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Laureaci nagród
państwowych

CENA 15

rv~zaltelll
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wtadzę państwową przez swych
przedstawicieli, wybieranych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej i do rad narodowych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
2. Przedstawiciele ludu w Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej
w radach narodowych są odpowiedzialni przed swymi
Ludowej

1. Lud

DZIENNIK

ł.iODZKI
Łódź, piątek

Rok VIII nr 183 (2499)

wyborcami

pracujący sprawuje

mogą być przez nich odwoływani.

Art. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej ludowej

1 sierpnia. 1952 r. ·

Sejm obraduje nad proj~ktem
Prof. dr Inż.
NALESZKIEWICZ
laureat nagrody III stopnia za
oslągnl~i a w badanlach nad wytrzymalośclą konstrukcji drewnianych.
,JAROSŁAW

pierwszej w dziejach Polski prawdziwie
demokratycznej ordynacji wyborczej
uprawniony-eh
wyborach przeprowadza

brała

udział

w
wówezas wybory
się powtórnie,

Warszawa, 31 .7. 108 Posiedzenie Sejmu
Ustawodawczego w dniu 31 lipca br. otworzył
marszałek Kowąlski. Na posiedzenie przybyli Jeden poseł na 60.000
mieszkańców
członkowie rządu z premierem Cyrankiewiczem
zabezpleRówność wyborów
na czele.
Po· załatwieniu formalności
WOJCIECH FANGOR
Izba przystąpiła
wstępnych
Jaureat nagrody III stopnia za do pierwszego punktu porząd
obraz pt, „Matka Koreanlta" i
Sprawozdanie
,.Len ·n w Poron inie" wystawione ku dziennego.
na Ił Ogólnopol~ltiej Wystawie Komisji Ordynacji Wyborczej
Plastyki.
o projekcie ustawy - ordyńa

eza ordynacja wybor·cza przepl111em ustalającym, że . każdemu
wybol'cy przysłUguje jeden głos
ją zaws:te młodzle:ty praw wy- ·
ora.,; prze.pi.sem mówiącym o
borczych I zamykają przed mi·
tym, że w każdym okręgu wymłod?:'.eży
lionowymf masami!
borczym wybiera slę taką ilaść
robotn:c,.,r.J I ch!o.p !lklej dostęp
Jaka odpowiada Ilości
posłów,
do awansu zawodowego, a czę
mieszkańców w okręgu w .sto·
sto I do pracy. Rządy burżuazji
sunku: 1 poseł na 60 tys. mleszboją się milionowych mas mło

cja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludo- dzieży
wej, złożył pas. Juszkiewicz · je od
(ZSL).
Mówca podkreśla na wstępo'.e,
or:dynacJa wyborcza do Sejmu Pols·k iej Rzeczy•pospo.JlteJ
Ludowej je-st jedną z podstawo
wych ustaw, urzec2"' wlsm.lają
cych na·uelną. zasadę naszej
zasadę, Iż w Pol
Konstytu·c~l skl~j Rze-czypospolltej Ludowej
wl.a dza nalety do ludu pracują·
«IO mia.st 1 wsi. · ' '·· · · "

f.e

"· Powszechne, 'równe, ·
KAZll\llERz RUDZKI

bezpośrednie

laur~at nagrody 111 stopnla za
reahzacJę programu satyryczuego

i tajne wybory

„To 5lę pokate" w Pal\stwowym
Teatne „Syrena" w Warszawie.
CAF
\

Naua ordynacja wyborcza
wskazuje poseł sprawo'>!dawca •łuży eprawle umocnienia wła·
dzy ludu pracującego. Konsek•
wentny demokratyzm naszej or•
dynacjl wyborczej znaj.duje wy
raz w tym, te oparte na nim
wybory będą w pełnym I naJ6Zel'<SZy.m znaczeniu . powszechne, równe I bC'Zpośrednle przy
śolslym zachowaniu zasa!ly tajności gło-sowanla. Szerokie I pet
ne za.stosowanie powszechności
wyra.ta 'Się w tym, że prawo wybleranla ma kaidy obywatel
poldikl, który w dnlu wyborów
ukończył lS lat bez względu na
płeć, przyna.\etność narodową i
rasową, wyznanle, wyksztalce•
nle, cza'S ?.amleszklwanla w obwodzle, pochodzenie, zawód I
stan majątkowy, że kob>lety ma
prawa wyborcze
Ją wszystkie
na równl z mętezyznamd, a woj
skowl mają. wszystlcle prawa
wyborcze na równi z osobami

W pełnym komplecie
ho zabrakło
już biletów
i

z p;osenką na ustach

bo pociąg iesł
zradiofonizowany
jedziemy w niedziel4ł

z.Uzi ennikiem ·i.Orbisem·
na MDM
i Pl. Konstytucji

T

AKIEGO załnteresowan ia na~zą niedzielną
wycieczką nie spodziewaliśmy sie. W dniu wczorajszym - do godz. 13 wyku_
Płono już wszystkie karty
uczestnictwa. A do końca
urzędowania „Orbisu" bez
przerwy zgłaszali się jeszcze !Odzianie po bilety. Nie
stety, nie mogliśmy zabrać
bo przypuszwszy~tkic~
cz11 lnie ni~ zmieściliby się
w trzech pociągach Od kas
„Orbisu" odeszło bez biletów ok~lo 11100 osób. Tym
wszystk1.~ przyrzekamy, że
w najbl1zszym czasie zorganizujemy drugą taką wy
cieczkę.

PowodzPnie tf'.i imprezy
.iest najlepszym dC'lwodem,
olbrzymiego zaint.erei::owania łodzian wspaniałą- rozbudową socjalistyczne.i Sto
licy - MDM-em i przepię
knvm Pl. Kon~tvt.ucji.
sobotnim · numerze
W
,.~ziennika" podamy wszyst
kie szczegóły naszej wycieczl~i. w_raz z programem.
~z1sia? informujemy tylko,
z~ odJ.azd z Łodzi - 3-go
s1erpma godz. 7.05 z Dw.
Kaliskiego (j)
l

eywłlnyml.

Prawo wyborcze
roku życia ·

od 18
Mówca
że

następnie,

odmawia

się

odpychać

w życiu politycznym. \V Polsce Ludowej mlodzież ma zagwarantowane prawo wyblerania od 18 roku życia,
a wybferalnokl <>d 21 roku tyoeia. Trzy roczndkf mlodzleżow&
Od lS do 21 lat, tj. około z mlllonów ludzi wezmą w ten spo
sób po raz pierwszy_ w Polsc·e
udział w wyborach do Sejmu.
W przedwleństwle do ordy11acjf wyborcZJ<Ch w . wielu kra!ach ' kal>!tallstycznyoeh, n:rsb.'
ordynacja 'przyznaje prawo wy.'
,bdf<:"z1F tólnlerl:óm, któl'y<:h .,Od
stawową. ' m~~ę Śtand"wi mło·
dzfet, Przyznając kobdetom rów
ne z męłczyznaml prawo wyborcze, ordynacja kon.sekwentnfe reallzuJe zasadę ikon-stytucyJną. równoścł praw kobhot. 'l
we wszy-stkich dii"eniętczyzn
dzlnach :tycia,

Spisy wyborców
do publicznego wglądu
Nasza. ordynacja wyborcza nie
ograniczających
żadny-ch
:ima
cenzusó~, a Jel przepisy dotyczące splsu wyborców gwarantują objęcle nlmł wszystkich obywateli, jak równiet na!etyte
sprawdzenie spl·su prze·r. kaź-de
go wybor-cę. W tym e"lu spisy
wyborców będą wykładane naJpóźnleJ 35·go dnia przed dniem
wyborów do publicznego wglą
Da·l·szą gwaran-clą urzeczydu.
wL~tnien.la powszechności wyboprzewidujące
rów są przepisy
tworzenie obwodów g!a<sowan!a
w sposób najdogodniejszy dla
wyborców. Wybory mogą odbywać się tylko w dniu wolnym
od pracy, czas glMowanla określa. się na 16 godzin, tj. od & rano do 22 bez przerwy, Zasadę
powszechności prawa wyborczego umacn.la specjalny przepl„,
który gło·sl, te jeśli w okręgu
mniej nit połowa
wyborczym

Pozlotowe zadania młodzieży
omawiano na PJe'\um Zarz. Wojewódzkiego ZMP
wczoraJszym odbyło
dn>i11
Plenum Zarządu Wojewódzkiego ZMP poświęcone zagadnieniom utrwalenia osiągnięć zlotoocenle wyników Zlotu
wych,
ora-. wytyczeniu kierunków dalszych prae pozlotowych.
obradach Plenum w-zląl. uW
dział I sekretarz KW PZPR oraz
KoZG ZMP
przedstawfolel
perski. Referat wygłosił przewod
nlczący ZW Zl\fP Stępień, podkre
ślaJą·c ogromne znaczenie zobozlotowych I osiągnięcia
wiązań
U7.yskan-e w tym czasie. Do współ
zawodn!etwa zlotowego przystąpi
Io na terenie woj. lódzkl~go
51.300 osób. Zobowiązania da!y
państwu 13 milionów zoo tysięcy
W

slę

I

I

•--------------!zł.

t

stwierdza

rządy „ burżuazyjne

I starają

Da

organizaeJi

kańców.

udziału

wstąpllo

w okr„sie przedzlotowym 4.215 młodych przodownlków pra.cy. Powstało w tym czasie 81 zespołów artystycznych a
1.030 chłopców i dziewcząt 7•dobyło odznakę SPO, Mówca wskakierunek dalJednoeześnie
zał
szych praoe pozlotowych mających
na celu utrwalenie l p1>szerzenie
w
Otóż
młodziety.
osiągn.lęć
pierwszym rzędzie do dnia 15.R
nnądy powiatowe I mlejskle
ZMP przi!prowadzą narady pozło
towe. z przodownikami pracy, racjonal!zatora.mi I lnżynieraml aby
we wspólny.eh rozmowach podzie
łić się doświadczeniami · J Jak
naJpi!łnleJ wykorzystać Je w pro
·
d•tkcJ·f, (ał

Zllll'-D'Wuleł ,

l\lówca przypomina, że w Polburżuazyjnej ustalano okrę
gl wybor-0ze z reguły w ten 5po
sób, aby zmniejszyć znaoezen-.~
robotniczy-eh I chlopglosów
skich. Np. na je·den mandat w
warszawsld-eJ dzielnicy ząm l.e~ z·
kaleJ przez klasy posiada)"ące
starc.,;ylo kilka tyslęcy głosów,
podczas gdy w dzielnicach robotnfczyeh na jeden mandat
trzeba było knkanaścle tY'Sllt-CY
s1os6w; w p"owl'ata<:h~ zd o prn
I
wadze lullnokl ukralflskleJ
do • 100 ·tY'f; rło·
· blałoruskle! 1ów.
Podobnie przedstawia $fę ta
szczegl>lna geografia wybol'•za
we wszystkllch państwaeh burżuazyjno - demokratycznych,
w P<>lsce kapltal!sty·e<r.no - obszarnlezej, jak wskaniją ów~ze.sne orlcJalne wykazy, w wyborach w U2% r. na Jeden manlub
piastowski!
dat endecki,
„wyzwolenl:i" tneba było H-20
tys. głosów, a na Jeden mandat
Proletariatu Miast I
Związku
Wsi - ponad 60 t~. gl1>sów.
~ce

!

Posłowie bezpośrednio
przez lud wybrani
Na·sz sy,stem ustdanJa wyniku
wyborów na podstawie w'. ęk
szo~ci. absolutnej, łączący głoso
wa11le na llsty z prawem wyposzczególny,ch kankreślania
dY:datur ' oraz ob~iezanla glosów
oddzlełnl& dla każdego z kan·
oświadcza niówca
dydatów - gwarantuje pełną zasadę rów
naści. Urzeczywistnienie zasady
znajbezpośredniości wyborów
duje wyraz w tym, że sam wyborca be1.!J>OŚrednlo 'vypowiada
slę w 11prawle kddego kandydata.. Wybory nasze u, jednostopufowe. W nanych obecnych wy
nle ma list państwo
borach
wych, toteż nikt nie mote wejśi'
do Sejmu, kto nie został be"1lpolirednio wybrany.
Wobec tego, :te nlkt nle mot<! l<andydować jednocześnie w
kllku okręgach I Usta wyborcza
nie może zawlerać więcej nazwisk kandydatów niż może loeh
wybrać dany okręg, przeto wyna tych IU·dzf,
borcy głosują
któryeh chcą wybrać do Sejmu.
w11kazuJe na to, :te w
Mówca
panstwach burżuazyjnych znane
są praktyk! wyborcze polegają
ce na tym, że jedna 1 ta sama
osoba kandydul'\c w kilku okrę
gaeh zbierała glo·sy po to, aby
pneprowadz!f do parlamentu
z da,J,szych mleJsc listy okręgo
wej lub z list państwowych ludzl, których wyborcy nie zoall
I na których faktycznie nie oddali swych głosów.

l

wyborezl\ w całej pe'nl
glosowania. Karty wynie posiadają tadnych
borcze
znaków odró:tnla .'ą
eech ani
cych I zadrukowane "ą tylko z
jednej strony. W lokalach wy·
borczych znajdują slę do dyspozycji wyboroc6w pomleS'Zczenla. za zaslon'I,. Wyborca rzuea
do urny kartkę złożoną w ten
sposób, aby strona zadrukowaMówca
na nie była widoczna.
przypom·na, jal< wygląd·ala tal·
noś~ wyborów w Pol·sce sana-cyjnej, jak równl-eż w -Innych
kraja·ch szer<>kp reklamujących
demokraburżuazyjny
swój
tyzm. Wyborea anglef.skl rzuca
do urny kartę oznaczoną tym
samym numerem, Jaki figuru : e
przy jego nazwisku w rejtttrze
wyborczym, w Ameryce lstni-esystem kontroli,
je faktyczn!I!
na kogo obywa t.eł g!Mu.!e, sy11tem rozw<ljany I neroko WY•
.korzystywany przez amerykań
skie gest&po - FBI,
dynację

tajności

llfpwca stwil!rd-za. dalej, łe rz&
ezywlsty i pełny demokratyzm
wyborczego
sy<stemu
naszego
znajduje rl>wnle:t wyraz w trykandydatów.
zgłaszania.
bi„
Zgodnóe z ordynacją wybor·czą
prawo zglowenla. kandydatów na
przy,sluguje organ'zapo5łów
cjom p1>1ltycznyni, zawodowym
l spóldzielczym ZSCh, ZMP I ln
masowym organl'J!acjom
nym
Ordynac ~ a
pracującego.
ludu
wyborcza przewiduje zgła""'anle
kandydatów nie tylko prze.,; ogn,Jwa centraln~, ale przez terenowe organa I to zarówno z wła.
organhacll,
Inicjatywy
sneJ
bądź spośród osób wysuniętych
na zebran.\aeh pracowniczy-eh w
zakła.dach pracy, na zebranla„h
1
zebraniach
na
gromadztk'.ch,

większości

głosów.

Za wybranych zaś uwda rlę
kandydatów l11b zastępców, na
których w okręgu wyborczym
oddano najwięcej watnych g '. o·
sów I o ile kaźdy z nich otr1yniż

wlęuj

mał

Pełnemu

sady,

że

głos ów.

połowę

urze·czywlstn,J eniu za
poseł

wyraża

wo'ę

wyborców służy pr2'ł>
pis ordynacji o prze pro wa !!zen iu pot ?wnych wyborów w ogdy w wybokręgu wówczas,
rach wz i ęło udział mniej n '. ź po
Iowa uprawnionych oraz wtcdv,
gdy n·i kt z kandydatów w okrę 
gu wyborezym nle uzyskał bez·

wlęks2oścl

względneJ

większośel

ważnych

głosów.

Ordynuje wyborcze bllnego z
kapitalistycznych taklch
przepisów nie znają.
Tryli · wysuwanla kandydatów
pozwala "Ila wysunięcie przez
Jllłf'Y pracujące najlepszy.eh, naj
or,: arniejszych, najbardziej zwlą
ludzi,
zanych z tymf masami
których czyny śwladC'Lą o tym,
te będą godnymi wyrazicielami
wool · polskiego ludu pracujące
go, waleząeego o rozkwit ojczy:rny, o pokój I zwyclęskle budownictwo soejallzmu.

produk~y.ł

nych, pra~ewników PGR I
nlcrzy.

toł·

Mówca. przypomlna podstępne
praktyki zgłaszania kandydatur
w Polsce pod rządami burżuazji,
kiedy to swych kandydatów na
posłów narzucały wyborcom ·~
środki obszarn!ctwa i kapltałi7.
mu oraz rządowy aparat uclsku,
posługujący się klika.ml partyjnymi, zamaskowatlyml agentami
burtuazjl, pełnomocnikami · za-

Kontrola społeczna
na wszystkich etapach
Urzeezywlstnlenle przez na < zą
.,;asad demo
kratycmych - oświadcza dalrj
mówca - znajduje wyraz w organlzacjl I trybie powoływan · a
których nalrźy
organów, do
przeprowadzenie wyborów. Pode7.as, gdy w Polsoee przedwrzc'nlowej. tak jak we wszystl<'clt
pal\stwach kapltaMstycznych, za
danie przc·p rowadzenla wyborów powierzone było biurokratycznemu aparatowi państwowe
mu, całkowlele U7.ależnlonemu
od rządu, to nasza ordynacji\
wyborcza przewiduje powalani&
przez Radę Państwa koleglalne&'O organu Pań5twowej Komis){
ordynację wyborczą

(Dalszy

ciąg

na str. 2)

25-lecie powstania
Chińskiej

Armii ludowej

25 lat mija od historycznej ·
chwili powstania Chińskiej
Armii LueloweJ. W dziejach
walki narodu chińskiego o
wyzwolenie spi>łeczne I niezależność

p0lityczną

Armia Ludowa
możną rolę.

przew
wojnie domo-

Brała

dziesięcioletniej

Chińska

odegrała

udział

latach 1927 - 1936,
w okresie 1933
-34 obszar 600 tys. km. kw.
przez 60 mil.
zamieszkały
mleszkanców l tworząc na
rad.
tym obszarze władzę
Walczyła z okupantem jap0ń
skim w latach 1937 .:._ 1945 I
wreszcie od roku 1945 do 1949
1lokonała całkowitego wyzwo.
Gwarancja tajności
lenia Chin.
Obecnie Chińska Armia
wyborów
Ludowa stanowi potęmy bassu JM>koJu na Dalekizq
PM. Juszk•lewicz niówl dalej o tion
-zabewiecztu.ill przez 11asza or· Wschod!l.la.
we.j

w

wyzwalając

/

•

bezwzględnej

zasadę

państw

Tryb wysl!wania
.kandydatów

członków ~póldz'elnl

granicznych monopoll, a. n!eras
wręcz dwólkarzamll
daje wyborcom
Ordynacja
motność ilokonanla wyboru m·ę
dzy wysunlętymi kandydatami,
a przy ollficzanlu gło s ów usta•
najbardz:eJ demokratycrną
la

.MAO TSE '.\'TJNG

'

W walce o plan

Jakie drogi
•

•

prowadzą
•

••

do usprawn1en1a pracy or9an1zac11

Sejm obraduje
nad projektem ordynac.li wyborczej
(Dokończenie

związkowych

Wybor-czeJ zaś - komisji okrę
gowych i obwodowy-eh przn
prezy~lia. wojewódzki-eh, powiatowych i miejskieh ra1l narodowyel1. Oznaeza. to przesunięcie
bazy aparatu wyborezego na

(Z referatu przewodniczącego CRZZ Wiktora Kłosiewicza)
Po przedstawieniu osiągnięć
ruchu związ.kowego, przewodniczący CRZZ Wiktor Kło
siewicz w swoim referacie na
X Plenum CRZZ poddał wnikliwej analizie niedociągn i ę
cia organizacji związkoWYCh
w walce z trudnościami na jakie napotykamy w realizac)i
:naszych planów.
W kierowaniu współzawod
nictwem - podkreślił mówca
- występuje koncentrowanie
wysiłku i uwagi na zobowią
zaniach okolicznościowych bez
:równoczesnej troski o systematyczny rozwój współzawo
dnictwa, notuje się brak należytej troski o wykonanie zobowiązań, niedostateczne upo
wszechnianie wyższych form

zv~
'JO.OOO
1

pocałunków
Pewna hollywoodzka gwiazmiss
niejaka
filmowa
da
Marii.en, właścicielka najpięk
niejszych w całej AmerycP
tid, dala ostatnio iście amerykański dowód patriotyzmu.
Oddala mianowicie swe pięk
ne usteczka na uslugi Pentagonu, proponując, że pocaluje
10.000 odjeżdżających na Koreę

amerykańskich żołnierzy,

dla... podniesienia ich ducha
bojowego.
Czasopismo „Life" poświęc!
ło aż siedem stron opisowi tego bohaterskiego wyczynu. Z11
mieszczono również kilkanaścei fotografii, przedstawiająramionach
cych gwiazdę w
coraz to innego wojaka, trzumającą w ręku specjalny a.me
do liczenia1
tykański aparat
„patriotycznych" pocałunków.
„Patriotyczny" wysiłek mis:T
Marilen (podobno po 750 '.PDr
całunkach usta biednej gwiafdy spuchły do niebywałych
h
d , · d
, ó )
a. za. nyc
•••
„ozm.ar w
rezultatów.
Żolni~rze ame_rykańscy '!'ie
tylko nie nabrali ducha. bo1?wego, ale wręcz przeciwnie,
otarlszy usta po czu_łym ponadal szuka1ą wszelcałunku,
kich możliwych sposobów uniknięcia wyjazdu na front
koreański, poczynając od wymyślania najróżniejszych cięż
kich" chorób, a kończą~' na
1irzekupywani1~ bardziej wplvt1.•owych senatorów.
Coraz więcej bowiem amerykańskich żolnierzy uważ:l,
że zbyt wiele ryzykują, nadstawiając ~arku w ~mię _brudnych zyskow bankierskich. I
nawet trick z liczonymi. na
ztuki pocałunkami nie zmieni tego faktu.
M. D.
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ze str. 1)
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się wszystkie 1>lbrzymle lrod.
k.i potrzebne dla wsze<:hstronneg0 Informowania wyborców: środkil ł~z.noścl,
prasa, radio,
sale zebrad itp,

wodowych w umacnianiu spój
przeprowadoZone na
Wybory
ni między miastem i wsią.
Przed związkami za wodo-'
ws półzawodnictwa pracy i nie I Poważnym elemel'ltem rozpodstawie oroynacJl wyborc.7.eJ,
poważne
bardzo
dostateczną pracę organizacyj wiązania problemu siły robo- wymi stoją
płaszczyznę . społeczną.
zasady Konstytucjt
rozwijając
czej - w.>kazuje dalej Wiktor obowiązki zarówno w walce o
ną w tym kierunku.
Ordynacja wybor<:za przewiPolskiej Rzeezyp1>spoUteJ Ludojest uporczywa wzrost produkcji rolnej, 0 roDziś nie wystarczy abyśmy Kłosiewicz zadowalali się wskaźnikami walka z bumelanctwem, walka zwój spółdzielczości produk- duje kontrolę o:połeezną wybowej, staną się aktem poatty~
ilośclowymi w socjalistyc:r,nym o likwidację nieusprawiedli- cyjnej, jak i w dzied2linie dal- rów na wszystk~<:h etapach pronym olbrzymiej doniosłości dla
Całość procesu wyborczego.
pracy, - wionej absencji, walka o peł- szego umocnienia kierowniwspółzawodnictwie
narodu polskiego. ZaktywlzuJ'\
I w;zystk'ic jej
ordynaeji
jektu
na
robotniczej
klasy
roli
czej
pracy,
Stoj przed nami daleko waż- ne wykorzystanie dnia
ludu pracująceg1>
one masy
Warunkami przezwycię:i:enia wsi, umocnienia łączności mia artykuły cechuje ja·sność l doniejsze zadanie - nadążania
za twórczą inicjatywą mas, za trudn?ści niedo?~rów siły ro- sta ze wc<ią. Zwią·tkl uwodo- kładność wykluczają·ca ja.kie· miast I wsi, wydobędą nowe
przewodni- kolwiek rozMeżne interpret7cje.
podkreśla
nowymi m todaml pracy, kłó- boczeJ są rówmez: forsowanie we ogromne zasoby energii" tw6rre ta twórcza inicjatywa WY- wszechstronnej mechanizacji, czący CRZZ - jako powsze- Wszelkie naduży<:iia zagrożone czej, spotęgują entuzjazm l za•
podnoszenie kwalifikacji ro- chna organizacja mas pracu· są surowymi karami,
zwala.
Przez cały okre·s wyborów,
pał I Jeszcze bardziej umocn'.ą
Do poważnych braków w botników, w szczególności mło jących winny stać się jak naj
kierowaniu ruchem współza- dzieży, przez intensywne szko- bardzit'j bezpcśrednim I maso który w myśl ordynadi wybor· wolę patrl1>tyezneJ walk.I o najnie mniej niż 55 dni,
wodnictwa p.racy mówca zali- lenie, wreszcie stopniowe, ale wym pomocnikiem partit w C:1lej trwa
pełniejszy rozkwit narodu polusuwanie przy- walce o realizację zadań na na usługMh wyborców znajdu- skiego, o jego niepodległość 1
cza niedostateczną troskę o nieustanne
normowanie i zaakordowanie czyn płynności siły robocze.i wsi.
suwerenność.
Związki zawodowe powinny
przez likwidację drobnomieszprac.
Mówea oświadcza w ~zakoil
płac, przede wszystkim rozwinąć
'
k"
· t
k
Doniosłą rolę w rozwoju so- czańskiego zrównywania
poprzez zwię szeme ros i o niesezonową czy kampaniJ"ną,
.
czenlu swego przemówlcn·ill, ż„
współzawodnicc,Jalistycznego
warunki bytowe robotników. lecz stałą pracę uświadamia- • •
w naszym kraju, którego jedy•
twa pracy spełnia doprowanym pełnoprawnym gospoda·
prOC.
Przewodniczący CRZZ wska jącą wśród klasy robotniczej JUZ W
dzenie planu do stanowisk rorzem jest lud pracują.cy, akt wy
boczych. Na związkach zawo- zuje dalej, że związki zawo- o polityce partii i rządu w
borczy jes-zcze slln-lej ze~po.!il
dowych - podkreśla przewo- dowe mają poważne zadania d~ied~ini.e u_macniania _spój- odstawił zboże
naród wokół kla,sy robotniczeJ 1
CRZZ _ spoczywa w_ walce o pełne ~Yk?rzysta- ni między miastem a wsią.
dniczący
jej partii w narodowym froncie
Ob. Aleksander Szulecki
Ogromną rolę w dziedzinie
obowiązek uporczywej walki m.e mocy l?rodukcyJneJ zak~awali<! o pok6J I Plan &-letni.
o. usprawn!e- oddziaływania klasy robotni- (10 ha) z gromady Olszanl(a
0 wykonywanie przez admi- d?w. a takze Jeszcze mocniej zwłąże masy In·
w gm. Korabiewice jest
nistrację tego najbardziej pod me ich zaop~trzema mater!a- cze.i na wieś mogą i powinny
d-~we z państwem 1 władzą lu•
stawowego i decydującego dla łc;iweg~. Wazn;v:~ zag~dm_e- odegrać zakłady pracy, znaj- pierwszym w powiecie skier
do wą.
rozwoju współzawodnictwa za mer_n Jes~ ró:"1 mez wspołdz1a- dujące się w ośrodkach. wiej-li niewickim rolnikiem, który
zawodowych skich , jak również członkowie całko·wtcie wywiązał się ze
łanie zw1ązkow
dania
Wobec peł•eJ zgodności pro•
z czynnikami gospodarczymi związków zawodowych, pra- swoich obowiązków w pia
.
. ·
Jektu ordynaeJI wyborczeJ •
Nierozer;valną częścią ~kł~- w stworzeniu dla całej naszej cujących w aparacie Gminnych nowym skupie zboża. Ob.
pos. ,Juszkiewicz
KonstytUcją dową ogo~ego z~gadmema mteligencjj warunków jak naj i Powiatowych Rad Narodo- Szulecki należne od niego
·wnosi w lm·ienlu KomlsJI o uzboże dostarczył w caioścl
ruc~u wspołzawodmctwa Pr.a-:- bardziej wydajnej i twórczej WYCh.
chwalen.ie tego pro~ektu wraz
na punkt skupu w dn. · 25
Końcową część referatu
cy Jest l?ro~lem w:v:nala~czosc1 pracy.
z poprawkami.
Mówca nakreśla następnie mówca poświęcił zagadnieniom bm. realizując swój plan w
pracowmczeJ, i. racJo~allz~torstwa. -: mowił daleJ Wiktor szczegółowo - w świetle WY-1 organizacyjnym oraz sprawie 100 proc. Przed terminem.
Po referade posła Ju!lzldewl4
S. H ·
tycznych VII Plenum KC ulepszania metod i stylu praKłosiewicz.
cza od.była się dy-skusja, w któ·
Związki zawodowe ponoszą PZPR - zadania związków za, cy związków , zawodowych.
rej głrts za.braU: po~. po·s.: Mo·
w pełni odpowieilzlalnośó za
raw~k·i (PZPR), Ozga-M!ehalskl
rozwój ruchu racjonalizator(ZSL), Wende (SD), Jaworska,
skiego f one przede wszystBieniek, Marczakowa, Jaworski
kim muszą walczyć 0 likwi(PZPR) i NagórskJ (SD),
dację braków I niedociągnięć
w tej dztedzinle.
Posiedzenie Sejmu odroczone
zostało do dnia 1 slerpn.\a, 1952 r.
Dalszą część swego referatu
do godz. 10 r>Wllo.
W, Kłosiewicz poświęca omó----------------wieniu zadań związków zawo
Uchwała Prezydium Rządu
dowych w walce z trudnościa
hodoWARSZAWA 31. '7. W celu dalszego zwiększenia.
mi w realizacji zadań produkcyjnych. Wskazując, że lstnie- wll, Prezydium Rządu uchwaliło nowe warunki kontraktaobowiązkowe na. sierją pewne niedobory siły robo. cji trzody chlewnej ponad dostawy
czej w wielu gałęziach prze- pień 1 wrzesień i na IV kwartał 1952 r.

Afeksander Szulecki"
1OO

I

Nowe korzystnewarnnk _i
konłraktacii nadwyżek trzody chlewnei

"a fVlariensztacie"

Nowe warunki kontraktacji rolne mają juź większą ilość
nowego własnych pasz treściwych z
przewidują .oprócz
wynosi
cennika możność nabycia w nowych zbiorów k
b" ·
i 4 kg I
treściwej
paszy
kg
1
iezącym III wartale, tj. w
okresie, w którym gospodar- węgla za każdy kg trzody
pon::.d
stwa chłopskie nie posiadają chlewnej dostarczonej
na
obowiązkowe
jeszcze pasz treściwych i od- dostawy
zawartej umowy
padkowych z nowych zbio- podstawie
rów - 2 kg pasz treściwych kontraktacyjnej. Uchwała prze
za kaidy kg wagi tywej trzo. widuje odpowiednio zwięk
dy chlewnej zakontraktowa- szoną pomoc hodowlaną za
· po ad do dostawę zakontraktowan"J.
neJ' i do t cz
„ po
n
s ar oneJ
obowiązkowe
dostaWY
nad
stawy ob~wlązkowe.
również walczyć ~ _st~<?rzenie .V:7arunk1 te przewidują rów trzody bekonowej.
podpisaniu umowy
Przy
umozl!wiaJących mez prawo d? nabycia 4 kg
warunków
"'.łączenie więks~~j liczby ko- węgla za · kazdy kg trzody przysługuje zaliczka na pojednorazo':"ą moc hodowlaną i to zarówno
b1et do produkCJ!. Dobra pra-j chle"".nej oraz
ca żłobków dziecięcych, przed pr~mię w wysol~ości 4 metr_ow w paszach treściwych, jak i
szkoli. ogródków jordanow- płotna za kazdego tucznika w węglu. z nowych warunskich, dobrze zcrganizowana zakontraktowane~o i dosta~- ków korzystają równie~ dopomoc lekarska i poradnicza czonego do konca wrze~ma stawcy trzody chlewnej za
dla . kobiet_ zatrudni?ny~h, zor rb. ponad dostawy obow1ąz- s~tuki dost:irczo.ne od 1 sierp-I
111a do konca grudnia rb. na
gamzowame odpowiednich u- kowe.
sanitarnych itp. - . Pomoc hodowlana za do- podstawie umów kontraktarządzeń
wpływają na szersze włącza- stawy zakontraktowanych tu- cyjnych zawartych po dniu
nie s_i,ę kobiet do pracy w pro czników w IV kwartale, tj./lutego rb.
w okresie gdy gospodarstwa
dukcJi.

mysłu, ważnych dla, gospomówca
darki narodowej podkreśla - iż współdziałając z administracją w werbun
ku siły roboczej '!Wfązkf za......_. 6.
wyp"'IU•ac
muszą
wodowe
swój podstawowy oboWlląp:ek
w stosunku do nowozaang!lżowanych robotników, • mianowicie zabezpieczyć Im odpowlednie warunki bytowe, !la·
pewnić kwatery Itp.
Związki zawodowe winny

- Ubieramy się! - zauważył Ondraszek. - Jutro skoń
czymy czytać tamte głupie zaklęcia!
- Pro Boha swateho! - oburzył się Rużiczka. - Ne mluv
tak!„. To neni hloupe „zaklyncje".
- Nie pleć! Ubieraj się!..,
- Sakre! - mruczał niezadowolony Rużiczka, le<:z wstal
,
posłusznie i jął się przebierać.
Ondraszek dziwił się, że zdecydował się szukać schronienia w kopalni rudy pod Tarnowskimi Górai:ru. Przecież mógł
powędrować na pobliską Słowaczyznę, gdzie z.nalazłby rzetelnych kumpanów wśród kuruców, łazików i ptaków niebieskich, wojujących z Habsburgami i z ich rakuskim Wojskiem.
Nęcił go niefrasobliWY żywot wojaka, jeżeli uherskiego kuruca w ogóle można nazwać wojskiem. Wszak to raczej jur.
g!eltniki przeróżnej nacji, rzezimieszki, okpiświa~y i złodzie
jaszki( którzy nieraz spod szubienicy uciekli, kt?rych portasze ścigali, chłopi zbiegli z pańszczyzny, poszukiwacze przygńd ·1 guzów, awanturniki i zawalidrogi, kalwińscy fan~tyc!
i insze heretyki, ludzie krzywdzeni, szukający spraw1edh·
wo~, łazęgi i pątnicy, waganci i socjuse, kleryckie WYPęd
ki i dezerterzy z rakuskiej armii. Była to barwna hołota,
bitna i zuct.wała, pokrzykująca zapalczywie: Elien!.„ przy każdej sposobności, żłopiąca gorliwie wino, zawzięta
na cnotę dziewuszek, tłukąca szczere rakuskie wojska 1
cesarza i „babilońską
wygadująca szpetnie na rakuskiego
dziewkę", czyli na papieża w Rzymie.
Ondraszek uległ namowom Rużiczki i powędrował z nim
przez całe Szląsko do Tarnowskfch Gór. Rużiczka bowiem,
od chwili spotkania się z nim w Istebnej, nanukał uporczywie, by poszedł z nim po tamtejsze srebro Srebro musi WYcyganlć od ziemskiego ducha Szarleja, a gdy je WYCygani,
powędrują do uherskich kuruców. Bez srebra byliby ZWYkłymi włóczykijami, w kurucach zaś staliby się ZWYkłymi
gemajnymi. Srebro otworzy im drogę do wybicia się wśród
tamtej hołoty. Ondra~zkowi niezbywa na odwadze, Rużiczca
i DZIENNIK ŁODZKI nr _183 (249$.l-
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Wytwórnia Filmów Fabularnych przystąplla l!o reaJ!za.c.H pierwszej polskiej komedii w J<olora<:h Pt. „P_rzygoda na Marienszta-cie",
wg S•cenarlusza Lutlwil<a S~ar~kle go, Rezyseruje Leoń BU<:ZkOW~ki.
Seweryn H:ruszynsk1 i Franciszek Fuchs
Zdjęcia
Na zdjęciu: ekipa realizatorska przy pra·cy na Placu Konstyt.uejl
CAF
w Warszawie

wspomina Rozd~ieński _Poza tym wiedział, że wśród . tarnogórskich g"':'arkow będzie bezpieczny przed portasza~i. P?będzie jak1s czas, napatrzy się ich osobliwemu życiu, moze
istotnie Rużiczka znajdzie srebro i wtedy powędrują poza
Beskidy do uherskich kuruców. A potem ...
Machnął ręką i przestał się martwić, co potem będzie,
Już wie!„. Potem będziie Barbara, nienasycona miłość, Sło
waczyzna lub Polska!. .. Może zostanie wśród kuruców hetmanem?.„
na umiejętnym gardłQwaniu, przeto sukces zapewniony.
Od tygodnia .iuż codziennie zstępuje z Rużiczką i gwarka- Tak! - zauważył pobłażliwie Ondraszek. - Z ciebie
mi po drabinach w dukli i grzebie z nimi za rudą Ciężka
.
byłby wyborny „miles gloriosus"!.„
Ru:biczka nie wiedział, co to jest „miles gloriosus", uwazał praca, bardzo ciężka! Rużiczka klnie jak wszyscy diabli i
jednak, że to jakieś pochlebne określenie, co go jeszcze bar- narzeka. Widać już mu obmierzło czołganie się w wilgotnych
czachach, gdzie woda kapie na grzbiet, krztuszenie się dydziej zachęciło do przekonywania Ondraszka.
Ondraszek w końcu uległ, wiedziony dziwnYn; sentyi:nen- mem, grzebanie krecim sposobem w przodku wywożenie rutem do tego miejsca, gdzie spotkał polskiego krola, gdz1~ g<? , dy w taczkach i widać, osaczają go powoli wątpliwości, czy
król ucałował w czoło i co potem jakiś cudak w pątmczeJ tamte zaklęcia skłonią Szarleja do wydania mu srebra.
Gwarkowie opowiadają o nim dziwy i żegnają się naboż
odzieży, gadający księżowskim sposobem, uważa_! z~ n_i~zWY
nn1ie, jeżeli wypadnie im wyrzec jego imię. Na Rużiczkę
kły omen i przyjść po niego obiecywał, gdy się Jaki~ czas
patrzą jak na czło·wieka, któremu Szarlej wcześnie czy póź
dopełni. Djabła zjadł lebo wypił!.„ Opilec to był, a me pą'
niej łeb urwie lub zasypie kamieniami w przodku. Łakomi
tni.kl
Poza tym czytał 0ngiś w Przyborze niedużą książeczkę, ku- są jednak owego srebra i liczą, że przybusiowi z Morawy,
jak nazywają Rużlczkę, uda się okminić Szarleja.
pioną na odpuście we Frydku, pod osobliwym tytułem: „Officina Ferraris abo Huta y Warstat z Kuźniiami szlachetneOni by nie ośmielili się napadać Szarleja, bo to zły duch
go Dzieła żelazne.go". Niejaki Rozdzieński wierszami opie· i może łaC'Ilo krzywdę lub cośkolwiek na paskudę uczynić.
wał w niej gwarków i kuźników szląskich, opisywał dukle
Niech to. już robi tamten przybuś. Poza tym lękali się ini piece hutnicze, wspominał o dobrych i złych duchach. O ja- szych złych duchów, jakichś Kobalosów i Erdgajstów, -także
zagadkowa
tamta
właśnie
I
kimś Sza·r!eju także wspominał.
wielce nieuczciwych. To nie są te duchy, co to pOdobne do
że Ondraszek uległ
była może powodem,
postać Szarleja
malutkich stworów w długich koszulach, siedzą u kuźni
namowom Rużiczki. Widz.iiał u niego niewielką pergamino·
ków za piecem i pomagają dymać miechy. kowalskie. Koszpełną kabalistycznych znaków, cudacznych
wą książeczkę,
tują niewiele, bo wystarczy im tylko wlac do miseczki trorysunków i litanii formułek czarnoksięskich. Uważał to za
chę mleka i postawić na noc pod piecem. Przyjdą w nocy,
brednie, lecz chwilami jego kpiąca niewiara znikała, gdyż
mleko WYPi.ią i są zadowolone. Na uwagę Ondraszka, że to
wypierała ją myśl, że może jednak Szarlej istnieje i tamte
~ot wyoija owo mleko, żachnęli się ze zgorszeniem.
:wszystkie duchY. dobre i zlę, nieboża i wietrunkl. o których
:I>
.,_. o, n.)
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5sierpnia na stadionie „Włókniarza 11
fllcowy wystąpi doskonały zespół artystyczny

D!1żY wybór galante~ii

więcej

zapowiada przemysł

członkiń

ligi l(obiet
Liga Kobiet skupia w swoich szeregach najbardziej war
teściowe i społecznie wyrobie
1ne kobiety naszego miasta.
Z dnia na dzień szeregi tej
masowej organizacji powięk
szają się, co gwarantuje. że za
dania jakie stoją przed Ligą
- zmobilizowanie jak najwię
kszej ilości kobiet Łodzi do
walki o pokój i Plan 6-letni,
będą zrealizowane.
Obecnie powstają w Łodzi
..,.ny blokach tzw. koła tere_
nowe Ligi Kobiet, rekrutuzarówno
jące się z kobiet
zawodowo
pracujących
aktywistek pracy społecznej,
Jak i niepracujących.
Dotychczas zorganizowały
się już 164 koła.

0

o zabawki o kurtki i wdzianko ~~~s::fc~· t:'Zti~~~;~:g~,

~~;=

wanego w papiernictwie. Spody tego rodzaju są o wiele
trwalsze od skórzanych. Z tego materiału wykonane będa
rówmez „korki" do butóv,r
tak bardzo poszukiwane w1
tej chwili na rynku. Korki Le
ze względu na ogromne zapo·
trzebowanie idą już do produk
cji i ukażą się w sklepach za
kilka tygodni.

I

Ludowego Cho' ru Uralu

„Kruczonka"
Galanteria filcowa zdobyła fasony toreb, począw?zy od
Podstawą repertuaru Pań pierepl.as",
do wieczorosobie w Łodzi prawo oby- sportowych Chóru ,.Bajn9wski kadryl".
stwowego Ludowego
Chór Uralu
Państwow:v
watelstwa. Artykuły z filcu sa wych oraz kapelusiki, berety
irralu, który powstał 9 lat tewystąpi w Łodzi dn. 5 sierestetyczne, modne, a przede i czapeczki. Są również nowe
mu z połączenia dwóch chópnia rb, o godz. 18 na stawszystkim i:.raktyczne i tanie. fasony rękawiczek damskich.
rów kokhozowyt:h w obwodionie „\'Vłóknlarza" przy
Dużo now0ści przyniosą moToteż na pewno wszystkich za
dzie Swierdłowskim, są stare
AI. Unii. Bilety w cenie 9
interesuje, jakie filcowe wy- c'.ele pantofli damskich z filcu
pieśni i tańce uralskich wioa więc pantofle domowe
zł. i 3 zł. są do nabycia w
roby nosić będziemy w przysek. Jedną z piosenek jest sta68
vraz piękne fasony kapcy na
Piotrkowska
„Orbis"
szłym roku,
ra, licząca 250 lat melodia luoraz we wszystkich dziel.i
Na 3-dniowej naradzie, kt6
dowa o Piotrze I pt. „Za rzecz
Pewną nowoścfą jest fason ką".
ra odbyła się w Łodzi, kominicach TPPR.
Z czasem kompozytorzy
pantofli damsko-męskich bar- zaczęli tworzyć dla zespotu
sja kwalifikacyjna przejrzała
Dnia 6 sierpnia Państwo
dzo praktycznych nadających nowe pieśni czastuszki. Dziś
wy Chór Uralu wystąpi rów
galanłerit
około 400 modeli galanterii
się zarówno dla pań jak i pa- zespól posiada w swym re"
"t
filcowej i ogromną większo:ić
nież o godz. 18 w Piokkowie
nów.
pertuarze .ponad 200 różnych
na stadionfe Unii.
i'
ich zakwalifikowała do kolek- ł
cji na rok 1953.
Na koniec nowość filcowa melodii ludowych.
W zespole nie ma ani jedne- zabawki z odpadków.
Ć
..I
Zctkwalifik:iwanych
Pośród
ę~ą
modeli znajduje się szerel# bar
Spodziewajmy się, że prze go zawodowego art!)sty, a
jednak nie ustępuje on najlepł
dzo ciekawych pozycji. Dużo
mysi filcowy równi?ż w tej
n~e
nowości przynosi zwłaszcza
dziedzinie zastosuje w~zet szym tego rodzaju zespołom
w uspołecznionych owoear.
. 1me
Łód z k ie sp ółd zie
moda . dziecięca:
kie zasady estetyki i nie bę artystycznym. Dowodem tego
pracy
.
dzie produkowa.l zielonych - zdobycie pierwszego miej- niach ukazały się w sorzedaży
. Piękne pl~szczyki, serda~z branży metalowej za1tlanowapiesków lub czerwonych kot- sca na festiwalu W Berlinif:.. melony. Cena tego smacznego
roz.maityc1~ . _fasonów, ły na III kwartał p~odukcję
ki,
Program zespolu zachwyca owocu wynosi 20 zł. za 1 kików.
ukazywały
które
artykułów,
kaptur.i
bere~i~i
c~apeczki,
Łodzi
zarazem !ogram.
a
pro~tot~,
swą
(kas)
ki . oraz '.ęka11:'ic„ki '!- barw- się na rynku w niedostateczMelony pochodzą z PGR-ów
s~btelnością i glęb~ko uc~unej ilości.
ne3 tkaniny filcc;we3.
Jak wiadomo. pilniki śluciow,ą wymową .. P1ękna 1:~t województwa łódzkiego. Naj•>~
_
'd j
Pl
Równie duży wybór zaposarskie i szewskie tępią się 1
i.u.- więcej melonów nadeszło do
pi?se,r;ka
wspokzes?ta
kł
any t~ prze'Y1 u ą pr0
co jakiś czas potrzebują rege- wiada kolekcja pantofelków
dowa „03, ~Y g?TY • 7:1ó.wią- naszego miasta z powiatu ku.
SZeWS Ce
dukcję łyzek duzych i ma: UR
neracji. Wówczas to zakłady pra zarówno domowych jak rówca o mądre3 stalinow~kie3 go- tnowskiego (k)
kł
łych, ~zdobne.1 m~taloweJ
cy . wysyłają je do odnowienia nież kapcy i innych pantofel·---bogaspodarce ogromnymi
8 8C
galanterii damskiej Jak bro- W %8
do Szczecina, Krakowa lub Ka ków wyjściowych.
Ilość szewskich punktów ctwami ziemi uralskiej. Wzruszki. spinki !tp„ okuć do toŁodzianki mogą już z góry
towic. A tymczasem pilników
sza, pełna tęsknoty dziewczę
!!:
rebek, z:mko~ d: me~l~ ~J?.1 /usługowych r.tale wzrasta. - ca pieśń „Czeremcha". 'Wiele
nie potrzeba wysyłać aż tak cieszyć się z pięknych kurtek
0 k.":\0 s
PIĄTEK, 1 'SIERPNIA'
„z: ~ ' Mimo to jest ich jeszcze cią- wybuchów śmiechu wywołują
na~zy
jakie szyku'.e
daleko, gdyż spółdzielnia „Me i wdzianek,
6.30 Dziennik 6.50 Muzy.ks Judo
no gle za mało, a w niektórych
no Y szews ic '. P u,~.e
talowiec" mieszcząca się w dla nich przemysł filcowy.
piosenki ,.Koma- wa. 7.50 Stan pogody i program
żartobliwe
dzielnicach brak ich zupełnie.
wego tYPu papieros ic.
zakwalifikowanyc:i
Łodzi przy ul. Jakuba 8 repe- Spośród
1 oczek" i „Kumaniok". Pięk dnia. 7.55 Wiad poranne. 8Jl0 Mu
Dlatego t€ż robotnicy ZPB nem strojów i wykonaniem zyka rozrywkowa. 8.30 Aud. dla
najpiękniejsza ~est kurtka wy A:by . arty~uły posia.dały j?k
:ru,Je pilniki już Od dawna.
Dzierżyńskiego, Łódzkiej zachwycają tańce Niedługo też nie będzie pro- konana w całosci z kapturem na~wy~sz<l Jakośc kazda. społ- im.
„Uralski obozów l koloni! letnich. 8.52
Przerwa. 11.45 „Głos mają kobie·
hlemem reperacja aparatów zapinana na zamek błyska- dz1eln1a będzie zobowiązana Fabryki Włókien Sztucznych
ty". 11.57 Sygnał I hejnał. 12.04
Kurtka ta będzie podać swój znak na wyprodu- i ZPB im. 1 Maja przyjęli z
dla głuchoniemych i aparatów w1czny.
Dziennik. 12.15 Prurwa. 14.00 Porentgenowskich, gdyż związek pierwszorzędna nie tylko na kowanym przedmiocie. Pozwo zadowoleniem otwarcie punkwtórzenie dziennika. 14.11 Program dnia 14.15 Fr Liszt - Dan
ale li to zdobyć dobrze pracują- tów szewskich z których mobranżowy spółdzi€lni metalo- zimowe wczasy górskie Ma<:abre (płyty). 14.30 Koncert
se
praco,;,,yłącznie
korzystać
gą
zasłużoną
wo-drzewnych )2!'0jektuje uru również na wiosenne i zimowe cym spółdzielniom
ork Rozgł. Łódz. PR p. d. H.
chomienie placówki. która zaj j chłody w Łodzi. Dl~ pań ~rzy- ~ar~ę a jedi:iocześnie uch wy- wnicy tych zakładów. Punkty
Debicha. 15.09 Komunikat o state cieszą się wielkim powogotowane są rówmez piękne cić zie pracu)ące. (h)
lnie się Ich naprawą.
15.30
nie wód. 15.10 Aud. llteracka.
"'łSpO"ł
Audycja dla dzieci. 16.00 Recital
dzeniem, obsługując od 600 do
skrzypcowy J. Wawrzyniaka, K.
•
1000 klientów miesięcznie.
Złotno)
Baryła - fórtepian. 17.00 Wiad.
SOJUSZ <Nowe
Łodzi·
.PIĄTEK
dod.
„o-statnl rej.s" popołudn. 17.45 Korespondencja z
•
ółd l l I
Po dt
zagranicy, 18.00 Muzyka polska.
urue
n
ze
Sp
o
na
g.
„Swlęto lotnfotwa"
3 sierpnia rb. o godz. 10 przy 18. 20 Lehar: Wiązanka melodii z
chomiły przy większych za.
19, dOILW. od lat 14
kulturalny
„Przegląd
kładach pracy punkty repe- ul. Karolewskiej -: obo~ _pler opt. „Paganini" 18.30 Radiowy
STYLOWY (Kilińskiego
Z·52" g. 17, J.S, 19
SIERPIE:A'
racyjnc otwarte, z których wszego mostu k.ole3owego od- klub racjonalizatorów. 18.llO „o,
123) „Nędznl<:y" II ser.
g.
wsi"
na
„Awantura
Wołowskie•
tym 1 owym" aud . .T.
OZIS
rócz robotników mog"'- ko- będzie się uroczyste otwarcie go.
dod. „Czy wie-cle że„."
P
19.30 Muzy.ka i aktualnoki.
najdla
Program
20.
NOWY (Wlęokowsklego 15)
dozw:
20,
18,
16,
g.
4-51
Piotra.
rzystali wszyscy, Mieszczq, strzelnicy wybudowanej przez 20.00 Koncert masowy, 20.40 Aud.
młodszych „Konik Gar
nieczynny
od lat a
JIJTRO
bu.se!<" godz. 16.
21.0-0 Dziennik. 21.26
się one przy ul. Ogrod.owej koło L. P. ż. przy węźle kole- literacka.
POLSKIEGO Mł..ODA awARDlA (dl• SWl'.l' CBatuckt Rynek 1)
WOJSKA
Alfonsa
(J·111racza 27-29) od 1.8
26, Kilińskiejfo 2, Wólczań- jowym Łódź-Kalisk3: połdącbzo ~~~~;~~r~.~e. -i~;,o zM~fJ!~1 :~;
Zielona 2) „Stalowi bojownley" młod~ety do 1.9 nle<:zynny
• ne z rozdaniem nagrod z 0 Y w Helsinkach 22.30 Koncert w wyk,
skieJ 219 i 243.
g. 18, dod. „Polowande na d~l
„Pierwsze dni"
PO.WSZECHNY (Ol)T. Sta 18, 20, dozw. od lat 12 finy" g, 18, 20, dozw.
tych przez zespół zawodników żesoołu jnstrumentalnego J. wa.
.
WAZNE TELEFONY
llngradu 21) g. 19 „Zwy MUZA (Plblarl.lcka ' i73) o'd lat 14
organizację siaka - Janu.sz Herbich - bary.
Spółdz1elrt1e ~zewskie zachę reprezentujących
l"ogot. Ratunkowe 254-44 l<ła sprawa"
„Sekretarz Rejkomu", rATRY (Sienkiewicza łO) cone powodzemem uruchomią L p .z m Łodzi na zawo-1 ton. w. Zarebski - akom-pania8
Strat Pożarna
że„.
wiecie
„Czy
dod.
ment. 2~.10 Dawna muzyka wloW
h
„Bitwa o szyny" dod. w bieżącym roku większą ilość d. h• c' ~ 1
l<om. Mlejs.ka MO 2.53-60 t..ETNI <Piotrkowska Ił) 5·51", g. 18, IO, dozw.
arsza- ska - płyty. 23.50 Ostat. wlad.
g. 19.30 „Objeżdtalnla
en a nyc w
„W kraju s0<:Jallzmu" swych placówek w zakładach ~c
;Miejski f?śr. Intor. 159-15
12
lat
od
społeczna"
ROZGŁOSNIA ŁODZKA
wie.
. .
.
POLONIA (Piotrkowska 6-!>1 g. 16, 18, 20, dozw. pracy i. z ł ozyły
Nagrody zdobyte przez na
JUZ większym
(Traugutta 1) •· 67) „Dni i noee" g. od lat 7
5
0
1
D~ZUD~ !llALY
19.30 „Zielony gil"
szych zawodników ufundo- a!i>~ .J~~fe ~;!~~a ~t, ,;';~ Ółd!i~
zakłada~ pr~cy odpowiednie
16.30, 18.30, 20.30, dozw. WISŁA (Przejazd 2) wa.ne zostały przez Prezesa cze żniwa w Morawca<:h''. ,,20 i
od lat 12
aktorki", propoz~.cJe. Niektóre _jak „Wól
„Małżeństwo
Rady Ministrów Marszałka 11.15 „z mikrofonem przez mia·
PRZEDWIUSNJE IZerom· dod. „Od weł.ny do u- czanka postarały Się szybko
&l!l&.I
A. s. nr 1 (Pabianicka
7ł} „Kariera. w
a!Qego
18.
15.45,
g.
brania"
sto 1 wieś". 7.35 Muzyka z płyt i
lt t K
Głó
•
o lokal i punkt otwarto inne
116). A. S. nr 11 (Piotr8 e.,mu.
„Sprzy.
dod.
Paryżu",
u 1 komunll<at,v. s.sn Program lokal·
om e
wny
'
Stal'
·
ZPB
k
·
H
lat
od
dozw.
20.15.
lkowska 127), A. S. nr 12
1ona dziś, 1s.20 Re<:ital P. WoJny
Gł.
Zarząd
i
Ji'izycznej
tury
ma
im.
np.
Ja
Labą" g.
za
mlerzel'i.cy
(PróchniWŁOKNIARZ
(Przejazd 59), A. S. nr 43
cieszk,I - obój, z. Sliwińskiej z M. :r
18, 20, dozw. od lit 18 ka 16) „Pod niebem Sy· kal wprawdzie dały ale taki,
(Zielona 28), A. s. nr 14 BA.TKA orranctszkańska
sopran, akom. w. l\Janijak, 16.40
'
•
eylli" g. 16.30, 18 .30, że nie nadawał się na otwar(Wschodnia 54), A. s. nr 31) „szalony lotnik" dod. REKORD (Rzgowska 2)
„Pomorze zaehodnie'', ll1eczynne z powodu reAud. s.lo_w.-mu.z. z cyklu: „NaJpa
cle warsztatu. A jeszcze inne
20.30, dozw. od lat 18
ll6 (Limanowskiego 37).
g. 18, 20, dozw. od lat 71 montu.
p11tarn1e1sze pieśni i piosenki ra·
fI
'
·
Z
·
WOLNOSC CNaptórkoW- Jak
A. s. nr 41 (Al. Koś
dzieckie" w opr. B. Buslaklewiakłady im. Strzelczyka,
14)
(Rzgowska
ROMA
20)
tNarutoW1cza
BAŁTYK
ciuszki 48) dyżuruje co„Cilowlek bez Jutra", skiego 16) „Przeezu<:le" Hanki
cza. 17.30 Aud. dla kobiet w opra<'.
"
Emilii
i
Sawickiej
j
dod. „z kraju Jezior I
„Chrzest bo owy g. 16.30 dod. „Nasze dzieci" g.
dziennie.
Nasz prawnik (adw. Lato- H. Orze-szynowej pt. „Pralnia czy
spółdzielogóle
wodospadów" g. 16.31), Plater w
dozw. od 18, 20, dozw. od lat 1ł
i8.30, 20.30,
odpowiedziały po- szyńskf) w sierpniu br. WY- zakład praey". l9.00 ZPB tm.
nie
niom
od
dozw,
20.30,
18.30,
DYZUR POLOZNICZO•
t MAJA (d.awn. Robot·
lat 7
• R. Luksemburg w walce o wyk.
.
·
j .d.
h
· ·
GINEKOLOGICZNY
GDYNIA (Przejazd 2) - nlkl - (dla mlodz. Ki- lat 7
pracowni- ez za na urlop i przyJmowac mleslęeznveh planów wodukcyJz b aw1aJąc swyc
Program naukowo-oś- lińskiego 176) „Bohate- ZACHĘTA (Zgierska 26) ków możności zreperowania będzie ponownie począwszy n:veh. 19 10 Grala I ~piewalą zeDz!ś dyturuJe całą do
nieczynne z powodu sobie szybko i tanio obuwia od 3 września br. w środy od spo!:v. Iuliowe. 19.ZO Na bolska<:h l
Man·dturii" g.
wi.atowy nr 36-52 PKF rowl&
b!i: szpital im. M. Curie
remontu.
S!c.todowsklej - ul. Curie nr 3i-52, dod. „Zabytki 17.30, 19,30, dozw. od
blezma-chna kraju,
lal8
(h)
· ·
· ·
jutro. 19.25 Pre>gra.m
lat 12
I w so b o t Y od 14- 16 • lokalny
uarehltektury nad Oki\",
za t ru d mema.
w m1eJscu
Elkłodowsk!el 15.
już

Ozdobnsa

zam k1'
b
produkowa
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Pracownicy p OSZU k1wan1

Uczniów od lat 18-tu do tkalni koronek i tiulu, strażaków do straży p, pożai:owej i robotnlków gospodarczych z atrudnią natychmiast
Fabryki Firanek i Koron ek jm, Hanny SawickleJ Łódź, ul. Piotrkow ska 177. Zgłoszenia o2009-K
sob!ste przyjmuje Dział Personalny.
Tokarzy metalowych, fr ezerów, szlifierzy nasekretarkę ze zna,iomośclą ma.szynoplsanla i maszynistk ę zatrudnią PółnocnoŁódzkie Zakłady Remon tu Maszyn Przemysłu
Łódż,
Włókienniczego
ul. Żeligowskiego 8.
Zgłoszenia osobiste przyjmuje Sekcja Per_;
2010-K
sonalna.

rzędziowych,

Wykwalifikowaną
ślarzy zatrudni
dział w Łndzi, ul.

pomo c techniczną i kreMiastoprojekt Wschód, Od-

Sienk iewicza 28.
przyjmuje Wydz. Perso nalny.

Zgłoszenia

2013-K

Monterów, pom, monter ów, ślusarzy l robotników niewykwalifikow anych do robót kablowych f elektromontażowych zatrudni natychmiast Łódzkie ZJed noczenie Elektromontażowe Łódź, ul. {'ołudn iowa nr 21. Zgłoszenia osobiste przyjrnuje Dział Personalny.

Ug-łoszeuia
LERAllZl1
Dr REICHER specjalista
\\•eneryczne, skórne, płcio
We (zaburzenia) Piotrkowska 14 czwarta - sió(10290-G)
dma.
Dr PIWECKI wewnętrz
ne, płuca, serce 3-7,
i'iotrkowska 35 (10374-G)

drobne

z OKAZJI Jubileuszu 25
lecia istnienia naszej f-my
tatydzień
urządzamy
niej sprzedaży. Każdemu
za,kupującemu udzielamy
5 proc. opustu. Polecamy
się nadal łaskawej parnię
cl. KazlmleTz Madej Wy
ro by żelazne, Artykuły
Techniczne Łódź, Piotrkowska 181, tel. 272-08
SPRZEDAM :rp.otocykl DKW typ 200 po remoncle l BMW typ 750 z koszem do sprzedania tel.
22-0-71 od godz. 8 do 12 i
od 15 do 17
szafy,
FISHARMONIĘ,
kredens, krzesła, kanapę,
stolik bTidtowy, WÓ?le'k
sprzegłęboki
dziecięcy
dam. Tel. 276-95 godz. 18
(10367-G)
d.o 20.
MOTOCYKL DKW 500 z
sprzeda.m. przyczepą
Piotrkowska 34 tel. 164-50
w&eystkle
SPRZEDAM
części do samochodu mar
kl Hansa'' oraz dwie
opony 550X16 (Zdrowie)
M. Zyndrama 32.
DO samochodu BMW 326
części sprzedam. 1 Maja
(10376-G)
25-27 od 17
sturury
SPRZEDAM
dzienne ocynkowane ()
przekroju 11 cm. Oferty
Biuro Ogłoszeń Piotrkow
ska 104a ood nr 6891
0

LOKALU
samodzielny pokój, śródmieści.e zamienlę na pokój z kuchnią.
Ofe·rty Biuro Ogłoszeń
Piotvkowska 104a „Pilne"
ZAMIENIĘ pokój kuchparter
nią z wygodami
na takle same na piętrze
lub 2 z kuchnią śródmie

Z G O B 1'

I

teczkę skóZGUBIONO
rzaną wraz z dokum1tnta
ml,. kartę meldunkową,
J.eg1t, Zw. Zaw., Ube?.p.
Społ. T~deu.sz Tomaszew
ski Łódz, Piękna 63 oraz
sklepu nr. nr.
pieczątki
35, 69, 89 Za~ładów Mięs
nych w Łodzi.
Wiadomość Gdań- SKRADZIONO ]tartę mel
ście.
i pokwitowadunkową
ska 28 Obuchowski
nie na złożone dokumen
ROZNI!
ty. Bronisław BrzozowODSWIEZALNIA obuwia ski Drewnowska 27.
zamszowego i skórzanego ZGUBIONO-dÓwÓd~
Łódź, ul. Piotrkowska 9 mości konia Ser. C. 477565
(10041-Gl właściciel Woźniak Anna
w podwórzu.
wejściówkę
PARYŻANKA Artysrt1y7z ZGUBIONO
na Cerownia naprawia fabryczną 2828 na n11.-i:w1Zwierzyna Melania
garderobę bez śladu. - sko
(9.IUD ·Gi
Gdańska 154-2.
Więokowskiego 6-3.
DREWNIACZKI artyaty-1 ZGUBIONO Jeglt. szkolcżne oraz pantofle zam- ną na nazwisko Łyhzkle
szowe poleca sklep Piotr wlcz Wanda ul. Orzęrln~
(9•115 G~
(10301-G) cza 5-2.
kowska 2.23
ŁADNY

Miejskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne w
Łodzi

podaje do wiadomości, iż

z robotami

w związku

kanalizacyjnymi dla posesji

przy ul. Rzgowskiej nr 4 w Łodzi, ruch

'
czyIeInicy

leglt. Zw
ZGUBIONO
Weronika Kołakow
Zaw. Wólczańska
222-24
ska

ZGUBIONO kartę meldunkow11 Regina Leslewlcz, Łódt, Bojowników
Getta Warszawskiego 21f
(9615-G)
m. 6
ZGUBIONO kartę mel·
dunitową i pokwitowanie
n• złożone dokumenty.
Aleksandra Morawska (9614-G)
Targowa 51-ll
ZGUBIONO wejściówkę
na nazwisko
fabryczną
Lilianna Bielecka ul. su
(9602-G)
4
k!ennlcza
ZGUBIONO legit. tramwajową na m-ce parzyste
na nazwisko JóZef Stankiewicz Zgierz, Solna 10.
ZGUBIONO kartę meldunkow- na nazwisko
Ryszard Czupryński Piotrków Tryb. ul. Roosevel
(960ł-G)
ta 9
ZGUBIONO legit. Ubezp.
Społ., 2 leglt. tramwajowe, dowód radiofoniczny
Dominikowski E. Łódź,
Brzoskwiniowa 31
suc21ka <:zarna rasy „ratlerek" (bez
puszorklem i
z
ogonka)
nr rejestr. 8958. Łaskawy
znalazca zechce odproza wynagrodzewadzić
niem ul. Nowotki 30-11
ZAGINĘŁA

uliczny na odcinku ul. Rzgowskiej od uliDr KUDREWICZ specjalista weneryczne, skórne ZAOFIAK. PRACY
cy Nowo-Zarzewsklej do Placu Reymonta, ZGUBIONO legit. szkol8-9.30, 3-{i,
powrócił.
w Łodzi
ną V Liceum
POTRZEBNA pomoc doPiotrkowska 106
na nazwisko Anna Kwtat
zostanie zamknięty od dnia 1 sierpnia
mowa Łódź, Plotrkow(9958-G)
kowska.
Dr' .Jadwiga ANFORO- ska 220 m. 11
ZGUBIONO . legit. Zw.
WICZ skórne, wenerycz POMOC domowa potrzeb
1952 r. na przeciąg trzech tygodni. 2012-K
Zaw. na nazwisko Edne, kobiece ~2-7, Próch- na do lekarza, Łódf 222 m. 11
10396-G~ Plotrll;owska ~:_,.~_::..___::-:=-=-='~"'"".=-~--~:-~~==-==:'°::=:=._...'....:w::ar~d~P::.'.e~r~ll
nika 8,
ń~sk::_l::_•_:P:.:_:lasta i:,
p~ ~a~ ~nt it-::-ą •.w., ttl'ia.s~·~-"" ~6~ P.ł.-~wi.r~ ,1.1. ""~a.Piu•~ lll&~ iii &r„ _.
~

I

Dnia 30 lipca 1952 r. po długich i cięż
kich cierpieniach opatrzona św. sakramentami zasnęła w Bogu przeżywszy
lat 64

S. t P.
ZOFIA-REGINA WALENS
I-voto Michalska
Wyprowadzenie drogich nam zwłok na.
stąpi dnia 1 sierpnia o godz. 16 z kaplicy cmentarnej w Radogoszczu, o
czym zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pozostali w głębokim
żalu

10444-G

Mąż,

syn f rodzina.

leg!t. Zw.
leglt, zw. ZGUBIONO
ZGUBIONO
Zaw. na nazwisko Jadwl Branż. Sp-ni Usług, nr
ga Włoda.rczyk Łódź, Gra 173301 ! inne na na~1(9927-G) sko Czesław M!chałowiez
n!towa 9
legit. zw. Łódt, Czackiego 18
ZGUBIONO
Zaw. na nazwisko Nie- SKRADZIONO dokumen
wtadomsk! Władysław - ty kolejowe na nazwisko
Wacław Cwlek i Sabina
zam. Łódź Orna 37
863700,
legit. Zw .. Cwiek nr nr
ZGUBIONO
zam. Karsznt<:e,
Zaw. 'na nazwisko Nyk 863152
3,
Polsldego
Sergiusz Łódź, Jaracza 37 Wojska
llllllłłllllllllllllllllllłllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllłllll

WYDAJE instytut Prasy ,,CZYTELNIK"
i:
:;:RedakcJa I Admrn1stracJa. f.ódt, ul Plotrkowaka 98,
Etel Centrala 283-00. Red Nacz 125-64. godz. przyj.
:;:12-13 Sekretarz odpow 204-75. godz. przyj. 10-12,
:;dzlal gospodarczy 141·10, dział sportowy 208-95,
dział miejski 114·-32. dział listów lł3-80.
5
:;Redakcja ręl<oplsów nte zwraca. za treść t terminy
ogłoszeń nie bierze odoowledz!1lności,
:;:
:Dział ogłoszeń Piotrkowska t04a tel 111-50 i 114-75,
czynny 8-18. w soboty 8-14
i:
zł c.o5, kwartaln11 :rł 12.15,
ISPrenumeratęzl mlesl~zną
24.30 priyJmuJa /wszystkie Unędy
Epótroeznle
:I Agencje Pocztowe oru hstonosze mlejs-cy I wleJ·
i:se;y na terenie całe.I Polski w terminie do 11 kaj.
dego m-<-a na okrł'• nast,pny,
i
Jtedai;uje KOLEGIUM REDAKCY JNB

·ozmNNIK ŁODZKl nr 1gnZ499) 3

Pojedynek na szab!e
przyniósł
Vięgrom

złoty

medal

Drużyn-0wy

turniej szer_
w szabli zakończył
się
p1ękl1ym
sukcesem Wę
grów, którzy w puli finał-Owej
wygrali wszystkie spotkan;a.
w decydującym spotkauht
o zloty medal olimpijski Wę
gry pokonały Włochy po dramatycznej walce 8:7. O zwyc1ęstw1e
Węgri>w
zadecydo.
wała ostatnia walka do której
stan meczu był 7:7.
'V walce o trzecie miejsce
Francja wygrała z USA 8:6.
mierczy

I
ANTKIEWICZ

Po raz pierwszy w historii polskiego boksu dwu nanych zawodników
zakwalifl~owało
się
do
półfinałów.
Antkiewicz wypunktował. d 7 f 1laj wysoko Anglika Reardona, a Chychla odniósł zwycięstwo nad mistrzem olimpiJ1kJ,in

Tormą

Chychła

(Czechosłowacja).

był

dobrze przy-, pomnienie.
Powiększa
ono
pojed
. ;Ynku z przewagę punktową Chychły.
Tormą. Rozpoczął walkę skµKońcowe
starcie ma rozpiony, uważny, oczekując ini- st.rzygnąć nie tylko losy tej
cjatywy prże~iwi:ika. . Chy- walki, ale być może i złobgo
chła dobrze wiedział, ze prze- medalu.
Ogromne jest naciwnik będzie go pro':"'okowal pięcie na widowni, a gdy już
do ataku, aby - udaJąc po- w
pierwszych
sekundach
zorną bezradność lokować Chychle wychodzą
kolejno
błyskawiczne kontry.
t~zy znakomite se~ie, p_od::iosi
Pierwszy atak nastąpił ze się burza oklas~ow swia.de;trony Tormy i pierwszy kon- cząca o uznamu ?l~ . misrtrował
w tej walce Polak.· trzostwa i;aszego p1ęsc1arza.
NJ.rn jeszcze Torma zoriento-1 Torma. znow skr:ica dystans,
wał się w przebiegu akcji już ; p~ha s.1ę. do z~arc, p~zytrzyChychla „siedział" na nim i muje .1 ~nkasuJe. drugie nabił lewym
sierpem. Nie po- po~ni~n~e.
T~J,
straty nie
znalibyście Tormy, gdybyście moze JUZ odrob:c.
mogli oglądać tę walkę.
Kolosalny J'est jego finisz i
gotowany

do

I

sze starcie, badając skrupulatnie słabe punkty przeciwnika, a w drugim przystąpił
do ataku. Nurkował pod prostymi Anglika i z półdystansu
walił ile się dało . Jedną miał
tylko radę
biedny Reardon
na te gwałtowne ab.ki - trzy
manie. Po prostu kleił się do
Polaka, chwytał go za ręce,
czynił wszystko
aby osłonić
się przed
prawdziwym gradem ciosów. W drugim starciu dostał napomnienie, sę
dzia udzielił je również Antkiewiczowi za uderzenie gło-

6 pięściarzy ZSRR wpółfinałach
Cwierćfinał-Owe !!-Potkania przyn iosły sze1~g nowych zwycięstw
pięściarzom radzieckim. Bulakow

wygrał
z
Dowerem
(Ang!' a),
Garbuzow wypunktował Majdlocha (CSR),
Miednow zwyc!ężył
Francuza We~smana,
Szcz·erbak-0w wygrał z Vesconi, młody T,fszin pokonał Kavalviero de Jezu
Czechosłowak zarzucił całą tera~ Chychła ,z zaciekłością (Brazylia). Piernw wygrał z mitę denerwującą ornamentację mus~
stopowac.
gwałtowne strzem Europy Alfonsettl. Poraż
swojego boksu, wszystkie te ataki Termy, kt.o ry wszystko kę poniósł Jedynie
soczlkas
teatralne gesty, pozorną non-j postawił .na jed;ią ka~tę. Tak (ZSRR), klól'J'. uległ przez k.o.
szalancję i niepotrzebny ta- Jak w pierwsze3
fazie Chy- Nleman-0wi (Potudn. Afryka).

w

ringu widzieliśmy
najwyższej klasy pięściarza
zdającego sobie sprawę z wa.
lorów przeciwnika i pragnąceg 0 za wszelką cenę zwyciężyć. Pierwsza runda nie przy-

wą ,
w trzeciej rundzie za identyczne. przewinienia obaj
bokserzy otrzymali drugie na
pomnienie, ale ogłoszenie wer
dyktu było zwykłą formalnością. Antkiewicz wygrał bardw wysoko . .
Drogosz na tle silnego Wło
cha Caprari wyglądał jak
dziecko i ta przewaga sił fizycznych rozstrzygnęła o prze
biegu walki, a w konsekwencji o wyniku. Caprari zn~jdo
wał się w nieustannym ataku,
którego nie mogły powstrzymać kontry Drogosza. W trze-

Na olimpijskim rfng\I

Dziś

pólf naly

W dzis!ej.szych walkach pól-

flnalowych z Polaków ANTKIEWICZ wal~zyć będzle z
Rumunem FIJATEM,
który
zwyc!ętył Argentyń~zyka Bonettt, a CHYCHŁA zmierzy slę
z Niem~em HEIDEMANEM. '

Jednak je.go rekordow·y · cza·s
nie·
mu d.rogi".d_.o

-

To córka. pani uprawia
pytamy.
byl wów
mieszkania rodziny oszczep- czas tenis stalowy. w którym
niczki - znają ją przecież pra miała niezłe wyniki. Później
wie wszyscy.
dopie.ro zaczęła specjalizować
Drzwi otwiera obywatelka się w oszczepie.
Ciachowa - od razu bowiem
Marysia ma .jeszcze stars;:e
można zorientować się, że to ·rodzeństwo.
Siostra kied11ś
deźt~ rzucala dyskiem, a obec
matka naszej olimpijki - po i
·
aobieństwo •est uderzające. n e osiąga bfrdzo dobre rezu.l
,
taty w strzelan'iu. Brat Janek
Ojca Marysi nie ma, znajduje Jest przodownikiem pracy w
się wlaśnie w Tomaszowskich stoczni w Warszawie, gdzie
Zakl. Włókien
Sztuczny-;/?, pełni również funkcję przepdzie pracuje jako śLusarz. wodnicząceg 0 kola sportowego
Gratulnjemy w.ięc mamie suk (t? enuje gimnastykę i kajalcur
cesu córki i nawiązujemy roz stwo).
gałęzi sportu? „Specjatnościo/' jej

tyle

mowę.

Byl on delegatem na Zlot
- Jak przyjęla pani · wiad0 Młodych Przodowników, a po
mość o wyniku Marysi?
wakacjach rozpocznie studia
rra Politechnice.
- Oj, ucieszyłam się ogrom
1•,ie. Siedzieliśmy wlaśnie obo- Przed wojną jakże ,t rud3e z mężem przy aparacie nie- no było nam wyżywić dzieci
cierp Uwie czekając na. wiad~ - - móU:i ob. Ciachow.a - ~ He
mości z Helsinek. Ja balam szczęśliwsze. 1!-'arunlci. posiada
się, żeby się nie stremowała, teraz ml9dziez: Marysia w t'l!m
tak jale Sidło czy Radziwono- roku. ro;vnie~
ma zami~r .
wicz - Marysia zawsze mia- studiowac, nie zdecy~owa.a
la tremę w
czasie więk~ się tytko jesz~ze :-- gdzie. W
szych zawoaów. No, ale r..a A WF czy Wyzsze3 SzkoLe Tres :::częście tym razem powiodło nerslciej.
się jej. '
Jeszcze jedno pytanie:·
Przy tym pani Ciachowa
_ Co pani sądzi 0 dalszym
wyjmuje z szuflady wycinki z i.dziaLe Marysi w życiu sporP• asy, z których wynika; jak tu~ym?
ro Marysia „staralu sie". Widzimy ją na zdjęciroch ska- Proszę pana, ja się n~
.
k u.ą
, '· tym dobrze nie znam, ale
I
czącą w d a,,
w rzucie
c..szczepem oraz„. przy stole myślę,
ze
gdy
Marys;,a
będzie miala tyle lat co dzi.~
ping-pongowym. Obole foto- :Zatoplcowa, to chyba i ona
grafie z pobytu w Moskw·,e rzuci kitka metrów daLej
j Berlinie.
brzmi rez-0lutna . odpowiedź,
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ł

starciu

ttrvgi remis Węgrów
wod nei.

Zootwei

Czwartek nie

Włochy

-

Belgia 5:1

p-3-Ima

•

był szczęśliwym

dniem dla

Piątka

V dzień mistrzostw tenisowych Polski

·sit: dzielnie

U rodziców rekordzistki Polski
Po 2-godzinnej jeździe po-,

ZSRR-Urugwaj 61 : &l

Drogosz szukał
rozwiązania w wymianie cioW rozegranych wczoraj w
sów, nie wiele jednak mógł Helsinkach spotkaniach w pił
zdziałać przeciw temu boj_o - ce koszykowej ZSRR pokonał
wemu pięściarzowi.
Urugwaj 61:57, a USA ArgenGrzelak był lepszym tech- tynę 85:76. Wyłonieni zostali
nikiem od Amerykanina Lee, ostatecznie pretendenci do zło ,
ale brak mu było doświadcze tego medalu.
nia i sily ciosu, którymi to aO pierwsze miejsce w<ilczyć
tutami przev.iyższał go prze- będą koszykarze
ZSRR z
ciwnik. Walka była równo- USA. Spotkanie odbędzie slę
rzędna,
raczej
bezbarwna, w sobotę. Natomiast dziś Ardwa, może trzy razy doszło w lgentyna spotka się z Urugwaringu do bardziej energicz- jem walcząc o trzecie miejnych starć, poza tym obaj sce.
pięś~iarze ':"'alcz_Yli . z z~choO piąte i szóste miejsc;e
wamem naJd"lleJ idące] o- grać będzie Brazylia z Chile,
strożnośc!.
Chwila nieuwagi a o 7 i 8 Francja z Bułgarią.
w drugim starciu i kontra
·
Lee posadziła Grzelaka na
chwilę na deski. Odtąd Polak
krył się starannie
a chociaż
w końcówce z zapałem finiszo W
piłce
w11ł nie był dostatecznie efekW meczach piłki wodnej
towny, aby przekonać
sę
·dziów o swej wyższości. Zwy wyniki były następujące:
Węgry ·- Jugosławia 2:2
ciestwo Amerykanina było co
Holandia - ZSRR 4:/l
najmniej nieprzekonvwające.
cim

I

„

ciągiem jesteśmy w Toma.szawie, a tu już łatwo trafić dó

TORl'dA

~hła był sz.yb.sz_Y,

tak t~r~z
Jest ~pokoJ~JeJszy, uwazm.e
kontru1e. i kiedy g?ng . ozna~.
mia konie~ SJ?o:kama nikt. nie 20-lełnl .staruszek ulon9ł• w basenie ellmplrsklm
ma ~ątpllwosc1 co do ~ego
wyniku_.
Sala
ro~brzmiała Gremlows~ł trzymał
niosła rozstrzygnięcia.
ogłuszaJącym
krzykiem g~y
przez megafon ogł~Q,- ze
W drugiej okazuje 11ięl i!Jl wygrał: „Chychła Puola".
Chychła jest szybszy.
Trafia .,._____________,
1
utorował
finału
nagle z doskoków, a jego le.
J-•· 1·"'dzlowi•
kt
we sierpy są bardzo niebez.....
pun owa11
Z
sześciu
półfinałów
na1seril w czasie 19.17.5 ustanapieczne. Torma dąży wywalk•T
1,500 m dow. kwalifikowa- wiając rekord Polski, lepszy
raźnie do zwarcia. To jedyny
CHYCRt.A - TOltMA
ło
się do finału 8 pływaków od
poprzednJego o 26.3 sek.
sposób by wyrównać przewa:
z najlepszymi czasami. Po- Zwycięzca tej sl!rii Hashi80 11
1
gę długości ramion
jaką ma I
:
lak Gremlowski jeszcze po zume
(Japonia)
wynikiem
18
51
nad nim Chychła, ale Polak
:
pięciu półfinałach
znajdował 18.34.0 pobił rekord
olimpij89 51
nie daje się wciągnąć w pu-!
•
się na 7 miejscu,
jednak w ~ki z przed 20 laty,
łapkę. Wciąż walczy z dys-,
ostatnim wyścigu 3 zawodniFinaliści: Hashizume "(Japostansu. Torma uci&ka się do
ków osiągnęło lepsze czasy nia), Konno (USA!, Duncan
trzymania byle tylko nie wyAn.tkiewiez był o glbwę niż nie tylko od Gremlowskiego, (Afr. Połud.), Okamoto (Brapuszczać Polaka
na dystans., szy od Reardona i to podyk- lecz i od Francuza Boiteaux, zylia), Bernardo (Fr.) i KitaSędzia ringowy
jest uważny towało mu system walki. Po- eliminując w ten sposób obu mura (Japonia).
i Czechosłowak inkasuje na-! lak· wyczekał spokojni~ pierw tych pływaków z dalszych
Wynik Gremlowskiego kwarozgrywek.
J.ifikował
na 10-te miejsce
Gremlowski w półfinale za- wśród wszystkich
pływaków
jął
drugie miejsce w swojej startujących w półfinałach.
niec.

Koszykówka

:Pojecfynek między Piątkiem zanotowano żadnych

niespo!aworyci. Wyniki: Radzie, Kwiatek
- Licis, Sebrala 4 : 6, 6 : 4, 6 : 2.
Mogielnicka, Ukleja - Toma.
szewscy O : 6, 5 : 7. Banasiuk,
Adamczyk - Pieczonka, Skoczylas
7 : 9, 4 : 6, 6 : 1, 6 : 3,
8 : 6. Dalkowska, Boni - Jaś
kowiakówna, Kramer 6 : 4, 6 : 3.
Tłoczyńscy Bokowa, Tomaszewski II 6 : O, 6 : 1. Ostaszewska, . Piątkowa - Jakubowska - Palisowa · 6: 3, 6: 2.
Ryczkówna', Licisówna - Jaś
kowiakówna, Gliklichowa 6 : 3,
9: 7. Lebiedyńska, Zimorkówna
2 : 6, O : 6, 6 : 4, 12 : 10, 6 : 1.
Olejniszynowa,
Panasiuk
Równie~ w grze pojedyńczej 6 : 2, 6 : 3. Popławska, Chytrokobiet rozegrano dwa ćwierć- ·wski - Piątkowa,
Skonecki
.finały. Jędrzejowska rozgromi- 6: 2, 6: 2. Buchalik Jarek ła młodą Panasiuk 6 : O, 6 : 1, Wawrzyńczuk
Buczyński
w drugim Tłoczyńska wygrała 6 : 1, 6 :· 2, 3 : 6, 6 : 4. Tomaszez Kubalanką 4 :6, 6 : O, 6 :O, wski, Kramer - Fraszewski,
przy czym ta ostatnia ,jedynie Golimowski
6 : 2, 2 : 6, 6 : 2,
w pierwszym secie stawiała 3 : 6, 6 : 4. Gliklichowa, Piotroopór
dobrze dysponowanej wski - rodzeństwo Licisowie
e·uropejski~h ' Tłoczyńskiej.
6 : 1, 5 : 7, ' 6 : 8.
Drugi ćwierćfinał w grze poW dniu dzisiejszym spotkaSpośród ekipy polskiej wiadomo już że będą startować: jedyńczej mężczyzn rozegrany ją się w ciekawych grach:
po południu przyniósł łatwe Olejniszyn z Licisem w ćwierć
Stanisław Brun. J. Jankowski
i Z. Kupczyk, którzy pojadą i szybkie zwycięstwo Niestroja finale oraz Ryczkówna zmierzy
Sebralą 6 : O, 6 : 1, 6 : 3.
się z Tłoczyńską.
na
niedawno . zakupionych nad
W grach podwójnych nie
przez Polskę specjalnych maszynach wyścigowych marki
„Parilla". Oprócz tego startu•

Buchalikiem trwał prawle
5 godzin.
Pierwszy set nie zwiastował
sensacji, wygrał go Piątek
stosunkowo łatwo 6 : 3, lecz już
w następnych Buchalik narzu„
ca długą wymianę . piłek. ·
Wybity z uderzenia Piątek
pupełnia coraz więcej błędów
i wreszcie przegrywa spotkanie. Buchalik wygrał je w
stosunku 3 : 6, 6 : 3, 2 : 6, 6 : 4,
6: 4. Jest to jak do tej pory największa sensac.ja obecnych mistrzostw.
Ole.iniszyn Piotrkowski

dzianek.

Zwyciężyli

Grand Pri'x Polski
rozegra

się w

Poznaniu

liczna obsada zawodników
Do komitetu organizacyjnego „Grand Prix" Polski ...,..
ZS Gwardii wpływają ciągle
nowe zgłoszenia zawodników
wielu krajów europejskich.
Czechosłowacja
zgłosiła
7
wyścigowców,
wśród których

z. s.

jest także Jan Novotny oraz
ją również Markowski, Żymir
Gustaw Kavyt.
ski, Dąb1'0wski, Puzio i iri.
Novotny oraz Stajner pojadą
Ten największy wyścig w ka-

na Jawach OHC - maszynach,
które stoczą walkę z angielskimi Triumfami GP.
Równocześnie ze zgłoszeniami motocyklistów Czechosłowacji
wpłynęła
zapowiedź
startu zawodników węgiersskich. Spodziewany jest również udział wyścigowców

Rumunii.

lendarzu imprez motocyklowych, który odbędzie się ullcami m. Poznania, zapowiada
się w tym roku bardzo sensacyjnie.
Sprawozdanie
z
„Grand
Prix" zamieścimy w n-rze

M igawki tenisowe

Hebda wchodząc do sekreta-, się z Jędrzejowską. Weszla na
riatu state pyta: „Jak tam mo- kort bardzo
stremowana i
je koniki". Zadawano pytanie: przez roztargnienie zabrała ze
- .co ?Zn?-cza to. pytanie. Oka- ~opą dw,ie rakiety. Niestety
zy.3e się, ze konikami, na lctó- nic nie było w stanie pomóc
rych. ~ebda stawia - są jego Basi. Jędrzejowska byla suroulubiency Radzio i Kwiatek. wym egzaminatorem.

*• *

wtorkowym „Dziennika" w reIlRD iacji naszego specjalnego wy. Bti~lco 5 godzin gry. Prze/ słannika red. L. Jankowskiego. ciętnie o piłkę walczono do
50 uderzeń i wreszcie padl
rekord - o 1 pillcę walczono
do 187 uderzeń. Tę pilkę wygral Piątek, a spotkanie? Bti-.
chaLilc!
.

* * *

· Nareszcie! W trzecim dniu
rozgrywek zjawil się. Wszyscy
odetchndi z uLgą. Przerwano
gry na kortach i urządzono na
jego cześć milą owację . Kim
byl ów znajomy?· Dobry wynalazek, odpowiada Andrzej Li·
cis - bufet.

• • *

Wszyscy twierdzą, że malżonlcowie Tłoczyńscy to polscy
Zatopkowie, ponieważ oboje
odnoszą wciąż sukcesy. Tloczyńslci wygrał spotkania z
Bratkiem i Chytrowskim, a jego żona znalazła się w półfinaie, eliminując Popławską i
KubaLankę.

• • •
Bardzo milą niespodzianką
mistrzostw jest student Wyż
szej Szkoły Filmowej z Łodzi,
który w najbardziej ciekawych
momentach gry robi zdjęcia i
następnego dnia przynosi już
gotowe. Czasem praktykę, jak
*
Najmłodsza zawodniczka tur- się okazuje, można odbyć i na
nieju 13-letnia Basia Pana- korcie!
siuk w ćwierćfinale spotlcala
· ~t. Michalski _
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