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Dla uczczenia lwięta 22 Lipca PGR
- Księży Las przyspiesza sprzęt zboża
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Łódź,

elektrownia wodna

powstała

na rzece Irtysz

MOSKWA. W tych dniach stała potężna Ust - Kamienoze gors-ka elektrownia wodna.
kazachski wraz
na.ród
Uruchomienie tej · elektrow·
wszystkbnt narodami Związku
Radzieckiego odniósł wielkie nr przewidywały d~ek~ywy
ZWYcięstwo na. froncie pokojo XIX Zjazdu w sprawie piąte.
wej twórczej pracy, Na rzece go pięcioletniego planu rozwoju ZSRR.
zouruchomiona
sobota 4 lipca. 1953 r. Irtysz
Dzięki energii elektrycznej
produkowanej przez Ust• :-

Pochód sportowej
Przegląd osiągnięć 9 lat
młodzieży - Festyny, występy artystyczne i zabawy

trwają już
przygotowania do obchodu

WŁodzi

elektrown~ę
Kamienogorską
globalna produkcJa
wodną

przem~słowa obwodu Ust'
wzrośnie
Kamienogorskiego
kilkakrotnie już w ciągu bieżą
cej pięciolatki.

nowicie już w najbliższych
dniach zorganizowany zostanie
specjalny punkt konsultacyjny. Tam otrzymać będzie moż w
PGR Księży Las, zespół Kamienice (woj.
ałoga
Z stalinogrodzkie), zobowiązała się dla uczczenia
na fachowe porady, tam też
HAGA. _. Prasa donosi, f:e
po przedstawieniu projekt~w 1 lipca zderzyły się w powietrzu
święta 22 Lipca przyspieszyć sprzęt zbóż i podorywki
akceptowane będą poszczegol- dwa holenderskie samoloty woJ·
oraz podnieść wydajność z ha. Ponadto pracownicy
ne dekoracje.
skowe ty pu „Thunderjet", które
· PGR postanowili zbudować łaźnię sposobem gospo.o
j
darczym.
Robotnicza Łódź, która już brały udział w pokazach z oka·
1
Na. zdjęciu: Koszenie jęczmienia ozL"llego przy po'
od szeregu dni czci zbliżające zJI obchodu 40-lecla lotnictwa
: mocy snopowiązałki w PGR Księży Las. Na ciągniku się Swięto Odrodzenia Czynem holenderskiego. Obydwaj piloci
' Ernest Lasica - traktorzysta brygady transportowej
Lipcowym przy warsztatach zgi nęli na miej scu.
zespołu Kamieniec,
przy warsztatach mechanicznych
produkcyjnych, obchodzić bę
PRZYGOTOINTENSYWNE
TRWAJĄ
JUŻ
ŁODZI
W
ochotniczo pracujący przy żniwach; na snQpowiązałdzie dzień 22 Lipca w świąte
ODROSWIĘTA
OBCHODU
UROCZYSTEGO
DO
WANIA
pomocnik Eryk Habelt.
ce
c: nym nastroju wesela i duDZ~NIA. OBCHODU TYM BARDZmJ UROCZYSTEGO,
CAF - fot. Seko
'~
WYZWOLE- my z dotychczasowych osiąg
ŻE TEGOROCZNA DZIEWIĄTA ROCZNICA
NIA ŁĄCZY SIĘ z PIERWSZ.\ ROCZNICĄ KONSTYTU nięć. A również z niezłomną
wolą dalszego zwiększenia wyCJI POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ.
(T elełon własny)
siłków w pracy dla ostateczne
Na centralnych kortach ten!·
dekoracje przyjdą\ go zwycięstwa sprawy socjaKażda rocznica dnia wyzwo wującym
sowych Oqn iwa w Sopocie, roz.
lenia dla milionów ludzi w plastycy łódzcy. W MDK mia- !izmu i .pokoju.
począł się p ęściarskl turn·leJ ell·
Polsce LudCYWej, dla całego na
minacyjny przed wyj„zdem na•
szej repreze'1tacji na IV Swlato·
rodu jest radomą okazją do
wy Festiwal Młodzieży I Studen•
wspaniałych
podsumowania
tów w Bukareszc ie.
budowie now
osiągnięć
Na 40 zqłnuonvch czołowych
we
życia,
szczęśliwego
wego
sit
bokserów z Polski zqłos i lo
koreańska-amerykańskiego"
11
' wznoszeniu fundamentów soJedynie 29, zaś 11 najlepszych
Ko·
ma
nie
zabrakło,
pleściarzy
MOSKWA. Jak donosi z cjalistycznego ustroju.
narzewskleqo, Szulca I Innych.
:.<•
Nic więc dziwnego, że przePhenianu agencja TASS, kookół
Podobno powodem nie przvby·
reańska opinia publiczna d?- wodnim motywem obchodu
cia k i lkunastu czołowych pięścla·
Jest wył'lczn i e telefonów w
rzy
bę
Łodzi
w
~edziała się z o~urzei:iem, ze święta Odrodzenia
ośrodku szkoleniowym w Cetnie·
m1ędz.y USA a khką lisynma- dz.ie dokqnanie przeglądu drowie, z którym oraanlzatorzy nie
p ARYŻ. Na wniosek frakcji
Państwowe
nowską z.awart;ir ma być tz~. m rozwoju gospodarczeg? i
moali sie porozumleł.
Francuskie
koreansko-~merykan- kulturalnego wielkiego miasta komunistycznej
„pakt
Wyniki walk pierwszeqo dnia
przedst.llwialą ~le następul>1co:
rząd ski o wzajemnej . obronie". włókniarzy w ciągu minionych Zgromadzenie Narodowe po(StallnoBrychlik
w muszel
Dziennik Koreańskiej Repu~ dziewięcu lat, oraz uświado- stanowiło jednomyślnie 615
(Bvd·
aródl wyqrał z Kątnym
bliki Ludowo-Demokratycznej mienie sobie wspaniałych per- głosami powołać parlamentarwęgierski
(Gdańsk) z
qoszcz), a Justka
podkreślają, że ten u~d woj- spektyw dalszego rozkwitu, ną komisję śledczą, której 1a będzie próbował Liedtkem (Poznań),
w koqucieJ Kasperczak (Wro·
Prasa wę- skowy ma przeszkodzie rychłe- tak wyraziście ujętego w Pro daniem będzie z.badanie głośBUDAPESZT.
claw) pokonał K 'nowskleno (Gdy
rej „afery piastrów". Komi- utworzyć rząd
glerska opublikowała 3 bm. mu. ~a"'.-':irciu .rozeji:nu oraz u- gramie Frontu Narodow~go.
nla), a Rozplerskl (Słupsk) $oko•
Temu tematowi poświęcona sja będzie się składała z 22
'k t W _ mozhw1c khce hsynmanowk
.
lowskieao (Szczeclnh
· ~~uTrul agr fi ę skiej zerwanie porozumienia będzie wielka wystawa zawie- członków, wybranych przez
następuJącAy
Niedźwiedzki
piórkowej
w
kr
· ·
·e
·
k 'd · h ·11 ·
genc11 ee a czgierskiej
Włoszech
Budzyń·
pokon.11ł
(Bydqoszcz)
w . az e3 c wi i wznowieni rająca liczne zdJęc1a, "'!'Y. e~y poszczególne partie w oparciu
Sokołowski
a
(Elbl>1q),
skleqo
i plansze. którą zorgamzuJe się o zasadę proporcjonalności. W
WOJny.
•
' Jlej:
(Gdy·
(Stalinoąrńd) Now'łckleqo
ANSA
Agencja
RZYM.
„Nodon Sinmun" pisze, że najprawdopodobniej na placu skład komisji wejdą czterej
Ministrów WęgierRada
nial w Ili rundzie przez .t.k.o„
skiej Republiki Ludowej po- naród koreańsltj z oburzeniem im. Komuny Paryskiej. Zwlą- członkowie SFIO, trzej komu Q<Publikowała komunikat kan- w lekkiej Soczewlńskl (Warna
Kankqwskleqo
dwulicową politykę zana z tym tematem będzie niści, trzej z MRP itd.
wzięła na posiedzeniu w dniu potępia
celarii prezydent~ Republiki wa) zwyciężył
(Gdańsk)
Uzasadniając wniosEik frak- Włoskiej, że 3 bm. prezydent (Gdynia), a Milewski
2 lipca, zgodnie z przepisami amerykań&ką. Cel przygotowa- również inna wielka wystawa
Futlakiewlcu (Kielce),
konstytucji, uchwalę w spra- nia tzw. „paktu koreańsko- _ na placu Wolności. Zoba- cji komunistycznej w sprawi.:?
Sadow~kl
w lekkopółśredniej
komisji śledczej, Einaudi powierzył de Gasperl' (Gdańsk) wyqrał z Nowakiem
wie podania się do dymisji. amery~~ńskiego o obroni_e wza czymy na niej portrety przo- powołania
misję utworzenia nowego (Bydqoszcz), a Kudłacik (Kraków)
emu
komunistyczny
deputowany
mia·
naszego
ludl!:i
duJ'ących
stwierdza
polega
jemneJ
R
J
ki
•
u:r
.
P rezy d mm „ ęgiers e
·
·
·
e- d .
Valrimond przy- gabinetu. De Gasperi oświad z Kosickim (Słupsk),
Kriegel publiki Ludowej przyjęło dy- z1enmk - I?o, pierwsze na sta.
W półśrednlef Piński (Wa.rszacentral- pomniał, że afera z piastrami, czył, że udzieli prezydentowi wa) wyqrał z Katą (Gdańsk) przez
Ob....
ło us t ę tym,
·
. · rza d u i powierzy
vn. tych dwóch
. ry·
hl by staw1ac· przeszkody
mis3ę
c emu zawarciu roze1mu i po nvch wystaw przewiduje się polegająca na manipulacjach odpowiedzi we wtorek po prze dyskwalifikację przeciwnika w
. . R d . M' . t • tym drugie
fr
h fr nki
1 t
·
' ·
na tym by w razie doj- ·
PUJąCeJ a zie ims row
rundzie, a CzaJęckl (Kraków)
an- prowadzeniu rozmów z przed- 111
em
a
WY- wa u owyc
również zorgamzowame
k
'
.
czasowe pełnienie funkcji rzą- • .
zwyciężył Kesslera (Gdańsk),
indochińplastrami
i
cuskim
osiągprzedstawiającej
stawy
stwou
skut
d<;>
rozeJmu.
scia.
nowej
du do chwili wyboru
Poleks
lekkośredniej
w
rzyc warunki niepo~amowane- nięcia łódzkich zrzeszeń spor- sklmi, trwała od lat. W ciągu st~wicielamj niektórych partii (Gdańsk)
R d M' · tr •
zwyciężył WoJti<owlaka
go wyzys~ ludności ~OTei po- towvch. wystaw przv łódzkich ostatnich trzech lat w sprawie politycznych.
a Y ims ow. . . .
(Poznań), a Musiał (Kraków) Za·
kultury i tej wpłynęło szereg interpela
. N~wa Rada Mmistro~ zo- ~udnloweJ,. przeszk<>:<Iz1ć po~°: teatrach, domach
walskleqo (Gdańsk) •
stame ":"Ybran~ na ses1i Zgro Jowemu ZJednoczem;i Korei 1 szkołach 0 tematyce związanej ej!, jednakże rząd francuski
~adze.m.a Paru;~owego Wę~ znO'VJU. r~zpętać wo3nę. Naród z rozwojem kultury i oświaty nigdy nie dopuszczdł do dysgi~rsk1e1 Republiki LudoyveJ, koreansk1, zahartowany ~ o- w Polsce Ludowej oraz wielu kusji nad nimi.
Kriegel - Valrimond podkre
najrozmaitszych
ktora rozpoczęła się 3 lipca krzepły w walce, udaremni jed dziesiątków
wystaw, których urządzeniem ślił, że oszukańcze opera~je
nak te ponure -plany.
br.
przynosiły
zajmą się dzielnicowe Kom!- walutowe, które
tety Frontu Narodowego, or~a olbrzymie zyski klice uprzywi
niza'Cje masowe i zakłady pra- lejowanych spekulantów, odbywały się kosztem podatnicy.
Jak Ju:t podawaliśmy, 2 lłpca odbyło się posiedzenie
Świętó 22 Lipca poprzedzone ka francuskiego, kosztem krwi
Obro~ców
Komitetu
Polskleqo
plenum
rozszerzoneqo
francuskich giną
tańca zostanie licznymi odczytami i żołnierzy
pieśni
zespołów
PokoJu. 'P1enum uchwaliło rezolucję, której tekst zam1esz·
ooga<lankami o osiągnięciach cych w Indochinach. Deputoczamy poniżej.
naszeJ?o kraju w okresie wla- \wany komunistyczny odczytał
WARSZAWA. W dniu 3 bm,
Polski Komitet Obrońców Pokoju Po wysłuchaniu sprarlzy lu<lowei. W dniu ~aś dokumenty, świadczące, że w wozdania z przebiegu obrad sesji Swiatowej Rady Pokoju
w Hali Mirowskiej rozpoczęły
Swięta Odrodzenia na ul. Pio- spekulacjach walutowych zasię zorganizowane przez CR.ZZ
się z jej uchwałami, wyt.rkowsklej bed'llemv mogli po interesowany był m. in. „ce- w Budapeszcie i po zapoznaniu
i Zarz. GL ZMP, trzydniowe
wytyczonych obroń
zadań,
dla
poparcie
całkowite
swe
raża
jego najbliż
dziwiać wsuaniały -pochód spor sarz" Bao Dai
eliminacje centralne zespołów
com pokoju przez sesję budapeszteńską .
towE'i młodzieży naszego mia- sze otoczenie.
muzyki, pieśni i tańca, przed klerykałów
Polski Komitet Obrońców Pokoju wita z uzna.niem zaKongresem Zw. Zawodowych
sta. Nieco zaś później w licz- - - - - - - - - - - - - wartą w deklaracji Swiatowej Rady Pokoju zasadę, że pon ych punktach - na boiska<'h
oraz 11rzed IV Festiwalem Mło włoskich
kojowe współi s tnienie różnych systemów, oparte na prawie
dzieży i Studentów w Buka.i placach odbedą się dziesiątki
każdego narodu do nie s krępowanego wyboru swego sposoPrasa włoska dono- imprez sportowych.
RZYM. reszcie.
o sl<andallcznej aferze, w któ·
bu życia, zakłada rozwiązanie w drodze rokowań wszystDo eliminacji centralnych si
Popołudnie 22 Lipca poświęrą wmieszanych jest szereq czo·
kich sparów i konfliktów międzynarodowych.
wytypo- !owych działaczy chade<:JI. Grupa cone zostanie występom artyzespoły,
stanęły 42
Polski Komitet Obrońców Pokoju stwierdz.a, że sesja
wane spośród zgłoszonych 900 businessmanów chadeckich zaku· stvcznym i radosnym za baDałekrm
stał\o
budapeszteńska Swiatowej Rady Ppkoju wykazała dalszy
chórów, 200 orkiestr i 500 ze- pila za 800 milionów lirów jeden
powietrzu.
śwleżvm
na
wom
w1ących własność państwa
wzrost, konsolidację i rozszerzenie wpływów światCYWego
Jak donosi prasa
PARYt. społów tanecznych.
Przewiduie się zorganizowa francuska,
z najstarszych dzienników Wf9ch
francuskie
władze
ruchu pokoju, że była ona wyrazem umacmającego się przeNa otwarcie eliminacji' przy „Gazetta del Popolo" łącznie z nie wvstępów I zabaw aż w odesłały
na wyspę Talwan 30 t .
Min. drukarnią I kompletnym wyposa siedmiu punktach mfa<.-ta: w żołnierzy
konania narodów o możliwości l konieczności pokojowego
przedstawiciele:
byli
kuomintanqowsklch,
Rzeczywitechn•cznym.
żenlem
PZPR,
KC
Sztuki,
i
Kult.
rozbieżności międzynarodowych, o możliwo
uregulowania
którzy w końcu 1949 r., cofając
Zdrowiu.
na
Ludowym
Parku
sta wart<>ść zakupioneqo obiektu
się pod ciosami chińskiej armil
CRZZ i Zarz.. Gł. ZMP.
ści doprowadzenia do zwycięs twa pokoju w drodze WYnatomla&t 2 miliardy li· na Julf;inowie, w parku 1 Ma ludowo-wyzwoleńczej,
wynosi
przekrotrw11łej i uporczywej walki.
W imieniu CRZZ zabrała rów.
la I w HE'lenowie o-raz na pla- czyli qranlce Indochin I zostali
głos sekretarz I. Piwowarska,
dotychczasoweqo cac-h Na miejsce
Stwierdzając olbrzymi wzrost ruchu pokojowego na caZwvch:stwa. Nieood- tam Internowani.
chadecy zapodkreślając, że Związki Za- dyrektora Caputo,
pisze na
francuski „Rząd
łym świecie. który wywiera coraz potężnieiszy wpływ na
Paryskiej
Komuny
f
'""głości
posła·
ten temat „Humanlte" wodowe realizując wytyczne anqażowali Francesco Moroqqori.
rozwój wypadków międzynarodowych i z którym muszą się
za czasów Mussolinieqo kie We wszv~tkich tych miejscach wił społeczeństwo I
parlament
partii i rządu, rozwijają szero który
pragnie
liczyć rządy, Polski Komitet Obroń. ców Pokoju
rował dziennik iem „Messaqqero". wvsta ni;j liczni' · 71'~nnłv arty- francuski wobec faktu dokona·
ki I wciąż potężniejszy front
zwrócić uwagę na fakt, że właśnie dlatego, iż siły agresji
:te cała ~tvczne i orkiestrowe, wszę neqo, który fest Jawnym poqwał·
wskazuje,
„Unita"
ofensywy kulturalnej, stano- transakcja nastąpiła wbrew usta- dzie oo zakoń c zeniu WY!':tępów centem prawa międzynarodowe.
staią się coraz bardziej izolowane, nie cofają się one ">rzed
qo, podżeqan1em do wojny, bez.
sprzedaży
wymaqa
wiący dobitny pi;,zejaw doko- w~. która
nr7vgrywać będą orkiestry do pośrednim poparciem Czanq Kai·
żadną prowokacją, aby nie dopuścić do odprężenia między
ny wających się u ~ nas zwycię własności państwowe) wyłącznie tańca.
narodowego.
szeka. Równocześnie jest to bru.
w drodze prHtarqu publiczneqo
społeczno-po
przemian
skich
najwyższą
Odro<henla nas7.e talny akt przemocy wobec ludzi,
Swięto
temu, kto zaoferuje
Prowokacja lisynmanowska w Korei, skierowana na
litycznych.
cenę.
rnh~to powita odświętną sr.a- którzy praqną powrócić do Chin,
~torpedowanie zawarcia rozejmu I prowokacje faszystowprzymuso·
się
wysyła
których
a
W pierwszym dniu eliminazakła
wlaśclcleli tą. Już dziś w wielu
nowych
Na czele
skie w Berlinie są tego wymowną ilu stracją.
na Talwan".
cji, bogaty dorobek w zakre- „Gazetta del Popolo" stoi - we· dach prarv. lnstvtuc,lach. czv woDziennik
„Llbera,tlon" nazywa
Prowokacja berlińska wykll.zała w szczególności, jak
sie muzyki, pieśni i tańca za- dłuq doniesień prasy - znany nrga11lzacjach · snołecZ"!ych mv odesłanie przez rząd francuski
wielkie niebezpieczeństwo dla pokoju w Europie przedsta15 artystycz- aferzysta, sen •tor chrześcljań · śli się o projektach dekoracji tołnler:ry · kuomlntanqowsklch na
prezentowało
sko·demokratyczny G uql ietrnone.
wia podział Niemiec I odrodzenie w Niemczech zachodnich
wyspę Talwan „aktem prowol<a·
nych zespołów zwi„zkowych z wmies;µny
w Inne ąłośne skan· wri~trz I gmachów.
cjl wymierzonym przeciwko Chiń
sił milit~ystycznyc~ i rewizjonistycznych, które. ci~
całego kraju.
clałe,
Z oomocą osobom prz;yaot?- sklej Republice .Ludowelf
.J.Ci.ąg _dalszY, _na sti:. 2)

Katastrofa samofolowa
Holandii

święta Odrodzenia

I dzień turnieju
w Sopocie

Naród koreański pottłpia

dwulicową· polityk• amerykańską
Za kulisami „paktu

Specjalna komisja zajmie się
zbadaniem „afery piastrów

W

Zgromadzenie

olbrzymich machinacji finansowych
kosztem podatnika francuskiego

wybierze now'y.

De Gasperi

we

Od nas

j

sil pohoju
Rezolucja plenum PKOP

Otwarcie centralnych eliminacji
muzyki

zależy zwycięstwo

I

Nowa afera

•
p rowo k ac1a

f raOCUSka
Wschodzie
na

t

•

w1a y
11r1wo atoriw s
paskudny, deszc:wwy
dzień 24 maTca 1952
.roku, w z.acisz.nym
pałacyku przy Elisstrasse w
Berlinie zachodnim, panował
111iezwykły ruch. Kilkunastu
policjanttów Stumma i grupa amerykańskich „MP" pil
inowało,
aby zebranym pa111om nikt nie przeszkadzał. A
zjecha·li się przecież sami
prominenci: przedstawiciele
największych koncernów Za
głębia Ruhry, delegaci boń
skiego „rządu", wodzowie
przeróżnych
faszystowskich

W

grupek i organizacji, a także
czołowi
przywódcy SPD i
zachodnio-niemieckich, reak
cyjnych zwią:Dk:ów zawodowych - DGB. Zebranie mia
ło charakter „roboczy". Nie
było sporów co do zasady, jedynie szczegóły budziły dy
skusję. Panowie byli jednak
tak dalece zgodni, że pod ko
niec konferencji herr minister Jakob Kaiser - boński
minister szpiegostwa i dywersji - mógł z zadowoleniem oświadczyć: „Plan na~ego sztabu generalnego ...
jest w zasadzie gotów. W
grani.cach możliwości jest, że
nasz ,,dzień X" nadejdzie
szybciej, niź przypus2lczają
sceptycy".

Re

-a
zn k ,I
nie Goering.a, dr Ernst mianowany z.ostał ,,komisarzem
Rzeszy do spraw adminirtra
cji majątków nieprzyjaciel•
skich". Wówczas dopiero
przyjacielska spółka mogła
grabić ile dusza
zapragnie.
Toteż Ernst stał się w1
k rótce
właścicielem wielkiego banku „Delbruedk, Schickler
und Co" oraz koncernu metalurgicznego „Merton Mefa];l AG",
we Frankfurcie
nad Menem.
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ze str. 1)

si~ poparciem reakcyjnych kół amerykańskich, dąq
pętania
wojny od:wetowe.j przeciwko narodom

do rOLi

Europy
wschodniej i zachodtiiej. 'fym więkstego znaczenia nabiera w chwili obecnej walka o pokojowe uregulow.alllie rc..
blemu niemieckiego na i>O&itawie układu pOczdamsldego
o zjednoczenie Niemiec przy l'OSZan-0waniu be?JPieczeństwK
ich s$isiadów i '!liedapuszczeniu do odrodzenia militaryZrnU
i tendencji Odwetowy.eh.
Wyrażając uczucia i wolę oah!go narodu polskiego, Polski
KomiteH7)bro'ńców Pokoja piętnu}e z ol!>urzeniem zbtod.n.'i<2e,
machinacje neohitlerowców z Bonn i solidaryzu)e się w
pełni z patriotami niemieckimi z obu stron Łaby, którzy
walczą odważnie przeciwko remilitaryzacji i faszyzacji Ni~
miec zachodnich, przeciwko układom wojennym z Bonn
i Paryza, o Niemcy zjedn.ocwne, suwerenne, pokojowe 1
demokratyczne.
W związku z tym Polski Komitet Obronców Pokoju wita z uznanism zarzadzenie rządu Niemieckiej Republiki
Demokratycznej i KC· SED, które zmierzają do ułatwienia
pokojowego zjednoczenia Niemiec i stanowią potężny cios
dla wrogów pokoju i jedności Niemiec.
Polski. Komitet Obrońców Pokoju wzywa zarazem
wszy.stkich Polaków, aby w odpowiedzi na prowokację
berlińską,
skierowaną również przeciwko narodowi 'l)olsk:iemu, jeszcze bardziej wzmogli czujność wobec wszelkicb machinacji wrogów pokoju, jeszcze mocniej zwarli
swe szeregi we Froncie Narodowym, aby jeszcze bardziej
'Zdecydowanie dawali -Odpór wszystkim wirogi.-n knowaniom, pogłębiali przyj.ażń wiEczystą z Wielkim Związkiem
Radzieckim, ostoją naszej niepodległości i bez.pieczeństwa,
wzmocnili swe wysiłki w walce o pokój i Plan Sześcioletni.
Polski Komitet Obrońców Poko.ju postanawia. popularyz:-0wać szeroko uchwały sesji Swiatowej Rady Pokoju w
Budapeszcie i r-0zwinąć &zeroką kampanię na rzecz rokowań pomiędzy państwami, w celu pokojowego rozwiązania
wszystkich konfliktów i wszystkich spornych i>roblemów ze
szczeg6lnym podkreśleniem konieczności pokojowego rozwiązania problemu niemieckiego.
, 1Zwycięstwo pokoju jest bliskie. Od nas zależy osiąg.
nięcie tego zwycięstwa" głosi apel Swiatowej Rady Po...
koju. Uczyńmy wszystko, aby wmieść nasz jak największy
wkład we wspólną walkę narodów o pokój, aby przyczyni~
się do jego z :vycięstwa.
_1

Ci właśnie ludzie przez
roik z górą przygotowywali
wszystko ao wymarzonego
przez nich ,,dnia X", faszystowskiego puczu w Berlinie
wschodnim. i całej Niemieckiej Republice Demokratycznej. W tym celu szkoleni byli w specjalnych oddzia
łach
prowokatorzy, w tym
celu zbierany był materiał
szpiegowski, w tym celu do
SPEC OD „TWA DE
dużych zakładów przemyslo
I I'
WALUTY"
::.r,1,
wych w NRD wkradali się
Oczywiści~,
takiego „f.8.- zakapturzeni dywersanci, w
chowca" nie mogli pomiJnąć tym celu Waszyngton udzie
Ameryk.anie, gdy szykowali lił zarządowi Berlina z.achod
niego doda.t kowej pomocy
się do swego wielkiego za, ~~. I
„na specjalne cele" w wysomachu
którego
celem
by
1
kości 50 milionów dolarów,
Kosztowni
'' „TAG X" i '
lo rozbicie Niemiee. Toteż w
w tym celu wreszcie do BerzbrodniaTze
O jaki „plan" chodziło, u- 1948 roku Ernst znów zjawił lina zjechali 16 czerwca
się
w
Ber!linie,
tym
razem
ja
jawnił reakcyjny,
zachodwszyscy członlkowie „rady".
ko szef i organizator wpronia-berliński ,1Der Telegraf"
Po lsutej, dożywotniej ren
Fakt, te zbrodnicze plany
wadzenia
odrębnej
waluty
z dnia 25 mairca 1952 roku,
cie, ,hką otrzymala wdowa
amerykań.
w Trizonii. Przy okazji herr hitlerowsko
pisząc, że celem koinferencji
po z\'.tslużonym
oprawcy
skkh prowokatorów iakoń
Ernst
przerzucił do B&lina
było „przygotowanie
„dnia
\hitlerc~wskim, kacie i morwschodniego olbrzymie su- czyły się fia-skiem, świadczy
X", w którym ma być d<>iko~rcy ~zechów Heydrimy
zdewaluowanych marek, że niemieckie masy pracują
nane włączenie strefy radzie
c~, na~tępny, jak to moż
ce w swej większości nie dackiej do federalnej repul>liiki wymieniając je na „twardą ją się wciągnąć w nowe
na byłd' przewidzieć, niewalutę". Za te nowe „zasłu
zachodnia-niemieckiej
... "
miecki
faszysta
uzyska?
1
gi" Ernst wynagrodzony zo- .awantury wojenne i pragną
prawo db wysokiej renty
Gdy rozjechali się uczest- stał członkostwem w radzie kroczyć drogą pokoju, dem-0
mimęcz~j.
nicy tajnej konferencji, do nadzorczej koncemu elek- kracji i jedności, wytyczoną
pracy przystąpił sztab orga- trycznego AEG oraz pakie- prz-ez politykę irządu NRD. J
Chndzi o bylego hitlerow
skiegcl ~urmistrza
nizacyjny zwany szu~ie tem akcji - nieistniejącego
DortJÓZEF SOŁTYS
mundu, pana Pagenkopfa,
·„radą docadczą w sprawie od 1945 i-oku - Sląskiego To
któremu sąd przyznal 850
ponownego zjednoczenia Nie warzystwa dla Górnictwa i
marek miesięcznie z platno
miec przy ministerstwie fede Hutni'Ctwa Cynku". Wprawici4 za 4' lata wstecz!
ralnym dla spraw ogólnonie- dzie !kopalnie i huty, których
mieckich" (czyli po prostu W ten :r;irrosty sposób, na
„właścicielem" stał się pan
przy ministerstwie szpiego- Ernst, od dawna już znajdukoszt nie~i.eckiego podatnistwa
J.akóba
Kaisera).
ka, dygnitarz III Rzeszy osię w wyłącznym włada
1: ją
Lipcowe słońce ju~ od sa-1 trzeba byfo więcej. Na tym dyń z Gałlkówka. Popatrzm~
trzyma? na rączkę 420.000
niu polskiego ludu, ale ame
ZAWROTNA KARIERA : cykańscy „dobroczyńcy" u- mego il:ana prz.YQ>ieka i to co- kawa_łku ma·rch~i kończ:l".my zatem na wykaz dniówek o~
rm, za ubil?gle 4 latq. no i
HERR ERNSTA
{ ważali, iż ofiarując Ernsto- raz mocniej. W pięknej pa- przecież prace p1elęgnacyJne. rachunkowych. P6ł roku tmgwarancję dalszych slalych
siece RZS Gałlkówek ruch i Wczoraj sta·nęł-0 do roboty 12 nęło jak strzelił - z.robione>
wyplat.
Charakter tego hitlerow- wi pakiet bezwartościowych lllieustanny brz~k pszczelich kobiet. A były dni, że było i szmat roboty. Brygadzista
poakcji
„zachęcą"
go
jeszcze
slko-ameryk11ńskiego
spi'Sku
Jeżeli zroykly
opryszek
skrzydeł pachnie
kwiatadwa
razy
tyle.
Iowy
Stefan
Sien~iewi~z
wybardziej
do rewizjonistyczdemaskuje już sam skład pre
w randze b>.urmistrza otrzy
roi i miodem. Bartnik Józef
pracował 124 dniówki, Jan
zydium wspomnianej
„ra- nej polityki niemieckich im- Sokołowski raz po raz zagl<lmuje tak WIJISOkie apanaże
KOBIETY "GORĄ
Fiktus 76, Józef Sokołowski
dy". Rolę przewodniczącego perialistów.
za obecne nieróbstwo, a
da to do tego, to do innego
57, Leona,rd Sokołowski_ 55,
pełni
niejaki
dr
Friedricll
uprzednie
gangsterstwo,
•tla. Cieszą go coraz pełniejTak <:złonkowie
zarządu Jan Polancz!k ~O, Stamsław
REZERWAT
Ernst, będący zarazem preczy też odwrotnie, a może
sze plastry złocistego miod~, RZS Gahkówek: Allon'S So- ~rczykows~1, ~1ec.zysław_ SttlIDTLEROWOOW
zydentem zachodnia-berliń
za wszystko razem - to jacieszy go prawidłowy :i;ozwoj kołowski, Jan P-0Iańczyk, Se- siak, Jan. S1eransk1, ~tamslaw
skiego „Zentralbanku". Herr
każ
suma
płacona
jest
Z dalsz~h uczestników czerwi i młodych matek, prze weryin Kuleta, jak i brygadzi Nawrocki po 37, St.amsław Ko
Ernst
karierę
swą
rozpoczął
opryszkom niezwykłym, hi,.rady" wymieni(: należy ti- znaczonych dla nowych ro- sta polO'Wy Stefan SiEnkie- pytek 29, Jan Kryse.>k 28 - ba
od podrzędnego stanowiska kich z.a~łużonych hitler ow- jów.
tlerowskim opryszkom w
wicz - jak najlepiej wyraża- nawet 63-letni Józef Wawrzodrobnego urzędnika w jed- ców i rekinów kapitału, jak:
randż~ na przykład miniTuż za pasieką pielą i oko- .ią się o k-0bieta·ch, które ma- nek zdołał już wypracować na
nym z banków stolicy Rze- dr Spennrath, przewodniczą PUją marchew Helena Kule- .iąc więcej niż ich mężowie o- grunt.ach
steriańnej
albo
wyższym
spółdzielczych
25
szy. I na tym stanowisku za cy rady nadzorczej AEG o- towa z oórką Danusią, Maria bowiązków domowych, wy- dniówek obrachunkowych.
.dowódtom SS?
pewne do.konałby swego ży raz członek rad nadzorczvch Wójcikowa oraz Zofia Gontar przedzają mężów we W'SZy~tPyta-.v:ie jest na czasie, bo
wota, gdyby nie wczesne d alszych 15 koncernów; Frie kowa z synem Zdziśkiem, kich pilnych pracach zespo- NIEKTÓRZY WOLĄ JEDNAK
właśnie szykuje się
nowy
wstąpienie
do partii hitle- d ri ch Karl von Zitzewitz- kandydatem do szkoły nau- łowych.
HANDEL.„
rencista, niejaki
Oswald
rowskiej i serdeczna przy- Muttrin. przed wojną właści czycielskiej w Tomaszowie, i
One to podczas kampanii
Schaefer, były kierownik
Wydaje się jednak, ź-e o spół
jaźń
z potężnym później ciel 2654 hektarów ziemi na t3-letnią córką Teresą. Mimo wiosennej przyśpieszyły wyplacó,wki gestapo w MonaGoeringiem. Baty, j.1lkie o- Pomorzu; Victor Emanuel ~kwaru praca posuwa się wóz i rozrzucenie po polach dzielczej zasadzie „każdemu
chium. Nt e jest to as hitietrzymał Ernst w czasie niePreusker, jeden z. czołowych ~zybko naprzód.
obornika. One to przyczyniły według jego pracy" zapomrowski najwyższej klasy,
udanego puczu hitlerowskie- producentów broni Zagłębia
Leonard Sokołqwski, bry- się do szybkiego wysuszenia nieli Józef Gwizdek, Bolesław
ale zaWl'!ze i nie plotka,
go w 1924 roku, sowicie mu Ruhry i cz.Jonek tzw. „euro- eadzista ogrodowy, z troską i i zwiezienia siana. Ich wyłącz Buczyński, Władysław Loba
zawsze od burmistrza wysię potem opłaciły. W roku
pejskiej unii węgla i stali"; 11wagą przegląda jedną z ną zasługą jest terminowe u- czy Jan Stępień. W statucie
żej posta'l'piona osoba.
1933 Ernst otrzymał nomina członek ~rlamentu w Bonn, t>lant.acji pomidorów. Obok kończenie pielonek, przerywki jest mowa, że ·każdy członek
No i ZC$ługi spore, bo
cję na t:tanowisko „komisa- von Merkatz, były agent ge- wznosi się wysoka ściana ła- i innych
prac pielęgnacyj RZS powinien w ciągu roku
udowodnidoie dokonywanie
rza Rzeszy dla spraw baniko stapo, obecnie zaś przywód- nu żytniego. Pełne i ciężkie nych. One również zobowią wypracować co najmniej 100
mordów na dzialaczach anobrachunkowych,
wych", a w dwa lata póź ca faszystowskiej organiza- ltłosy chylą si~ dostojnie za zały się wziąć jak najczyn- dniówek
tyfaszystowskich, za które
niej zaawansował na „komi- cji kapturowej „Erste Le- \t.ażd:ym najlżejszym podmu- niejszy udział w akcji żniw- tymczasem każdy z wymienio
sądził go f!Statnio sad
w
nej wyżej czwórki pracy w
sarza Rzeszy do spraw kre- gion"; poseł chadecki Robert chem wiatru.
no-'Omłotowej,
rodzinnym Monachium i
spółdzielni poświęcił zaledwie
dytu", to znaczy nadzorcy Tillmans; poseł socjaldemoskazal na ... 2 lata, z zalicze
Niezły
macie
urodza3
Czynem
tym
pragną
uczcić
po kilka dni.
całej
machiny kredytowej kratyczny Herbert Wehner,
niem aresztu prewencyjnewciągam do rozmowy zapra- 9 rocznicę Ma·nifestu LipcoGwizdek i Buczyński wolą
Hitlera.
szef
tzw.
„Ostbuero",
szerogo.
wego, 9 rocznioę Gdrodzenia handlować mlekiem,
Loba:
„Zasługi" herr Ernsta
na ko rozbudowanej organizacji cowanego ogrodnika.
- Byłby lepszy, ale cóż, słoń ojczyzny i ich życia.
Dzięki temu
p. Ostoald
wędrować po okolicy i budotym stanowisku i olbrzymie szpiegowskiej; Loowig Roce,
wypija
resztki
wilg-0ei,
a
Prosiły
i
to
właśnie
przo
Schaefer znajdzie się lada
wać piece,
Stępień zarabiać
sumy, jakie przelewał on re senberg, kierownik wydziamoment na wolności i zglo
gularnie na konto swego łu zagranicz.neg.o DGB i je- tu ani kropli deszczu od bli- downice - aby żadnej z nich furmanieniem (posiada parę
si uzasadnione pretensje do
przyjaciela
i
protektora, den z szefów terrorystycz- sko trzech tygodni. Chmury nie wymienia(: po nazwisku. koni).
- Bo to potem najczęściej
renty. Uzasadnione, bo je„Wielkiego Łowczego Rze- nej organizacji „Technisches jakby się umówiły i uporczy
Czas zastanowić się, zmi~
żeU ta,ka na przykŁad frau
szy", przyniosły owoce z Hilfswerk"; no i wreszcie wie omijają naszą okolicę... są niepotrzebne kw.asy i dą nić swój stosunek do praZle,
kiepsko
wypadną
nasze
sy,
a
to
zamiast
mobilizować
Rademacher, żona radcy lechwilą, gdy Hitler rozpętał
sam pan minister Jakób warzywa.
demobilizuje właśnie te spo- cy i do .spółdzielni progacyjnego z ministerstwa
wojn~ światową. Na poleceKais!'!r.
Rzeczywiście, dla gałkow- śród nas, które z różnych po- dukcyjnej !.„ Plony są pięk
spraw zagranicznych
ITI
skich bielic przydałby się rzę- wodów
nie wychodziły do ne, dochód będzie poważ
R?:eszy, a PTZ'IJ okazji zbrod
sisty,
kilkugodzinny deszcz. pracy. A więc chętnie rezyg- ny, a więc i na dniówkę obra·
nia.rza wojennego, odpowie
Żle jednak jesz;cze nie jest. nujemy z zaszczytu figurow111 chunkową wypadną SPor'e ilodzia.lm.ego za mord I.700 ży
Bujne zi~mniaki zakryły listo nia w gazecie. Mamy n.adzie- ~i ziarna i innych ziemiopło
dów - otrz1.1mu;e zapomowiem międzyrzędzia i kwi.t- ję, że w żniwa ani jedna 2 dów. Kto więc włożył więcej
M mini.~t.erialną - to oóż
ną wspaniale. Na 4-hektaro- naszych kobiet nie uchyli si; wysił!ku., otrzyma więcej. Kto
dopiero sam, ' we wfosrze.1
wą
f)lant.ację buraków cukro- od pracy, ale musimy koniecz bumelował, sam sobie zaszkoosobie, zbrodniarz - Scl:i.ae
wych
i pastewnych a~ radość nie mieć zorganizowany dzie- dzi.
fer.
Ponieważ w drugim półr-0patrzeć.
ciniec.
Dla vŁatwienia sprawy
SZTOKHQLM. W Sztokhol- tl.19'!w przed Julinem, a na dystan ·
b.6 Swietnie
k · zapowiada
L
czu przypadają żniwa, omło
można
by wprowadzić w mie z okazji 700-lecia stolicy sie 800 m pierwsze miejsce zajął się Z 1 1' rzepa U Jarego. en
Według oświadczenia zarzą ty, wykopki, podorywki, orki
Szwecji l'ozeqrano
towarzyskie lwakin, bijąc rekord ZSRl'ł wyni· osiągnął już SO-centymetrową
-sa.downi.ctwie
zachodniozawody lekkoatletyczne z udzia- kiem 1:SO,1. Szwed Heqerman był wysokość,
du
RZS i brygadzisty polowe- i jesienne siewy - pra·cy jest
a
groch
„Wiktoniemieckim zw11cza.j lqcze- Iem zawodn'l<ów I zawodniczek druqi - 1 :51,7.
r ia" ma ponad metrowe pędy. go, żniwa w Gałkówlku roz- w bród. Wypracowanie 100
nia od razu spraw sadoradzieckich. Reprezentanci ZSRR
Zdecydowane zwyc·ęstwo
od- Ps
.
·
·
· ,
zadem()nstrowali wysoki poziom, niósł również
Marulin w biequ
zemca, ow1es, Jęczm1en ro poczną się nie wcześniej niż :iniówek statutowych, a nawet
WW'h zhrodniarzy wo:ienokoło 20 lipca,
żyto bowi«\m jwa razy tyle, nie będzie nan11ch z równorzesnn. proce- zajmując we wszystkich ko·nku- na 3000 m z przesz1<odaml w cza kują jak pajlepszy plon.
rencjacłl pierwsze m«•jsca.•
sie 9:11,2 przed Szwedem Eklun·
To jednak
nie zadowala jest jAs1'JCze na poły zielone a >tręczało trudnośei,
durn. określeni'l dla nich
Wielkie zaintere~owanie wzbu dem - 9:19,4.
Leonarda So.koł-0-wskiego.
jęczmień, pszenic.a i owi.~R w
dził start trzykrotneqo rekordzire.., t11 dożvwntn ie.i.
W kuli: Griqałka uzyikal dod
A zatem do roboty.
sty
ZSRR
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dłuqich
dystansach
skonały
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zw}"ciężając
Deszczu , eszczu.1 - PO końcowym stadium wegetaPo en ostnt„rmie tr•1dzft
Za przykładem przodownicji..
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Sprinterzv radzieccy zajel' dwa Kriwonosow pol<onat o ponad 6 i innych upraw?
zrnie- STEFAN SIENKIEWICZ WY- I żeby Rolniczy Zespół Spół
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patruję się coraz uważ

niej w towarzysza podróży siedzącego naprzeciw. Za c-hwilę zrobi się
tak widno, że ustalenie rysów twarzy przestanie być
nareszcie trudne.
Pociag
zwalnia bieg, sąsiad z naprzeciwka, budzi się, zmienia pozycję. Twarz jest teraz blisko okna. Wpatruję
się mocniej. Poznaję. Domagała.

-

Od godziny chce · dorysy waszej
twarzy ...
: Nie- daje mi dokończyć:
·1 _
Jakże dawno was nie
widzialem, chyba kilkanaście lat... Dokąd jedziecie i
co wy tu robicie?
Jadę do Nowej Soli. A
wy?
Ja również do Nowej
Soli, mieszkam na wsi, pięć
kilometrów od Nowei Soli.
Jednoczesnie wyciągnęliś
my papierosy, obaj mieliś
my - wid?ć - chęć na pogawęd·kę. Pstryknęła zapalniczka, przyjrzałem się Bolesławowi Domagale bliżej i
jakoś wydawał mi się młod
szy niż kilkanaście lat temu, kiedy go ostatni raz wi
działem w 1939 r. w naszych
rodzinnych stronach w Kiekomponować

lerczyżnie.

Cmiąc papierosy roz11:adaliśmy s\ę

o tym \ o owym,
nie wiedzieć kiedy odtworzy/ przede mną całą hiaż

stotię
życia
chłopa.

dolnośląskiego

Urodził się w Kielecczyź
Nidą albo „nad
N~zą" jak ludzie u nas

nie, nad

mówili. W podziale ojcowskiej biedy dostał dwie mo·r
gi piaszczystego gruntu, kozę
i jedną izbę w słomą krytej chacie i tak został „gospodarzem".
Ożenił się młodo, ale że
wyżywić dzieci
nie był w
\ stanie, chodził co roku „na
Saksy" na roboty u „Bauerów" albo junkrów w Nadodrzu. W 1939 r. tylko nie
poszedł „ozuło się wojnę"
- ale jak go w lipcu
wzięli „na manewry", to już
we wrześniu był w niewoli,
a w dv.ra miesiare p0źniej
znów parobkowa! u ,,Bauera", tu właśnie kolo Nowej
Soli nad Odrą.

W początku marca 1945 r.
na krótko przed ra(iziecką
ofensywą „Bauer" zabrał co
mógł z dobytku i odjechał
na zachód. „Przedtem prosił, byśmy się zostali i dobrze pilnowali jego gospo<iarstwa. Jak wrócę - mówił z Amerykanami, to
was wynagrodzę za wszystko„."
Domagała
podniósł brwi,
oczy zaskrzyły się uśmie
chem i z udaną powagą dodał:

- No to zostaliśmy!
W kilka dni później przy
szli radzieccy żołnierze, a za
nimi polska władza ludowa.
I jedni i drudzy mówili tak
samo jak „Bauer":
- Zostańcie!
Ale dodawali
zaraz coś,
czego tamten nie mówił:
'i
To wasza polska ziemia. Trzeba ją obsiać.
Wkrótce „naród zaczął tu
ciągnąć
ze
wszystkich
stron", a najwięcej „z naci
naszej Nędzy" - Nidę miał
na myśli.
Najsamprzód przyjechała tu moja żona z dzieć
mi, później szwagier, brat
- też z liczną rodzin~.
- A ile macie dzieci?
- Do wojny troje, po
wojnie dwoje, to razem bę
dzie pięcioro...
- Wszyscy w domu?
- Gdzie tam! Najstarszy
s.vn
skończył
Państwową
Wyższą Szkołę Pedagogiczną,
jest nauczycielem w
gimnazjum w Jeleniej Górze. Drugi jest w ł,odzi na
Politechnice, właśnie jadę
od niego. Wkrótce przyjedzie do domu ńa wakacje,
teraz zdaje egzaminv. A
córka nie bardzo chciała się
dale.i urzyć, więc poszła do
pracy do fabryki lniarskiej
w Nowej Soli, ale się tam
widać dobrze sprawuje, bo
i przodownicą pracy została
i dyplom uznania dostała ...
Druga córka chodzi na wsi
do szkoły, a najmłodszy ma
dopiero cztery lata ...
Nie wiedzieć kiedy droga
prze~zla na miłej pogawęd
ce i zapewne przejechalibyśmy naszą stację docelo\\-ą, gdyby nie donośny głos
konduktora:
- Nowa Sól, proszę wy-

dziesiątki

hektar:ów parków, ogrodów, sadów, inspektów i winnej la
torośli z łatwością moż
na znaleźć wypoczynek na
ławc.e w ocienionym parku.
Osobliwość tego 20-tysięcz
nego miasta WYraż.a się rów
nież w tym, że obok dzies1ą1ków
fabryk - niektóry,h o znaczeniu krajowym,
a ~'''Wet europejskim - :>bek pięknych domów i pał:>ców, wzdłuż szerokich, no
woczesnych ulic, obok tłu
mów ludzi, samochodów i
motocykli - młodzi chłop
cy i dziewczęta poganiają
krowy na pastwiska. Przemysł jest tu ściśle związa
ny z rcl.1ictwem.
llftj ziomek Domagała roz
siad! się wygodnie na ław
ce iarkov. eJ,
rozejrzał się
<lok<•ła
i marszcząc brwi,
mruczał j;i!<Ly do siebie:

Jakoś <leszczowi
nie
chce się padać. A przydał
by się.. SM'.zt-gólnie na len ...
1u w~stchnąl, pokręcił
głową i jakby zadowolony,
iż
znalazł
cierpliwego słu
chacza, zaczął się zwierzać
ze swoich bolączek.
- Z tą moją córką, wiecie, co pracuje w tutejszych
zakładach lniarskich,
mam
poważny kłopot. Jej się wydaje, że chłopi nie powinni
nic innego uprawiać tylko
len, bo len jest potrzebny
Zakładom
Lniarskim „Odra". Tak mnie w tym roku
„opętała", że i ja dałem się
namów1c i zakontraktowałem kilka morgów lnu, a te
raz wyglądam deszczu, jak

W N owej Soli, w tym
jedynym chyba w naszvm
kraju osobliwym ośrodku
przemysłowym,
malowniczo
położonym nad Odrą, posia-
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MATERIAŁOW

W OBRONIE NIEPODLEPOLSKI".
Stron 420, cena zł 13.50.
Jest on ilustracją stanowiska
KPP w sprawie
najżywotniej
szych interesów narodu, poka·
zuje Jak KPP od Pi.erwszej chwl
li sweqo istnienia, broniła in1eresów ojczyzny, jak walczyła o
jej prawdziwą
niepodleqłość '
lepszą przyszłość. Zbiór dzieli
się na sześć części. z których
każda obejmuje pewien okres historyczny,
a zarazem pewną
GŁOSCI

Nadodrzańskie Zakłady

Przemysłu

Lniarskiego „Odra" są celem mojej podróży, a kwestia uprawy Lnu ja
ko bazy surowcow,ej dla
przemysłu
lniarskiego jest
nieodłącznie związana z zagadnieniem, które mnie spro
wadziło do Nowej Soli.
- Przepraszam was - usprawiedliwiał się. Zdaje
się, że te sprawy was nużą,
ale wiecie ta moja córka, to
jakiś dziwny człowiek ... Od
lkilku tygodni
nie poznaję
jl!j. O niczym innym nie
mówi, tylko ramia i ramia ...
Nie wiem, ale mówią, że jakaś „gorączka ramii" opęta
ła tych
ludzi tam
tu
wskazał na wysokie kominy
Zakładów Lniarskich
„Odra".
(c.d.n.)

ZATYTUŁOWANY

„KPP

dziedzinę zaq~dnień.
W pierwszej części
zbioru,
obejmującej okres formowania
się burżuazyjneqo p;oństwa pol-

I

skieqo, okres najazdu polskiej
reakcji na Kraj Rad, mamy szereq dokumentów i materiałów
świadczących o tym, jak komuniści polscy wykazywali masom
p ·1·acującym antyludowy I kontrrewolucyjny charal<łer burżua
zyjneqo państwa polskieqo, jeqo
zależność od imperialistycznych
mocarstw Zachodu, jak zwalczali zqubną dla interesów Polsl<i
politykę
wojny
przeciw
ZSRR.
Druqa część zbioru zawiera
materiały i dokumenty li ZJaz
du i IV Konferencji
Komunistyczne) Partii
Polski,
stanowiących ważne etapy przechodzenia KPP na pozycje leninow
skie.
Do trzeciej części zbioru we
szły

materiały

charakteryzują-

Alesz
się działo

charakteryzujące

walkę

omawiające

1934-1938

rolę

KPP Jako heqemona walki polsl<ich mas ludowych o demo·
krację,
niepodleqłość I socja·
lizm. Walid przeciwko rządom
obszarników i maqnatów
kar·
terowych, przeciw prohitlerow·
sl<ie) i antyradzieckiej polityce
faszystowskiej
sanacji,
walkę
KPP o zorqanizowanie antyfa·
szystowskieqo frontu ludoweqo,
o 7.erwilnie zdradzieckieqo paK·
tu z Hitlerem, o sojusz z ZSRR,
o pokój, o obalenie rządów fa•
szystowskieJ sanacji, o władzłJ
ludu w Polsce.
Materiały zawarte
w
całym
zbiorze, ą w szczeqólności w je
qo cz~śc1
ostatniej
pokazują
Jak KPP całą swą rewolucyjną
działalnością, swym patriotyzmem i internacjonalizmem przy
qotowała qrunt dla bohaterskiej
walki Polskiej Partii Robotni·
czej o narodowe i społeczne wyzwolenie po:skich mas pracu·
Jących, dla działalności
PZPR
zwycięsko budującej socjalizm.

czeski przeżywa
siedemdziesiątych

w

latach

ubiegłego

stulecia okres nasilenia ruchu narodowo-wyzwoleńcze
go. Potężne manifestacje po-

poddał.
Oparćie
twórczości znalazł

dzie austro-węgierskiej oraz
z okazji położenia kamienia
węgielnego pod czeski Teatr
Narodowy w Pradze wzmacniają
św1adomosć i patriotyzm mas ludowych. Zaniepokojona wzrostem ducha re
wolucyjnego tzw. „obozów
ludu", burżuazja czeska, któ
ra początkowo jako nosicielka idei postępu przewodzila
w walce przeciwko niemieckim feudałom, poczyna utoż
samiać interes narodowy ze
swoimi interesami klasowymi i schodzi na pozycje WYrażnie reakcyjne.

sztuk
. .,

- 'jak ,,Co koinu winna

.„

w sztuce czeskiej tego okresu. Wzbogacone mieszczań
stwo wyrzeka się wkrótce
popieranej dotąd sztuki patriotycznej i narodowej, faworyzuje raczej kosmopolityczne. bezideowe kierunki
płynące z zachodu. Na tle takich stosunków tym jawniej
występują przyczyny tragedii osobistej. a jednocześnie
wielkości Mikolasza Alesza.
Celowo ignorowany, a nawet
potępiany
przez burżuazh
artysta nie załamał się i nie

Kułak

pomaga plan nam wykonać,
Bo kułak zawsze pieniądze ma.
Bardzo przepraszam, nie tylko kulak

I Ja
I ja
I ja.

Łódzki Artos już dwadzieścia rasiebie kierownika, ponownie je zy wyjeżdżał ze „Spółdzielnią gminsobie przydziela. Kierownik zrazu ną" do wsi w . województwie łódzkim .
pokorny i przerażony raptownie staAudytorium wiejskie sztukę przyjje się butny. Powziął myśl, że rewi- muje entuzjastycznie. Nie znaczy to
zor z powiatu i"st hochsztaP,lerem bynajmniej, aby w dyi,kusjach nie
podobnie jak Chlestakow w „Rewi- występowano takźe i z uwagami kryzorze" Gogola, którą to książkę wła~ tycmymi. tyczącymi się niedociąg
śnie przeczytał.
nięć w pracy autorów, reżysera i
T już n;e stara się nakłonić, chęt aktorńw.
nej do tego rodzaju poświęceń, &klePrzedstawienie „Co komu winna
powej Zosi, aby swym! wdziękami spółdzielnia gminna" obejdzie całą
przytępiła nieco obowiązkowość re- Polskę.
Swą treścią postuluje powizora. Obserwujemy kolejne stany trzebę wzmożenia czujności. wskaprzypływu strachu, słufa lczości, bu- zuje na rolę czynnika społecznego w
ty i zarozumialstwa. w których de- kontroli działalności G S.
maskuje się szajka kumotrów uwaI w żadnym wypadku nie mają rażaiąca G S. za swój prywatny sklecji ci, którzy zarzucają odważne.i
pik.
Piosenki, ożywiające sztukę, wiążą sztuce łódzkich pisarzy paszkwilancsię ściś'e z fabułą, jak np. piosenka _two, lub próbują wydcirzenia opisaz pierwszej części widowiska, śpie ne w i;ztuce odnosić do czasu ..mik0
Obstawana przez trójkę kumotrów z G .. S. łajczykowskich porządków".
jąc przy takich sądach wykazal ' by
„Bo u nas 7.aWsze wedle sumienia
niezrozumienie roli satyry, posługu
Podział towarów orlbywa ~f P..
jącej się jako specyficznymi środka
W innych spółdzielniach li!<tę się
mi wyrazu tendencyjnym prz0fozmienia
skrawienif'm zła f niebezpieczeństw
A u nas nigdy, a u nas nie.
w celu ich zwalczania.
Co do wystawienia sztuki przez zern CQ ł>lećlnlakom whodro I rłótno,
spół Artosu - mam zastrzeżeni::i
Po r.o na.nela, papa, czy gwóźdź?
Sztuka warta jest b11rdziej staranW sklepfo biedniaka wspominać
nego opracowania aktorskiego i resmutno
żyserskiego.
Lepiej kułaka do sldepu wpuś~.
Jerzy Miller.
sc1ą

...--------------------------.. . ._.....__________...,______. . ,____. ;. . _________,_.;,
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riały

KPP przeciw haniebnej wyprze
daży boqactw Polski obcemu
kapitałowi
oraz dane o tym
jak dalece obcy kapitał opano·
wał orqan1zm qospcdarczy Pol
ski.
Ostatnie dwie części zbioru
zawierają dokumenty z okresu

Wystawa w parku Sienkiewicza w Łodzi
jak to
lityczne z lat 1867 - 8 jako
dla swej
P odobnie
w Polsce, bratni naród wyraz protestu przeciw ugow ludzie.

Wystawa prac wlelkleqo czeskieqo malarza A. Alesza, urządzo
na w Ośrodku Propaqandy Sztuki w Łodzi (Park Sienkiewicza)
c·eszy się wielkim powodzen em.

pisarzy, W. Drygasa I I . Siklryckiego,
stanowi przełom o znaczeniu ogólnopolskim w dotychczasowej pracy
zespołów Artosu.
to treść sztuki: Za5tajemy kierownika G. S., sklepową i czlonka komitetu sklepowego w chwili,
gdy po przeglądzie świeżo otrzymanych towarów rozdzlela.ią je wedle
nakazów sumienia tj. m i ędzy siebie
i swoich kumotrów. Akcję ożywiają
liczne spięcia humorystyczne, których autorem je~t najczęściej Żytko,
członek
komitetu nkolne1rn oharcwny skrupułami l płochliwy wspólnik k1f'rown!ka i,klepu i sklf>pnwej
Zosi Ręczniki i wiadra ro>.dziel11ją
między siebie. harmonia ma prz.vPaść , nie ś·wietlicy Z M P. a svnalkow: kułaka. a)bow' em i::ik Pf'ror1J·
je kierownik C S
podważający
kon~rargumenty Zytki:
·- Kułakowi, nie kułakowi! Gru„t,
żeby szybko sprzedar. ;>ieniqdze w1iąć
i nie robić remanentów żeby wvkonać plan obrotu. Rozumiecie panie
Ż.rtko? Plan!
W trakc-ie owej p<iro<lii r07d"':;"}"
tow<>rów kumotri.y dowiadują się o
mającym nastąpić przyje7dzie rewizora z powiatu. Ż):'tko powoc'!owan:v
strachem zwraca przydzielone sobiP.
towary, to znów, ośmielony pewno-

ce tło I Istotę faszystowskleqcf
pr'zewrotu Plłsudskleqo oraz ro
lę Piłsudskieqo nie
tylko jako
wroqa polskich mas pracują•
cych, ale I Jako zdrajcy intere·
sów narodu.
Czwarta część zawiera mate•

Matejko

sytuacji
O dzwierciedlenie
politycznej
znajdujemy

Więcej taki'ch

O

ŃAKŁADEM
„KSIĄ2KI
I
WIEDZY" UKAZAŁ SIĘ'. OSTATNIO ZBIOR DOKUMENTOW I

zbawienia. Ona nie rozumie,
że jak jest posucha,
to uprawa lnu oznacza porywanie się z motyką na słońce ...
Domagała ·nie zdawał sobie sprawy z tego, że temat
przez niego porusz.ony ży
wo mnie interesuje, że wła

sicidać!

apawa optymizmem fakt wystawienia przez
,Artos" sztuki
Wojciecha Drygasa i Igora Sikiryckiego p.t. „Co komu winna
spółdzielnia gminna",
albowiem w
żadnej dziedzinie twórczości artystycznej nie działo się równie źle, jak
właśnie w rejonach repertuaru satyryczno-komediow.ego.
Półtoragodzinne spożywan;e amalgamatów pieśni, satyr, poezji i muzyki było nieraz nużące, nie pobudzało do myślenia i dyskusji Po piosence lirycznej następował satyryczny monolog, później recytacja wiersia . rnów piosenka itp.
DalszG procluk::iwanie owych składanek, nie polączonycb wyraźną konstrukcją fabularną, nie miało przed
sobą przyszłości, było złem koniecznym wynikłym z braku twórczego zainteresowania literatów programami
Artosu i na odwrót, wvpływało z
niedostatków pracy dyrekcji programowej, która nie umiała skutecznie
zachęcić pi~ar:i:y do 7.apobieżenia tej
posus~e tematów Co gors~a. w wielu mont.afach Artos11 obok tekstów
warto5ciowych pojawiały się teks.ty
schlehiają"e
gustom drobnomieszczańsk'm, · a Odległe i Przypadkowo
ze sobą pokumane gatunki twórczości i trEści spa.iała „ nle rzadko zai>te
imponują~a.
ekwilibrystyka słowa
konferansiE'ra
T chociaż ostatnio w doborze tekstów nast.ąpila · wyraźna poprawa 1
progr<'mv C'hoćb.v takie iak „Niesiemy u~mieC'h. zbiP.r<1my nlon" I kilka
Innych. spetniają pozytywną rolę.
dopiero wystawienie sztuki łódzkich

I----------.. .

dającym

Sztuka jego dociera do najszerszych mas za pośrednic
twem wydawnictw popular·
nych: kalendarzy ludowych
śpiewników, pocztówek, plakatów. Dzieło, któremu się
poświęcił,
staje się jakby
elementarzem klas wyzyskiwanych, wyrazicielem demokratycznej i socjalistycznej
ideologii. Sam nfówił o sobie:
„Nie sztuce pragnę służ~·ć, ale
sztuką swą - ojczyźnie".

U

rodzony w 1852 roku I
wychowany w gorączko·
wej atmosferze napięcia patriotycznego Ale~z już od lat
młodzieńczych

uświadomił

sobie swe artystyczne powołanie jako malarza narodowego. Za przykładem Matejki postanawia poświęcić się
malarstwu
historycznemu,
przykładami przeszłośC'i prag
nie wesprzeć wspó~czesne dą
żenia swego narodu.

S lęga

najpierw do legend
chwały okresu
przedhistorycznego.
Wyrazem tego S<I dzieła: „Chwała
Czech" i cykl „Ojczyzna"
przeznaczony dla dekoracji
Teatru Narodowego. Rychło
jednak artysta uświadomił
sobie, że ncijbogatsze tradycje
związane są przede wszyst:..
kim z epoką husycką . Wojny
husyckie i ruchy chłopskie
XVIII wieku dają krzepiący
wzór walki o słuszne prawa
ludu. Z tą myślą namalował
w 1877 roku zn11komity obraz
o głęboko narodowym charak
terze „Obóz husycki", a w
rok później „Spotkanie husyckiego króla Jerzego z Podebradu z Mac.ie.iem Korwinem". Jest to chvba najwybitniejsze osiągnięcie ri.eskie
go m a lflrstwa hi storycinego.
Burżua z ja wystąpiła jednak
wrogo przeciw Ideologii I te·
m<ityce Alesza . Nie 7e7wolono mu na realizacje planów,
nie dopuszczono do pracy
Pr7..V zdobieniu teatru.
C?depc.h?ięty od ukorhanej
tworczosc1
monumentalnej
Alesz przerzucił się nci działal
ność ilustratorską . Ukoronowaniem jej jest prześliczny
cykl ,,Spa !icek••
wydane
w 1907 roku ilustracje do
pieśni ludowych tak typowych dla k\iltury czeskiej.
pełnego

Otwarta w Ośrodku Propa
gandy Sztuki w Łodzi wysta
wa obrazuje wszechstronnie
twórczoiić

tego płomiennego

patrioty. jednego z najwięk·
szych synów swej ojczyzny.
We wtorek, dnia 7 hm o godzinie 19 w galerii Parku
Sienkiewicza wygłoszon ·y h~
dzie odczyt połączony z dyskusjq nad dziełem iyr.ia tak
nam dziś duchowo bliskiego
artysty.
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Kierunek: fabryki i
Letnie plany WOK

Rozmowa z rektorem U. Ł. prof. dr
ROK AKADEMICKI NA WYtSZYCH UCZELNIACH ZOSTAŁ ZA·
1<0NCZONY. PODSUMOWANIEM ROCZNEJ
PRACY STUDENTOW,
SPRAWDZIANEM WYNIKOW CAŁOROCZNEJ NAUKI, BYŁY LETNIE
SESJE EGZAMINACYJNE. REDAKCJA NASZA ZWROCIŁA SIĘ: DO
tlEKTOROW ŁODZKICH WYtSZYCH UCZEUU Z PRO.SSĄ O PODSUMOWANIE WYNIKOW SESJI LETNl<:H. NA WSTĘ:.PIE DRUKUJE·
MY ROZMOWĘ: Z REKTOREM UNIWERSYTETU ŁODZKIEGO PROF. DR JANEM SZCZEPAŃSKIM.

- Jak przedstawiają się
'Wyniki liczbowe sesji?
- Tegoroczna sesja egzaminacyjna dała wyniki nie
spotykane dotychczas w dziejach Uniwersy tetu Łódzkie·
go. Do egzaminów p·rzystąpl
ło 99,1 proc. wszystkich studentów, co świadczy o bardzo
duże.i dyscyplinie egzaminów.
Odsiew, czyli liczba studentów, którzy egzaminów nie

artystyczne
..
na centralnych

Zródło

eliminacjach
Jak

cj e - asystent grupy.
Wzmogła

sukcesów

- Jakie są pFzyczyny tych
sukcesów Uniwersytetu Łódz
kiego?
- Na tak znaczne podniesienie wyników nauczania,
podniesienie dyscypliny studiów wpłynęła przede wszys.t
kim
ogólna
mohilizacj~.
wspólny wysiłek profesorów,
pracowników naukowych, organizacjj partyjnej, ZMPowskiej oraz grup studenckich. Po sesji zimowej, która dała bardzo duży odsiew,
w początkach marca senat po
wziął
uchwałę o przygotowaniach do sesji letniej. Byl
to moment przełomowy w
pracy naszej uczelni. Nastą
piła radykalna zmiana stylu
prac.y kierownictwa, pracowników naukowych, orgimiZpcji partyjnej i całej mło

w Warszawie
już donosiliśmy

w najdniach odbędą się w
Warszawie centralne eliminalcje młodzieżowych zespołów
artystycznych z całej Polski.
Z Łodzi na eliminacje wyjechał w dniu 2 bm. bal~t zakładów
im. Harnama, zespół
taneczny Strzelczyka, Elektrowni Łódzkiej i zespół Zduńska
Wola, oraz 110-osobowy chór
Wojewódzkiego Domu Kultury i chór DOKP-Łódż.
Ponadto w dniu 16 lipca wy
jedzie zespół teatralny WDK
ze · sztuką „Proces" - Berwiń
skiej. W wyniku eliminacji naj
lepsze zespoły młodzieżowe
wyjadą do Bukaresztu.
bliższych

Szczepańskim

studencką czuwał i kontrolował jej pracę , a jednocześnie
przeprowadzał stałe konsulta-

zdali, wynosi 2,4 proc. Tak
małego odsiewu nie miał nl·
gdy Uniwersytet Łódzki.
Najlepiej egzaminy wypadły na biologii, historii i pra
wie. Na 259 studentów b iologij odpadł tylko jeden, na
historii - na 186 studentów
nie zdało trzech. Na wydziale prawa, gdzie odsiew przeciętnie dochodził do 20 proc„
obecnie wyniósł on okola 7
proc.
- A oceny niedostateczne?
- I tu zaznacza się duża
poprawa. Liczba niedostatecz
nych zmalała z 20 proc. na
ostatniej
sesji zimowej do
około 6 proc.

Łódzkie zespoły

J.

się

opiekun

też

znacznie
opiel{a nad studentami mie·
szkającymi w domach akade
mickich. We wszystkich domach asystenci pelnili codzien
ne dyżury , pomagali studentom w nauce.
Wzmogła
się
dyscyplina
pracy wszy stkich ogniw Uniwersytetu. Zmniejsa:yla się li·
czba "studentów nieobecnych
na seminariach. Uniwersytet
Łódzki
potrafił
przełamać
trudności i dokonać olbrzymiego przełomu . O~iągnięcia
te są dowodem, że kolektywny wysiłek, rytmiczna, syste-

matyczna praca - to jedyna
droga do poprawy wyników
nauczania, do osiągnięcia dobrych rezultatów.

Zasłużony

wypoczynek

Dziś mlodŻież Uniwersyte-

tu wyjeżdża na zasłużony wy
poczynek. Obozy :.portowe,
wypoczynkowe, wczasy prz;yj
mą studentów łódzkich. Około 800 studentów wyjedzie na
żniwa do woj. szczecińskie
go i bydgoskiego. Część studentów, szczególnie z wydzia
łu

matemat:r~zno-przył"odni

czego, prawa i humanistyki
(bibliotekarze) wyjeżdża na
praktyki wakacyjne,
(Rozmowę

przeprow. T. W.)

Ona czeka od 8 lat...
Czvli

arcydzieło

Niniejszy felicl-On jest p-0św ięcony uczczeniu pierwszej ro- że wszystko zostało już wycznicy. Pierwszej rocznicy uka 7,ania się pierwszej notatki na. · jaśnione, a temat całkowicie
temat Jok-01nobili, st-0jącej brz użyte"znie w pobliżu Parku wyczerpany. Mimo, że pań
P-0niatowskiego przy ul. Kopernika. Napisaliśmy wówczas (a. stwo przy~łada olbrzymią
było to dnia 8 lipca 1952 r.), że stoi tam już od siedmiu lat
wagę do zbiórki metali tak
taka lokomobila, że warto by się nią zainteresować i - ie·
potrzebnych dla naszych nośli nie nadaje się do przerobienia - wykoriivstać ją na złom.
wych budowli.
(Waży ona kilka tys. kil-Ogram ów), Tak więc 8 lipca minie
r-ccznica 1>icrwszej notatki. Au t-0rem jej był nasz koresponPS. O ważności zbiórki zło
dent
Muszvński.
mu może udzielić informac.i.i
każdy
uczeń szkoły podstawowej, bo ws,·zyscy biorą udział w zbiórce odpadków i
złomu, a nawet prowadzą mię
dzy sobą współzawodnictwo.
Tam też kierujemy Wydział
Finansowy. Część uczniów n ie
wyjechała jeszcze na kol-0nie
letnie i przebywa w Łodzi .

• „ •

(W)

• •
W Centralnym

bib!iograficzny

Główną przyczyną naszych
osiągnięć jest niewątpliwie

Joachim Lelewel

Duży wpływ na zmianę sty
lu pracy miały także częste
narady produkcyjne, otwarte
zebrania orgamzac.ii partyj nej, a także szkolenie dydaktyczne pracowników naukowych.

Lelewel tlziałał w skompliko
wanej sytuacji rozkładu feuda
lizmu w Polsce i prowadzenia
przez obóz demokratyczny wal
ki narodowo-wyzwoleńczej.
Autor uwydatnił postępową
rolę Lelewela, który był na emigracji jednym z szermierzy
bezwarunkowego uwłaszczenia
włościan na ziemiach polskich,
rL:ecznikiem sojuszu ludu polskiego z narodem rosyjskim,
walczył o oświatę dla ludu i
rozwój kultury narodowej.
Skrupulatnie rozważył autor
co w dziedzictwie Lelewela już
się przeżyło, ale równocześnie
odnalazł niejedną myśl śmia
łą i żywą do
dziś;
a nade
wszystko odnalazł ducha postęou i patriotyzmu.
Książka

t>rot Serejskiego zbliża postać
Lelewela do współczesności,
wykazuje dlaczego jest on dla
nas tak bliski i drogi.
*1

M. Hen!'Yk Serefskl,
PWN

Joa1953 ,

Co
Oto ona -

Znad
morza
. , .

•

I

lasów

w1esc1 o naszych dzieciach
Na ko1onie letnie w dwu
turnusach wyjedzie łącznie z
Łodzi 43 tys. dzieci Z liczby
tej na turnus pierwszy około
22 tysiące Do dnia wczorajszego kolej i PKS przewiozły już 20 tys. dzieci, pozoi::tałe 2 tysiące opuści Łódź w
dniu dzisiejszym i w niedzielę.
Do miejscowości nadbałtyc
kiej Mielno przybyło 700 dzie
ei robotników zakładów Prze
mysłu Bawełnianego im. J.

Stalina, im J Marchlew~kie·
10 l im. F. DzierżyńsroiPgo.
„Koloniści"
mieli wygodną
J'O<lróż w w;gonach pulmana
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nasza jubilatka ..•

31 lipca 1952 r . <Rejonowa
Zbiornica Złomu zawiadomiła nas, że „wysłała specjalni"·
go instruktora, który w pierwszej kolejności zbada owo
skupisko złomu".
Z radością więc zapewniliśmy naszego korespondenta,
że sprawa będzie niewątpli
Okręgowa Rada Związków Za·
wie szybko zal'łLwiona.
wodowych wydział kulturalno oIstotnie wkrótce otrzyma"iwiatowv orgbnlzuje w n•edzlelę
liśmy wYjaśnienie instrukto5 bm. o godz. 18. w parku na
ra, że lokomobila jest własno
Julianow'e
koncert
orkiestry
Wojewódzkiego
Domu
Kultury
ścią Centralnego Biura Obro
Zwi:ązków Ziiwodowych.
tu Maszynami w Warszawie
Wstęp wolny.
i tam też sprawę przekazano
19 listopada 1952 r. Cen·
tra!ne Biuro Obrotu Maszynami zawiadom1lo, że sprawą
zaiął się Departament Bilansów Maszyn (Pań~twowej Ko
misji Planowania Gospodarcze150), więcej - Biuro na~
wskich. Pociąg zatrzymywal nawet prosiło o podawanie
się wyłącznie na stacjach wię
wszystkich miejsc, gdzie znaj
kszych, gdzie uruchomiono dują sii;> jakiekolwiek porzuspecjalne punkty odżywcze. czone maqzyny ...
9 grudnia 1952 r. otrzyBezpośrednio po
przybyciu
do Mielna dzieci rozlokowa- maliśmy taką oto wiadomość
no w kilkudziesięciu wzoroz Departi:1mentu Bilansów
wo wYPOSażonych domach ko Maszyn: Wobec tego. że lokomobila nie przedstawia ża ·
loni.inych.
dnej wartości uży tkowej, Wy
Większe grupy od 800 do
1000 dzieci łódzkich znajdują dział Finansowy Prezydium
R ·ir:ly Narodowej m Łodzi W1
się już w innych mieiscowonien zwołać komisję, która
ściach woj. koszalifo•kiego. a
lokowięc w .Jarosławcu. Sarbino-I ,.zakwalifikowałaby"
mobilę a następnie przekaza
wie, Złoiowl-e ; Jeleniej.
Na kolonie do lasów kołC\ ła Centrali Złomu.
Takie samo pismo otrzymał
Spały )Jrzybyło kilkaset dzie
Wydział Finansowy. Zainterci ZPO im. M. Fornalskiej.
(2786)
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w pracach dzieclęcycJi
artystycznych. POo!
nadtQ dzial dziecięcy popro•
wadzi instruktaż dla świet...
lic dziecięcyc):1 przy poszczególnych zakładach pracy.
W LIPCU I SIERPNIU
miesiącach

letnich ze.o
artystyczne WDK wyjadą do najbliższych kolonii
dziecięcych z bogatym
pro·
gramem artystycznym (baś
nie, filmy kukiełkowe i rysunkowe, teatrzyk lalek itp).
W lipcu zespół prelegentów organizuje szereg odc-zy·
tów w zakładach pracy. Pro
blematyka odczytów związa
na będzie ściśle z charakterem pracy łódzkich zakła
dów przemysłowych
oraz
W

społy

pracą

PGR.

Również w lipcu WDK or
ganizuje naradę redajdorów
gazetek ściennych i kierow·
ników świetlic. Narada ta
pozwoli na wymianę doświad
czeń między kierownikami
świetlic i opracuje nowe pla-

Zarządzie GoZłomem odbyła $·ę
prasową, podczas

I

CZYTELNICTWO
I IMPREZY
WDK kładzie duży nacisk
na czytelnictwo. W tym celu
obecnie istniejącą bibliot,ekę
podzielono na stałą i centralę
kompletów wymiennych. Biblioteka stała zaspokajać bę·
dzie potrzeby mieszkańców
Łodzi,
natomiast centrala
kompletów wymiennych obsluży okolo 300 punktów zorganizowanych w zakładach
pracy, PGR i spółdzielniach
produkcyjnych. Ponadto szeroko rozwinie się sieć są
siedzkich biblioteczek, których
punkty będą się mieścić w
b\okach m\es'l.kalnych, odległych od rejonowych i zakla
dowych bibliotek. Biblioteka
WDK urządzi również więk
szą ilość wieczorów litęrac
kich w zakładach pracy. Ponadto w miesiącach letnich
WDK planuje zorganizowanie szeregu interesujących
imprez artystycznych.
(miecz)

Nasi korespondenci z wyższych uczelni piszą

Wzrost dyscypliny
i pomoc
Młodzież pracowała w gru
pach, kiErowanych przez organizację ZMP-owską.
Powtarzanie materiałów odbywało się w ze&połach repetytorskich. Nad każdą grupą

•

której zapoznano dziennikarzy
z
aktualnymi
zaqadnleniami
zwtązanym·
ze zbiórką i dostawami złomu do hut oraz o·
mówiono wspołpracę poszczeqólrlych czas-opism z rejonowy
m• zbłornicami z\omu.
Obecnie stw·„rdzono
na
konferencji konieczne jest
dalsze szerokie popularyzowanie znaczenia
zbiorki złomu,
qdyż zapotrzebowanie na złom
w związku z rozbudow~ naszeqo
hutn'ct'fła
stale wzrasta.
Jak świadczą meldunkl z terenu, w całym kraju Istnieją
jeszcze oqromne ilości zlomu;
możliwości
zb'órki i dostaw
złomu do hut są więc wielkie.

systematyczna, rytmiczn.a pra
ca w ciągu całego drugiego
pólrocza. Co miesiąc odbywały się kollokwia sprawdzają
ce. Jeśli student nie zdał takiego kollokwium, otrzymywał natychmiast indywidualną pomoc asystenta.

W cyklu monografii posw i ę
conych historii nauki polskiej
ukazała
się
praca profesora
U.Ł. Mariana H. Serejskiego *)
obrazująca działalność Lelewela - uczonego i Lelewela polityka.

chim Lelewel. w y d.
str. 140. cena 11 zł.

$podarki

konfęrencJa

udział

zespołów

ny pracy świetlic na bazie
ogólnego 12lanu WDK. Przy
końcu lipca
otwarta będzie
wystawa gazetek ściennych
związana z dniem 22 Lipca.
Na początku sierpnia WDK
wspólnie z wydziałem , produkcyjnym Okręgowej Rady
Zw. Zaw. otworzy wystawę
higieny i bezpieczeństwa pra
cy obrażującą dotychczasowa
osiągnięcia na tym odcinku.

biurokracji

dzieży.

Kącik

I

Wkrótce Okręgowa Rada
Zw. Zaw. opuszcza zajmowa
ny dQtychcza& gmach przy
ul. Trugutta 18, oddając go
na siedzibę Wojewódzkiego
Domu Kultury. Otrzymanie
własnego, obs-z ernego i pięk·
nego lokalu wpłynie oczywiście na aktywizację prac organizacyjnych i dalszy rozwój WDK. Obecnie już WDK
przystąpił
do opracowania
szeroko zakrojonego planu
pracy na miesiące letnie. I
tak np. w najbliższym czasie powstanie nowy dział pra
cy wśród dzieci. Będzie on
miał nieco odmienne formy
aniżeli MDK. Nasi najmłodsi
obywatele znajdą atrakcyjne
rozrywki biorąc udział w
grach sportowych, pracując
w dziecinnych warsztatach
tkackich, przy zajęciach radiotechnicznych oraz biorąc

pelowany przez nas 16 stycznia
br w sprawie lokomobili od·
powiedział, że zwrócił się do
Centralnego Biura Obrotu
Maszynami z zapytaniem czy
nie ma ono nic przeciw zakwalifikowaniu lokom.obili na
ziom.
·
Po co to uczynił - nie
wiadomo. Pismo Departame!l
tu' Bilansów Maszyn było
przecież dość wyraźne.
Jednak Wydział Finansowy wolał
jeszcze raz sprawdzić. I
sprawdza do dzisiejszego dnia.
Lokomobila stoi dalej. Mimo,

Uruchomienie
frakcji elektrycznej
na trasie

Warszawa·
Skierniewice
DOKP w Warszawie zawiadamia, że z dniem 5 lipca rb.
podiety będzie bezpośredni
ruch pociągów podmiejskich
trakcją elektryczną w relacji
Warszawa - Skierniewice, z
tym, że pierwszy bezpośredni
pociąg do Skierniewic ode.idzie
z Warszawy Wschodniej o godzinie 15 m. 53, a ze śródmie
ścia o godzinię 16 OO. Pierwdzie o godz. 18 m. 13.

słychać

na drugim roku
matematyki U. l.

Jeszcze wiele dni dzieliło
nas od sesji, kiedy zaczęlo
wrzeć jak w ulu. Na pierw·
szy plan poszły zaliczenia
ćwiczeń. Trochę tradycyjnej
bieganiny za podpisami i...
stanęliśmy na progu sesji cały rok w liczbie 31 osób.
I nie tylko my, ale także na
si wykładowcy i asystenci.
Razem mieliśmy podołać tru
dom sesji. Wspólny wysiłek
w ciągu roku jak i praca w
czasie .s amej sesji miały
udzielić odpowiedzi na pytanie: jaki jes.t nasz wkład w
budowę nowego ustroju,
w
reali:VJcję haseł JII Kongresu
i Festiwalu w Bukareszcie.
Zadanie mieliśmy poważ
ne. Uczestnicy studium wojskowego - 7, a inni po 6
egzaminów do złożenia, w
tym jeden pisemny.
W ruch poszły ko1ektywy
nauki, repetytoria i konsultacje. Wszystkich słabszych
otoczono opieką silniejszych.
Kiedy nadeszła sesja, cały
rok szedł już na „dodatnich
obrotach". Rezultaty nie dały na s-iebie
długo
czekać.
Dziś
można
stwierdzić, że
osiągnięte
wyniki zawdzię

czamy naszej pracy, pracy
profesorów
i
asystentów,
zgraniu kolektywu studenc·
kiego. To ostatnie było powo
dem, iż tylko w jednym przy
padku nie odkryto słabego
ogniwa, gd~ie potrzebna była
pomoc. Ten nasz błąd to jeden
zawalony egzamin. W więk
szości przypadków silniejsi

zawsze na czas pomagali

w

usunięciu ujawniających się
trudności.
To właśnie jes~
nas-zym sukcesem nie dają

cym się wymierzyć przy po•
mocy cyfr, nieraz jakże suchych. W tej sesji zgraliśmy
się
do reszty. Nauczyliśmy
się współżyć i pomagać . I to
również wyniesiemy z uczelni poza wiadomościami nau•
ko wy mi.
A co o tych ostatnic-h mówi sesja? średni stopień powyżej „4"
z geometrii róż·
niczkowej, około „4" z marks-izmu i ekonomii, są niewątpliwymi
Są

osiągnięciami.

one

zarazem wyrazem
wdzięczności dla naszy-:h J.'„.
dziców za pomoc i trud wiożony w nasze wychowanie i
utrzymanie, dla naszego pań
stwa za troskliwą opiekę,
Jest to równocześnie nasza
odpowiedź na hasła Festiwalu w Bukareszcie i powitanie
studentów delegatów na III
Kon~res w Wars·zawie.
Wzrost poziomu, jaki zano
towaliśmy w stosunku do ze•
szłorocznej sesji na UŁ zapowiada jeszcze lepsze wynl
ki w przyszłych sesjach. Hasło „ani jednej trójki w sesji
zimowej" winno stać się wy·
tyczną w naszej przyszłej pra
cy. Uczmy się jak Swiątkow
ski i Paszkowski, nasi przodownicy nauki!
Zbigniew

Jakubowskl

student II f"oku
tnatematyki Uf.

;~~~~~~~~~~~~~
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Kłopoty gospodyni
Zapobiegliwe
rtospodynie sta.·

' rają się zakonserwować owoce w tzw. wesłoi" kach kaeh z przy.
' kryciem, gum. ką i blaszką,

•

ro_

~pelniającą

Lę.

szkodzie
sklepach
szek. A
czasu do

sprężyn~i.

Nie mogą Je.
dnak tego uczynić. N a prze.
stoi bowiem brak w
owych gumek i bla~
weki - owszem, od
czaS'U są ..•

Ducheni i świeccy działacze. katoliccy
w sr r 1ach J ntu arctllowep
szczański), ks. Wincenty SliOn~daj w sali Woj. Rady
proboszcz parafii
Narodowej w łlodzi-Odbyła się wiński,
k<mferenc.ja duchownych I
śW:ieckich duiałacey katolickich z Łodzi i województwa,
przedyskutowapoświęcona
niu referatu pt. „Perspektywa porozumienia między pań
&twem a kościołem", wygło
szonego w dniu 18 bm. przez
ks. W. Radosza na og-Otnej
k<mferencji duchownych i
świeckich działaczy katolic·
kich w Warszawie. W konferencji łód~kiej wzięło udział
około 200 uczestników.
Referaty wygł-Osili - ks.
Aleksy Cłrrulewicz z Rossoszycy i red. „Słowa Po-wsze·
chnego" Józef Kononowicz.
W dyskusji zabrali głos: Ks. ALEKSY CHRULEWICZ
ks. dziekan Litewk.a z para- prc.ooszcz pal'afii Rossoszyca
(pow. !'ad-Om(.pow. sieradzki)
fii Chełmo

więc stroskanych
apelujemy do Gen_
trali Handlowej Ceramiki i
CH „Arged" - o rychłe usubez
gdyż
braków,
nięcie
wspomnianych uzupeh:tień we
ki nie mogą spelniać swego za
Dnia 28. VI. br. odbyły się <>·
dania. A truskawki w stanie gólno tód zkle zawody radlotelenaturalnym bardzo smaczne g r afistów - ama!-Or6w LPZ. w któn ·ch udział wzięło 10 w:awodnl1<$ np. w styczniu.„
kÓw . Zawody polegały na m:yb„„ ~ Ą

W imieniu

'gospodyń

Ogófoołód1kłe

Wierzchlas (pow. wielufaiki)
i ks. prefekt Kazimierz Kulesza z Łodzi, podkreślając, że
stoją twardo na gruncie trwa
por-01mmit!nia między
łego
państwem a kościołem i j<'!szcze pełniejszego niż dotych
czas uczestnictwa w dziele
utrwalania pokoju i realizacji
zadań prc>grarnu. Frontu Narodowego.

• • •

wczoraJszego
naszego
Do
konrerehcjl
z
'Sprawozdania
którą o·
się omylka
wkradła
1\11anowlcle
bocńie prctstujemy.
zn<(adn<ehfe pbslannlctwa duszpasterza w Polsce Ludowej omó\vił redaktor „Słowa Powsze·
chn~o" Tadeusz Szteg, a nie
- .lak m y lnie oodano - l<stądz
Tadeusz Szteg.

--,~------.-....
T-:;::::::::::::-~-------------~--(PrzeJazc1 nr !)
WISŁA
SOBOTA

·

··

'MUZA

1t:TRO

PQWSZECHNY (Obt·. StH
19
g.
2ll
lfr11~radu
„ll'ltł"Yąa I tnłłość"
l'M. ST. JARACZA (Jara ·
Wt.tNE TREFONY
en 27 ·291 ~orl:z . 19
„spra'w• rodzinna" Pogot. Ratunkowe 254-44
O!ltaL dni
8
Straż Pożarna
Kom. Mh'!JSkll MO 253·60 LETNI (Piotrkowska 94)
Miejski Ośr. laror. 159-15
g. 19.30 operetka „~i
Antonieąo

k~".
P-0 zostałe

teatry

l!Jie·

cz y nne.

*F

„ •
WySCtn

Apteki: nr 4 (Przejazd 8AŁ T'YK (Narutowicza 20)
nr 7 (Wólczańska
19),
„Ruszyły wząórza" g.
37) , nr 44 (Piotrkowska
16.30. 18.10. 20.30 225). nr lB (Zgierska
dozw. od fat 14
146), nr 22 (Nowot ki 12). GDYNIA (Przejazc1 nr 2)
(Wojska Polskie·
nr 34
Pro"&ram rtlmów doku
go 56) , nr 35 (Dąbrow 
mentalnych I kult.-<>ś ·
skiego 24-b).
wfatowyoh "Samolub,;Nowy
małpka",
na
J.S nr 41 (~!. kołcU.1·
w Bukar'esz·
stolldlon
szki 48) - dyturu}e co··
c~" P'KF 27-53 g. 17
dziennie.
18 19, 21> dozw. od
!at 7. Progr. dla naJmfoćfszyrh: „Wawł"zyń
DY:tUR POt.O:t"NICZO·
cowy sad" q. Ul
GINEKOLOGICZNY
(dla
Dz!~ dyżuruje calą do- Mt.ODA GWARDIA
młodzieży. Zielona 2)
Im. dr. H.
szpital
bę
„Młodość Chopina" g .
Łagiewnl ul.
Wolr 16, 18, 20 dozw. od
eka 34.
lat 12

a d

1

I
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zawody radiotelegraHstów
t. •
w 0Alf8

•
PlerNsze starcie.
Stil A.
kości naClawan.l a I odbioru alfa· Pod wieżą ciśnień.
Książ ka nagrodzona w 1952 r.
Morse a na aparaturze
betem
o
mówi
s k on«truowanej przez radioama- Nagrod ą Stalfnowsk ą,
z
„ •a lce dol<erów francuskich
ów.
Jest ich coraz to rNajlepsz~
przygo towania·
wyniki ze startują- amery katisk1ml
więcej. Z każ. cej d z ies iątki ·uzyskał ob.
Ry- mi do ~·oj n y, Jest świadectwem
dym dniem sq s7.ard Utatlskl. Drugie mieJsce zwartośct i potężnej siły franbardziej natręt 7ająl 1.5-Jetnl radio - amator cuskiej klasy r!łbotntczeJ zjedprzeciw własnym wro·
ne i coraz częś_ Alek~ander MaJfedoński, trzecre noczonej
ob. Stefan Ogłoza. Trójka ta za. gom 1 wpływom kapitału zachodsta1<!, s~ę kwallfikowala się na zawody o- niego.
c~j
'
Wieczory na pusz·
Ver~s P. nieproszonymi ~ólropol!>kfe radioamatorów LPż
<:le.
wspólnikami do I w War'Sza'W!e.
Jaką snują
Jest to opowieś~.
,,
naszego "poty_
rolnfc>!eJ
spółrlz1elnl
robo ntcv
wienia Muchy
na Wę Jeziorem Szszto
nad
w!ecwraml
opówtadając
,
ech
rz
g
'W
}Uko roznos1c1el "'
mlodym chlopcom -0 dawnych la
• _-&... 11
1...-.L.
ki chorób zatach. kiedy pracowali przy bu·
Ann\'OptSCIQ'I
kaźnych mogą być groźne...
Pierwszy kulił obsługi datek'cl- clowte kole! Jako robotnicy sezoDlatego też w tym roku do
nowi c i erp i ąc nęd~ I walcząc w
ł ·
·
· ·
„„ 'k'
-wa. t z nm:ii przyst~pt~a s uz. plsów organlzowitny pt-~ez sek- S7.ere~ach powstającego d-0 will·
ba zdrowia, orgamzu3ąc np. cJe IE!c:woścl L!'Z w Łodzi wstał kl proletariatu węgłerskleg-0.
Morten J. - SpowieGź.
w wielu przetwórniach akcję zakouc 70uy. Kurs ukończ~· lo '1.8
Spowiedź" p-0w•tala 'W latach
aktywistów LPż, w tym siedem o
. d k w ,_
Ab 3e
.
.
•
:·
... s_ sób z w y nlldem b .. dobrym oraz
na
V
o d mus.Z anta.
p v. 19:33-19.:16 . w okresie straszne·
d b
v lkl
po- · ć
nymi silami i na własnym
go kryzysu I bezrobocia. Mlodv
r.
em . o rym.
z w _n
p1 ę
.
,
z glęboklm 0.
kursu oostala ob. Ir..,na pisarz chłopski
taką ~n!!lem
dworku przeprowadzić
o. keję - trzeba znaleźć się w Kostecka, przQ<:lownfca pracy na slrnr:i:enfem 1 Ironią prl".edstawił
·
h'lll maszyn w Central! Tllkstyl - ·
.
· da ·
końca- beznadzleJn'\ sytuację chłopa w
ueJ, która na e,..zamlnle
posta niu lepu na muchy.
na tym czasie, bezrobocre. upośle·
w y m oslągn~la 350 uder:teń
•
•
dzenle społeczne I bariery klaso
Upały wzmaga3ą się. Lepy minut-ę
na awRns
nie pozwalające
we
· ·
na muchy powinny znaleźć się
jak Sterari
Nast~pny kurs <lali!kopfsów 20· tnlod y m zapaleticom
w sprzedaży w sklepach MHD

A gdzie

l świerckich działaczy
Konferencja duchownych
kat-0lic!dch z . Łodzi i .województwa. Fragment sa-li.

..,

Europy" g. 16, 18, 20
dozw. od lat 7

17:JJ

WŁ-Ol<NIARZ

rwyclęstwa"

(Prt'\chnl~

16) „Pomysłowy spl"ft
li ser. g. 18, 20 dozw
16, 18, 20
dawc~" g
od lat 7
(Franciszka i' doz .v. od lat 14
P!ONl'ER
(NaplórkOW•
„Wielki kon· WOLNOSC
sk a 31)
sklego 16) „PomysfOc<!rt" g . 17, Ul dozw
g.
sp~dawca"
wy
od łat 12
20.30,
18.30
16 30
(Piotrkowska
POLONIA
dozw. od lat 14.
67) ,;twal'I Groźny" g .
16 18 20• doz w. Od ZACH"'T A
26'1
(Znterska
~
.,.
lat· 12 ·
„Slub t przeszkochlmi"
PRZEOWtOSNIE (Zerom
„Bieą rra flr:te•
d od.
sktego 74) nieczynne 2
dozw.
łaj" g. 18, 20,
powodu remontu
od lat 12
I MAJA (dawniej Robot
MUTEA ~~'lf'
Ktllń"l<lego 176)
alk.
d"'d. „Mlodz1
„Oltta"
1
(Pl.·
Inżynierowie" g. 18· .t.RCf'IEOLOGICZNE
20 dozw. od lat 18
Wolności 14) otwart'e
(Rzgowska 2)
REKORD
Y11\t·
•
codzleanfe
„Waąar"y" g . 18. 20 _
klem ponledzlalk6W ·
c101w od lar 14
ll'")t!z JO-Hl. " oleROMA rRz~o..,..1<11 or R4
dziele o g . i-0--1'1
„Statek pułapka", „Nie
(Pled
znani sprzymierzeńcy" ETNOGRAFICZNE
ctynne
worno'8Cf 141
od
g. 18. 20 dozw.
codziennie oprOcz polat 12
nledzlalków orl 11ods.
SWIT CBaluckl Rynek ll
oredzrełll
"
to-18.
Glinka''
„Czarctlz1ej
od 11 . 10-11. w plątim.
„Konkurs
dod.
kl wst1;;p bezpłatny.
Wienlaw!lkleąo" g. 18
20 dozw. od lat 7
(Wlęckow~kfego
Złotno) SZTUKI
(Nawe
SOJUSZ
36, lei. 189-53) Otwar•
dod.
„Kwiat miłości"
p~ńcs
codz•ennle
te
„X r.llld tatrzański" g.
pontec1zfalkt'\w w 110rfz.
18.30 uozw. od lat 14
w czwartki
10-16,
nieczynne
STYLOWY 15-20.
z powodu remontu.
(Parlc
TATRY (Sienkiewicza 40) PRZYRODNICZE
czynne
Sienkiewicza)
„Dwaj źoł'1ierte" dod.
codziennie prócz pobudo·
wielkiej
„Na
od gOdz.
nledzlałków
wie" g. 16. 18, 20 1 to-17.
dozw. od lat 12

wewnętrzne, ZGUBIONO
leg!t. PWSP
Grażyna
nazwtsko
płuca. serce 4-7; Piotr· na
Dnia 2 lipca 1953 roku zmarł tragi(8401-G)
<MRR·Gl Mościcka.
kowgka 35
-cznie
I „
mel·
kartę
ZGUBIONO
z dniem 6 lipca br,
Og'łasza si~,
°l'lll"'°
specjaDr ŁUKIEWICZ
S. P.
pokwitowanie
Wykwalifikowana szwaC'Zka na })olicWchy kolista skórnych, Wl!nerycz dunkową,
MARCINIAK -l i>r
OTWAllTY
JAN
ZOSTAJE
złożone dokume.nty.
na
4.
Wólczańska
nych
Zgłoszenia:
tonowe potrzebna natycbmla.st.
Łódź.
Zygrriunt
Lebek
wojenny
inwalida
przygotowa~y
kurs
ł-tyroClniowY
\
Spółdzielnia 'Pracy „'Z;iednGC'Zen\e", Narutowi~Vrz"eśn!et'J'~ka 82-15.
ZGUBY
Pogrzeb odbędzie się w dniu 5 lipca
cza 57 ..
na I rok studiów Wieczorowej Szkoły In·
?<iOBIONO legit. s~kolną
w niedzielę o godzinie 16 z kaplicy
ZGUBIONO 'W tramwaju nr 472 wyd. przez Techżynierskiej w Łodzi. Zapisy przyjmuje coGłównego księgowego zatrudnią natychpiiast
Starego €:mentarza przy ul. Ogrodowej
nr 11 teczkę wraz z do- nikum Booowlane w Ło
Dziewiarskiego im. l\:.
Przemysłu
Zakłady
dziennie sekretariat Komitetu Uczelniana Plac Inwalidów, o czym zawiadamiakumentami t-my Wtady- dzi na nazwi sko Stan!·
Plater w Łodzi ul. Wólczańska 66„ Zgłoszenia
staw Baranowski Lódź , sław Stokowski.
ją pogrążeni w żałobie
nego ZSP przy ul. Czerwonej nr. 3 w go-1-eg_l_t._Z_w_.
sKR~DZtONO
osobiste z życiorysem przyjmuje Dział Perso(8:366-G)
Alojzego 3.
Żona, siostrzenica f koledzy.
20.
do
16
od
dzinach
Zofia
nazwisko
na
Za'IV.
1801-K
nalny.
Zw. Halkrewicz Łódź,
leglt.
ZGUBIONO
8713-G
Obr.
Zaw. Edmund Biatoskór·
Doświadczonych kiel'owników robót, inżYnie·
wej§c!ówk~
ZGUBIONO !eglt. szkolną ZGUBIONO
Stalingradu 14'ł>-16.
ski ul. Gdal'iska 64.
ZGUBIONO teglt. szkolną wyd. przez Zasadniczą fabryczną nr 280 na
rów. techników, majstrów rob6t torowYch.
Samochodową nazwisko Antonina Le
ZGUBIONO !egit. szkolną nr 490 wyd. przez Tech· S zk<>łę
ziemnych i betonowych eraz kuchal"kf: 1 po„
CENTRALNY ZARZĄD
ZSS Józef Tarnowski Tu nllmm Budowłan1' w Ło- Łódź. Heleny 3 / 5 na na· g'Włńska Łódź, ŁyŻ'\'lliar•
mocnicę zatrudni Pl."1.ełs\-ębłorstwo R&bót Ko(8488-G)
nazwisko St!tnl· zw!sko Zbigniew Szulec- ska 30/ 3.
n!!
dz!
(8370-G)
56.
Tylna
szyn,
PRZEMYSŁU MIĘSNEGO
lejowych nr. 13 Łódź, ul. Jaracza 95 ·97. Rezw.·
leglt.
'Z-GUBIONO
(8405,G) kl. Rzemieślnicza 25.
2GUIJIONO !~git. szkolną sław Zawtl!l&k.
Ekspoz)rtura Wojewódzka w Łodzi,
flektuje się na siły wy:.okokwalifikowane.
TS na nazwisko Stefan ZGtl'BIONO Jegit. nr 486 •ZGUBIONO kwity komtso .Zaw. na nazwisko dr
zatn„
Jerey
(8373-G) ~~Jwłną wyd. przez Tech we nr 051598, 42464-464, Pertyński
Matusiak.
Warunki płacy wf'dłui;! układu zbiorowego w
Za lady Mięsne w Łodzi
~~rclleWi';kfego
ZGUBIONO leglt. szkolną nikum Budowlane w Ło· 42610-610 na riazwtsko Lódt,
budownictwie - do omówienia w J)ziale
ul Inżynierska Nr. 1-3
(8439-G)
25.
na nazwisko Gabriel Ja- dzi na nazwisko Stan! - Aurełla Janl szeW!3ka.
1798-K
Kadr.
(8374-0) staw Rosz~~8406·G) ZGUBIONO tegit. szkolną ZGUBIONO leglt szkolna,
cho'Wicz.
przypominaJ.ą, że stosownie do uchwaly
wejściówkę Jacek Wysm y k. Armii na nazwisko Eleo.nora
ZG.UBIONO leglt. ZSP na ZGUtffONO
Ra.dy Państwa i Rady Ministrów z dnia
(8430-G) Bryl, Piramowicza 3.
na nazwisko' Czer'Wonej 9.
nazwisko Wanda Koztow fabryc21ną
14. 12. 1950 roku wszelkie zażalenia i od·
mel· ZGUl!łlONO legli. służbo·
kartę
ul. Nad z<ili'BtONO
Bmkr:ak
Czesław
18-.38
Stalina
ska Łt'\dź ,
wołania załatWia dyrektor Zakładów lub
(840 7 ·G) dun kową Julian Zarzecz wą wyd. DOSZZ nr 2975
ZGUBIONO legit. szkolną łódką 2 - 4 .
~-ego zastęr>ca w poniedziałki od godz 15.30
pow na nazwisko dr Tomasz
wieś Lublce
Techn. Budowlane w Ło· SKRADZIONO wejściówkę ny
KOMBINEZON motocyklo
KUPNO
(8443-G)
J'Qczta M r0zowskl .
do 17.30. Jeśli poniedziałek przypada dzień
d z! na nazwisko Ludwik fabryczną na nazwisko P iotrków Try b..
rozmiar duży praw.v.
(8:H7-G) Eugenia Graczyk, Polar- Szczerców, woj . łódzkłi! ZGUBIONO łeglt. szkofnf'\
Kaczma~k.
wolny od pracy, dniem przyjęć jest najzakupi wie nowy sprzedam. Tel.
P.0.1.A. „ Artos"
nazwisko Zbigniew
(84l2-G) ZGUBIONO tegit. szkolną na
ZGUBIONO legtt. -szk61ną na 1.
(8899-G)
bliższy dzień powszedni tygodnia.
natychmiast s.amochóq -1144-04
Piotrkowska.
W y szogrodzki C7.apllckl,
Tec'hnikum Budowlanego ZGlfBIONO legit. szkolną Tolek
1799-K
ka re tkę do przewozu ze SAMOCHOD DKW w do(8447-G)
..
208.
Andrzej Wschodnia 29-4.
nazwisko
sprndam . " - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . : w Łodzi na nazwisko na
spo lu artys tyc znego (7-E brym stanie
studen·
leglt.
ZGUBIONO
mili·
kal'tę
'ZGUBIONO
128
Piotrkowska
Kllmek
Jolanta Krysltiska.
u
. pokój, ..
ZA1'1l€NI"' dutv
o só b). Zgtoszen i a codzien Dubois 67.
mana
PRZEPISYWANIE
Zdl!;l
naz1'11sko
na
PŁ
cką
pokwitowanie
I
"'
dunkową
szkolną
1
łeglt.
SKRADZIONO Jegit. stu- ZGU9tON'ó
nie do go dz. 16 ul. Z e - t • - - - żywałność l«lchn!, lazlen szy nie, tlumaczenia , szyb dencl<ą AM
ł.Oł<A.Ł'I!
rom skiego 100.
nr 28931. TPW na nazwisko AdelR na ztożone dolrnmenty i sław Wachowski, Zamenki. wygody w Mlłanów  ko.
bezbłędnie . AndrżeJ L!stwoń.
tanio,
(!l4n2-G)
Kropkówna Andrzeja 64. Inne dokumenty na na- hofa 27/ 6.
ku trn pokój z kuchnią Pabianice, tel. 110.
...,.
KUPIĘ kompletny silnik
ROtil'E
kartę mel· z.wtsko Wład ysław PerZGU'8lÓNO legit. szkolną! ZGUBIONO
motocyk!R DKW· 200 cm Pu"OJ, kuchnia, łuzlen- 1 Jnb dwa w Łodzi, dzieł·
s z e ść. Zsi;los zenla ł,ód lt, ka, weranda, gaz, ogród, nica Ruda Pabianicka - PRZYJMĘ: stanowisko rad Halina Frydman ul. Po· dUnkową, pok"•ilowanle dek, Zyndrama 35.
Zachowan ie się w stomel kartę
na złożone dokumenty ZGUBIONO
17 m . garaz, komó r ki. w Ci~ - Dhojn y. Wfadomość Łódź. cy
An drzeja Stt'Uga
p r awnego w Łodzi. tudnlowa 39-411.
pokwitowanie sunku dó ob. 'Maslow·
(8379-G) pllcach k / Jelemej Gói Y 'Pokojowa 4 Slawhiska.
34.
W ysocki. ZGOlrlO~ le.i>;it. Ubezp. n!! nazwisko Teresa O~ · dunkową,
Tel. 123-04 :r.am1enlę na 2 pokoje z
d okumenty sklej Wandy w dniu 18.
Społ. nr fl82574 na nil· czarek Przybyszewskie- na zło żone
ku c hn i ą pod Łodzią. O(8ll16·G) n a nazwisko Janin!! N ie- 12. 52 by to niesłuszne za
KubHik go 131.
Jer-zy
zwl sko
LEKARSKI~
pok'ój, kuchpisemne sklada ć LA'MIENIĘ:
Certy
SPRZED"-t
oo przeprasza m. J. GaJ·
kartę mel · w c zas. F'-0rnałsklej 37.
ZGUBIO'i'łO
----------·!Łód ź, ł.ukaszewska 23
Biuro Oglollzet"i Piotrkow nia (Luć mlerz Las pokwitowanie 'ZGUBIONO dowód reje· da Tomaszów Maz. Ar·
k/Zglerza) na pokój, kn· Dł" KOWALSKI ~pecjall SKRADZIONO kartę mel - dunkow!\,
ska 96 pod 8345"
nazw isko na zło'-One dokumenty stracyjny samochodu nr ml! czronej 38.
_ „ - _.- - chnia lub 1 po kój duży sta skórno· wenervczne dunkową na
SPRZEDAM ka rawan poTomaszów OBUWIE zam swwe. skó·
nowoczesn y " Łodzi. Dzwonić 126-63 4-7 Piotrkowska i75
PKS
g ri:ebowy w d o brym '>\a ZAMIENIĘ:
oraz zezwol&nle na sku · 30336
K ry stv na Skowron.
nie Urb anil< Ad a m. Ko· domek Jednorodzinny z
p o wanle skór surowy ch Maz. ul. Armil Czerwo- rzane. płaszcze, torebki
·
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I

Akademicy Polski i NRD

w dobrej formie

Nim w sopockim gaju

zabrzmiał

Niemiłosiernie praży słońce na

gong

polskim Wybrzeżu

(Nasz specjalny wysłannik red. J. Nieciecki telefonuje)

czy, że każdy pięściarz walczyc będzie z każdym.
Na płotach i murach prawie wszystkich miast i miasteczek Wybrzeża rozlepione
zostały afisze anonsujące ten
turn iej, który zgromadził 40
pięściarzy. Wczoraj w godzinach rannych nastąpiło losowanie par i sprawdzanie wag.
turniejem
Zainteresowanie
jest duże i niewątpliwie przez
wszystkie dni spatkań na trybunach pięknego kortu tenisowego gromadzić się będą
tłumy widzów.

W dalszym ciągu Akademickich Mistrzostw Polski uzyskano szereg doskonałych rezultatów. Na wyróżnienie zasługują
następujące:

nowy rekord NRD w skoku
w dal kobiet, ustanowiony
przez Clausner WYnikiem 5,85,
nowy rekord okręgu krakowskiego w biegu na 400 m ustanowiony przez Bubla w czasie
49 sek. oraz nowe rekordy
zrzeszenia AZS: w biegu na
ppl., Pazderskiego
110 m
(WSWF Wrocław) - 15,8 i w
biegu na 800 m kobiet Stań
czyk (Warszawa) - 2.23,9.
Ponadto zawodnie ł 'i NRD,
przygotowujące się do pobicia
rekordu NRD w biegu rozstawnym 4 x 200 m, uzyskały bar
dzo dobry wynik w sztafecie
4 x 100 m. Sztafeta NRD biegnąca w składzie: ClaussnerJurewitz - Karger - Seliger,
uzyskała czas 48,4 ~ek. Dobry

·W pięknym brzozowym gaju tut koło 111mego morza nlenl doskonale 1 nie obawiają się ani większych fal, ani
J>Ostawiono na korcie tenisowym ring bokserski.
Na ringu tym rozpc.częły się wczoraj pierwsze spot- też przygód jazdy okręcikiem.
kania pięściarskie turnieju młodzieżowego przed wyłonie Bokserom jednak nie wolniem reprezentacji Polski na zawody mające się odbyć 110 zbyt często przebywać na
słońcu , bo wływa to ujemnie
w Bukareszcie w związku z festiwalem,
na ich kondycję.
Pięściarze lubią jednak barWpierw kilka słów 0 samym Sopocie i morzu. Wszyst- dzo morze i wszyscy jednokie pociągi ze wszystkich głośnie twierdzą, że właśnie
można
krańców Polski przywożą nad tylko nad morzem
zwycięstwo
formy.
szczytowej
do.
:~~c~ó~~zli~z:n~i~~~:~ejc~~~ dojść
Większość naszych pięściaW trzecim meczu w Belgll kilka kilometrów plaży ·niernlstrz Euro!>y w koszykówce zliczone tłumy kąpiących się rzy po mistrzostwach Europy
Pogoda odpoczywała. Ale termin wymęskiej, druzyna ZSRR wystą w morzu i słońcu.
zbliża
piła w Gent, zwyciężając re- wspaniała - na niebie żad- jazdu do Bukaresztu
•
prezentację wschodniej Flan- nej niemal chmurkL Nic też się coraz bardziej, zapadła
dziwnego, że woda jest ciepła, więc decyzja zorganizowania
clrli 99:38.
w Sopocie turnieju pięściara piasek praży w stopy.
~ pełnienia służby sanitarnej w
.
ma j ące go prze d e wszysk iego,
Wczasowicze c i eszą s i ę z stkim na celu sprawdzenie
cz.asie ssJywu i pomoc wraz z
~
~~~~,,. ba.d~niami. lekarskimi ludności
dni urlopu i formy poszczególnych naszych
tych _pięknych
mieJscoweJ.
nikt nie chce zmarnować ani zawosiników. 'l'ym razem poza ~~
=---~
jednej godziny cennego czasu. nawiasem zostali mistrrowie
z kalendarzykiem Aż do zachodu słońca plaże są Europy, na sopockim ringu
Zgodnie
'1
~
• <:::-GKKF dzień 5 lipca Jest dniem przepełnione, a potem wie- walczyć będą nie mniej popu~ ~ / ~ -.sprintów I rzutów. Na terenie ca czorem, gdy zapada zmrok, larni zawodnicy, ale bez tytu....---~ /~ :..--\....__j,
łego kraju przeprowadzone bę
zawody lekkoatletyczne w tradycyjnym zwyczajem prze- łów mistrzowskich. Założenie . ~„ ?;::; ~,....,~__F t
dą
tych konkurencjach. Na boisku lewa się falą wczasowiczów jest całkiem słuszne, mamy
1~----====Widzewa o godz. 10 oglądać bę· pkrzez sopockie molo. Stateczki przecież pod dostatkiem młow sobotę o qodz. 14 na sta~~.....-"':; -;-~~
dzlemy nas tępujące konkuren- ursujące do Gdyni i Helu do- dych zawodników, którzy też
dianie Włókniarza przy ul. Ki~
·
(
cje. Mężczyźni: biegi na dystan1111sklego 188 rozpoczyna się
~ ~
. _,,
reprezentować barwy
niejednemu szczu- chcą
s ie 100, 200 I 400 metr ów oraz starczają
spartakiada lekkoatletyczna kół
... _ '~
~
.......,.......,
· 1u mor- sportu bokserskiego w poważV-Atf"""" ~ '
rzuty dyskiem , oszczepem I ku- rowl. Ią d owemu wre
sportowych Centrali Tekstylnej.
·
kl
· • ·
Skl.ch wrązen
lą.
prezach sportowych.
uczaJąc nych
Na I ogólnopolski spływ ka- Dalszy ciąg tej sparta k'.a dy od ·
b
h
·
· me wy
Kobiety: juniorki pobiegną na PrzygodY związaneJ
będzie s i ę w niedzielę o godz. 9
z c oro ą Turniej trwać będzie do
dystansie 60 m , seniorki 100 I morską
jakowy, który odbędzie się w rano na tym samym boisku.
·
· dz. l "
200' m oraz rzuty kulą, dyskiem
me ie 1 włączme. Celem da- dniach 7 _ 12 lipca br. zgłosi·
t oszczepem.
Dziś wieczorem o qodz. 18 azawodnikom ło .się przeszło 2.400 turystów
możności
Wśród wczasowiczów nastrój nia
Zgłoszenia zawodników przyj-tego nie da przybyłym tutaj ~o So.potu kajakowców, a więc dwa razy matorzy pięściarstwa pospiesza
mowane będą na boisku w dniu jest ·beztroski, ale
10
1:awodów od gooz. 9 do 9.45. się powiedzieć o naszych pię- lepszego .sprawdzei:ia formy, . więcej niż zaplanowano. Kie- ~f.z~tafi • 1L~f keJ~~e ';.~z~~;;~~
Sprinty odbędą s i ę seriami na ściarzach.
. . postanowiono walki rozegrać rownictwo spływu ze wzglę- zostanie tawarzyskl mecz bok,
czas.
Z morzem są oni zaprzyJaZ- systemem punktowym, to zna- dów organizacyjnych zmuszo- serskl pomiędzy Włókniarzem a
GWKS. Organizatorzy
łódzkim
ne było odrzucić 600 zgło!;ze ń zapowiadają, że drużyny wystąterminie. pią w najsilniejszych składach.
po
nadesłanych
* * *
przepustowość
Oprócz tego
Jutro w niedzielę o qodz. 9.30
Brdy uniemożliwia zwiększenie ilości uczestników ponad na boisku GWKS ndbę-ią się
liczbę 2.400 osób. Wśród zgło- spotkania piłkars kie reprezentaszonych uczestników jest mło- cJ! zrzeszenia „Start" Kielc I Ło
dzież szkolna i akademicka, dz~odz. 10 na boisku Widzewa
dzlei1
zespoły robotnicze, zrzeszenia ul. Armll Czerwonej 80
sprintów 1 rzutów.
sportowe i inne organizacje.
Godz. 16 stadion Włókniarza
Okręgi bydgoski i łódzki zglo
siły zespoly artystyczne, które przy Al. Unii mecz piłki ręcznej
o mistrzostwo Polski Włókniarz
atalia lekkoatletów na czyka (196 cm) w skoku wzwyż cze zapewne ostatnim slo- urzą d zą -"'dowi
s ka dl a mieJ·- t.ódź - WSWF Poznań.
w1
mistrzostwach zwiąmrn - Lewandowskiego z Budo- wem tego miotacza. Pry- scowej ludności i uczestników.
Godz 18 mecz p!lkar„kt 0 mlwych zrzeszeń sparto- wlanych Wrocław, który prze- wer nie ma możności in~en- spływu. Liczne zespoły lekar-1strzost~o
Włókniarz
11 ligi
wych została zakończo- szedł wysokość 192,5 cm.
sywnego treningu ze względu skie zadeklarowały gotowość (Łódź) - Górnik (Bytom).
na. Wyp.ada więc podsumować
dokładnie ta- na pracę zawodową. Gdy naPrzeglądając
po krótce osiągn i ęte rezultaty befę 10 najlepszych wyników bierze szybkości możemy spoze szczególnym uwzględnie sezonu bieżącego we wszyst- dziewać się pobicia przez nieniem łódzkich zawodników.
kich konkurencjach, znajduje- go rekordu Polski Łomowskie
my w niej zaledwie 6 nazwisk go, który wynosi 16.15. PryUczestnicy wielkleqo wyśclqu j motlv (Moskwa), Dynamo (Tblli·
wer w tym sezonie jest w wy. kolarskieąo
łodzian i 3 pabianiczan.
Moskwa - Charków si) I Zenit (Lenin<Jrad).
Na długich sprintach Pucho jątkow 0 dobrej formie I obe- - Kijów - Mińsk - Moskwa
* * *
rewski (Ogniwo) figuruje dwu- cnie na treningach osiąga
W Tal!lnie zakończyły si~ domają Już za 'i<>bą 11 etapów. W
krotnie. w biegu na 200 m le- golarnie rzuty w granicach klasyfikacjł drużynowej prowa- roczne zawody lekkoatletyczne o
dzi ~ dalszym claqu COSA, a In- „Naqrodę Przy/aź'11" między re
gitymuje się trzecim WYnikiem 16 tn.
Klewcow (COSA). prezentacjami Estońskiej SRR i
dyw1duałnle Ł(ldź jest miastem niewiele
tegorocznego sezonu 22,5 sek
Leninqradu. W punktac)I oąól ·
* • *
zaś na dystansie 400 m jest mniejszym od Warszawy. StoneJ zwyciężył Leninqrad 129:103
W mistrzostwach piłkanklch
lica Polski nie przoduje w lektrzeci - wynikiem 50,2 sek.
Z uzys·kany:h wyników na wy· · ZSRR Dynamo (Tblllsl) przeqra- różnienie z~sluqują: KULA KO
t
·
to dłu k' · tł t
.an·
Następ n Y łodzi
~ . ie}~ e yce, W!~ z~s awieme to Już druqie z kolel gpotkanle BIET
m
.
- ZVBINA 15,63, MĘ'.2 ·
godystansow1ec Szewczyk (W1o 1losc1 przedstawicieli Warsza- w rundzie rewanżowe}. Drużyna CZVZN - LIPP 16,43, skok w
kniarz). Na 3000 m jest piąty •Ny i Łodzi i w tflbeli 10 nai!ep tbiliska straciła 2 punkty w me- dal - Kotenkow - 7.08, skok
(czas 8,50,8) a na 5 km czwar- szych lekkoatletów wszystkich czu z lenlnąradzkim Zenitem wzwyż - llJasow 190. oszczep
·
1:2.
· d
- Goroszkow - 67,28.
t y z c_zasem 15 .20 .6. Szewczyk k on k m·enc31„
nadal Sp-..rw tabeli prowadzi
yw1•ct ua 1nyc h przeqrywając
m
nie biegał dystansu 10 km i nie będzie paradoksem. Jak już tak (Moskwa) - 15 pkt. Taką
dlatego nie ma go na liście. Tu wspomnieliśmy, łodzian jest 6, samą ilość pur:iktów ale po Jedjego kolega klubowy Nowak warszawiaków 35! Kontrast aż nym meczu w 1 ęcej mają: Loko- - n ._
o;; 'ff~
jest 10 słabym wynikiem - nad•o rażący.
SOBOTA, 4 LIPIEC
.Jakoś trudno ruszyć z mar34.50,2. Dla porównania warto
4.00 (Ł) Wszystkie zmfRny pra
I
dodać, że gdyby Nowak biegał twego punldu, nie widać na ho
cują rytmicznie, 5 05 Wiad., 5.10
z Kusocińskim, to ten zdublo.. ryzoncie łódzkim młodych taAucl. dla w~I. 5.20 Koncert po
wałby go na t:vm d:vstansle ll'ntńw, bo stale powtarzające
ranny, 6.10 Kalendarz Radiowy
~
.
6.15 (Ł1 Wlad. dla wsi, 6.30
czterokrotnie, a Zatopek pięc10 się nazwislrn. Prywera, PuchoDZIENNIK PORANNY , fl .50 Kon·
wskiego, Szew<·z:vka czy Tułec krotnie.
TADEUSZ PRYWER
cert poranny, 7.20 I 17.30 z mi
.
.
W wysokich płotkach Tułe- kiei;o nie stanowią absolutnie
cki (Włókniarz Łódż) i Duraj- 0 rozwoju tej podstawowej 0 _ . Dla naJlepsz~ch piłkarzy r7 krofonem przez miasto t wieś,
cznych zorganizowany zosta1el 7.40 (ŁI Muzyka poranna. 7.4H
.
.
b' . )
. .
.
Tabela 10 najlepszych wyn!b. Stan pogodv 7 55 WIAD PO RAN
}'
d . h
Pa 1aru.ce bok g1mnastyk1 gałęzi sportu.
(Włokniarz
ski
in
ach
.
k
k
k.
Królowii sportu - lekkoatle w_ mac . 15 - 30 . 1P~ 0 oz NE. 8.00 it'.1 Muz. rozr:. l l.45
satym
się
- legitymują
on urencJ
ow w 19
11
tnecim tyka abs!llutnie mt króluje na : .mmacyJnY_ w ~e~mev.:ie. ~po Głos · mają kob•ety. 12.04 DZIEN
dywidualnych upiększona zo- mym czasem
Na 200 m stadionach włókienniczego mia srod szczyp1ormstow łódzkich NIK POŁUDNIOWY , 12 15 Na
stała w tym se~onie dv.:oma re z kolei 16 2 sek
kooordami Polpslkoi._t . WMabk1oegmuasnka1· przez płotki Tuiecki ustępuje sta, a to nie jest zjawiskiem pknio:vołano jedynie Szulca z Włó ~;~gk~o~~teęrt !~~~te~~:;; dla l;v~~
··
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·
arza.
.
·
k' M k
.. .
2 m przez
1fk1
Utwory skrzypcowe. 14.10 Kon
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•
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ZB. SKB.
kiemu zaledwie o 0.3 sek. i wy
.
14 45 Duet rortep!anowv ,
W niedzielę rozegrany zosta. we.
25,4 sek: Z!1S one~daJ na III nikiem 25 ,7 sek. zajmuje II lonie drugi rzut mistrzostw Pol- 15:10 Aud literacka. 15.30 Dla
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kurs t
Radiowa
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W skoku w da1 Pawłowsld
s w .
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rencji kobiet i mężczyzn.
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$zczY'Piomiści Włókniarza 1 ~· 20 (Łl "".~d. rlta młodz. ..Tak
z tabeli rekord ~ewandowskie ll.80 - dziewiąty rezultat w lałai::.cych
kade 1. kim się zaczę ło , 16.35 (Ł) Koncert
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w
raJą
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·k·
b
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na nin Swietlicki jest trzeci wY- odbyły się wojewódzkie el imina- znań) Spotkanie to rozegrane zyka lud„ 17 45 (Łl Aud. llterac
Piękną okrasą tabeli pawający łodzian prawd:ciwą nikiem 51,52 a jego kolega klu cyjne zawody modeli latających zostanie jako przedmecz me- ka, lB.00 (ł,) Muzyka taneczna
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wych krteq. li, qdzie zwyc · ęzc"' II ligi pomiędzy Włókniarzem ka. 19.30 Muzyka I aktu~lnoiicl
rekordowy wynik mistrza spor (45.64).
20.00 Przy sobocie po rohocle
wreszcie Prywer-chlu- został Emil Bachowlcz (Łódt) . a Górnikiem Bytom.
tu łodzianina Prywera w kuli
kobiecy łódzkiego 20.58 Stan pogody, 2 1 OO DZIEN
Zespół
ba Łodzi, jedyny nasz W konkure.ncjł modeli z n~pe - 16.01. Prywer jako pierwszy
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JAKUBOWICZ 0 gmwa wYJez za ~
reprezentant,
lekkoatleta w kraju uzys k ał
zajmuje pierwszą lo- (Łódź), zaś w konkurencji mode· wa na mecz z tamtejszą Unią, Wsr.echnlca Rarllowa kurs II „E
tym rezultatem klasę mistrzoqumowym wolno zaś spotkailie yni! łódzki~j z k~nomla polityczna". 22.20 Ser
wską, po wprowadzeniu no- katę w tabeli dzięki wynikowi. Ił z napędem
WSWF Poznan które miało giusz Pro!roflew. 22-57 Muz. ta
klasyfikacyjnych. który uzyskał w ubiegły wto- latalącyr.h 1 młeJsce zd<>był Ftnr
neczna. 2:ł.20 Muzyka na dobr·R
.
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· zbliżenie się do rekordu Pław- kulą
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Kubocz grać
nie

będzie

Dowiadujemy się, że na
czwartkowym posiedzeniu Wydziału Gier i Dyscypliny sek·
cji piłkarskiej GKKF nie poostatecznej decyz.łi w
djęto
sprawie incydentu między rolakiem a Kuboczem jaki miał
miejsce na meczu Łódź-War
szawa, w wyniku którego sę
dzia Szperllng zmuszony był
obu piłkarzy usunąć z boiska.
Ponieważ przepisy głoszą, że
z chwflą usunięcia piłkarza z
boiska Jest on automatycznie
zawieszony, a,ż do ostatecznej
decyzji Wydziału Gier i Dyscy
pliny, Kubocz nie będzie mógł
meczu z
grać w Jutrzejszym
Górnikiem bytomskim, . gdyż
ostateczna decyzja w jego spra
wie zapadnie dopiero w nadchodzący czwartek.

Na kortach

n'1erlz'
u 1ela Wimbledonu

na bol"skach fo'dzkich

Tqlho 6

wynik. uzyskała również Kar•
ger w przedbiegu na 200 m 25,0. Najlepsza z Polek - Il·
wicka osiągnęła 26,9.

Międzynarodowy turniej teni
sowy w Wimbledonie dobiega
końca. W grach pojcdyncZYch
mężczyzn wyłoniono ju:i finalistów, którymi są Duńczyk
Nielsen i Seixas (USA). Do pół
finałów gry pojedyńczej kobiet
weszły 4 Amerykanki: ConnollY. Hart, Fry i Knode.
W grze mieszanej sukces od
niosła para węgierska Asboth,
Koermoeczi, kwalifikując się
do ćwierćfinału po zwycię
stwie nad parą p11łudntowo
Kupferburger,
afrykańską
Westhuizen 6:3, 6:2.

• • •

W ostatniej chwffl dow 1adujemy si,, że zwyc·ęzcą Wimbledonu w qrze poJedyńczeJ męż
czyzn został Amerykanin Seixas,
który pokonał Duńczyka Nielsena w 3 setach 9:7, 6:3, 6:4.

Zwycięstwo
kolarzy
C"eChOSłOWaC••"tch
I\
•
Trzeci wystel' ko·
POZNA~. larzy czechosłowackich w Polsce
przyniósł im "a torze w Kal'szu
trzecie zwycięstwo 48:31. W wyściqu sprinterskim r.a 200 m naj
lepszy czas uzyskał Nouza (CSR)
- 12.0 sek. Z Polaków naflanszv
wynik miał Kupczak - 12,1: w
wyściqu na 4000 m z dwóch star
tów zwyriężyll również kolarze
czechosłowaccy, dla których na)·
wiece) punktów zdobyli: Clhlar 7 pkt., Nouza - 6 pkt„ Opavsky
- 5 pkt. Czwartt' m·ejsce zajął
Polak Płodziszewski - 4 pkt.,
Ja.nicki - 3 pkt. Klapiąte bińskl z powodu defektu koła wy
cofal si,.
W biequ dłuqodystllnsowym na
25 km (50 okrą~eri) w konkuren
cjl drużynowe! zwyciężyli Polacy, indywidualnie wyścfą wyąrał
Nouza - 7 pkt„ przed Ulikiem.

zdobyłeś

Czy

SPO?
Nowe wydanie
Wiktora Hugo
„Książki I Wiedzy"
nowy przekład głoś·
Wiktora Hugo pow i eści

Naktadem
ukazał

aej

się

. Człowiek

ś<nlechu".

W powieści te) Wiktor Hugo
stworzy! nafb!lrdzlej rewolucyjne ze ~wolcb dz.lei I jednocześnie najbardziej romantyczne
od czasów, kiedy zdobywał sławę
Katedr·ą Notre-Dame". Urlowodnił w nie! w sposóh wykluczają·
cy wszelkie wątpllwośc!, jak wiei
kl ładunek Pf'Otestu mieści się
w romantycznej grotesce. Boha·
ter tej powieści, Gwynpla!ne któremu bandial"'Ze dzletml zo.
twarz. utrwalając na
perowalł
niej nfe'1łmnwlły grymas, aby oriara tego zablep;u służyła do
gawiedzi - jest
rozśmieszania
na.lrloskonalszym artystycznie za
groteskowoś·
~tosowanlem teorii
cl. Jerlnocze~nte oszpecony na
rozkaz królewski Gwynplalne
jest wyrazicielem świadomego
buntu. „Człowiek ~m'echu" nado naj<;ennleJ~zych utwoleży
rów WlktorR Hll,l?O. Jest też jedna z naJbarY!zleJ aktualnych kall\
żek wielkiego pisarz.a.

