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Każ y podpis j'est ce ny! 
Akcja rz;bierania podpisów pod 

Apelem Sztokholmskim dobiega koń 
ca.Niektóre komitety powiatowe, jak 
np. w Piotrkowie i Wieluniu, uw« 
żadą, że praca już się skończyła. 
Tymczas«n k'lmisje kontrolne wy
karzaqy, że w licznych gromadach 
i gminach, które złożyły już listy, 
jeszcze sporo osób nie złożyło swego 
podpisu. Idąc po lindi najmniejszego 
oporu, komitety p0wiatowe !Zadowo
liły się sprawozdaniem, że ąkcja u
kończona została W 90 lub 100 proc., 
nie konfrontując liczby zebranych 
podpisów z rzeczywistą cyfrą miesz. 
kańców. 

Potlliew~ akcja zbierania podp!!o 
sów pod Apelem P'lkoju na terenach 
województwa kończy się z dniem 
10 bm., wszystlcie komitety gromadz 
Ide, gmitnne i powiatowe mus~ 
zwiększyć gorliwość, by nie pomi, 
nąć ani jednej osoby. Każdy bowiem 
podpis jest ważny i me m0żna z 
niego zrezygnować. 
Wszędzie tam, gdzie duże odległo

ści utrudniają pracę, władze par
tyjne, administracyjlJ1e i goopoda~
<:ze powinny oddać do dYSPOZYCJi 
komitetów samochody, by d0trzeć 
w pocę do naj dalszych osiedli 

Polowa dochodów Niem~ec zachodlłich 
idzie na utrz9",onie olrIupontóUJ 

z rODlodz'" BERLIN, 4. 6. - Thw. parla- przezeń W ramach planu Mar. 
ment Niemiec zachodnich za- shall:a. 
twierdził kredyty, przemaczone 

Piękne czerwcowe słońce i soczy wiE!ile. Nie pozwoll!o na to upe.lne 
Ita zieleń Parku Ludowego na Zdro czerwcowe słońce. DOpiero wieczo
wiu stworzyły w"'poaniałe ramy dla rem roztańczono się na dJoIbre. 
wielkiego Festynu Pokoju, który Znacznie przyjemniej było p.rzy
zgromadził wczor aj około 300 tys. glądać się widawi<;;kom teatralnym. 
łodzian. W kilku !punktach akto,rzy łódzkich 

Festyn Pokoju był wYrazem .ra- teatrów dawali Drzedstawienia, a 
doścl setek tysięcy ludzi pracy. Był więc Teatr Powszechny, Teatr im. 
wyrazem przywiązania do tych wa Jaracza, Teatr Nowy, "Osa" i ,.Lut 
ruruków życia, jakie stwarza tylko nia". Po raz pierwszy prawd.opo
pokój. Barwna panorama za'bawy i dobnie aktorzy ci grali cNa tak 0-
radości mówiła o tym, że nas, pra- gromnej ilości widzów i to widzów 
gnących pokoju jest wiele, że . .stano niemal wyłącznie - ludzi pracy. 
wimy silę. Tak samo gorąco jak aktorów «)-

.. 
poseł Tadeusz Owtk, który stwier
dził, że Festyn spełnJił swe zadanie, 
że był dowodem silnego zżycia i Zbra 
tania się mieszkańców Łodzi w ogó 
le ,a szczególnie w manifestowaniu 
niezłoffil!1ej woli pokoju. (w) 

na utrzyma.nie angielskiej, ame-
rykańskiej i francuskiej ad.m.i- I to nie Domo!e ... 
nistracji okupacyjnej w Niem- NOWY JORK, 4.6 "Daily Compas" 
czech zachodnich. donosi, że w annii kuomintangow-
Wysokość wydatków okupa- Skiej na Formozie znajduje się 150 

cyjnych w sumie 4,5 miliarda oficerów amerykańsldch i japoń
marek dorównuje połowie ogól- ~kic~, w tYD?- również b .. dow6d<l& 

.3 ___ od' d . Japonskich &\ł ekspedYCyjnych " 
nych ~h ow rzą u Z Bonn 1. Chinach północnych _ ge.nera! Hi .. 
przewymza sumę otrzymaną rosi Nemoto. 

III Krajowy Z· zd Wlókni z 
17 - .,9 IJ. Dł. w Lodzi boru na delegatów - 109 przodownł 

ków i racjonalizatorów pracy. 
Festyn zb1egł się w czasie z --"-on' 'klaskl'wano fa'"',rvczne _~~ly św10 

""""'" "II·co'we. V4J ="'j,'V1 ~- W" -"'-1 odbyło Sl'ę p~~iedzenie plenum zarządu głównego . ZwiązkU czeniem obchodu Międzynarodowego .' ~ "" 
Dnia Dziecka Wesołe zabawy cizie- Niemał~ radość miały dzieci oglą Zaw~owego Włókniarzy. Obrady, w któ~ych _~ął udział wiceprzc-

W czasie kampanii wyborczej od. 
byqy się we wszystkich lZakładach 
włóJcienniczych zebrania wyborcze 
grup związkowych W czasie zebrań 
robotnicy bardzo wiele uwagi po
święcili sprawom zwią,zalJ1ym z rea
lizacją planów produkcyjnych. wsp6ł 
zawodn.ictwa pracy, a przede wszyst 
kim problem'om jak najskuteCZil1iej
szej walki o pokój . 

cięce włączone zostały do wielkiej dające przedstawienia teatrów ku- wodmczący CRZZ ob. ~eksander Burski, POSW1ęcone były zapozna 
manifestach pokoju. kiełkowych "Arlekin" i "PiJliokio" niu się z uchwałami k~mltet~ w~ąo na.wczego ŚFZZ i konferencji mię-

Ciągnące od samego rana "sznu- oraz występy swych koleżanek i ko dzynarodowych zrzeszen ZWlązkow Z!"wodo~~ch w Buda.pesz~e, spra
reczkiem" tramwaje rur 9, 10, 3 i legów w zespołach świetlicowych wie realizacji ustawy o zabezpieczemu SOCJalistycznej dyscypliny pracy 
v.;iele "nadzwyczajnych". jadące w Trudno b~o takZe oderwać się od oraz przygGtowwom do zjazdu krajowego Związku Zawodowego Prac. 
kIerunku Parku Ludowego na Zdro- kiosków z za1bawkami, znajdują- Przem. WlókieJUlliczego, który odbędzie się 17-19 cze~ca. br. w Łod~. 
wiu a wypełniolJ1e po brzegi pasa- cych się na ,,,Placu Dziecięcym". Sprawozdanie z obu międzynaro- dowych konferenCjI w Budapeszcne 
żerami - ŚWiadczyły o tym, że cizie Wielu amatorów znalazły zawody złożył ob. A. Bursld. 
je się coś niezwykłego. Swiadczył\J sportowe oraz wyścigi 'kajakowe, 'el . ~ 'ęcił" l 
o tym jeszcze jedhO, a mianowicie zorganizowane na stawie w par.k:u. Wl e uwa.g'!. ~qWU o p enum 
fakt, że pasażerowie 'bramwajów skła Na Festynie nie zabrakło również ~rawi~ reall~~Jl usta~vy b ~~er&
dali się w dużej częśCi z najmłod- kiosków z książkami, które urucho- pleczemu SOCJa~lStyczneJ dysc~li~r 

Na wielu zebran;iach wyborczych 
:zdach były reprezent<:YWane bal"dzo 'poszozególni członkowie lI'Wiązku, 
ndellcznie. jak i załogi całych oddziałów pro. 

O wielkim tZaufan:iu, którym cie- l dukcyjnych, pi)Sltanowiły uczcić 
szych łodzian - dzieCi. mił ,,Dom K9ią±kt". pracy. Ja!k stWlerdzono w dYSK~SJ.r, 

Kto żyw - ściągnął do parku. Wielu łodzian, wybierając się na usta:,,~ .SP0:V0~o,?"ała powazne 
Przyszły dzi(!ci z rodzicami, przyszli cały dzień do Pa,rku Ludowego, za- zmn'!.eJszen1e s:~ l.los~i opuszczanych 
dorośli, przyszli takie całk.1em sta- oparzyło się ptI'Zezornie w wiktuały bez uS!1ra.wle~hwlema dni P~~Y'. 
rzy. Wszy-scy chcieli wziąć udzia'ł i napoje chłodzą~e. Przezorność ta ~ym ro~ mniej walka o. poru;IeSlenle 
we wspólnej zabawie. jednak okazała się 7Jbyteczna. Za- oyscyp1my pracy ~USI byc .noo.al 

A było się czemu przyglądać, by- opatrzone bogato bufety PSS dojeż p~owadtzo~a ~ardzo mtens~le, b:1 
lo się gdzie bawić. Na ogromnej prze dżały do poarku niemal przez cały n:eUStp!aw;edl1Vv;Ioną a.bsenC]ę zU!lel 
strzelJ1i par:ku odlbywało się jedno- dzień !bez przerwy. RIe 7Jllkwidowac. ZWJ.ą~ mwodo
cześnie 15 zabaw ludowych, wszę- Na łódzki Festyn przybył z War- we. a ~czególtl1ie ich dołowe organiL. 
dzie rozbrzmiewały dźwięki 'muzy- szawy wiceprzewodl!1iczą.cy Pols'kie- zacje - grupy lI'Wiązkowe i rady za
k i. Gdzieniegdzie tańczono, ale nie- go Komitetu Obrońców Pokoju _ kład owe - powinny uświadamiać 
------------------------...:.....----- masy ll'Wiązkowców, że ustawa ma 

Sukcesy armii vieloamskie l ~~~~~~zr:.ede wszystkim rolę wy-
. .lJI Ze sprawoodania o przygotowa-

PEKIN, 4.6 Jak donosi vietnam./ ły również pozycje hanC'USkle, po- niach do :llbl:iżająceg''l się III Krajo
ska agencja informacyjna, wojska łożo~e w pobliżu pon,g-H;e.. . wego Zjazdu Zw. Zaw. Włókniatrzy 
Demokratycznej RepubliJci Vietnamu . Proby . Fran~ odbiCla mlast~ V\'Ył1ika, że w poszczególnych od dni 'l 
zajęły miasto Dong-He niSzcząc pra ' me pcWlodły S1ę· I?e~~t francuski łach dokonano już wyboru 400 dele. 

. łk' . . ' Siki I został zn.I.S'2lCzony. C1ężkie straty pi)- gatów. wśród nich znajduje się 197 \Vl.? ca ?WlCle oddziały fr~cu .e, niooi również bataldon francuski, któ kobiet. 
ktOle us:bwał~ ratowa.ć SIę uci~-I ry rzucono przeciwko wojS'kom viet- Swiadczy to o wielkiej aMyw;iZ'a-
~ką. WOJska Vletnamskle roogroml~ namslcim w Dong-He. cji kobiet, które na poprzednich :llja-

T ił a 

szą się przodoWiIlicy pracy i racjona zjazd specjalnymi zobowłązaniaml 
lizatorzy ŚWiadczy najlepiej fakt wy produkcyjnymi. 

ia okos roz O(Z( 
Iłpel lIfifffistro Rolnictwo 

WARBZAWA (pAP). W całym kra i upraw koniczyn został odpowie
ju roltllity przystępują już do ~rzę-· dnio wykorzystany, na<le"ŻY go ze
tu siana i koniczyn. Obszar, z jakie- brać w odpowiedrum czasie i we 
go dokonany będz.ie sprzęt, jest tak właściwy sposób. 
duży, że nie ty1k" mQże dostarczyĆ W zwaązku z rozpoozymljącymi się 
dostateczną. ilość pasz na wyżywia- sianokosami minister rolnictwa i r. r. 
nie hodowanego u nas bydła, owiec Jan Dąb-Kocioł zwróci~ się do wszy
t koni, ale gwarantuje r6wnież uzys., stkich rolników w Polsce ze specjal" 
kanie pewnych nadwyżek paszo· nym apelem, aby rozpoczęli siano. 
wych. Mamy w Polsce 'Ok. 2 milio- kosy możliwie na,jwcześniej i zakoń~ 
nów ha łąk. Aby plon naszych łąk czyli je do 20 bm. 

P~bUcysto amerykański o p~on;e Schumona 
NOWY JORK, 4. 6. Znany publi

cysta amerykański Johannes Steel 
komentuje na łamach "USA Report 
and W orld Affairs" projekt francu
skiego ministra spraw zagranicz~ 
nych Schumana połączenia przemy-

gły podejmować żadnych kroków 
z własnej woli. Oba te rządy bo
wiem są wasalami amerykański-

i". yp om cja 
UJ ·ZHll:Jczoj01.l szantaż 
Niedyskrecje amb. Szwecji w Waszyngtonie 

. . . sIu węglowego i hutniczego Francji 

I wrY, lotnictwa ~erykanslciego, .zor i Niemiec Zachodnich. Steel zmuszo
g~ruzowru:e. w ZWiązku z poszukIwa ny jest nie tylko stwierdzić, te pro
mem zagmlOne&fo ~ Bałtyku _ bom- jekt ten był inspirowany przez Sta-

Steel podkreśla, że plan utworze
nia kartelu francusko-niemieckiego 
wymierzony jest w pewnym stopniu 
przeciwko Anglii i że realizacja jego 
doprowadzi również do utraty przez 
Francję jej suwerenności. J ednocześ
nie Steel stwierdza, że "w istocie 
rzeczy plan kartelu francusko-nie
m;e('kieg-o on ... ·nl'~·-"v 7() ~+ ~ l tV in
teresie amerykańSkiego kapitaht fi
nansowego, zgorlnie 7. celami zimnej 
wojny" 

HAGA, 4.6. Dziennik ,,De Waar· 
hejd" w ikores<pondencji swego współ 
pracownika sztokholmSkiego, pi9ze 
co następuje: 

handlowa między Niemcami a Szwe
cją. 

bowca amerykanskH~go, był:y: mezwy ny Zjednoczone, lecz również, że w 
'kle: d?g.odne d~a dyplomaCjI am.ery utworzonym kartelu Amerykanie 
kanslaeJ w kraJach skandynawskich. będa odgrywali d cydu'sc lę Pu 
Manewry te zostały wyzyskane w . ' ~ . J., ą ro . 
tym celu aby dowieść Szwedom że b~ICysta amerykanskl pIsze dosłow-

, , n1e· 
Morze Babtyckie i terytorinun Skan· . 
dynawii stanowią obiekt bezpośred- "W projekde tym naj ważniej-
niego zainteresowania,fl>olityki anglo szy jest fakt, że ani rząd francu· 

Jak donoszą z dobrze poinformo
wanych kół sztokholmskkh, amba
sador szwedzki w Waszyngtonie -
Bogeman 2Jostał n iedawno wezwany 
do Szwecji na konsultację w ZJWiąz
ku z tym, iż Stany Zjednoczone ka
tegorycznie żądają, aby Szwecja 
prz.ystąIPiła do agresywnego paktu 
atlantyckiego. Przed powrotem do 
Stanów Zjednoczonych ambasador 
Bogeman o<lJbył rozmowę z kilku 
przedstawicielami prasy szwed:zJkiej, 
którym zakomunikował szereg cieka 
wych fak tów, śwJadczącY'ch, iż "to
talna dyplomacja" ame·rykań.ska 
przeradza się coraz bardziej w szan 
taż. 

Obecny przy tej ;rozmowie Iredak
tor wpływowej gazety szwedzkiej 
przytoczył s9:owa 'b. amlba'sadora rune 
rykańskiego w Sztokholmie Mathew 
sa, który w !prywatnej Irozmowie o
twarcie przyznał, iż niedawne mane amerykańskiej. ski, ani rząd z Bonn nie będą mo· Sprawa WVSD AIPJndzki(h 

" w se'mie fińs~dm • yso i i a z i "Z kC r d 
Śledztwo w sprawie prZYCZYli ujawnienia zbrodni amerykańskiej 

BERLIN, 4.6. Jak donosi agencja ADN z Fl'ankfurtu nad 

Menem, obecnie przedostały się do wiadomości publicz

nej szczegóły zrzucenia przez samoloty amerykańskie ston-

ki ziemniaczanej na terytorium Niemieckiej Republiki De

mokratycznej. 
Ambasador szwedzki oświadczy!, 

że Amerykanie wywierają olbrzymią 
pres.ję, aby zmusić Szwecję, do czyn 
nego udziału w zimnej wojnie i włą 
czyć ją do bloku anglo-amerykań- Z kól pO'informowany.ch komuni-I wnicy całej tej "operacji" otrzymali 
ski ego. W form ie przykładu, ilustru kują, że amerykański sztab general- surową naganę z powodu niewłaści
ją'cego tę "totalną dyplomację", am- ny powolał specjalną komisję, któ- ' wego przygotowania jej p0d wzglę
basador przytoczył następujący fakt: ra ma ustalić, dlaczego popełniona dem propagandDwym. Jak się bo
W Waszyngtonie grożą zablokowa- zbrodnia została tak szybko ujaw- wiem obecnie okazuje, stonka ziem
niem zamówień szwed~kich w USA, niona. W związku z oburzeniem , ja- niaczana przed zrzuceniem jej na 
jeśli Szwecja nadal będZlie zwlekać kie to niesłychane pnzestępstwo wy- terytorium Niemieckiej R epubliki 
z powzięciem żądanej przez Amery wołało w całYCh Niemczech, sprawą Demokratycznej miała się . pojawić" 
'kanów decyzji. W WaOizyngtonie pod zajął się osobiście wysoki k 0misarz najpierw w północnych okręgach 
kreślają również że w tym wypad· USA w Niemczech Mac Cloy. l Bawarii i w HesjL 
lIIu ograniczona' zostanie wymiana Jak podaje agencja ADN, kierO- Naganę otrzymały również forma~ 

cje lotnicze, gdyż w cza.s;ie zrzuca
ruia stonki ziemniaczanej me trzy
mały się ściśle wskazanych obsza
rów. wskutek czego stonka ziemnia
czana spadqa bezpośrednio na tery
torium wielu miast. 

USA wyp~erają Holandię 
z jej kolonii 

LONDYN, 4.6. Jak donosi "Dany 
Worker", rząd Stanów Zjednoczo
nych zobowiązał się poprzeć preten 
sje Indonezji do holenderskiej No· 
wej Gwinei. Wzamian za to Stany 
Zjednoczone mają uzyskać prawo 
eks.ploatacji bogactw naturalnych 
Republ!.ki Indonezyjskiej oraz otrzy 
mać kilka wielkich baz lotniczych i 
morskicl1. 

MOSKWA, 4.6. - Korespondent 
agencji Ta9S donosi z Helsinek: 

,,Dziennik "Tyekansan Sanomat" 
podaje, że według uzyskanych prze
zeń <informacji komisja konstytucyj 
na sejmu zakończyła delbatę na.d 
projektem ustawy poprzedniego rzą 
du Fagerholma w sprawie zmiany 
ustawy o autonomti WyS'p Alandz
kich. Większość członków komisji 
wypowiedziała się za zatwierdzen;em 
projektu ustawy w formie zapropo
nowanej przez Fagerholma. 

Jak podkreśla .,Tyekansan Sano
ma", "gdyby sejł11 zatwierdział pro
jekt ustawy w pogtaci przyj~tej w 
komisji k'lnstytucyjnej to tym sa
mym zostałyby pogwałcone niektó, 
re układy międzynarodowe, zawarte 
przez Finlandię'., 



I 
Wręczenie nagród 
z Yycaęzcom w konkursie 

r l/OZ .:hl n tonu rzqd francuski ch ycił Angr za ardło 

w Łodzi odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród zwycięzcom kon
kursu na temat: ,Jak zostałem przo 
downi1dem pracy", r02ąJisanego w 
styczniu br, przez Wydział Młodzie 
żowy Zarządu Głównego Związku 
Zawodowego Włókniarzy. W sLosunkach amerykańsko-brytyjskich nastąpiło po

ważne znkłUcenie. Na zewnątrz kryzys ten ujawnia się ja
lco k·yzys stosunków francusko-brytyjskich, ale wiadomo, 
że nąd francuski, wywierający presję na W. Brytanię 
w sprawie przystąpienia jej do planu Schumana, działa na 
rozkaz departnmentu stanu. Atak dyplomatyczny rządu 
h·ancusl.icgo na Anglię jest właściwie atakiem USA. Oto 
pl'zcbieg sprawy: 

nie - Douglasa. Zadaniem Dougla 
sa ma być "udzielenie porad" rządo 
wi franC'US'kiemu w jego akcji anty 
brytyj skiej. 
Równocześnie prorządowa prasa 

francuska oraz prasa amerykańska 
gwałtownie atakują rząd brytyjski 
za odmowę udziału w kombinacie i 
wzywają Waszyngton do zastosowa
nia ostrzejszych środków nacisku na 
Londyn. 

do bezwarun.l{owej kapitulacji. Schu 
man ,,'biorąc za gardło" il'ząd brytyj
SIki, działa jako narzędzie USA. Rząd 
francuski otrzymał zadanie zmusze
nia Anglii do próby sił, w wyniku 
której Londyn ma być pouczony o 
konieczności przyjmowania ze śle
pym posłuszeństwem wszelkich za
rządzeń Waszyngtonu. 

Rząd brytyjski zdaje sobie spra
wę z tego., że przyjęcie ultimatum 
Schtunan.a. oznaczałoby kOlDiec WieI 
kiej Bryta1l!li jalm potęgi prremysło 
we;; Eył::-by to logiczną konsekwen 
cją brytyjskiej ~lityki podJpo.rząd
kowania się Ameryce. 

Pierwszą nagrodę w postaci zło
tego zegarka otrzymał przodownik 
pracy PZPW nr 19 w LubSIku, dwie 
drugie nagrody, uprawniające do 
bezpłatnego dwutygodniowego po
bytu w Zakopanem otrzymały przo 
dow nice pracy: Irena Celer z FZPB 
w Legnicy oraz Stanisława Wa
wrzos z PZPB nr 8 w Łodzi. 

Dwie trzecie nagrody w postaci 
30-tomowych b~bI1ioteczek przypa
dły w udziale przodoWll1icom pracy: . W ciągu ostatnich dni nastąpiła 

kilkakrotna wymiana not między 
F~·a.ncją a Wielką Brylanią w spra
wie "Planu Schumana". Noty te do-
tyczą udziału W. Brytanii w projek
towanym przez Schumana kombi
nacie węgla i stali Europy zachod
niej. 

Amerykmie, którzy są Właściwy
mi autorami planu S::humana, za
mierzają przy pomocy tego planu 
uzyskać pełną kontrolę nie tylko 
nad cię-ikim przemysłem kontynen
tu Europy Zachodniej, lecz również 
W. Brytanii. Przyłączenie przemysłu 
stalowego d węglowego W. Brytanii 
do kombinatu Europy Zachodniej u
łatwiłoby Amerykanom ostateczne 
rozbicie Imperium Brytyjskiego 
opanowanie krajów Imperium. 

GROZBY FRANCUSRIB 
Noty francuskie do rządu brytyj~ 

skiego w sposób stanowczy doma
ga'ją się przyłączenia przemysłu sta 
lowego i w~glowego W. Brytanii do 
kombinatu Europy Zachodniej, gro
żąc w przeciwnym wypadku podję
dem starań Q realizElcję planu Schu 
ma na bez udzinłu W. Brytanii. W 
(tym wypadku, (jak B'.~ę vlyraża promą 
dowa prasa francuska) - kombinat 
kontynentu Europy Zachodniej -
przy całkowitym poparciu amery
kańslcim - rozpocząłby ostrą wal
kę konkurencyjną z przemysłem 
brytyjskim. 

ULT!l'rIATUM 
W dniu l czerwca rzad francuski 

wysto~O\vał dalszą notę -o charakte
rze uItimatywnym dl) rządu brytyj
slciego. Nota t.a wywołał-a konsterna
cję w Londynie i spowodowała -
jak stwierdza agencja Reutera -
lc'yzyS w st:lsun!mcu franc tEko
brytyjskich. 

NARADA W SZPITALU 
Bezpo(l'oonio po otrzymaniu noty 

francu~kiej odbyła się w Londyn:e 
późną nocą - mimo. choroby Bevi
na - w S:ąJitalu, w którym Bovin 
ma się poddać operacji - konferen
cja w sprawie noty francuskiej. W 
wyniku k'.lnferencji rząd brytyjski 
skierował odpowiedź, w kt6.rej od
l"Zllca w zas:!c1Zil.e notę francuską. 

MOBiLIZACJA lH.AR:::HA1;.LH 
Rz::d francns!t, n-e wz:ą rrod uwagę 

treści oIJpowiellzi brytY.islt' ej l ogło
Sllł VI sobc'ę po południu delda.raeję 

KOMENTARZ L'HUMANITE 
Francji, Niemłoo, Włoch i kraj6w GENEWA, 4.6 (PAP). - Konflikt 
Beneluxu w sprawie ich gO!tolwości brytyjsko-francuski jest czołowym 
uliworzen.ia. k(l;mbinatu przemysłu SIta zagadnieniem prasy francu","'kiej. 
lowego 1 węg'lowego. "L'Humanit-e" podkreśla, że opór 

Alicji Krygier z PZPB im. J. Stali
na w Łodzi oraz Halinie Lipińskiej 
słuchaczce Technicum Włókienni
czego w Łodzi. W ten sposób ;rzą-d francuski za- brytyjski wobec planu amerykań

powiedział powołanie do życia kom- skiego, ogłoszonego pod szyldem 
binatu Europy Zachodniej bez u- Schumana, daje obraz sprzecz:ności 
dwłu W. Bry1;a.ndi. istniejących między imperialistami 

Bezwzględna odmowa W. Brytanii 
oznaczałaby koniec paktu atlantyc· 
kiego, a bezwzględna zgoda - upa
dek prestiżu W. Brytanii i ostatecz 
ną utratę niezależności Imperium 
Brytyjskiego. 

W konkursie brało udział 45 mło
dzieżowych przodowników pracy w 
przemyśle włókienniczym z terenu 
całej Polski. Komentatorzy nie ukrywają, że w łonie koalicji antyradzieckiej. Nie 

działaniami rządu francuskiego kie chodzi tu oczywiście o konflikt !ran 
ruje Departament Stanu, który w cusko-brytyjski, lecz o konflikt ame 
piątek wieczorem wydelegował do I rykańsko-brytyj.9ki. Departament Sta 
Paryża ambasadora USA w Londy- nu dąży do tego, by zmusić Londyn 

Na całej tej aferze - pisze "Hu
manite" - zySkują be9J I'eszty ka.pi
tal1śc:i amerY'kańscy. 

Odbudowa starego Gdońsko 
W Gdańsku prowadzone są inten.

sywne prace przy odbudowie zabyt-
kowej ulicy Długiej. Pod nadzorem 

, 
~iE:dzynarodowy · Oz·eń Dziecka w 

, 
ol. łódzkim 

konserwatiJrów przeprowadza się N 
konstrukcję starych kamienic miesz 
czańskich oraz zabezpiecza wartoś-

••• ciowe obiekty architektoniczne. W 
dużym stopniu zaawansowana je$1l 
już odbudowa Dworu Artusa, zielo
nej bramy. zbrojowni. katedry mor-

We wszystkich wsiach i mia
stach naszego województwa dzień 
wczorajszy przeszedł pod znakiem 
Dnia Dziecka. Uroczyste akade
nńe, wesołe zabawy, barwne ko
rowody i pochody, igrzyska spor
towe na boiskach, w parkach i na 
polanach l'eśuych zgromadziły 
młodych i starych, tysiące - w 
miastach, setki - po wsiach. 
Chcąc zobaczy c, jak przebiega 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 
we wsiach i miastach naszego wo
jewód'lJl:wa, wyjeżdżamy z pełno
mocnikiem PKOP - TUŁOWIŃ
SI{JJ.\.I l przedstaWicielem WKOP 
- JANKOWSKIM, w teren. 

PIOTRKOW - godz. 11. Obszer
ny plac przed Halą Tan:glJlWą za
pełniony m'todymi obywatelami 
miasta, w strojach mieniących się 
wszystkimi barwami tęczy. S=e
gólny entuz;jazm wśród tłumnie 
zgromadzonych dorosłych budzą 
dzieci, w strojach regionalnych, 
grupy dziewcząt i chłopców, w 
przebraniu d~eci chińskich, indo
nezyjskich i in. Nie mnej serdecz
ne witani są młodzi. harcerze w 
zielonych mundurkach i czerw)'
nych krawatach: przecież dzień d.zl 
siejszy, jest róvv"Ilież li ich dniem. 
Gra orkiestry wypełnia przerwy 
pomiędzy poszczególnymi. punkta
mi pro~rs.mu akademii. 
KAMIE~SK jest wprawdzie ma

łą osadą, bo liczy zaledwie 1600 
mieszkańców. ale wśród nich jest 

dużo dzieci. Przerwa obiadowa. Pow. Rady Zw. Zaw. l miesIęcznie po- skiej oj kamienicy królewskiej. PrIly 
Dzieci. rozeszły się po do.mach. Ga- blera 27.000 zł). bramie Żuławskiej odbudowano spa 
binet kierownika szklJły wypełnio- Choć bardzo niechętnie, musi- lony dach oraz przeprowadzono re
ny pa~ami Ile S'łodycmmi, które my opuścić rozbawiony stadion w konstrukcję emiszczonych podczas ' 
po południu w czasie wesołej za- WielunJiu, bo jeszcze przed nami wojny rzeźb. 
baJWY na polanie leśnej przejdą do Sieradz i Łask:. Przyśpieszyć nie mo Przy slławnym "żurawiu" gdań
rąk dziecI. ma, bo szosy przepełnione różnego skim mUl"alrze uzupełniają braku-

Nie zatrzymujemy się na dłu- ro.dzaju pOjazdami, gromadami dzie jące OZę$c1 ścian, używając do tegv> 
żej, bo czeka nas jeszcze około 200 ci i starszych. Wszędzie pełno zie- celu specjalnej cegły o wymiarach. 
kilometrów drogi. leni i kwiatów. Wszyscy roześmiani odpowiadających cegłom z okresu 

Na wszystkich drogach spotyka- i rO'Ll'adowani, jak to cudne słoń- średniowiecza. W Dworze Artusa za
my furmanki. konne, samochody, ce i soczysta zieleń ~ąk zbóż i la- kończon) już o.dbudowę sklepień 
rowery umajone Il:i.elenią i kwiata- sów. wewnętrznych. W katedrze morskiej 
mi. To dorośLi przewożą swe dzieci Do SIERADZA przyjeżdżamy - p'Jkrywa się dachem Skrzydła boczne 
na akademie i zabawy. niestety - w chwili, kiedy groma- oraz odbudowuje ściany i sklepie-

WIELl.JN. WłaAnie skończyła się dy d~eci i star~ch w radosnym nia. W zbrojowni na ukończeniu są 
akademia. Od 4 /Zacznie się bogaty nastroju wracają ~ stadionu nad prace przy odbudowie skleI!eń dru 
pro.gram na pięlmym stadionie Wartą do miasta. gie%o. piętra. oraz rekonstrukcja bra-
(Łódź moźe go pozazdrościć t5- kUJących śClan. 
tysią~en:-u Wie~unio.wi!). Wid~i- Jak za rządo' w Petal·na·I,!Ilf--~=-!!IB:mII"-1I!l 
my mekonczący SIę korowód doZIe- • S. t p. 

ol Cienkie głosiki śpiewają mar- Hiderowiec zajqł wielkie stanowisko Ser=,·usz H e s s e II 
$Ze. Na stadio.nde pokazy ~mnasty ',( k. :: 
czne i rytmiczne wysokiej klasy. W przemys e rancus Im Dr F1LOZOFll, 
Z prawdziwą satys;akcj~ podzi~a GENEWA, 4.6. Jak donoszą (Ł Pa- PROFESOR UNIWERSYTETU 

~y to :wszystkO, ',:"ns~Jemy. dzie- ryża, biuro Generalnej Konferencji ZmlU'ł d!~~Z~:~ 1950 roku. 
diom, Jak r~ez kIeroWm~twu, Pracy ogl'J!rlQo. komunikat, w którym Pogrzeb z kaplicy szpitalnej, ul. 
W szczególnOŚCI 'Ob. Jan.l{owsklej. w imieniu wszystkich robotników, Narutowicza 96, na cmentarz przy 

(Całej tej radości nIe psuje nawet inżynierów i techników francuskich Ogrodoweł odbedzlo się dnia 6 bm. 
o god:zfnie 15. 

pewien zgrzyt: Wieluń ma trzy oooe- zakłada energiczny protest przeciw- Pogrążeni w wlclldm smut1..'"U 
stTy, ale ani jedna nie raczyła uprzy- ko mianowaniu na. stanowisko dy- 1l0NA 1 SYN. 
jemnić dzieciom zabawY. Wprost kary- reh.-tora zakładów "Snecma-Kelle'C'- GlIlSiIlll.FJlII!IB6BD!l:!il ..... 
gOdnie zachowa.ła sIę orlciestra Zw. Za man" hitlerowca n!lemieekiego -
wodowych pod kIerownictwem ob. SiM Oestrlcha. Prognoza pogody 
makao Całe to "zacne towarzystwo" Komunikat stwierdza, że decyzja 
było zdania, ~e lepIej grali na poświę- rządu jest obelgą dla całej francus
cen1u pompy strażackiej W Kopyd!o- kiej klasy robotniczej, naigrywa
wie za 15.000 zł, niż za darmo na zaba- niem się ,ze wszystkich uczestnIików 
wie dziecIęcej, Nawiasem należy stw1er franCUSkiego ruchu oporu, policz
dzlć, że ob. SI6dmait jest na etacie kiem dla F.rancji. 

Na ogól pogodnie. Temperatura 
maksymalna od 2 st. do 28 st. Sła
be lub umiarkowane wiatry, prze
ważnie wschodnie i p')łudniowo
wschodnie. 

GUV de MAUPASSANT nienia, zauważyli proboszcza Tolbiac, ukrytego W si
towiu. 

Wie o wszystkim! Co teraz zrobi? Byle ich tyl
ko nie znalazł! 

ż (63) 

Przekład J OAHNY WILINSKIEJ 

Nil~t me mógł ich tam zaskoczyć, gdyż znajdowali 
się ronad równiną, a uwiązane konie czekały cierpli
'.vle aż ich właściciele nasycą się pocałunkami. 

Ale pewnego dnia, gdy wychodzili ze swego schro-

~ 

..I" 

- Trzeba będzie zostawiać nasze konie w wąwo
zie - rzekł Julian - gdyż widać je zdaleka. 

I odtąd nabrali zwyczaju przywiązywania zwie
rząt w zaroślach. 

Ale nie mogła go dogonić, on zaś jej nie słuchał. 
Szedł przed siebie bez wahania, pewien swego celu. 
Przeszedł krokami wielkoluda fosę, zarośla; znalazł 
się na wybrzeżu. 

Pewnego wieczoru, gdy wracali oboje do Vrillette, Janka długo wodziła za nim wzrokiem, następnie, 
gdzie mieli zjeść obiad z hrabią, spotkali proboszcza gdy straciła go z oczu, powróciła do domu, nękana 
z Etouvant, wychodzącego z zamku. Odsunął się, aby obawą· 
ich przepuścić i pozdrowił ,odwracając głowę. Hrabia skręcił w prawo i zaczął! biec. Wzburzone 
. Zdjęło ich przerażenie, które szybko jednak minęło. morze huczało groźnie; ciężkie, czarne chmury pę-

dziły z zawrotną szybkością, chłoszcząc wybrzeże na-
Pewnego wietrznego popołudnia, gdy Janka czytała wałnicam'i deszczu. Wiatr świszczał jęczał, wyrywał 

przy kominku, (było to na początku maja) zauważyła pęki trawy, niszczył młode zbiory, unosił wielkie bia
hrabiego de Fourville, idącego z taką szybkością, że łe ptaki, podobne do płatów piany. 
pomyślała o jakimś nieszczęściu. Ulewny deszcz ciął hrabiego w twarz, policzki 

Zeszła pośpiesznie na jego spotkanie i spojrzawszy i wąsy ociekały mu wodą; w uszach szumiało; serce 
mu w twarz, pomyślała, że zwariował. Ubrany był było pełne niepokoju i zamętu. 
w wielką futrzaną czapę, którą nosił tylko w domu Dolina Vaucotte otwierała przed nim swą gardziel.. • 
i bluzę do polowania; był zaś tak blady, że jego rude a na pustym pastwisku stała samotna chata. Dwa ko .. 
wąsy, które nie odcinały się normalnie od opalonych 
policzków, wydawały się płomienne, a nieprzytomne nie przywiązane były przy tym domku na kółkach; 

w taką pogodę nie było się przecież czego bać. 
oczy spoglądały, jakby wyzute z wszelkiej myśli. Gdy hrabia zauważył zwierzęta, położył się na 

- Moja żona jest tutaj, prawda? - wyjąkał. ziemi i zaczął się czołgać. Jego olbrzymia, pokryta 
Janka, tracąc głowę, odpowiedziała: błotem postać i futrzana czapa upadabniały go do ja-
- Ależ nie, wcale jej nie widziałam. kiegoś straszliwego monstrum. Doczołgał się do mie-
Usiadł, gdyż nogi się pod nim ugięły. Zdjął czapkę, szkalnego wozu i skrył się pod nim, aby go nie do-

otarł kilkakrotnie machinalnym ruchem czoło chust- strzeżono przez szpary w deskach. 
ką ,potem - poderwawszy się - podszedł z wycią- Konie zaniepokoiły się jego widokiem. Odciął im 
gniętymi rękami i otwartymi ustami. de> młodej ko- powoli cugle trzymanym w ręku nożem - i wystra
biety, jakby chciał powierzyć jej jakąś bolesną ta- szone konie :wichrem popędziły przed siebie; grad 
jenmicę. Zatrzymał się, popatrzył na nią badawczo z deszczem bIł o pochyły dach drewnianego domku 
i wyszeptał jak w gorączce: trzęsącego się pod jego naporem. . ' 

- Ale pani mąż także ... pani także... Hrabia przyklęknął i przywarł twarzą do szpary 
I uciekł w stronę morza. w drzwiach .. , 
Janka pobiegła za nim, aby go zatrzymać; nawoly- l 

wała, blagała z sercem ściśniętym strachem, myśląc: ~ ie, d. n.). 
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KRONIKA 
WAiI;NE 'l'ELEFONYI 
Komenda Miejska M. O. , 
PogotOwie Ratunkowe PCK 

r I z r z 
zloii.q'a łódzka 

W dniu wczorajszym we wszyst Moh szlwłach robotniczej Łodzi, 
gdzie istnieją drużyny harcerskie odbyły się uroczystości związane z 
przyjęciem nowego Pra.va. Harcers kiego i złożema nowego Przyrzecze
nia. 

ulice Łodzi, ' na stadion sportowy 
ŁKS, gdzie odbyły się igrzyska spor 
iowe: leklwatletyczne, biegi w wor· 
ka'ch, oraz pokazy gimnastyczne. 

SprOWal dnia. 

Tydzień TSS 
Wczoraj rozpoczął się TydzłeA 

Towarzystwa Burs i stypendiów. 
Zadaniem TygOOnia jest zainter~ 
sowame całego spnłeczeństwa łódz 
luego spl'awą pomocy finansowej 
dla Dieza.możnej młodzieży studiu, 
jącej i zebran1e na ten cel jak ntJ.j
większych funduszów. 

Stra~ Pożarna •• •.• 
MiejSki Ośrod ek Infonnacji 

• • • 253.60 
104.44, 134.15 

117.11 . . . 8 
• • • 159015 

aptelt. 

Kilka harcerskich zespołów wysta , 
Udajemy się do I O godz. 14.30 odbył !:ię przemaa-sz wilo widowiska w ramach Festynu! 

szkoły przy ulicy wszystkich drużyn harcers!cich przez w paoc-ku na Zdr,>wiu. (ej) 
Podmiejs!ciej 21 _________ , 

:t~ojna~u1~;NOTAT~IIK tODZKI 

Fundusze te .[J'Ozwolą na zorgani .. 
zowanie dal.zych bUl'S [ ufundo
wanie d2-lszych stypendiów, dla 
najbardziej potrzebującej młodzie, 
zy uczącej się. 

TSS urządzi zbiórki uliczne. ro
zcśle po m.-:tytl1cJch lódz,kich 11s~y 
ofiar, nalepki i wywieszki, będzIe 
zachęcało jak najliczniejsze rzesze 
łodziian do zapisywa.nia. się na 
członków T.wa, 

DziSiejszej nocy dyzurujlł apteki: 
BartOO!Łew5ka CPliotrlwwska 95), Czyń

slo (ArmiJ. Czerwonej 63), Dancerowa (ul. 
Zgierska 63), Rowi[lska...I{oprowsl~a (Plac 
Wo!1nośei 2), Stanielewicz (ul. NowoUti 
nr 91<), Sirnecka. (RzgowSka 51), Borkow. 
ski (Gdańska 23). 

.. u""'..., ..... harcerskie ze sZJkół I~ 
podstawowych nr 
nr 2, ' 7, 83 oraz 
VI Państw0wego 
Gimnazjum i Li

ceum Ul'IZą<1zily wspólną uroczystość. 
TeatR V Na dziedzińcu szkolnym, zebrały 

Im. 151'. J'ARAUZA się harcerki i harcerze oraz mło· I'AI'I'STW. 'fEATB 
nieczynny 

PAASTW. TEATR 
nieczynny 

dzJież IlIieZlrz:!'szona. OdśpJewarriem 
POWSZECHNY. - hymnu Światowej Fed&acji Młodzie 

TEA'l'R .. o A" uL fruul:'u«.a l. tel. Z71MO 
o godz. 19.80 .. R~man8 " wodewilu". 

TEATR I{O~tEDn l\1UZl'tJZNEJ •• LUT, 
NIA" - nieczynny 

:PA~8TWOW~ TEATR NOW'i (ul. Da. 
szyńskiego 84) - o godz 19.15 \nIlOo 
wierne .. JI.IAIiAR DUBRAWA". 

PAASTW 'rI!JATR LALEK .,1'1NOKIO" 

źy roZ/poczęto uroczystość, po czym 
druh Niewiad0II1ski odczytał tekst 
nowego Prawa i Przyrzeczeni'a har
cerskiiego. 
Następnie pN:yjęto od hail'cerek 1 

harcerzy przyrzeczenie. Mocno i 
szczeme wypow.ladaqy dzieci tekst 

LALEK .. ARLEKIN" p~~~~~:.~ uroczyście wobec ko 

;~ .JUTRO od1będzie si~ plenarne 
posiedzenie i uroczysta sesja dzielni 
cowej Rady Narodowej Łódź·Śród
mieście. Na sesji dokonany zostanie 
wybór PrezydilUtn Rady. 

;:: REMONTY KIN. F.illm Polski 
przys·tępuje do remontu szeregu 
kin na terenie Łodzi i Pabiani~. Od 
remontowane zostaną kina "Polonia," 
"Adria" i "Zachęta" oraz w Pabian! 
cach "Polonia" i "Robotnik". 

;:: NA DOMACH przy ul. Żwir. 

ki nr 3 i 5 brak tabliczek'7; numera 
mi. O tabliczki te powinni zatrosz
czyć się dozorcy i administratorzy 
tych posesji, jak również sami 10-
ka.torzy. 

~~ SZU:OŁA PODSTAWOWA ni' 

155 organizuje dla swych dzieci k o 
lome letnie w Rudzie Pilczyckiej. 
Urządzeniem domu kolonijnego zajął 
się komitet rodzkiellski, który w 

Wśród ofiarodawców nie powin
no zabrakna,ij nikogo. Na członkóW 
zaś T-wa powinni za.pisać silę wszy 
SCY. Trzeba. pamiętać, że każda o
fiarowan.:l. złotówka, to jeszcze je· 
dna cegiełk!l. do budowy nowej bur 
sy, ldóra umDżliwi naukę dziecku 

sZ'kole tej pracuje z całym poświęce Kas. 
niem. 11:============== 

robotnika. 

n1eezynny. 
.PAI'I'STW. TEATn 

rueczynny 

116 ino' ~eg:::c!w~ra:fa p;~~g~j~~~~~/i Min. t"atuslewski na Zjeździe Wojewódlldm 
SP1"aWY Socjalizmu. Przyrzekam 

dzi 
ADRIA (Stalin" 1J - Kmo n1ecozynne z wiernie przestrzegać prawa harcer. 

pOWOdu remontu skiego, ca}ym sercem zawsze i wszę· 
BAŁTYK (Narutowicza 20) - "Zdradzie e_ dztie służyć Polsce LudoweJ'''! 

kie skały" - godZ. 16, 18.30, 21; -
dozw. od lat 18. Po przyrzeczeniu, komendant łódz 

BAJ KA (FranCliszkań3ka 31) - .. Czaro. ktiej ChO!rągwi druh Alb':"echt wygło
rlziejsJ,j .Jcrys7.tal" - godz. 18. 20 - sił przemówienie do harcerzy. ap e
dozw. od lat 14 lując O wzmożenie pracy i nau1s:i dla 

GDYNIA <Daszyńskiego 2) - .. Pro/:ram dobra narodu p()llsldeg~, po czym 
AJdualnośei Kraj. i Zagrano nr 22 -
godz. 15 16. ł7, 18. 19, 20. 21 wzniósł okrzyk na część wielkiego 

HEL (d\:) mlodz.) (Legion6w Z) przyjaciela dzieci Prezydenta RP 
,.Koncert Beethovena" - godz. 16, Bolesława Bieruta. 
18. 20 W dalszym ciągu przemawiaJ.i: se· 

MUZA (ul. Pablanicka 173) - "Droga dO kretaT'z Dzielnicy Górna PZPR Wy
sławy" - godz. 18, 20; dozw. od l. 10. 

POLONIA (Piotrkowska 67) _ Kino nie. pych, przedstawiciel Rady Pedago-
czynne z pbwodu remontu. gicznej prof. W. Łucznik. oraz przG-

PRZEDWIOSNIE (iI;cromsl,icgo 74/76) - downica pracy z PZPJG nr 8 Bro
"Za siedmioma górami" - godz 18, nisława stus, życząc aby hail'cerze 
20; d07J\V. od lat 7 PTZodml\l'ali W nauce, a w przeszł<Jści 

ROBOT~IK (Kilińsk.ieg~ 178). - Progr~~ W pracy, dla dobra Polski Socjall. 
.,kłaaany ( .. D:rf~Je JedneJ obrllczk, , stvazneJ' 
.,Słoń i mrówl(a'~ '; "Noc noworoczna.łI

; I' . 
.. Mis'nz narciarski" ; ,,:H; im zostanę" ; Nowe odznaki zostały Wlrętzone 
godz. 18, 20; dww. od lat 7 j harcerstwu przez komendanta ZHP 

nOMA . (~fOW.3ka 84) - "Hrabia Monte· i prze?) przodo·;v;ników pracy, po 
ChrJsto II sena, godz. 18, 20, d07Jw. czym wysIuchano PTzemówienia ra. 
od Ia.t 14. d' . .l • Z . zku 

REHORD (Rzgowslrn 21 _ "O szóstej I )'owego przewo<t~l1czącego WJą 
\\'iec~orem po ..... ojnic .. , godz. 18, 20; HaI'CerstvlR Po1.'Ykie-go - BerIra. 
dozw. ?d lat 7.. . . . Na zako:lczenie uroczystości 'Orz)'" 

STYLOWY .. - (Kiln~sklegO 1~3) - "StroJ rzeczeniowe.i harcerze otrzvmaH od 
galowy - godz 18. 20, dozw. od Koł Z . zk Ml d .. P l ,..., j . lat 14 . a Wlą u _ o Zlezy o sJ.ue l 

6WI~ (l:ialuckli.,~ynek 61\ - "Pa.n Kabe: Rady OpiekUl1.CZej upominki w pa_ 
tIU odchodzl - godz. 18, 20, dozwo . stS'Cl sprzętu sportowego. harcerze 
lony od lat 14. . • bd l' d" . Tl!:CZA (PioLrlwwska 108) _ .. Urodzony zas O arzy l Z1eC'l mezrzeszone 

w pai!lziernll<u", godz. 16,30, 18,30, 20.30. słodyczami. po czym odbyła się część 

TAT~~W'(~~~~~~ćza 40, W ogrodzie) _ artYS~Yc:-na w .... vy~onaniu zespołów 
"Nic()drodna córka" godz 15.30. wymlenttonych szkot 
18. 20,30; dozw od lat 18 

WISŁA (Daszyńskiego 1) - .,Program 
sl'ladany" ( .. Szara 8zy.!1<a", .,Siedem 
czaroozlejskich ptaków", .. Biegi.em 
'Wołgi" - filmy w natur. kol.~
gOdz 16.30. 18 SO 20.30; dozw or! lat 7 

WŁ6RNIARZ (Pl'ó"hllil~a 16> - .. Dziś o 
wpól do jeden~stej" - gOdzina 16.30; 
18.30; 20,30; dozw. od lat 18. 

WOL~ 'Ość (ul. Napiórkowskiego nr 16) 
.,Zwycięski powrót" :.... godz. 16, 18, 
20; dozw. od lat 14. 

ZACHJj!TA (Zgiersk~ 26) - "Zakoch:mi SI) 
sami na św;eeic" - godzina 18, 20; 
dO'llw. od lat 18. 

DZIECIOM DO LAT 6 WSTĘP DO 
IHNA WZBRONIONY. 

Zebrania odczyty 
DZIS: 

- W [oka.lu (Pi<>trkowska. 551\, o go· 
dziTlliie 9.30 zebrrund~ g3Stronoandików, człon 
ków PZPR. 

- W lokalu StOW3ll'z'yszenda ~. i Tech 
nillków (Piotrkowska 135), o godz. 19 od
CZyt JankOWSkiego li Plą,Uoowskibei;o p. t . 
.. Konserwacja maszyn pl"Zędiro.ln;,czych" 

PONIEDZAŁEK, 5 CZERWCA 
12,04 D>2len.; 13.20 Muz.: 13,25 Progr.; 

13,~(J Ko.nc. Z~"'P. In.strum z Bydg~y; 
14,00 Aud. ZNP; 14,15 Komun;iUoo,ty; 14,2'J 
Czeska muzyka po,rożna; 14.55 Kan.o. SD
llstów; 15.30 "NIlJSZ redlLowęzel s'lJ..1r.oILny" 
słuch.; 15.50 Muz. ; 15,55 Pf'Zegl. prasy 
literM:. ; 16,00 D7JLenmruk ; 16.20 Aktuoiln()$ 
śc.:l; 16,30 "WiJe-lkjj Festvn Pokoju"
repO'J"ta.ż dźWlięk.; 16,50 D7liecl IW WllleJ1m 
pf'Zedszik!ollnym ne. ikJolonde.ch letn1ch - N 
portaż; 17,00 Konc. popoJu<1n. W W"yk ch6 
ru i Q!l'k. rAdzk. Rozgł. p/d A. TaTslcie. I 
go, DUma PawłowSl!ca - sopral!l, Z. Hodor 
- skxzypce, E. Prz,yłeckIi. - Bliooimp .. 17.45 
"Portret" - pow. dla młodz. ; 18·,05 Od
POW. fali 49: 18,15 Muz. lud.; 18.40 WW2ch 
rulca; 1~.00 Aud. CL!a wsi; 19,15 Koncert 
Krak. Ork.; 20.00 D2I'mndlk; 20,40 "J&!1 
S Barn"; 21,60 "Tristan ;i Iz;o,ldn" -
zradIDt'. fragm. powieści; 22,20 TyW.Jel' 
sportu ł6dz.; 22,30 Muz. tam.; 22,58 Pro
gram l<J\k. na ;utro; 23,00 Ostat. \Vlia.d.; 
23,10 Progr. lok. na jutro; 23.16 Koncert 

solist. : 24,00 Konilec Cloud. i Hymn . 

Wczoraj odbył lrię w ŁocWi IV 
Wojewódzll;li Zjazd 'I1owaxzystwa 
Przyjaciół Żołnierza. 

Obrady ~agaił prezes Okr. Ł6dz
ldego ob. Sas, który nakreślił szlak 
bojowy Odrodz0nego Wojska Pol
Skiego oraz rznaczeme siły zbrojnej 
- w chwili obecnej - dla uchronie 
nia pokoju przed zakusami impe· 
rialistów. 
Chwilą wzruM:a!jącą było wkrocze 

nie na sałę delegacji ~e szKolnych 
kół młodzieżowych, która powi'ta'ła 
Zjazd w imieniu dzieci i młodzieży 
zorganizowanych w TPŻ, zapewnia
jąc o gorącej miłości dla polskiego 
żołnierza. 

Referalt ideologlcmo-Organimcyj
ny, który wygł0lSił prezes Zarządu 
Głównego TPŻ - minister Matu
szewski, nie tylko dał wytyczne dla 
delegatów obecnych na Z'jeździe ale 
jednocześnie wezwał do uaktywnie
nia dalszej dzia!łalności Okręgu i 
przyczyna! się do zdrowej, mobili
zującej klrytyk!i dotychC7Jasowej jego 
działalności. Słowa min. Matuszew
sldeg0 spotkały się z ogromnym en
tuzjazmem zebranych, którzy nie
jednokrotnie wznosili okrzyki 1 Ci
klaskiwal!iJ gorąco mówcę. Dał on na 
świetlenie sytuacji międzynarodo· 
wej, której wyrazem jest walka o 

pokój. Przed Tow. Pnzyjaźni Zołn:ie- jej odpoWIiedn'ikami w s1lach mol"" 
na staje zadande mil)bilizowanda mas skich i powietrznych. 
do wzmocnienia obronności kd"aju Zebrani długo wznosUi okrzyk na 
przez wykonywanie planów gospo- cześć Zw. RadzJeckiego - chorąże
darozych. Z chwilą bowiem kiieay go pokoju, ?rezydenta Bieruta i 
wzrasta obronność kraju, um'Cestwia Plierwszeg'l ŻołIllierza Rzeczypospo
ne są plany podżegaczy do w.mej litej - Marszałka Rokossowskiego 
wojny. - wychowanka stalinowskiej szk~ 

W tym celu właśnie odbędzde się ły dowódców. 
24 bm. ogólnopolski Zja'Zd TPŻ, na Sprawozdanie z d2Jiałaln.ości Okrę
którym powstanie nowa, bojowa, mo gu za okres 1948(49 wykazało dobrą 
bilizująca szerokie masy Liga Przy· pracę starego zal'Ządu. Bilansem jej 
jaciół Żołnierza. . - jest 'około 100 tys. członków w 

Nowa liga prze1mie ta!kie za gad- wojew. łódzkim zrzeszonych w 567 
nienia jak szkolenie z zakresu strze- k~ach. 
lectwa, obronę przeciwlotfficzą, Zjazd zakończono uchwaleniem re 
prz.'l'lS2lkalan1e w radJioamallorstwie I zolucjd. mobilizującej wszystkiCh 
i motoryzacjL Nowa Liga, której członków Towarzystwa do walki o 
głównym trzonem będzie TPŻ po- pokój oraz wysłaru> depesze do Pro
~ostawać będzie w ścisłej współpra, zydenta Bieruta i Marszałka R0"4 
cy z Ligą Morską i Lotniczą, jakI) kossowskiego. (jg) 

Protezownia chce USil., ąĆ s lędy 
Bardzo ClZęstO słyszymy narze· 

kania lila protezy wy!konane w pro· 
tezowni Ubezpieczalni Społ. Zdarza 
eię lIlierzad1(o, że pacjenci ńlie mogą 
z nich zU'P€łnie korzystać. 

Aby l'_arorawJać błędy popeł,niane 
w protezowni, stworzona została o
statnio stała komisja użyteczności 

Foto "Dz. L." 

protez wykonanych w protezowni 
US, która rozpatruje Teklamacje zgło 
&zone przez pacjentów. 

Pacjent ,otrzymujący PToteZę, 0-
trzymuje jeanocześ.n:ie kartkę, na 
podEŁawie której, jeżeli otrzymana 
proteza okaże S!ę niemożliwą do u· 
źytku, może w ciągu 6 .tygodni TZJlo
żyć reklamację. 

Kartki te wydaje się od począt
ful maja biI'. i - rzecz dzJw.na - ko 
misja dotychczas nie otrzymała ·ani 
jednej reklamacji. . 

Nie wiemy z C7-egO wynika ta b iel' 
ność bojowych na ogół pacjentów 
US. Wa·rto jednak, by dla dobra o· 
gÓłu zgłaszać błędy protez, aby pra
cownia miała możność je US'U1ląć. 

Z reklamacj.ami zglaszać się na le 
ży do US, Lecznicza 6, p. 233. 

Pogoda w Łodzi 

Dzi>;Jtl nruch(lmieniu całego rezerwowe go taboru MZK kwestia kommtika.ci.tl ze 
Zclrowie:n zostala rozwiązana ku "adow olenju tych wszystkf.1ch, którzy wzięli 

tulział w 'Vie!lltim Festynie Pokoju. 

W dn!iu 4 bm .. za,nOJtowa;no; temp na.1. 
wyższa plu!! 26,3 st.; remp. na.jn.l!!sm plus 
6,1 st.; śl'edJnli,a na dobę plus 18.3 stopnil, 
śN>d'1ll!Ja. 'Wliilgotoość paWlietn= 48%. Wiao 
try zmIiJA....nn.e. śreclnrrs Slila. wia.tru 2,3 m/Sek. 
Temp. mlllUmal!na. Jlrzy poł\V\lIe!l':tc'hni 2liem! 
plus 5 ~ 5/10. 

Pracownicy poszukiwani: __________ ~~~~~~--____ .m~~ __ .a .. 

Dr TEMPSIU speeJallsta ZAPAIIU!';TAJl!! Zdjęcia POTRZEBNA kobieta u_I ZAMmNIĘ dwa osobne 
weneryczne, skórne. WIo_I iegilymacYJne - najszyb miejąca gotować. "Paszte pokoje na -pokój kuchnIa 
sów. moczopłciowe Plolr cIel, najtaniej wykonuje ciarnia" uj. St.~lina 8. lub pokój na pOkój. -
kow~,a nr 114. (k 85) .. FrJto.utomat" Naruto_ GOSPOSIA z 9_letnią Abrł'mowsltiego 7-9. 

PANIĄ Janinę G. prze./ W Rejmontowle zginął 
prasza Janusz za wysoce siedmiomie.5ioęczny pies ra 
niewłaŚciwe za.:howanie sy "springer spaniol" ko 
się. Szlachetność ocenia. loru bJałego w łaty brą _ 
prosI o zazdzwonienle. zowe. Znalazca proszony Szewcy na męskie obuwie od zlN"az potrzeb

ni. Zgłoszenia osobiste do Referatu Personal· 
nego Spółdzielni im. K. Swierczewskiego, ul, 
Uniwersytecka nr 40, godz. 8-12. (I{.. 118\ 

Plan stę, kontowca, st. księgowych. liSięgo
wych kontystów i rachmis~rzów zatrudni Dy· 
rekcja MiejSkiego Przedsiębiorstwa Ogrodni
czego w Łodzi, ul. piotrkowska 17. (K. 113) 

Dr BEYKO- PORĘBSKI ,..:w::.;i::c='u::...:1.8:.;.. ________ dz.iewczynką poszukuje ZAMmNIĘ 2 pokoje, ku 
skórne, weneryczne, 17 do PLAC budowlany, funda_ p racy. KiJińsklego 78 u chnia , wygody Rado. 
19 Brzeżna 6. Telefon men ty. dzielnica północ_ dozorcy. godz. 4-7. goszcz na takież śr6<lm't'Ś 
nr 158_19. (k 45) na. sprzedamy. Pośrednie PIELĘGNI1I.P.KI rutyno_ cle. Oferty "Zdrowe" -
Dr LIBO ALEKSANDER two. PI.ac WOłllości 6. wanej do rocznego dz!ec =D~z:::ie=:n::.;n::.;i.::k;_=Ł;.::Ó..::d'2zkl"'::'.:=;:__:=: 
chorOby uszu. gardla, no- SPł1Z'!:DA1\1 samochód ka poszukuje lekarz. Tej. DWA pOkoje kuchnia, wy 
sa. DaszYI\skiego 6 8.-10. m!:rkl ,.Opel" 'YP Super, 166_29 gooz. ~. gody G-<iańsk _ Wrzeszcz, 
17-18. Tel. 101-50. (k 42) szyby sckurit. Stalowa 23 zamienię na takle lub 
Dr SIE""T'O Ksawery -I Marysin lU. (k 216) PO'l'RZEBNA lXlmocnica m.niejsze z wygodami VI 
speCj<lli~t; skórno._wene. :,M:AC,{" 10 ton sprzedam domowa. Andrzeja stl'U. Łodzi. Wiadomość Łódź 

Czne HI-18 Klllń "I Iwmplet 1)odwozia. Sosno ga 4, m. 5. tel. 136_83 godz. 19-20. 
Kasjera i dwóch rachmistrzów poszukuje ~~ 132: ' (ks17~) I wicc. Zymierskiego 16. ODSTĄPIĘ lokal 30 m 

się. Zgłaszać się Zamenhofa 25. Referat Per- Dr KOWALSltI, specj3. E~els!d. (28/174) :;,~~~~~~:~o~~~~c~~w~~ t..Wjjz1:~~M!łaiM~~a:,~:.;~ 
sonnIny Konsum. (k 86) lista skórno _ wenerycz.j KREDENS, stół, luzesła, czki chałupniczki, ltonfek towy". 

O ł d b n
nYr c1h7'5. 4-7, Piotrkowska \ zegar stojący sprzedam, cia leklta, szwalnia. - ';::';"f:===--,-,-.---.-n 

ul. ZW~l'lci 1. Dozorca. W"chodnia 66. ZAMIENIĘ mieszkanie 2 

g OS e . O e . . ----------- pokojowe na 2-3 parkU Z Ula r n Dr LESNmWICZ Al. ~hil SPR'>;:::DA~, maszynę p,a_ lub przedmieściu. Plo~r-

f 224 09 5-6 Hornyphon. HpC7:lU ub_ domowa. Wiadomość piotr c-k:.;O::=:..,.,:::;·5::::k;.:~=3r-:_'),;:d:;"'_oz_::0:_:r_;:c:::a7:. :--::: 

jest o zwrot za wynagro_ 
dzeniem. Łódź Aleksan. 
drowska 131. . 

SPOŁDZIELNIA Pracy 
Sia1:ek Drucianych 1 Ogro 
dzeń ~v Łodzi, Strzelców 
Kaniowskich 1 wykonuje ZGUBIONO leg. Ubezpie 
z wlasnych i powierzo_ czalni Społecznej Edward 
nych materi.ał6w: sJatki Zm'lldz.ińslti, Lutomiersk, 
ogrodzeniowe, bramy, furt ;:G,ł"o::c";;-·a-;;c,,,k=ie_g...,o=-:26,.,-' -:--"",.
ki. okna żelazne i kom_ ŁODZKIE Zakłady Wy_ 
pleine ogrodzenia. twórcze Aparatury Nis_ 

ZGUBIONO kartę reje_ 
sh'acyjną RKU-Końskle 
n,s nazwisko Kucharczyk 
St.amsław. (27/176) 

kiego Napięcia unIewat_ 
mają zgubione tablice z 
nun:;crem rejestracyjnym 
A26027 należące do samo_ 
chcdu ciężarowego marki 
.. Tempo". Ck 211) 

ZGINĄŁ pies żółty ratle 
rek. Odprowadzić - na. ZGUEIONO legitymację 
groda. PiotrkOWska 182 studencką UŁ nr 8649. 
sklep fo<tograf. Kornacld Michał . 

.. rurg, Jaracza 36a, tele.l· binetową Singera, r~dio POTRZEENA pcm oc,nica 

LEKARZE l Dr ROZYCKI. specjaU- on ., . i' 33 18 d nOS~UKUJĘ k' rania, dywan k. Mlel~z;Ir_ k·owska ,m. a. go 7.... r. po oJu w 
--'"""~~G~A~~A~N':':F~O~R~O sta chorób Iwbiecych. Dr PIWr;;CKI wewnętrzne sl~iego 10. m. 1Z. (k 212) 16-19. ('k 214) Łodzi ewen-tualnie Alek_ PRZYBŁĄKAŁA się su_ 
Dr JADWI '. a.kus.zerU. Przyjmuje, go. (pIUC8, serce). Plotrkow_1 s&ndrowie. Dobrze ro'Pla. ka Newtundlad. odebrać 

ZGUBIONO dok1.Unent za 
stępczy. Nazwisk·o chw1sl 
BronIsław, wyd. przez 
V K...;:'lisarlat Milicji Oby 
"l.at<:.s1cej.4 

WICZ - skórne. wene_ dzlny 3-6. Pio trkowska ska 35. 3-S. UASZYNĘ t'O szycia ga_ LOi:ALE cę Dziennik ŁćdzkJ _ Z~ierska 21, m. 65. 
Tyczne. kobiece 1-6 - tlr 33. ('k 54) Dr LENCZEWS[~l _ spe_' binetową sprzedam. Ze_ .'-0 c:::a;UlU't~.,. .~1\"Vf cd. Jk" (4319 ) 
Próchnika 8. (k 51) rcm<kicgo P9. m. 17. !>7I,ODA osoba 005ZL1!{uje .Urz, n • . g ZGUBIONO leg. służbo. 

LECZNICA Sp6ld~lel nla cjalJsta chorób kobiecych ... ,.. . Dr BILIJlJSKI choroby Lekar~y. godz. 9-20 Po. akuszeril _ Piotrkowska 7.al:t·o,<l S,olars,~:o_Ta9:ccl' ookoju umcblowanego w POliOJU niekrępującego wą Wydz. ZdrOWIa Zarzą 
znow!l przyję ski W. f.UCZA E, Łódź. Łodzi. coas)qlWe oferty pro poszukUje student kon_ du Miejskiego. Nazwisko ZGUBIONO kartę reje_ 

serca - w, S . rady. ··strzył'i . den ty_ 56 or71'tmute- H-9 4.7 I . i . k i 11 14 L gonów -, u!. K::tliplta nr 16 - poleCa ,zę kierowa c do Dzie~n serw.atorium na tychmiast Dr Dorota Stadmc .a. stracyjną wydaną przez 
c a -, e. . styka - gabinet ItOsme_ o;:--REIC1T1':lł sp"c.jal~ m.,ble, tar.cU'ny i leniw_ lta Łódzkicgo pod .. S~. dobrze za'lll::lcl. DzJennik V Urząd Skarbowy na fir 
Dr MARKIEWICZ choro. tyczny. Piotrkowska H. ,ta weneryczne ,lt6rne ce. Te1. 16[_03 120_03. motna". Lódzki ,,1928" . (k 217) ZGUBIONO leg. Zw. Zaw G 
by ż1:l1ąd lt8 .. 1elit, wątro_ telefon 216_48. (k 50) olcJowe tzabuT?pn la l _ \ __________ __ nr 100169/5305 Nazwi;:lw ~ęFl1da~lfa1Lk~ajstrów" 
by Plot~kowsk· 14 1\ tpl S . 0l t k k 14 I W,lGĘ t,chylną ,przedam'j' ZA"I~' NI~ . l' '·6j ROZNE Anna Fiks, BiegańskJe. -:-==:-:-______ _ 

' Q' Dr WIDERSKA.ŁONIC_, o r owe a . czwar a Armil C~eTwonej 153/3. I ... " ~,pJę .ny po. _ 
nr 276.36. (k 57) KA, choroby sk6rne, Iw _ ,i(yJm~ """;"'" __ ~"r' - .• ~- .~._ lwc!1nla . pełne wYf,ocly, go ~7=. ==-=-=_-;-',-::-:-:-:-;::::- ZGUBIONO zezwolenie 
Dr ŁUKIEWICZ spec1' smetyka le)~arska, wszM -;{'(jPN~f'::,.;"'ń·tl;::-'" ~~~.nO.!.~_~R:A~!_ '4ródmle<p'~ na slonec7.nc SPALONO dowód tożsa. ZGUBIONO kslażeczkę na sprzedaż piwa. Nazwi_ 
Usta skńrnych wenerVCz. kie 7abiegi kcs.metyczI"c. -, _~. ~. ..,........ " ;'OTnZE~:-T'" oomo~nica dwa trzy polmje. Ofer:y mości konia, właściciel Ul:e~pieczalnl Społecznej. Sko. Malczewska Irena. 
nych 10-12, 6-7, Wól. Piotrkcws1{a 224, tele' :,iOTOC .:g.L NSU ZDO tlom')', ... " ~1c5tOv.·a 24, wa 1.Izjennik ŁÓdzki .. DopIJ 'jl'.laCkowiak Wła-dyslaw - Halina Wo'itc7ak Lć.dź Gro Zablemer. p<)c,eka1nia 
ezańska ~ (ik 49) f<>Jl 141_720 'lt 83) sprzedam. Wodna l, m. 4. l'unki dobre (23/175 t~" Andrze 'ów pow. łódzki. dz.ieńska 2 MZK. 
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IBek mistrzem Po s i Zw. Zaw. 
Deq.-odacja "upczo~o 

!J:2 (2:") 

W Łodzi odbyły się mistrzostwa przyjechali zawodrucy zrzeszeń Bu
torowe Polski Związków Zawodo- dowlanych i Górnika, mimo tego, że 
wych. Zaw<Jdy zgromadziły na star mieli zapewnione rowery i zwrot ko 
cle kolarzy :z; 7 7Jl'ze'szeń S(portowych mów. 
Z nieznanych bliżej powodów nie Zawody otworzył delegat Rady Fi

zycznej przy CRZ'Z ob. BoSki. Na
stępnie Bek w asyście Kupczaka 
wciągnął na maszt jJlagę. 

Wł. Lachowicz łelełonuie z Warszawy) 

Mistrzostwa były ciekawe 1 wyka 
zały zn.aczną poprawę formy wśród 
zawodników młodszej generacji. star 
towali wSJzyscy prawie kolarze z dm 

czali się do W)1lpe.dów, a jeżeli już żyny narodowej. 
zdobyli przewagę to trwała ona zbyt M~strzo,stwa przyn.i!osły nam wiel
krótko. W 1 pO'lowie gra była bar- ką sensaeję SlIJ()rWwą w postaci po
dziej wyrównana, w drugiej, gdy mld Kupcza.ka. Tym razem Kup
Węgrzy mpewnili sobie zwycięstwo, ~k przegrM z Marchwińskim ze 
zaryzykowa'Ii grę na pokaz. Kon- Spójrri. 

SKŁADY DRUZYN: 

Węgry: Grosits, Rakoczy, Lantos, 
~Bo:os~, Borz:sci, JozE,a, Sandar, Koc 
SI.S, SZllaghti, Puskas, Babolcsay. 
Drużyna Po_sl.3.: Borucz, Gędłek 

(Janduda). B,arwiński, Suszczyk Par 
pan, Wieczorek (MordarE'ki) B'aralll, 
Cieśli.k, Bożek, (Łącz), Gracz, Mor
darski (Bożek). 

Jak widzimy z zestawienia, w 
drużynie polskiej po przerwie za
szły zmiany. Miejsce Barana zajął 
Mordarski, Bożka - Łącz, a Bożek 
powędrował na lewe skrzydło. 

Sędziował Aleks,andriu (R'llIllu
rua). PulbliCZIlości ponad 60.000. 
PJękny sen o zwycięstJwl.e z Wę

grami nie spełnił się. 
Jak balIka mydlana prysły wczo

raj na stadionie Wojska PolSkiego 
marzenia szalonych optymistów. 
Przegraliśmy 2:5 (1:2). 
Po raz pierwszy w tym seZ/onie 

mieliśmy okazję nao=ie przekonać 
się, jak wysoko zaawansowani jesteś 

nieznych, kilka dowciJpnych zagrań, 
kilka blyskawiCZT!lych "kiwnięć" 
przy podaniach które nie zawsze 
spotyka się nawet na dobrych sta
dionach Europy. Przed takim prze
ciwnikdem zmuszeni bylliśmy schylić 
czoła, musieliśmy skapitulować. 

Gdyby jednak nie. trema naszych 
graczy w pierwszej połowie, kto wie 
jakby potoczyły się losy spotkania. 
Meczu Illie wygralilbyśmy, ale wynik 
byłby niewątpliwie o wiele korzyst 
niejszy. 
Przejdźmy teraz do drużyny pol

skiej. 
J ak zwykle wtnio.9la ona do gry 

dużą ambicję. 
Hura,ganowe ataki, obliczone przy 

tym na zwykły przypadek (graliśmy 
górą a przy tym Illiedokładnie) 
nie zawsze się udawały. 

SKRZYWDZONO BARANA 
Baran sprawiał wrażenie najlbar 

dziej speszonego pilikarza. 
W sytuacjach, w których w lIlor-

my w sztuce pił'karskiej, i jakie bra .---------------~ 
ki posiadają naSi reprezentanci. 
Węgrzy 'byli wspMliałym partne

rem, a ponadto wspaniałym eg-'ł
minatorem. 

REWIA SIĘ UDAŁA 

Jak na dłom widoczne były nasze 
braki. 

I zacznijmy od nich, polllieważ one 

Przedsprzedaż biletów 
W sekretariacie Redakcji "Dzien 

nika Łódzkiego" (ul. Piotrkow
ska 96, III p .) od sOboty trwa 
przedsprzedaż biletów w5tępu na 
stadion ŁKS-Włókni.arz na czwart 
kowe imprezy sportowe. 

zJ:ożyły się na naszą porażkę. Bilety nabywać można od go-
Nie będą to wprawdzie !;postrze-

żen'a nowe, jeśli _ ;po raz nie wiem dziny 9 rano do godz. 19. 
już który - .stwierdzimy, że z tech- W czwartek 8 bm. - jak wie-
niką dągle żyjemy na bakier. my _ odbywać się będą na bo-
Cóż z tego, że sztab fachowców isku przy Al. Unii zawody !propa 

doradzał w ostatln.:ej chwili, aby na- . gandowe dla dzieci na huQajno
si zawodnicy stosowali przyziemną gach i na rowerkach. Na tymże 
grę, cóż z tego że przez kilka dlli 
nasi reprezentanci starali się ncbrać stadiolllie :majdować się będzie 
szybkości, jeżeli wszyst!{ie te zamie meta wyścigu kolarskiego o na
rzenia podczas gry s,pe1zły na ni- grodę przechod11lią "Dziennika 
czym. Szybkością ustępowaliśmy Wę Łódzkiego" i ZS "Ogniwo". 
grom. 2a1 bylo patrzeć na sytuacje, :. _______________ , 
w których mały prawoskrzydłowy 
San dor robił na swej flance w dnl-
giej połowic meczu - co chciał. _ _ 

Barwiń.Slki był tu bezradny mimo, S:eg; Narodowe 
Iż wkładał .~o g:y cały sw~j re~e.-I Na st.adiorue LKS .. Włók:nJiax7n" , ude. 
wuar energn i mebywałą oflarnosc. korowam.ym flagami o b8:'rwach z=ell 
Gdy lotny Sandor wchodził w PQsia sportowych, rOZlegrane :=~ .biegi n::. 
danie pałki Bal'Wińsk' nie mógł na rod<lwe na S21cooblu wOJewod!l:l.ou,n. OgO-

• . .' . l . łenl stalI'towaJo 01<010 EW kob~et l 1>50 mez 
dązyć. NleJednokrotme rzucał Się lila O'.uyzn. WyniJIoi technDczine wskarz:ują na to, 
piłkę [ub nawet.. trzymał swego I że PO:zlloom s1lan·tujących był \VYll'ównany. 
przeciwnika za nor,ę. I to niewY.9tar- Ifoblicty. dystans 500 metrów: 

ł S d 1\-.1" ł' d KategorLa. 1~16 lat. 
OZ,: o. a.n or zJu IZa SIę po samą 1) Da.lkOlwslill _ Pabdlainlce 1.25.1 przed 
lmaę i mIękko centrował do środka. Dut.kJiJewticzówn~ - L6d~. 

WYZSZY OD PAU.PANA 
Kateg'C>lliJa. 17-18 lat: 
1D Sadura. - Zwią.ZIltOW!iteo - LóM L28, 

2) Cllsr.1:ewSlkA - Zg1iterz. 

Nie tylko Barwińs:ki był w 
łach. 

Kategor.ia. 1~25 iat: 
opa- 1) Kęd2.1.(,ł'S.ka. - Zwią:okowd.oec - Lód~ 

1.29,8; 2) Wdowezyk (DOSZl1. 
W kategO<rli ponad 33 la,ta startowała 

se-m<Yt:niie wuoelolffotna mi.strzynU Polekl, 
G-lażewska. (Zwi'l.zkowńec - LOdź) uzysku 
jąc c= 1.36,1. 

Rówlllież Parpan, jako stoper nIe 
potrafił często ustrzec się przed blę 
dem, lilie umiał również radzić sobie 
.?J wyższym o pól głowy, a przy tym 
dobrze wyszkolonym technicznie środ 
kowym napastnikiem Szilaghti. 

Mężczy-"..ni dystaJns 1.000 metr&w: 
Kategooia 1~16 la.t: 

1) I1is - "SW", Ko"ńskJll! 2.51,1; ~ 
Ole'lc - L6dź, 2.52,8. 

I{ategaria 17-18 lat: 
PIŁKI KLEIŁY SIĘ DO BUTOW 1) Koc;!t - T0ma5óW 248,S; l!) Stępieti, 

Lódź 2.48,6. 
W wyższości technicznej Węg,rów 

nie ma powodu wspominać, bo na 
to byliśmy całkowicie przygotowa
nł. Każdy z zawodników tej druży
ny nie biegał za piłką. Ta formaL11.ie 
kleiła się im do nogi. Mało tego, 
Węgrzy pokazali kilka tricków tech 

r 'ez ł 

Katego<nia 19-29 lart:: 
111 Pooelt - ZglTeTz 2,41,9, 2) KowalSki 

LZS Mroga DolIna. 
Ka.tegOlia. 30-39 lat. 
1) LysZikows'k!, Pabianoo 3.01.2, 2) l'a. 

procki. Radomsko. 
Ka.tegoria ponad 40 lat: 
]) Andrzejew'Slci, .. WłóklliT2iITZ" LOd2 

3.07,1, 21 SzusteroWSllti, TOllnru>zów. 

h k szui ach 
Pol.ski Związe!; Kcla.rski wyra~ił I ski, Slemińsl.-i, Gabrych, Sałyga, 

F.gOdę na. udz3.:!ł drużyny nar()~O'wej Królikowski zosta.li o tym pOlWiado. 
w kostiumach roprezentacyjnych w mieni. PGwinni oni stawić się na 
defl1ad7JiJe pl}pn;edzającej wyścig ko start z emblematami pallstwowymi. 
la-rski o n!!.grooy "Dziennika Łódz- Przypominamy, że start honorowY 
kiego" i ZS "Ogniwa" (w dniu 8 odbędzie się sprzed gmachu Rellak· 
czerwca). cji "Dzicnll1!ia Łódzk1iego" przy ul. 

Wszyscy za.wodnicy jak Wrzesiń Pjotrlmwsldej 96. 

..I 
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malnych warunkach ligowy zawod
nik łódzki daje sobie wylbornię ra
dę ,tu był bezradny, jak d~iecko. Po 
otrzymaniu piłki nie mógł się zdecy 
dować czy ma ją prowadzić, czy po 
dać do partnera, czy wreszcie strze 
lić na bramkę. A ponieważ już tak 
jest w karierze każdego zawodnika, 
że jak mu nIie wyjdzie kilka zagrań, 
traci pewność sielbie i tym samym 
staje się słabym punktem w druży
nie. Baran był słabym punktem w 
drużynie, to prawda, ale również 
nie widzieliśmy :obyt wiele punk
tów mocny<:h, 
Bożek na środk uataku był zupel 

nie nlewidoczny, jedynie czarodziej 
ska ręka kapitanatu odważyła się 
go wstawić na lewe skrzydło mlas.t 
delegowania na tę pozycję Dybały. 

Wydaje się nam, że zostawiając 
Barana poza boiskiem, powzięto 
krzywdzącą dla lIliego decyzję. Na
pad w innym zestawiellliu nde grał 
lepiej. Jedynie Ceśliik, który w pierw 
szej częŚCi zawodów był dość Słaby 
w drugiej rozruszał się i stworzył 
lciIka niebe2'lpiecznych sytuacji. Oto 
wszy.9tko na co zdoby9:a się nasza 
ofensywa po przerwie. 

KTO GRAŁ NAJLEPIEJ ... ' 
Gracz tym razem był słe:by. ° mały włos 'bohaterem spotka

nia nie zrobiono Mordarskiego, roo 
bywcy pierwszej bramki. 

Mordarski ruszał się najwięcej na 
boisku, ale popej\nił t)'lle talktycznych 
błędów, ile piłek oddał do środka. 
Czym prędzej trzeba dodać, że podań 
tych było niewiele. 

Czytelnik zapyta, któż u 1ieha w 
zes.pole POil5'ki grał dobrze. 

Odpowiedź lIlasza będzie dość za
stanawiająca, ale trafna. Najlep
szym zawodnikdem był Borucz, a 
obok niego: Parpan, Gędłek i dwaj 
pracowiCi boczni pomocnicy. 
Pozostał jeszcze Łącz. Ex-łodzia

nin przez całą grę kopnął piłkę naj
wyżej... 15 razy. Podania jego były 
jednak dokładne, a co najważmeJsze 
- Cieślitk jedno z nitch wykorzystał 
dla strzelenia drugiej 'bramki. Łącz 
nie jest jennak rasoWym kierowni
kiem ataku - kto wie lIlatomiast, 
czy nie warto go wypróbować na 
łączniklll. W każdym bądź razie ma 
zapewnione miej·sce w reprezentacyj 
nej kadrze. 

O przelbiegu spotkania można pi
sać bardzo dużo, lecz również moż
na z łatwością to streścić. stroną ata 
kującą byli goście. Polacy ograni-

lun'orzy Łodzi przegrali 

cert się udał o czym świadczyły rzę Bek spot'kał się Wiięc w finałowej 
siste oklaski. walce na 200 m nie z Kiupczakiem a 

Jak padały bramki? właŚdlie z MarchwińBkim. Natomiast 
W 10 minucie silny str:oał Sz!laght1 Kupczak walczył o trzecie i czwar-

łapie ręką Barwińs1ti. te miejsce z Musiałem. 
Rzut karny zamienia na bramkę Czasy na ogół były słalbe. Mar. 

Puskas. chw'iński w półfinale, a Bek w fina 
W 24 minucie notujemy wypad le uzy~kali - 13,2 sek. Ostatecamie 

Polaków. Tworzy się zamies:oanie zwyciężył Jerzy Bek (Włólmdatz) 
pod'bramkowe. Internewniuje Gro- 13.2 przed Mwrchwińskim (Spójnia), 
sits, źle odbija jedlllak !piłkę, która KuP<JQl3Jdem (Zwią7JkoMec) I Mula 
wędruje lila prawą stronę, błyskawi- łem (Zwią.zkOłwiec). 
cznie przerzu<:ona jest na środek i W !konkurencji kartowiczów w 
tu MordarSIki nad głową obrońcy i biegu sprinterowsldm zwydięiył 
rękoma bram!kana uzyskuje wyrów Melon 14.2 (Kolejarz W8l'szawa) 
nanie. przed Ulikiem (Włókńiarz), BeUft.. 

W 38 minucie Sziłaghtl. z paru giem (Kolejarz) i WiIlczaldem (Kole 
metrów strzela. Wynik brzmi 2:1. jarz). 

W 3 minucie po rmnianie stron ten W wyścigu austratljskim zwyclę
sam zawodnik po minięciu trz~h żył Gabrych przed Boruczem. a w 
na,szych piłkarzy strzela trzeciego wyścigu!l1a 10 okrążeń toru wygrał 
goala. WrzesU1sk:i przed BoIruczem 1 Kr6li 

kows1d:m. 
Częściową winę ponosi tu Parpan 

który nieumiejętnie :oasłonił Szila- W tpuIllktaeji ogólnej klasyfikacja 
ghti'ego. W 16 minucie długi raid przedstawia się następująco: 
Sandora, miękka centra do środka l) Włókniarz 53, 2) Kot'ejarz - 42 
i ponownie bomba Szilaghti.. W mi- 3) Zw.iązkowiec - 30, 4) Ogniwo -
nutę później Plis!ka\!! podwyższa łup 23, 5) Spójnia -;- 15, 6) UlIlia - 8, 
bramkowy. 7) Stal - O pkt. 

Pola'cy drugą bramkę zdobyli w Po zawodach przewodniczą-cy 
35 minucie z podania Łącza przez I ORZZ 00. Krzywański wręczył zwy 
Cieślika. cięzcom wiązanki kwia,tÓIW. 

Na Węgrzech 

ł;erg b-P ~:O 
DIOSGYOR 4. 6. - Rozegrane na dzów. Na meczu obecnd byli rn:iJn:istro 

stadionie Vasas w Diosgyor spotka- wie MarOSanmi i Zsofinyecz, podse
nie piłkarskie między drugimi repre kretarz dla spraw spolrtu Hegyi oraz 
zenta.cjami Węgier i Polski zakończy- charge d'affairess poselstwa polsJcm 
lo się zasłużonym zwycięstwem Wę- go w Budapeszcie dr Henryk Mi.e 
grów 2:0 (1:0). Bramki zdObyli Budai wra.1J z członkami po~eJstwla. 
i Bundzsok, Gra me stała na wysokim pozio-

Spotkanie zgromadziło 22 tys. wi- mie i rozczarowała na ogól przybyłą 

Uczniowie startowali 
na rowerach 

Na dYStansite 261= odbyły się ZlI/Wody 
IroJ3,miloie zorga.nfirwwane przez l Przemy-

publtcznoŚć. Drużyna polska okresa
ffii. przeprowadzała groźne ataki, nie 
potrafiła ich jednak wykorzystać. 
Obrona i pomoc walczyły niezwykle 
ambitnie, podarua ich jedlll-ak były na 
ogół niedokłaclne. 

słowe WłóldleaulJiloze G:ilmnazjum. P ki 
Na =ilie Lódź-Rzgów-PaJb.iemJice- O meczu erownrik ekipy pol-

Lódź staai!oTWBII-o 20 mwodJnilców. Wyścllig skiej - Nowakowslti OŚW'.Dadczył: 
UikTOńczyło 15 kolIa=y. 

Wy:nrlll<ll były Drustępująoe: L) Ochman "Wynik jest dobry, lilie mnliej gra 
4{).23,4; 2) AntCZl3lk 45.25; al Gła.d.7JiDrow. b ł ł b d' droż 
siki 45.26; 4) Bum 45.29; 5) Oiesielsloi 47.61; ya s a a ~ uzą przewagą yny 
€i! 'c'hański 48.38; 7) Kędz'.ek 49.49; 7) I węgierskiej Węgrzy byli drużyną 
JeZliolnsk,i 49,49: 8) La'WlDli~ 52.14,6; 9J • 
Sadło 52.14,6. zgraną lecz słabo strzelali 

0:1 w Wars2awie 
ReprezE>n.tacje. pHka.rska juniorów łód... g n 6 wo" ł or? d z k.-e -z 

ki<:h przed mecrzem Polska.-Węgry rOO!!- "'. II 
grała spotloo,nle tOWllirzysk!ie z repr&zenta. t - . - - , ycięża 
cj:). Warr-sz:a.wy, przegrywając 1:0 (1:0). Do 14!1 trOll/J'leczu ZUZ owq ... 
~~w.ieIlJia tego meczu joo2<:oze powróci- Doskonała forma Tadeusza Kołeczka 

BigaUJ'" 
Na stopnda.ch prne2lIl.!l.cZ'Ol1ycb na mile]

sea. stoj'l-OO publliczności już na 4 godz!. 
ny przed zawodatm.i wygodIliite się ro7jSl/a
dła, kockując tym samym WS'zystk1e 
przejścia na wa~. 
Nav1ywająea c,iąg1!e fala publiC'ZJlOŚca 

11l~e D"..o.gla dostać się wi~c na wał I WISku, 
telc tego mimo kilkakrotnego apelu org<> 
ni.zatorów okolo pa.l'ę tySięcy osób zaopa.
trronych w b.itlety IlIie oglądało memu. 

•. ;J: •• 
Na miejscach st;;j~Cy(.il tłok był t.a;K 

duży. a przy tl'm tek prażyło słońce, że 
kilka 0IS6b 7Jemdlo.n.ych z trudem wydo. 
stano z mrowia. lud:lli, aby oddać je pod 
opiekc pioelęgn;iaJrek. 

* ** Przed mec:ljerD wz.nosHy Się z trybuny 
kłęby dymu. Nieostrożność spowodowała, 
:ile zapaliła się ła.wka na trybuIlJie. Natyoh 
m:ast .. pożar" zlokalizowano piwem l le
mO'l1iadą 

7T o 

w dniu wczomjs'bym, na nowo oQrem.on 
towamym toroo żużlowym .. Leglili" , roze. 
grany zootaJ pie:t'wszy w tym serzx>IlIie trój 
mecz motocyklowy O mistrrostwo Ligi ~u-
2llowej pomiJędzy: "Ogniwem" (Waa"S'Z3.0 
-.I, .. UIlllą~Lianplą" (Grudziądz) i "O
gniwem" (LOdż'~' 

vv ogólnej punktacj) po na.dzwyc:zJa.J 
zawziętej walce zwy.alęży!o "Ogniwo" 
Łódi 41 pkt, przed .. Ogn.iwem - WalI'Sza 
wa 40 pkt. i .. UnJią-Olimplą" - Gro
drz.iądz 31 pkt. 
Ogółem r=egro.no 12 bd.eg6Jw. Naj[ep. 

mym je~dźCiem toru w ltOn1rurencj~ punk.
towanej okazał sl-ę IIlaLinowski z Grudzi" 
dza, który w zdecydowamej walce polu) .. 
nał Tadeusza KOtleczk.s.. Sposób jedna.k w 
jaki Malinowski osiągnął zwyciJęstwo na
suwa wiele zastrzeżeń Na ootatrutm W1Mn 
~u przed metą. Mallinowsl!Ii potrącił w DO
gę prowadzą.cego Kołeczke. i spowodowaJ 
kraksę. PonJiewaZ jedm.k. kollllf.sja sęd'lliow 
ska zdecydowała bIegu TlJie powta.rzTać, Ko 
łeczek Tade= po skończon.ym meczu za-
8Jta:koWlll, jadąc bez lron1curen.cjl, rekord, 
nowo odremontowa.nego toru, osią.gająC! 

bardzo dobry = 1,27,9. co jest nowym 
P.Jieoficjalnym rekordem, II. zaT82em naj. 
le~ym C'u.lSem dn:!a. W tym ostatnim 
biegu Kołecze1, zaimponował brawurą , 
doskonałym opanowaniom maszyny na wi
mżu. 

Z mwodnilk:ów łódrzlkJi.ch wyróżnrlć jesrz,. 
~ naileżY KołecZ.ka W!itolde.. Pozostali 
dwaj żu2llowcy ustępują braciom Kołecz.
kom CO najmniej o kIa.sę. Z d.rużyny gru
d2>i'ld7Jlcitej ndeźle jechał Saatder, zaś z ,,0-
gn1wa" ~wSkliego śmigero i Suche. 
ck!. 

Ol"gani2a.Cja zawod6w była sprawna.. je
dnak zbył długo IlJ8l\Voływmto ='WIOdnIi1ków 
do STtelrlu, co ltiecierplli'Wliło pub1iczność i 
w rezultacie zawody ciągnęły się ponad 
trzy godzi.ny. Nie jest to jednelc wńn4 or. 
ganizatorów, bowiem jaik się Otkazał(), ns. 
15 startujących żużlowców do dyspozycji 
byJo jedyn:iJe szeŚĆ maiS'Zyn. a po slrońC'zO 
nym hLegu nrustępny m.wodn~k z konliecz.. 
~ŚC!i ooią.ga start, czekają.c na. ooł:ygniQo 
CIa rozgrzanego motoru. Widzów około 
4000. Z. S. 
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Redakcja rękOpISów n1e ~, _ 
treść I termlnY ogłoszef! nie blerse 
odpowłedlllalno'e .. 

Prenumerato .,Dz1ennlka LOdJIo 
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