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posłów Sejmu
przyjęcie dla
Ustawodawczego z okazji za-

ł.,ODZKI
Vv imieniu ludu miast

dalPro:szę przyjąć :!;yezen.ta.
szych sukcesów w umaenlaniu
ArmU
Chlńsk.lej
slly bojowej
Ludowo- Wyzwoleńezej.

Armil Ludowo- Wyz;woleńezej
Towarzysza. CZU·TEH.
W dniu święta. bra.tmeJ Chlń·
Mlnbter Obrony Narodowe!
Bk.lej Armil Ludowo-Wyzwoleń·
czej w lmlen'.u tolnierzy Wojska -) KONSTANTY ROKOSSOWSKI
Rolt VIII nr 184 (2500)
Polskiego i swoim własnym, zaMarS11alek Polski
;sylam Wam I w Waszej osobie bo
hatersklm iolnierzom ehiń·sklm
11.aJserdce:r.nlejsze pozdrowienia.
Powstała 25 h1.t temu Chińska
Armia Ludowo - Wyzwoleńcza
przeszła pod kl«rownlctwem Ko
munl~tyezneJ Partii Chin I To·
warzysza Mao Tse-Tunga w5J1a·
o
NłLły g:oJak bojowy, wal<:zą.c
la.rodowe I spol~zne wyzwolenie wi«lklego narodu eh!ńsltie• ao.
W teJ wailee wzorem dla Chlń·
lkiej AnnU Ludowo-Wyzwoleń
e1,ej była. niezwyciężona. Armia
Jł.a.dzi eocka.
Dz!ł Chińska Armia Lud-OW-0·
'&Vyzwoleńeza., zwląza.na · orat~r
atwem broni l !del z pot~~ną
I armiami
Raddecką
Armią
1>ailstw dem<>kra<:H ludowej, bro
ni pokoju I nlepodległooel swoWARSZAWA 1. VIII. 108 p<>siedzenie Sejmu w dniu
jej ojczyzny przed zakusami 1. VIII 1952 r. otworzył marszałek Kowalski. W dalszym
amerykańskleh imperialistów.
ciągu debaty nad projektem ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zabrali głos pos. pos.
Frankowski (Klub
Jaszczukowa (SD), Kłosiewicz (PZPR),
w
,
Katolicko - Spoi.), Maślanka, (ZSL), Kołodziejski (bezpartyjny).
państwowych
w gł<>sowaniu Sejm Ustawodawczy uchwalił jednomyślnie ustawę _ ordynacja do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - wraz z poprawkami komisji oraz poprawką · zgłoszoną przez pos. Nagórskiego.

Sejm

Łódź,

wRadzie

Państwa

Kowalskim na czele,
Biura Politycznego
KC PZPR, Rząd Rzeczypo5po•
litej z prezesem Rady MiniCyrankiewistrów Józefem
wem

członkowie

czem na czele, członkowie Ko
oraz
Konstytucyjnej
misji
przedstawiciele świata nauki,
kultury i sztuki.

sobota 2 sierpnia

i wsi

przyjął jednomyślnie 'Ustaw~

o ordynacji wyborczej do Sejmu
poIskiei Rze~zypospo Iiłej Lud owej

Od odbudowy kraju
do budow y kr!!IJ'U
u

ry reasumuje pięcio i półletni okres kadencji Sejmu
Ustawodawczego. (patrz niżej).

~;~;ty/~;~om;!~~l.i ut,:;:;~

Kenpospolitej Ludowej stytucJ·ę, która będzie ,,tarczą

i orężem nasz~go i ~ar?~u ;':
wie nosc
wa ce o rozkwit
'
W okresie, który dziś zamy- naszej ojczyzny".
Uchwaliliśmy wreszcie orZ kolei marszałek Kowalski kamy, odbyło się ·12 sesji sejzawiadamia Izb~, że w dniu mowych. W tym czasie Sejm dynację wyborczą, na której
lud pracujący popodstawie
go31 lipca otrzymał pismo Pre- uchwalił dwa narodowe
w spodarcze ł lany wieloletnie: woła swych przedstawicieli
zydenta Rzeczypospolitej
sprawie zamknięcia zwyczaj- Trzyletni Plan Odbudowy Go- do pierwszego Sejmu Polskiej
nej sesj.i Wiosennej Sejmu spodarczej oraz 6-letni Plan Rzeczypospolitej Ludowej
Ustawodawczeg"), zwołanej w Rozwoju Gospodarczego i Bu- nowego organu jego zwierzchniej władzy i najwyższego
dniu 28 kwietnia 1952 r., po dowy Podstaw Socjalizmu.
W okresie swej kadencJi wyraziciela jego suwerennych
W głosowaniu Sejm Usta- czym ogłasza zwyczajną sesję
W drugim punkcie porządSejm Ustawodawczy łącznie z praw, który przejmie zaszczytku dziennego pos. Kryg.ier wodawczy jednomyślnie za- wiosenną za zamkniętą.
dzis·iejszym odbył 108 posie- ną funkcję Sejmu Ustawo.
złożył sprawozdanie twierdził przedłożone przez Po ł .
(PZPR)
s owie. urządzaJą marsza!- dzeń plenarnych. Posiedzenia dawczego.
Komisji Planu Gcspodarczego rząd zamknięcie rachunków
przygotowywane W wysiłkach budownictwa
i Budżetu o przedłożeniu rzą- państwowych za okres od 1 ko~i · SeJmu . Kowalskiemu plenarne
były przez liczne, intensywnie socjalistycznego, podejmowadowym o zamknięciu rachun- stycznia do 31 grudnia 1950 r. ser eczną owacJę,
ków państwowych za okres od oraz udzielił rządowi absolu- Przyjętą przez Sejm usta- nieraz pracujące komisje sej- nych przez klasę robotniczą
wę o ordyna.eji wYborczej do mowe. Stan ustawodawstwa i jej Partię, czynnie uczestnł
1 stycznia do 31grudnia1950 r. torium za powyższy okres.
Na tym porządek dzienny Sejr;nu Ustawodawczego Pol- jaki zastaliśmy, daleki był czą wszystkie patriotyczne siz wnioskiem Najwyższej Izby
Wyra~
Kontroli o udzielenie rządowi posiedzenia został · wyczerpa- skiej RzeezyJl{lspolltej LudO- Jeszcze od tego, by nowa de- ły narodu polskiego.
wej publikujemy w pełnym mokratyczno-ludowa treść pra zem rosnącej jedności n~rodu
przez Sejm Ustawodawczy ab- ny.
Głos zabiera marszałek Sej- brzmieniu na str. 3, 4 1 5. w~ obleczona była w odpo- w je%o twórczych ;vysiłkach
solutorium za powyższy owiednią formę prawną. Za- pokoJowego budownictwa somu Władysław Kowalski, któ- /dzisiejszego wydania.
kres.
ścisła'
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wszystkich
powstałe w warunkach bur- toku
Polski, Sejmu Ustawodawczego.
żuazyjno-obszarniczej
Jesteśmy silni dzięki ciarde
które należało zmienić, zastąpić nowym, ludowym prawem. umacniającemu się sojuszowi
Wykonując to zadanie Sejm robotniczo-chłopr>kiemu, dzięUstawodawczy uchwalił w ki rosnącei:nu . wys.likowi, stale
czasie swej kadencji 395 ustaw po~noszac~J się swiad?mości
Ził chwilę zakończy sięjnaną w dniu 5 maja 1945 r.
awcze oraz zatwierdził 355 dekr-etów polltyczneJ klasy robotniczej i
us
posiedzenie Se.imu 'ratyfikację układu z dnia 21
ostatnie
mas pracu;iąc:ych. których. awydanych przez rząd.
Ustawodawczego . Rzeczypo- kwietnia tegoż roku o przy- Se1'mu wyraziły
wyra. Sejm
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pomocy wzajemnej i
spolitej Polskiej. Posiedzenie
d 1
.
.
b
ił w formie tych kilkuset akpolsk;ego
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Ustawodawczego zaszły w sto- ny naszego życia społeczno - Pol-kiej Bolesław Bierut (0.c. J
race swoje SeJm Ustawo'
1
dawczy Rzeczypospolitej Pol- WY. kierunek_ polityce naszego sunkach społecznych v Polski gospodarczego i osiągnięcia kl ~k.)
as ·
skiej \Vykonywał w warun- panst.wa, ~eJm U~tawodaw:czy ogromne zmiany, wyrażające klasy robotniczej i pracująceJesteśmy mocni dzięki nłekach trudnej, napiętej, za- ratyf1kowa1 w dniu 17 k"'."1~t~ zwycięską drogę budownictwa Igo chłopstwa, które obecnie
ostrzającej się sytuacji mię- ~ia 19~7 r. _układ o przyJazm socjalistycznego w naszej oj- Bjestruje i utrwala Konsty- wzruszonemu sojuszowi i przy
jaźni ze Związkiem SGcjalidzynarodowej. .Już w dniu 1 wzaJemr:ieJ pom_ocy z Cze- czyżnie. Minione pięciolecie tucja.
jednak w stycznych Republik Rad wyborów do Sejmu jasne by- chosłowacJą, w dnru 16 czerw znaczy się pasmem wspania-· Najważniejsza
ło, że po zakończeniu drugiej ~a. 1_948 r ..- układ o przy- łych zwycięstw robotników i dziedzinie ustrojowej była u- podstawie wszystkich naszyth
,JAROSŁAW IWASZKIEWICZ wojny światowej imperialiści .iazn~, WSJ?ołpracy ! pomoc:y chłopów, którzy połączeni stawa z dnia 20 marca 1950 r. zwycięstw; mocni, ponieważ
hureat nagrody _1 stopnia _za wy- anglosascy powrócili na wy- wzaJemneJ z Bułgarią, w dniu nierozerwalnym sojuszem zbu <l terenowych organach jed- walce o pokój ' przewodzi
kierownik
genialny
bitne zas1u1n tworc~e w Il tera tu- deptaną przez ·siebie ścieżkę 25 c~e1:w_ca 1948 r. - układ o rzyli stare zmurszałe 1. znie- noli tej władzy , państwowej. Stalin,
· k"iego i u k O•
• t wa ra d ziec
· pans
· tej ustawy naJ' stosunki i urzą- N a po d s t awie
·
przyJazni
·
·
·· imperiab ru t a 1neJ· ekspans11
rze polskie!.
•· . ws P~'łpr a cy i· po:- nawidzone
·
·
na mocy V1;7Za)emne.i z Węgrami, dzenia społeczne i budują no- szersze rzesze ludzi pracy chany nauczyciel mas ludoNapotkawszy
listycznej.
niczłomny bastion ochrony a w dmu ~o. l~tego 1949 r. - we, zapewniajace jasną, •sło- wciągane są do wspó.łudziału wvch całego świata. (Oklaski).
niezależności i pokoju, jakim pak~ prz~Jazm, współpracy i neczną, .socjalistyczną przy- w rządzeniu swoim ludowym Idziemy śmiało naprzód ku
państwem. Około 100 tys. ro- nuwym zwycięstwom. Głębojest Związek Radziecki, tym w:zaJemneJ pomocy z Rumu- szłość narodowi polskiemu.
Wielka, zwycięska bitwa botników i chł~pów pracują- ko zapadły w serca każde~o
.
. .
.
bard;-iej rozwinęli ~harakte- mą.
ryzuiące tę ekspansJę cechy W dniu. 28 paz~z~ermka klasowa jaką byly wyl:>oi do cych - członkow rad naro- obywatela Polskiej Rzeczypow5'zczynając {:[~ r~ SeJn: ~roczyscie ra- Sejmu Ustawodawczego ~ed- do':"'~ch bierze dziś_ bezpośre- spolitej Ludowej słowa Preantyradzieckie,
przygotowania do nowej a- Y okwł ał zaw~rty_ w Zgorzel- noczenie ruchu roboti~iczego dm 1 aktywny udział w pra- zydenta Bieruta: „Nasze hasło zagrzewające do boju i
wantury wojennej, do agresji ~~-ku ~d z. Niemiecką Repu- na rewolucyjnej platformie cach rad.
Y" ?-zi~~inie_ wymiaru spra prowadzące w przyszłośt marksizmu:_ leninizmu. z"ed;ivymierzonej przeciwko Kra- .•1 ą . emoin~tyc~n~ . o
JOWi Rad i przeciwko krajom tJ czemr k ust_a.or:reJ ~ _rstme)i:i- noczenie ruchu ludowego Jpod wiedhwosc1 SeJm Ustawodaw t~ umacnianie frontu narodoce.i P~ ~ o-me:meck1eJ g;ani- hasłem pogłebienia sojus7U czy wydawał akty, mające na ', f!O ;-;; walce o pokój i Plan
demokracji ludowej.
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O d pierwszych dni istnienia W~J gran_1cy mręd~y Polską a czasowych zadań Planu 6·-let- m.ocmeJsze związanie orgawe niego, A wreszcie _ uchwale- i;i~w wymiar~w sorawie?liwopodpisany
władzy ludowej w Polsce jed- Nie~~an:i•.
. nie wielkiej karty zwycięskich sc1 z masarru ludowymi.
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woli narodu
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nagroda III stopn'.a za w~'bitn• zie zinie SeJm Ustawodaw- 26 czerwca 1948
1.
oslą.'l"n"ę-cia artystyczne w roH czy kont~rnuował dzieło Kra- w związku z konferencją war iego rewolucyJ:1ego yr_oce- uchwalił K@nsłyłucję
Jforodnic~.ego w s.ztuce Gogola pt. jowej Rady Narodowej, do szawską ministrów spraw za- su b.udowy !"olsk.1 S~cJahdYc:i:neJ - zwiera ma się szere„Rcwizor w Panstwowym Tea-, której wiekooomnych zas>ug grnnicznych ośmiu państw
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rewolucyJnego dzieć, że Konstytucj3 rejestru
niem był odbyty w Warsza- głębokiego i
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je i utrwala praw::i obywst~li.
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Sejm Ustawodawczy powo- śnie, że wcześniej już wyrosły
Ze wszystkieh stron 11ojew6dz- do punktu skupu ;1200 kg zboża.
W obronie pokoju
łany przez naród w dniu 19 one z podstaw ustrojowych
W POW. ŁĘCZYCA równie
twa nap'ywalą meldunki o spraw
Sejm Ustawodawczy uchwa- $tycznia 1947 r. do spełnienia Polski Ludowej, a wyrażcr.e
~umiennerro
przykład
hym I planowym przeprowad;a- piękny
hlu skupu zbota. Pr:i>od1• ją-cy eh"o wypelniania cbowią71ków dH sol- lił ustawę o obronie pokoju. zaszczytnych funkcji najwyż- zostały w szeregu ustaw uPl wysoko przekraezają plany I tys grom. Szworawa, gm. Poddę W ustawie tej Sejm _Ustawo- szego organu władzy ludowei chwalonych przez Sejm.
P<"'l<>oorn
Pragnieniom i
przykladem swoim poe ągają za blee z. Kaba.cińsl<i, który na za- dawczy stwierdzi!, że propa- v:.ykonał wielką pracę ujmopolskiego Wiel_kl .,~ukees , na Igrzyskl·ch w
i przygotowania do wania w formę aktów usta- naiszerszych mas
sobą lnnych, <:h<:ą<: dop 1m6c ro- planowane dla niego 13:1 kg zb'lża ganda
m'ow rzueie
odn ón
clsmk~·.h.
dał Sei··n
nowej wojny stanowią naj- wodawczych woli •ludJ pracuCsermak
Węg!er
20-Je.ni
. • Htem
botnikom w budowan111' ludowej odstawił at 425 kg.
. . . ludu pracujacego
wyraz, gdy J któr}· wynikiem 60,34 iEta~owll
w POW. RAWA MAZOWIECKA większą grożbę dla pokojo- .iące~o.. 1u.d u, ktory rrułuJe Ustnwodawczy
ojczyzny. l tak np.:
W POW. BRZEZIN"ł w gm. do dn. 1.8. plan wykonały gm"ny: wej współpracy narodów i są ~~koJ i _~tory pragnie twórczo zgodr.!e ze swym powołanJem. lnowy r~kor!I świa•a l zdobył zlot:i: !l"e.dal .ollmpf.lskt.
;w naJgłębszyM pnekonamu 0 ,
Mroga Dolna trzej croonkowle Walowi·ce, Rawa Mu~wie·cka, Ir'>- zbrod11ią przeciw ojczyźnie i vracowa-,, ,
Na zdJę<:lu. f.scrmak w czui•
_, . , , .
~"ń'
•,..„r
u.u~fl111 .tinalowych.
......... o~<OL ...oruo.s..osCJ iWel?.o
.~al.ei ludzkości.
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.Dawniei kapitaliści sprowadzali z zagranicy

-

dziś

my sami produkujemy

Rozmowa z inż. Landkofem

nycli
kompletnych przę- stanowią ,niskie kwalifikacje
dzalń.
obsługi maseyn w .zakładach
Należy r6wnid w zakładach bawełnianych. Nowoczesne ma
niewielu dnf.ami zamieścilHmy na nM2111ch lamach podległych CZPMW opraco- szyny jak krosna automatycz-

p,..zed
wypowiedt naczelnego inżyniera Centr. Zarz. Przem. Bawełnf.anego - Z. Wojtkowskiego na temat powaf.nej rekon1trukc;i parku maszynowego w „bawełnie", p1'!zewidzf.anej
w okresie do końca Planu 6-letniego. Poniewat· unowoczeAnienie przemyslu bawełnianego oparte ma by6 w głównej
mterze na krajowej produkcji maszyn l części zamiiennych,
zwróciliśmy się do dyrektora Centralnego Zarządu PrzemvBłu Maszyn Włókienniczych łnż. Landkofa z zapytaniem,
w jakim stopniu CZPMW przygotowany jest do sprostania
tvm zadaniom. .W odpowiedzi dyr. Landkof stwierdza co
następuje:

wstępie poakreśllć na- go stanu
leży, że przemysł maszyn włó wysiłki

Na

kienniczych jest w Polsce gałęzią nową. Przed wojną maazyny te pochodziły WYłącznie
li: importu. Dopiero w Polsce
Ludowej powstała w Zielonej
Górze nowoczesna
fabryka
zgrzeblarek, rozbudowano, z.re
konstruowano i pr.zystosowano do produkcji maszyn włó
kienniczych zakłady metalowe
w Bielsku i inne.
Jednocześnie stworzono Cen
tralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włók., które w
clągu 6 lat istnienia
zdołało
"Wykształcić i wykwalifikować
kadry konstruktorskie. CBT
tkonstruowało i wykonało oko
ło
250 prototypów różnych
maszyn włókienniczych, z któ
cych większość zastosowano w
a~ryjnej produkcji.
Mł<>dy przemysł

maszyn

I

kien S}"lltetyamych w Gorzowie t Włó1<,Ie11. Ciętych
w J.JenieJ Górze,
wybudowanie jedneJ s nte11cmych w Europie fabryki Igieł dzlewdarsktkh (kon
•truktorzy automatów do
łct.t dz! ew.l.arsldoh otreyma]J. o•ta tnf o na wnłoeek CZPMW na-

2
3

pa6~twową),

uruchomienie seryJneJ pro
dukcjt krosien automatycz
n}'Ch, które pra.euJą Jul!: w
nuzyeh zalda.da.eh włókien

n.lceyoh.

:zw,fększająe

wydajnoś~

pra.ey I zmniejszając obshlgę,
wyprodukowanLe
nowego
typu elektroseUaktora, któ
ey nie tylko zastosowano
w na~zyin przemyśle weł
:rtlan'YJD, ale 1 eksportuje się w
wielldch Uokla.ch za. granicę (kon
15truktor - tnt. Blzo6 otrzymał
r6wnle:I: nagroilę pa:6.stwową),
wyprodukowanie jednoprocesawy.ch trzepat1i na. WY·
m!anę
dotychczasowych

4

5
6

pn:estarzałY'Cb,

nmehomlenfo se~neJ pro
dukcji zgrzeblarek do ba·
wełny,

uruchomienie wlclkoaeryjnej
produkcji snowadeł szybko
bletnyeh,
kro.cbmalarek,
rótnych przewijarek, 1111sza
rek, komlJiletnych przędzalfl we.I
ny zgrzebtnej Itp.,
zastąpienie
wielkiej Uo§.cl
rodzajów
częśc.I
zamiennych :znormalizowanymi ty
paml (np. Ilość produkowa
nych rodzajów wrzecion bawelD.la.nych z pięćdziesięciu kilku ogralilczona została. do 8 typów).

7
8

nowoczesne procesy technologiczne zmniejszające pracochłonność, zorganizować spe
cjalfle gniazda obróbcze, gromadząc
w jednym ;niejscu
kQmplet maszyn potrzebnych
do produkcji poszczególnych
typów części zamiennych itp.
Niezbyt dobrze układała się
dotąd
współpraca z przemysłem bawełnianym, który dotychczas nie interesował się
pracami konstrukcyjnymi CBT
i produkcją fabryk maszyn
włókienniczych,
korzystając
chętnie z importu. Na skutek
tego np. Dolnośląska Fabryka

Krosien wobec braku zamówień nie wykonała w tym ro
ku ani jednego krosna i przeszła na produk<:ję obrabiarek.
Przemysł bawełniany
nie
sygnalizował na czas braków
lub wad w dostarczanych
przez CZPMW maszynach, co
utrudniało
wykrycie błędów
w produkcji.
Dalszą
wreszcie trudność

ne, czy agregaty trzepalniane
wymagają
wysokokwalifikowanej obsługi. I dlatego spra-

wa podniesienia kwalifikacji.
załóg w · przemy.He bawelnianym jest nieodzownym warun
kiem sprawnego przebtegu re
konstrukcjł.

W ostatnim okresie zaznacri:a się poważny przełom na
lepsze w naszej współpracy z
przemysłem bawełnianym, któ
ra przejawia Irlę w coraz przy
chylniejszym stosunku fachow
ców włókienników w zakła
dach do maszyn krajowej pro
dukcji. Pozwala to nam wyra
zić prze;konanie, że powstają
właściwe warunki dla przepro
wadzenia całkowitego unowocześnienia parku maszynowego w „bawełnie", co przyniesie w efekcie podniesienie wy
dajności pracy i poprawę jakości
wyrobó-w; wł&kienni
czych.
Rozmowę przeprowadził
W. ORŁ.

,,.•.w bardzo ieucze poważnym zakresie metod11
1zkolenia wewnątrzzak ladowego mają u nas charakter chalupniczy, cha„ak te„, który w wielu W1JPadkach przypomina stare, kapitalistyczna porządki, kie
dy to ?udzł nie szkolo no ł nie uczono, a trzymano
latami na podrzędn11ch 1tanowiskach ..."

KŁOSIEWICZ

BOLESŁAW

BIERUT
na VII Plenum KC PZPR
lutym b"r. zapadła decy b"rygadowe. Np. w tak wielzja likwidacji szkół za- kich zalkładach jak ZPB im.
wodowych w przemyśle Marchlewskiego, nie udało się
lek;kim i zastąpienia ich sze- dotąd z tego właśnie powodu
rokim szkoleniem wewnątrz zorganizować szkolenia bryzakładowym.
Zarządzeniem gadowego.
PKPG szkolenie to ma być
Przyczyn słabego przebiegu
przeprowadzane w dwojakiej
szkolenia szukać jednak nale
formie.
ży także w błędach dyrekcji
1. Dla brygad co na1mniej poszczególnych zakładów.
10-osobowych należy wyznaDo najczęstszych błędów
czać
stałych
instruktorów~
należy brak zainteresowania
zwalniając
ich z produkcji.
wewnątrzzakła
2. Jeżeli natomiast nie można szkoleniem
dowym pionu inżynieryjno
skompletować brygi!.dy, trzeba stosować szkolenie indy- technicznego. W wielu WYPad
widualne,
przywar!l2tatowe, kach inżynierowie naczelni,
przez przodowników pracy i majstrowie 1 instruktorzy lek
doświadczonych
robotników, ceważą tę sprawę, przerzucaktórzy uczą świeżego pracow- jąc ją całkowicie na barki re
nika, wykonując jednocześnie ferentów szkolnictwa zawado
swoje zadania produkcyjne. wego. Nie zapoznaje się również z systemem szkolenia ca
Już pobieżna kontrola wylej załogi.
kazuje, że suma przeznaczoW <rza11!e Inspelmll w ZPB Im.
na na szkolenie wykorzystaBata.lionów Chłopskkh w Dzłer
na została w bardzo niewieltonlowle okazało się, te naczel
kim stopniu. Oznacza to, że
ny !ntyn!er w ogóle nie zna za.
sad szlrnlenla. wewnątrz-zakła
iSzkole.nie
wewnątrzzakłado
dowego. Niell!'PleJ bYło w Bowe nie nabrało w „bawełnie"
gatyńskich ZPB, gdzie z r<>botnależytego rozmachu.
nlkaml, którym przydzielano

W

trudność to
mały wciąż jeszcze przypływ

Pierwsza

uczniów, nie z11.wlerM10 umów.
W efe•kcle robotnicy traktwwall
nkolenle ja.ko nowe O'bdą~enle,
.nie wiedząc, :te będą za nie dodatkowo wyn11.grodzenł.

POS. FRANKOWSKI
(KJub Katolicko-Społeczny)
Omaw.ladąe uilzlał Klubu Ka•
toMcko - Społecznego w praca.c;h
Sejmu
Ustaw<>dawezego
pos.
Franko'\'fSki podlkreśla, że dzlał&lność ta. wypływała z przekonania, ta niezaletnle od takłeh
czy innych różnic światopoglą
dowych obowlązk:l·em historycz·
nym naszego pokolenia ·J<est budowa6
wspólnie
wielkość
ł
szczęście naszej ojczyzny,
Jest

są to więc dobre duchy, jak tamte nieboża w kuflecz duchy i;łe, oszkli"'.'e i paskudę chętnie czyniące.
Najgorszy wśród mch SzarleJ.
Stokroć gorszy jednak od Szarleja, to osławiony Piotr
Piekielnik diabelski klucznik na zamku świerklanieckim.
Amtssch~eiber Petrus Bernhard" jak się zwykł podpisy~ać, syn Lucypera. Szarleja można . ujedna? szac;unldem i
pokorą,
tamtego syna garbateg~. diabła mczyro nie ujed.
nasz! Chciwy ludzkiej krzywdy b1Je gwarków, w kuny Z3.myka, do „Wieży polskiej" wtrąca, zarobki ~bniża, gwałci
dziewczyny, szydzi z Boga, wszeteczny. okrut~1k. Jego trzeba sią bać, a nie Szarleja!. .. Chyba z diabłami trzyma, chyba z samym Antychrystem kramarzy,. bo jeszc;z~ nikt nie
odważył się nawet ręki na niego podnieść, chciaz była już
ku temu niejedna przyleżytość. Wtedy na przykład, kiedy
go diabli do dukli poniosą, gdy łazi po przodkach pod

stanowiska. We w&pomnia- go.
nych już wyżej zakładach w
W ~eU.e tych doRwiadBogatyni, od początku bleż.
cze:6. konieczna WYdaje się
roku 4-krotnie zmieniał się
pewna. korekta zarządzeń
referent. Nie może być mowy
PKPG, w kierunku odstąw takkh warunkach o ciągło
plenia od sztywnego limitu
ści pracy..
co najmniej 10-cłu ludzi
Na tym nie k.oniec. Nowodla szkolenia brygadowego.
przyjęci robotnicy kierowani
Należałoby również
pomy~ą od razu do produkcji. Reśleć 0 premiach dla refeterent szkolnktwa ma ich
rentów szkolnictwa, pedwprawdzie w ewidencji, ale
nleś6
Ich kwalifikacje I
zwierzchnikiem
szkolonych
wzmocnić Ich autorytet w
staje się natychmiast ma,ster,
ten sposób,
by majster
który dysponuje nimi zatyka
mógł
dysponowa6
nowojąc !Przysłowiowe dziury, co
przyjętYml robotnikami aź
nierzadko odbywa się ze szko
do ukończenia nauki ·za.dą dla nauki zawodu.
woda tylko w porozumfe_
Tak p~dltawlaJll •lę aeadnfu 11 referentem szkolninwze błędy w •zkolenlu wectwa.
wnątr1.zakJa.dowym..
PowoduJll
w d a1szeJ· perspeJt t ywIe na
one, te w takich za/kładach Ja.k
ZPB 1m. Harnama, ZPB Jm. ~ leżałoby pomyśleć o stworzeUpea w Dzierionlowle, ZPB niu
specjalnych zakładów
Im. Il Annlil WP w Bielawie szkoleniowych ze stałą kadrą
(jeden referent szkolnictwa na. instruktorską, które wyuczały
6 tys. ludzi) 1 In. stan w tej
df.ledzlnle jei1t nleza4owalaJą<:Y., by młodzież zawodu i rozdzieNle znaczy to, te w „ba.w·elnle" lały następnie po innych za- ,
nie ma w ogóle osiągnięć w za kł d h
B d ·
lcre·sle nkotnlctwa. Motna wya ac pracy. ę zie to remlen!C szerec zalcł:tdów talkLch alne,
gdy zwiększy się naJak ZPB Im. Marchlewskiego, pływ nowych sił do przemyZPB l.m. I Dywizji Koklusz- słu bawełnianego
·
kowdlkloeJ, Kudowskie ZPB czy '
T
·
ZPB fm. Dąbrowszczaków w
rzeba wreszcie otoczyć
D\elawle, w których szkolenie szkolenie
wewnątrzzakłado
wewnątrzzalkła-dowe jest prowa- we większą opieką organizadzone wlaklw!·e, choć mia nledo cji partyjnych młodzieżowycl
11tatecm1l Jeszcze skalę.
d
kl' d
h
· 1
oraz ra za a owyc , gdyż
Doświadczenia
tych zakła w ten tylko sposób zapewnić
dów WYkazały wyższQŚĆ szko można
właściwy
przebieg
lenia brygadowego nad indy- s2lkolenla i skończyć wreszcie
widualnym. Instruktor wyłą z chałupnictwem panującym
czony z produkcji może bo- dziś jeszcze w tej dziedzinie.
wiem więcej uwagi poświęcić
(O)

N1e

~~~.
W ciągu całego tygodnia Ondraszek nasłuchał ~tę s~c.zod
utyskujących

na swoJą ciezobę
.
Wyszedł teraz z Rużiczką. Przebrali się w stare ubrania,
zapasali fartuch skórzany na tyłkach, włożyli kołpaki, stali
się podobni do gwarków. Szli powoli ku szybowi. Po drodze
w ciemnym, gęstym mroku jarzyły się liczne światełka.
Wypełzały z głębi nocy, wędrowały, podobne do sennych
robaczków świętojańskich, snuły się miedzami i chodnikami, a wszystkie zmierzały w kierunku skrzypiących kół
biernych i rępołów. ·
Na niebie rozlewał się już świt jak prześwietlone mleko.
W świcie gasły gwiazdy, tylkb wiatr wzmógł się i szumiał
ciężko w topolach.
Z wiatrem niosły sii;: duszne zapachy
dymów z mielerzy i hutniczych pieców. Dym krztusił. Na
widnokręgu - jak si,ę wydawało Ondraszkowi na skraju
nccy pełzały pod nawisłym niebem rude pło~ienie. Pło
mienie były ponure.
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dzl.e l 1>bllczu najwytszego organu wlad7.y ludowej jalllL
stanowić będio;te
Sejm Polsk!d
Rzeczypospolitej Ludowej, wldzą one w tym projekcie za.bezpieczenie wysuwania do Sejmu
najlepszych synów klasy robotniczej, najlepszych przedsta.wicłell
na.rodu polski-ego,
ludzi
pańistwoweJ.
związanyeh z masami ludowy•
W proJek<Cle ondyna<:jJ Wyborml, wiernych lnteresnm narodu.
czej związki zawodowe widzą gotowych 15łużyć wiernie 1 ogwaraneję najszersze·go ud.zlalu · fiarnie 15prawle rozkwHn naszeI najżywszej aktywności ma.s tu
go kraju, umocnieniu n.!epo.dJe•
dowy<:h w decydowaniu o skłagtośct .naszej oJ·czyzny.

ludźmi nie posiadającymi wła uczniowi.
Stwierdzono rówściwych kwalifilkacji. To, że nież wielką korzyść, jaką daje
referenci ci nie są premiowa- s·z kolenie będące mieszaniną
ni, obniża atrakcyjność tego brygadowego i indywidualne-

utrzymać Jedność w sprawach.
które mają najżywotniejsze. zna
czenl" dla rozwoju na.rodu 1 2e-.
go przyszłości.
Z tego źródła m6wt !PM·
Frankowski - płynę!& nasza· po
llltawa. wobec tak zasadniczyeh
aktów, Jak Plan 3-letnl, jak Plan
&-lletni, jak wre.s2lci~ ostatnl111
wobec KonstytueJI Po1$klej Rzecz;vpospollteJ Ludowej. z tegOI
tet tródła płynęła n~za posta•
wa woboo nowej fali rewizjo•
nlzmu nlemieeki~o, godząoogQf
w
całość
ł
nlerozerw11.tnośe
Zi~m Za.chodnleh z macleną. z
tego też tródla
płynęła na'Su.
postawa wobee
tyeh P()lak6w
na emJgracj.f, którzy <thclellbY'
pertralktować
z
Adenauerem.
Jak rów.nie~ wobeoc tych, którzy
będąc w kraju chcieliby zakłó•
ca.ć .nasz pokój wewnętrzny, dezorganizować nasze :l;ycle gospo~
darcze il opóźniać tempo na.szegct
rozwoju.
Kończąe
POI!. Frankowski
śwlad<:Z&, te klub Jego głosowa.a
będzie za przedlotonym proJetttem usta.wy.

°"

POS.
KOŁO DZIEJSKI
(bezpart.)
Wskazująic

na to, 1:1: nasza

Ol'O

dynacja wyboreza zapewnia or...

ganlzacJom zglaszan.!e kandydatów zarówno z własnej inicjatywy,
Jak równle!I: spośród c>&ób
wysuniętych na ze·brauiaeh pra•
cown.lków w zakładach pra.cy,
na. zebrani.a.eh gromadzkich Itp.,
pos. Kolodzle}ski oświadcza: po
wołanie
w.szystklch obywatel!
do wysuwania kandydat6w to ~·st to wielkie novum państw
socjaltsty.cznych lub do eoejallzmu ldą-cych.
Mówea podkreśla., te za:s&da:
ta. Jest ważna specjalnie dla b~z
partyjny-eh, którzy
systemie
rządów
budua.zyjn
mu'SlelL
albo głosować na.
ndY•dat6w
wy<Stawlonyeh przez obce im,
często nieznan·e bllteil partia po
lityczne, albo wstrzymyWać .się
od głosowania.
Nad<:hod7lące Wybory, kt,6ryeh
ordynaeję dziś uchwalimy ośwladoczyl pos. Kołodziejski .będą doniosłym, radosnym wydarzeniem w tyciu naszego na•
rodu, będą ~ego w.!clk!m alktem
twórczym.

od bębna, poruszyły ogromne miechy kowalskie. Miechy
marszczyły się, _wyprężały i z szumem wdmuchiwały powletrze do dul~b. On~raszek poświecił w oczy konia. Oczy

łliach,

otroa~

POS.

Mówca podkreśla, te ordynacja wyborcza. przepojona głębo•
ko demokratycznym.f zasadami,
zape<Wn.!a swobodne, najrpełnlej
sze wyrażanie woH ludu praeuJąc.ego '\V wybora<:h
do Sejmu,
zapewnia najczynniejszy ud-zlał
ludu pracującego w powołani'lf
natwyil'Szego
organu
władzy

Oszkoleniowych doświadczeniach i błędach przemysłu bawełnianego

ludzi do przemysłu bawełnia
W pracy naszej są jeszcze nego. Ogranicza to automabraki. Przede wszystkim nie- tycznie szkolenie wewnątrz
Trudności pogłębia falkt, 't e
dostateczna jest jakość pro- zakładowe, a niemal całkowi stanowiska referentów szkoldukcji. W kierunku zmiany te cie
uniemożliwia
szkolenie nictwa obsadzone są często

ne opowiadań gwarków,

nad projektem ordynacji wyborczej

Brygadowe czy indywidualnie?

włó

kienniceych ma jui do 2anoto
wania poważne <>siągnięcta,
jak:
wn>••atute J!'albryftd Włó

crodę

rzeczy .zwracają słę
centralnego zarządu,
konstruktorów, aparatu technicznego.
Trzeba przyspieszyć urochomienie jednej z wielkich inwestycji Planu 6-letniego
Łódzkich Zakł. Maszyn Włókienniczych, które odegrają de
cydującą rolę w rekonstrukcji
przemysłu bawełnianego, dostarczając wielkich ilości nowo
czesnych krosien automatycz-

wać

Z debaty sejmowej

były śmiertelme

znuzone, smutne, na wpół umarłe.

Km'l

dreptał i dreptał, gdyż musiał dreptać po usuwającej mu
się wciąż ~odłodze spod kopyt. W nieoczekiwanej chwiii
koń ów urosł w oczach Ondraszka do symbolu człowieka

W spływającym blasku 2 nieba 1 w nikłej pożodze tamtych spotykał Ondraszek gwarków i patrzył bacznie w ich
oczy. U wszystkich dostrzegał oczy zgaszone, twarze zbiedzone, dziwną psią pokorę. Mierziła go taka pokora. Gdzie!
d0 diabła ów hyr gwarkowy, o którym opowiadał mu jego
ojciec, stary Szebesta? ...
Po drodze dopędził ich młody Michnik.
- Gdzie starzyk? - zapytał.
- Starzyk jakiś niemocny... Dusi go, powiada, te struty
ziemskim smrodem. Wciąż mu się wydaje, że podobny do
kuli...
- Jeżeli się dowie Piotr Piekielnik?
- Zamknie starzyka do gąsiora!
- I co wtedy?
1
- Nie wiem! - mruknął Maroń bezbarwnie.
- Starzyk twój uświerknie w gąsiorze! - podjął znowu
Ondraszek.
- Zabiję Piotra Piekielnika! -warknął mściwie chłopiec.
Poszli do dukli. W rzedniejącym mroku, w gęstwie zgromadzonych świateł toczyły się i skrzypiały k.oła. Woda
z pogrodków spadała na nie jak na młyńskie kola i toczyła
z wysiłkie!'ll. Na dług.im wale skwierczał łańcuch z p::-Lyct.epionymi czet·pakami. Łańcuch spadał w duklę i wyciągał
wodę z żąpia, woda wylewała się samociąż z czerpaków !
ciekła na rozległe ługi. Pod szopą skrzypiało inne kolo. po...
dobne do bębna. W bębnie kroczył koń po usuwającej mu
1>ię wciąż spod kopyt obłej podłodze, a ramieniska, .wiodące

·'

otroka pańskiego, gwarka chłopa spętanych niewola. Jak
ów koń nie może Wyjść z przeldęt;go bębna, zamknięty poprz~cznyi:ii drągami z boków, skazany na wiecznie powtarzeJący się Wysiłek, na beznadziejność, na bezwolę. Drepczą
i drepczą jak ów koń ogromnie smutny i o wpół martwych
oczach. '?ndraszek przeżywa mękę kooia w tamtym prze~l~tym lneracie. Wyczuwa jego myśli i pragnienia. Nie !'Tla
Juz. Pragnień, chQciaż były. Pragnienia pozdychały w kie·
racie, przemieniły się w truchło.
Popatrzył na ludzi koło siebie.
Te same oczy, jakie widzi u konia. Ten sam smutek i beznadziejność. I te same pragnienia, które już dawno skonały w czeluściach kopalni.
Po raz pierwszy w życiu przejrzał bezmierną krzywdę
l~dzką. Ujrzał się w położeniu tamtego konia i tych wszyst·
k;ich gwarków, schodzących z pokorą po drabinie w głąb
Zlemi. O hej!... Jak ogromnie pragnąłby porwać wszystkich
C!o buntu!...
- Idziemy! - zbudził go z zadumy młody Maroń.
Ondraszek zawiesH hak kaganka za pasek. ujął szczeble
drabiny, jął się opuszczać na dół poprzedzany i popychany
różańcem świateł. Swiatła zstępowały przed nim i za nim,
nurzały się coraz głębiej, ludzie stękali, skrzypiały chodaki
na szczeblach, czasem zadźwięczał czyjś łamulec lub kilof,
czasem ktoś z ludzi zakaszlał. i
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USTA WA
z dnia 1 sierpnia 1952 r.

Ordynacja wyborcza do Sejmu
Polskiej Rzeczyposp olitej Ludowej
Rozdział

2. Uchwała ta oznaczy równocześnie dni,
w których upływają terminy przewidziane
w niniejszej ustawie (kalendarz wyborczy).

1.

Zasady ogólne.

Art. 8.
ogłasza

o zarządzeniu wyborów
w „Dzienniku Ustaw".

Uchwałę
się

Art. 1.

1. Prawo wybierania ma każdy obywatel polski, który w dniu wyborów ukoń
bez względu na płeć, przynaczył 18 lat leżność narodową i rasową, wyznanie, wy• .
kształcenie, czas zamieszkiwania w obwodzie głosowania, pochodzenie społeczne, zawód i stan majątkowy.
mają wszyst1Cie prawa wy2. Kobiety
borcze na równi z mężczyznami.
3. Wojskowi mają wszystkie prawa wyborcze na równi z osobami cywilnymi.
Art. 2.

Nie mają prawa wybierania obywatele:
do czynnoścl
zdolności
1) pozbawieni
prawnych lub w niej ograniczeni z powodu
choroby umysłowej,
2) pozbawieni praw publicznych 1 obywatelskich praw honorowych prawomocnym orzeczeniem sądu, wydanym po dniu
22 lipca 1944 r„ w czasie trwania pozbawienia praw.

Art. !.
Wybranym może być każdy, komu przy11ługuje prawo wybierania, jeżeli ukończył
lat 21.

Art.
Każdemu

wyborcy

ł.

przysługuje

jeden

głos.

Art. 5.
Głosowa~ można

tylko

osobiście.
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3.

Okn:gi wyborcze.
Art. 9.
są wybierani w okręgach
1. Posłowie
wyborczych.
2. W każdym okręgu wyborczym wybiera się taką liczbę posłów, jaka odpowiada
liczbie mieszkańców okręgu, w stosunku:
1 poseł na 60.000 mieszkańców.

Art. 10.
Państwa

ustala:
obszaru państwa na okręgi wyborcze (ilość, granice, numery),
2) liczbę posłów, jaka ma być wybrana
z każdego okręgu, zgodnie z zasadą określoną w art. 9 U<;t. 2,
3) siedziby okręgowych komisji wyborczych.
2. Uchwałę Rady Państwa (ust. 1). ogła
sza się w „Monitorze Polskim" najpóżniej
w 55 dniu przed dniem wybOTów. Uchwalę
podaje się również do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie obwieszczeń.'
1.

Rada

1) podział

Ro z d zi a

Obwody

ł
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Zarządzenie

2.

wyborów.

Art. 8.
zarządza Rada Pa11stwa nie
na miesiąc przed upływem kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2. Wybory odbywają się w jednym dniu

1. Wybory

później. niż

równocześnie

w

całym państwie.

Art. '1.
Uchwała o zarządzeniu wyborów wyznaczy datę wyborów na dzieli ustawowo

1.

uznany za wolny od pracy, przypadający w
ciągu dwóch miesięcy po upływie kadencji
Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Art. 13.

1. Ilość, granice, numery obwodów gło
sowania oraz siedz:by obwodowych komisji wyborczych ustala:
stanowiących powiaty
miastach
l) w
mięjskie - J?rezydium wojewódzkiej rady
•
narodowej,
2) w dzielnicach większych miast - prenarodowej (Rady
zydium miejskiej rady
Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi),
powia3) w miastach nie stanowiących
tów miejskicll i w gminach - prezydium
powiatowej rady narodowej.
dotyczące ilości, granic
2. Uchwały
1 numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ogła
sza się w dziennikach urzędowych właści
wych wojewódzkich rad narodowych (Rad
Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi)
oraz podaje się do wiadomości wyborców
przez rozplakatowanie obwieszczeti - najpóźniej w 50-tym dniu przed dniem wybo-

głosowania.

Dla przeprowadzenia glosowania tworzy
się obwody glosowania.
Art. 12.

Obwody głosowania tworzy się wedle następujących zasad:
ll obwód głosowania winien z reguły
obejmować 1.500-3.000 mieszkańców,
2) można tworzyć obwody glosowania dla
grup mieszkańców powyżej 300 osób, zamieszkujących w odległości pona\l 10 km od
ośrodka najbliższego obwodu głosowania,
3) można tworzyć obwody glosowania w
szpitalach, sanatoriach i w innych zakładach
oraz w i.akladach pomocy
służby zdrowia
społecznej 1 za'rhHl:ich inwalidzkich, jeżeli
przebywa w nich co najmniej 50-ciu "t\'Yborców.
4) pływające w dniu wyborów okręty
i statki, na których znajduje się co naj-

spolitej Ludowej sprawozdania z wyborów,
w trybie ustalonym przez Radę Państwa,
6) przekazanie akt wyborczych Sejmowi
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w celu
stwierdzenia ważności wyborów.
Art. 18.

Do zadań okręgowej

przestneganiem
1) nadzór nad ścisłym
przepisów ordynacji wyborczej przez ko-,
misje obwodowe okręgu,
skarg na działalność
2) rozpatrywanie
obwodowych komisji wybotczych,
3) rozpatrywanie sk.i.rg na decyzje prezydiów rad narodowych; wydane wskute~ reklamacji w sprawie spisu wyborców,
4) rejestrowanie kandydatów,
obwodowym komisjom
5) dostarczenie
wyborczym urzędowych kart do glosowania,
ti) ustalenie wyników głosowania w okrę
gu wyborczym i przesłanie ich Państwowej
Komisji Wyborczej,
wszelkich materiałów z
7) przestanie
przeprowadzonych wyborów prezydium wojewódzkiej (m. st. Warszawy i m. Łodzi)
rady narodowej.
Art. 17.
zadań

Do

obwodowej komisji wyborczej

naleźy:

przeprowadzenie

głosowania

w

obwo-

dzie,
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5.

Komisje wyborcze.
Art. 14.

2) obliczenie wyników glosowania w obwodzie,
3) przesłanie protokołów głosowania okręgowym komisjom wyborciym tych okrę
gów, w skład których obw·5d wchodzi,
4) przesłanie protokołów glosowania wraz
z kartami głosowania odpowiednio prezydium miejskiej, dzielnicowej, gminnej rady
narodowej.

Dla przeprowadzenia wyborów powołuje
się:

1) Państwową Komisję Wyborczą,

2)

komisji wyborczej

należy:

1)

rów.

4.

Art. 11.

Ro z d z i

mniej 25-ciu wyborców, stanowią obwody
glosowania; przynależność takich obwodów
głosowania do okręgów wyborczych ustala się wedle macierzystego portu okrętu lub
statku,
5) jednostki wojskowe tworzą dla swego
składu obwody głosowania wedle stosunku:
50-3.000 wyborców na jeden obwód głoso
wania.

okręgowe i obwodowe komisje wybor-

cze.

Art. 15.

Art. 18.
1. W skład
czej wchodzą:
stępcy

Państwowej

Komisji Wybordwaj zaprzewodniczącego, sekretarz i 12
przewodniczący,

członków.

2.

Państwową Komisję Wyborczą

Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej należy:
przestrzeganiem
1) nadzór nad kisłym
przepisów ordynacji wyborczej przez okrę
gowe i obwodowe komisje wyborcze,
skarg na działalność
2) rozpatrywanfo
komisji wyborczych, a w
okręgowych
na decyzje w przedmiocie
szczególności
nieważności zgłoszenia listy, w całości lub
w części,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wybo-

łuje

rów, &
4) ··ejestrowanie wybranych posłów 1
wydanie im zaświadczeti o wyborze,
.5) złożenie Sejmowi Polskiej Rzeczypo-

poniżej

Rada

powo-

Państwa.

Art. 19.
1. W skład okręgowych komisji wyborczych wchodzą: prz.ewodniccący, zastępca
sekretarz oraz 6 - 8
przewodniczącego,
członków.

2. W skład obwodowych komisji wyborczych wchodzą: przewodniczący, zastępca
sekretarz oraz 2 - 6
przewodniczącego,
członków.

W obwodach głosowania, liczących
300 wyborców, wchodzą w skład
obwodowej komisji wyborczej: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekre3.

tarz.

'· Okręgowe komisje wyborcze powo?u•
je prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy
i m. Łodzi), właściwe ze względu na siedzibę komisji.
Obwodowe komisje wyborcze powodla obwodów głosowania położonych
w miastach stanowiących powiaty, prezydium rn!ejskiej rady narodowej, a dla obwodów polożonych w mi:o:st::ich nie stanowiących powiatów i w gminach prezydium powiatowej rady narodowej.
5.

łuje

:Art,

U.

;.\rł.

Przewodniczący
obwodowych
komisji
wyborczych najpóźniej ' 36-go dnia przed
dniem wyborów wykładają spisy wyborców
do publicznego wglądu w lokalach obwodowych komisji wyborczych przez 7 dni po
5 godzin dziennie, w pÓrze dostępnej dla
pracujących.

Art. 30.

Art. 21.

1. W ciągu 10 dni od wyłożenia spisu wy~
borców można przez obwodową komisję wy•
borczą wnieść do prezydium rady narodowej, które sporządziło spis wyborców, ustnie
do protokołu lub pisemnie reklamacje przeciw nieprawidłowości spisu, a w szczególności przeciw pominięciu w nim lub zamie·
· szczeniu określonych osób.

Rada Państwa ustali szczegółowe zasady
tryb powoływania okręgowych i obwo«iowych komisji wyborczych.

2. Reklamacje rozpatruje prezydium rady
narodowej w ciągu 3 dni od daty ich wniesienia.

Art. 20.
Państwową Komisję Wyborczą

oraz okrę
gowe i obwodowe komisje wyborcze powołuje się spośród wyborców.

3. Załatwiając reklamacje, prezydium rady narodowej:

Art. 22.
1.

Państwowa

Komisja Wyborcza winna
być powołana najpóźniej 55-go dnia przed
clniem wyborów.
2.

Okręgowe

komisje

wyborcze winny
być powołane najpóźniej 50-go dnia przed
dniem wyborów.
3.

Obwodowe komisje wyborcze winny
45-go dnia przed
dniem wyborów.
być

powołane najpóźniej

Art. 23.
&'.:da Państwa ustali regulamin prac
i wzór pieczęci Pal'1stwowej Komisji Wyborczej oraz okręgowych i obwodowych
komisji wyborczych, jak również określi
obowiązki i uprawnienia przewodniczącego
komisji, jego zastępców, sekretarza i człon
ków.
Art. lM.

Pracownikowi,
który
opuścił
pracę
w związku z wykonywaniem czynności
c:donka komisji wyborczej, przysługuje od
pracodawcy wynagrodzenie za opuszczony
czas pracy.

Art. 25.
1.

Państwowa

Komisja Wyborcza rozz upływem kadencji Sejmu
wybranego w wyborach przez nią przeprowadzonych.
wiązuje

się

2. Okręgowe i obwodowe komisje wyborcze rozwiązuje prezydium rady narodowej, które je powołało, po zakończeniu ich
działalności.

uzupełnia

1)

spis wyborców

bądź

bądź

3) pozostawia reklamacje bez uwzględnie
nia, zawiadamiając o tym reklamującego.
Od decyzji prezydium rady narodowej
reklamacji lub powodującej skreślenie osoby ze spisu wyborców
mogą reklamujący i osoba skreślona ze spisu wyborców wn).eść skargę do właściwej
okręgowej komisji wyborczej, która w ciągu
3 dni rozpatrzy sprawę i wyda decyzję
zawiadamiając o niej skarżącego,
4.

uwzględniającej

Art.

31.

1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu
w czasie między ogłoszeniem spisu wyborców a dniem wyborów, będzie wpisany do
spisu wyborców i dopuszczony do głosowa
nia w obw<J<lzie swego nowego miejsca pobytu. Uprawnienie to przysługuje wyborcy
na podstawie „zaświadczenia o pra:wie gło
sowania", wydanego na jego żądanie przez
właściwe prezydium rady narodowej. Wydając „zaświadczenie o prawie głosowania",
prezydium ra<ly narodowej skreśla wyborcę
ze spisu wyborców z. adn-0tacją: „wyjechał".

.

2. Wzór „zaświadczenia o prawie głosowania" ustali prezes Rady Ministrów.
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Spisy wyborców.

Obw-0dowa komisja wyborcza wpisze do
spisu wyborców i dopuści · do glosowi;tni'l
osoby wchodzące w skład komisji lub peł
niące straż przy komisji,
jeżeli
osoby te

Kandydatów zgłasza się do właśclwei
komisji wyborczej przez zgłosz':!
nie listy kandydatów najpóźniej 35-.i:o dnia
przed dniem wyborów.
2. Listę podpisuje właściwy organ zg?a•
siającej organizacji (art. 35 u.st. 1). Równocześnie ze zgłoszeniem listy podać należy
pisemnie adres, na który kierowana ma być
korespondencja dla organizacji zgłaszającej
1.

okręgowej

2. Sposób sporządzenia spisów wyborców
w jednostkach wojskowych ustali minister
obrony narodowej za zgodą prezesa Rady
Ministrów.
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Zgtaszanie

1. Spis wyborców układa się w alfabetycznym porządku, oddzielnie dla każdego
obwodu głosowania.

J,andydał6w.

zgłaszania

kandydatów na posłów
organizacjom politycznym, zawodowym i spółdzielczym, Związkowi Samopomocy Chłopskiej, Związkowi Młodzie
ży Polskiej, jak również innym masowym
organizacjom spolet-znym ludu pracującego.

2. W spisie wymienia się nazwisko. imi~,
ojca, datę urodzenia i miejsce zamieszkania wyborcy. Spis wyborców podpisuje
przewodniczący i sekretarz prezydium rady narodowej.
imię

ustali

Art. 34,
Kandydaci na posłów
kręgach wyborczych.

prezea

Art. 28.
:Spisy wyborców będą najpóźniej 38-go
dnia przed dniem wyborów pnesłane przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych w dwóch egzemplarzach,

zgłaszani są

w o-

Art. 35.
1. Prawo zgłaszania kandydatów na pow okręgach wyborczych wykonać mogą zarówno naczelne, jak i te1·enowe organy
wymienionych w art. 33 organizacji.
2. Organizacje wymienione w art. 33 WYkonać mogą prawo zgłaszania ka
datów
na posłów samoistnłe lub ł!lcznia.
słów

Komisji Wybor•

Okręgowa komisja wyborcza ogłasza dane o zarejestrowanych listach najpóźniej
25-go dnia przed dniem wyborów.
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8.

głosowania.

Ań.

zgłoszenia należy dołączyć pisemne
oświadczenia kandydatów,
że zgadzają się

47.

Okręgowa
komisja wyborcza zarządza
w danym okręgu. Oświadczenia
wydrukowanie urzędowych kart do głosQ
kandydatów mogą te-.i: być złożone komisji
wania w potrzebnej ilości 1 rozsyła je obokręgowej odrębnie, nie później jednak. niż · wodowym komisjom wyborczym w takim
35-go dnia przed dniem wyborów.
terminie, aby obwodowe komisje wyborcze
otrzymały je najpóźniej 15-go dnia przed
dniem wyborów. Karty do głosowania winArt. 38.
ny być opatrzone pieczęcią okręgowej ko-1. Można kandydować tylko w jednym
misji wyborczej.
okręgu i tylko z jednej listy.
· Art. 48.
2. Kandydować można w
dowolnym
okręgu, niezależnie od mielsca zamieszkat. Karta do głosowania wymienia na.;
nia.
zwiska i imiona kandydatów, a następnie

3. Kandydat nie może wchodzić w skład
komisji wyborczej właściwej dla
okręgu, w którym kandyduje, z wyjątkiem
Państwowej Komisji Wyborczej.
żadnej

Art. 39.
kandydatów na liście nie może
liczby posłów przypadającej

Liczba

przewyi.szać

na dany

okręll:.

Art. 40.
W zgłoszonej liście należy podać nazwł
sko, imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania każdego kandydata. Nazwiska zgłoszo
nych winny być oznaczone kolejnymi nuinerami, poczynając od 1, w porządku pierwszeństwa do otrzymani.a mandatów.

nazwiska i imiona ewentualnych zastępców
zarejestrowanej w okręgu listy, w
kolejności umiesz<.:zenaa na tej liście. Jeżeli
lista ma oznaczenie (godło) zgłoszone w
myśl art. 42, umieszcza się je przed wymienieniem kandydatów i zastępców tej listy.
2. Kolejność umieszczenia list na karcie
do głosowania ustala się według kolejności
ich zgłoszenia w okręgowej komisji wyborczej. Wielkość i rodzaj czcionek powinny
być jednakowe dla wszystkich list.
3. Karta do głosowania zawierać winna
od·powiednią
rubrykę
przemaczaną
dla
umieszczenia przez wyborcę znaku wskazującego, na którą z list głosuje, chyba ża
w okręgu zarejestrowana jest tylko jedna
lista.
4. Wzór karty do ~losowania ustali Rada
Pa1'istwa.
każdej

' Art. 4!t.

Równocześnie

ze zgłoszeniem kandyda.:
może na liście
również zastępców, w liczbie nie przewyż
szającej połowy liczby posłów, przypadaj!\•
cej na dany okręg.

1.

tów organizacja

zgłos.ić

2. Postanowienia art. 37 llst. 3, art. 2l\
i art. 40 stosuje się odpowiednio do zastę
pców.

Karta do głosowania może
wana tylko oo jednej stronia.

Ro

z

organizacja

Art. 44.
1. Przewodniczący okręgowej komisji
wyborczej bada, czy zgłoszona .lista odpowiada przepisom prawa, a o dostrzeżonych
wadach zawiadamia zgłaszającą · organizację
najpóźniej w dwa dni po zgłoszeniu.
Jeżeli

wskazane wady nie zostaną
w ciągu dwu dni, okręgowa komisja wyborcza stwierdza nieważność zgło
szenia listy w całości lub co do poszczególnych kandydatów (zastępców). W razie
stwierdzenia nieważności zgłoszenia tylko
poszczególnych kandydatów (zastępców) listę rejestruje się w zakresie nie dotknięt;'ffi
2.

nieważnością.

ł

zal!ruk()oo

9.

Art. 50.
może

1. Jeżeli zgłoszenie listy nastąpiło zgodn!e
z przepisami niniejszej ustawy, okręgowa
komisja wyborcza z,arejestruje listę, sporzą
dzając w dwu egzemplarzach protokół przyjęcia zgłoszenia, z których jeden przesyła
niezwłocznie do Pa1'istwowej Komisji Wyborczej.
2. Wzór protokołu przyjęcia zgłoozenia
listy ustali Fii.da Państwa.

usunięte

d z i a

być

G~oscwanie.

Art. 42.

Art. 43.

przysługuje

.Art. 21.

Uchwała Państwowej

3. Do

7.

Art. 33.
Prawo

2.

czej jest ostateczna.

listę.

w pisemnym
oświadczeniu, złożonym równocześnie z listą,
wskaz..ać oznaczenie (godło) zgłoszonej listy.

.\.rt. 26.

3. wiór spisu wyborców
Rady Ministrów.

Art. 3'7.

Zgłaszającd

1. Prezydia
miejskich, dzielnicowych
gminnych rad narodowych sporządzają
w trzech egzemplarzach :spisy obywateli
mających prawo wybierania, a zamieszkałych na terenie danej rady narodowej {Spisy wyborców).

1. Decyzję okręgowej komisji wyborczeJ
nieważności zgłoszenia (art.
44 ust. 2) doręcza się niezwłocznie organi•
zacji zgłaszającej listę. Organizacja ta może
w ciągu 2 dni zaskarżyć decyzję do Pań
stwowej Komisji Wyborczej.

w przedmiocie

Art. 41,

komisji tego obwodu, w którym są wpisane
do spisu wyborców, że nie będą w tym obwodzie głosowały. O wydaniu takiego zaświadczenia przewodniczący czyni adnotacją
w spisie wyborców.

6.

u.

Art. 46,

Art. 32.

przedstawią zaświadczenie przewodniczącego

Ro

Organizacje (art. 33) zgłaszają kandyd11.tów zarówno z własnej inicjatywy, jak rówmez spośród osób wysuniętych na zebraniach pracowników w zakładach pracy, na
zebraniach
gromadzkich, na zebraniach
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, pracowników państwowych gospodarstw rolnych i żołnierzy w jednostkach
wojskowych.

Art.

kandydować

2) skreśla ze spisu wyborców osobę, której
reklamacja dotyczy, zawiadamiając ją o tym

nie

3&.

:r. Glosowanie odbywa sł~ w lokalu obwodowej komisji wyborczej bez przerwy
między godziną 6-tą a 22-gą.
2. Głosowanie odbywa się bez względu
na ilość list zareiestrowanych w danym
okręgu.

Art. 51,
1. Od chwili rozpoczęcła głosowania do
chwili ustalenia jego wyników powinni by~
bez przerwy obecni w lokalu wyborczym
przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub jego zastępca i dwaj jej członko
wie.
2. W prz)'1'adku nieobecności tjch os6b
uzupełni
skład
kom' 'i
przez powołanie osób spośród wyborców.

przewooniczący

Art. 52.
1. Przewodniczący obwodowej komisji
wyborczej czuwa nad utrzymaniem porząd
ku w czasie głosowania oraz nad zabezpieczeniem tajności głosowania i w tym celu
może
wydawać
odpowiednie zarządzenia
· porządkowe.

2. Na żądanie przewodniczącego właści
we organy. państwowe oddadzą do jego rozporządzenia odpowiednią straż.

3. Agit;;.cja w lokalu wyborczym w cza•
sie glosowani.a jest wzbroniona.

Ro

Art. 5&.

Art. 60.

1. Przed rozpoczęciem głosowania obwoC!owa komisja wyborcza bada, czy urna
Wyborcza jest próżna, czy na miejscu znajwyborców oraz potrzebna
dują się spisy
jak również czy
ilość kart do głosowania,
w lokalu komisji umieszczone są osłony

Po ustaleniu liczby kart do glorowani~
obwodowa komisja wyborcza przystępuje eto
obliczania liczby głosów oddanych na kandydatów poszczególnych list.

zabezpieczające

tajność

głosowania,

po

czym komisja zamyka i opieczętowuje ur.nę wyborczą pieczęcią komisji.
2. Od chwili zapieczętowania aż do koń
ca głosowania urny otwierać nie wolno.
Art. 54.

1. Przed oddaniem głosu wyborca okazuje komisji dowód osobisty, a w jego_ braku legitymację służbową, legitymację związ
ku zawodowego lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość.
Wyborca nie posiadający dokumentów
tożsamości, uznanych przez komisję za wystarczające, może powołać się na świadec
two dwóch wiarygodnych osób, znanych
komisji obwodowej.
2. · Decyzja komisji w sprawie tożsamo
ści osoby jest ostateczna.
3. Komisja sprawdza, ce:y dana osoba
figuruje w spisie wyborców lub czy posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 31
albo 32. Następnie wyborca otrzymuje od
komisji urzędową kartę do głosowania.
4. Zaświadczenia, o których mowa w
ust. 3, komisja zatrzymuje w celu dołą
czenia do protokołu głosowania.

Ułomni lub niepiśmienni mogą korzystać
-przy głosowaniu z pomocy innych osób.

Art. 57.

1. Głosowania przerywać nie wolno.
Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń
czynności wyborcze były na czas przejścio
wy uniemożliwione, obwodowa komisja
wyborcza może przedłużyć je lub odroczyć
do dnia następnego. Zarządzenie o tym powinno być natychmiast przesłane do wiadomości: prezydium właściwej ze względu
na siedzibę obwo<lowej komisji wyborczej
rady narodowej oraz podane do publicznej
przyjęty w danej
wiadomości w spos"b
miejscowości.

W razie przerwania głosowani.a komisja opieczętowuje urnę i oddaje ją do przechowania przewodniczącemu. Po podjęciu
protokolargłosowania komisja stwierdza
nie, czy pieczęcie pozostały nie naruszone.
2.

ł

1 o.

Ustalenie wyników głosowania
w ob\votb:ie i w okręgu.
.Art. 58,
O · godzinie 22-ej lub wcześniej, z chwilą
oddania głosów przez wszystkich wyborców
przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ogłasza zamknięcie glosowania, po
czym komisja przystępuje do ustalania wyników głosowania w obwodzie.

Art. 59.
1.

Przewodniczący

otwiera urnę

wyborw niej

po czym liczy znajdujące się
karty do głos?wania.
2. Jednocześnie ustala się na podstawie
spisu wyborców liczbę oddanych głosów.
3. Gdyby liczba kart do głosowania w
urnie różniła się od liczby głosujących,
komisja poda w protokole przypuszczalną
przyczynę tej nier~godności.
cz~,

wyn~ków

a ł

nia ponowne wybory lub podjęcie niektóWYborczych, wskazując
czynności
rych
czynność, od której należy ponowić postę
powanie wyborcze.

11.

ogłoszenie

wyborów.

Ro z d z i a

1.
1)

Nieważne f'::\

karty do

aniżeli

urzędowo

inne,

ustalone ' (art.

2) nie opatrzone rieczqcią okręgowej komisji wyborczej.
2. Dopisanie poszczególnych nazwisk nie
wpływa na ważność karty.

Art. 63.

1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza protokół glosowania.
2. W protokole n.alc:i:y wymienić liczbę:
1) uprawnionych do głosowania,
2) oddanych głosów,
3) glosów nieważnych,

oddanych na poszczególnych kandydatów i zastępców.
3. Protokół glosowania sporządza się w
dwóch egzemplarzach według wzoru ustalonego przez. Radę Państwa.
4. Protokół podpisują _wszystkie osoby
wchodzące do obwodowej komisji wyborczej, obecne w chwili sporządzenia proto5) głosów

ważnie

kołu.

Art.

Na podstawie protokołów otrzymanych od
obwodowych komisji wyborczych okręgowa
komisja wyborcza ustala wynik głosowania
okręgu,

Art. 66.
komisja

ważnych

otrzymał

głosów,

większość)

jeżeli

1. Wygaśnięcie mandatu
wskutek:

ważnych głosów.

1. Jęi:el! z powodu nieuzyskania przez
poszczególnych kandydatów bezwzględnej
głosów nie wszystkie
większości ważnych
mandaty d<inego okręgu zostały obsadzone,
mandaty nie obsadzone przydz:iela się zastępcom (art. 41) zgłoszonym na tej liście,
której kandydaci u7.yskali w okręgu najgłosów - według kolejności
większą ilość
um.\eszczenia na liście.
2. Manqat nie może być przydzielony
zastępcy, "-1a którego w okręgu oddano
mniej niż połowę ważnych głosów.
3. Zastępca może zrzec slę pierwszeń
stwa na rzecz następnej z kolei osoby zg!oszonej na liście. Oświadczenie to winno
być zgłoszone Pat'lshvowej Komisji Wyborczej najdalej w ciągu trzech dni od dorę
czenia zawiadomienia o przydzieleniu mandatu.
Art. '71.
Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w
„Monitorze Polskim" wyniki wyborów do
Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
niezwłocznie po ich ustaleniu.

posła
w cf ąga

posła następuje

1) śmierci,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) utraty prawa wybieralności,

(bez-

Art. 70.

mandatu

Art. 77.

każdy

niż połowę

więcej

1 3.

i obsadzenie mandatu
kadencji Sejmu.

4) odwołania posła przez wyborców.
2. Tryb odwołania posła przez wyborców
określa odrępna ustawa.
3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Sejm
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Art. 78.

mandatu posła
W razie wygaśnięcia
(art. 77) Państwowa Komisja Wyborcza zarządza wstąpienie na jego miejsce zastępcy
z danej listy (art. 41), według kolejności
umieszczenia n.a liście, jeżeli nie stracił on
wybieralności. Postanowienie art. 70 ust. 2
sto.suje się odpowkdnio.

Art. 79.
Zastępca może zrzec się pierwszeństwa na
rzecz następn,ej z kolei osoby. Oświadczenie
o ustąpieniu pierwszeństwa winno być zgło
szone Państwowej Komisji Wyborczej naj~
dal.ej w ciągu 7 dni od doręczenia zastępcy
zawiadomienia o stwierdzonym wygaśnię
ciu mandatu.

Ro

Art. 72.

Art. 65.

Okręgowa

naJw1ęcej

z nich

ł

z

dz

a ł

14.

6ł.

I. Przewodn!czący obwodowej komisji
wyborczej przesyła niezwłocznie jeden e.itzemplarz protokołu głosowania w zapieczętowanej kopercie do okręgowej komisji
wyborczej .
2. Karty do głosowania (osobno ważne
1 nieważne) należy opieczętować pieczęcią
komisji 1 wraz z drugim egzemplarzem
zaświa<lczeniami, o
protokołu głosowania,
któ.I"ych m'Jwa w art. 31 i 32, oraz spisem
wyborców - przesłać niez\docznie do prezydium właściwej (miejskiej, dz.~elnicowej,
Prezydium
narodowej.
rady
gminnej)
rady narodowej przechowuje t"' matnialy
do czasu otrzymania dalszych zar!:ądzeń
Rady Państwa.

w

1. Po otrzymaniu protokółów od wszystkich okręgowych komisji wyborczych Pań
stwowa Komisja Wyborcza ustala wyniki
wyborów w całym państwie wedł'Ug okrę
gów wyborczych.
2. Za wybranych uważa się kandydatów,
na których w okręgu wyborczym oddano

głosowania:

47),

Wyga~nięcie

Art. 69.

względna

Art. 6Z.

wyborcza

sporządza

Państwa.

Komisja Wyborcza może
upoważnić okręgowe komisje wyborc:ze do
wystawienia zaświadczeń w jej imieniu.
2.

3) głosów nieważnych,

głosów ważnych,

/
5) głosów ważnie oddanych na paszcze„
gólnych kandydatów i zastępców.
Art. 6'7.
1. Protokół (art. 66) sporządza się VI
dwóch egzemplarzach.
2. Protokół podpisują wszystkie OS'ob:i
wchodzące do okrępwej komisjd wyborczej,
ohecne w chwili sporządzenia protokołu.
3. Wzór protokołu ustali Rada Państwa.

Art. 68,
komisji
1. Przewodniczący okręgowej
wyborczej przesyła niezwłocznie jeden eg·
zemplarz protokołu w zapieczętowanej kopercie do Paiistwowej Komisji Wyborczej.
2. Drugi egzemplarz protokolU wraz z prokomisji
tokołami głooowani.a obwodowYCh
WYhorczych i innymi materiałami z. przeprowadzonych wyborów - należv Il!Pzwło
cwie przesłać do prezydium wo!l"wódzkieJ
(m. st. Warszawy i m. Łodzi) racty narodowej. Prezydium rady narodowej przechowuje te materiały do czasu otrzymania
dalszych zarządze1'i. Rady Paó.stwa.

Art. 80.

Państwowa

Koszty

z

związane

Art. 81.

1. Jeżeli w głosowaniu wzięła udział
mniej, niż połowa uprawnionych do głoso
wania w okręgu, Rada Państwa na wnio•
sek Państwowej Komisji Wyborczej ogła
sza w ciągu dwóch tygodni od daty pierwszych wyborów zarządzenie o przeprowadzeniu ponownych wyborów w okręgu.

przypadku, jeżel!
2. To .samo dotyczy
nikt z kandydatów w okręgu wyborczym
nie uzyskał bezwzględnej większości waż
nych głosów.
•
3. Ponowne wybory odbywają się w try•
bie przewidzianym niniejszą ustawą na
podstawie spisów wyborców sporządzonych
dla pierwszych wyborów.
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Ważność

z wyborami pokrywa BiQ

budżetu państwa.

Art. 73.

1

stawienie:
1) osób uprawnionych do li(łOsowan!a.
2) oddanych głos<_)w,

Pn:episy przejśc2owe
i końcowe.

1. Państwowa Komisja Wyborcza wystawia wybranym posłom zaświadczenia o wYborze według wzoru ustalonego przez Radę

protokół obejmujący dla całego okręgu ze-

4)

Ro z d z i a

Ustalenie i

Głos uważa się

za oddany na wszyst•
kich nie skreślonych kandydatów i zastęp
ców listy, na którą wyborca głosował.
2. Jeżeli na karcie do głosowania nie
umieszczono znaku przewidzianego w art.
55 ust. 2 albo gdy znak ten umieszczono
przy dwu lub więcej listach, głos uważa się
za oddany ria kandydatów i zastępców tej
listy, która wydrukowana jest na l\.arcie
jako pierwsza.
1.

4) głosów ważnych,

Art. 56.

dz

Art. 61.

Art. 55.
1. Po otrzymaniu karty do głosowania
wyborca udaje się do pomieszczenia za osłoną, gdzie zaznajamia się z kartą do gło
sowania.
2. Jeżeli karta do głosowania obejmuje
dwie lub więcej list, wyborca umieszcza w
przeznaczonej <lo tego rubryce karty <lo
głosowania znak wskazujący, że głosuje na
kandydatów i zastępców określonej listy.
3. Wyborca ma prawo skreślania poszczególnych kandydatów lub zastępców
listy, na którą głosuje.
4. Następnie wyborca podchodzi do urny i w obecności komisji wrzuca do urny
kartę do głosowania, złożoną w ten sposób,
.aby strona zadrukowana nie była widoczna
(art. 49).

z

ł

Pisma w sprawach wyborczych wolne
od opłat skarbowych.
Art. 82..
Członkowie

komisji wyborczyc;h otrzyzwrot kosztów podróży, jeżeli mieszkają poza miejscem urzędowania komisji.
2. Wysokość kosztó~odróży oraz zasady ich pokrywania i wypłaty ustali prezes
Rady Ministrów.
1.

mują

Art. 83.

Obrony Naro.
ministra
Uprawnienia
dowej, o których mÓwa w art. 26 ust. 2,
przysługują w stosunku do wojsk wewnę
trznych ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego.
Art. 8·1 • .

1 2.

wyborów.

są

Kto dopuszcza się przestP,pstw przeciwko
w spray.rach publicznych, podlega karom przewidzianym w Kodeksie Karnym.

gło.sowaniu

Art. 74.
Art. 85.
1. Wybory unieważnia się, jeżeli dopuszczono się przy nich przestępstw przeciw
publicznych lub
głosowaniu w sprawach
naruszenia istotnych przepisów niniejszej
ustawy, a przestępstwa te lub naruszenia
przepisów mogły wywrzeć istotny wpływ
na wynik wyborów.

2. Wybory unieważnia
lub obwodzie, w którym
na nieważności.

się

w tym okręgu
przyczy-

powstała

Art. 75,

O ważności wyborów rozstrzyga Sejm
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w trybie ustalonym uchwałą Sejmu.
Art. 76.

wybory Sejm Polskiej
Unieważniając
Rzeczypospolitej Ludowej unieważnia mandaty pochodzące z tych wyborów, a Rada
Państwa zarządza w granicach unieważnie-

1. Postanowienia niniejszej ustawy o zakresie działania Rady Państwa odnoszą się
odpowiednio do Rady Państwa, działającej
na 1_:>oq~tawie ustawy konstytucyjnej z do:a
19 lutego 1947 r. i art. 3 przepisów wprowaRzeczypodzających Konstytucję Polskiej
spolitej Ludowej.
2. Terminy zarządzenia i przeprowadze·
nia wyborów do pierwszego Sejmu Polsk:ej
Ludowej określa art. 7
Rzeczypospolitej
przep1sow wprowadzających Konstytucję
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Art. 86,
Wykonanie ustavvy porucza slę Radr.ie
Państwa, prezesowi Rady Ministrów, mini·
stron:i: Obrony Narodov.rej, Bezpieczeństwa
Publicznego, Finansów i Sprawiedliwości
Art. 87.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.

Rozpoczynamy budownictwo „plombowe" Mijają

Czerwone karnety

- karnety

J grupa

Budowę 1~7

Białe

li
Program

zapl1anowan(o na rok przyszły

grupa

'

dzisiejszej wycieczki

. 'ka 1• „orb'1su"
,,Dz1enm

do Warszawy
rzeclstawia

on

się

P Wyjazd z
z Dw. Kaliskiego

następują<:o.

godz. 7.05
specjalnym, zrad'iotonlzowanym.
W Warszawie na Dw. Głównym
Clo wyeleezkl dołą<:zają t1lę prz.eŁodzi

0

poeiągiem

„Orbisu",

wodniey

po

nowych domów w śródmieściu

czym

wszys-cy spacerem idą w k1erunku
l\IDl\I,
Po Z'W'ledzenlu MDM l Pl. Jtonstytu-cji grupa posladają<:a karne
ty obiadowe udaje się na obiad
do rutaura-cJI „Polonia" w Al.
JerozoltmSkl<:h. Potem grupy 7.wle
Clzalą mia:sto oraz wystawę X-le.
cie PPR.

Budownlctwo mle!lzkanlowe reprezentowane 'było dotychczas w Łodzi wyłącznie
przez budownictwo <>siedlowe. Powstały n&\Ue osiedla
robotnicze na Stokach, Starym Mieście, Bałutach na
ullcy Ziołowej.
Budowa osiedli ,Jako celowa i słuszna będ7lie w dalszym ciągu kOnf?;nuowana,
ale oprócz tego w: przyszłym
roku rozpoczyna się po raz.

pierwszy budownictwo rozproszone lub, Jak to w JęzyIm fachowym brzmi „plom-

łxlwe".

Na czym ono polega?
Budownictwo plombowe. będzie lokalizowane w ten sposób, aby wypełniając niezanowymi
place
budowane
gmachami nadać ulicom charakter pełnej zabudowy i w
ten sposób uzyskać duży efekt architektoniczny.
W Łodzi w pierwszym rzu- - - - - - - - - - - - - - . cie ropoczniemy budowę 17
domów rozproszonych po ca-

Duży

wybór

galan~erii

skDrzanej

w sklepie CHPS
przy ul. Piołrkowskeej 84

łym śródmieściu.

Oto adresy projektowa.
nych budynków mieszka!nych: Nowotki 87, Wólczańska róg Kopernika, Sienkiewic7,a 8, Napiórkowskiego 29,
Piotrkowska. 290, 269, Narutowicza 8-10, 43, 71-73, Lindleya 4, Północna 5, 7, 9, 11,
(.ieden ogromny blok). i 25,
Traugutta 16, Zachodnia. 53,
Napió1·kowskiego 46-48, Kopcińskfego 37 f 35a.
Będą to gmachy nowe, zbudowane na pustych placach.
Stare fundamenty istnieją je~

Spacer statkiem po W4~le odbę
Sl<lep wzorcowy C<mtr. Handl.
dzie się około godz. 13 do 15 dla Przem. Skórz.anego pr:i;y u.I. Piotr
Jl grupy l 15 do 17 dla I grupy.
kOW$klej 84 rozporząd,z.a obecnie
Na statkn oraz Pl. Konstytucji bogatym asortymentem~ towarów.
uwagę zasługują
Na szczególną
wystąpi ze<flPÓł artystów łódzkich,
który razem z wycle-czką Jedzie efektowne i trwale. tol'lby damdo Warszawy. Zespół ten w <:1!a- skle na zakupy zrobione•o: odpad11ie jazdy da koncert przed mi- ków skórzanych w cenie od 81
krofonem zaJnstalowanym w po- do 100 zł oraz z takiegpż materialu zrobione mocne tornistry dla
cląg11,
młodzieży 15zkolneJ w cenie 87 zł
U.ezestnf.cy wye!ecskl pod>Jlelenl 50 gr.
Sklep posiad.a rćwnieł tanie
I grupa
t:Dstall na dwie grupy:
II praktyczne wa.Ji.zikl z f!erszpanu
otrzymała -czerwone karn€ty,
czyli prasowanej 1 przetłuszczonej
Jrupa białe,
Halina Kowalczyk za.trzymała
fibrowe
wa'llzkl
Sz.czcg6łowy program dl& ka~ llektury. Są też
t!ej grupy otrzymają poszcze·i:ólnl ora'Z dla pań, na okres. jesienno- się na chwilę przed wystawą noprzew<>dnl.ry i do nl-ch należy zimowy - krótkie futerka tzw. wego sklepu przy ul. Nowotki s.
ostatnio : znacznie Mamusia dopiero przed kilkoma
lejbiki, które
:zwraeać się po wszelkie lnformadniami wyraziła <:hęć uzupełnie
(a)
staniały,
t:Je.
nia ~przętów gospoda11skleh nowy
Odjazd !I Warna.wy - l'Odz.
mi szklankami, mówiła równleli
11.18 z Dw. Głównego. Przyjazd
coj o glinianym garnku, w któClo Łodzi na $taeJę Chojny, gdzie
rym można by zakwasić ogórki,
I
'
I
zarezerwowane
będą oez&k!wać
A tJ na wystawie było I j~dno I
(J.)
*ramwaje.
drugie. Jak informował napis,
II t11rnus sprzę'ty te można było nabyć bez
się
Rpzpoczął
wczasow w mieście dla dz1"Ci pieniędzy. Za stare. szmaty, maw wieku szkolnym od 7 lat do kulaturę lub butelki .••
14. '\Vczasy są zorganizow'3.n<~
Halinka nie namyślała się dl11* Dz;ił o godz. U nastąpi otwar- w następujących parlrnch go. Pobiegła do domu, wspólnie
cie przychodni lekarskiej w ZPB łódzkich:
Park im. 3-Maja 7. matką wyszperały klika nienaprzy ul. Wól~m. Liebknechta,
Szkoła Nr 130 Ruda Pabiil- dających slę Już clo użyeia $Ztuk
czański ej 225.
* liandydatom dO'pusz-cwnym do nicka, Park Ludowy, P'lrk starej odzieży - któi:ych sporo
egzaminu wstępnego na I rok stu im. Mickiewicza i
nowoot- jest w każdym domu - I prędko
Cliów AM zostaną ·wysłane w ter- warty punkt dla dzieci z dziel- dokonała transak-cjl. Wy<:hodząe,
minie do dnia 3 sierpnia br. indy
Widualne zawiadomienia r_;. domu nicy Chojen i Górn~go Ryn- Lrzymala Już w ręku pożądany
r; poclaniem dokładnego adresu i ku w Parku im .T. Pon.ia~ow garnek, Ogórl<I d<>skonale Alę ugodziny egzaminu wstępnego.
skiego, dojazd 14 obok ul. In- kwaszą, Zostało r6wniet parę zło
W sprawach wątpliwych należy żynierskiej.
ty<:h· na cukierki, skle·p bowiem
zgłaszać się do Komisji Uczelniaprzyjmują kierow- połowę wartoś-cl przynle·siony-ch
Zapisy
ne.1 w Łodzi przy ul. Lindleya G,
nicy punktów od godz. 9 ra- odpadków wypla-ca pien!ędr.ml.
I piętro.
Kandydatów na I rok studiów no do godz. 17. codziennie do
Otwarty w poniedziałek ł punkt
Akademii Medycznej obowiązują
dnia 5 sierpnia br.
skupu odpadków użytkowych Pań
nastc.puJące egzaminy:
pisemny z biologii 9 sierpnia, p1stwowe.J Zbiornicy Wojewódzl<!ej
11emny z chemii l i sierpnia, ustprzy ul. Nowotkl 8 z ka:Wym
;ny z nauki o Polsce i świecie
dniem zdobywa sobie. większe po
\\;spólczesnym.
wodzenie. lV pierwszym dniu
*Od 2 sierpnia 195~„~· w kl.na<;~
wprawdzie •obrót wynosił tylko
Lodzi: „Polon11 , „Wisła ,
bt.
„Wlókniarz", „Wol„Bałtyk",
H z!, w drugim wzrósł do 90 zło
oraz od 3 sierpność" , „Gdynfa
tych, a w środę drzwl się Jut
nia 1952 r. w kinach wojewódzprawie nie zamykały. Co chwlla
kich:
Bałtyku 1 PoPiotrków - w
wchodzą do 5kłepu kobiety lnror
Zdarzają się ostatnio <:zęst.e wylonii, Radomsko ...1. w Wolności, padki odmawiania
przez sklepy mu,jąc się o warunki nabyda
Kutno - w Polonii, t.owicz - w
Zgierz - w Wolności, rej estra-cj.l bonów mlęsno-tłus7.czo szklanek, po!l.stawel<, talerzy, <:zal
:Polonii
Sierad;. - w Wolności, Tomaszów wycll emerytów. Jak nas lnformu nll<ów do herbaty a zwla.szcza
wyświetlany Je Wydz, Handlu wszystkie skle garnl<ów gl!nlanycl>. Rueh Jeszcze
- w Przedwiośniu,
normalnym prol(rabędzie przy
hardzi.el zwiękiszy slę gdy do
rejestrować bomle podwójny numer Polskiej py są obowiązane
sklep-u nadejdą wiadra I Inne
ny emerytów.
Kroniki Filmowej nr 31 l 32.
N(e bez winy są tu ln!trul<'t.o- sprzęty, a będzie to miało mlejsSoecjalne wydanie tel kroniki
którzy nl.eodpo- ce Jut nledlugo.
prz:vnosl wiado~ości ze Zlo;u Mło rzy rejon<>\\"!,
Wszystkie sklepy PZW, kt6sklepy o l<:h
dych Przodowników. oddRn a Mar wledn!o Instruują
t
l
b
·
Mle<zka11zalkowskiej Dzielnicy
1rych Łódź I1czy o e-cn e cz ery,
nlowej l uchwalenia· Konstytucji. obowiązkach. (a)

dynie przy ul. Napiórkowskiego 29 i Nowotki 87. Kubatura
bloków wynosi
wszy.stkich
139 tys. ms. Zmieści się w
mieszkalnych
niej 1440 fzb
sklepów.
pewna ilość
oraz
Sklepy powstaną w domach
przy ul. Narutowicza 73, Napiórkowskiego 29, Piotrkowskiej 269 i 290, Narutowicza
48, 8-10 i 43, Traugutta 16,
Domy będą 3, 4 i 5 piętrowe. Wszystkie mieszkania zaopatrzy s.ię w pełne luksusowe urządzenie jak centralne
ogrzewanie, łazienki, gaz itp.
Na budowę nowych 17
gmachów Łódź przyrzeC7..one ma już potrzebne kredyty, które pozwolą w roku
1953 wykończyć budynki w
stanie surowym. Całkowite
wykończenie i oddanie do
użytku nastąp! w roku 1954.
W tej chwili opracowywana
jest dokumentacja techniczna
dla projektowanych budowli.
Wykonują ją: Miejskie Biuro Urbanistyczno-ArchitektoMiastoprojekt
niczne,
Centralne Biuro
Wschód, i
Studiów i Projektów Budownictwa Gospodarki Komuna!nej. Gotowe założenia projektowe są w tej chwili rozpa(kas)
trywane przez MKPG.

I

Atrakcyjne towary w sklepach PZW

można nabyć za odpadki

n turnus
,

wczasow w m1esc1e

w sprawie

rejestrowania bonów

11

dla emerytów
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SOBOTA

2

~T.fl\.l

architektury nad Olo\".

kulturalny
"Przegląd
2-52" g. 17. JR, ]9
NOWY (Więckowskiego 15) ,.Awantur:i na Vłsl" g.
Alfonsa
20. Program dla najnieczynny
J'l'l Hl,,
młodszych „Koni!< Gar
POLSKIEGO
WOJSl>A
busek" godz. 16.
Sz;czepan&
(.Jaracza 27-29) od 1.8
l\ff,ODA GWARDIA !dla
do 1.9 nieczynny
Zielona 2)
młodzieży POWSZECHNY (Obr. Sta
WAŻNE TELEFONY
g. 16,
,.PierwszC dni"
Jingradu 21) g. 19 „Zwy
Pogot. Ratunkowe 254-44
18, 20, dozw. od lat 12
kia sprawa"
8
Pożarna
Straż
Kom. Miejska MO 253-60 l..ETNI (Ptotrloowska 94) MUZA (Pabianicka 173)
Miej$kl Ośr. Infor. 159-15
,,Sek1·et.arz Re,ikomu",
g. 19.30 „ObJeżdźalnla
dod. „czy wlo-cle że„.
t;połeezna"
5-51", g. 18, 20, dozw.
MALY (Traugutta 1) g
od lat 12
19.30 „Zielony gil"
(P1otrkowska
. POI,ONIA
noce•• g.
I
67) „Dn!
A. S. nr 4 (Przejazd 19),
20.30, dozw.
18.30,
n.30.
1
A. s. nr 7 (W61czańska
K,INĄ•
12
lat
od
37), A. s. nr IO (Piotrlrnw
Eka 193), A. S nr 18 (Zgier
(Żerr>rn ·
ska 146) A. S. nr 22 (No- BAJKA (Franc1szkańska PRZl':DWl'l~NrE
skiego 74) „Kariera w
31) „Szalony lotnik" dod.
A. S. nr 34
wotkl 12),
Paryżu". t!od. ,.sp;;zyA
(Wojska Polskiego 5n), A. • „Pomorze Zachodnie".
za Łabą g
s. nr 35 (Dąbrows.kiego g. 18, 20, dozw. od lat 7 mierzeńcy
20, dozw. od lat 18
18,
24
j?>·s nr 41 (Al. Koś- BAł.TVI( <Narutow1rza 20) REKORD (Rzgowska 2)
bojowy" g.
„Chrzest
15,30, JU, 20.30, dolw. od
nlec:zynne i. p.)wodu reciuszki 48) dyżuruje co1 t 7
dz:enf\ie
montu.
a
DVZUlł POł.OZNICZOGDYNIA (Prze1azd 2) ROMA (Rzgowska 84) GINEKOLOGICZNY
n.ukowo-ośJutra".
Program
„Człowiek bez
Dziś dyżuruje całą dowialowy nr 36-52 PKF
dnd „Nas~e dzieci" g
bę szpital Im dr H. Wo!!
nr 31-52, dod. „Zabytl•l
ul Lagiewnlcka 34.
13, .20. c<ozw, od lat 14
SIERPIE:ię

rn. ts

•

6 DZIENNIK

ŁOl'lZKI nr

184 (2500)

Hczn!e odwiedzane przez ludktóra przynosi zużytą okorki <:•Y
dzleź, ścinki, butelki,
makulaturę, otrzymująe wzamlan
pl€nlądze lub artykuły goopodarskie. Ponieważ U·Chwała Pre2ydlum Rządu przewiduje otwarcie.
na terenie Łodzi i woJew6dztwa
ogółem 15 te.go rodzaju sklepów,
Bodzt wzro6nie
liezba kh w
wkrótce do R, a 1 sklepów powsta
nie na prowin<:Jl. \V III kwartale
br. Bklepy te zostaną obfkle zaopatrzone w szereg poszuki·wany-ch na rynku artykułów, gdyż
CZW podpisała ostatnio odpowie
dnie umowy na dostawę towarów
z Centrogalem, Argedem, Centra
Centralą
Ią Handlową Ceramiki,
Handlową Przemysłu Metalowego
I Centralą Tekstylną. (sl)
są

ność,

a remont

miesiące
wciqż

skarżą SiA mieszkańcy
~

„Burza

Teatrze Nowym

mało

„MDM" i „Mewy
w

SOBOTA, 2 SIERPNIA
DzlennLk. 6.50 Tańce !udowe różnych narodów. 7.50 Stan
pogody i program dnia. 7.55 Wiadomości poranne. 8.0o Muzylca operowa. 8.30 Aud . dla obozów I
kolonii letnich . B.52 Przerwa. 11.45
11.57 sygnal
Głos mają kobiety.
i hejnał. 12.04 Dziennik. 12.15
Przerwa. H.oo Powt. dzlennil<a .
14.11 P ogram dnia. 14.15 Koncert
chóru rozgł. poznańskiej PR. 14.35
„Zniwiarkau pieśń M. Krzyńsl<:iego wyk. chór i ork, PR. 14.40
prasy Iiterackie.1. 14.50
Przegląd
Koncert solistów (płyty). 15.09 Ko
munikat o stanie. wód. 15.IO AudycJ!\. llteracJ<a. 15 .30 Aud. dla
16.00 Muzyka popularna
dziefti.
(płyty) . 17.00 Wiad. popoludniowe.
17.45 Nowości poetyckie. 18.00 Kon
cert z okazji 25 roczn. utworzenia
Armil Ludowej. 18 .30
Chiństciej
Utwory skrzypcowe w wyk . s.
Rachonia . .19.30 Muzyka i aktualna
(;ci. 20.00 „Przy sobocie po roboM.26 Wiad.
cie". 21,00 Dziennik.
sportowe. 21.30 Aud. "' cyl<lu „Nai
oięknie:\sze sonatv forteolanowe"
- płyty. 22.00 Reo. z Olimpiady
w Helsinkach. 22.30 Muz. rozryw
1 tan. (płyty). 23 .00 Muzyka tanecz
na w wyk. ork. tan . radia wegier
skie~o oraz so!i,tów. 23.fiO Ostat.
24.00 Koniec audycji l
wiad.
hymn.

M' f
Starego tas a

Codziennie rano Stanislawafryzjersldm. Również . i zleK. zamieszkała przy ui. Bo- ceniodawca tych ~rac. - Dyjowników Getta 24 pierwsze rekcja Budowy Os~edh Robotswe kroki kieruje w strone niczych - wykazuJe zbyt maokna. Może zakończono już łe zainteresowanie remontem
remont baru i przywii>ziono tych lokali, które służą zanaj<istotniejs~ych,
mteko? Mqż idzie na 7 do pra- spokojenkt
cu trzeba również nak(Lrmić codziennych potrzeb r:i1es~
małą Kazię, która glośno do- ka11ców Starego Miasta i naJmaga się mleka. Ate bar miesz bliższej okolicy.
Lekceważący stosunek wy
czqcy się pod nr 23 również
instytucji wymienionych
rei dzisiaj jest zamknięty raża się m. in. również I w
mant trwa. Szyb11 pochl.a.pane
ten sposób, ·że nie odpowia.
wapnem, a w środku pustka
dają one wcale na liczne pli cisza - oto obraz baru od
śroienne monity Miejskich
dwóch prawie miesięcy. A
Zakładów l\tleczarskich I Sp_,
ekspedientka mówiła, że re„Zjednoczenie", które kilka.
mont trwać będzie tytko dwa
krotnie ·interweniowały w
tugodnie.„
sprawie przyspieszenia reNie ma rady, znów trzeba
montów lokali.
iść szuka.ć mteka u przek:;Ten niezdrowy objaw lekr:-ek.
potrzeb ludności
Podobnie myśli 1 postępuje ceważenia
zamieszkałych w naj- przez obie instytucje powiwiele
bliższej okolicy kobiet - ma- nien zostać natychmiast zlik„
Mieszkańcy Staktóre od roku widowany.
tek i żon bowiem
się w mleko rego Miasta mają
zaopatrywały
przy pełne prawo do korzystania z
barze
w
nabywane
23. placówek, uruchomionych dla
Getta
Bojowników
ul.
(.si)
6 czerwca rozpoczęto w barze ich dobra i wygód.
tym remont, który już dzisiaj
można określić jako niekoń
li
czący się. A należało tu tylko założyć żaluzje, usunąć
grzyb ze ścian oraz odświe- W
zresztą lokal.
niewielki
żyć
Po przerwie urlopowej' Pań
Dwa tygodnie, to aż nadto
stwowy Teatr Nowy rozpoczyna
na wykonani:'! przedstawienia od niedzieli 3 sierczasu
wiele
tych robót. A tu mijają mie- pnia znakomitą sztuką Aleksana końca remontu nie dra Ostrowsl<iego JtBurza 11 1 która
siące,
zeszła z afisza w pełni powodz.e•
widać ..•
nia.
Historia prawie że identyAkcja sztuki rozgrywa się w uw biegłym wieku, w środowisku ma
czna ma miejsce obok lokalu fryzjerskim, mieszczą łomleszczańsklego kupiectwa, Autor pietnuje świat ciemnoty I bacym się w tym samym domu. gno moralne ówczesnego ustroju
tym samym carskiej Rosjl.
Tu również w
czasie co i w barze mlecznym
W czołowych rolach wystepują:
Bohdana
Chojnacka,
I zanie- Jadwiga
rozpoczęto remont.
Kazimierz Dejmek, SeweMa.jda.
zachano go. Nowoczesny
rym Butrym, Marla Blalobrzeska.
Sp. „Zjed- Adam Daniewicz, Gustaw Lutkiefryzjerski
kład
noczenie" zieje pustką.
wicz i inni.
Poc~ąteik przedstawień o godz!·
A spółdzielnia włożyła wie
Ie wysiłku f poniosła nfo nie 19,

kpsztów aby tę przed
placówk~
otwartą
rokiem
spopularyzować i zjednać Jej
gdy reklientów. Teraz mont z<>stanie już zakończ<>
ny _ pracę tę trzeba będzie
rozP-Ocz~ć od nowa.
Budownictwa
Zjednoczenie
Miejskiego nr 2, które siedzi11 bę swoją ma prawie, że naOremontowanych
przeciw
biektów, bo przy ul. Bojowsprzedały
są już
stanowczo
ników Getta 18,
obowiązki i
łódz.'klch. lekceważy swoje
Wczoraj w kioskach
ukazały s.ię już w sprzedaży nowe zobowiązania.
„MDM"
papierosów gatunki
Ono to bowiem miało wy;
(kosztują ·;s gr) i „Mewy" (25 gr).
papierosy dzięki miłemu konać remo·nty w wymienioNowe
aromatowi spobkały się z pozytyw nych
w terminie
lokalach
(a)
ną oceną pala.czy.
dwutygodniowym, od 6 czerw
ca począwszy w barze mlecznym i od 1 lipca w zakładzie

S.30

trwa ..•

NIE IGRA"

ZE

\.
ŚMIERCIĄ

B

SPRAWA
SKOMPLIKOWANA
„Panie Redaktorze! Wycho•
dzqc z gmachu Poczty Glównej przy ui. Przejazd zauwazylem, że pracownik po.C\zf)J
opróżni.ajqcy skrzynki ·z Listami wysypał zawartość czerwo
nej skrzynki do swego worktt.
a następnie do tego samepo
worka zabrał zawarto.1ć skrzytt
ki zietone.i. Wydaje mi się to
trochę dziwne, bo jeżeti jedna skrzynka jest dla koresi,ondencji miejscowej, a dru·
ga dla zamiejscowej, to chy•
ba nie po to,„ aby w efekcie
zawartość obu skrzynek w~
C.rowala do jednego worka,
•I. 1'ÓŹniej tirzędnicy na nowo
Czytelnik
rozdzielali.
!i.~ty

W. P."

jak spra.w•
Sprawa jest upalne letnie niedziele dzHiśmy nieco skomplikołodzianie szukaJ·ą ochłody w wana.
zasadzie skrzynki
cieniu drzew i krzewów, par- pocztowe opróżnia Urząd Pacz
ków, ogrodów i innych tere- towy Łódź 2, który miefri się
Setki j ty- na Dworcu Kaliskim, wyj11wzielonych.
nów
ł
·
siące osób spędzaJą ca y dzień jqc korespondencię do dwóch
na Zdrowiu, .Julianowie, He- worków: oddzielnie miejscową
lenowie w Rudzie Pabianickie.i. i oddzietnie zamiejscową, przy
Bardzo wi.elu mieszkańców czym korespondencja miejsconaszego miasta Wybiera się wa odsylana jest na Pocz+ę
Robot1 MAJA (~awn
również do Ła~ie\vnik, gdzie Glówną, do urzędu nr 1. Na(dla młodz. Kinikl rriamy piękne lasy oraz sze- tomiast skrzynki przy Poczcii;
lińskiego 176) „BohateMandżurii" g.
rowie
Głównej opróżnia urząd nr l
reg malowniczych stawów.
17.30, 19.30, dozw. od
Stawy są rzeczywiście ma- ao jednego worka, a 'PóżnieJ
lat 12
jednocześnie lilsty rozdzictajq urzędnicy, ce
ale
lownicze,
Złotnol
i0.1 usz (Nowe
W d jest oczywiście pracą zbędnq.
.
· b
b d
dod.
„Ostatni rejs" o a
ar zo nie ezp1eczne.
„Swięto lotnictwa" g.
Na nasze pytanie: dtaczegt'r
W nich głęboka, pełna wirów
19. dozw. od lat 14
- poczta powiedziała, że nie
lodowatoprzepływających
i
(K111ńsklego
STYLOWY
zimnych prądów,
123) „N~dznky" n se~.
wie, następnie zawstyd.zHa si(
dod. „Czy wiecie że.„
stawów i obiecała nam, że gwoli ti·
brzegach
Przy
4-51 g. 16. 18, 20, dozw
miejskie umieściły sprawnienia pracy, będzie ztI·
władze
od lat 14
tabliczki, zakazujące tu ką· stosowanu oddzietny worel• dt
~WIT cBaruck1 Rynek Il
„Stalowl bojownicy" ostrzeienia korespondencji miejscowej.
Niestety
pieli.
dod. „Polowanie na !tel
nie przez wszystkich trakfiny" g. 18, 20, dozw
JUŻ NIE BĘDZIE
towane są serio. Co rok
ROZGJ,OSNJA ŁODZKA
od lat 14
LILIOWO
481
zdarzają się przeto wypadki
TATnY
o szyny" dod
„Flltwa !Sienklew1cza
W związku z tym, że nas;;
„w kralu so.c.lalizmu" ft.15 Wiadomości dla wsi. ft.20 niedoz~· olonej kąpieli i tra- Reflektor zauważył na polach
glcznej śmierci w odmętach
5-!\l g. 16, 18. 20. dozw „Młodzieżowcy z POM Zaoale opo
Widzew kwitnqc€
PGR
t
wiada.ią o Zlocie". 7.20 „z mikrood lat 7
s awu.
W!Sf,A cPrze1azd 2) - fonem przez miasto i wieś". 7.35
a beztrosl<fl
1óżowo-litiowo,
szukający csty i napisał o tym. dyrekcja
Wycieczkowicze,
sl<01i.czy sl<' lu- Muzyka rozrywkowa z płyt. 8.50
„B6.I
tro", g. 15 30 18, 20.30, Program lokalny na dziś. 13.20 odpoczynku w Łagiewnickich zespołu PGR Wenecja wydatti
Koncert orle lódzk. rozgl. PR od. lasach nie chcąc narażać sweclozw. od lat 12.
wszystkie
że
zarząd.zenie,
!Próchn1· E. Ciukszy. 16.20 Aud. dla m'oWŁOKNIARZ
n1ka 16) „Kawaler Zło- dzieży 16.35 Koncert ork ŁRPR go życia, winni pilnie prze- chwasty ma.ją być usunięt€
tuw
kąpieli
zakazu
strzegać
mikroz
..
teJ Gwiazdy", g. 15,30. pd A. Tar„kiego. 17 15
jak najszubciej, a sprawozda18. 20.30. dozw. od lat 12/ fonem przez m1asto I wt eś". 17 30 tej szych stawach Szcze«ólnie nia z a,kcji mają być zlożon<:
~tkom
· d
1
·,
WOLN.OSC (Nao1órkow · W 31 roczntcę śmierci Enriro Caao .1 sierpnia br.
skiego 16) „Pruczu<'lP" ru~o - pieśni ! piosenki wlo•l<ie. "':::zna ro. a przypa a m, '
g. 16, lR,15., 20.30, dozw. IR.50 Fragment report. s. Pistaka · ktore w zadnym wypadku nie
W związku z tym .1esteśm1+
pt. Chłopski gniew. 19 .00 Rytmy \powinny zezwalać swym dzie- przekonani, że na polach PGR
od lat 7.
7.ACHĘTA (Zglhska 261 taneczne. 19.15 Felieton tv<!odnlo: ciom na wchodzenie do nielir) Widzew nie ukrył się już cw1
d
j
.
nieczvnne z powodu wy w oprac. A. Oc.hocklego, 19.20 b
.,.. 3eden oset,
•
ezp1eczne wo Y.
Program lokalny na 'jutro. ,
remontll,

w
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Gdy nowe zwycięża

Śl d

~~~r~:::~,'!'. Coraz więcej chłopów zS;~;;,k~e;·~;;;iu krzvia
tallczneJ sklepów,

b
d I
•d • d
WI ZI rogą O epszego y U
ł

czy ·to na od-

~:k~ z~~i::~:i:1a s~r::!~~;

::-

Było lipcowe skwarne po<Sługi. Kllkak:rotnie też pl 6 auśmy·
o różnych ustenkach w praey za- ludnie. Mieszkańcy gromady
kładów gastronomloonych nasze- Sadowiec-Wrzosy zeszli z pól,
aby posilić się i nieco odpogo miasta.
Nle wszy9tkle notatki 'Z?1alazły cząć po znojne.i pracy przy żni
;Już oddźwięk we właściwych In- wach. \V chacie Stanisława Pistytucjach, ale kilka wyjaśnień larskiego, 4-hektarowego gootrzyme.Uśmy. I tak: Il Łódzkie spodarza, panował radosny naZaklady Gastronomiczne w \Vynl strój, gdyż przed kilku godziku przeprowadzonej kontroli w nami zja\l\Ti.ł się niespodzianie
restauracji „Halka" stwler<izlły, 19-letni Geniek, ucze1'J Szkoły
który otrzymał
ł.e płyn podawany tam Jako ka- Oficerskiej,
wa, rzeczywiście nie ma nic w&pól kilkudniowy urlop. '
nego 11 t11 nazwą. W związku z
- W sam raz, synu, przybytym udzielono peraonelowl naga
cieszył się Pilarski, społeś ny 1 nauczono go właściwego paglądając z dumą na smukłego
rzenia kawy.
i dorodnego podchorążego. Miejski Handel Dł!'!allc1Zny
2)
Akurat u nas żniwa, więc pootrzymał polecenie uruchomienia
możesz.
punktu sprzedaży napojÓ\\' chło
- A dajże chłopakowi spow okolicy mostu PTZY
dzących
kó.1, pozwól mu odpocząć po
kolei obwodowej.
i nacieszyć się nami
3) Syg.nallzowane przez na,s bra podróży
.mitygowała męża Pilarska.
kl w zaopatrzeniu w środ.Jti do prania zna!aT.ły, jdlt obodzl o - O żniwach pogadamy potem.
- Jak ojcu podobało się w
&klepy 1\IHD nr nr 366 i 3&2, peł
ne potwierdzenie przy sprawdze- Związku Radzieckim? Przyniu stanu remanentów tych skle znam się, że nie tylko tęsknota
pów. Jak nas informuje Miejski za wami, ale i ciekawość popędzały mnie do domu.
łl:andel Detaliczny Art. spot. wy
Stanisław Pilarsld uśmiech
nlklem kontroll było dyscY'Pllnar
ne zwolnienie z pracy kierowni- nął się, sięgnął do szufladki
i wydobywszy z niej
stołu
k ów obu sklepów.
gruby zeszyt, rzekł:
- Bo to będę umiał znal~źć
takie słowa, żeby ci opowiedzieć to wszyst!-l:o com odczuwał na widok pięknych miast,
wielkich fabryk, olbrzymich
Z. B. Toma.s!ó'v - Na!ety wy- sowchozów i kołchozów? ...
' tą plć z wnios.kiem do sądu PoA przyznam ci si~, że gd~rm
w iatowego o ustalenie treści aktu w roku ub. czytał w gazetach
u rodzenia załączając dokument z
l·oku 1940 ora:& podając jwiad- wrażenia wycieczkowiczów do
Związku Radzieckiego, to przyków.
B. J. - z. - znam ci się szczerze, z niedoStały ~zyteln!k
Ustawa o plsnoWYm zatrudnieniu wierzaniem kręciłem głową
ab solwentów w art. 7 p. 1 ,.„raź
n ie ustala, że przy WYdawaniu Myślałem tak, jak myślą j~sz
n ak azu pracy należy uwzględnić cze dotąd niektórzy nasi chło
w m lare możności żyCtZenie co do pi: - Ech, to wszystko tylko prorod7.aj u i miejsca pracy oraz in- paganda, kto to wie, jak tam
ne okoliczności o znaczeniu osobi
sty m I społecznym. Od orzeczen'a jest naprawdę. Żeby tak tam
konil•.11 może Pan wnieść odwol,a samemu pojechać i zobaczyć.
nie c1o rozszerr.oneJ komisji, a w
No i patrz., w tym roku pragrazie negatywnego zała twienia
odwołani e do ministra oświatv. ' nienie moje· się spełniło. Po:lez brzmienia ustaWy nie ,,.,,;nl- chałem z drugą wycieczką i zoka, jakoby tak ie oclwo!anle mia- baczyłem wszystko na własne
moc wstrzymującą, dlatego
ła
ski erowanie do pracy ma moc o- oczy.
do zmiany >10
d
howlązującą
P'."ez tnstanci<: odwoławczą. Sank
cie karne wymienione w art. 18
tej U•tawy dotyczą tego, kto u-

WYnikaod obowiazku
się
może
pracy. Być·
z nakazu
te p odane prze?: Pana Przvczvnv
uznane za nleuzassdnlo
ne.
F. KawP.ckl - Biuro Projektów
Przem. Pap. postąpiło niesh1sznie
samowolnie potrącając rzelromo
nienal eżn y zas!łelc rodzinny. Win
no ono wystaptć na drogę sądową z t ym żądaniem. Sąd :n· in.
rozpatrzylby także kwestię czy
Pan pobrał ł zutył otrzymanY
tym
zasiłek w dobrej wierze.
wyradku nawet przyznając insty
tuc j1 rację, sąd mógłby odrzucić
jej skargę. O 11e chodzi o prze:niesienie Pana na gors1e waru!lkl
pracy, to może to nastaplć no
3-miesl ęcznym wymówieniu płacy, przy czym pr~z okres 3 mie
•li:cy musi Pan otrzymywać poprzednie, wyższe wynagrodzenie.

I

ącego
jchyla

Głosy·

odgłosy

Mieszka1icy

niedawno po-

mogą b y ć

w

przy ul. Ziolowe.i proszą za
naszym pośrednictwem o uru
chomienie na terenie osiedla
kiosku z ga:z:etami papierosa'
·
· . '
mi i n
• apo3ami chlod.zącymi.
ApeluJ_ą również pod adresem
„PoLskiego Radio." o zradiofonizowanie mieszkait tak aby
.
' · .
d' l
t
emu o .eg emn pr.zed·mieściu
dostarczyć trochę rozrywki.
Dolnczamy się do próśb, oczywiicie •eśli spelnienie ich
• •
• •
. J
.
Jest w te3 chwili mozhwe.

I

Uczniów od lat 18-tu do tkalni koronek i tiulu, strażaków do straży p, pożarowej i robotników gospodarczych zatrudnią natychmiast
Fabryki Firanek ł Koronek im. Hanny Sawickiej Łódź, ul. Piotrkowska 177. Zgłoszenia o2009-K
sobiste przyjmuje Dział Personalny.
Tokarzy metalowych, frezerów, szlifierzy

na.-

rzędziowYch, sekretarkę ze znajomością ma·

szynopisanfa ł maszynistkę zatrudnią Północno

Łódzkie Zakłady Remontu Maszyn Przemysłu

Włókienniczego Łódź, ul. Żeligowskiego 8.
Zgłoszenia osobiste przyjmuje Sekcja Per2010-K
sonalna.
Wykwalifikowaną pomoc techniczną i kreślarzy zatrudni Mlastoprojekt Wschód, Od-

dział w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28. Zgłoszenia

2013-K

Monterów, pom. monterów, ślusarzy I robotników niewykwalifikowanych do robót kablowych f ele.Jttromontatowych zatrudni na.t y chmiast Łódzkie Zjednoczenie Elektromontażowe Łódź, ul. Poł~dniowa nr 21. Zgłosze
nia osobiste orz.viinuJe Dział Personalny,
Sprząta.eza

i

gońca

zatrudni natychmiast
R.S.W. „Prasa" Piotrkowska 96. Zgłoszenia
2018-K
do Referatu Kadr-

()głoszenia
Lli:RAHJ'P

Dr KUDltEW!CZ specjalista weneryczne. skórne
8-9.30, a-.5,
powróc1ł.
Piotrkowska 106

Na.sza grupa wycieczkowa ~lerlzlfa m. In. dwa wlelk,le koł~ho~
"Y w górach Kaukazu. W czasie
obyd'n były dosuzętnle
wo.lny
hitlerowców.
prz.ez
"nisz-czone
„Pobleda" za<:zynal na
Kol-choz
krów
od 3ro7.le.i:swoją g-ospodatkę
nowo
A d~lś na.
l od ugorów.
!~·eh do!.lnneh, Tozrzuconych na
obszar1r.e 38.ooo ha, ro~ną pięlme
slone·cznlkl, ollflcie o.brad~a kulm7.bocza-cb
Na o.woeowe,
rydza I jęc1..1n1eń.
zuanią sady
l!'ór•lckh
dojrzewalą wlMgrona, wyrutala
co rok now-e leśne pasy, chrontaod ~uchy..,b, poTywisty-ch
ce. doliny
t ,
Na pastwiskach aprócz
IVl!a ruw.
wielkiego stada b:vdla, l;tan<YWiace

6

osobistą własnośl: 1colehoź11!-

110

ków, WY\lMa sle pona.d soo krów
Mlspołowycb. Najbaritz!e,l ud·erzymnl" to, ł.e grupy polowe rozIo
rzn-cone w oltre..sle kampa.n.ll !etn~ej po l'tdler:1Y·ch doUnaeh poro·
zumtewaJą sill tal< z zarzadem
t"el<o!chozu, .fl!J'k lzaz w1u·szt1>tami
pomo·C'\ 6 w:v<'h
pera-cyjnym.t
na.dawczy<'h l odbiorczy-eh stacji
ra.d!owycll.
Sleło",
Kol>choz „Pletrow"1!1koJe
w któcym pracuje 700 spótd'!l>leaców, nastawiony j-l!'st głównle na
nodowlę. Fermy drobiowe liczą
Łam 2s.ooo kur leghornów. Na gór
ck.Ich putw!Kkach kołchoz wypa•a 40.000 owiec, 700 krów, 300 ko .rtl.
U nas już znacznie poprawił
się chłopski byt, ale gdzie nam
do dobrobytu kołchoźników!. ..

A odrobek ciągle jeszcze poku~

tuje po naszych wsiach. Rady
narodowe często patrzą na to
przez palce, a my chłopi bezkonni jakoś nie możemy zer-

,

tym przedwojennym
~wyczajem i jakoś nijako nam
dopominać się o ustawową poz

wac

moc
wał

~cofane

I roz-

wciqż pod znakiem

0

I

p

•

"

N

odorywki

sąsiedzką.

W oknie

przerNijako, nijako Z tym wszystkim
syn. -

czas już skończyć.
- Pewnie że byłby czas. Bo
za
żeby
widział,
to
któż
dniówkę

konną

odrabiać

w 8 t a l ego osiedla robotniczego dwa albo trzy dni 1 to w cza-

Pracownicy poszukiwani

przyjmuje Wydz. Personalny.

Nie ma tam wyzysku czło
wieka przez człowieka. Ludzie
po wsiach już dawno zapomnieli co to jest odrobek za pożyczonego do orki czy do żniw
konia od bogatego sąsiada. Cała wieś albo nawet kilka wsi
to jeden wielki kołchoz.
traktory, zboże
Ziemię orzą
i w ogóle
zbierają kombajny
maszyny pracują wszAdzie a
c;hło?i i chłopki albo kier~.ią
tymi m"3.szynami, albo wykonują lżejsze prace. A że dobrze
gospodarzą, więc rosną ogólne
dochody, rosną i d0chody każ
dego z kołchożników.

sięj wspomina?. A ów znak Jer~·
odbywa
blogoslil- ża widywano w Po!sce na odrobnione, dopóty Jest ono po- wianego przez Watykan krzy- pończach krz11żacldc11 wiele.
Iem dla kułackiego wyzysku w ża., istna kampania propa- wiele tat temu.
Te same demagogicziie, podpostaci jawnych lub ukrytych gandy na rzecz neohitlerowform bezpośredniego wyz:vsku skiego wehrmachtu, żerowri- szywające się pod retigijno~ć
bied-0ty chłopskiej (odróbki, ni.e na nędzy rzesz przesiedle·.J. hasla głosił i inny mówca d:;;ierżawy, pożyczki llchwiar- czych, bezceremonialne naduzy tym razem na wiecu dla męż
skie w naturze itp.), jak i w wa.nie uczuć reiigijnych. Le'f- c.zyzn, Walter Zimmerhacken.
posbci spekulacji towarowej wie przeminęły trizo1iskie „dni On również za.po,;iedzial, że
kapitalistycznych wiary" i ledwie przębrzmiaiy .•droga do ojczyzny odbędzie
elementów
sprawozdania z hanowerskill· sfę pod chrześcijańskimi sitan
wsi i mfasta.
„Jakież jest wyjście dla go zjazdu uchodźców ze Slą- darami". Nie zabrakfo i jakiei3
rolnictwa?" - zapytuje towa- ska oraz zorganizowanego tam frau doktor Krause i całego
„Ko.tholikenta- mnóstwa opatów, pralatów i
rćwnocześnie
rzysz Stalin i odpowiada:
„Wyjście polega na stopnlo- gu", a już dowiadujemy się o księżv.
Ze zjazdu w WaLduern mót.0
wym, lecz nieprzerwanym jed- nowych manifestacjach w t11m
cy udali s!ę na inne manif.~noczcniu drobnych I najdrob- samym stylu.
Jedna z nich odbt1ła się w sracje o tym samym charaktz•
niejszych gospodarstw chlor>sklch, nie w drodze nacisku, miejscowości Walduern zum rze. W miejscowości FritzLer
lecz z.a pomocą p0glądowycb H eiligen BLut, w strefie br!J- przemawial m. in. wspomnia•
przykładów I przekonywania, tyjskiej . Umyślnie ch„bn. W"- ny już ks. dr Sladek, „mfo· 1-· ż owy d uszpasterz "d'iecezia
" ctzie
w ' vi e Jk ie gospod ars t wa na brano miasteczko 0 te 1"'· nazw•e.
• ny okręgu heskiego", ro;:;wr;najświetsrq
po d s t awie społecznej, gromadz· „ Walduern pod
brzmiałoby to' po ct7.ąc się długo nad „poslann<kiej, kole~tywnej uprawy zie- krwią" nad
i
mi, pi·zy zastosowaniu maszyn poLsku. Qczywiście„najświęts;.n. ctwem młodzieży"
···•
· k ami·
' b o k.imi
• przy 'Zll- krwią" ma być ta, którą przP.-" „g«!
roln i czych i t raktorow.
związ
stosowaniu naukowych metod Leją mŁodzi Niemcy w sl·użb·•e tuschodnią ojczyzną".
Kolo Bissingen - tv strefi4
amcryka-ńskiego imperiaLizm 11
intensyflkaojj_ rolnictwa.".
- Swięta racja - prz.ymiał oj- pod przetargowym haslem na~ amerykańskiej, na jednym .ze
·
- o d czasu powrotu z wy- jazdu na poLs1cie ziemie za wzgórz poświęcono „krzyż ni.i·
ciec.
mieckiego wschodu". Przema•
cieczki myślę o tym jakby w Odrą i N11są.
Ur.zqdzono tam trzy wiAce wiali tam: inny „diecezjaln!I
naszej gromadzie doprowadzić
" lf H ac•
• t R u..,.o
~ t' lJaS t erz " - pra.a
spółd zi eI nl· prodo za'oz"en1·a
d'a męz· czy:z~. d'a kobiet
• 1
•
L
••
•
·
d l
u . .:cyJnej. ~a zebraniu sąsi?- dla. młodzieży. Dwa pierws.~e ker oraz książę Karl Friedrich.
Oettingen - WaHersteirt,
pewme dLa rodziców, by judzili swe t;On
ie~
b) ło
a
dZJ,
. uważ.- dzieci. Trzeci· _ d'a kandyd"- były gubernator Warszawy .z
słuchali
40,
ze
·
8 Ob a3· rozwo d zi.•
'"' I t l 6
•
d
j g
nie
opowia an1a tów do wehrma.chtu. Na tym. a 9l - 1 ·
mo e 0
o. kołchozach i l~ps.zym znacz- ostat·nim wystąpili dwa.; móiv li się nad misjq „kttlturtrae•
n~e .od naszego zycm kołchoź- cy _ ks. dr Paulus Sladek b. oerów" na Wschodzie.
Cala gra jest aż nadto prze i•
n1k. o.w. Ale b_o to tak łatwo z proboszc• kto're 3., pa.raf;i· 'na
mieJSCa I u d z1 prze k onać? ... A Sląs1m _ ł „bundesfuehrer" 1"zysta. Or;zywiście krzyż chne
naw~t gdy juz kogoś przek9- młodzieży wysiedlonej, niejaki scijański, używany jest ttt 'f1.a.
lJTZynętę - chodzi o hacken•
nasz, to trudnc;i m~ zdecydować Richard Hackenberg.
ów fuelirer w miM'atur~e. kreuz, o swastylcę hitierow•
się na ~erwarue ze starymi na- sk ą.
wykami · T ru d na, b ar d zo t r~ d - wypelniający rozkazy'"' fu.ehOrganiza.torzy widowisk, %
na jest nasza chłopska natura. rera w czerwonej sutannie _
Wam młodym łatwiej wszyst.ko li:ardyna.la Fringsa zapewnial punktu widze1iia katolickiego
bLuźnierczych i nieuczci•
przychodzi, bo wychowujecie że ,,przed m'odziez'.n, rekru.tu-'
"' stoi za- wych, dziwnie nieostrożni byLi
'
sle
~nw no.w_ych warunkach, więc jqcą się z uchodźców
P 1~gaJc1e starym w. pojmo- danie powrotu do uwolnionej w wyborze nazwisk swych.
Bundesfuehrer
waniu ~ego wszystkiego, co r.jczyzny". Powrót ten odbę~ prowodyrów.
dzie się pod znakiem k;zi1ża·' r,azywa się Hackenberg - in•
pro~~dz1 k~ leps~emu.
gwiaźdz·istym sztandarze ny mówca Zimmerhacken, a
M-;; g a mr1e moze tata liczy~, O
• rz~~-' o1· ur opu na pewno me USA, skrzyżowanym ze swu- trzeci, tym razem prala.t -r.~yką, który miałby schow.:.;ć HacJcer. Wszystkie te nazwi·
p ""p ę.
mówca. nie ska są odmianą wspomnianesię za 1-crz;yż
C. M.
{JO już hacken.kreuza. Kto hakiem wojuje, ten od haka g!nir. Nie tak dawno, potwie'f•
d.ziły to norymberskie szubiaAthos
nice.

W Trizonii

skie pozostaje

drobne

Dr REICHER specjalista
weneryczne, skórne, płcio
we (zaburzenia) Piotrlcowska 14 czwarta - sió(10290-G)
dma.

sie najcięższych prac jak żni
wa i wykopki.
Geniek podszedł do ściany i
wyj~1ł
torby
wojskowej
z
czerwcowy numer „Nowych
Dróg".
- W odpowiedzi na to co ojciec powiedział, przeczytam
dwa zdania, jedno Prezydenta
Bieruta, a drugie Generalissimusa Stalina. Posłuchajcie i
rozważcie:

„Dopóki gospodarstwo chłop-

l'r

d
Jednym z wa.żnleJ.~zych zabiegów agrot.e-chnkzny-ch
nouą
cych urollzaj, są podorywki Zrozumieli to jut 'ht
daru.ląey Indywidualnie. Obse°rwa~•a prae w goipo~ar or g~spo•
spolowych: PGR I ~pó!d1.lelnla.clt prollukcyJnych przei~ 0';;:iy
stooowan eh
o skntecznośel zabiegów ag'roteci1•1icz.'l~·-ch
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PIWECKI wewnętrzne, płuca, serce 3-7,
Piotrltowslrn ~5 00374-G)
Dl"' Jadwiga ANFOROWICZ si(órne, wenerycz
ne, kobiece 12-7, Próch(10391J-G~
nika 8.
--- -Dr LASZEWSIU choroby
S'l<órne, V.'ener~czne. 7,301. 17-19,30 W1ęckowsk1e·
(10446-G)
go 28.
Dr WOYNO specJalista
chorób skórnyeh, wene1/laburzenla
rycznych płciowe. Nowotki 7, front
(10279-G)
10-11, 16-18.
nr MARKIEWICZ specJalista, sk6rne, wenerycz,.
ne, moczo.pł~1owe, Piotr(10477-G)
kowska 109-6.
-~-------•Y7
K11
-..P- - s RZEDAll-t
rury studzienne ocynkowane o
Przekroju Il cm. Oferty
Biuro OgloszefJ Plotrkow
~ka l04a pod nr 6891
Dr

„,,.„ . „„ „•'"""
„ ...

nowy motocykl
KUPI~
SHL lub malo używany
Biuro Ogłoszei~
O!erty
pod
lO~a
Plot.rlcowska
(1038!\-G)
„SHL".
SP
•I RZEDAM maszynę mę
" cą do szycia mavki PFAFF stan idealny. Zarzewslca a, m. 12 ·od 16 do
(l041 4-G)
18.

SPRZEDJ\.111 motocyltl BMW R. 51 na tele:!'kostan bardzo dopach
bry. Oglądać Łódf, ul.
Zamenho!a 6 w podwó(11M22-G)
rzu.
„
·
OKAZYJNIE
sprzeuam
ZAOl'll\f(

Pll1U"Y

ueunnica
POTRZEBNA
do zakładu :fryzjerskie~
~~ź. z.11~_nE_o!a 1· - POTRZEBNA pomoc doPiotrkowska 91
mowa.
kiosk przy teatrze.
SOLIDNA panienka po•
pomleszczen~a
s.zukuje
DOMEK z ogrodem sprze subLokators.lctego.
M~na
dam. Wiadomość, Kiii11Gdańska 8.
Cytrow<ika,
akleg<> 100, m. 4. (10423-G)
LOl\AU!

pok()je, kuchnis. wygody Rad<ims.ko
na inne miMto Radorns1ro skr?.ynka po'cztowa 19
mały pokój,
ZAMIENIĘ
osobne wejście centralne
ogrzewanie Llpow

S. t P.
ROMAN WASIAK
mistrz kapelus~łczy
przeżywszy lat 33
zmarł po długich cierpieniach. Pogrzeb
odbęd2lie się w niedzielę o godz. 15 z
domu żałoby przy ul, Okrzei 9 na
cmentarz na Zarzew.
W nieutulonym żalu pozostali
żonsi, dzieci i rodzina,

~mość żwdt'ki 3-13.
duty pokój
ZAMIENIĘ
Wina podobny. Łódź,
dzewska 47. m. 6. (10435-G
SUBLOKATORSKIEGO pomieszczenia w śról)mle
poszukuje starsze
ściu
·bezdzietne,
małżeństwo
~;~~~~nione cały dzień w ZGUBIONO kartę rejeÓglofiz~e.:_ 0~T~n'·11 Bl;uro stracy.1ną wydaną przez
llMa pod C t 1 \:0\Vf;ilra
Prezydium Raay Narodo
wanie". " en ra (f04~~~&~ wej Wytiział Finansowy i
kartę meldunkową na na
80ZN1!
zwisko Józefa Cluplń $ka,
ODSWIEZALNIA obuwia ul. Przyborowskiego 8.
zamszowego t skórzanego ZGUBIONO -- wejściówki.
P,ódź, ul. Piotrkowska 9 fabryczną wydaną przEz
(10041-0) :feonstantynowskie Zakła
w Podwórzu
dy Prremysłu WtlnlanePARYŻANKA ArtYS-1\YCZ go w Konstantynowie na
na Cerownia naprawia nazwlsko Anna .Tachlmbez §ladu.
garderobę
;z11k, K~nstantynów ul.
Wleckowsldego 6-n.
(10366-G)
~ódzka 2o.

MOTOCYKi, - Veloc~tta
350 stan bardą:o dobry ZAMIEŃIĘ 2 pokoje, ku
sprzedam Tuszyn, Tylna chnl a I piętro, front, wo
(10423-G) da miejska, śródmieście
nr 2, m. 5.
Pl7.Y parltu Reymonta na
4 pokoje. kuchnia wygoPiotvkowsikie1.
dv przy
Oaied1e M.
Wiadomość
Łódzka Tkalnia Przemysłu Bawełnianego
Mireckiego, srebrzy!lska
(10358-G)
89-19.
nr
w Łod:i:i ul. Jaracza nr. 52 przypomina, że
.,, o fi ff ; ;;;;;;;;;;;;:;
MaryPOKOJ-letnlsko
stosownie do uchwały Rady Państwa i Ra_
sin zarnienil!) na du7.y po
- ...- ..3.&_&&. ±~--!·~~
Oferty
śródmieście.
kój
ZGUBIONO leg!t. służbo
dy Ministrów z dnia 14. 12. 1950 r. wsze!Bluro Oglo~,1.e!l, Piotrkow wą nr I0•57, kartę mel·
kie zażalenia i odwołania załatwia dyre- &ka 104a „9379". (10~36-G) dunkową oraz leglt. ZNP.
2 komforto- Nazwisko Stanlsl11w Beł
CENTUUJll
ktor lub jego zastępca w poniedziałki od we pokoje, centralne, u- kowskl, Wlocławel~
kuchni, wygód ZGUBIONO
Jeg!t zw.
godz. 12 do 14. Jeśli w poniedziałek przy- iyw~lność
zamienię na poltól kuch- Zaw„ tramwajową,
bllet
187-87.
te_!.
wygody
nia
na
inne
I
tramwaJow-y
pada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć
Stanisława.
Sl!z
nazwl:;.ko
PRACUJĄCY, po studiach
jest najbliższy dzień powszedni tygodnia.
pomieszczenia PRZYBł.ĄKAt. s!ę pies
- szu,ka
sublokatorskiego. Oferty wilk duży podpalany ul.
1990-K Biura Ogłoszeń Piotrkow Zmienna nr 5b Andrzej
ska 101a „10412".
(103li0-G)
Rallńskl.
Druk. Zakł. ~raf, a.s.w. ,,P;an" ... Łódz, ul, ZwirkJ 17. - .Papier; drWs.. mat. 60 1 r,

i

TSA0-1\lING - Zródło siły.
Je1t to współczesne opowiadanie chińsk i e o odbudowie elektro
wni wodnej nad Jeziorem JlitaJ,
o przemianach, ja,klch dok onuje
w psychice robotników twórcza
praca i wspólna ądpowiedzialnooć
za losy elektrowni.
V AI·DA A. G . - l!s\try w mro•
ku. Z rumuńsldego.
Wspomnlen!a mlodeg„ rumuń
:tkiego robotnika z lat 1926-29 &ta
walk! komuninowlą dokument
stów rumuńsk i ch z terrorem stosowanym przez obszarn 1 czo-burżu
azyjny rzad. Istotnym bohate~em
kolel<"tyw więźniów
k ~isżkl jc;; t
polltycznvc~1 w osła w ionym wię
zieniu „Doftana", lctóre dziek!
pn.cy 1 odwadze komunfgtów, sta
lo się uniwersytetem party1nyin
- kuźnią charakterów 1 szkol11
świadomości politycznej.

ZAMIENIĘ 2

~;~~l~t~o~o M~zlacj~~ !Jo- ~~~J.1ei\~:hn'f~t1~fa~~

TOKARKĘ - rewolwerów
kę, wrzeciono od l o do
30 mm kuplę. Łódź ul
·
zielona 38 warszt t '
a ·
'
KUPIĘ motocykl SHL w
dobrym stanie. Zg;las11ać
Brukowa 37 (ża
Łódz,
(10442-G)
bleniec).

księgarni

---

ZGUBIONO decyzję r.a
leglt. Zw. Zaw.
leglt. Ubezp. Społ. Al!re
da Sibilska, Dobra 10.

rentę,

melkartę
przez
wyda ną
gm. Zakrzówek na nazwisko Jadwiga Ralke
zam. Bartodzieje.
ZGUBIONO
dunkową

ZGUBIONO !eglt. szlcolTWMPL nr 1556 na
nazwisko Jerzy Chochlcz
Łódź, ul. Zakątna 67-3

ną
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DZIENNIK ŁODZKI nr 184 (ŻSOO) '1

Srebrne medale

Już

w kieszeni

ANTKIE ICZ i CHYC
weszli do
rzyć się ze Szczerbakowem w
finale. Chychła był pewny sie
bie i walczył z takim spokojem, jakby miał już zagwarantowane z góry zwycięstwo.

odspotkanla
tylko na jednym ringu i 3 tysiące widzów
sled7.llo przebieg walki z zapartym oddechem. Na ringu
nareszcie doszedł do głosu
najwyższy kunszt boksu.
I·'ółfinalowe

bywały się już

Dziś

finałowy mecz
piłka c·ski

Bojowi, ale prymitywni pun
cherzy - przeważnie z kraAmeryki Łacińskiej jów
Na
wyeliminowani.
zostali
placu znaleźli się najbardziej
utalentowani i najlepiej przy
gotowani.
Z prawdziwą radością można donieść, że w tej extra kla
sie znajduje się dwóch Polaków, przy czym z zachowaniem najdalej idącej powściągliwości warto stwierdzić, że
Zygmunt Chychla z powodzeniem może ubiegać się o
pierwszą wśród nich pozycję.

Dziś na olimpijskim stadionie rozegrany zostanie finało
ANTKIEWICZ - FIAT
wy mecz piłkarski Węgry krzywdę
się
Wyrządziłoby
gopóźnych
Do
Jugosławia.
nie
gdyby
Antkiewiczowi,
dzin wieczornych obie dru:7.y- uzn.ać jego niezwykłej amny nie ujawniły jeszcze swozmu(doprawdy
i
bicji
ich składów.
do oklasków) agreszającej
sywności i zaciętości. Dziś PoNa boisku koszykówki odlak walczył bardzo krótko. Je
będzie się pojedynek o złoty
go przeciwnik - Rumun Fiat
medal pomiędzy ZSRR a USA. stanął . w ringu poklejony
Jutro rozegrany zostanie tyl plastrami po kontuzjach, jako konkurs hippiczny o Pu- kie odniósł w toku poprzedchar Narodów.
nich walk. . Przyznajemy, że
bardzo obawialiśmy slę o naszego bombardiera. Nie mial
on dotąd szczęścia do Fiata.
ostrożnie wyczekuje
I teraz
na jego atak, sam nie kwap~ąc
Rozegrany wczoraj w Hel- się do ofensywy. Rumun wrellinkach mecz piłkarski pomię- szcie rusza. Chwilę trwa zadzy reprezentacją Szwecji, a cięta wymiana ciosów z pół
reprezentacją Niemiec zach._ dystansu i nagle Fiat z bole!!brązowy medal olimpijski nym krzykiem odskakuje od
0
zakończył się zwycięstwem je- Antkiewicza i pędzi do_ swego
denastki skandynawskiej 2 : o ro~u. Sek1:1ndant pośp1eszny
(l : O). Przez cały czas obie dru- m~ ·ruchan:1 zrywa ~u ręka
żyny prowadziły otwartą grę. w1ce', Dowiaduj~m! się, ż_e R;u
Mimo prowadzenia Szwedów, mun z~amał k~mk. Sędz10~1e
osiągniętego w pierwszej poło- o~łasza.ią zwycięstwo. Antk1ewie zawodów, wynik spot\{a- Vl'.1cza przez te.chn. k. o. w
.
.
nia niemal do ostatniej chwili pierwszym .starciu.
Po raz pierwszy w histon!
wisiał na włosku, gdyż napad
niemiecki z zaciętością atako- naszego boks~ ·mamy _repi;-ewał bramkę zwycięzców po- zentanta w !małach ohmp1aprzedniej olimpiady. Dopiero dy. Sukces ten jest dzleł?m
na cztery minuty przed koń- Antki~wicza, b?~sera o . olcem Szwedzi podwyższyli wy- brzym1ej amblc11 i pracowitonik, a tym samym zgasill cały śc!, który cierpliwie tren?wał.
czPkając na tę wielka
zapał swego przeciwnika. Od lata
tego momentu stroną atakują- szamę. Micj5ce w finale jest
wielką nagrodą, ale nikt. kto
cą była drużyna Szwecji.
zna Antkiewicza, nie ma pra·
wa twierdzić. że n11 tym końpo
"'p'.'erO
czą się jego mo:i:liwości. Wie
"
on, Jak bliski jest złotego medalu. Możemy z całym spoko.iem oczekiwać, że da z sie1.11
bie wszystko, aby to najcenIV
~
niejsze odzn11czenie olimpijQQ
W biegu '18
skie przywieźć do kraju.
Zdobywca zł-0teg-0 medalu oilm
p!Jsklego w biegu na 100 m, AmP- CHYCEŁA - HEIDEMAN
Chuchla. pokonał Heidemarykanln Remlglano w drodze powrotneJ d.o USA startował w O~l<>. nll. Mistrz Europy umie 1·ozDoplero tam doskonały ten sprin kładać swe siłv. Wczoraj~zy
ter osiągnął swoją szcz~tową tor- r>oiedynek z Tormą kos<:tomę. Wygrywając bieg na 100 m wał go bardzo dużo. Chyl'hła
uzy~lcal czas 10,2 sek., a tym· sa- nie mógł szafować wszyo;tkirekord świata. mi silami w spotkaniu z Niem
mym wyrównał
r.aietący d-0 renome'1elnego Mu-\ ~r'!1· musiał _T'"l:UiQtać, że n.azaJtltrz przyJdz1e mu zm1erzyna Joe Owensa.

* • •

Szwecja-Niemcy zach.
2:0

finału

Dwóch polskich pięściarzy IBulakowa <Zi;;iRR). Irland_czyk _Mo
walczy w finale Nie da się Nally wygra'J/ z Koreanczyk1em
Hamalalnen
J0-0n-Hoon.
Kang
. . . ·
.
pow1edz1ec, Jak ogromną ra- (Finlandia) pok-0nar Garbuww·a
dością napawa nas ten fakt. (ZSRR). Zllchara (CSR) wygrał z
Nie da się również określić, LeiS<:'hingiem (Afr Południowa).
·ak bardzo życzymy naszym Włoch Balognesi _pokonał PekkaJM·ednow
(Fml9nd1al
nena
. .
chłopcom, aby spełmlJ prag- (ZSRR) wszedi do tinału walkosportow- werem z powodu niestawienia
nienia wszystkich
ców w kraju - zdobyli złote się na ring Malleniusa (Finlandia).
szczerbakow (ZSRR), który dziś
walczyć będzie w finale z Chychmedale.
pokona-! wczoraj Jor~ensen"ł
la,
Papp (Węgry) n-0k-0nM
(Dania).
DALSZE WYNIKI
Ferrera (Argentyna), a Van SchalWcz-0raj w pó!flnalowych wal- ryk (Afr. Poludniowa) wygrał z
lrnch bokserskich zwycięstwa od- Tiszlnem (ZSRR). Ti~a (R-1mun!a\
NlMlowa (BUł"awypunktował
nieśli:
Base! (Niem~'Y zach.) pokonał ria). Patterson (USA) WYg,~·;;ł
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·_

W pierwszym starciu odkrył,
Niemiec nie lubi półdystan
su i słabo kryje się przed IP.wymi sierpami, toteż Chychła
prawymi prostymi wypracosobie konsekwentnie
wywał
pozycje do ulokowania lewcgo sierpa. Kontrataki nadspodziewanie szybkiego Heidemana nie wytrącały Polaka z
raz obranego planu. Swietnie
blokował ciosy a sam nagły
mi doskokami przedostawał
się przez zasłonę przeciwnika
i bił z wzorową celnością. Na
finiszu Niemiec starał się estracone
oer;~icznie nadrobić
pływaniu
punkty, sądził, iż dobra koń
cówka może zasugerować sę
piłC'e
dziów, ale ci pokazali dziś peł
prawdziwego
znawstwo
ne
szczęSltwym I cle miejsce zajęły Stany ZjedbYł
ł'lątek
boksu. Przyznali zwycięstwo dniem dla . Węgrów. W szta- noczone 4.30,1.
Chychle.
• • •
fecie 4xlOO stylem dowolnym
- - - - - - - - - - - - - pływaczki węgierskie zdobyły
W finale piłki wodnej, zemedal, wygrywając w spół węgierski pokonał Wło
złoty
czasie 4.24,4 - o 2,8 sek. le- chy 7 :~.
• • •
piej od rekordu świata. 'WęFinał szabli przyn1<>sł Węgierki płynęły w składzie:
W dalszym ciągu trwają na
llona Novak, Temesz, .l!:wa grom wszystkie trzy mcd:1Je.
zacięte
basenie olimpijskim
Szeke. Na drugim Zwyciężył Kowacs przed GeNowak
waterpolistów o m1ejscu I uplasowały
spotkania
i J:Sergctnym, .Na
111ę Ho- rewichem
miano najlepszego zespołu na
kuli ziemskiej. Wczoraj dru- lenderkl w czasie 4.29. Trze- czwa.rtym mlej-,cu uplasował
się Włoch Darre.
po wyrównanej
źyna ZSRR
walce wygrała z Hiszpanią
4:3 (2:2), zaś Jugosławia nie-'
oczekiwanie wygrała z Hoże

CHYCHŁA

W~gry_ górą

O w
O vv

(4x1 OO) kobiet
wodnej i szubli

Piłka wodna

1--------------------------

landią

·

2:1 (2:0).

wygrał

20 kandydatów

do IO
Dziś

złotych

medali

w

olimpij-

finałach

pięściar
skiego turnieju
skiego zmierzą się następu
jący zawodnicy.
Waga musza
Basei (Niemcy zach.) Broock.s (USA).
Waga kogucia
(Finlandia)
Hamalainen
- Me Natiy (Irlandia)
Waga piórkowa
Za.chara (CSR) - Capra

ri (Włochy)

planszy

Miednow (ZSRR) kino, (USA)

turnieju w szabli. Szabliści
nasi stoczyli pojedynki z najszermierzami świa
lepszymi
ta, przegrywając minimalnie.
Tak Pawłowski, jak i Suski za
notowali na swym koncie tylko po jednym zwycięstwie.

z

wieży

Zdobywca tri.ech złotych medali Plimpl.~sk!·Ch znakomity dlugodystansowlcc I relrnrdzista świata Emil Zatopek, zwany popularnie
w Helslnlrnch „ezechoslowaelcą lol:orno:ywą" w rozmowie " Mam·
kańczyk)em Mlmoun, któr:v llwukroln'e musl:ił uznał wyższość Za·
topka, ulegając mu w bicga<:h na 50GO I 10.000 m,
CAF

.

6

dzień

Bolognesi (Włochy)

Ad-

medal

w koszykówce

Urugwaj

styl.

grzbietowym ·

I

O ·• 6 ' G ·· 4' 6 : 4' 7 .· "" d'ia K ramera i Tomaszewskiego,
Rewelacyjny Ślązak - Buthalik potwiP.rdził, że jego p.11,•rzednie z·wycięstwo nad Piątkiem nie było dziełem przypadku.

Szcz-erbakow (ZSRR)
- Waga lekko średnia
- Van Schalvik (Połud!1.
Afr.) - Pa.pp (Węg"y)
- Waga średnia
- Tica. (R1..1rr:unia) - Patterson (USA)
- Waga półciężka
- Pacenza (Argentyna)
Lee (USA)
- Waga ciężka
- Johansson (Szwecja)
Sanders (USA)

6 : 1, 6 : 1. Zimorkówna, KoGierykówna,
walczewski
Łuckiewicz 6 : 3, 6 :2.
Gra podw ójna k-o b iet: Tł oLamczyńska, Andrutowa Tomaszewska 7 : 9,
perska,
· 1 : 6. Jędrzejowska, Popławska
- Ryczkówna, Licisówna 6: O,
Ostaiozewska Piątkowa
li : 3.
Lamperska, Toma:;zewska
4 : 6• 6 ; 2 • 6 : O.

Radzio grał źle. Lekceważył
z. s.
przeciwnika i w pierwszych 2
set~ch po każdej niemal piłce,
•
•
lek;w. przerzucon0::j na plac
przeciwnika. biegł do siatki, a
Buchalik ... mijał go. W ten
sposób pierwsze dwa sety
IQO
wygrał Slązak 7: 5, 6. 3, zaś 5 0
.
trzeci Radzie 6 : 3, a ponieważ
zapadł zmrok, grę ;>rzerwano. W nied~ielę 17 s1er~ni~ rozBędzie ona dokończona dziś po~zną s~ę rozgrywki .P~łkarsk1e o mistrzostwo I llg1.
o 8 rano
Przypominamy, iż w tym
·
roku mistrzostwa rozegrane
A oto pozostałe wyniki\
_ zostaną systemem 1-rundo. .
•
.
Gr_a poJedyncza kobiet. ~~> wym, a 12 zespołów podzielod1zeJowska - A;::-idruto~a G •.. . nych zostanie na 2 grupy.
6 : 1: <?~a podwoJna .In:ęzczyzn. Włókniarz łódzki gra w gruć.w1erc~;na~y - OlęJmsz:>'.n - pie I w której znajdują si~:
Krakó1i:r
Gwardia
Olszowski - CWKS
T~echcmsk1 ~·~otrowski . 6 : 1,. 6r: 4, 4 : -i, OWKS, Kraków, Ogniwo By~
tom i Górnik Radlin.
i:. 3. T?masze:wsk1, hramer zy mec•„ Włók·
•. p1erws
Buchalik - . Jarek
t „ K2 : 6 16: 3. S WOJ
ó ; 1·. 6 : 1· N.1es,5oJ,
owi. c~e- niarz rozegra w Łodzi z Ogw~k1 -:- BrateK, ślusarz 6. 4. niwem Bytom. w następnym
!tygodniu łódzcy piłkarze w.Y4 · 6, 6 · 2, 8 · 6.
Gry mieszane: Tloczyńscy jadą do Krakowa, gdzie zinieSlusarz rzą si~ z Gwardią. ,
Lebied~·'."-~lc_a

17 saerpn1a
• L•
f r fUle

.
1
4
t

I

na kortach

nie minął bez niespodzianek

100 m.

-

Waga półśrednia
(Polska)
Chychła. -

Nie powiodło się Polakom
Pawłowskiemu i Suskiemu w
indywidualnego
półfinałach

NaJepszy w skoku

z K<.>-

Zootvel

W'l.~a lekko-półśrednia

m.

D-3-11718

J{>hanss.1'1 (S~w >.CJa)
skim (Flnla!.Ldit.).

-

Olimpiadzie
wy rów nat
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przez dyskwalifikaclę z mfstrzf'm
Europy Sjoem.em \5zwecja1. Lee
pokonał S!l,a1.dera (l•inlan(USA)
d1a), a Pa~e:i.za !Argeontyna) w·~,?1'!rnwa '°lSHR). Sanpunktow!łl
ders (USA} wy,5:·1ł p~z~z tko. z
N•eman.em ,Afr. Poludniowa), a

Na szermierczej

D

1

AN'l'l(IEWI<..;:t;

Waga lekka
Antkiewicz (Polska)

olimpiadzie
każdej
Na
gkoki z wieży należały do
\
najbardzjej efektownych, a
tym samym i niezwykle atrak
cyjnych widowisk. Nic dziw·
nego, że piękne ewolucje w
powietrzu przy skokach do
wody budziły i tym razem za.
chwyt wśród licznej widowni.
Wczoraj rano duże zaintereW skokach z w:eży złoty
medal zdobył Lee <USA), uzy. sowanie wywołało ,spotkanie
rutynowanego Olejniszyna z
126,7 pkt.
skując notę Licisem.
młodym Slązakiem
Pojedynek ten od'byl się podupału.
najwięk3zego
czas
Brązowy
OleJniszyn musiał się bardzo
wytężyć, aby po 5 setach zasobie prawo walki
pewnić
'" finale. Poszczególne walid
zdobył
Olejniszyn - Licis przedstaW meczach koszykówki• o trze- wiały się następuj<1co: 5: 7,
cie miejsce w turnieju -0llmpij- ti : 2, 8 : 6, 1 : 6, 7 : 5.
sklm Urugwaj pokonał Argentynę
Drugi ćwierćfinał w grze
tym samym
zdobywając
68:59,
JJOjedyńczej mężczyzn . prz.vbrązowy mPdaL
W spotkaniu o ~!6dme mleJ~ee r,iósl zwycięstwo Rad·z1a nad
- koszykarze Bułgarll sprawlli Tłoczyńskim 6 : 8, 6 : 3, 6 : 1.
W tłh sposób do finału zamilą niespodziankę wygrywając z
cztererh
kwalifikowa10 się
1·rancją 58;44.
tenisistów: Olejniszyn, Radzio.
Buchalik i Niestroj. którzy
rozgrywać będą spotkania każ
dy z każdym o pkrw~ze miejsce.
Naj1"fiększą sensację !sprawi.li w grze podwójr.ej Kra.męzczyzn
mer i Tomi.szewski. WyelimiW finale na 100 m stylem nowali oni po ciężkie.i 5-setogrzbietowym U3tanowił rekord wej walce faworytów na pierolimpijski Hawąjczyk Ojaka- wsze miejsce. - Radzia i Kwiawa, startujący w barwach tka. W grze tej widzieliśmy, że
NaJswbs1e kobiety twlatn - finalistki biegu 30 m p;z~z plotl1l~
tAk Radzio f ak i Kwiatek są
USA, czas 1.05,4.
w kt6ry<"h Austral ijka s irickland ustallla nowy rekord ~"lata, uzy
, Drugie miejEce zajął Fran- •,vyraźnie be1 formy. ZmarnoDomagalla.
I
~en buch er
i;kując czas 10,9 se!<. Stoją od lewej:
Bozon, tuecie Taylor wali oni cały szereg łatwych
(Niemcy za·rh.), Gulubian (•.,_ (ZSRll), ktora: zdobyła Hebrny medal cuz
piłek przy siatce. Wynik: 5; 7,
(USAJ,
olimpijski, Australijka. Strinckland 1 Ani;ietka DC6forges. CAi'

1
re "Ord s' ·ata

ŁA

