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Sukces gospodarki
Ukraińskiej

Ponad dwa i pół miliona

SRR

brało udział

MOSKWA, 30. 7: - Plan pro4ukcjl przemysłowej Ukraińskiej
SRR wykonany zclstał w II kwartale br. w 102,5 proc. W porównan.Iu z 1>dpow!ednim okresem r.
ub,• produltcJa przemysłu ukraiń
•kle-go wzrosła o 16 pro.:.
szybko odbywał się równiei w
okresie sprawozdaw.czym rozwój
rolnictwa. W porównaniu z r. ub.
pował.nic W'lr01iły ob·szary za.siewu pszenicy,
buraków cukrowych, bawelny, oko.powych oraz
kultur przezna.czonyeh do slil>sowa'nla. Pogłowie zwierząt w kold1ozac\l I sowchozach ukralńsk'.o:"h
wzrosło nas'.ępująco: bydla rogatego o 13 pr<>c., trzody chlewnej
o 8 proc„ owiec ! kóz o 28 proc.
•zaz koni o 7 pNc.

Rok VIII nr 182 (2498)

Łódź, czwartek

31 lipca 1952 r,

współzawodnictwa

w szybkich dostawach

zbożct dla Państwa
wszystkich
tegorocznych

województwach zawodnictwa
sąsiednie
grozbiorów na po- mady .
Niektóre gromady i spół
produkcyjne wystoDo
magazynów Gminnych dzielnie
sowały
do chłopów
swych
Spółdzielni napływają codzień
powiatów
i
całych
wojenie wielkie
rzepaku,
a ostatnio. również wództw apele, wzywające do
przedterminowych dostaw.
coraz
Mocno brzmią słowa apelu
.
.
często bezpośrednio
na polu,
Z lod~kich zakładow pr~.cy I albo natychmiast po zwiezic- członków spółdzielni z WojnapJywaJą. dalsze meldunki . o niu do stodół. Spółdzielnie szyc, którzy podejmują się
pi:ze~termmowym '_VYkonanm produkcyjne
i
przodujący wypełnić obowiązek dostawy
m1.esu~cznych zadan produk- chłopi sz ·bkimi
dostawami zboża do 20 sierpnia rb. i
c:rJnych.
do!.;:umenh~ą swoJ patrio- wzywają w;::zystkie gromady
do współza
W'czor11.j o go~z •. 7 rano wy- tyzm
gotowość
umacniania Dblnego Sląska
konała plan mies1eczny tkał' d .
.
wodnictwa:
nia ZPB im. KAROLA LIEB- w . co z1e:ineJ
pracy spo;m
„Idźcie
w
nasze
ślady!
KNECHTA, Do końca miesią- między miastem i wsią.
Okażcie państwu

ilości jęczmienia,

prze d terminem

ca plan zostanie przekroczo -

około
Również

'. ny o

I
'

Prof. tlr „TA~ISLAW ICULC'ZYR
Jl st<'pn:a
7a wybllne o >i 'l i;n i ęcia w driedzinie bada1i nad torfowi ·!.•"11
CAF

7 proc,
wcz-oraj
załoga tkalni

nictwo

między

przedterminowo

ze

magamy

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

Budowy

władzy

Stolicy

Ma kk i

Kryzys wAnglii zaostrza

USA

się

Zapowiedź

dalszego ograniczenia
importu oraz przedłużenia dnia
roboczego przy zamrożeniu płac

z ·Teheranu d1>noszą, te wielki
koneern amerykański, który pn:ed
kilkoma tygodniami za.p roponował rządowi Irańskiemu, te 7akuNależy zaznaczy~,
te Import
pl 15 milionów ton nafty irań,;kieJ,
obejmuje w Anglii przede wszywznowił ostatn:o swą ofertę.
.stkim artykuły tywnościowe I
surowce przemy·slowe. Tak więc
PARYŻ, 30. 7. Z Wam:vngtozapowiedziane przez
Butlera nu donoszą, że Husseln Makkl zadalsze :tmnl-e}szenie importu o- proszony został
przez zastępcę
znacza
obniżenie stopy życio przewodniczącego „Międzynar<>dO
wej luclno·Ś·ci I ogranlet:en.te pro wego Banlm Odbudowy 1 Ro-iwodukcjl cywilnej.
Ju" do USA. Makkl, który - jak
wiadomo jest generalnym sekreButl~r stwlerll7lll m. In., te w
t.arzem „komitetu nacjonalizacji
drug•iej połowie rb. import pro
przemysłu
naftowego w Iranie"
dukt.ów żywnościowych z kraprzyjął zaproszenie. Pobyt Jego w
jów nie n~leźącyeh do strefy
Stanaeh ZJednoezonych ma posterlingowej zostanie zmn1·eji~zo
trwać 6 tygodni.
ny 0 Z5 proc., Import tytoniu n
56 pr<>c„ Import pQp;eru I m•: azgj drzewnej o 50 proc.
Równocześnie Butler· zapowie-

„Pisma z więz~eni a"
książka

dział,

ie rząd podejmie odpowie
dnie kroki, aby zwiększyć eksport brytyjski. Rząd nie dopuŚ<ll do zwyżki plac, wrę-cz p~ze·
clwnie
będzie ·s'ę domagał
zwl~ks7.enla llośel godzin pracy
przy za-chowan!u dawnych plac,
Tak!n1i środkami Butler zamierza doprowadzi~ do zniżki c•n
•k,portowych towarów brytyjskich.

PARYZ, 30. 1. - Głębokie zan'e·
Pokojen!e wywołały we francuskiej opinii publicznej wiadomoś
ci, iż na o·statniej konferencji uczestników planu Schumana w
Paryżu Adenauer wysunął pr<>pozycję „europeizacji" częlci Lotaryngii. Wyraz „·europe:2aeja" n e
zos :ał wprawdzie dokładnie określony, le·cz· - Jak wyn:ka z doBilans płatniczy Wielkiej Bry
n:esień pra~y fran-cuskiej - Adetani! ,;toi pod znakiem katastro'
chodzi o przylączenie
1 nanerowl
falnego deficytu z powodu wyJakull i.o . baum
laur~at na- lotaryńskiego okregu P
J
grody 11 stopnia za insceniza."Ję
·
rzemys ośdgu zbrojeń i setek milionów
1 reżyserii' szLukt Pogodina pt. wego Forba~l1 do Zagłębia Saary,
1 funtów wydawanych na utrzy„CiłoWiPk 1 lcarabinem" w Pań- a w dalszej p~rs.pektywle o wde
manie wo.~sk na Malajach, w
i;twowym Te1tne . Polskim w~ •enie okręgu Forbaeh do Niemkc
Korei, w Egipcie, w Niemczech
Wroclaw1u
.
·
·
CAP' zach1>dm<:ho
zachodnloc!a Hel.

I

I

nled<>elągnlęcla

w

pra~y

CRZZ
wskazuje na s-posoby Ich przezwyciężania.
(Omówl-enlu tych
spraw
po~więclmy
S'J)ecJaln&
sprawoz-danie w jednym :& najbl.ltszyeh numerów).
przewodniczący

PARYŻ

30.

~iales"

ukazała

7. Nakładem
„Editions
So·
się

książka

.Tacques Duclos pt. . „Pisma z
więzienia".
Książka zawiera
dokumen~y. artykuły,
listy i
notatki Jacques Duclos, pisa-

ne

W

więzieniu Sante.

Wiadomości

z Olimpiady str. 4

pofaku -

pokój,

Na

Igrzysk:ieh Ollmpll·

czonym na g"tnachach. transparrn tach I a~faltaeh ulic witają postę
powe organ izac.le fiń·•kie uczedni ków XV Igrzysl< Olimpijskkil.
Na zd .ię~iu: slowo „Rauha" (po kój) nap isane na ,jednej z: ulic
Hclsin.ek.
CAF - spec. obsl. olimp.

Budują . Już

lolnfska

!<oszary

na podstawie „u~ładu ORólneRo"
BERLIN, 30. 7. - Jakkolwiek
parlame,nt zachodnfo - niemiecki nie ratyfikował jc·szeze „układu
ogótne·go",
jakkolw!ck
.przeciwko Jego ratyfikacji v:ystępują wszyscy
ucz.ciwi patrioci niemlercy, władze olcupacyjne mocarstw zachodn!ch w
porozumieniu z odwetowcami
boń·skiDlJJ
pnystą.piły
już
do
wprowadzania w życie postanowień

„układu

ogćlnego".

rrzy budowie poligonów, przy
rugowan iu chłopów z
ziemi
5konfiskowanej dla budowy lotnisk, koszar l arsenałów, wła
dze okupacy.lne stale pow~'uJ'I
-.fę na artyk11I 19 układu, który g~osl, t.e władze zaehodnio nlemle·ckle winny udziela~ mocarstwom okupacyjnym pomocy w przeprowadzaniu zarzą
dzeń o cbarakterze wojennym.
Ja![ podaje dzaennlk „Frankfurter
Allgemeine
Zeitung" •
szczcgó!nlc ,;zybko postępuje na
przód budowa obiektów wojsko
Wy·ch w Palat:vnacle. gtlzle wła
dze
zachc:>dnle skonfi!;kowaly
dla celów wojskowych 112.843 ha
zie·ml.
Dziennik „Der Mlttag" wym!e
nia Jako główne pnn1<ty d~'5ło
kacJI woJsk amerykańskich I bu

dowy e>blektów wojskowych ml&
eta Kalserslauter<11.
(Bawaria),
Idar,
Obersteln (Oldenburgial,
I"lrmasens (Bawar!~), Baumbol•
der (Hesja) I inne.

Adenauer
produkuje czołgi
BERLIN 30. 7.
Dziennik
„Neues Deutschland",
powo~
!ując się na prasę zachodnioniemiecką, donosi, że w Niem
czech zachodnich rozpoczęto
produkcję czołgów.

Wielkie

zwycięstwo

marynarki wojennej

USA ...
RZYM 30. 7. Dziennik „Unł·
ta" donosi, że w Wenecji marynarze
z
amerykańskiego
kontrtorpedowca, stO:iąccgo w
porcie napadli
na
turystę
[rancuskiego i zrabowali mu
portfel z pieniędzmi.

Oszybkie omłoty i podorywki
Dobrze

gospoda.ruje
na
niewielkim ·kawałku
pola
Franciszek
Sawczyk,
małorolny z groma.dy
Dolno
Wymiary.
Inni nic zdążyli· jeszcze skosić, a on juź ustawi! :.iyto w
mendle, ~orał ściernisko i
zasiał poplony. Młócił od razu na polu. Nic więc dziwnego, źe dobrze i w porę uprawiona
rola
Sawczyka
więcej daje słomy, ziarna
i
roślin okopowych,
niż
pola
jego sąsiadów, a on sam od- .
stawił już 850 kg ziarna
na
punkt skupu.
W gromadzie Nawarzyce, w
której
cbłot>i
postanowill
przeprowadzić
wspólni a
sprzęt zbóż, natychmiast po
~wolm,

Jacques Duclos
wydawnictwa

oznaeza po

skich otrzy1na10 już io siowo m·ę dzynarodowe obywate lsLwo. c 0 „
ra7. c7.') ś ciej słychać Je z ust za wodn'l;ów, którzy przybyli (!o
Helsinek ze wszy stltieh stron ~wiata. Napi sem „Rauha", um ' e•z

chce nieogl'anjc:zonej

Lotaryngię

zuJąc

związków,

Ra uha

„Rauha"

nu Fundust

na

rozwój ruchu W1Spół
zaw<>dnktwa pracy I oslągulę
ela w rozwoju wyższych form
tego współzawodnictwa - pod·
.kreślił mówca nie mogl\ ra·
slonić
faktu
nledostatec:r:n ej
zdolno§.cl
związków
zawodowych w moblllzowanlu mas de>
walki z trudnościami, na Jak!&
napotykamy w
wykonywaniu
planów produkcyjnych. Ana11-

klasie
robotniczej,
socjalizm. ·

budującej

Mossadik ·

Sonn ma apetyt

143.543.
Jednakże

swoich

51 mUlonów zł

„Drang nach Wesłenu

-

ny skupu zboża! Pamiętajcie,
że
przyspieszając
odstawę
zboża do 'punktów skupu, po-

jego zaufany
wybiera się do

CAF

współ

obowiązków!
Prz-ekraczajcie
spółdzielcze i gromadzkie pla-

WARSZAWA 30. 7.
Stale
Chłopi z Sadkowa-Duchowwzrasta ofiarność
społeczeń nego . również w r. ub. odstastwa na rzecz budowy War- wili zboze przed termJnem.
szawy.
W
ciągu pierwszego
PARYŻ, 30. 7. Prasa don~d,
pólrncza
br.
zebrano
na
Przodują oni także w wyKAZIMIERZ KOZNIEWSKI
SF'BS
przeszło 50.892 tys. l.:onywanlu Innych obowtąz- że Mossadik zamierza zwrócić się
laureat nagrody III stopnia za
Suma
ta
jest większa ków wobec państwa. Potlatek do parlamentu x wnioski-em o
iiow i e~c pt. „P ~ 'tl ' a z ulicy Bars- zł.
o 7 milionów zł. w porówna- gruntowy wpłacili Już w ca- przyznanie mu niezwykle szerokiej"
CAF niu z funduszami zebranymi łości
oraz
przekroczyli plan kich pełnomocni·ctw, które by ona SFBS w tym samym okre-1obowiązkowych dostaw mięsa. znaczały w l~tocle rzeczy nleogra
sie roku ubiegłego,
............._
nlc7.oną władzę. Jeden
z bliskich
w~pólpra·cown.Ików
Me>"sad•lka,
Hussein Makkl, poruszaJ'lc sprawę -ewentualnego ~pneciwu szacha, oświadczył,
te „abdykacja
Faruka powinna st.anoWolć lekc'ę
dla wszy·stklch monarchów na Bl '. sklm W·s-chodzle, pra. gnącyeh prze
c>lwstawlć fiię woli narodu",

yy.eznPgo J>rogramu „To się pokat.e" w Pa1lstwowyn1 Teatrze
•• !i;yrpna_u w wafs'l.awie

rozwinęło się

swoją wdzię
czność za pomoc,
jaką otacza
Wywiązu.~cie
się
gromadami. rolników!

Manifestacyjne, zaiorowe odstawy

OYMSZA
laureat nagrc:>dy 111 stopnia za
udział aktorski w rra!izac,ii saty-

Poważnie

zawodnictwo w Pań•stwowych
Gospodarstwach Rolnych. Podczas gdy w roku 1950 w ru-chu
wspólzawodn\'ctwa uezestnlcz:;lo tam 70. 793 osoby, to w 1951 r.

Zawiązuje się współzawod-

na
zebraniach
grop~an
ZPB Im. madzkich,
na których omaIVił;ADY.
BYTOMSIHE~. Do wiali
sr.iosoby sprawne' realikonca hpca plan będzie wy•.
'
.
J
"
k
. .
.
.
1zaC.11 planu
dostaw obow1ąz102
onany mnieJ więccJ w
kowych, podjęli wiele zoboproc.
wiązań
o
przedterminow<-j
W 100,~ proc. zre3:1izowała dostawio i wezwali do współ~
swe zadania przędzalnia odpad
kowa ZPB im. I DYW. ROśCIUSZKOWSKIEJ, zaś przi:
clzalnia odpadkowa ZPB im.
OKRZEI, kt.fra również wykonała wc1,()ra.j plan, osiągnie
do końca lipca 109,5 prnc. (o)
WARSZAWA 30. 7, RealizuJąo
zobowiązania
hpeowe,
chłopi ,z
gromady SadkówDuchown:v ,pow. Grójec, zorganizowali
w
dniu 30 bm.
.iedni z pierwszych w
w-oj.
warszawskim
manifestacyjną
i zbiorową odstawę zboźa dla
pa1istwa.

A DOLI"

technik, konstruktorzy l uczeni.

więcej żyta, młóconego

wykonała Chłc·pi

J,ONDYN, :Ml, ?,
W Izb!&
Gmin rozpoczęła się debata poświęcona sytuacji ekonomiezn ej
Wielkiej Brytanii. Kanclerz Butler wygł<>sli expose, w l<lórym
przedstawił olbrzymie trudności
gospodarcze l,lraz ujemny b'lan1!
płatniczy
Wielkiej
Brytanii.
Głównym
wyjś<iiem z sytuaeJI
- powiedział Butler - Jest ograntcz.enie importu (dla przemysłu <'ywllnego)
dq Wielkiej
Brytanii.

Poticzas, gdy w roku 1~5n uwe wspólza wodnic·
twle pracy 60-65 pro·c. e>gółu ro·
botników i pracowników, to w
I kwartale 1952 r. lkzba tle-le·
stnlaących
we wspólzawodnjetwle wyne>siła 72-75 proe, W
zobowiązaniach
podjętych z okazji 22 lipca wzięło udział 2.596
tys. osób.
Przewodn!czący CRZZ podkre
ślił, t.e współzawodnictwo przybiera coraz to nowe, wyższe for
my, co świadczy o rosnąeej do,1rzaloścl
polityezneJ
polsik'<:h
mas praeuJacych. Szeroko wlą
czają się
do wspólzawodnktwa
Inżynierowie,
maj.strowle, brygadziści, pracownicy Instytutów
naukowy·ch, profesorowie pollcze•tnlczyło

Wgromadach całego .kraiu rozbrzmiewa hasło

Plan lipcowy
.

"

WARSZAWA 31>: 7.
W referacie na Plenum CRZZ,
Centralnej
Rady Związków Zawodowych
Wiktor Kłosiewicz zobrazował sukcesy w rozwoju współza
wodnictwa pracy, które stało się potężną dźwignią rozwoju gospodarki narodowej,
przewodniczący

WARSZAWA 30. 7. We
rozwija się dostawa zbóź z
czet obowiązkowych dostaw.

sin - laureat nai:"rody

w Czynie Lipcowym

(Z reł'eratu W. Kłosiewicza na X Plenum CRZZ)

laureaci nagród
państwowych

związkowców

zżęciu przystąpiono do podorywek i omłotów. Chłopi z
Nawarzyc zasieją 250 ha poplonów, a większość omłotów
przeprowadzą wprost z mendli - natychmiast po żni
wach.
Można by przytoczyć setld,
a nawet tysiące przykładów
wzorowo wykonywanych zadań kampanii żniwno - omrotowej, przez
pojedyńczych
chłopów, przez całe gromady
i spółdzielnie produkcyjne.
Chłopi coraz bardziej docenia
Ją znaczenie szybkiego przeprowadzania zbiorów, podory
wek i omłotów - dla pań
stwa i dla nich samych. Dali
(Dalszy ciąg na

str.

2)

.Aeent kaisera, Hitlera

•

I

Adenauera

Oszybkie omłoty i podorywki

(Dokończenie ze str. 1)
A podniesienie plonów • Emigrac.y jni „dzialacze" ca1ąl pelnł wszelkie rewizjonistyc~-, machtu" idzie tak opieszale., 11ę bez wskrzeszenia Pols1ci,
duszą są po stronie rządu w ne żądania Bonn.
to zebranie z pól I dostarczeNastępnie stal s;ę agentem bez powalania do życia armii
Bonn i remilitaryzacji Nit?miec
temu wyra.z w Ucznie p-0deJ- 11..ie pal1stwu większej ilości
Jest nim niedoszły kandydat Hitlera.
vo1skiej".
zobowiązaniach,
zachodnich. Organ zachodnia- na
„polskiego
Q1iislinga",
W roku 1939 po zdradziecGeneral wysluchal wywodów mowa.nych
zboża, to coraz lepsze zaniemieckich odwetowców „Die Wladyslaw Studnicki, ten któ- kim napadzie hitlerowców na Studnickiego, poleci! napisa- dotyczących kampanii żniw opatrzenie robotników, któStimme" stwierdza ostatnio, ry, w roku 1949 zglosil się Polskę Studnicki sqd:c.ił, że nie memorialu który wysłal: nej. Realizacja tych zobowią rzy wytwal'Zają dla wsi maże jego przyjaciele z Landy- Jako §wiadek„. obrony w pro- wybiła jego
wielka godzin:i. oo Franka. Hitlerowcy jednak zań jest w całej pełni.
szyny rolnicze, ni<wozy sztJ·J cz
nu „obawiają się glośno wy- cesie zbrodniarza wojennego, Czek.al z psią wiernością na ;;.adu.fani w swej potędze odne, odzież, obuwie, - to coDużo
jest
jedna.k
jeszcze
jawiać swe życzenia, ponieważ Mannsteina, a dziś wydal. rozkazy pana. Jednakże hilt- rzucili propozycje Studniclcietakich rolników, którzy go- raz mocniejsze zacieśnianie
zda,ią sobie sprawę z fati obu- książkę „Irrwege in Polen" lerowcom mającym w planie r;o, który nie doczekal się ode
więzi ekonomicznej pOJniędzy
spodarują po dawnemu, werzenia, jaka podniesie się w (Blędne ścieżki w Polsce), w zlikwidowanie narodu polskie- grania wymarzonej roli „polmiastem a wsią.
dług starych, za.cofanych mełch ojczyźnie". Obawy nie- której
wypowiada się
za go, nie śnilo się o budowiP. slciego Quislinga" . Pomimo to tod,
Podobnie ma się rzecz z
bez
żadnego planu. Spiewczesne, ponieważ w.qzyscy wszystkimi blędnymi żądania- jakiegoś „państwa polskiego" wiernie sluzyl dalej sprawie
omłotami. Odkładając młoc
szą się oni najwyżej ze sprzę
Polacy od dawna wiedzą, co mi imperialistów zachodnia- nawet w stylu kaiserowskim. Hitlera i quislingowal na wlas
tem zbóż, a często - tylko z kę na później - rolni.cy trasądzić o Łondyńskich
„han- r,iemieckich w stosunku do A St·u dnicki czekal i marzył. ną rękę.
ich skoszeniem. Nie dbają na cą. Przede ws1...vstldm wl<:o
dlowcach", którzy po ni:;kiej ziem polskich.. Przesiedleńcza
Zniecterpliwil się wreszcie.
Gdy zbliżala się Armia Ratomiast o przyśpieszenie dal- przy późnej młocce trzeba
cenie sprzedają hitlerowcom gadzinówka
„Die
Stimme" Poczq! samorzutnie organizo- dzieclw, uciekl ipecjalnym po
szych prac, związanych ze przewo'liić zboże z pola do
Poznań i Gdańsk, wiadomo, chwali „odważnego" Studnic- wać „delegację do Berlina". dqgiem wywożącym obszarn~
że takimi układami nie lubiq kiego.
'
Pisze o niej w swych pamięt- ków i przemyslowców kra- żniwami przez co opóźniają stodoły, lub układać je w
się głośno chwalić.
studnic!d nie moskowal się nikach, wydanych na emigra- kowsldch na Węgry, a następ- zakończ~nie zbioru zbó:i:, sie- sterty. Przechowywane dłu
wy o.zir.ain, sami sobie szko- go w słomie ziarno narażone
Znalazła się jednak taka od nigdy. Jego linia życiowa, to cji. Delegacja ta miała propo- nie na Zachód.
jest na zniszczenie przez myzmnie!szają bowiem
ważna kanalia, która głośno i linia konsekwentnej zdrady nować
utworzenie „państwa
Dziś slużu
Adenauerowi i dząc,
otwarcie wyrzeka si:ę całego narodowej. Był to wierny slu- polskiego" i to, jak się wy- Amerykanom z tym samym plony, tak w bieżącym roku szy i ptactwo. Młócąc prosto
z pola, lub na polu, oszczęd1..a.
polskiego zachodu i popiera w ga wszelkich kolejnuch prze- raża zdrajca, „w granicach ogniem, z jakim slużyl Wil- Jak I w następnym.
się pracę ludzką i chroni ziar
obraże1\ imperializmu niemiec zapewniających mu żywotność heimowi i Hitlerowi.
Cykl
Do tych przede wszystkim no. Wykonu.fac od razu omło
kiego, który na swym sztan- bez precyzowania tych gra- sko1"iczony.
chłopów skierowany
jest a- ty, :rolnicy gromadzą .:zawczadarze wypisał haslo wynisz- nic" (!).
Studnicki a.ni w roku 1916
pel Antoniego Cyrana, śred su ziarno na siewY. Jednoczenia narodu polskiego. Stud
Ponieważ
Berlin milczał, ani w roku 1939, ani w roku niorolnego ze Swięciechowa,
cześnie zaś mogą
przyśpie
nicki padał plackiem przed Studnicki udał się do kom.en- 1952 nie ośmiela! się „precy- pow.
kraśnicki.
szyć spełnienie obowiązku wo
junkiersko-pruskimi rządami dy miasta w Wars .z awie gdzie zować granic" Polski. Pozosto.
bee państwa w planowym
hakaty i kaisera Wilhelma. W został przyjęty przez genera- wial to dyskretnie „osobisteJ''
„Rolnicy mawiają nieraz,
czasie pterwszej wojny świa- la von Nelrode. Tu zdrajca decyzji wrogów narodu pnl- że brak czasu nie pozwa1.a skupie zbóż.
W wykonywaniu tych ko•
towej byl zwolennikiem ma.rio przedstawil swe plany. „Nie"'Yt skiego. Jak0 „rekordzisto, zdra
PEKIN 30. 7. Agencja No- netkowego „państwa polskie- cy muszą zająć Ukrainę i Ka.u- d11", Studnicki zaslużyl sobie na podorywkę - pisze Cy- niecznych i pilnych, lecz t1„.id
wych Chin donosi, że w okre- go" w ramach Kongresówki i kaz i okupować milion s!.edem nie tylko na uznanie Andersa. ran - tymczasem wczesn11 · nych 7.lll.dań, z pomocą mało
.i:;ie od 19 do 24 lipca 124 sa- slugą gubernatora Beselera. set tysięcy kilometrów kwa- Pochwa.ly hitlerowskich odwe- sprzęt zbóż pozwala gospo- i średniorolnym chłopom poOnoloty amerykańskie pogwał Handiowal polskim „mięsem dratowych. Zabraknie wam towców, drukowane w „Die darzowi na to, aby swoje po- winny przyjść p01ityczne, spo
ciły obszar
powietrmy Chin armatnim" i zżymal się, iż materiału ludzkiegl).. do obsa- Stimme" są w pełni uzasad- le od razu, tego samego dnia łeczne i gospodarcze orgP,111wieczorem, zaoral i zabronopółnocno-wschodnich.
werbunek do potskiego „wehr dzenia etapów. Przegracie wo.i nione.
Grot
wal. Warto§ć takich podory- zac,je wleJskle, przede wszywek jest ogromna. P1zy1cla- stltlm zaś terenowe rady na-.
dów dostarczyła nam posu- rod<l'we. Ich zada.niem jest
owela Puszk,i na „Dama Pikowa",
.stworzył doskonale odpowiada na,szym Wy·
cha pożniwna w 1951 roku, pomóc gromadom i pojedyń
na której oparte jest libretto
obrażeniom
o tym bohaterze puszklnow·
kiedy to nie mogliśmy zaorać czym chłopom w organi1.owa.opery Czajkowskiego, wprowa.skiego poematu.
nlu pracy żniwnej i pożniw
zeschniętego na cement §cier
dza nas w świat romantycznej fantaW połączeniu ze znakomitą muzyką mocny
nej. Powinny one równ!e:i: do
niska.
Tymczasem
tam,
gdzie
styki: Nie jest to jednak świat baśni
efekt daje „Polonez" tańczony prr..ez balet
natychmiast po sprzęcie do- pilnować ,działalności Gminludowej, która przez wieki była wyrana otwar·cie O•b razu VI. W ogóle wstawkJ
konano pocloi·ywek, orki był.V nych Ośrodków Maszynozem doświadczeń i mądrości życiowej
baletowe zarówno w „Onleglnk" Jt.k 1 w
latwe, rola odchwas.<:czo11;a i wych oraz przestrzegać właś
ludu; treść „Damy Pikowej" pokrew„Damie" utrzymane są na naprawdę do·
wilgoć zachowana.
Dopiero ciwego wykonywania dekrena jest raczej niesamowitym, budzą
brym poziomie.
kiedy przyszla pora siewów, tów o pomocy sąsle<izkiej.
cym grozę opowiadaniom E. T. A. Hof• * •
każdy zrozumial jak wielką
Kończymy żniwa. Wykonafmanna.
Przedstawienie ulubionej powszechnie
wartość stanowi podorywka
nie podorywek, omłotów I
wa
JAROCKIEGO.
„Carmen"
I
Juzcze
G.
jedno:
Bizet.a,
sł6w
które
li·
widzieliśmy
Kompozytor, choć dzieło swe ne.p:!dokonana tuż po sprzęcie".
siew poplonów musi następo
bretta 1h1chamy w dobrej literackiej poisz·
na scenie Opery Sląskiej, jest właści
l!ał w wyjątkowo krótkim czasie na za„Dlatego apeluję do rolni.- wać natychmiast po sprzęcie
e:r;ytnle,
eo
Je·st
wie
zasługą
powtórzeniem
nowego
przekładu
inscenizacji
zeszło
mówienie cesarskiej opery w PetersZ. Llpoezyńsklego I P. Wldllekiego.
rocznej (reż. A. Popławski). Jednak ob- ków - koiiczy Cyran. - Do- zbóż. Należyte przeprowadze
burgu, zadbał o zaspokojenie wymagań
kladajmy starań i podorujmy nie kampanii żnlwno - omło
sada jest częściowo zmieniona i w nowspółczesnej sobie publiczności, przez
woopracowanych partiach znać wkład pola. W ten sposób usunie- towej zapewni bogate plońy,
Skomponowany o 12 lat wcześniej
rozbudowanie dzieła do wielkich rozmy
chwasty, zatrzymamy zapewni chleb dla całego kra
od
„Damy
Pikowej"
„Eugeniusz wiedzy muzyczno-scenicznej reż. Fomiarów, •wprowadzenie licznych chówilgoć i podniesiemy plon·!}
Ju - · dla miast i dla wsi.
tygo-Folańskiego.
·
Oniegin", różni sii: od ?iej z~sad
rów, wstawek baletowych i klasyczF. :
naszycli zbóż".

Samoloty USA

naruszyły

obszar Chin

N

Z wysłę11ów Opery Ślą_!~j

„DAMA PIKOWA"
u ONIEGIN"
.

„CARMEN"
• • •

iPCgo „Intermedium" (akt II).

Retyserla. Aleksan·dra. Bar.d!nlego (obe-c.n le nadz6r ret. R. Cygan.lita) poszła po linii podkreślenia I „wygrania" S<:en ~bioro
W~'"lt (np. w parlm, na balu). Wyraźne Jest
dążcn i'l'
do realistyoeznego przedstawienia
środowi~ka l epoki, nieraz w aposób prze·
11adnle naturalistyczny (:i:abt.Wy dzleoCi w
parku, „kobietki" w domu gry). Tenden·
c.1a do starannego opra.cowanla. wn~tldeh
6Z<Czc;rillów sytuacyjno - ruchowych c:rę11to
jcdn:i!< rozmija się z treśclą I. rytmem za.
wartym w muzyce Cza.Jkowsl<lego. Ro:zlblei
ność między tym, co wJ.dzl:my a naszymi
wrażeniami słuchowym! o"łabia "lłę wyra•
zu widowiska 1 czyni Je w ealośd . nie-co
nużącym.

bardr.!ej trzeba pollkreśllć twórczy
Stanisława ROi\IAill'SKIEOO, który
w roll Hermana, ptóez pięknego głosu o
Jnter~,ującym,
dramaty·onym zabarwieniu,
wykazał
dużą
:muzykalnC1ść
w aktorskim
ujęciu postaci. w roli Lizy, którą na pJerw
11zym pnedstawienlu śpiewała p!ęknle M.
Kunlńs.ka,
występowała
następnie
l\laria.
VAltDI. zwra{'a ona uwagę wielkim prze·
j~!C'm się
swą rolą I ładni\ te-chnlką gło
Tym

'l'\'ysiłelt

gową,

Dyrygu.je przedstawieniem z. SZCZEPA~
SKI; dobre kostiumy 1 dekora.cle Stanliła·

niczo,
mimo
~e
operuie
nieraz
podobnymi stylistycznie środkami muzycznego wyrazu. W „Onieginie" o wie
Je bardziej bezpośrednio przemawia do
nas czar puszkinowskiej poezji; kompozytor nie liczył tu się zbytnio z wymogami klasycznego gatunku operowe.go. Treść tej opery jest bardzo ludzka, bliska naszemu odczuwaniu. Mimo smutnych losów miłości Eugeniusza
i Tatiany 1 tragicznie niepotrzebnej
śmierci
~entymentalnego
Leńskiego,
całością unosi się atmosfera ciepła
i serdeczności, miłości, do o.iczystego
kraju, atmosfera głębokiego humaniz-

nad

mu.
Ins-cen.lzator 1 rdyser, Wll<tor BREGY,
swe glówne zamierzenia: jasne
przedstawienie wątlrn dramaty-cznego („Onle
glna" można wysluehać nte ezytaJąe treśe!
libretta) I oddanie eharalcteru różny.eh śr.o
dowlsk jednej epol•i, występu;ąeyoeh w
„Onieginie". Do drugiego przyezynll się
walnie s·cenograf K. Gajewiskl; zastrzeżenia
budzą Jednak eo do stylu niektóre dekorac,je (Zwłasuza park), który daje zapewne
niezamlerzÓny efekt nlceo prymitywnego
naturalizmu.
Spośród sollst.6w (opera. grana Jest w po·
dwójnej obsadzi•) wyróżnia się Andrzej
HIOLSKI w roli tytułowej; postać, l<tórą
osiągnął

NI& trzeb& podkrdla~,

t.e przedstawienie
Krystyny SZCZE•
PARSIHIJ:J (W roll tytułowej) Jak I Bogdll·
na PAPROCKIEGO (Don Jose). Warto na·
tom.last zwrócić uwagę na po.staele św1eto
obsadzone: w dublowanej roll Mlcael! wy·
stępują Barbara RUDZKA l Pola BUKIE·
TYill'SI{A, MaJą one trudne zadanie, „d1Je·
dzicząc" tę rolę po niezrównanej Mleaeli Marli Kunińskiej, Zwlasz-cza Jednak P. Bu·
kletyńslca m.11. talt wiele ujmującego wdzię·
ku i pięlcnle wyrównany glo·s, te d w tym
sez<>nle wzrusza nas postać tej prostej,
wieJstcieJ dziewczyny. Bardzo ładnie postawiony jest balet robota s. Ml·SZ·cr.yka.
Losy nlesz-c~ęsncgo Jo.se, wytrąconego z
normalnego źyela przez demoniczną Cygankę, odmalowane są w muzyce Bizeta w
sposób tale tywy J przekonywający, że z ca•
łą pewno~clą
opeTa ta przeżyje wiele in·
nyeh ciągle lesz-cze w.chodzący.eh do „1.ela71llego r•pertuaru". Przyezynia się do te·
go fakt, że „Carmen" zaw!ern duzo na·
prawdę dobrej, o trwalej wartokl muzy·
kl, zawsze bardzo barwne.l, wyrazl\SteJ, a
nigdy nie przeszarżowanej w pato·sle, ezy
llry1zmle. w dyrekejl ·Jerzego SILLICJIA
mierzaJą na ogól b. <SZY'bkle tempa; Wy•da,1.e
al~, że np. uwertura wypadłaby bogaclej
1 przejrzyśdeJ przy pewnyl)1 umlarkowanlu.
Jest wielkim sul<ees<>m

lll.

z.

1

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

Egipski

ba łagan

zmiana jeźdźca na cglp.skim wielbłądzie

Stary Moroń z wnukiem śpią za ścianą i czuwają przez
biorą go pełne worki, resztę zostawią gwarkom, bo to wielce
sen czy nie woła ich kłapaczka. Za oknami granatowa noc
Chudobny naród, i pójdą w świat. Już dawno nakłania Onpa~h;:ii~ miodem, szemrze wodą w pog·rodkach, szumi rozczodraszka, żeby poszli do kuruców Emeryka 'l'htiktilego i Rachraną topolą wśród gwiazd. Da!eko skrzypią b~erne koła
koczego II ?a Uhrarch. Gdy przyjdą ze srebrem do tami wloką się wyblakłe gło~y .lud~k1e. Ko.szytarze. i dymarze
tych ubersk1ch awanturników kalwińskich, by tłuc habsburkręcą się koło pieców, wP,g1eln~cy grzeb1.ą w m1el~rzach,, a
skich papi.stów, zostaną przyjęci otwartymi ramionami i srewszyscy nawołują się' i zachęcaJą do ~zu.1noścl.. !"1otr Piebro ~tor.uJe im drogę do stopnia hetmana. A wtedy będą
kielnik, czarny klucznik diabelski ze. sw1erklamck1ego zamhulac, aze hulać!... Jak dawniej pono ludzie truchleli, gdy
ku, może nadjechać na czarnym komu ..
pod Bytomiem i pod Tarnowskim! Górami było srebro.
odezwało się wołanię, że Tatarzy idą, tak teraz papiści będą
Rużiczka klęczy nad swymi szpargałami i z mozołem gyStrzegł tego srebra duch Szarlej.
Jak wyglądał ten Szartruchleć, gdy posłyszą wołanie, że Ondraszkowi i Rużiczko
labizuje gotyckie litery.
lej? ... Ho, hol Różn·ie powiadano! Był to bowiem ziem- wi kuru-ce idą!.„ Ha, to będzie życie!„. Wojna, wino, dziew- Pomóż mi Ondrasze, bo ja nemobnou. Hrom a peklol„. ski duch, przeto przybierał na się różną postać. Raz pokazał
czyny!... Rrom a peklo!.„
,_ odezwał się wreszcie.
.
się gwarkom jako srogi chłop kudłaty z czarną, kręc?:ią.
- Pomóż mi, Ondrasze! - prosi swego kamrata OndraOndraszek przysiadł do Rużiczki, nachylił się nad perga- głową, z pełechatym łbem, a z kudeł jego wyłaziły dwa. rozk1 szka.
.
minem. Widzi kabalistyczne znaki, kreślone czer~onym i:i- jak u capa. Inny zas:ię widział go w posturze bachmtstrza
Ondraszek nachyla się nad wyblakłym pismem i również
kaustem, w kołach jakieś dziwne imiona. Czyta Je z wysił z czerwonym światłem w olejnej lampce, z kilofem. J~dn.ą
sylabizuje z trudem wiodąc palcem po literach:
kiem bo inkaust wyblakły.
stopę miał w chobocie, druga była uformowana w konsk1e
- .„Duchu dobry, ja tobe wolam a zaklinzm skrze Boba
- 'Astaroth... Azie!... Achazia.„ Phul...
kopyto. Insi jeszcze widzieli go, jak wyłaził ze starych zro- żiweho a skrze neyswetejssych pet Ran Jeżisse Krysta, skte- Co to jest? - zapytał drwiąco.
bów, jak ogień tryskał z jego gęby, jak jego oczy były cze~ rima bud zwazany, obys przissseł k WYR,lncn Prośby me, z to.
- To są imena duchów! - szepnął Rużiczka z nabożeńwone, niby u królika, a gdy stąpał, ziemia drżała i skały się ho mista kde sdrżan bywass, przyi.idi a prines mne tu strzistwem.
waliły w szachach i przodkach.
bla nebo penez!tou Summu dobrou, celon, a w nassych Krai- Głupi jesteś z tymi swoimi duchami i zaklęciami!
Był to duch zły i mściwy,
. .
nach jdoucy Mincu. Sem przijdesz, je tebe zaklinam przez
.żakplł Ondraszek.
W swej złości zatopił srebro bytom~k!e i tarnow1ck1e, czy swategi Krzisstofa. Przijdesz sem skrze Bożi Moc w podobe
- Ondrasze! Co ti rzikasz? - zatrwożył się Rużiczka.
zgoła zabrał z sobą. A gdy gwarkowie jęli s~ukać za sreMysliwca, nechej se pohnouti skrze Slowa, ktere swateho
Tu nam se jedna o penize, lebo o strzibrol.„
.
brem, znalezlj rudy wszelijakie, takie i ąwak1, lecz srebra Krzisstofa udek~ jsou, rziditela wsech Duchow, jenż przi poRużiczka był bowiem przekonany, że jeżeli w Bytomskich
nie było. · On zaś, Rużiczka, posiada zaklęcia, którym zmu- kladech sedejj we jmeno Otce y Syna Y Ducha swateho
i Tarnowskich Górach był istotnie duch Szar!ej, to wymusi
si Szarleja, by je wydał, lub przynajmniej wskazał, gdzie Amen„. Zaklinam was wszech Duchow skrze Miesic a Slunna nim srebro lub pieniądźe. Wszak stary wierguła iste- się płoży w ziemi.
ce, skrze Wodu a Krew, ktery z boku .Jezisse Krysta tekla,
bniański przysięgał na wszystkie świętości, że zaklęcia są
Uczy się teraz tamtych zaklęć, a biedzi się naremni-e
a skrze prwniho Czlowekaż kterehoż Buh ...
ważne i skuteczne, że je nabył od jednego nabożnego pątni
nad nimi, bo litery wypełzły uformowane w gotyckie kształ
Urwał bo poprzez szum topoli przedarł się jazgotliwy ło
ka, że skutkują jednak tylko wtedy, jeżeli zaklinacz posiada ty, zbite. w kupę i trzełS'a być człowiekiem sztudyrowanym
skot kłapaczki. Kłapaczka dudnlła zardzewialym, przeniklina głowie dwa kółka. A Rużiczka posiada na głowie dwa jak Ondraszek, by je przeczytać. Niech więc Ondrasz.ek czywym głosem, dobijała się do drzwi gwarków. zganiała sen,
kółka. W dwóch miejscach kręcą mu się włosy na kształt
ta głośno, powoli, a on je sobiezapamięta!...
Rankiem zejd·ą spędzała ludzi z łóżek i ła'!!!:
kółeczek
duklą na dół, po drabinach i wte<:ly zacznie zaklinać SzarleRużiczka, wędrując po świecie, dowiedział się, że kiedyś
ja, by oddał srebro, Szarlej odda, Rużiczka i Ondraszek na„
, (D_ c. n.J·
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.Wystawy łódzkie na cenzurowanym

MDM ciągnie jak magnes
Już w pierwszym dniu

500 osób

zg tosiło sit:

o

na wycieczkę

Dziennika"
''j Orbisu"
li

do warszawy

.
.
NASZA niedzielna wyciec~-:
:ka na ~M i Pl. Kons~ytuCJl
wzbudziła olbrzymie zamtere
.
.
15owame. Wczoraj, w pierwfiZY1;1 dniu przyjmowania zgło
.szen .,.._ wykupiono około 500
bHetów.
Dzisiaj podajemy dalsze, ciekawe szczegóły. A więc cały
J>OCiąg jest zradiofonizowany.
Podróż uprzyjemniać będzie
muzyka i ... ale to na razie niespodzianka, więc w tej ch\:vili
o tym nie napiszemy.
Na Pl. Konstytucji i podczas spaceiru statkiem po Włśle - odbędą się występy a.r.
tystów.
Bilety są jeszcze do nabycia
'W „Orbisie" ul. Piotrkowska
tir. 68. Tel. 101-01. (j)

Więcej
higienę i

Chcemy czystej Łodzi. Czystych ulic, skwerów i parków.
Czystych sklepów, lokali gastro
nomicznych, zakładów. Chcemy również czystych, estetyurządzonych wystaw
cznie
sklepowych - bo wystawa to
nie tylko element ogólnej toalety miasta, to również świa
t t .
t . . .
d t
ee wo czys osc1 i es e Y1(l po
szczególnych sklepów.
.
.
Jeśli porówna się wystawy
dzisiejsze z wystawami sprzed
~ ~ 3 lat._ to tr~eba p~wiedzieć
z~ Jest duzq, duzo lept€:1· Na ogoł wystawy są czyste :i.estetycz
nie, ze ~ma~iem. \'rządz<_>ne .. I?formuJą rowmez. o .os1ą~·mę~iach n'.łszeg<,> ~raJu l ~iasta,
1. 7.adamach J~k1e speł!-1-IC musimy w Planie 6-letmm.

troski

warstwę, że można by na niej
pisać

estetykę

adresem wszystkich
Pod
sklepów spożywczych jedna
uwaga: nal€żałoby koniecznie
nakrywać eksponaty wystawo
we celofanem, gdyż to chrokuni je przed muchami
rzem.
kl
· d k . tal·
S
ne. 5 epy~
_ . ~ Je na 1
których wystawy me zasłu
od
wrę
po hwało
g ·ą
cz
"' a
c
UJ na
wrotme - na naganę. Wystawę sklepu MHD nr 532 z artykułam1 gospodarstwa.. domo
'i'eg? przy ul: Narut_ow1cza na
z:vac by mozna ~eklamą kuNa \vystaw1onych talerzu.
rzach brud utworzył tak grubą

a

o'w
Za małftv sło1k
.
d 0 l~ 0 n f l·t U ['
~rządzonych

Egzamin pisemny z matemaTtykl dla kandydatów na I rok
Pollt"chnLkl Łódzkiej <>dbędzle
,się dla wszystkich wydziałów
dnia 9 sierpnia br. Dla wydziału
Elektryczneg<>,
JVIechanlczneg<>,
Chemii Sp0żywcn:ej - o godz. 8,
<Ila wydziału Chemicznego i Wló
Jti ennlczeg<> o god·z.inie 15.
Egzam in odbędzie się w gmachu
głównym przy ul. Gdailslciej 155.
Wydział Szkolenia Polskiego
lZwlą7'ku l\totorowego Okr. Łódzkiel!:o przedłuża zapisy na kursy
samochodow-0 :- motocyklowe do
dnia 7 sierpnia J:>r. Zgłoszenia
przyjmuje sekretariat PZ Mot. w
i,odzl ul. Pl<>trk-owska 167 w go'1Zinach od 10 do 18.

*

Do najlep.iej
,
wystaw. i:·a~~zą w1try~Y: „Do~ ,
mu Ksiąz~ 1 · Okna. ~sięgarm l OWOCOW
Od dłuższego czasu daje się
przy ~l. Piotr,kows!neJ 102 ~~ sł_ug\'.lą na . szcze~ol.ne wyr~zdotkliwy dla naszych
odczuć
oprocz
ks1ązka
meme. Kazda
tego, że ułożona jest staran- gospodyń brak słoików do kom

CZWARTlnK

31
LIPIEC
OZ18
Ignacego
J1' JTRO
Piotra

Jak zsypiska złomu wyglą
dwie wystawy sklepu że
laznego przy ul. Piotrkowskiej
145, sprzedającego łożyska do
wozów. Wzór zaś estetycznej
wystawy tego rodzaju jest w
niedaleko położonym sk:lepie
komisowym MHD ul. Piotrko
wska 153.
da'ją

TPP-R dając wyraz dąteniom
szeroki-eh mas społeczeństwa polskiego do pogłębiania jak najscr
decznlejszeJ przyJa:tnl ze Związ
kiem Radziecldm organizuje podobnie jak w Jatach ubiegły-eh
Miesiąc Pogłębienia Przyjaźni Fol
sko-Radzie-cklej, l<tóry trwać bę
dzie od 7. X. do 7. XI. br. W dniu
28. 7, odbyło &lę pierwsze zebranie organizacyjne komisji wykonawcMJ.
w &kład pre.zydlum we·s11!: sekretarz KW PZPR ob. Roman
Bukowski Jako przewodn!czący
oraz za-.;tęp<iy ob. Pabisiak z
Woj. Rady Narodowej, prezes
Okr. TPP-R ob. Horodecz
an:.
kl, przewoon. WRN 1 ob. O!szew
ski - sekretarz ORZZ. Poza tym
w skład prez.ydlum weEzll Jeszcze przedstawiciele ZSL, ZMP,
I.,lgl Kobie$ ~ Zw. Samopomocy
Chło.pskdeJ.

Mleslą-c

Pog!ęblenla

Przyjaźni

ogół

sklepy tekstylne Polsko-Rad.:le-ckleJ ma na celu
mają bardzo pomysłowe, bar- szerną popularyzację aktów powne i przekonywające o wy- kojoweJ polityk! ZSRR, oslągnlęc
klasie naszych mate- zw. Rad·zieckiego w dz!e·dz:nte
sokiej
1
riałów włókienniczych wysta- b\ldownletwa socjaUst.yoeznego
wy, ale zakład odzieżowy przy Jeto pomocy Polsce w wykonaniu
ul. Piotrkowskiej 157 jest tu
brzydkim wyjątkiem. Tkaniny, którymi ubrany jest model są tak grubo pokryte sadzami, że trudno odróżnić ich
kolory. Wystawa zdaje się nie
się
nie
była zmieniana od kilku mie-

Aby

NOWY CWlęckowskll!~O 15)
WA~NE TELEl'ONY
,Pogot Ratun.ll:owe 254'4ł Występy Opery Sląskiej
g. 19 „Straszny Dwór"
a
lStrai Potarna
POLSKIEGO
WOJSK.A
Kom. MleJska Mo 253-110
(.Jaracza 27-29) g. I9 :MieJSki Ośr. In!or. 1S9-U
„Grze-eh" - (dla mlodz.
nledozw.)
l.ETNl (Plotrli!ow,ska 94)
g. 19.30 „Objeżdżalnla
społeczna"

UALY (Traugutta 1)
19.30 ,,Zielony gil"

g.

A. s nr 13 (Obr. Stalingradu 15), A. s. nr 49
(Pab ianicka 218), A. s.
ł(,INAe
nr IG (Jaracza 32), A. s .
nr 19 (Marsz. Stalina 50),
CFranct112:kańska
A. s. nr 17 (Wróblew- BAJKA
„Cztery serca" dod.
skiego Sł), A. S. nr 26 31)
„Lazurowy brzeg", g,
(K:opernil<a 26). A. S. nr 18,
20, dozw. od lat 12
SO (Piotrkowska 67), A. S.
nr 53 (Plac Kościelny 8). BALTYK (NarutoWlcza 20)
„Akcja B", g. 16.30,
18.30, 20.30 dozw. od lat
.. A. S. nr 41 (Al. Koś
Cll;IS~kl. 4R) dyżuruje col4
pz1enrue,
GDYNIA (Przejazd 2) Program naukowo-oś-

•

Pracownicy poszukiwani

zawahali

warzyw

Coraz

w sklepach

łódzkich

w

Elektromonteró"'., ślusarzy, prządki, wrzecionlarki, skręcarla, przewijaczki, obciągaczki,
pomagaczkl, sprzątaczki, strażaków do straży p. pożarowej i przemysłowej i robotników
gospodarczych zatrudnią natychmiast Zakła
dy Przemysłu Bawełnianego im. Płk. Leona
Koczaskiego, ul. Wróblewskiego 39-41. Zgło
~zenia osobiste przyjmuje Dział Personalny.
1988-K

I

Dr WOYNO specja!1sta
chorób skórnych, wene- zaburzenla
rycznych
płciowe Nowotki 7 front,
9519-G
16-18.
10-11.
Dr GLAZER powrócll speciallsta skórne. wenervczne B-8 A ndrv,e1A 28

;;;;;;;''''P"Ct .....-n•=·,(/łi'lłĄ.'1

S-OLFATAN do kąpieli
siarczanych, pmszek do
zaworów docierania, lomagiel
dówkę domową,
domowy, dziabki ogrodGłównego mechanika, tokarzy, ślusarzy, fr~- · nie.ze, piece cukierni<:'le
przenośne, zegar biurozerów, spawaczy, prządld, pomagaczki na ma- wy, kasy ogniotrwałe, ka
szyny obrączkowe czyściarzy, strażaków do binę telefonicmą, sztanstraży _P. pożarow~j i przemysłowej orai. ro- ce poleca Mad"j, Piotr272-08_
botnikow gospodarczych zatrudnią natych- k-owska lU tel.
sam<>ehód IFA.
miast Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. KUPIĘ
Warunki do omówienia.
1-szej UyWiz.ii Kościuszkowskiej Łódź, ulica Oferty Biuro Ogł<>szeń
104a „IFA".
Piotrkowslta
Łąkowa 23-25. Zgłoszenia osobiste przyjmuje
1963-K SPRZEDAM m<>tocykl Dział Personalny.
Zilndapp 200 stan dobry.
Próchnika 17 m 13
Maszyni.stkę, rymarzy, szwaczki, strażaków
do straży p. poż~rowe~ zatrudnią natychmiast WOZKI dziecięce, ładne
modele L!ntcowskl Piotr7~.lch•h' V/'"'""''o'v F1•~owv"h im T:lldeu<;za kowska 120.
(9950-G)
Kościuszki Ł?dź,. ul. ~argÓwa 2. ·Zgłoszenia MOTOR 500 cm BMW z
osobiste przyJmUJe Dział Personalny. 1939-K wózkiem lub bez sprzedam. Al. Kościuszki 99,
(10307-G)
Skalski
gospodarSPRZEDAM
----.......;..;..
l)głoszerna
stwo rolne 12 m-orgów z
budynkam1. Wiadomość
Ll!:KAlłt:~
Dr KUDitEWICZ specja- ul. ~olna 23 Kowalczyk
Di· MA.1titii;;w1cz specJa lista w.eneryctne. skórne ror7.v J;,lmanow„kle<rol
l!~ta Skórne. weneryczne. powrócił. 8 - 9.30, 3 - 5
7.AOl'IAK. PKAl'V
moczopłciowe. .Plotrkow- Piotrkowska 100.
(9243-Gl
i;ka lOg-6
POTRZEBNA gosposia dl'
Dr LASZF.WSlCJ chnrnb:v Dr Jac!wlga ANFORO- mowa Pl. Wolności 11-9
:skórne. weneryczne 7.30.:.. WICZ skórne, wenerycz- POTRZEBNA°pomoc do9. 17-19 30 ul. Wlęckow- ne, kobiece 3-7 Próchni- mowa Łódź, Killńs!dego
(8187-G) ka a,
. "122!1-Gl nr 30 ro.. ~7
1kle10 28,
(10364-G)

________________________
drobne __

1

POTRZEBNA pielęgn!ar-1 PARYZANICA Artysli1'CZ ZGUBIONO kartę melka do noworodka. Gdań- na Cerownia naprawia dunkową, pakwitowanie
bez śladu . - no zlożone dokumenty.
~ka 46 m. 6 front II pię- garderobę
Jadwiga Leszczyńska tro g,odz. 15-18, Bere- Więckowskiego 6-5.
·~- ~ Fel~ztyil!iklego 2ll .
'I
(10345-G)
zowska
0 8
ZGUBIONO leglt. służ
POSZUKUJĘ rodzinę do ZGUBIONO kartę mel· bową nr 302 na nazwik sko Wojciechowslti Longospomałym
w
praey
1
darstwle rolnym (leśni- dUJnkową na nazw s o
czówka). Mieszkanie, u- Łu•szczy1~s1ct Mlecz:ysław gin Łódź, ul. Tymczaso(9959-G)
trzymanie, wyriagrodze- i Łuszczyńska Janina - wa 22
nle. Wlad-0mość P1otrkow :P..:i.::O::.:trc:k:.:0:..:W.:..S::.:k::.:a:_8:..c5_m_.' --5_ _ ZGUBIONO kartę mel2.6 br. dunkową na nazwisko
ska 5 m. 13 tel. 171-44 od SI<RADZIONO
nr 1,
księgę podatls.ową
1todz. 18 do 20
ul.
Wesołowska
rachunki z 11162 r. po- Marla
:o;;;.;o;;;....-..L-.O._.K;.;;A_l___
(9953-G)
Plenlny 30
!::!========== twierdzeqle zgl<>szenia nr ZGUBIONO jt&rtę meli>OSZUl{UJĘ niekrępują 132 wydane dnia 17.7 1945
na nazwisko
cego pomieszczenia sub- r. przez Zarząd Miejski dunkowąMajchersl<a
ul.
l-okat<>1·sltiego. Oferty Blu na prowadzenie sklepu Anna
(995•-G>
13
Podm!ej!!lka
Piotrkow- galanteryjneg-0. :Sroriif.tR
Ogł-oszeń
ro
( 0130-0) ZGUBIONO kartę melsk>1 l04a pod „Mechanik" wa Tumm.
SKRADZIONO pokwttó- dunkową na nazwi3ko
-·
wanie odbioru zgłoszenia Józef Nowak, Łódź, ul.
R02Nl!'
na koncesję nr 89753 wy Ka Il nowa_ 1s___ (997~.:..~>
ODSWIEŻALNIA obuwia dane 12.11 11lł7 r. przez ZGUBIONO
Kupców fabryczną 1 wejściówkę
zamszowego i skórzanego Zgromadzenie
kartę melLódź, ul. Piotrltowska 9 na nazwisk<> Bronisławy
(9557-q) dunkową Stanisław Ostro
(10041-G) Tumm.
w podwórzu.
wski 1 Przędzalniana 105
ZGUBIONO kartę melRemontu
Zakłady
dunloową i le/fit. szkolną
Południowo-Łódzkie
na nazwisko Jan JaniMaszyn Przemysłu Włókienniczego Łódź,
szewski, Stebrzyń~ka 83
.il. Armij Ludowej 25 przypominają, że ZGUBIONO leglt, Ubezp .
Spot. na nazwi5k:o Aleksander Kobus, Próchnl·
>tosownie do uchwały Rady Państwa i Ra~
(9945-G)
ka 44.
dy Ministrów z dnia 14. 12. 1950 r. wszelZGUBIONO leglt Ubezp.
na nazwisko RySpoł.
kie zaźalenia i odwołania załatwia dyre~
szard Urbaniak (9971-G)
ZGUBIONO !eg!t. slutbo
ktor lub jego zastępca w poniedziałki od
przez Prez.
wą wydaną
Narodowej w Lodzi
Rady
przyponiedziałek
w
godz. 13 do 15. Jeśli
Zdrowia. NaWydział
zwisko Stefan Olszewski
pada dzień wolny od pracy, dniem przy22 __ Lipca 27=5 _ _ _ __
jęć jest najbliższy dzień powszedni tyZGUBIONO karti: melStefan Pomiaclunkową
1985-K
~odnia.
nek, Kilińskiego 75 •
,t.ód.ź, ul, ZwiI.ki lt. ,....

,paplen druk. mat. 60 ar,_

Planu 6-letnlego. W m!e•
tym TPP-R będzie <Starało
się o wzmo<inlenie współpracy z
organizacjami -spolee&nyml 1 zaklad2ml pracy oraz o zwiększen'.e
ilości kół T-wa na iercni.e wsi.

s!ąeu

Rośnie

Park
S!aromie1ski
Po ukotl-czenlu pr3c w cz~ś<'l
Parku staromieJ.sldego polo:toncl
po lewej stronie ul. Nowomiejskiej, trwają obecnie intensywne
prace na pla-cu przczna-czonym na
park pom!ędzy ulicami NowomleJ

Franciszkańską.
ską, Pólnocną I
Olbrzymią część tego placu jui uporządlrnwano, wyrównując teren

i wywożf\-c gruzy. Od ~trony ul.
Pólno-cnej rosną jut tuta~ młode
l>asztany, a od NowomicjsldeJ U•
rzadzono trawnll<l i alejki, na
których ustawiono pierwsze lawkl.
Na przykgaJącej do parku od
ul. Wolborskiej skarpie praei1Je
mechaniczna spycha<czka, która.
wyrównuje powieruhnlę skarpy.
pra-c 'Zl-emnych w
Większość
Parku staromie,jsldm będzie uw br. a na
je-szcze
koi1czonych
wi<>snę zazi~lenl się cały IS hek
tarowy teren po obu strona.eh
(si)
ul, Now<>miejskleJ.

przed zbrodnią

Bronisława
Franciszek
Chmieleccy zam. przy ulicy
Zgierskiej 136 byli ludźmi
starszymi i spokojnymi. Wrof!.ÓW nie mieli. Toteż wykrycie
~prawcy, który w dniu 5 kwie1
nia br. zamordował ich bestialsko za pomocą uderzeń
prqtami żel;;znymi przysporzy
ło prowadzącym śledztwo wiele trudności.

Mordercy zostali jednak ·wy}~ryci. Okazali się nimi Marian
Krzemiński i Zdziśław Nowak
obaj mający zaledwie po 21
lat. Pracując razem z Chmie·
leckim słys-zeli oni, że posiada
on 11 tys. zł gotówki i biżu
terię. Postanowili więc zamor-

dować Chmieleckich a potem

ograbić. Szcz·egóły zbrodni u-

w
k·żyli
szczegółach

najdrobniejszy~h

i

po dokonani.u
n.orderstwa rozpoczęli poszukiwania rzekomego skarbu rasię

cząć

w

międzyczasie

wódką, kiełbasą, konfiturami i
l-'Omarańczami znalezionymi w

mieszkaniu swych ofiar.

Po

poszukiwakilkugodzinnym
niu mordercy znaleźli 1.400 zł
i uciekli udając si<> na Dwo"
rzec Kaliski, gdzie przez cała
noc raczyli się winem. Nast<'t:
nie Zdzisław Nowak udał ~lę
na nabożeństwo, a potem na
zabawę.

Cynicznych morderców, któ
rzy nie zawahali się zgładzić
dwojga ludzi aby zdobyć pieniądze na wódkę i przyjomności spotka zasłużona kara. Vv
dniu 4 s·ierpnia o godzinie JO
staną oni przed Sadem Doraź
nym. Oskarża podprok. Kazimierz Kulawiak. ,

$. t P.

JANUSZ i DZIDZIA

CZERSCY
lat 12 i 5

e:___

Jlruk. Zald. Grat • .a.s. w. -P1-\.sa" -.

zadań

zdobyć pieniądz

COflldzte~K;ED\!1

DYZU!t POt.OZNICZO·
GINEKOLOGICZNY
Dziś dymruje całą dobę szpital nr 2 ul. Krzemieniecka 2.

przygotowania

do Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

konfitur tzw. „we
potów i
ków". Ukozujące się cza.sem w
sprzedaży werl:i są przeważnie
zbyt dużei· pojemności (1 - 2 sięcy.
litrów) a tymczasem wiele
Zdawać by się mogło, że wy
, .
•
więcej
także stawy aptek powinny świecić
pos:mKUJe
gospodyn
weków półlitrowych,
przykładem czystości i tak jest
na ogół, ale okna apteki nr
Warto aby MHD i PSS za- 48 przy ul. Narutowicza móopatrzyły swoje sklepy rów- wią co innego. Zapałki i kaTruskawki i czereśnie sk.ońnież w takie weki. Tym bar- wałki stłuczonego szkła robią
Ich miejsce zaJęły
czyły się.
bardzo niemiłe wrażenie.
.
k
.
bl".
d· . . .
wi,nfe czarne jagody, J>()rzezieJ, ze z 1za się o res Jesienny, w którym wszystkie . Sklepy, . których w!stawy czkt i 'agrest. Ponieważ w skle
gospodynie przygotowują kon- nie spe~n.iają "".Ymagan este- pach nie cieszą się one takim
jak czereśnie
( ) tyki i h1g1eny winny naprawić powodzeniem
·
f 1·t ury i. 1rnmpo t y na zimę.
ój bł d
b · j
·
a · k
dużą ich ilość przeznacza się
ą ·
na,Jszy CJe sw
Ja
·
lińskiego 176) „Górą interesie swoim 1 całego mia- do przerobu. Dotychczas Łódzka Przetwórnia Owoców zrodzlewezęta" dod. „Rze- sta. (kas).
blła ko;nfitury, dżemy i soki
ka Kama" g. 17.30,
ze 150 ton wiśni.
19.30 do'Zw. od lat 12
wlatowy nr 35-52, PKF SOJUSZ
Złotno)
<Nowe
31-52, dod. „W pałacu
„U.cieezl{a z niewoli",
•
Za dwa tygodnie ukażą R1'"
„Przegląd
młodzieży",
dod. „Halinka w hucie
sportowy 3-52", „Plov- szkla" g. 19, dozw. od
w sklepach uspolecznionycli
l!łtA.1>10.
diw", „Hortobagy" g,
lat 7
od dawna poszukiwane jablCZWARTEK, 31 LIPCA.
17, 18, 19, . „Awantura STYLOWY
(Kill.ńskteg-o
ka. Nie będzj.e ich jednak
na wsi" g. 20 - dozw. 123) „Nędznicy" II ser.
od lat a, program dla d<>d. „Czy wie-cle ~e„."
Wiadom<>kl: ua, 7 .55 , 12 .l>ł 1 zbyt wiele, gdy! w tym roku
najmlod. „Ii.o•pe!uszek"
· nie obrodziły. Znacznie lepiej
4-51 g. 16, 18, 20, dozw. H.oo, 11.00. 21 .oo, 23.50.
g. 16.
od lat 14
6.50 Muzyka rozrywkowa. a.oo przedstawia się sprawa z gruMLODA GWARDIA (dla SWIT (Baruck! RynPk 1)
Utwory Fr. Liszta. 11.45 „Glos szkami i renklodami, które uZielona 2)
młodzieży „Albeulz", g. 18, 20, „Na arenie" dod. „Mło
mają ko,blety. 14.15 Pieśni kompo- każą się na rynku również w
dozw. od lat la
dzi budują pokój" g. TATRY (S!enk!ewfcza 40) zytorów polski<:h. 1uo Koncert. pole.Wie sierpnia,
„„
16. 18, 20, dozw. od lat 7 „Bitwa o szyny" dod. 15.10 „Opowieści sportowe" - odc.
jest
warzywa
chodzi
Jeżeli
16.oo
dzieci.
dla
MUZA (P&blanlcka 173)
Audycja
16.30
5.
„w kraju soejallzmu"
0
„Na grani-cy" dod . „Roz
5-51 g. 16. 18, 20, dozw. t1twory :fortepianowe. 17.40 Muz. ich z każdym dniem więcej i
wój form zwlerzat", g. od lat 7
18.20 „Dla JtaMego coś miłego'\
18, 20. dozw. od lat 12 WISŁA (Przejazd 2) - l o "O Mttz 1· a·ktt1al11 20 20 M„1-yka S'" coraz tańsze. Ogórki, które
"
• '··
·
• ·
·
··•
(Plotrl<oWSl<a
POLONIA
aktorki", czeslca. 21.30 Mnz. tan. 2us „Od- jeszcze tydzień temu koszto„Malżeńst.wo
67) „Dni I noee" g.
dod. „Od wełny do 11- p owiedzi fali 49". 22.00 Reportaż wały 16 z ł .
16.30, 18.30, 20.30, dozw.
bra nla" g. 15.45, 18 z Olimpiady w Helstnlcach. 311.30
od lat 12
dzi~ lu>sztują, od 5 - '1 zł
Polska muz. kamPralna. 23.00 R.
20 .15. dozw od lat 14
PllZEDWJO!lNl'E (Żerom WLOKNIARZ lPfóChnl· Strauss: „Don Kichot".
za. kg, a w końcu ty..-odnia
"
skiego 74) „Kariera w ka 16) „Pod niebem Syprzewiduje się dalszą obniż
ROZGLOSNIA ŁODZKA
„Sprzydod~
Paryżu",
cylii" g. 16.30, 18.30,
cen.
kę
mierzeńcy za Labą" g.
6.lS ''Vlac!omo§<:I dla wsi. 41.?0
20.30, dozw. od lat 18
18, 20. dozw. od lat 18
Stanieją również i pomldoREitORD (Rzgowslta 2) WOLNOSC (Naptórkow- Mu.z. Juc!owa. 7.20 l 17.15 „Z mlvrzez miasto I wleli". ry, gdy.ż za 10 dni dojrzeją
Jtr()fonem
„Przeezucle"
16)
sklego
01eczynne z powodu redod. „z kraju Jezior 1 1.35 Muz. I komunikaty. U.20 Kon gruntowe. Dotychczas na ryn_
montu
wodospadów" g . 16.3(), cert Orl<. Mandolin. 16.20 And.
ROMA. (Rzgowska 84) 18 .30. 20.30, dozw. <>d dla młodz. 16.35 Fragm. oper P. ku są tylko inspektowe.
jutra",
„C.z.łowlek bez
dod. „Na.sze dziec!" g.
CZ!l.llcowskiego. 17.30 „Od naszych
lat 7
Niedługo będziemy mieli też
18, .20. dozw. od lat 14
(Zgierska 26) korespondentów". 19.00 Report.at możność zaopatrzenia się w
ZACHĘTA
Robotl MAJA (dawn
19.15 „Sportow<iy
nieczynne z powodu problemowy.
kwaszoną kapustę i ogórki.
(dla mlodz. Ki- remontu.
nik) łódzcy na Złocle".

bre świadectwo sklepom wystawiają również czyste i ładnie udekorbwan~ wystawy
• h
·
kl '
· l
wie ~ s - epow spozy:vczyc ·
TutaJ trzeba by m. m. wymienić sklep MHD (Piotrkowska 82), MHD nr 310, PSS nr.
744 przy ul. Narutowicza. Do
estetycznych wystaw
rzędu
zaliczyć można również owocarnię MHD nr. 310 przy ul.
·
On
· .
p· k
1otr owslne3 l "'• gdzie wystawione warzywa i owoce za
chęcają każdego do kupna i
, ·
· d
j
· f
m ormu. ą Je noczesnte o cenach na te artykuły .

I

palcem.
Pełne much i kurzu są rów
rnez dwie wystawy sklepu
PSS przy ulicy
spożywczego
Sienkiewicza 25. Najbardziej
typowym przykładem niechluj
stwa jest jednak wystawa skle
pu PSS nr . ,78 przy ul. Piotrkowskiej. Ponieważ nie posia
da on wywieszki informującej
o charakterze sklepu a ·w wystawie obok kurzu i brudu
leżą tylko pogniecione kartki
trudno domyśleć
z cenami,
się, jaka to placówka,

Na

~:fa~: k:;~!~~';~~ c:~=~~u~

*

Rozpoczęły się już

tragiczną w dniu 28
lipca br. Pogrzeb odbył się 30 lipca
na Starym cmentarzu przy ul. Ogrodowej. Pozostali w nieutulonym żalu
RODZICE.
10369-G
zginęli

śmiercią

ZGUBIONO kartę melna nazwisko
dunkową
Anna Ławrynowicz Łódź
/\leksandra nr 34
ZGUBIONO legit. szkolTcehnlkum Przem.
ną
WJ„ Zdzislaw Karpiński,
Łodź Nawrot 9 m 6
·
•
ZGUBIONO kartę melZGUBIONO weiśc 1 6wkę dunkową, legit. zw. Zaw.
Aleksandra 213337 Irena Derdzikowfabryczną (9750-G)
Kaczor P<>ludniowa 20-93 ska NawPot 91
ZGUBIONO leglt. szkolną nr 84 Tech. Chem. w
Pablanlcach na nazwisko
Roman Rusek Łódź, Za(9934-G)
kątna 42-9
ZGUBIONO kartę melJózefa. Joltodunkową
ch<>wslta ul. L1man-ow(9933-G)
skiego 28

.. I
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WYUAJE lnstytul Prasy „cz Y'rEI...NlK"
5
:RedakcJa I Adtntn1str11cJa, ŁOC1ż. ul &tot•kowska 98,
;tel Centrala 283-oo, Red Nacz 125-64. godz. przyj.
;:12-1s. Sekretarz odpow 204-75, godz przyj. 10-12,
idział gospodarczy l41-10. dzlał sportowy 208-95,
dział m1eJsk1 114··32. dział listów 143-80.
:
aęaedakcia rękopisów nie zwraca. za treść l terminy
ogłoszeń nie bierze odpowiedzialności.
!Dział ogloszeń Piotrkowska l04a tel ll l-50 1 114-75,
czynny 8-16. w soboty B-14
!

=

:PreJJumeratę mleslę-czną zł f.05,
;:półrocznie zł 24.30 przyjmują

kwartalną zł 12.15,
wszystkie Urzędy

:;t Agencje Pocztowe oraz listonosze mleJsey l wlejl:S1:y na terenie caleJ Polski w terminie do u kat·

i

dego m·ca na okre• nastepny.
Redaguje KOLEGIUl\1 REDAl{C\' JNE

Jan Koprowski

Do młodych
olimp~jczyków
ka.żdym
z nas
kryje się mistrz olimpijski.
Każdemu slodkie fanfary
mogą zaszumieć nad głowq,.
I słońca gorący bl.ask
spłynie z błękitu na stadion
i zasmakuje zwycięstwo
jak wonny dojrzały owoc.

Wiedz

Wczorajsze zwycięstwa

Punkłac!a Igrzysk

Drogosza, Antkiewicza i Chychły

po 10 dniach

Nleoficjalna punkta-cja Igrzysk
po 10 dnia-eh ('do %!! bm. włą-cz
Jlle) jest następuj~a:
1) ZSRR - 457, 2) USA - 359,
3--4) Szwe-cja - 188, Węgry - 188,
6) Niem-cy
119,
~) Finlandia. W dalszym ciągu turnieju
za.eh. - 109,5, 7) si:waj-carla. - 97,
olimpijskiego w boksie zainte85,
87, 9) Wiochy 8) Anglia teresowanie publiczności nie
10) Fran-cJa - 84, 11) CSR - 75,5,
słabło. Po pierwszych dniach.
lZ) Japonia - 56, 13) Australia szereg zawodników zostało już walczył
151, 14) Norwegia - 41, 15) Dania

utorowały

•

1m

drogę

do

ćwierćfinałów

OBSlUGA WlASNA Z HELSINEK

.....

Zł.

Boniecki
wyeliminowany
w
eliminacje
Rozegrano
na 100 m stylem
grzbietowym.
W konkurencji tej startoPolski Bo'Wał reprezen tant
niecki, który uzyskał czas
1.13,4 lecz wynikiem tym nie
:zakwal if ikował się do półfinału. Najlepszy czas osiągnął
Hawajczyk Ojchawa startu1.06.
jący w barwach USA -

'Wyścigu

Czwarty

ddeń

wyeliminowanych. Dzień wczorajszy stał pod znakiem walki o
zakwalifikowanie się do ćwierć
finałów. Z polskich pięściarzy
na pierwszy ogień poszedł w
wadze koguciej Niedźwiedzki,
który spotkał się z reprezentantem Finlandii, dobrze znanym bokserem z meczów Polska-Finlandia Hamalainenem.
Obaj mają prawie identyczny
wzrost. (Hamalainen naleźy do
słynnej rodziny bokserów fińskich spośród której jeden
na
Europę
reprezentował
meczu z _Ameryką odnosząc
cenne zwycięstwo.
I rundzie
Niedźwiedzki w

I

I

i Rudowska

nieoczekiwanych porażek

doznały

Dziś grają: Piątek
Czwarty dzień tenisowy-eh mlatrzostw Polski pnynlósł dWiil
eensa-cje w gra-eh poJedyl!.czych
pań. Przed i>ohtdn!em Tłoczyńska
wal-ce
po 2-godz1nne•j dężkleJ
11:wydężyła wl-cemtstrzynlę P<l'lskl
Popławską 6:4, 4:6, 6:3, eU:minują-c
Jl\ tym samym z turnidu. Jesz-cze
,nie ochłonęllŚiIDY po teJ nle&poclzian-ce, gdy m>strzyni Juniorek
Jty-czkówna zaczęła poważnie zarutynowanej RudowsldeJ.
grażać
Pierwszy set - po dętkleJ wal-ce
_\ wygrała Ry-czkówna 6:4, a drug! wypadł Jesz-cze gorzej dla rutyn'awaneJ RudowskleJ, przegrała
go "!Ąowiem 3:6. Licznie zgromadzona na kor-cle publiczność go:rąco oi(,-;Jas klwala zasłutone zwyor. lęstwo młodej 1 · oble-cuJąoeJ te-

ustępował

- Tłoczyński
Piątka

z Kwiatkiem
7:5, 6:1, 6:3.
W tym samym cza.sle na drugim
kor-cie RadzJo sto-czyt 4-setową
wygrywalkę z Tomaszew.sklm
waJąe &:1, 6:8, 6:0, 6:4. Piątek stanął raz Jes1.-cze na korta-cb l spotkał się z Dietrichem, wygrywaJą-c
Spotkan!e

wygrał

łatwo

Piątek

6:3, 6:1, 4:5, 6:1.

Po południu, na eentralnym kor
cle długo wal-czyli wymleniają-c
po kilkanaście uderzel!. Tlo-czyń
skl z Chytrow.sklm. Tlo-czyń<Sld
6:1,
był regularniejszy 1 wygrał
dętlkle
9:1, 6:4. Dziś cze·k a go
spotkanie z Piątkiem,

obozu
Pesym.lstyezne na.stroje
16dzklego po doty-ch-czasowyeh po
rażkaeh Jlteco poprawili dubllścl
wyMańkowski,
Borow·czak Sawaszgrywając z mlodą parą
Jl,.isistkl. ... ~ „, IU7'-'•J \ .~h i 1,_....,...,, ,-.J
„ ------ ";:... .,.... _ - -· .:~..;-.
klewiez - Lueklewkz 4:6, 1:6, 6:3,
6:3, 8:3. Po-czątkowo wydawało
się, te nic Już ni& odbierze zwycięstwa sawaszldewkzowl I Łu-c
n
rutyna
jednak
klewl-czowl, a
wzięła g6rę nad młodofo!ą I poczynaJą-c 1>d tne-c!ego seta Borow
czak z Maflkowsk.! m grają corv.
lepiej, wygrywając pozostałe bez
trudu.
W mlx-cle walczy i>ara Jędr7,e
jowska - Bratek z parą ł6dzką
tej
Paj-chlowa - Mańkow,skl. Z
,będzie miał
całej ezwórki najlepszą była„. Ję
drzejowska. Ona tet wymieniała
następujący prog1am:
najbardziej ootre piłki z l\fańkow
ad•kim. Bratek grał chytrze piłki 8tale w kierunku
resował
PaJ-chlowej, któta byla be:r.wzglę
dnie na}slabszą :r. ealeJ czwórki.
w rezultade para Jędrzejowska
- Bratek wygrała zdecydowanie
6-:1, 6:1.
wyniki
Powstałe
czwartego
dnia turnieju:
NIESTROJ ;__ Skone-ckl ł:I, 6:1,
6:1, 6:1, SEBRAŁA - Fraszew,~kl
1:6, 6:4, 8:2, 10:8, LICIS - Boni
6:1, 6:0, 6:3, BUCHALIK - Mraczek 6:4, 6:1, 6:2. PANASIUK Bokowa &:4, 6:1, RUDOWSI{A Lebiedyńska 6:2, 6:2, KUBALANKA - J,amberska 6:0, 6:3, JASkażdy
Ostaszewka
KIEWICZOWNA znajdzie siedzące miejsce 6:2, 6:1. Gry podwó}ne: OLSZEWCewlńs~l,
SKI, PIOTROWSKI Miazga 6 , 2, 3 :6, 6:3, 7:5, Nlew1aBAJTALA,
Fili:pek domskl,
6:4, 3:6, 6:4, 8:10, 4:6,
HAJDUK
Flge,
DIETRICH, WILCZEK
Boni 3:6, 8:6, 6:2, 2:6, 7:ó, SKONECKI, CHYTROWSKI - .Kanlkowskl, Bul 6:2, 6:1, 6:2; UKLEb--cia SlltorJA, ŁUKASZEK s-cy 7:5, 6:2, 6:2; NIESTR0,J, KOMan!ew~l<I,
Karty uczestnictwa w cenie: WALCZEWSKI
Kraw-czyk 6:1, 6:0, 6:0; BUCHA.
30 zł (pez obiadu)
i 45 zł (z obiadem w „Bn- LIK JAREK - Boncol, Mraczcl<
6:2, '6:2, 6:4; BRATEK, SI,USARZ
stolu") są do na'bycia
- BaJtala, Hajduk c:o, G:O, 6:0;
w „Orbisie"
BUCHALIK
RYCZKOWNA,
ul. Piotrkowska 68.
Olejniszynowa, Tre-chc!ńskl 7:5,
Tel. 101-01.
cenie tej 11).ieści si~ 1 • 7:5,

Ozienntk Łódzkr ·i .Orbis"

Nasz
niedzielny (3 b.m.)
spacer
po Warszawie

zwiedianie

MDM
i Pl. Konstytucji
wystawy X-lecia PPR
Potem przeiaidika

statkiem po Wiśle
• • •

spo!kania

w szabli

Włochy i Węgry mają po dwa
zwycięstwa .. O pierwszym mle!scu w turrne1u zdecydują jeszcze
spot kania , Węgry - ""1ochy, a o

trzecim -

silę,

zaszumi od marzeń g?owa.
Wtedy i ty na pewno
kulą okrcwlą i dyskiem
pokonasz przestrzeń, jak dzłl
Zybina i Romaszkowa.
Tyl.ko, mój chłopcze , trzeba,
byś umial w pracy i w walce
hartować silę swoją,
umysł i dłoi'i.

serce i

Nic nie przychodzi darmo,
nie spada nagle z nieba.
Tylko najlepszym z nas

artystów
• • •

z. s.

lŚ2 (2498~

Skoki z trampoliny kobiet
złoty medal Amerykance Me Cormick, która
zdobyła 147,30 pkt.
.Srebrny medal w tej konkurencji zdobyła F rancuzka
Moroau, a brą zowy Dunka
Jensen.
przyniosły

Francja.

Reprezentant I zraela, czolowy slco
-czek z trampolir.:v i wieży, Raanen w c:,,asie wykon:vwan !a sh:o
ków obowiazujacy.ch na J:?rzyska-ch Ollm1>;),kic.l1 w Jiełsinka-clJ.
CAF - spec. obsl. olimp.

Piłka

wodna

walki
Niezwykle zacięte
trwają na basenie pływackim,
gdzie rozgrywane są mecze
w pilce wodnej.
półfinałowe
Uzyskane wyniki wskazują, że
poziom półfinalistów jest bar
dzo wyrównany.
W dniu wczorajszym USA
wygrały z Belgią 4:2, Włochy
z Hiszpanią 2:1 (1 :1), zaś Wę
gry nieoczekiwanie zremisoz Holandią 4:4 (1 :3),
wały
Radziecki nie rozZwiązek
spotkania z Jugo·
strzygnął
sławią

3:3 (2:1).

Znamy już

finalis łów
koszykówki

W Helsinkach kontynuowa.
no nadal rozgrywki w koszy.
kówce męskiej celem ostateczterech
cznego wyłonienia
finalistów. Wyniki ostatniego
przyniosły
półfinałów
dnia
Szereg organizacji sporto- następujące rezultaty: Urug66:65
Argentyna
wyc:h w Łodzi wysłało wczo- wa.i
raj do olimpijczyków naszych (39:31). Wynik ten uzyskano
po dogrywce. USA - Brazy·
depesze.
57:53 (24:26), ZSRR Członkowie KS „Orbis" wy- lia
do bokserów, Chile 78:60 (41 :29), Bułgaria
depeszę
słali
koła sportowego - Francja 67:58 (39:28).
sportowcy
Tak więc ~o finału zakwa·
Kolejarz do całej ekipy.
Do Jerzego Jokiela pozdro- lifikowały się USA, ZSRR,
członkowie Argentyna i Urugwaj. W fi·
wysłali
wienia
koła sportowego przy Ogni- nale gra kaźd:y . z każdym.
wie do Kocerki - KS ZSJ Pozostałe wyelJm111owane dru
Spó'.inia, a do hokeistów --;- żyny walczy_ć. będą o zajęcie
sportowcy_: KS „Technozbytu•, od 5 do 8 m1eJsca,

do polskich
olimpijczyków

występy

nr

pijslyi,
wesoly, szczęśliwy dzień, .
gdy w mięśniach poczu3~sz

sportowców łódzkich

KonsłyłuC:i

koszt wyc1ecz,:1.

USA -

Depesze

• •

~IENNll{ ŁODZKI

dzień olim-

.

W pndróiy muzyka
niespodzianki

całkowity

Wiedz: przyjdzie

na olimpijskim

w którym

w

z nas
droga do laurów otwarta.
Możesz postawić i ty
zwycięską na mecie stopę.
Z nami jest dzisia.j czas
i ziemia pod nami - nasza.
Wiedz chłopcze, że w sercu.
twym
dojrzewa Emil Zatopek.

TOR MA

zradiofonizowany

•

każdemu

chłopcze:

•

Specjalny pociąR

Na Pl.

w

Bułakow (ZSRR) pokonał mistrza Europy ;~~~t;"~:k~;oliny

na korcie

Popławska

bardzo ambitnie, ale pragnął bezpardonowej wyFinowi pod miany ciosów.
nie był ani w 10
Chychła
względem rutyny i wyszkolebłyskotliwy
nia technicznego. Spotkanie to procentach tak
zwycięstwem jak poprzedniego dnia, ale w
zakończyło się
tym turnieju nie liczą się
Fina.
W wadze piórkowej Drogosz żadne efekty optyczne, znatylko punkty
rozegrał bardzo ciekawy poje- czenie mają
dynek z reprezentantem Bra- zdobywane ciosami. Tych zaCHYCHŁA
zylii Galasso. Pięściarz Kielc d<:ł Polak w ciągu dwu pierw
w
że
wiele,
tak
rund
szych
Brazylii
mistrza
się
uląkł
nie
i raz po raz trafiał celnie w końco~~n1 starciu mógł _sobi~ Chychła zwyciężał Davolozacietoczył
Torma
korpus i głowę swego przeciw- pozwoll~ ;ia. r:z~rwowai:i1e sił sa,
nika.Drogosz, będąc doskonale d? sweJ ~wiercfmało_we1_. ';~1- kły bój z silnyn: i agresywGage.
nastawionym przez Sztama. z k1 z mistr~em ohmpiJsK1m nym Amerykamnem
rundy na rundę zdobywał co- Czechosłowakiem f u'.em Tor- Czec~osłowak wygrał tę walraz większą przewagę punkto- mą .. Trzeba dodac, :;:e w ty~lkę_ ~1ewysoko, ale bardzo wyZootwel
ostatecznie czasie, gdy na ringu „B raznie.
zwyciężając
wą,
swego przeciwnika, zdecydowanie na punkty.
W wadze lekkiej Antkiewicz
spotkał się z pięściarzem Niemiec zach. Wohlersem. Nasz Wczoraj rozegrano drugą rundę nowi (Anglia) w wake z Zasu-chlbombardier miał przez cały spotkań pięściarskich. Po polud- nem (ZSRR) wywolato na sali buczas wyraźną przewagę. Ant- nlu odbyły się spotkania pierw- rzę protest6w. Pięśe1ar2 radzie-cki
czterech kategorii wag. Wy atalrnwal bez przerwy Angl!ka Rekiewicz debrze rozłożył swoje nszych
i.ki tych pojedynków byty na- ardona, a w drugiej rundzie miał
i pięknie walczył przez stępujące: (na pierwszym miejscu go do ośmiu na deska-eh.
siły
z zawodników wagi ' lekkiej wy
wszystkie rundy. Reprezentant zwycięzcy):
r6żnlć należy Wloeha Bolognessl,
nasz atakował przeważnie z
wysoko Bid<le
polrnnał
który
MUSZA.
WAGA
półdystansu, zasypując Woh(USA).
Bu!akow (ZSRR) pokonaJrl>oz:zalersa. gradem ciosów.
odnl6sł
Efektowne zwydęstwo
1! (Wł.), Brooks (USA) - Zima
Licznie zgromadzona publi- (Austria). Dowe (Ang.) - Han- Sz-czerbakow (ZSRR), kt6ry znoprawym
klasycznym
kautował
była tym dunge (Cejlon). Dobrescu (Rum.)
czność zachwycona
Johansson (Szwecia), Towee.J sierpowym pięśc'arza PM. Afryl<i
pięknym pojedynkiem i d-0brą Asuncion (Filipi- Van der I.lnde. Rumun Linea już
(Płd. Afryka) formą Polaka. Część obecnych ny), Han-Soo-An (Korea) Ma- w pierw.sz.ej minucie walki z Heidozna!
demanem (Niem. za·ch.)
pamiętała Antkiewicza jeszcze zumdn (Indie).
kontuzji oka I przegrał przez fko.
li:.·
ze spotkania z poprzedniej olim
WĄGA KOGUCIA
piady - w Londynie, kiedy to
Antkiewicz zdobył óla Polski Majdloch (CSR) wygrał ~ FlgurGarbuz.ow
(Porto - Rico),
roa
brązowy medal.
(ZSRR) - Macias (Mek~yk), GraCHYCHŁA
Zla t aru
Antkiewicz walkę swą wy- venlt:1: (Płd. Afr.)
grał bez żadnych zastrzeżeń. Rum.)
W obozie Niemców nie miano
WAGA PIORKOWA
żalu do swego boksera Wohler.
(USA) - Il!e (Rum.). Erzmierzą się
sa, który przegrał to spotkanie, deiBrown
Schirr (Saara), I.ei
(Węgry) stał on bowiem na straconej scholng (Płd . Afr.) - Redtt (Jug .),
pozycji i niewiele miał do po- Zachara (CSR) - su-Bung-Nan
doskonałej (Korea).
przy
wiedzenia
formie i agresywności polskieringu
WAGA LEKKA
go reprezentanta.
Fiat (Rum.) - Martin (Ir!.), .JuGrzelak
HELSINKI.
Antkiewicz i Drogosz po has (Węg.) - Kenny (Kan.), Redzień
w środę
miał
Zasuchin (ZSRR).
zwycięskich pojedynkach za- ardon (Ang.) Bickie
(Włochy)
wolny od walki, a w
k;walifikowali się ostatecznie Bdognesi
Bonetti (Arg.) - l'·JLesll
(USA),
czwartek w ćwierćfińa
do spotkań ćwierćfinałowych. (Austr.)
spotka się z Amelach·
wieczornych
W walkach
rykaninem Lee. Drogosz
NAJCIEKAWSZE ''VALKI
już
startował Chychła i jak
walczyć będzie z Wło
NaJdekawszym spotl<aniem w
on
spotkał
zapowiadaliśmy
chem Caprari, zaś Antkategorio muszeJ była waJka BuDa- lalcow
się z Meksykańczykiem
Pozzall 1Wł.)
(ZSRR) z Anglikiem
kiewicz
volosem.
Pięściarz radzie-ck! pokot"ał zdeRea.rdonem, z woli sę
p~
Europy,
mistrza
-cydowanie
Chyc:hła walczył nieefektow
dziów - zwycięzcą Zawlększa.lą-c z rundy na rund!l swą
nie i wielu· mogłoby się wyda przewagę. Pozzall z trude.n doWreszcie, jak
suchin11~
wać, że był dziwnie słaby. Nie trwał do kOlka spotkania.
to już podaliśmy na
wypadł Rumun
Bardzo dobrze
należy jednak zapominać, źe
innym miejscu, Chychła
Dobres-cu, który polrnnał 8iweda
legitymujący się mistrzowskim
•Johanssona. mająe go Już w pierw
zmierzy s_ię z Tormą•
Chychła sze.i run dzle na <(eskach.
tytułem Europy
GarlJuzo:Ą•
W wadze l~ogu-ciej
ma już sporo doświadczenia i
wygrał po twardej wal-ce
wie kiedy zaangażować do po (ZSRR)
Melcsykań<'żyki ?. m J\IJz silnym
jedynku całą energię, a kie- clasem. Ma.idloch (CSR) ml;,10 Finałowe
dy można stosować oszczęd zwycięstwa nad Flguroa nie zaPo- ehwyoil i wyda.le ~ie być w n'enościowe metody walki.
formie.
lak walczył z Meksykańczy nadzwyczajnej
w środę rozpocz~ly się fina~ow e
W Innych spotkania·ch w "':i.dz•
kiem ekonomicznie. Wypro- piórkowej dobrą formę wykazal spotlrnnia w _sz2bl1, druży·nowej
finalisc1: Węgry, Włochy.
czterej
wadzał tyle ciosów, ile było Ventaja (Fr.), Za-chara (CSł:) oraz USA 1 Francja rozgrywali mecze
trzeba do bezspornego zwy- Erdel (Węgry). Ten osta•-nl att- systemem „każdy z każdym".
kują-c od pierwszego clo ostatu'e·
wyniki były następu ,jące:
cięstwa i absolutnie nie rea- go
gongu zdemolował S-c!1lrra
USA 13:3, Włochy
Węgry gował na wojownicze prowo- (Saara).
- Francja
F~ancja 13:3,
kacje Davolosa, który bardzo Przyznanie 7.Wydęstwa Renrdo· i3:3. Włochy - Węgry
USA 12:4.

niestety

Wiedz

chłopcze:

I

olimpijczycy nasi nie zapomnlel! o Czytelnikach I red~k<'J!
„Dziennika Łódzl<iego". Przysłali wczoraj aż dwie poeztowlu
strona-eh. P?eztówek
pozdrawiając wszystlci-ch. Na od wroLnyeh
ezytamy podpisy zawodnll<ów: Antlciewi-cza, Gośc1a11sk1ego, Stefaniuka, Ku kiera, NiedzwledzkJ ego, Chychły, Dro1rn.sza, or~z zaGondz1ka, ~iał:1:sa,
paśników i -ciężarowców: Kawala, Toboły,
Skowronka, Sclgaly i Dzie,d;i;lea. Za pamięć serde-0znie dw:kuiemy
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