.00 Koncert symf. 21.30 Koncert
LETNI (Piotrkowska 94) POLONIA (Ptotrl<owsk& od lat 7
Silnik wymieniony, rachu
chóru. 21.50 .Muzyka. 22.00 ReporIII
nieczynny
87) „Dni I noc.e" g, WJSŁA (Przejazd 2) - taż z Olimpiady w •Helsinkach. nek zapłaciliśmy (3 ftJs. zl).
I
llIAł.Y (Traugutta 1)
g
16.30, 18.30, ~O.SO, dozw. „Malżellstwo aktorki", 32.30 Gra orle. taneczna PR. 23.00 Woda jest.
''i'. ,
nieczynny
od lat 12
Rynny i &tudzienka
to
dod.· „Od wełny eto n- Koncert.
PRZEDWIO~Nl"E !Żerom
brania" g. 15.45, 18
10 czerwca 1952 r.
dwie ,bolączki mieszkańc.ów do
skiego 74) „Karlem w 20.15. dozw. od lat 14
ROZGŁOSNIA ŁODZKA
Do MZBM w Łodzi: w mar mu przy ul. Zamenhofa 26. Bo
A S nr ł (Plotrkow·
Paryżu",
dod. „Sprzy. WLOKNIARZ <Próchnl·
11!.a 16~). A S nr 48 (Naus
Wiadomości dla wsi. uo cu na naszej posesji dokonany przez zepsute rynny woda
mierzeńcy za Labą" g.
ka 16) „Pocl niebem sy- Reportat akt.ualny dla wsi. i.20 I
rutowlcia 6). A s nr 15 BAJKA CFranct&zka(lska
18, 20. dozw. od lat J8
.:ylii" g. 16.30, 18.30, 11.1s „z milnoronem puer. nila- zostai remont kapitainy stttd- scieka po murze do mieszkań.
31) „Cztery serca" dC>d.
(Rzgowska 147).
A S
20.30. dozw. od lat lB
„Lazurowy brzeg", g. REKORD (Rzgowska 2)
sto I wieś", 7.35 Muz. I komunt- ni przez fi.Tmę Owczarek W A znów studzienka mieszcząca
nr 20 (Wteckowsk1ero 21).
A S. nr 31 (Karolewska. 18, 20, dozw. od lat 12 nlt-ezynne z póWQcJu re- WOLNOSC (Napt6rlcow- katy. 16.%0 Pogac!anka w opr. H. Łodzi, ul. Targowa 29. 30 ma- moto1' studzienny jest odkryta
I~). A s
nr 1 (Przyby- BAŁTYK (Narutc>W1eza 20) montu
skiego 16) „Pneezucle" Orzesiynowej pt. „co nalety wie 3·a. studnia z nawrotem •e.•t i niezabezpieczona. Niezakry„Ak.cja B", g. 16.30, ROMA (Rzgowska 84) ~zewsklel{o 41), A
dod. „z kra.tu jezior I dzieć o chorobie „Heine-Medina"
S ni
"
'
wodospadów" g. 16.31), 1 jak uchronit- przed nia d21i!ei". nieczynna. Trzykrotnie wzy- ty otwór stwarza po pierwsze
18.30, 20.30 dozw. od lat „wesoła trójka", dod.
66 (L1manowsk!ego BO)
14
„Przegląd
sportowy" 18.30, 20.30, dozw. od 16.30 Popul. muz. powdna. 17.30 wany ob. Owczarek nie przy- niebezpieczeństwo dla biegają
l-S2, g. 18, 20, dozw. od lat 1 ·
A. S nr ł1 (Al. Kośclu GDVNIA (Przejazd !) Pldni masowe. 18.50 Lódzkl ty- stąpil do naprawy.
cych po podwórzu dzieci, a po·
ZACHĘTA (Zgierska 26) godnlk aźwli:kowv, 19.15 Po~adan
Program naukowo-oś lat ?
szk! 48) dyturuie co·
dru,gie dla motoru do którego
nieczynne
z powodu ka pt, „Majster itoman Jastrzeb-J 29 lipca 1952 r.
wiatowy nr 35-52, PKF 1 MAJA Cdawn. Robot·
dziennie.
31-52, dod. „ W pata:i:_u nlkl .... dla mlodz.. (Kl·
]Jrzedostaje się wil.goć, - •
;emą!)tu,_ • „ . , . -- - ,&k.! walczy o wy~ol1_ąule planu".
!l~ZBJ.t!. !eż nie odpowia~:i'
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4 DZIENNIK t.ODZKI nr 180 (2496)

~łlAPIO•-

m5e

SpoHcuie na

słaclionit „Włókniarza"

łodzian

Opera I 10.000

e
Wl'elki'e powodzeni'
•k
•
imprezy ,,Dz1enn1 a

i

łódzkiego

Nie. W ub. sobotę wieczo;rem a ie było .żadnego meczu
na boisku „Włókniarza". A
jednak już od godz. 19 tłuroy łodzian płynęły nieprzerWan „„ rzek<>... od ·ko·n' cowego
:przystanku tramwajowego w
stronę stadionu.
O godz. 19.45 na trybunie
ł · · tak 1
ł
pe Ć
i w. aw~ch ):>Y 0 JUZ
no, ze m~ mo~na b~ło. wetkną
?rzysłow1oweJ SliJ?Ili?· Oto tz
Jak gorącym przyJęciem spo kala si<> inicjatywa łódzkiej
„
delegatury „Art.osu" i „Dziennika Łódzkiego" udostępnieni.a

wyst~pu Opery Sląskiej

szen;z."'lll

:st.a.

Ope~·~4

rnasoin

z.a.

się do tego rodzaju występu,
ze względu na rozmach i bogactwo wystawy oraz piękną
muzykę, opartą częściowo na
tematyce polskiej.
. wys t ępu n.a
.
z orgaruzowarue
stadionie wymagało wielkieZ bT
mo ~~~=
go w~a~u
sa1?oc
wano u Y
wy, 50-osobowy ~espół :echniczny opery, ekipy ?swietleradioforuzatorów.
niowców i

E:"::·

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

w. Uslelski - Musi PMl

zgłosić

"'lą-"-- 8 _...,:iza dorocz się do IV Oddz. Miejskiego Narodowego Banku Pol&kieg<>, Al.
.I"<"

„ ,,.,...

~"pery, daDyrekcJ·a i ze"pół
".
·
:rzący szczerą sympa t ią mie1&zk.ańców robotniczej Łodzi,
propozycję
przyjęli
ch„tnie
...
wystąpienia pod gołym n~ebem na stadionie „Włókmana". Wybrano balet radziecBorysa
t
k
,_,
ompozy ora
.Uego
Asafłewa „Fontanna ~ehczysaraju" w inscenizaCJl Je· k o prz edsta rzego Gogola, Ja
wienie najbardziej nadające

Kościuszki ił 1 tam zastrzeże Pan

numery zagubionych obligacji Po
ży.:7Jk:i. Jeśli w następnych loso-

;aa~~~ehpi~!~ept~~a ;~~ 0!~:

placone. cieszymy się, że nasza
interweneja pomogła. Przesyłamy
pozdrowienia.
Odpis !'o.tu
w. Ga'ł1ułk!owa Pani przesłaliśmy do <>dpowiedni~~ ~{c~~z. - z „Rad<>mszczańsklej zaga-dki" nie skorzystamy.
Halina s. - w Łodzi istnieje
Państw. Wyższa Szkoła Aktorska
przy ul. Gdań·Skiej 32. Nauka trwa
4 lata, warunki>C"tn przyjęcia jest
posia<!-anie dużej ma.tury. w tym
s.amym gmaehu mieści się Szko!a
Srednia dla Instruktorów Teatrów ~wletlieowych. Warunkiem
przyjęcia jest ukbńczenie 7 klas
szikoly P<>dstawoweJ,
s. Mar.:lnkowiskl. - Pracownik
Urzędu Pocztowego nr 8 nie miał
racji. Nadają<: depeszę J!llał P~n
prawo poprosić <> p01kw1t<>wanie,
a urzędnik w!nlen Je wydać.
Ks!ą:iika zażaleń powinna być natyehmiast na żądanie Jnteresanta
Powinniu o tym
wydawana.
ci P t
ć
d"
1
1
n~ e8 . tiracown cy ·, rzę u ..ocz ·

Pracownicy poszukiwani

fenomen bieżni
zdobył 3-ci złoty medal

Do ostatniej niemal chwili
organizatorów pogoda. Od rana zanosiło się w
sobotę na deszcz, ale pod wieczór wypogodziło się. Jedynie
chłód dawał się dotkliwie we
znaki cz.lonk~m bale~u (na
szczęsc1e skonczyło s1ę bez
blih ·
t
· b' ,
prze~ię. ieTn), a tartoc;~ę d1 Pp~ła
a os n~
cznosc1.

wie-I

0

nad~pedziewanie~ pr~ybywając

na imprezę w liczbie ok. 10
tys. $wiadczy to wymownie,
jak słuszna i celowa była inicjatywa organizatorów.

prze.był w ezasle 15:ł3,019 sek.
ta nlm biegną Anglik Cox, Szwed
.Jansson I Zatopek.
Po 10 km sytuacja nie zmienia
się. Prowadzi nadal Peters a klika metrów za nim biegnie wyżej
wymieniona trótka, której z kolei na.deptuj11 na pięty Argentyń
czycy Corno i zwy·clęzca mara.tonu na Igrzyska.eh Ollmpij5kkh w
Londynie Cabrera. czas 10 km
- 31,SS,
Peters prowadzi jeszcze do 15
km (ezas 47,58), po ezym na czoaby luż
ło wyehodzi Zatopek,
nie odda~ prowadzenia. OS.Iński
po 15 km był na 36 miejscu, mają-c
do czołówki stratę około 5 min.
Peters tak zmęczy się prowadzeniem przez 15 Jon, te na mecie nie upla:suJe się w pierwszej
20, Zatopkowi za to wysta:ezy sił
n& prowadzenie prze:s następne 2'7
km, a na sta.dlon wpadnie on nie
mal nlezmę-czony,
Czechosłowaka
znakomitego
„uwiesił się" Argentyń.:zyk Corno, który trzyma się g 0 przez kil
kanaście kilometrów. Ale I Argen
tyńezykowi brruknle sil. Po prz~-

km

I

niepokoiła

~j- ~!R.EDA@JiJ

nie miesiąc w Łodzi, dając
codziennie przynajmniej jeden
występ. Co roku ogląda w ten
sposób operę ok. 30.000 ł9dzian. Głód widowisk operowych J'e;;t u nas J'ednak tak
.
duzy, a opera bytoms~a ~a
tak C.obrą mark~ u łodzia~, ze
ba;dzo trudno Jest o bi~~t~
~
ktore są rozchwyty':""ane.
ł'°~stal .zatem proJekt zbl~zenia opery do masowego Wl-

d

li

na.szego mia-

_

-

~użą estradę,

na
Zbudowano
której ustawiono dekorację,
przegrodę dla orkiestry, oraz
namiot - zaimprowizowaną
garderobę dla artystów.

„Ariosu"

~

w. historii lekkoatletyki:
ZATO PEK

raz pierwszy

Po

EMIL ZATOPEit
Emil Zatopek dokonał w
Helsinkach wyczynu nie
notowanego w historii
Olimpijskich,
Igrzysk
zdobywaJ·ąc trzy złote medale.

Gdy tylko zapadł zmr.ok, Do dwóch poprzednich zwy5 i· 10 km • dorzuci"ł
t
rozpoczęło się przedstawienie. oęs w na

·

on jeszcze trzecie, niezwykle
cenne zwycięstwo, wygrywając maraton.
Czy „lokomotywa czechoslo
k " b d . . d k t rto
s a
ę zie Je na
wac a
wać w maratonie? - oto pyzi'!-rskiego (~tolmk), Olgę Sa- tanie, które zadawały sobie w
wic~ą (Maria), Boleslawa BC?- niedzielę przed południem ca~Z.:~r~~e ~ 07da~r~~n~;ń~~~~~~
le.w~cz~ (Wacław), Leokadię te Helsinki.
Odpowiedt padła 0 godzinie walczy~ będzie jut tylko z czaZienkownę (Z~re~a~, Tc:deu., , ,
sem.
sza Burke (G1reJ) 1 ~ttolda
15.15 kiedy na boisko wyszli
(Nurall)
Maksymczuka
Orkiestra gra fanfary olimpozostałych członków 70-oso- maratończycy. Wszystkie lorbowego baletu oraz 74 osobo- netki szukały wśró~ ~8-osobo- pijskie na znak, że pierwszy
wą orkiestrę pod dyr. Edwina wej grupy zawodmkow tylko maratończyk osiągnął już staKowalskiego. Na oklaski te Jednego numeru: 903 - nu- dion. W kilka sekund później
widzimy wynurzającego się z
zespół Opery Sląskiej w pełni meru Zatopka. •
mroku bramy wejściowej ZaJest'.
zasłużył zarówno ze względu
topka!
na poziom artystyczny widoł .
Ustawia się już w pierwwiska Jak i na występ w trudEntuzjazm na wype monym
d
h
·
t
t
·
·
l'
·
nych, niecodziennych warun- szeJ mu s ar UJącyc zawo dochodzi
stadionie
brzegi
po
startera
strzale
po
i
ników
k
natychmiast jest przy ban- do zenitu. Najpopularniejszy
ach.
zawodnik XV Igrzysk Olim·
·
·
Strona orgamzacyJna
dzie. Dziwne to wrażenie wiimprezy „grała" l;>ez zarzutu. Zdoby- dzieć Zatopka wcale nie spie- pijskich, Zatopek przebiega
to przy tym wiele doświadczeń, szącego się, lecz biegnącego cstatnie 200 m w takt skandowanych przez 80 tys. widzóVV'
a przede wszystkim jedno: ma- spokojnie truchcikiem„.
okrzyków· zato - pek'····" " Za.,, .d .
,
" · "
Polskę reprezentuje w mara
sy ptacu,~ce ....o zt praoną 711:ato-pek! ·
sowych impre.z na wysokimi tonie Osiński
Zatopek dawno już ubntł
·
poziomie artystycznym. I ta· · przyl d awno JUZ
· w owero,
·
t rze b a im
·
k"ie h imprez
zapew- Pierwszy meldune.k donosi· na· s1ę
czele jest Anglik Peters, któ~y 5; witał się z żoną i kolegami,
nić jak najwięcej.
artystyczny barwnego,
oświetlonego reflektorami .n!'chomego obrazu na tle gwiazdzistego nieba był bardzo silny.
P.ublic.zność oklaskiw.ała gorąK
ó
EtJ:genmsza oC? so1~st W Efekt

OUŁOSZENIE

0

O

ZMIANIE NAZWISK.

Ogłoszenia

drobne

Długo czekamy na Osińs;kie
go, który przybiega do mety
dopiero w czwartej dzi.esiątce.

Wyniki maratonu:
Zatopek (CSR) - 2:23,03,2 (r&
kord olimpijski), Z) Corno (Ar1en
tyna) - 2:25,35, 3) Jansse>n (Szwe
cja) - 2:26,01, 4) Choe (Korea)
2:26,36, 5) Karvonen (Fin!.)
2:2&,41, 6) Cabrera (Ar-gent.) 2:26,42,4, 7) Dobr<>nyl (Węgry) 2:2G,f2,4, 8) Puolakka (Fin!.) 2:29,35, 9) Iden (Ang.) - 2:30,42,
10) Haywal'd (Afr. Poł.) - 2:31,SO,
2:32,U,
11) Luyt . (Afr. Pol.) 1%) Oeostlln.g (Szwecja) - 2;32,łl.
1)

Kocerka
o swoim sukcesie
zdobyw·e1.
Toodor Koc:erka brazowe.go medam w jedynkach
m6wl o swoiln
wloślarsik.i<:h sukcesie.
„Zdobyłem medal olJmp!Jskl w
wioślarstwie, kontynuując: w ten
spC>Sób tradyeje olim,p ljskle w: oślarstwa polskiego.
zawd:.ię.czam swym starDuź.o
s:r;ym kolegom. Ormanowsklemu.
Slązakawl, Brzłl'Li11sklemu, Cie:i;lel
sklemu i Vereyowi oraz memu
zrze>Szeniu AZS".
Nasz medalista zachwycony Jest
atmo.sferą, w jakiej oobywaJ.y .się
konkureneje wioślarskie.
„Gdyby wspólpraea między ?Hl
rodami, przyjaźń I pokój zaletaly
od młodzieży, gdyby imperialistyczni pol!tycy I podtega.cze wo
Jeuni nie okłamywali młodzleiy,
na pewno nigdy nie byłe>by wo.1ny. Swiadezy o tym serd.ecrlna,
braterska atm<>sfera między mlodzietą rół.n:veh narodów, Jaka l>&
nuJe na XV Igrzyskaeh Ol!m1>~!6klc:h" - ko:ó·czy Koeerka.

Dyrektorowi Franciszkowi Konikow-

ZAMIENIF; pokój, Plac
LEl\AKZB
Prezydium Wojewódzkiej Rady Na.rodowej
do wydziału zaopatrzenia, tkaczy,
Reymonta na pokój z ku
uczniów tkackich l nieWYkwalUlkowanych decyzją z. dnia 5. IV. 1951 r. nr. SA. c-1/3/51 Dr C:t:YZYKOWSKJ cho- eh nią lub samodzielny
roby serca I reumatyczne domek. Dzi&ln!ca o bo jęt
robotników poszukuje Łódzka Tkalnia Prze- zmieniło nazwisko ob. Kubsiowi Teodorowi, 4-6
Gdańska 65a.
na. Oferty Biuro Ogi<>mysłu Bawełnianego Łódż, Jaracza 52 zgło
Działoszynie, pow. wieluński na na- Dr KUDREWICZ specja- szeń Piotrkowska 104a w
zam.
1958-K
szenia do Wydziału Personalnego.
„Szybko".
(1028ł:Gl
weneryczne,
skórne
ll:&ta
zwisko „Kubioki", decyzją z dnia 7. II. 1952 r.
powróci!. 8 - 9.30, 3 - 5 NAUK.A ł Wll<.:HU\\<.
Slusarzy i monterów (wagowców), kotlarzy- nr. SA. III. c-1/98/52 ob. Kułakowi Janowi, Piotrkowska 1-06.
specJalistów aparatury chemicznej (na miegź zam. w Piotrkowie-Tryb., ul. Niedziałkow Dr GLAZER oo wrócił
UDZIELAM lekcji, poi żelazo) i spawaczy elektrycznych zatrudni skiego 26 na nazwisko ,.Roszanowski", decy- apecjallsta skórne. wene- praWkl, polski, rosyjski,
ryczne
6-3
28
AndM:eia
Nawrot i3
matematyka.
natychmiast Spółdzielnia Pracy „Kotlarz" zją z dnia 8. II. 1952 r. nr. SA. III. c-1/86/51
(i0271-G)
Dr WOYNO specjalista m. 8.
Łódź, ul. PKWN nr 35. Zgłoszenia osobiste
ob. Kutaskowi Władysławowi zam. w Dąbro chorób skórnych, wene1948-K
przyjmuje zarząd Spółdzielni.
rycznych
zaburzenia
ZOOBY
wie-Zielonej, pow. radomszczański na nazwi- płciowe.
Nowotki 7 fr<>nt.
Wykwalifikowanych elektryków, nawljacrzy sko „Błaszczyński", decyzją z dnia 8. II. 1952 10-11, lS--18.
9519-G ZGUBIONO· wejściówkę
silników, tokarzy, ślusarzy, hy_dr!'ulfków, ma. r. nr. SA. III. c-1/85/51 ob. Prykowi Ignace- Dr BIBERGAL specJaii- fabryczną nr 720 Irena
Krajewska, Wólczańska
s:ynistę turbinowego i pomocnikow zatyudnią
mu, zam. w Sieradzu na nazwisko „Presiń sta skórne, weneryczne 166.
(10212-G)
natychmiast Łódzkie Zakłady Obuwia Gu- ski", decyzją z dnia 8. II. 1952 r. nr. SA. III. 4-6 Piotrkow11ka 134_
Dr MARKIEWICZ spec.la ZGUBIONO kartę me:!mowep Łódź, ul. Limanowskiego 156. Zgło
c-1/84/51, ob. Prykowi Lucjanowi, zam. w lista skórne. weneryczne. dunk<>wą na nazwisko
szenia osobiste przyjmuje Dział Personalny.
Piotrkow- Wiktoria Sal ska i leglt.
1943-K Sieradzu na nazwisko „Presiński", decyzją m<>czop!clowe.
19243-Gl Ube:z.pieczalni S•pot, na
ska 109-6.
z dnia 8. II. 1952 r. nr. SA. III. c-1/83/51 ob.
Dr LASZEWSKI choroby nazwisko Kazimierz Sall\laszynistkę, rymarzy, szwaczki, stra:ia~ów Pryk Lucji, zam. w Sieradzu na nazwisko skórne. weneryczne 7.30- ski Łódt, A, Ludowej 42
(102.J.4-G)
do straży p. pożarowej zatrudnią natychmiast „Presińska", decyzją z dnia 22. II. 1952 r. nr. 9. 17-19.SO ul. Wlęckow- m. 36
(8187-Gl
zw.
ZGUBIONO leglt.
7.aklady W:vrobów Flleowych fm. Tadeusza SA. III. c-1/101/51, ob. Turkowi Mieczysła ski ego 28
Za w. Krystyna Pietras,
J( (TP!\10-~fl'-' ~'F.0.A?
Kościuszki Łódź, ul Targowa 2. Zgłoszenia wowi, zam. w Pabianicach, ul. Północna 24
Aleksandrów, 22 Lipca 16
osobiste przyjmuje Dział Personalny. 1939-K na nazwisko „Turski", decyzją z dnia 26. II. SPRZEDAM maszynę do m. 3
(10224-G)
szycia Stnger Na·rut<>ZGUBIONO kartę melReferenta. do działu za.opatrzenia, techni- 1952 r. nr. SA. III. c-1/95/51 ob. Szukale Wła wicza 23 m. 28
na nazwisk<>
dunkową
ka • mechanika, kalkulatora, elektryków dysławowi, zam. w Głownie, ul. Wojska Pól- SPRZEDAM bednank:ę że Maria W<>jtczak, Flisac12a
Włodzimierska
lazną.
„Wie(10226-G)
ka 6.
f robotników niewykwalifikowanych zatru- skiego nr. 54, pow. łowicki na nazwisko
m. l godz. 19-22.
Zakłady Przemysłu Weł luniecki", decyzją z dnia 26. II. 1952 r. nr
dnią natychmiast
fortepian - ZGUBIONO kartę melSPRZEDAM
nianego im. N. Barlickiego Łódź, ul. Żerom SA. III. c-1/96/51 ob. Szukale Jarosławowi H<>ofera krótki. Wlado- dunkową, legit. służbową
skiego 108. Zgłoszenia osobiste przyjmuje Andrzejowi, zam. w Gl.ow;:iie, ul. Wojska P?l- mość Al. K<>ściuszki 33-35 wyd. ŁZRM na nazwisk<>
(10227-G) Władysław Cieplucha 1953-K skiego nr. 54, pow. łowick1 na nazwisko „Wie- tel. 231-76
Dział Personalny,
Południowa 58
(10229-G)
SPRZEDAM rac.l.o-adap-.
Planistów, wilkarzy, przędzalników, śrubow .i(iniecki", decyzją z dnia 26. · II. 1952 r. nr. ter tanio Łódź, KiUń- ZGUBIONO kartę melpo kwi towani-e
ników, czyściarzY, pn:ykręcaczy, uczniów (ce) SA. III. c-1/97/51 ob. Szukale Lechowi-Cy- skiego 104-81 Kępa od 21 dunokową,
na złożone dokumenty
do przędzalni i tkalni, tkaczy, strażaków p. prianowi, zam. w Głownie ul. Wojska Pol- WILCZICI male czystej Józef Błaszczyk, Stoiki,
rasy sprzedam. Sienki~ Czecha 16 m. 1
potarowych i robotników niewykwalifikowa. skiego nr. 54, pow. łowic~i na nazwisko Wicza
31 slclep.
nych zatrudnią natychmiast Zakłady Pr%e- Wieluniecki" decyzją z dma 4. III. 1952 r.
ZGUBIONO
leg!t. Zw.
Za w. na nazwislko Stani
mysłu Wełnianego 9-go Maja Łódż, ul. T'<Jł ~r. SA. III. c:l/105/51 ob. Kozie Jerzemu, zaZAOFIAR PllACl'
slaw Sobczak Ruda Pana 6. Zgłoszenia osobiste przyjmuje Dział mieszkałt-mu w Rossoszycy, pow. sieradzJi:j
POTRZEBNA pracowni- bianicka ul. Niepołomie1962-K
Personalny.
(10080-G)
na nazwisko „Kwiatkowski", decyzją z. dnia ca d<>mowa. Zgłoszenia nicka 5.
z referencjami przyjmuje
Starszego referenta pracy f płacy, ślusarzy, 5. III. 1952 r. nr. SA. III. c-1/105/51 ob. Kozie Hechtowa Al. K<>ścius~ki ZGUBIONO kartę rejelerękawiczarki, szpularki, cerowaczki (jedwab- Antoniemu, zam. w Rossoszycy pow. Sierad:z. 97 róg Mickiewicza (par stracyjną handlową,
czl<>nk<>wską
(1960-K) gitymaeję
duewiarstwo). Zatrudni natychmiast Spół na nazwisko „Kwiatkowski", decyzją z dnia ter).
Zrzeszenia Handl<>wego,
dzielnia Dziewiarsko-Pończosznicza im. G. 11. III. 1952 r. nr. Sa. II-63/1/52 ob. Tenen- PRACOWNICA dom<>wa z Potwierdzenie odbioru na
iwak
poszu•
Jan Wiśniewski
koncesję
referencjami
Dua uL Jaracza nr 40. Zgłoszenia osobi·ste baum Stefanii zam. w Piotrkowie-Tryb., Al.
na. Warunki dobre. Kiliń Łapy, ul. Leśnikowska 38
1968-K
przyjmuje Dział Personalny.
k"
d
(106U-G)
woj.
'
biafostoalde.
3-go Maja 23 na nazwisko „Gro z a , de- skieg<> 82 m. 7.
Glównego mechanika, tokarzy, ślusarzy, fre- cyzją z dnia 13. III. 1952 r. nr. SA. III. GOSPOSIA w średnim ZGUBIONO legit. Ubezp,
wieku potrzebna d<> trzy Spot Antoni Sadowski zerów, spawaczy, prządki, pomagaczki na ma- c-l/ll0/ 51 ob. Ogonek Stefanii, zam. w Pio- osobowego
gospodarstwa Lutomierska 42 (10254-G)
szyny obrączkowe, czyściarzy, strażaków do trkowie-Tryb., AL 3 -go Maja nr. 16 m. 5 na domowego. Telefonować
.
ZGUBIONO legit. alużbo
·
rostraży P. pożarowej i przemysłowej oraz
256-98 godz. 3-5
1
wą
nr 334, wejściówkę
bołników gospodarczych zatrudnią natych- nazwisko „Mitrowska", decyzją z dma 3. III.
POTRZEBNY praoowacz
669-1-52 wyd. przez
miast Zakłady Przemygłu Bawełnianego im. 1952 r., nr. Sa. II-63/9/52 ob. Ogłoszce Marian- na maszynę par<>wą d<> nr
Elektrownię Lódzką na
1-szej Dywizji Kościuszkowskiej Łódź, ulica nie, zam. w Lodzi, ul Andrzeja Struga 56 nl. pralni. Piotrlcowska 116. nazwisk<> Marian Wrzo(10255-G)
sek.
Łąkowa 23-25. Zgłoszenia osobiste przyjmuje. 18 na nazwisko „Wojtczak", decyzją z dnia 12.
LOKA LB
SKRADZIONO kartę l\lel
1963-K v. 1952 r. nr. Sa. U-63/26/52 ob. Szydło FranDział Personalny.
niekrępują dunkową i leg!t. zw. zaw
POSZUKUJĘ
Skręcarkl tkaczy na krosna angielskie (je- ciszkowi, zam. w Sulmierzycach, pow. ra- ce go po.mieszczenia sub- nn nazwisko Jan Kwiattynowdwab) i ~cznfów na krosna ręczne żakardo- domszczański na nazwisko „Szydłowski", de- loka t{'rakiego. Oferty - kowskl, Konstan(10257-G)
Ogłoszeń
Piotr- ska 45
we zatrudni natychmiast Włóldennicza Spół· cyzją z dnia 20. V. i952 r. nr. Sa. II-63/4/52 Biuro
k,owska
l01a
„WB"
ZGUBIONO kartę me'1dzlelnia Pracy ,,Osnowa" Łódź, ul. Jaracza 40., ob. Prykowi fłronisławowi, zam. w Konstan- POK OJ duży
z balko- dunlcową. Nazwisko Regi
Zgłoszenia osobiite Drzyjmuje Dział Perso- tynowie, ul. Lutomierska 83 na nazwisko nem zamienię na pokój na szop.zowicz. obr. sta
2992-G z kuchnią Praska 13 m. 16 Ii>ngradu 2o--4
1966-K „Prykowski".
.
nalny. .
)ru11:. Zakł. Graf. R.s.w. ,,Prasa••_...., Łódź, ul. żWirkJ. 17. ,.... Papier: druk, mat. :;o gr,

Planistę

s!demu z powodu zgonu Jego

Ojca
wYrazy głębokiego współczucia skła

-

dają

Pracownicy biura Dyrekcji Rejonowych
Zakładów Graficznych im. 1-go Maja

-

w

Łodzi.

10304-G

WACŁAW sKR'ALKows;l

emerytowany nauczyciel szkół miejskich w Łodzi zmarł dn. 25 lipca 1952 r.
przeżywszy lat 64.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek dnia
29 lipca 1952 r. o godz. 17-ej z kaplicy
na cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej, 0 smutnym tym obrzędzie krewnych i przyjaciół Zmarłego zawiada-

11

11

~

sfotografować się ze
wszystkich stron, kiedy na sta
dion przybiega następny zawodnik - Corno.

pozwolił

miają

żona,

córka, zięć, wnuki i rodzina.

10318-G
mel- ZGUBIONO legit. Ubezp .
SP<>ł. Nazwisko Wojciech
i inne dokumenty An- Domański, WYS<>ka l l.
Nawr-0t
St<>biecki
drzej
(10279-G) ZGUBIONO kartę melnr 15
Zdzisław G!o
dunkową.
ZGUBIONO wejściówkę wa~z. Łódź, Limanow
przez
wyd,
(10111-G)
fabryczną
&kiego 80
Łódzkie Zakłady Obuwia
Ubezp.
legit.
ZGUBIONO
Gumowego nr 83 na nazwisko Jerzy Maszewski, Spol. - Nazwisko 9 Jan
Szkup, Fabryczna
ul. Nowotki SO m. 8.
ZGUBIONO łegit. służbo ZGUBIONO kartę mel·
na nazwisk<>
wą wyd. przez Rildę Ad- dunk<>wą
wokacką, <>dpis uchwały Regina Szewczyk, Huto57
m.
33-35
ra
Rady Adwokackiej w Ło
dzi i inne. Zygmunt Mro ZGUBIONO kartę mel·
na nazwisko
dunkową
zowslti, Skarbowa 23
ZGUBIONO dowód PKP'Józefa Zmuda zam. Wi(10080-_G!
nr 700184 na nazwisko Z<> śniowa Góra.
fia Kaczmarek wieś Ste- ZGUBIONO prawo powo
tanów gm. Mikołajów żeriia konnego. Pawlak;
Władysław Ruska 6.
pow. Brzeziny.
!i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rn1111111111111111111111111
WYDAJE lnsty,tui Prasy „CZYTELNIK"
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kartę
zaświadczenia

Najcelniej
do sylwetek
strzelali Wę1rzy
W strzelaniu do s,-lwetek na
dystansie 25 m (60 strzałów)
dwa pierwsze miejsca zajęli
Węgrzy. Złoty medal zdobył
Takacs - 579 pkt. (r•a 600
możliwych), srebrny - B.un Pływanie
578 pkt trzecie miejsce i brą
zowy medal zdobył Rumun
Lichiardopol - 578 pkt. o &:·ugim miejscu zadecydowai/'a
dogrywka między Kunem ,i.
półfinale
Liehiardopolem.
W eliminacji 400 m dow. do
Takacs i Kun wysunęli się
ro w 3-ej rundzie J<ukier ock- cze po dwu dalszych zwydę na pierwsze miejsca dopiero
półfinału zakwalifikowało się
nął się. Walczył wtedy z ogrom stwach
naszych
bokiserów. w drugim dniu zowodów.
24 pływaków z najlepszymi
OBStUGA WtASNA
HELSINEK
wyso- Jeszcze w niedzielę Takacs był
ną ambicją i w szalonym tern Drogosz wypunktował
czasami. Gremlowski osiągnął
pie, nie był już jednak w ko Banyeinena (Burma). Le- piąty, a Kun - 10-ty.
czas 4.49,3, i zakwalifikował
szek zaczął bardzo ostrożnie i
się do półfinału,
pięściarzy
rozpoczęło niowo-amerykańiskich zawod- stanie ~rzechylić szali · zwycięstwa na swoją stronę.
przez pół rundy nie wychoł
p
·
W finale 100 m dow. duży
wczoraj rano walki ników.
O I %
sukces osiągnęły pływaczki
Zaczęło
turniejowe. Odbywasię niezbyt prz.yNiedźwiedzki
wylosował dził z defensywy. Była to absłusznie
taktyka,
W skoka>Ch z trampo~y w kon·
węgierskie, zdobywając
złoty ją się one w Messuhalli mo- jemnie bowiem Kukier prze- Australijczyka Gowera i trze- solutnie
i brązowy medal.
gącej
pomieścić
zaledwie grał ~ą walkę z Baselem ba przyznać, że nie byliśmy bowiem surowy technicznie kurencj! męż.czyzn o-dbylo się 6
potężny
jak ćwiczeń o·bowiązkowyeh 1 6 do.
Wyniki finałów: 1) Szoke 3000 ludzi, toteż tłok pano- (Niemcy zach.) i głównym zachwyceni kiedy ogłoszono Burmańczyk,
(Węgry) 1.06,8, 2) Termeu- wal tu hie do opisania. Poje- jego błędem było wyczeki- wynik lósowania. Gower przy atleta, groźnie machał sier- wolnych. Ostateezna klasytlkaeJa:
len (Hol.) - 1.07,1 3) Temes dynkom pięściarzy towarzy- wanie na okazję · do zadania jechał do Helsinek z opinią parni. Pod koniec rundy, gdy 1) Browning (USA) - 2os,29, 2)
(Węgry)
1.07,1,
Harri- szył ogłuszający doping, w ciosu
podczas gdy Niemiec, diabelnie silnego punchera i Drogosz stwierdził, iż jego Ander~n (USA) - 190,84, 3) Cło·
son (Afr. Pol.) - 1.07,1, 6) Al- czym wyróżniają się pełni zdec;dowanie lepszy techni- nie byliśmy pewni jak nasz przeciwnik nie jest bynaj- two Rthy (USA) - 184,92, 4) Capiderson (USA) -1.07,1, 6) Such- temperamentu kibice połud cznie nie zwlekał ani sekun- 19-letni reprezentant da so- miej artystą kunsztu pięściar Ila (Meksyk) - 178,33, 5) Brener
macher (Hol.) - 1.07,3.
dy z' seryjnymi atakami. Dopie bie z nim radę. Australij- skiego, odważył się na kontr- (ZSRR) - 1&5,63, &) Busin (Braz.)
czyk znany ze swej piekiel- atak. Wystarczyła jednak se- - 155,91.
nej siły i nieustannego ataku, kunda nieuwagi i już szeronatrafił
na świetnie uspo.so- ki cep spadł na głowę Drobionego Polaka.
Odwrotna gosza, a Polak runął na ma- Już grają
pozycja ułatwiła Niedźwiedz tę. Poderwał się, ale musiał
iści
kiemu nagłe i celne kontry. odczekać 8 sekund nim sę półfi
Trzy lewe sierpy dosłownie dzia dał komendę do dalszej
na gra przynosi im trzy dal- zdruzgotały Gowera. Po jed- walki.
sze bramki: w 50 min. Kocsis nym z nich Gewer pada do 5
Od drugiej
rundy obraz
Spotkania eliminacyjne w
strzela główką po centrze C~i na deski. Ledwo wstaje, a już całkowicie się zmienia. Teraz
Kilka tysięcy Szwedów przy ganfaują zupełnie defensywę bora, w 62 min. - po ładnej ponowny cios posyła go do 6 szybki jak myśl Drogosz ob- koszykówce wyłoniły półfina
listów turnieju olimpijskiego.
byłych gpecjalni-e na stadion szwedzką.
akcji całego ataku piłkę otrzy na deski. Gdy Gower w zwar skakuje Baneyinena i z dys- Są: nimi. Urugwaj - USA,
olimpijski, aby dopingować
W 38 min. w zamieszaniu muje pomocnik
Zakarias i ciu „zarobił" jeszcze kontu- tansu celnie punktuje. Tempo Bułgaria - ZSRR, Argentyna
swój ze:;'Pół w półfinałowym podbramkowym piłka odbija orzerzuca ją nad wybiegają- zję łuku brwiowego, sędzia jest bardzo duże i w trzeciej
meczu z Węgrami przeżył<> się od pomocnika szwedzkiego cym bramkarz,em szwedzkim. przerwał nierówną · walkę i rundzie Burmańczyk ledwie - Brazylia, Francja i Chile. W
grupie
pierwszej
odpadły
tozczarowanie. Węgrzy już od Lintha i
wpada do bramki W 2 minuty później przebój ogłosił
zwycięstwo
Polaka jest w .stanie odpierać ataki
pierwszych minut gry dali szwedzkiej. Samobójcza bram Kocsica przynosi Węgrom ~zó przez t • k, o, w pierwszym Polaka. Zwycięstwo Drogo- m. in. Węgry 1 CSR, zaś Buł
garzy zakwalifikowali się do
wspaniały pokaz piłki nożnej, ka przynosi Węgrom pro·...,-a- stą bramkę.
_Zawody sędzio- starciu.
sza przewagą przynajmniej 3 dalszych walk po dramatyczopanowując całkowicie bois- dzenie 3:0.
wał Anglik Lmg.
punktów
0~1osili
wszyscy nej walce z Finlandią, przy
ko. Szwedzi, zepchnięci do de
Po przerwie Węgrzy nieco
Dziś Niemcy zach.
grają z
Olbrzymia była radość w trzej sędziowie.
czym mecz wygrali 65 : 64.
fensywy, jedynie sporadyczny zwalniają grę, ale w dalszym Jugosławią.
Zwycięzca tego polskim
obozie z udanego
Antkiewicz trafił tak jak
Mecze półfinałowe odbywają
mi wypadami zagrażali bram ciągu panują zdecydowanie meczu zmierzy się w finale debiutu . Niedźwiedzki~go! a chciał. Cztery lata temu w
się w dwu grupach po 4 zece Grositsa. Drużyna węgter na boisku. Spokojna i prezycyj z w ęgrami.
te nastroJe wzmogły się Jesz- Londynie
pierwszym
jego społy. W wyniku losowania
ska zaimponowała zwłaszcza
przeciwnikiem był Filipiń wyłoniono dwie grupy półfina
dokładnością podań, wspaniaczyk
i
nasz
bombardier listów:
ł ą nigdy nie zawodzącą tech
zabrakło ciężarków
dokładki
twierdził, że 9n przyniósł mu Grupa I: Bułgaria,
Francja,
niką i doskonałym zrozumie
szczęście, I tym razem repre- Argentyn~, Urugwaj.
niem gry zespołowej. W wyGrupa II: ZSRR,
Brazylia
równanym zespole trudno jest
Chile, USA.
kogoś wyróżnić.
szybko
poznawszy walory
Pierwsze mecze półfinałowe
Szwedzi walcząc niezwykle
przyniosły następujące rezulambitnie pokazali kilka dotaty: Brazylia wygrała z Chile
brych zagrań zwłaszcza w ata
(36 : 25),
Argentyna
wien siebie, oszczędzał siły 75 : 44
ku, było to jednak wszystko
na dalsze rundy. Ani przez zwy~ię~yła w wysokim stosunza mało na doskonale usposo
chwilę nie wątpliliśmy w je- ku
Bułgarię 100 : 56 (53 : 29),
b1onych w t:ym dniu Węgrow.
O
świata
go sukces, a jedynie obawy Francja po zaciętej walce odbudziły nie zawsze czyste ·,io- niosła sukces nad Urugwajem
JAK PADŁY BRAMKI
wł
tak więc po dwóch konkuren sy Polaka. Zwycięstwo Ant- 68 : 66 (38 : 30) po czym niezaWęgrzy
zdobyli pierwszą
cjach trójboju prowadził 0 kiewicza przyjęła widownia dowoleni z orzeczeń arbitra
bramkę już w pierwszej miOstrą walkę stoczyli Nowak kiem, dopada sztangi, i wy:is 2·5 kg Stańczyk. Stańczyk - burzliwymi oklaskami.
Urugwajczycy wywołali awannucie gry ze strzału Puskasa. (Z:SRR)
z
:Schemanskym ka ją w górę. Skinieniem rę- to polskie nazwisko„.
Już po godzd.nie 22 stanął na turę, którą musiała załagodzić
W 15 minut później Palotas (U:SA). W wyciskaniu Arne- ki dziękuje publiczności za o- Rozumie pan po polsirn? ringu piąty nasz reprezentant dopiero interwencja policji.
strzela drugą bramkę. Przev. a rykanin pobił rekord świata klaski, chce już zejść z plan
W ostatnim spotkaniu, które
Przystojnyb średniego wzro Kudłacik.
Po
wyrównanej
ga Węgrów jest znaczna. Cią wynikiem 127,5 kg„ lecz już szy, gdy zapalają się świateł stu szatyn ez przerwy, na- walce, w której Polak był bar stało na najlepszym poziomie,
glg zmiany pozycji sl?sowane wkrótce potem rekord
ten ka: dwa czerwone jedno bia- wet na planszy żuj~cy gumę, dziej agresywny, a jego prze- USA zwyciężyły Zw. Radziecki
przez napad węgierski dezor- popraw1·1 N owa k , uzys k u J ąc łe... K rzy k , rwe tes, pro t esy,
• przerywa natychmlast roz- c1·wn1·k Francuz Veuanche le·p - 86 : 58 (39 : 22).
·
1sywny A·
,_.1 erow- grzewkę.
szy
techn1'czn1'e,
s<>dz1'ow1·e
wym'k 140 k g. w p od rzuc i e za ta rg1,· rmpu
"
:Schemansky pobił znowu re- nik sztangistów irańskich Jak
- Polak? - zapytuje mnie. przyznali zwycięstwo Frankord świata - 140 kg, a No- oszalały załamuje ręoe, wyTak, a pan?
cuzowi
stosunkiem głosów
abrakło Sił
wak uzyskał 125 kg. W ostat- rywa sobie wło:;-y z głowy - Ja też. Moi rodzice są z 2:1.
W
mm boJu - w podrzucie (nic mu to nie zaszkodzi - Warszawy. W r. 1923 musieli
Z innych ciekawszych walk
nona Elek mistrzyni olim- :Schemansky pobił ponowme ma wspaniale bujną czupr.v- wyjechać z kraju, bo dla ojca należy zanotować:
(DRUGI DZIEN)
pijska z 1948 r. by!a faworyt- rekord iiwtata, doskonałym nę) aż wreszcie iury d'Apell nie było w Polsce pracy„.
D k
ł f
k
ł
Dzień ten stał pod znakiem
. ,,
- W o'wczesne3·· Pohce · Tewy
aza ata. ku ,młodziez·y na starych
ka f ina.ow
we floreci·e
. • kobi·et wynikiem 171;5 kg co zapew- uchyla decyzję kompletu sęt os· onal ą Bormę
ł k
(ZSRR)
i kiedy pokona!a pięc swych niło mu ZWYctęstwo. Nowak dziowskiego i uznaje
wynik raz pracy starczy u nas dla w. eJ wa ce u a ow
' ~1strzow. Olejniszyn przegrał
. .
wszystlr1·ch...
ktory wysoko
wypun.ktował
najgro Źnie1sz.
yc h . . rywa'ek
. ' . U'"'Skał 145 kg.
Rahnavardiego.
'
ta
omego pierwszego seta z Kramerem
- Słyszałem.
na'5zego Va
s rego
znaJ
5 : 7, a dopiero w następnych
wszyscy b Y Z~ pew ni ' ze, nic
. . nie
. . ~,Złoty medal zdobył ScbeRahnavardi nie
wycisnął
Holend
d
See
jest w stanie odebrac JeJ 3uz mansky
(USA) _
kg. już art kilograma więcej, na
Stanisław Stańczyk, syn era
n er
Garbu- wygrał już zdecydowanie 6 : 2,
445
Reprezentant
.
· 6: 2, 6: 1.
Licis dokończył
złote.go me d a i u. Tymczasem
. . k . .· (rek. świata), srebrny _ No- tomiast Stańczyk, Łokamin I mig'ranta z Polski ' reprezen- row
pokonał poZSRR
· wyrownaneJ
im(
·
najpierw 5-setową walkę z
Węgier lea zm. ęcz.o na cięz
.
. wak (ZSRR) - 410 kg., br„zo Worob3·ew doszli do 127.5 kg, tant (USA), mówi doskonale walc Belga Renarda
oo polsku. Oczyw1·śc1·e z tym
e
·
Piksą wygrywa3·ąc ostateczn1·e
pojedyn k ami niespo dz iewanie
.
. wy .h.llgour fl'ryn.idat) "'·tk
ulegla dwu najsłabszym finati~ 402 ,5 kg
.
twardym akcentem, ale cóż
Najpiękniej~zi:1
spo a- 4: 6, 6: 4, 6: 2, 6: 8, 6: 4 i
k
F
uzce Lecomte i
·
się dziwić, kiedy urodził się niem poniedzia owego popo- stanął po południu do meczu z
st ·om
h ranc i w ten spow wadze ciężkiej zwyclężYł
w Ameryce i mieszka tam od łudnia J:>yła :valka w ' wadze Kowalczewskim, który dyspoDnce
a<; man
zk ·
·„c
Dawls
(USA)
460
kg.
(rek.
27 lat.
piórkoweJ między mistrzem ńuJ'e doskonałymi warunkami
sób zakonczy!a w.a i ma1"' olimp.), 2) Bradford (USA) V t · (F
równą ilość punktow z W!osz- 437 ,5 kg„ 3) Selvett· (Arg)
Moi rod:>:ice mieszkają w Europy en a.]a
rancja), a fizycznymi wygrał Licis 6: 3,
k<ł camber. zarządzona dodat~ 432 ,5 kg.
1
·
~
Detroit .i w domu mówią po Sokołowem (ZSRR). Pierwszą 6: 4, 6: o.
kowa walka
między tymi
• * •
Finały _kajakarskie przynio polsku opowiada Stańczyk rundę
wygrał
nieznacznie
Pozostałe spotkania przyniodwoma zawodniczkami przyW , d .
. ,
sły
sukces
reprezentantów - z Detroit jest również Szy Francuz. W drugim starciu sły następujące rezultaty:
1
niosla
zwycięstwo Włoszce .
nie zi~ ę tr~f~hśmy . na CSR, którzy zdobyli złoty me mańsk1, mistrz w wadze lek- przewagę ma Sokołow, a 0
Tłoczyński
Cwiertniak
.
t ra.ien
t· · 4 '.·3 • CamJeden zpOJedynków:
n.aJbardzieJ emoc.ionu
· ko-ciężkiej. Też syn emigran
stosun k iem
, _ jących
w wadze dal w jedynkach
kanadyJd 13 zwycięstwie w teJ· wyrówna- 6 : O, 6 : 1, 6 : O, Skonecki _
b~.r zosta!a mistrzynią olim półciężkiej - mistrza olimpij skich na
dystansie 1.000 m la polskiego. Razem p~z:
nej i pięknej walce zadecydo-1 Łuckiewicz
6: 3, 6: O, 6: 1,
piJSk<ł, a Ilona Elek zdobyła skiego z Londynu Stańczyka przez doskc,nałego HolecKa .~- laty z~częl!śr_ny , uprawrac pod v.:ała minimalnie lepsza koń- Chytrowski - Maniewski 6: 3,
zrebrny medal.
(USA) z dwoma znakomitymi raz srebrny .m~dal w d~oJ- noszeme c1ęzarow„.
. cowka Francuza.
1 : 6, 4 : 6, 6 : 3, 6 : 3„ Bratek
-------·-----~ sztangistami radzieckimi, Ło k.ach kanadyJsk1ch na dysta1~ - Co pan sądzi o sztang1s Niedźwiedzki w następnej -;- Filipek 6 : 2, 6 : 2, 6 : 2, otejmakinem i Worobjewem. Sy- s)e 1.000 m 1?rzez ;srznaka 1 tach radzieckich?
kolejce s tk
.
H
mszyn Dębiński 6 : O, 5: 1,
'uac3·a była dość zagmatwana K. ud.rne. W fmale. Jedynek ka
- Bardzo dobrzy ..spotykam Lainenem p(~· ~ d~1ę) zktó arna 6: 2, Niestrój - Zaleski 6: O,
'
a
.
.
m an ia •
ry w 6 : o, 6 : o.
j
W rwaniu Łomakin osiągnął Jakow na ~ys ta nsi_e 500 m . w się z nimi po raz pierwszy,
· ·
pomedz1ałek
pokonał N1cho
Gra pojedyńcza kobiet: Pol "
Wynl'k 125 kg. Stańczyk 127.5 konkurencJ1 kobiet Sawma le widzę, że to grozm prze- Lisa (A r )
(ZSRR) d 0 b ł b
e ciwnicy.
·
•
ng ra ·
plawska - Schmidt 6 : 2, 6 : 3,
kg a Worobjew tylko 120 kg.
z
y a rązowy m Rozmowę trzeba ~onczyć
ZOOTWEL Licisówna - Pajchlowa 6: 2,
„
"
Odbywało się właśnie wycis dal.
Stańczyk przystępuJe do na7: 5, Ruczkówna - Olejniszykanie. Poodpadali JUZ słabsi
stępnej próby.
złafeta ·
nowa 6: 1, 6: 1, Andrutowa zawodnicy, na tablicy wian.ie
a1ą
I
- Tak, gdyby ojciec miał
Gerikówna 6: O, 6: 2, Lamperie cyfra 122,5 kg.
ŁomaKm
OJ•
wtedy w Polsce pracę, ja zdoska - Fogelmanówa '6 : O, 7 : 5,
Stańczyk i Worobjew wyci:;Ka 08
bywałbym teraz złoty medal
Rudowska - Grabowska 6: O,
ią ten ciężar za pierwszą pr~ W dalszym ciągu turn~eju dla Polski - śmieje się Stań- Pływacy polscy w grupie 17 6 .: O, Ję~rze,?~wska - Mogiel~:;.nun. at~~~~!va:a.~rrez~~t:17·· piłki wodnej uzyskano nastę- czyk.
sztafet startowali w sztafecie mcka 6 . o. 6. 1.
pujące rezultaty:
Za 3 godziny musiałby po- 4x200 m.
Dziś. o f!Odz. ~ w II serii
pierwszą próbę, w drugiej wv Wł h _ USA .
wiedzieć: „srebrny„.", bo Ło Polska, która startowała w spotkaJCł się m. in. Tłoczyński
5
4
ciska wprawdzie ciężar, ale
OC ~
· •
jmakin zdystansował go w pod składzie: Boniecki, Lewicki, - Bratek, Olszowski - Toma~
ko' iii sędziowie zgodnie zapal1lją SzwecJa - Argentyna 7: 2. rzucie o 5 kg i ostatecznie wy Gremlowski i Tołkaczewski, szewski, Fige - Skonecki. Po
U
il
trzy czerwone światełka - to
Anglia - Austria 3:3.
grał tirójbój łącznym wyni- osiągnęła słaby czas 9,13,7. południu kontynuowane będą
•
znak,
iż próba jest nieważna
·
·
·
· · grupie
· 5 gry P ojed y ń cze i· rozpoczną ·
417.5 k g, pod czas gdY zaJmuJąc
•
•
Wres-zcie
trzecia i ostatnia
Węgry Niemcy zach. ;J:l 1{Iem
w swoJeJ
się
óły J"UłfO
oróba: Rahnavardi doda.Je 50 ZSRR - Egipt 3:2. Belgia - Stańczyk miał „tylko 415 kg". miejsce i została wyelimino- pierw~~e spotkania w grach
bie otuchy głośnym okxz.y- Połudn. Afryka 4:0,
. . Z. DUTKOWSK~
wana:
, podwo3nych!
~6~D~Z~IE~N~i&~I~K~Ł;O~D;;;Z~K~I~nr~-~18~0~(~2~49~6) \ D-3-11768
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