011'.ała

ttoeztowa 111szezctllfl

ryczałtem
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Delegacj~ polska wyjechała

I

Dtl7J'E'JlfaTl'l7 I1
na IV sesję Swiatowej Rady Pokoju
LI• .DJ.Wl'łl.l..D.

·~~:::w:::::~K:::::~~::7:~:::::~L:~.:~~ ~fil-.
prof, .Jan Dembowski - członek
Swiatowej Rady Pokoju I przewl>dniczący Polskiego Komitetu
Obrońców Pokoju, red. OstapDłuski - cZlonek
SRP, prof.
Leopold Infeld - wiceprzewodn.
SRP,
Wiceprzewodn.
PKOP,
członkowie SRP:
Wiktor Kloslewiez - przewodn. CRZZ, Leon
Kruczkowski, Jerzy Putrament
- wlce'Przewodn. PKOP, dr Zofia Wa&ilkow!;ka - wice,przewodn, ZG Ligi Kobiet, członka-

Posied?enie
biura SwiatoweJ
Rady PokoJu

ODZXI

prof. Stefan Pieńkowski,
,
lwa.szkiewicz, ksi~dz
Zygmnnt Pa-ste.rnak I Józef oz.
ga-Michalo;kl - przewodniczący
ZSCh.
Rok VIII nr 156 (2472)
felc!.

Jaro-sław

PLENARNE POSIEDZENIE
KOMI JETU ŁÓDZKIEGO PZPR
W niedzielę 29. VI. w sali konferencyjnej przy ul. Kopernika 8, odbyło się plenarne posiedzenie KŁ PZPR
z udziałem sekretarzy dzielnic i aktywu partyjnego.
Na obrady przybył przedstawiciel Komitetu Centralnego, kierownik Wydziału Przemysłu Lekldego
KC
PZPR, Jan Grudziński.
Referat n. t. „Węzłowe zadania VII Plenum KC
PZPR" wygłosił I sekretarz KŁ PZPR, Jan Pta6iński.

Łódź,

wtorek 1 lipca 1952 r.

sji

W dyskusji wzięło udział 20 mówców. W toku dysku•
zabrał głos Jan Grudziński.
Podsumowania dyskusji dok~nał Jan Ptasińsld.

Krajowy Zja·zd Korespondentów Chlopskicb

- bojowników o nową
WARSZAWA. - 30.6. W DRUGIM DNIU KRAJOWEGO ZJAZ·
DU KORESPONDENTÓW CHŁOPSKICH,
KTÓRY
ROZPOCZĄŁ
SIĘ W VJARSZAWIE 29 CZERW CA BR.,
W DALSZYM CIĄGU
TOCZYŁA SIĘ DYSKUSJA NAD REFERATEM WICEMARSZAŁKA
ROMANA
ZAMBROWSKIEGO ORAZ NAD REFERATEM REDAKTORA NACZ. „CHŁOPSKIEJ DROGI"
MIECZYSŁAWA
RÓG-SWIOSTKA. W ZJEŻDZIE BIERZE
UDZIAŁ
450
NA.J·
AKTYWNIEJSZYCH PRZEDSTAW I CIELI 211-TYSIĘCZNEJ RZESZY
KORESPONDENTÓW PRASY CO DZIENNEJ I CZASOPISM CHL0P
SKICH Z CAŁEGO KRAJU.

.wieś

ry przewodniczy obradom. Pre

mier Cyrankiewicz dał jednocześnie szereg wytycznych dla
przyszłej pracy
korespondendentów chłopskich.

W drugim punkcie porządku dziennego Plenum Jed·
nomyślnie dokonało wyboru Tadeusza Kaczmarka na.
stanowisko sekretarza Komitetu Łódzkiego i dokooptowało w skład Plenum ob. ob.: Szublcza i Kamińskiego
oraz wybrało w skład egzekutywy KŁ PZPR ob Szu·
bicza.
'

PLENARNE POSIEDZENIE
KOMITETU WOJEWÓDZKIEGO PZPR

W d_niu wczorajszym w sali konferencyjnej przy ul.
Kopernika 8, odbyło się plenarne posiedzenie Komlt~tu
Józef Zieliński robotnik rol
Wojewódzkiego PZPR z udziałem sekretarzy KP i K..'\f
ny z PGR Krzesłów w pow.
oraz aktywu partyjnego.
łaskim, woj. łódzkiego, koreW obradach wziął udział zastępca członka Biura. Po·
spondent „Robotnika Rolnelitycznego KC PZPR - Władysław Dworakowski,
go" odczytał następnie tekst li
· Referat na temat „Węzłowe zadania VII Plenum KC
stu do Prezydenta RP Bolesła
PZPR", wygłosił I sekretarz KW PZPR - Leon Stasiak.
wa Bieruta, jednomyślnie przy
W dyskusji wzięło udział 20 mówców. W czasie d.f•
jęty przez wszystkich zebraskusji głos zabrał ob. Władysław Dworakowski.
nych.
Podsumował dyskusję ob. Leon Stasiak.
Następnie
korespondentka
W drugim punkcie porządku dziennego obrad, w
„Chłopskiej Drogi" Aniela Pazwiązku z uchwalą. Komitetu Centi:alnego PZPR o prze·
wlata z gromady Lisiewice,
niesieniu ob. Leona Stasiaka na stanowisko I sekreta•
pow. łowickiego,
odczytała
rza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, plezgłoszoną do prezydium zjaznum jednomyślnie wybrało ob. Karola Bąkowskiego na
du rezolucję.
stanowisko I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPlt
Czytamy w niej m. in.:
w Łodzi. Plenum wybrało jednomyślnie na stanowisko
„My, kor~spondend dlło!p'!ICY
sekretarza KW PZPR ob. Wandę Jarmołowicz. W skład
z całej Polski, zebrani na ogól~gzekutywy KW PZPR wybrano ob. ob.: Romana Kolnokrajowym zjeździe w naszej
czyńskiego i Wacława Olszewskiego,
bohaterskiej stolicy - w Warszawie, w Imieniu całej polski·eJ
wsi praeująeej ślemy brate!'5kie
po-zdrowienia ludowi koreańskie
Na nabrzeże przybywa mi- mu, który od dwóch lat zmaga
nister Obrony Narodowej się ze zbójeckim najazdem ameOrędzie
Marszał.ek Polski Konstanty
rykańsl<i<:h lm.1>erlalistów.
Rokossowski w otoczeniu wiWARSZAWA. - W DNIU 30 CZERWCA W SALI MUZEUM
cemini!itra Obrony Narodowej
NARODOWEGO W WARSZAWIE ODBYLA SIĘ UROCZYSTA AKA·
(Dalszy ciąg na rtr. 2)
gen. broni Stanisława Popław
DEMIA KU CZCI LEONARDA DA VINCI,
ZORGANIZOWANA BERLIN, 30.6. - Niemiec ki Komitet Obrońców Pokoju skiego oraz starszych oficerów
PRZEZ KOMITET OBCHODU 500 itOCZNICY JEGO URODZIN,
dowództwa
Marynarki
Wojen1Dystosowal d.o członków Swia towej Rady Pokoju, przybymłodz1·ez·
ły~h do Berhna na nadzwyczajną sesję rady, orędzie po- nej
Ur0<:zysto!ć zgromadziła lkzne Dybowski dokon&ł e>twarcla u~
Rozpoczyna się defilada polwitalne.
rzesze prze&tawlciell łwlata kul· dzoneJ VII związku z obchodem W}.
skich okrętów. Prowadzą te
kł
9 turalnego I organizacji społecz- stawy, obnz;uJąeeJ wszechstronną
W orędziu tym komitet dzlę·
nemu „układowi ogólnemu", nowoczesne okręty doświadcze
nych. w akademii wzięła udział twórczość Leonarda da. Vlncl.
kuj-e radzie za ponowny wybór
walka o pokoJowe rozwl11zanla nl. m ryna e · fic
·
w
bawi11ca w Warszawie deJegaoeJa
a
rz 1 o erow1e.
Berlina na miejsce obrad I zawłoskiego komitetu
obchódu soo
problemu niemieckie-go I o zjP.d równym szeregu okręty ustawiają się na redzje.
rocznicy urodzin Leona.ro.a da
pewnia, te w fakcie tym widzi
no-czenie Niemiec,
Marszałek Rol:ossowski po
Vinci: Marlo Fabian! oraz dr Ga·
dowód solldarnoścl Swiatowej
przywitaniu się z oddziałami
ston Genzlnl. Obecni byli równtd
Rady Pokoju z wałki\ o pe>kóJ
marynarzy, stojącymi na na- Drogi •Towarzyis:ru Prezydencie! przedstawlelele korpusu dyplomana.rodu niemieckiego,
brzeżu, wchodzi na pokład mo- My młodziet Zakładów A-2 w Ło- tycznego, akredytowani w Warwykonał
torówki. W chwili, gdy moto- dz! zebrani dn. 25.6.52 na zebraniu szawle.
Zdajemy ae>ble ąrawę 11 do·
rówka
odbija ' od brzegu, wyborczym uczestników na Zlot
w prezydium akademii, której
półroczny
nlosło&cl I niebe:DPittHMtw& O•
grzmią 24 salwy artyleryjskie Młodych Przodowników - Budow przewodniczył członek prezydium
1tatnlch wydarze·ń międzynaro
z okrętowego działa.
nlczych Polski Ludowej melduje- PAN, prot. K. Mkhałowskl, zaCentra.lny Zarząd Przemydowych, pod makiem których
Motorówka, wioząca Mar- my Cl, te dotychczasowe nasze siedli: minister kultury I sztuki słu Odzieżowego zameldował
zbieracie •ię w naiszy.ch mura<:.b.
szalka Polski, rozpoczyna ob- zobowiązania zlotowe dały aumę s. Dybowski, wiceminister lVl. o wykonaniu w dniu wczojazd okrętów wojennych, sto- 111.500 zł oraz to, te Jedna z na- Sokomkl, kierownik wydz. kuttu- rajszym planu półrocznego,
- głosi orędzie. - Rozumlemy,
jących w pełnej gali bandero- szych ta!m młodzletowych wyko- ry KC PZPR - P. Hofman, wlce- Najbardziej
przyczyniły
się
:łe Niemcy etal:y się punktem,
wej.
nuje ponadplanową pro-dukcję co prezes PAN - prof. w. Wlerzbl- do tego osiągnięcia Zakłady
WARSZAW
A.
30
czerwca
na który świat spogląda z JedNa skwerze Kościuszki roz- daje mle~ię·cznle sumę 66 tys. zł. ck!, członkowie delegacji wlo- im. Fornalskiej,
Więckow·
odbyło się posiedzenie sejmo
neJ strony Jako na tródło nlepoczyna się defilada oddziałów
Jesteśmy
dumni z ko-letane·k 1 sklej.
skiego, Próchnika i Zakłady
wej
komisji
kultury
i
sztuki.
Marynarki Wojennej.
kolegów którzy będą reprezentobezpleczell.stwa wojny, powsta•
Odzieżowego
w
Po zagajeniu akademU pnez Przemysłu
Przedmiotem obrad był proBurzliwymi oklaskami po- wali nasz zakład na Zlocie w przewodniczącego, referat o wiei• Ozorkowie.
J114Jego wskutek 011radzanla się
jekt ustawy o prawie autor- witali zgromadzeni mieszkań- Warszawie.
kim geniu,szu renesanw wygłosił
w Niemczech zachodni-eh agre•
O wykona.nlu planu pół·
skim. Sprawozdania o projek- cy Gdyni maszerującą za od-, Drogi Towauyszu Prezyd~ncle dyrektor Państw. ln11tytutu Sztusywnero imperializmu, z drurocmego
meldują
równlet:
działami
wojskowymi mło- - meldujemy Cl, te dolotymy ki prot. u. w. J,
Starzyll.skl.
cie ustawy złożyli pos. pos.: dzież, zrzeszoną w szeregach WS>Ze·lklch
Przędza.Inia
średnioprzędna.
starali. I sił aby Plan
ri-eJ za.ł •trony Jako na ir6dlo
Nastw>nle zabrał głos ezłonek ko
Kruczkowski (PZPR) i Szul- Ligi Morskiej.
&-letni wykonać przed terminem. mltetu obchodu - J, Jwaszkli!· ZPB lm. Generała Waltera.
nadziel, wyplywaJąceJ ze wzroBiuro Produkcji Pomocniczej
denfrei (PZPR).
w tez,
1tu w narodz:le niemieckim wo.
ZBM, Łódzkie Zjednoczenie
li walk! o pokóJ.
Po obszernej dyskusji komiw Imieniu włoskiego komitetu InstalacJi Przemysłowych, któ
sja postanowiła powołać ze
obchodu soo re>cznłcy urodzin Leo-- re da jednocześnie dodatko·
Orędzie •twierdza w sakońeze
narda da Vlncl, przemawi&ł Marlo wy przerób wartości 1 milfo·
swego grona 5 osobową podnlu, te wkładem niemieckich
Fablanl.
na zł i Biuro Dokumentacji
komisję dla opracowania proobroliców p&koju w dzieło uTechnicznej Remontów Bu·
jektu ustawy o prawie autorNa
zakoliczenle części off.cJalnel dowlanych Przemysłu Lektrwalenia pokoju na śwlect-e Jest
skim.
List górnika polskiego bezprawnie deportowanego akademU mln. kultury l sztuki s. 1kiego dając dodatkOWlł warWalka przeciwko mllltarystyeztość
produkcji 1.8011.438 z.I.,
Budowlane
Przedsiębiorstwo
na Korsykę
Powiatowe w Wieluniu WYRadość
PARYŻ (PAP). konało pia.n półroczny dzięki
„Gazeta zem. Mizery gdzie Indziej, ToPolska" zamieszcza list z dnia maszewscy gdzie indziej, Wiwzrost.owi wydajności pracy
23 ub. m. od obywatela pol- tuszyński l Szczygieł gdzie in- na rzece Irtysz
ze 149 proc. w styczniu do 171
skiego Heresztyna, aresztowa- dziej. Mamy pracować, ale
proc. w ma.ju.
MOSKWA,
30.6,
Na
rzece
Ir·
nego ostatnio we wschodniej przed odjazdem
powiedzieli
F'rancji i deportowanego na wszyscy, że będą pracować, tysz kolo Ust'·K11J1Dlenlogorska zbn
Nadchodzą
równłeł
nowe
Korsykę do miejscowości Cala- ale w Polsce, a nie na Kor- dowana została nowa, potętna meldunki o podjęciu zobocuccia. W liście tym m. in. syc.e. Niejednego czeka bieda.
elektrownia wodna. Elektrownia wiązań dla uczci:enla 8 rocz·
czytamy:
nicy PKWN. Pracownicy In·
bo nie ma pieniędzy. Przyrzeta powstała na piątej pod wzglę- stytutu Techniki Cieplnej w
W dniu 27 bm. byliśmy na kamy, że kamienie będziemy
Korsyce w porcie Bastia.
jeść I wodę będziemy pić, a dem wlelkokl rzece półn0<:nej Łodzi podjęli zobowią.zania
Wypowiedzieliśmy się,
że pracy nie weźmiemy. Dlacze- Azji, ciągnącej 61ę na długości na sumę 19.500 zł. Załoga bu·
dowy 179 ŁPZB w Pablanł·
chcemy jechać do Polski, a nie go? - Bo 23 lata przepraco- ł.500 km.
cach zobowiązuje się uloiy6
na Korsykę. Nikt z nas nie wałem we francuskiej kopalchciał wsiadać na statek _ to ni, zdrowie straciłem i nie zaPrzy elektrowni wzniesiono ol· płytę fundamentową na dzień
wtedy przez siłę nas powpy- służyłem na to, żeby ze mną brzymlą zaporę wodną I zbudowa 22 Upca czyli 9 dni przed
Zaoszczędzi
to
Chall. a ja Usl.adłem na z1·em1· w ten sposób postępować. A no ••1 ui:ę przepustową dla statków. t.erminem.
k o Iedzy:
l powiedziałem: do Polski. a mo I
7.440 roboczogodzin wartości
Wituszyński.
nie na Korsykę! To mnie zo- Tomaszewski, Mizera, po 25 Budowa elektrowni na Irtyszu pro 16.314 zł. 40 gr. Baza Transstawili ostatniego l potem lat, są w tym samym położe- wadzona była nawet podczas naJ- portu Zjedncczenia Budowmnie przez siłę wprowadzili nlu.
wlększye:t mrozów syberyjskich nictwa Miejskiego przystąpiła
A gdy dostałem jedno kopWituszyński na statku w doohodząeych do co 1 więcej stop- do współzawadnlctwa o tytuł
krótkim przemówieniu
najlepszej
bazy w Polsce
Do najplęknleJszy-cb mlej~-cowo.ś cl Wczasowych nad morze I w g6- nięcie, to wtedy zupełnie siły swoim
· d · ł
T
· · nas Dl C. Jut wkrót.ce wody Irtysza
ry WyJe:tdtaJą dzieci na koJonie letnie, aby nabrae sił I zdrowia straciłem, bo mam z wypad- Po wie z1a : „ r::i kt UJec1e
wzywając
Jednocześnie
do
ku kopalnianego uszkodzony gorzej jak gestapo.
do dalszej nauki,
Niech wprowadzą w ruch turbiny 1 Jlcz- podjęcia
swej
inicjatywy
;Na zal.leciu: dzieci z domu „Orli nek" koło Karpa<:za zbleraj11 krzyż.
krzy.wd.a będzie na waszym ne zakłady przemy41Jowe otrzyma wszystkie jednostki podległe
JtwJ.t.v •a. la.-ce,
sum1e_mu, nigdy wam nie
Ji tanJ prąd elektryczny
··
Mlnłstel'litwu
Budowy MlaBt
. CAF ,., :riot. Matt.I.
Nie iesteśm.Y. :wszyscy: ;ra- oomnl.lllY tell""'
.
1 ()siedli....
„ .
BERLIN,

w związku z
dnia I Upca
nadzwyczajną s-e:sją Swiatowej Ra
dy Pokoju, w dniu 30 czerwca od
było się p0<sledzenle biura Swla·
towej Rady Pokoju.
w posiedzeniu wzięli m. In. u·
W ożywione.i dyskusji za- I Dyskusję podsumował predział: przewodniczący biura Swiatowej Rad;v Pokoju prof. Fryde- brało głos 45 korespondentów. mier Józef Cyrankiewicz, któryk Jollot-Curie, wJ.ceprzewodniczący: Pletro Nennl (Wiochy), Gabriel d'Arboussier (Afryka), Alek
sander Fadiejew (ZSRR), prof.
Leopold Infeld (Polska), prof. Kuo
Mo-Zo (Chiny), czlonkowl-e biura:
Branea Fialho (Brazylia), Ilja
Erenburg (ZSRR), Yves Farg·e
(Franeja), Jan Mukarowsky (CzeGDYNIA. 29 ·czerwca obchodzony był w kraju jako
chosłowacja), Je.ssie Street (Austra
lia), prot. dr Friedrich (Niemcy), „Dzień Marynarki Wojennej".
Iubelle Blume (Belgia), Mikołaj
Główne uroczystości „Dnia oraz wiceminister Obrony NaTiehonow (ZSRR), prof. Hromad- Marynarki Wojennej", w któ. rodowej, generał broni Stanika (Czechoslowa.cja) oraz dr Sai- rych wziął udział Marszałek sław Popławski, odbyły się w
fudd.ln Klczlew (Indie).
Polski Konstanty Rokossowski Gdyni.
30.G.

rozpoczynają.cą

-

się

Marszałek

Rokossowski przyjął w 6dyni
wielką defiladę

Marynarki Polskiej

Uroczysta akademia w stolicy

ku czci Leonardo da Vinci

powitalne

do

światowej Rady Pokoju

L•st
I

y

z za a do„ w A-...

do Prezydenta

BIERUTA

Przemysł

Opracowanie

Odzieiowy

plan

nowego projektu
o prawie
autorskim

Gestapowskie metody
policji francuskiej

letnich dni

Pol9ina eleklrown!a

l

za.J

„. . .

Prowokacyjna
„sprawa
En borna"
d~~~~:~zt~~lz:nu age;~ra

TASS, premier rządu szwedz16
kiego, Erlander, złożył
ambasadorowi
br.
czerwca
ZSRR w Szwecji, K. Rodionowowl oświadczenie na te·d · ł
mat rzek omego u zia u urzędników ambasady radzieckiej
przez
zainscenizowanej
w
władze szwedzkie „sprawie
Enboma". Władze szwedzkie
twierdzą, że Enbom miał prze
kazać tajne wiadomoś?f, dotyczące obrony s_zwecji, pewnyrn przedstawiC1elOll1l ambasady radzieckieJ' w Sztokholrnie.
28 czerwca br. ambasador
Rodionow udał się do szwedzkiego ministra Spraw Zagranlcznych, Undena i złożył mu
oświadczenie, w którym czytamy m. 1n.:
Oświadczenie premiera rządu szwedzkiego na temat rzekomego udziału urzędników
w
radzieckiej
ambasady
Sztokholmie w tzw. „sprawie
Enboma" 1 wymienianie w
związku z tą sprawą nazwfska b. zastępcy attache wojskowego Jegorowa opierają
się na fałszywych zeznaniach
zmyślonych. danych,
i na
przedstawionych przez prokuratora, a zmierzających do rzucenia oszczerstw na urzędników ambasady radzieckiej w
Szwecjl oraz do pogorszenia
stosunków
dobrosąsiedzk!ch.
szwedzko - radzieckich.
W związku z powyższym
muszę odrzucić protest i ośwladczen i e premiera ErI anś I
· k i
dera w sprawie on eczno c
poczynlenla przez rząd radzlecki jakichś kroków W celu położenia
.
· niedozwolnkresu
.
lonej działa ośc1 urzędmków
ambasady radzieckiej, .albowiem działalność tych urzędników nie daje do tego żad·
nych powodów.
---.

Meksyk

Wybl.era

Prezydenta
NOWY JORK. - Ił lipca br. odw Mr;ksyku wybory pret:ydenta oraz 147 posł6w l M fi.llna·
tor6w. Rządowym kandydatem na
1tanowlako prezydenta ,fmt AdolfD Cortlnez, zwolennik utrzymania kontroM USA nad gospo4Ark11
Meksyku.
Drugi kandyidat n• 1tanowlako
prezydenta - Gonzalez Luna Jest
kandydatem skraJ1leJ reak>eJI, któ
ra eto! na stanowl9ku całkowtteJ
kapitulacji wobec 1mperla11zmu
amerykal16klego.
Kandy>dat zJednoc:zenl& partłl
ludowych generał Mdgue1o Enrl·
quez Guzman oraz kandydat partii ludowej 1 partii komunlaty(!z•
nfJJ Lombardo Toledano prowadzą
rozmowy w ~rawie WY.!Unlęcla
wspólnego kandydata na stanowisko prezydenta, który by reprezentował wszy·s tkle lewicowe partie epozyeyjne.
Kampania przedwybol'Cza odbywa sJę w warunkach t&rroru policji wobe<: wszystkldl partu CJ!PO·
komunlzycyjn~h, a zwłaszcza
styczneJ, Mimo terroru, ugrupowa
nla opozy.cyjne odniosły poważne
zwydęstwo. zmusiły one bowiem
do p r z er w a n I a r o·
l'Zl\d
k o w a il. w ll'!>rawle układu wojskowego s USA, ezyn111c z tego za
gadnlenla <:ent?alny punkt kampaDll przedwybouzeJ,
będą się

Próba zamachu
na

żonę

Duclos

PARYŻ

(PAP). - W nocy
z 28 na 29 czerwca br. dokozanano zbrodniczej próby
życie Gilberte
na
maehu
Duclos, małżcmiki bezprawnie
Piuwięz.lonego przez rząd
nay'a, sekretarza KP Francji,
Jacques Duclos.
Faszystowscy bandyci usiłowaili wyłamać bramę domu,
w którym znajduje się mieszkanie Duclos w Montreuil.
Jedynie dzi~ zabacykadowawewnątrz i
niu bramy od
sąsiadów,
dzięki interwencji
bandyci faszystowscy nie mogli dokonać zbrodniczego za.
m.achu • na życie Gilberte
1•
Duclo.s.

2

DZIENNIK. !<OD~KI

Walkę o spółdzielczość

F&

jako naczelne za~ nie

postawił przed wszystkimi ZSL:owcami
nik wyettfczki do Związku Ra
ZSL dzieckiego
• ód zk*I Z"azd
Ili sł ałułowy W01ew
opowiadając zebra_
J
osiągnięciach kołchonym
0

O pokój

Ś"\Viata
niarzy wojennych, gdy za.częll
prze„
odbudowywać niemiecki
wojenny 1 7ibrolć hl•.
my41ł
tterow<:ów, gdy za.częll znowu podpalać łwtat, napotkal.l
na :rosną-cy eprzeciw ze strony
robotników, młodzle:ty, lnteiek•
tuaUst6w, ze strony wszystkich
uczclwy<:h I myślący<:h ludzł,
bez względu na kraJ, w któl'YJQ

w dniu dzlslej•szym zbiera się
w Be:rllnłe IV sl!'SJa Swlatowej
Rady Pokoju. U-chwały i rezolucje, podjęte na se-sjl, stanowić
będą dalszy kamień milowy na.
drodze walk! narod6w świata o
pokój, Se.sja Jest za.razem oka·
zją do podsumowania &Ił je.d nel
z najwlększy<:h w dziejach śwla·
ta a1k<:ji, obejmującej wszygtkie
kontynenty I wszystkie kra.Je.

Ponad 500 aktywistów ZSL, członków spółdrzJelnl produk- zów radzieckich oświ,...dczył,
cyjnych oraz chłopów mało i średniorolnych wzięło udział że poświęci wszystkie „ swoje
mles:z:kają.
w III Statutowym Wojewódzkim Zjeźd11le ZSL, który odbył siły dla pracy nad rozwojem
się w ub. niedzielę w Łodzi. Na Zjeździe obecni byli włce- spółdllielczości produkcyjnej.
Ogromne sukcesy światowego
Z dnia na dzień mnożyły się
Rozwój spółdzielczości pro- ruchu pokoju mierzyć należy
prezes NKW ZSL - Stefan I gnar, oraz wicernl!nmter przęmy
dowody, te polltyka wojny, pro
dukcyjnej postawiony został ja nie tylko zaislęglem Drganizasiu spożywczego - J. Domański.
wadzona przez hnpuiallist6w,
Zjazd dokonał podsumowania całorocznego dorobku f bra- ko najważniejsze Żadanie w
cyjnyan, ale I 1>slągnięelaml porujnuje gospodarkę i niesie nę•
dalszej działalności Zjednoczo llty<:znyml I wlelklm autoryteków w działalności łódzkiej organizacji ZSL,
dzę. We wszystkkh krajach, w
którym
dzięki
moralnym,
tem
Referat sprawozdawczy wy. tyta, 18,41 q pszenfoy I 13.244 zł nego Stronnictwa Ludowego.
których g1>spodaruJą Amerykao
głosil sekretarz WKW ZSL gotówką. Podi>bnle wypadła dnlów Podstawą działania będą wska setki mf.Uonów bojowników
nie, rosną bud:tety · wojskowe, a
l pokój przeoclwstawlć się może
R d N
ka obrachu·n kowa w spółdzielni ó
.
.
kurczą się budżety domowe lu•
acze
a y
Glogowi<:e, pow. brzeziński, Krzy z w"<l marc<JWeJ
Kaz,1mierz. Popieleck1.
wie<:, pow. Łódt 1 szeregu lnny<:h. nej ZSL 1 wytyczne VII Pie- zwycięsko zbrodniczym ma.chldz! pracy. Ka:l:dy Fran<:uz, All•
num Komitetu Centralnego na-cJom podżega<:zy wojennych.
Piizy omawianiu r:ealiz.acj1
gllk I Włocil pład za <::z:ołgl 1
W roku 1952 w okresie 6 PZPR
zadań gospodarczych w okrearmaty, które produkuje 11lt
mle.slęcy po zaJuż w parę
Znaiazło to odb!Cie w rezosie jesiennym stwierdził on, miesięcy w województwie nawbrew jego woll. Ludność w
koń<:zenlu drugiej wojny świa
zakończe
na
uchwalonej
lucjj
spół18
tylko
powstało
szym
sprapróba
wielka
to
że była
kraja<:h atlantyddcll wegetuje,
wnośei organizacyjnej i polity dzielni. W innych wojew{>dz- nie ~jazdu. w rezolucji posta towej generałowie amerykańS<:y
kurczy swe wydatki, a nawet
działań
wsrezęcla
się
doma,gall
cznej dojrzałości ZSL-owskie twach powstało ich znacznie nowiono również zwiększyć
w państwie bankierów świata, w
go a_ktywu .. Głęboka w t~m o- więcej. Warunki i możliwości wydajność z ha, podnieść stan przeciw ZSRR „zanim naszą ·Stana-eh ZJednoczony<:h, po.mimo
brotl pokryje rdza". Najcenniejkresie wspołpraca z. Partią z~- są WiSZędzie Jednakowe, różtlli- hodowli zwtierząt gospodar„boomu" w przemysliwh zbroje•
1karb - pe>kóJ świata - zno
cł}ęcała aktrw do Jeszcze w1ę ca polega tylko na tempie pra czych, rozszerzyć udział chło szy
n!owy>Ch, spada stopa iY'Oiowa
zo'Stał zagrożony. Le-ez gdy
wu
ks~ego. wysiłku w w~lce PI:a- cy P<?lity_czn<J-uświadamiającej pów w kontraktacji produk- w lat.a-eh naistępnych, podżega l mnożą się objawy kryzy.su,
cu.iąoeJ '~i pod kierownic- org~1zacJi politycznych. Wska tów roślinnych i zwierzęcych,
hltwem Partu z. kułac'ko-speku- zama i wytyczne VII Plenum rozwijać współzawodnictwo i cze wojenni za<:zęll zwalnia<':
Polityka WDJny, prowadzona
lan~~ą dywersJą pragnącą spa KC PZPR są drogowskazem racjonalizatorstwo wzorując tlerowskkh 1 Japońslkl<:h 7lbrod- przez impe.rlalh~tów, rujnuje kul
raliż<n~rać obywate~ską posta- w przezwyciężani.u trudnośoi sdę na bogatych doświadcze
turę i wywołuje zdziczenie w kra
W~ WSl w wykonamu sprawie- w pracach propagandowo-u- niach Związku Radzieckiego i
Jach kapltallsty<:z.ny-ch. „Uwerdl_iwych i słusznych obowiąz- świadamiających - w porno- jego wybitnych agrotechnitura atomowa" ode.grana nie•
ków.
organizowa.
przy
chłopom
cy
_
państwa.
kow względem
dawno na kon<:ercie w New
Poza tym uczestnicy Zjazdu
.c?raz lepsze wyniki osiąga niu spółdzielni produkcyjnych
Yorku Jest niewątpllw!e dowo•
wies w walce o. po~niesienie jak i umocnieniu już istnieją- postanawiają otoczyć większą
kulturailnegD 'IV'.
dem upadku
opieką spółdzlielczo'ść zbytu li za
cych.
produkcji w roln1ctWT1e.
krajach gnljąceg 0 kapl1tallzmu,
życie
wejście
W dyskusji, która rozwinę- opatrzenia wsi, szybciej wyChłopi z gromady Frandszkany
(pow. sklernlewlekll zobowiązali ła się po referacie, na temat wiązać się z planowych oboPolltyka wojny wywołuje lln
się dostarczyć ponad plan 1.000 kg ~półdzielczooci zabrał głos m. wiąz:ków wobec państwa, 0 ta- RZYM, 30,8. - Togliatti I Nennl
ne sprzeczno&cl w'ród monterów
komunilmdenlu
w
wy~tosowali
placówtrzi>dy <:hlewnej, z czegD wkr6tce m. Władysław Małęski, chłop czać opieką wszystkie
ma-chtny wojennej, USA l Wiei•
stycznej 1 aocjaUst~znel frak<:jl
:~up:SdjJ~~.• z:bco~!~~a~l~r!:::; małorolny z Teodorowa, pow. ki kulturalno-oświatowe u- parlamentarnej
ka Brytania, wyrywają sobie.i
przewodnkzą
do
czącą się młodzież wiejsk'ą, ko
Chrzanlewice podniQsą w br. ho- Sieradz, który oświadczył:
wzajemnie naftę Irańską, Jed<:ego Izby Deputowanych Gron<:hi
bietę i dziecko na wsi.
dowlę trzody <:hlewnej w swojej
wab japoński, uran Koll,&'o I zło
Izba
by
I
ć
domaga,
1
elę
któr-e
wo!
pismo,
,.Nie
stosunku
w
prDC.
50
o
gromadzie
Delegaci Zjazdu wysłali Ust w pierwszej kolejności rozpatrzyno nam oc ą.ga • ę z
to Afryk!. żądza zdobywania su
do roku ubiegłego. Chłop śr.ednio b • ·
.
d
udowanlem nowego, szczęśllW1Sze d
row<:6w do produkowania super•
rolny Libera z pow. raw.sko-ma- go :tyda wsi. w kDmltetach zało-\ o Prezy enta Bieruta i Mar- ła w;tawy niezbędne dD wpropo
Rokossowskiego,
zowle.ckleigo w ub. roku Ddstawlł ty<!deJskl·eh ~ółdzielnl produk<:yj szałka
bomb I Innych środków maisotuty
s
n
o
k
tycie
w
wadzenia
do mle-czarni spółdzlelczeJ ponad nych nie powinno zabrak:nąll ani czym w dalszym ciągu obrad c J I,
wej zagłady dDprowadza między
al
w
ZSL
10.000 litrów mleka od 3 kr6w. Jedn
nowych
wyboru
w -ce 0 dokonali
-owca. zespołowych
· egD gospoda.t1Stw
4,000 lltr6w mleka od jednej kronLml do nleustanny<:h 1Sta.J:ć l
rozkwit
konfliktów.
Pismo podk:rełla, łe Jakkolwiek
wy otrzymuje a.ktywbta S7lCZeslo wspólnymi siłami za.cleśnlać bę- władz.
wyga.śnięcia pełnomocnictw
dzLemy brateMką wlęi ml&Sta ze N~ stanowisko prezesa WKW d
z pow. łaskiego.
wsią, strzec jak źrenky o.ka I u- ZSL delegaci wybrali Pawła 0
Ale tudzko~ć nie chce anl
t ł Izby De·putowany<:h pozostało za,_ t
Mówiąc 0 podniesieniu pro- m~cnfać soju.sz robotnl<:zo·<:hłop- Ziel 'k
bomb, ani bakterll cliumy, anl
ni a, ~e=·e arzem izos a
- trwały fu,n dament władzy
11k1
d u k cji w rolnictwie, o popra- ludowej
przystąp!Kazimierz Popielecki. I wice- ledwie 10 miesięcy, nle
w Polsce".
gazów truj~<:~h. Nie cll<:ą kh
Józef Zbudniewek przewo.. ,przewodniczącym_ Józef Zbu Ila ona Jeszcze do rozpatrzenia u·
mleszkrl<:y cla&nycil ull<:zek
wieniu bytu podstawowych
New Yorku 1 Arabowl·e na plan
mas chłopskich, o budowaniu dniczący spółdzielni produk- dniewek, II - Julian Horodec staw o cllarakterzo konstytu<:yJsocjalizmu na wsi nie można cyjnej w Godzianowie, uczest- ki, III - .Stanisław Wiecha.- nym,
ta<:~ach da.ktyll, aórnl<:y kO(llalń
zapomnieć. że jedyna I najpro
wallJ~kkh I kullis! chliulcy. Apel
stsza do tego droga prowadzi
pokoju podpisany 'ZOllta.ł we
poprzez sp&diz.lelnie produk·
wszystkich alfabeta<:h świata.
cyjne w woj. łódzkim mamy
często niewprawnym! w plsan:u
ich vi tej chwili 140.
rękami, lecz przez ludzi, rozuW r. 1950 w 115 spółdziel
to
woJna łe
miejący<:h,
niach było 379 krów, 328 sztuk
śmlerf. Ludzie wiedzą r6wnlet,
1)
str.
ze
(Dokończenie
sprzymlerzeń<:y
sko-hltleri>wscy
trzod:r chlewnej, 138 owlec,
przez Prezydenta R. P. sre- :te nie ma obawy wojny tam,
azczuJą na NRD, szczują na na brnymi i brązowymi Krzyża
dziś po niecałych 2 latach gogdzie buduje się elektrownie po
WS<!ho
Daleklm
na
Zatrzymani
ezą granlcę Odry I Ny,gy, stara• mi Zasługi,
spodarki w 133 spółdzielniach
to, aby w kddym domu było
Fran>CJę.
obezwładnić
się
ją
mamy 1,177 krów, 1,232 sztuk dzle llilllerykail.<9CY . 'llbrodnlarze
Srebrne Krzyl!;e Za;sługl otrzyświatło, te nie grozi wojną kraj,
próbują podpalić •wiat równlet
Zdrajca Plnay, który współpra
trzody chlewnej I 703 owiec.
maill: Jan Sikora były robotnik
który sieje pszenicę po to, by
<:owa1 z hitle:rowcaml, ośmiela
Wzrost produkcji zarówno I w Eur01Ple. W tym <:ełu próbU•
na kierownika
awansowany
kaMy <:Złowfe,k był syty 1 bud u.
JesznJemlecltlemu
narodowi
ją
patrlo
boha.tersklego
uwięzić
&lę
urno
agell'cji pocztcrn'o-teli!ikomundk.a
roślinnej jak f hodowlanej
je szkoły, by ka.tdy mógł e.lę
hltlerow~kle
narzucić
raz
cze
przywódeę
tę Jacques Duc!O<S,
żllwlł poszczególnym spółdziel
<:yJn·eJ w Runowie pow. LidzO<!Zyć,
wyp<uszczo
pomocy
przy
jarzmo
plerw5zeJ partll Fran<:JI - pardaleko
wypłacenie
nfom
bark - kore·spondent „Nowej
nych z więzień zbrodniarzy: GutJI narodu franeuskleiro.
wyższej dniówki obrachunkoKaidy dzieli pn:ynOISI dowody,
Wsi", Zofia JarOM, eztonklnl
W Imieniu pracująeyeh ehło
Dąb·
wej w porównaniu z rokiem deT!ana, który wydał roZkaz zbu
ie łwlat m61łby :tyć w poko·
spółdzlelnl pr011uk<:yjnej
rzenla WarszawY, Speli11a I inPów potskleh wyra.tamy naszą
n biegłym,
ju 1 rozkwlicle. Mlęd'l:ynarodowa
rówka w pow. Sanok - koreny<:h katów.
solldarno§ć z walką ludu frankonferencJa w Mo.s kwle wyikaza
spondentka „wou Ludu", „ZleSzczerząc zęby przeciw pierw·
CU'Sklego o uwolnlenle Jaeques
Np. spółdzielnia. m tn>u w Begospoła, te różnl<:e ustrojów
loneao Sztandaru" 1 „Gromady",
dlnie, pow, kutnow~ld wYPładła szemu w §wiecie pań>Btwu robot
Duclos, o wolność FraneJJ I podarczycil 1 socjalnych mogą nie
Edward Suchora z gminy Potok
po 43.37 zł za dniówkę. Ii:na<:y n.lków I chłOIPÓW, prze.clw Z'Wll\Z
kój.
przeszkadzać spotęgowaniu wyw pow. Kraśnik - koo-esponStasiak, który wypra<:ował 368 I kowl Radzleeklemu, a.merykail.·
Oświadczamy, :te waeyetkle na
dent „Chłopskiej Drogi", Jan
dniówek, otrzymał 38.81 kwintali
miany handlowej, maj11ceJ pod•
IZe slly skupimy Pc>d mandanieść stopę :łyelową we w1zy1tHoroszczuk, 5-hektarowy gosporem walki o pok6J, pMtęp l bra
darz z gromady Myryk.1 w pow.
klch kraja-eh. PrzemySłowcy l
teNtwo lud6w, której przewokorespondent „Grokupcy, kltórzy na nią przybyli,
Włodawa dzi wlelk4 Zwlązelk Radzle>ekl I
mady" oraz Wladyisław Patoka,
nie tylko chdeli nawiązać konchMąły
wódz
Jego genialny
llistonou wiejski z gromady
takty handlowe I otrzymać za•
pokoju - J6zet Stalln,
Grabów Pomorski, pow. Koło
m6wlenla na swe towa.ry. Ch<:le
Przyrzekaany, że ldą,c za wska
brzeg - koreispe>ndent „Groma11 też pokoju, Tam skąd przyz6wkamt naiszego ukoehanego
byli, ludn~ć mia.st 1 wsi walczy
dy".
Prezydenta Bolesława Bieruta
z mllltaryzniem, demonstruje
„Izlta Oskartei'I" protutu przedwko bezprawnemu
PARYŻ.
Brązowe Krzyłe Zasługi otrzyJesz<:ze nybeleJ I Jeszcze ofiarmimo prz~lai1owaii. 1 szykan
mał!: Józef Głąb, członek gpólParyskJegD Sądu Apelacyjnego aresztowaniu Jaequea Duclos, An•
niej będziemy bU11ować nasz
władz na rze.cz rozbrojenia, or•
dzlelnl produkcyjnej Zazanyil. w
wyzna<:zyla komtsję lekal'Ską, kt6· dre Stila I Innych patriotów fran•
soeJaUsty<:zDUZI\
Plan 6·letnl,
ganlzuje się do wałki z podłe•
pow. Chodzież, Henryk Lamot,
euskkh,
Jacques
zdrowia
etan
ra :llbada
fundaną wleł - aby k:rze(llły
gaczami wojennym.I, a amMykań
przewodnl4>Zą<:Y sp6łdzielnl promenty naszej nlepodległoścl,
Dzlennlk „Figaro" ogJO;Slł komusklm okupantom krzyczy z nle•
Duclos 1 zloty 9prawozdanle o wa
dukcyJneJ „Przełom" w Dębicy
aby roała w elle nu.za ludowa
nawiścią: „Go home!"
pow. Człuchów oraz Katanyna
runka-ch, w jakicll przebywa on w nlkat kanc.elarll prezydenta Repu
oj<:zyr:na dla nczęś-cla ludu polpow.
Pcim
gri>mady
z
Nawara
pokoju
alde&o, dla umocnienia
Dziennik „L'Humanl· bllkl, w którym prezydent odiDla.wlęzlenlu,
Ru<:h pokoJu Jest hl11tory<:z•
MyUenl<:e.
na <:alym •wlec!e".
nym etapem :łyda ludzkokl &
te" stwierdza, te zdlrowlu Dud<>& wla u<:zyn!enlą zadość tądanlu zakorespon- zsodnle :t prawa.ml jej rozwoju,
Udekorowanym
W czasie obrad zebrani wie- dentom zgotowali zebrani serzagra.ta nlebezpleczeńsitwo 1 wzy. wartemu, w ostatnim llkle Dudo•
musi wzrastać i musi zwydętać.
na deczną owację.
wa nar6d francuski, by wzm6gł Je pod pretekistem, te nie mote „In· lokrotnie manifestowali
,
M. D.
Obrady zakończono odśpieszcze bardziej walltę 0 Jer:o nie- terwenlować w 8llrawie, która Jest cześć sojuszu robotniczo-chłop
zwłoczne zw~lnlenle z wl„zlenla. :rozpatryWana przez 11ąd" ponle· skiego, na ~ześć władzy ludo·j waniem „Międzynarodówkd".
Zjednoczone
wej, Polskiej
'
·
~
Lekarz Jednego z paryskl<:h szpł wu „byłoby to spr:z:e<:zn1' z kon· ,Partii Robotniczej i jej przewodniczącego Prezydenta RP
tall dr Pierre Klotz ogłoslł w stytu<:ją".
dzienniku „L'Humanlte" ~wladcze w zwll!,zku z tym dziennik „Ll· Bolesława Bieruta.
Burzliwymi oklaskami wy~
nie, w ktllrym domaga się natych beratlon" pisze, te w 1wym llkle
gorażali zgromadzeni swoje
dl
·
mla.stowego zwolnlenla Ja<:ques Duclos nie domagal się bynaJ·
a
przyjazni
rące uczucia
Duclos, „Nie trzeba być lekarzem mniej, aby prezydent Aurlol zaj· bratnich
BERLIN, 30. VI. Władze o- który brał czynny udział w
ZYliązku
narodów
- pisze dr Klotz - te.by zrozu· mowa! się sprawą, którą rozpa- Radzieckiego -0raz uczucia mi- kupacyjne w Niemczech za- przygotowaniu i prowadzeniu
dla cho- chodnich zezwoliły na wolną zbrodniczej wojny został „zre„
mleć do jakieiro stopnia pobyt w trują władze sądowe. Przeciwnie łości i wdzięczności
pokoju wielkie- sprzedaż akcji koncernu che- habilitowany", / a właściciele
więzieniu Sante Jeist nlebezplccz- - ploSZe „Llberatlon" - Ducl06 do rążeg 0 obozu
go Stalina, gdy zabierający micznego „I. G. Farbenindu- koncernu, którzy inspirowali
ny dla. człowieka. ehorego na cu- maga! etę, abby prezydent naka•
głos w dyskusji koresponden- strie". Stanowi to jawne na- hitlerowską agresję korzystaji\
na,ty-chmlutowe zal przestrzeganie postanowień oi chłopscy wskazywali na ruszenie postanowień ~kładu obecnie z pełni praw.
Tylko
krzy<:ę.
.
wypuszczenie Jacques Du<0los na kon.stytu-cjl, która za.stała nuuszo wielkie osiągnięcia kraju zwy ~c~damski~go. w sprawi~ de-:
Koncern „I G. Farbenindu„
m1htaryzacJ1 l denazyf1kacj1 strie" produkował w czasie
wolną stopę może zapobiec pogor na przez fakt bezprawnego areaz- cięskieg 0 socjalizmu.
Na zakończenie obrad pre- Niemiec. Za zgodą amerykań. wojny 84 proc. wszystkich ma
towanla I prz.etrzymywanta w wlę
szenlu się jego stanu zdrowia".
mier Józef Cyrankiewicz ude- skich, brytyjskich i francus- teriałów wybuchowych zuży
,,L'Human1te" donos!, :te w ca· zieniu deputowanego do Zgroma- korował 8 wyróżndających się,klch władz okupacyjnych, ten wanych przez armię hitlerow.
pracą koresponden- największy koncern zbroje. sl,ą ocaz 70 proc. prochu strzelofiarną
łeJ Francji odbywają •tę nadal ze dzenla ))larodowe.i;o, ,
tów _chłoDSkich, _od~ai;zonyc~_filowY. N~em.i_ec._ )lit!er~wskich 1 nl,~zego,
brania, wle<:e ~ straJW. na znak _ ,

,„

·

Konstytucja włoska

czeka od kilku lat
w
na

Krajowy Zjazd Korespondentów Chłopskich

I
l

Uwięzienie Duclos

nr_!q,_(2472)

zagraża iego życiu

„l.G. ·Farben" zrehabilitowane
przez mocarstwa zachodnie

Kobieta

w walce

Marian Piechal

kielnią czqlandlą'francjo-dokqd?
Dz.ladek i ojciec.„ Wszyscy chyba w tej rodzinie bylł
ll'lurarzami. Dziadek, który bardzo kochał małą Bronkę
a.le
ll'la.~iał często, że w ich żyła eh płynie nie czerwona,
•zara krew. Szara od koloru wapna i za.prawy murarskiej,
które każdy z nich przez ca.le życie wdychał.
w
widziała.
Nieraz, słuchając dziadka, mała Bronka
llWycb marzenia.eh siebie z kielnią w ręku na rusztowaniu.
Ale cóż... Był to rok 1938.
Ojciec i dziadek byli be!Z. zaJaik może dziewczyna
jęcia,
myśleć o z.awodz:e murarskim
w czasie, kiie:ly mężczyźni nie
in.aj a co robić?
upalny, s.traszny
Nadszedł
'Wrzesień 1939 r. Skierniewice

Dwa programy

polityczne

Na zgromadzeniu na jednym
z przedmieść w Detroit prz~111.awiat przedstawiciel partii
~emokratycznej.

drżały

od

wybuchu bomb.
wysoko w niebo

Noc.ami biła
krwawa łuna, rozlewając się
co.raiz sz,enzej nad walczącym
miastem.
Wreszcie nadszedł styczeń
1945 r. I tym razem płonęło
jak wtedy miasto, dudniła
ziemia po nooach jękiem armat, idących ze wschodu.
Lecz teraz wraz z grzmotem
dział zbliżała się wytęsknione."'
wolność.

KOLEŻANKI

Rok 1949.

Bronka Karwat,

wraz z rod.z.i.tną
z.aimieszk.ał.a
na przedmieściu Skierniewic
- kończyła właśnie 18 lat.

- Obywatele. Partia demokratyczna dąży do rozkwitu i
- Coś z dziewczyną trzeba
szczęścia Stanów Zjednoczorozmyślał ojciec.
nych. Dlatego będziemy w dat zrobić„. - Wiesz, najlepiej oddamy
azym ci.ągu zwiększati zbrojenia i 90 procent wszystkich na ją do .szwaczki, nauczy się za-:
szych wydatków musi być po- wadu i będzie samodzielna brane na cete wojenne. Strajk postanowiła matka.
hutników hamuje nam zbrojeU szwaczki poznaJ:a Jadzię
nia. Dlatego mus:my silą zdła Białek. Zaprzyjaźniły się, ratvić ten strajk i wszetkie de-. zem pracowały i razem spę
tn.onstracje robotnicze rozpę dzały czas po pracy. Ale z
dzać bombami z gazem łzawią pracy t-ej obydwie nie
były
cym, i pałkami gumowymi. W zadowolone.
Zakresie potityki międzynaro
raz drogą wydeptaną
Idąc
dowej jesteśmy w chwili obecnej zwolennikami utworzenia w rozległym polu gruzów uj500.000 armii zachodno-nie- rzały szeroki barak drewniamieckiej. Nie możemy się zgo- ny, wykopy ziemne i tablice
na żadne ograniczenia z na.picem: Zarząd Budowla·
dzić
Tu pracował ojciec
~brojeń i dalej będziemy pro- ny nr 6.
tvadzili wojnę bakteriologicz- Bronki.
ną, zrzucając na Koreę pchły
Bronce przys'Zlły n.a myśl
zarażone tyfusem. W zakresie
słowa dziadka i zwróciła się
energii atomowej - będziemy do Jadwigi;
produkowali bomby atomowe,
- A dlaczego my nie moktóre zrzucimy na centra prze
Przeżerny być mwrarzami?
myslowe naszego wroga.
- Kto zapisuje się do glosu? cież czytałyśmy, że w Związku Radzieckim kobiety są
zapytał przewodniczący.
Zgłostl się mężczyzna w site murarzami.„ Czy my nie powieku o czerwone; twarzy i tę trafimy pracować jak mę2:
gim karku.. Pewnym krokiem czyźn~ z kieln~ą w ręki~? Czy
wszedl na mównicę i począl m.f n:e. i;:otra!imy ~robić tyle
przemawiać tu.batnym głosem. co oo:u? - namawiała BronŻaden uczciwy obywatet a- \k.a.
merykański nie może się zgoZLE POJĘTY „AWANS"
dzić na program przedstawioto
f d
·
z wy k opow
ny przez przedstawiciela partii
un amen t
. J
estem s ~- wych poczęły wyra;;tać mury
demo k ratyczne.J.
nowczo p~zeciwny zrzucani.u. budynku. Wzrosło zapotrzepche~, zara:onych tyfusem. Nie bowan.ie na mura•rzy, na ponalezy zr,_ucać bomb atomo- moc murarską i podręcznych.
aJ· -ter
,,,., d ·
t
wych na centra przemysłowe.
1 0 0 pewne.,,~ n.i.a m •
Nie zgadzam się też z projek-

Bolmiński, widząc wydajną

i
pracę Bronki i Jasta.ranną
dzi, które dotychczas pracowały przy robofa.ch pomocniczych, zaproponował im robotę przy murowaniu.
jak
Mura;rze wyuczy1i je,
jak
cegły,
podawać
należy
roziprowadzać zaprawę i pewnego dnia Bronisława Karwat
i Jadwig.a Białek stanęły
przy niskim, długim murze,
obok
wyra;;tającym z ziemi,
starszego mężczyzny murarza,
który szybko posuwając się
naprzód kładł cegły. Bronk.a
wykonując swoje czynności z
Jego ruchy i
uwagą śledziła
przekonania, że po
nabrała
pewnym czasie i ona potrafi
z tego zadania się wywiązać.
Po kilku miesiącach wezwatl: majster Bronkę do biura
i oświadczył jej, że od jutra
zadaniem jej będzie kontrolowanie wedł'Ug listy obecnoś
ci, robotnilków na budowie.
Była to p=ieź praca zupeł
nie inna, bardziej czysta,
lżejsza niż dotychczasowa. A
paru
po
jednak Bronka
dniach zatęs-kniła za dawną,
żywą, twardą robotą murarza stanoską, za zespołem,
wiskiem swoim przy długim
murze nowego bloku, który
rósł coraz wyżej i wyżej. Poza tym pragnęła ziarnbić wię
cej, wyzys'k.aĆ wszystkie moż
liwości, jakie dawała jej mura,rka. Toteż Bronk.a zamelsię w kierownictw:e
dowała
i poprosiła o przeniesienie z
poWTotem na budowlę. Przyjęto to ze zdziwieniem, uważając nową pracę za awans, za
lecz spełniono
wyróżnienie życzenie Bronki.
Po pa·ru dniach Bronka
stanęła juź do samodzielnego
murowania.

KARABIN NOWEGO TYPU
Pewnego dnia sierpniowego
ub. roku zjawił się na. terenie
bud.owy kierownik działu ramodyfikacji
i
cjonaU.z.acji
pracy ze Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego w Ło
Kaziimierz Czernik,
dzi
robotnikom i
wyświetlając
murarzom film o nowych
metodach zespołowej pracy i
muraro nowym sprzęcie
skim. Chodziło o zorganizowanie trójek tynkarskich 1
zastosowanie w pracy fandli
zamiast kielni.
Wielu murarzy odniosło się
do tego do.ść s-ceptycznie.
odpoprzecież
- Mamy
wiednie narzędzia i przybory

Dokąd prowadzą cię Pina,y'e
na, żołdzie Wati-Street'u?

Za He -

1
Pot ludu ścieka w kasy bank6t0,
'r
krzepnąc w poklady zlata.
Dotąd rachunku krzywd nie za,mknql
lud, bijąc w więzień wrota.

murarskim jest kielnia. Nowym karabinem jes't
fandla, czerpak o krótkiej
rączce.

Któż sprzedawczykom splunie w oeru,
ktoż zdrajcom krzyknie: „Hola!",
gdy czolgiem się przez Francję toczy
jej krwią zbroczony dolar?

Bronce dwa razy nie trzeba
Z miejsca
tłumaczyć.
było
zrozumi.aJ:a, że na kielnię moź
na zabrać co najmniej pół
litra zaprawy, a na fandlę 5
Ut.rów, a z.artem 10 razy wię
cej . Zamiast 10 razy rzucać
na ścianę i 10 razy
zaprawę
wyciąga

rękę,

To z OrCidour su.r Glane *) wcią! ctepl1J
zamordowanych popiól,
to Jacques Duclos i SW - za,ciekly
stawiają wrogom opór!
· ·.':"'

ją

tylko jeden raz.

To lud, co więzie11. wr6t uchyl<i
i dlonie w pięści zwiera,
obroni pieśń Rouget de Lisle'<i
i Piotra Degeytera!

pierwsza trójka
w składzie: Bronka Karwat,
Jadzia Białek i Jan Witczak,
przy murze z fandlą
stanęła
w ręku. Wykonała 200 proc.
normy! Pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy starych
mura['zy.
Nazajutrz

Czerwiec 1952
•) Oradour sur Glane, wieś francuska, która padła ofiarą
hitlerowskiego barbarzyństwa. Oddziały SS wymordował~
jej ludność, a wieś zrównały z ziemią.

MARIAN BIELECKI

Zwvc~ęsk'e

·;;';i

Gangster znieważa cię bezkarnie,
zbir twoją krwią frymarczy,
najemny żołdak godzi zdradnie
w KPF - serce Francji.

binem

wyciągać

dziejów twych pigmeje

sprzedają cię srebników?

- Za,pomniieliście, koledzy,
odsą różne karabiny źe
Istniepowiedział Czernik. ją ka.rabiny starego i nowego typu. Przestarzałym kara-

meldunki z

obszarów ZSRR
-------

południowych

Coraz bardziej na północ
przesuwa się front żniwny
I
W
Tadżykistanie i Azerbej burak

W wielu rejonach Uzbeckiej SRR na gruntach, z których sprzątnięto zbo~e. sieje
się obecnie cenną roślinę oleistą _ sezam. Z ciepłych, połu
republik
dniowa-azjatyckich
· ·
t · ·
f
r~nd znd1w.ny Pbt"zedn?s~ się _z
knoc
az ym mem ar zie1 na po1
i zachód
.
Dotychczasowe obliczenia i
orzewidywania wskazują na
wysoki urodzaj. I nic dziwnego. Plan zasiewów został znacznie przekroczony, szczegółnie jeśli idzie o tak wartościoWe rośliny, jak pszenica jara,

Plan jest realny
plan trzeba wykonać

(Na marginesie narady"w „Głosie Robotniczym")

cukrowy,

słonecznik, 1500 kombajnów. Dzięki dal-

Zasiewó~ . dokonano szemu zwiększeniu parku m~
wyborowym kwalifikowanym ~zynowego zaplanowano ~ bie
mechaniczny
roku
ziarnem, na doskonale nawo- zącym
SJ?rzęt przy pomocy. komb~j
żonych gruntach.
Dobrze przeprowadzone sie- now - 72 proc. roślm zbozowy stały się jednym z głów- wych (w ub. roku 60 proc.).
t
śl
· l
K ł ho
nych czynników urodzaju. -

dżanie trwają już żniwa. bawełna.

tem rozpędzania demonstracji - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - robotniczych przy pomocy garzez kilka tygodni toczyła się
na łamach „Głosu Robotniczego"
zów lzawiqcych j palek gumodyskusja na temat „Plan jest rewych. 90 procent naszego budżetu na cele wojenne to zdraalny - plan trzeba wykonać".
Dyskusja ta, w której głos zabiei:,all
da narodowa, to dzialanie prze
ciwkn interesom kraju. Rów- dyrektorzy zakładów, majstrowie, racJOnallzatorzy i przodownicy pracy, znantez zdradą jest domaganie
lazła podsumowanie na naradzie akty500.000 armii zachodniosię
wu przemysłu bawełnianego i wełnia
niemieckiej.
Na sali rozlegly się oklaski, nego Łodzi i województwa.
W dyskusji na naradzie stwierdzono Oto przemysł wełniany, który jako cao: tajni agenci zaczęli się przeniezbicie fakt realnoścJ. planu. Właśnie łość nie wykonał planu półrocznego, ma
pychać ku trybunie, ażeby zabrak wiary w możliwość jego zrealizo- 100 proc. planowego zatrudnienia. Jeden
o.resztować mówcę.
- Temu programowi zdrady wania jest częstym powodem niskiego z przodujących zakła.dów wełnianych procentu wykonania planu. Oto np. w ZPW im. Struga przy 99,6 proc. zatrudciągnąl datej
narodowej nienia wykonują plan w 101,4 proc„ a
czlowiek na trybunie - przed- ZPW im. Wiosny Ludów, które wykoniewiele gorzej stojące pod względem
stawionemu przez reprezentan nały plan I kwartału br. nast14piło w
zatrudnienia ZPW im. 9 Maja (98proc)
ta partii. demokratycznej, prze kwietniu zalit.manie w związku z podwyższonymi zadaniami na Il kwartał. wykonują zaledwie 79.8 proc planu. Nie
chvstawtam nasz program.
można więc zwalić winy na brak ludzi.
- 90 procent budżetu na ce- Dlaczego? Bo część pionu technicznego
Kiedy majster Jastrzębski obejmował
wieprzestali
majstrowie
niektórzy
i
le wojenne to za malo. Nasza
salę III prawą w Zakładzie „B" ZPB
partia repubtikańska żąda prze rzyć w realność planu. Trzeba było
im. Stalina, stan jej zatrudnienia wyznaczenia na cele wojenne 95 przejścia tkaczy takich jak Pocholczynosił 147 prządek, przy czym 9 maszyn
procent budżetu. Nie pchly na kowa,. czy Wituski na obsługę zwięk
szonej ilości krosien kortowych, by wró- stało z braku obsady, a cała sala nie
leży zrzucać i to zarażone tywykonywała planu. Po upływie kwarfusem, lecz wszy zarażone dżu ciła wiara. "\V czerwcu zakłady te wyko- talu Jastrzębski zmniejszył dzięki zajeśli
proc.
113
w
miesięczny
plan
już
nały
mą. To dziala lepiej. Nie tytko
zawielowarsztatowości
stosowaniu
centra przemyslowe należy ob chodzi o przędzalnię, a w 102 proc. jeśli trudnienie do 98 prządclt, przy czym
chodzi o tkalnię. W stosunku do kwietrzucać bombami atomowymi,
nie przybyło maszyn a.ni ludzi, wszystkie maszyny są w ruchu, a sala
ale również i osiedla mieszka- nia
zmienił się tylko stosunek aparatu tech- wyk?nuje plan w l~~ proc. , .
niowe, aby wytępić wroga.
W1elowarsztatowosc, własc1we roznicznego i majstrów do produkcji.
żądamy nie 500 .000-nej armii
stawierue sił w zakładzie produkcyjlecz
zachodnio - niemieckiej,
W ten sposób potrafiło się wydźwig nym, walka z płynnością kadr i absen800.000-nej. Przy rozpraszaniu nąć wiele zakładów, jak ZPB im. Dy- cją, stanowią wciąż jeszcze poważne
demonstracji robotniczych nie wizji Kościuszkowskiej, ZPB im. Włady źródło rezer!". .
• .
wystarczą gazy lzawiqce i palBytomskiej, tkalnia ZPB im MarchlewDa~ej stw1er_dz1 ć nalezy, ze złe t? kleJd gumowe, należy również ro skiego, Zelowskie ZPB i inne.
rowm~two, ktore martwi się o ilosć zabotnik6w bić kolbami' karabiSą jednak takie zakłady, w których
t~ud°:1onych, zamias~ dbać o ich kw~llnowymi. Oto nasz program, nie ma jeszcze wyraźniejszej poprawy. tlkacJe i pr:r.yda tnośc. Tkalnia ZPB im.
pod którym stajemy do walki Do nich należą WZPB im. 1 ~aja, przę Marchlewskiego podźwignęła się nie w
wyborczej. Każdy komu drogie dzalrua średnioprzędna ZPB im. Dzier- drodze zwiększenia zat.rudnienia, lecz
żyńskfegO, ZPW im. 9 Maja, Ozorkow- dzięki przeszkoleniu metodą inż. Kowasą idealy amerykańskiego stylu życia, powinien glosować skie ZPW i Mazowieckie ZPW w To- lowa 480 tkaczy co spowodowało, że
na republikanów.
średnie wykonanie normy wynosi obecmas zowie.
N a sali zn6w rozlegly się oNajczęstszym tłumaczeniem ze strony nie 101 proc.
klaski. To bili brawa tajni a- kierownictwa zakładów niewykonu!ą·
Przewodniczący KC PZPR Bolesław
cych planów jest rzekomy brak ludzi. Bierut w przemówieniu na VII Plenum
genci.
~ ZBIGNIEW GROTOWSKI A przecież {.a~ty mówią o czymś innym. powiedział m. in.

P

Kraju Joanny d'Arc, Żakerii,
ojczyzno sankiulotów,
różo Komuny, nurcie rzeki
ognistej, Francjo - dokąd?

- spierał się 0Jc1ec Bronki.
- Do tynkowani.a używamy
szaflików i
kastry,
kielni,
Mamy łaty, mamy
nosiłek.
tynkaCóż więcej
żdzirki.
rzowi do tynkowania potrzeba? Kielnią pracowali nasi
ojcowie i dziadowie. Tynkowali niezgorzej. Tynikarz bez
kielni podobny jest do żołnie
rza bez karabinu!

.
·
·
Niemniejsze znac~eme i;ia sze
raka mechanizacJa robot rolk h
. .
h
nyc - m.ozl1wa w w~run ac
gospodarki zespołoweJ.
Przez całą wiosnę stacje ma
szynowa-traktorowe i sowchokombajny,
zy otrzymywały
traktory oraz inne nowoczesne skomplikowane maszyny.
Na sam Kubań skierowano

„W NASZYM PRZEMYŚLE BAWEŁ
NIANYM, JAK TO ZOSTAŁO UDOPODSTAWIE
NA
WODNIONE
WSZECHSTRONNEJ I AUTORYTAMOŻNA
EKSPERTYZY,
TYWNEJ
PRZEZ REKONSTRUKCJĘ POSIADANEGO PARKU MASZYNOWEGO
BEZ NOWYCH INWESTYCJI POPRODUKZDOLNOśC
WIĘKSZYC
CYJNĄ O OKOŁO 25 PROC."
l\'lała mechanizacja - oto dalsze wlelkle źródło rezerw dla przemysłu. Tam,
gdzie się czyni próby w tym kierunku,
osiągnięcia są bardzo znaczne, jak np.
w ZPW im. Niedzielskiego, gdzie dzię
ki zastosowaniu hamulców przy krosna.eh kortowych udało się wyprodukować 50 tys. chustek wełnianych dla wsi,
choć z początku wykonanie tego wydawało się nierealne.
Trzeba zwrócić baczniejszą niż dotąd
uwagę na kontrole wykonania planów,
na analizę przestojów maszyn i doprowadzenie planu do stanowiska roboczego, na przebieg procesów technologicznych i remontów. Plan wyk„nywać
trzeba codziennie, by nie tworzyły się
' zaległości w końcu miesiąca. czy kwar•
'
talu.
Należy wreszcie wzmóc pracę polityczną wś.ród załogi i majstrów, wzmocnić więź kierownictwa z robotnikami

o c zy zy ą my ą o y:n,
by osiągnąć jak najpiękn.iej· · t
t
·
sze p 1ony, meus anme m eresują się sukcesami swych sąsiadów, isreroko stosują wy.
mianę doświadczeń. Znani mistrzowie wysokich urodzajów
dzielą się swą wiedzą z mniej
wprawnymi w pracy towarzyszami.

Miarą uwagi, jaką posw1ę~a
wybitnych
osiągnięciom
się
kołchoźników i wybitnych rol
ników jest fakt, źe w ogólno-

krajowej prasie radzieckiej na
pierwszych kolumnach depes1e
donoszą. iź na przykład n;:i d;:ilekiej saliańskiej stacji maszynowo-traktorowej w Azerbejdżanie kombajnerzy co ósmy dzień pracują na zaoszpaliwie, czy że
czędzonym
w Karszi.ńskiej SMT
gdzieś
kombajnerzy Bukanbajew, Azi
muranow i Samatow stosując
w czasie kośby harmonogram
godzinowy, zbieraja plony z
powierzchni 15 - 16 ha przy
normie 10 ha.

Przykład przo.downików dzia
la mobilizująco, zachęca łn
nych do W2llTIOżenia wysiłków.
Ważną rolę odgrywa przy tym
kontrola zobowiązań. o ile
czcią otacza się mistrzów wy.
sokich urodzajów, o tyle nie
szczędzi się krytyki ludziom
którzy na wiatr rzucają slo~
wa, lub lekceważą wysiłki swe
go zespołu . Dziś w ZSRR prze
kraczanie norm pracy w polu
jest zjawiskiem masowym,
Jednocześnie z żniwami odsi~ omłoty i dostawa
by"'.ają
współzawodnic:
troską
otoczyć większą
zboza panstwu. Do elewato.
two pracy i sprawy bytowe robotników,
rów południowych rejonów
dbać o wymianę doświadczeń wewnątrz
Z~RR .codziennie przybywają
zakładu I popularyzację osiągnięć dzlenn:vch poprzez gazetki ścienne, „błyska luz tysiące ton zboża. Wykowice", radiowęzły itp. korzystać z twór- na~ przed terminem plan sprze
dazy zboża - to punkt hono..
czej krytyki prasowej.
ru rolnictwa radzieckiego.
U progu III kwartału 3 roku Planu
Pracując mądrze i wydajnie
że ist6-łetniego stwierdzić należy,
Pr.zyczyniają się rolnicy ranieją realne możliwości wykonania pla~Zl~ccy do podniesienia stopy
nu w „bawełnie" I „wełnie" i że możli zyciowej mieszkańców ZSRR
wości te trzeba zamienić w fakt.
do zapewnienia dobrobytu sw~
Narada w ,.Głosie Robotniczym" przy- i:nu narodowi, jednocześnie da.
czyniła sle niewątpliwie do utwierdzeJąc wielki przykład rolnictwu
nia tego przekonania wśród aktywu obu krajów budujących socjalizm.
- - -. - •
przemysłów.
F. Ch.
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Na komitetach blokowych Ponad 8milionów BRZ. pism więcej
w roku
spoczywa· odpowiedzialność

7497 dzieci

wyjechało z Łodzi
na kolopie fełn~e
W trosce o zdrowie dzieci na
szego miasta została w tym ro
ku przeprowadzona na szeroką skalę akcja kolonijna. W licznych ośrodkach na terenie
województwa łódzkiego, ko~zalińskiego oraz trzech ośrodkach w woj. gdańskim dzieci
lddzkie będą mogły korzystać
z powietrza, słońca i wody.
Akcja została rozbita na 2
turnusy. W pierwszym turnusie, który rozpoczął się
w dniu dzisiejszym, wyje7,497 dzieci, w tym
chało
5,890 wysłanych przez szkoJy, a 1,607 przez TPD.
WY~azdy w ramach drugiegc
turnusu obejmą 4.636 dzieci
wysłanych przez szkoły oraz
1.450 przez TPD. Niezależnie
od powyższych danych łódzkie
zakłady pracy wyślą na kolonle około 15 tys. dzieci swych
pracowników. Razem w rb
ponad 28,000 dzieci będzie d~
25 sierpnia nabierało sił do dal
szej nauki. Należy z zadowo-

za uczciwy i sprawny

ści, że niektóre komitety blokowe i domowe wyznaczają
swoim mieszkańcom trzydniowe terminy wpłat na węgiel
zamówiony w dzielnicowych
biurach opałowych.
Otóż. jak zapewnia nas Okr~
gowe Przedsiębiorstwo Hanwyznaczanie
Opałem,
dlu
wszelkich tego rodzaju terminów jest niesłuszne i zabronio
ne,

rozdział węgla

Zaopatrywanie mieszkańców,uczciwi lokatorzy zwiększając
w węgiel rozpoczęło się. ilo..ść pokoi chcieli w ten spopierwszych sób zwiększyć ilość przydzieJednak już w
dniach kontrolerzy Okręgowe lanego im węgla. Inicjatorką
go Przedsiębiorstwa Handlu tego aspołecznego czynu była
Opałem ujawnili !Szereg nie- przewodnicząca bloku Jadwidociągnięć wynikłych z lekko- ga Szewczyk zamieszkała przy
do ul. Anczyca 12, podając w zapodchodzenia
myślnego
Mieszkańcy, którzy za P-0spraw przydziału węgla przez potrzebowaniu, że ma 3 podzielnicowych
średnictwem
niektóre il<omitety blokowe. koje z kuchnią gdy w rzeczy_
biur opałowych nabywają
Komitety blokowe n1e znając wistości posiadała tylko 1 po,
warunków mieszkaniowych pe kój z kuchnią.
węgiel mogą go opłacić w ter
·
·
· lokatorow
N1ie poprzestała ona na zwię
poswiad
wneJ· częsci
minie dla siebie jak najdogo
czają im beztrosko zapotrzebo kszeniu przydziału węgla dla
dniejszym,
wania lub wypełniają je same siebie ale wypisała również
nie licząc się z tym, że dane niezgodne z prawdą zapotrzeposiadane przez komitety nie bowanie i dla swych znajomzawsze są już a_ktualn~. że ~ ków Eugenii Albińskiej (Ankogoś mogła się ZWiększyc czyca 22), Tadeusza i Antoilość o~ób ~ "T.ięc powinien ?- niego Muchy (Literacka 111) I
trzymac W!ęCeJ węgla, lub ze Jana Tomczaka (Anczyca 28).
prze Z 0 OWegO 0 OZU
ktoś zmienił pracę i otrzymuje
Fakt ten mówi dobitnie, że
·
J0
t t
d
t
ieniem podkreślić, iż akcja ko- era~ .efu a ł węg "'!Y ~ więc DBO powinny wzmóc swą czuj
Z.la opa U mu się me na- ność i porównywać dane za1~ni.~~~a::i~J pr~fżbi~a p~p';~=~
Wczoraj naiStąpiło otwarcie
warte w zapotrzebowaniu z da
Zd
d ·
arzały się też wypadki, nymi za rok ubiegły. Na to pra
mm.
Wydział Oświaty MRN, ZMP że niektóre komitety bloko- cown-icy DBO potrzebują ie- obozu przedizlotowego w Dął ~ładze ~zkolne .otoczyły tro- we żądały od lokato~ów o- dnak sporo czasu a nie zaw- brówce k-Zgierza. Na obozie
sze go starcza, gdyż dyrekcje przebywa 100 delegatów wys~liwą op.ieką_ dz~eci na_ kolo- płat za druki na węgiel.
<_)bok tych niedociągnięć PSS i MHD odrywają praco- branych na harcerskich zjazniach, :.aJdąc 1mb Jak r:aJlepsze
warun 1 o za awy l wypo- stwierdzono też i nadużycia. wników DBO do innych za-j
dach dzielnicowych oraz zaZaczęło s.ię od tego, że kontro jęć,
czynku. (a)
kwalifikowanych na. Zlot 90·
·•
ler przeglądając dane dotyProcz normalnych przy. osobowy chór harcerski skła
czące mieszkańców bloku nr
'
węgłowych każdy
działi>w
192, stwierdtił, iż w nlektómieszkaniec naszego miasta d.aijący się z młodzieży szkół
rych domach, w niewytłumabędzie mógł uzupełnić ilość pods1iawowych nr 11 i nr 102.
czony sp0sób, w porównaniu z
Obóz trwać będzie do 19
opału w punktach detallczrokiem ub. przybyło mieszkań.
ń~
nych • kto're od dnia 1 li p..,..
10 tys. osób obejrzalo doty<:h- K artot e k i za pro wa d zone przez
lipca i tegoż 3· eszcze dnia hax
z
zostaną ściśle powi""zane
DBO w roku ub. mówi'ły, z'e
łódzkim
eza.s
do
""
sl<>dakwarium okazów wryb
ZOO nowouruchomione
warszawDB!l co pozwoli • prowa- cerze wyJaaą
lokal taki a taki ma np. 2 izby
kow'Odnych.
„Agricola",
pa~·ku
dzlc kontrolę zakupow unie skiego
Sesja konkursowv-ch studenc a tu nagle w zapotrzebowaniu
*
k I t
mo "i" · <
ki-eh prac naukowy<:h UŁ odbę·
z 1w1a,,ąc spe u an om wY gdzie s.potk.ają się z m.łodzieżą
dzie się w środę 0 godz. 16 w a·ull złożonym przez użytkownika
i sprzeda- harcerską z oaJego kraju, maopału
kup~wanie
poświadczonym
i
lokalu
tego
uniwersytetu.
* Odprawa przewodnlczący<:h, przez komitet blokowy okazu- wanie go po paskarskich cejącą brać udział w Zlocie.
nach,
11e~retarzy I ~karbników kół TPP.R lje się że lokal ma 4 izbv. _
• • •
'. .
.
'
Dz1elnl<:y Gorna-Prawa odbędzi.e
udał się osob1śc1e
się w dniu 2 lipca 0 godz. 16.30 Kontroler
wiadomonas
Dochodzą
na miejsce i stwierdził, że nieprzy ul. PlotrkowskleJ 212-b.
Łodzi

Otwarc1·e

b

dIf

harcerskiego

rei;;
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LIPIEC
DZIS

NOWY IW1t:ckowsk1ego 15>
Występy Opery SląSkiej
g. 19 „Straszny Dwór"
POLSKIEGO
WOJSKA
(Jaracza 27-29) g, 19 -

Haliny
H7Tll0
Urbana
WAZNI!:

•

~K-EPV?
""
...114 o·
·•
•«..Wł"

Co~gtf

WTOREK

TELl!:FONY

„Bankrut"

Zlot", Ptactwo Jeziora
„Mal~, Balaton", „Go
home - g, 17, 18, 19.
g.
„Statek pułapka"
20. Program dla najmłodszych: „Chomik samolub", „Była sobie
mrówka", „Cz31rodz:iejska torba" g, 16

POWSZECHNY CObr Sta- MŁODA GWARDIA (dla
Zielona 2)
młodzieży lingradu) nle<:zynny
8
Europie" g.
Strat Pwama
„Gdzieś w
(P1otrkOW• 16,
20
18,
Kom ll41eJska MO 253-60 MUZYCZNY
ska 243) ~. 19,15 „Nl<!- MUZA (Patllanlck~ 173)
Mle1skl Ośr. Inłor. 159-1' spokoJne
szcześ<:le".
koneert" g. 18,
LETNI (Piotrkowska 94) „Wielki
20, dozw. od lat 12
D~ZUD~ g 19.30 „ObJeżdżalnla POLONIA
!P1ot1·1<owska
spoloczna"
67) „Mury Mala.pagl" dod. „Go home" g. 16.30
A S nr 13 <Obr Stalin18.30, 20 30, dozw. od lat
gradu 15). A. S nr 49 (P&
14
btantcka 218). A. S nr 16
PRZEDWIOSNfF (Żerom(Ja racza 321. A S. nr 19 BAJKA (Francls:tJkańska sklego 74) „Mały party
(Marsz Stalina 50). A S
dod. zant", dod. „Igrzyska
31) „Dżulbars",
nr 17 IWróblewsklego 54). „Sztuka
w harcer.&kle" g, 18, 20,
rzeźbienia
26)
(Kopernika
A. S nr 28
dozw. od lat 7
koś<:!" g. 18, 20, dozw. REKORD
A S nr 50 CP1otrkowska
(Rzgowska 2)
od lat 7
67). A S nr 53 (Plac Kokawalerskie",
,.Sluby
20)
(Narutowicza
BAŁ.TYK
ćc1eln„ Rl
dod. „Naul'a I technl„Nikt nic nie wie''. ka" nr 12-50 g. 18, 20,
A. s. nr 41 (Al. Kośclusz
kl 48) dyżuruje cod2liennle dod. „Go home", g. dozw. od lat 12
18.30, 18.30, 20.30, dozw.
POŁOŻNICZO•
DYŻUR
ROMA IRzgowsika 84) od lat 14
„Mongolia w ogniu" g,
GINEKOl,OGICZNY
GDYNIA (Przejaizd 2) Program naukowo-ośwla 18, 20, dozw. od lat 12
Dz!A dytu ruJe całą dotowy 31-52, PKF nr 27- \ l MAJA (dawn Robot·
bti 9".Pltal Im dr H. Wolf
powita.sz nlk) - dla ,mlodz. (K1„Czyni
52,
ut. t..aglewnlcka 34.
Pogot

Ratunkowe

ubiegłym

niż

254-łł

,APTEK

- Jo mu pokożę! - rzekł w końcu, gniotąc cynowy kubek w dłoni. - Gamratek mu się zachciewo!... Rebelii mu się
zachciewo!.„ Nie waży sobie nauki, przeto pachołkiem bydzie u mnie! Wołami bydzie jeżdził, gnój bydzie kidoł w polu, drzewo rąboł w lesie! A jeżeli ni, to„. - i cisnął pogię
tym kubkiem.
Pod wieczór Ondraszek wrócił do domu.
- Ty! - rzekł twardo ojciec. - Jutro zaprzągniesz woły
1 pojedziesz z Jurą do lasu. Z Jurą Plintą pojedziesz! Po
drzewo!
Ondraszek zamroczył się. Jeżeli pojedzie wołami przez Janowice do lasu, wszyscy palcami będą go wytykali, głośno się
pośmiewając. I wszyscy kpić będą z niego, że on, Ondraszek,
co ze szlacheckimi synami na jednej ławie szkolnej siedział
i mądrą łaciną dyszkursy z rektorami i magistrami o dalekim świecie wiódł składnie, teraz woły popędza biczem.
Woły powloką się noga za nogą, ociężale, sennie a on pójdzie
koło wozu na Judzkich oczach. Ludzkie oczy zaś będą pełne
piekielnej radości!
- Nie pojadę! - postanowił hardo.
- Co? Prawi~. że nie pojedziesz?
- Rzekłem i powtarzam, że nie pojadę!
Szebesta wstał spoza stołu, wielki, groźny i jął się zbliżać
do Ondraszka. Oto ujmie go w łapy, ciśnie na ławę i zesmaga tyłek powrozem, Wypędzi z niego ów upór, złamie
hardość! A wolę ojcową musi uszanować!
- Więc nie pojedziesz? - zapytał spokojnie, lecz w gło
sie jego wybłyskiwał gniew. - Powiadasz, że nie pojedziesz?
- i sięgnął na . ławę, ujął przygotowany powróz. Złożył go
we dwoje, przystąpił jeszcze bliżej. Powoli zamierza się.„
Zanim jednak uderzył, Ondraszek, patrzący hardo w jego
oczy, sięgnął za pasek po italski nóż. Wydobył go z pochewki,
przygotował do uderzenia.
- Spróbuj bić! - warknął. W oczach latały ognie, twarz
1krzywiła się, usta zacisnęły.
Szebesta osłupiał na widok noża.
4 DZIENNIK ŁODZKI nr 156 (2472)_·
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„s.o.S."
176) dozw.
od
17.30, 19.30,
g.lińskiego
lat 18
Złotno)
SOJUSZ (Nowe
Kullsy ringów" do.d
::Nauki:.. t te.cbnLl~a." n~
13-50 g. 19
(Kilińskiego
STYLOWY
123) „Cienie na torach"
dod. „żerań" g. 18, 20,
dozw. od lat 14
SWIT (Bałucki Rynek 1)
,,Pogromca

ata:mana",

dod. ,.O pu<:bar ZSRR"
g. 18, 20, dozw. od lat 12
TATRY CS1enld@w1cza 40)
„Na are•nie", dod. ,,.Mlo
dz! budują pokój" g.
16, 18, 2ll
WISt.A f Pr"Z4!'1azd 2) „Ak·cja B" do•d. „W kra
ju S0<:Ja!lzmu" nr 2-52,
g, 16, 18, 20, dozw. od
lat 14
Wt.OKNIARZ (Próchnika)
„Na granl<:y" dod. „Ro
zwój form zwJerząt"
g. 16.15, 18.30, 20.30 dozw. od lat 12
WOLNO$:l'
skiego 16)
Paryżu",
mlerze·ńcy

~RADIO• WTOREK,

l

LIPCA.

W!adomości:6.30 7.55, 12.04, 14.00,
17.00, 21.00 23.53
6.50 Muzyka. 7.20 Muzyka rozrywkowa. 8.~o Muzyka barretowa.
11.45 „Głos mają kobiety". 14.15
Utwory Schuberta i Schumanna.
14.30 Kon<:ert. 15.10 Aud. literacka.
15.30 Dla świ<!tlic dziec. - „Profe
sor Przedpotopowicz" odc. 1 po16.00 Rewieści E. Majewskie;;t-0.
cital furtepia·nowy A. Rubinsteina. 17.45 Radiowy poradnik jęz.
18.00 Muz. ludowa w wyk. Kapeli
Ludowej Rozgłośni Sląslciej.' 18.30
„ Wszechnica Radlowa" - wykład
„Ekonomia politycz.na" (II). 19.30
Muz. I aktua•ln. 20.00 Koncert sym
!:on!cr.my. 21.30 Koncert chóru.
2l.45 Aud. liter. 22.15 Reportaż z
IV Międzynarodowego Turnieju
Szachowego. 2.2.20 Gra orkiestra
tanecz.na PR. 23.00 Koncert ork.

i solistów.
ROZGŁOSNIA

ŁODZKA

f1\14pińrlt0W·

„ICarlera w
dod.

„Sprzy-

za Łabą" g.
16.30, 18.30, :MJ.30 - dla
młodz. niedozw.
(ZR1erska 26)
ZA«.:HĘTA
„Spotkanie nad Łabą",
g. 18, 20, dozw. od lat 12

US Wlallomośd dla wsi. 6.20
Aud. dla wsi. 8.30 I 17.15 „Z mikro
fonem przez mia.sto I wieś". 16.20
Muzyka poważna - Divertimento
D·<1ur Mozarta. 16.45 „Sluzynka
wszechnky Radiowej''. 17.30 Pleś
ni ma.sowe. 18.50 Tyg. dźwięk. 19.15
Audy<:ja z <:yklu: „Wykonujemy
pia.n".

rozprowadzi się w Łodzi i województwie

kolporterom I Jl
Przodują<:ym
Listonosze I kolporterzy prasy
z terenu Łodzi I województwa ob· stonouom wręczono J;?O nacród ~
radowali w niedzielę 29 ub. m. posta·el te<:zek, wii!<:zny<:h pl6
nad usprawnieniem metod pra<:y, butów, rękawi<:zelt Itp.
U<:zeostni<:y zjazdu podjęli u<:h~
by umożliwił sprawne zaopatrzenie w prasę stale zwiększają.cą 5'.ę lę, w kt"órej zobowiązali się poP1
li<:zbę czytelników.
<:zyteln!ctwo pra.11y
laryzować
Plan upowszechnienia czytel- książek przez organizowanie prJ
n :ctwa przewiduje rozprowad•e sówel< i zbiorowych dyskusji na'
nie w hr. w Lodzi i woje'Wódz- przeczytanymi artykułami l ~i•
twie 109 milionów egzemplarzy
pism, czyli o 8.850.ooo więcej niż kami.
Zebrani wezwali do wspólzl
w roku ubieglym.
wodnl<:twa w zakresie upowszl
Wypowiedzi listonoszy I !mipor
chnienia prasy, kolporterów I
terów wskazywaly, że osiągnię<:ie
stonoozy z terenu Warsz&-;';7
woJ. wa.rszawsklego. (ba)
ta.kiego rozwoju czyteln!<:twa, by
jedna gazeta na wsi przypadała
na 2 mieszkań<:ów jest możliwe.
wyniki najaktywDowiodły tego
u
niejszy<:h w zdobywaniu <:zytelnl
ków listonoszy. Np. oh. Miehalow
ski z Łęczy<:y zwerbował 800 pre
numeratorów, J, Białek z Działo
szyna - 712, St.ępleń z Kamieńska

„Poslrac~

mórz

w kawiarni

„Egzotyczna"

927.

-

zdarzyć że prz
zwykij
wiedziony
ludzką ciekawością zajrzy n
dyskretnie przez szybę do !.d
ka!u wykaii.czanej od niepd
czasów kawiar~
miętnych
„Egzotycznej". Co wówczas li
baczy? Wnętrze lokalu pd
pomni mu rzeczywiście egz~
tyczną dżung!ę rozmaitych gf!
tów i przyrządów ma!arskid
przysypanych obficie „paty
wieków" czyli zwyklym k~
rzem. A gdy przeniesie wzr.o
na przeciwległą ścianę przebief
nie mu po plecach nerwowi
gościnny
dreszcz. Otóż wizerunek "'
ścianie wyobraża zapewne std'
wys!ę;a
tek (czego domyśli się po krJ
czoraj przybył .do Łodzi matych falach). A!e jaki!
, i(
.
zeispół Op~ry Sląskiej z
Drogi artysto .- malar7u. ,
Ogółem personel
Bytomia.
opery _ z obsadą aktors!{ą 'imieniu wszystkich ludzi znn
zespołami baletowym, chóral~ jqcych. się nieco na ~prawac
nym orkiestoolnym technicz- morskich zwra~amy się do 1!-ld
z apelem: nie produ.ku3c:•
' .
. .
' .
~ym 1 admimstracyJnym - więcej taki<.h wizerunków na
szych statków. Czy przed za
liczy ~koło ~50 osób.
SWÓJ goścmny pobyt w Ło- braniem się do pracy tak trul
dzi Ope:ra Śląska zain.augu- no jest przyjrzeć się jednej
ruje dziś „Strasznym dwo- wielu fotografii statków mor•
rem" Moniuszki. Zespół przy- kich. zamieszczanych w pra'
był do Łodzi własnymi :i;otęż- sie? ·
Może się

Wśród kolporterów z terenu
micJ»k.lego wyróżnili się: ob. Baranowskl z Miejskich Z:i.kł. wodo<:Jągów I Kanaliza<:jl, ob. Szymański z huty „I{ara" w Piotrz kl d'
b s I kl
·
~~;:::. Dorz.ew::g~. z a a ow

chodzień

Opera Śląska przyjechała!
lJziś

pierwszy

W

·

nymi autokarami.

Jak nie wygląda statek - {
.
?PerY: wywołał możemy zobaczyć również nl/f
Pr~YJa~
w_ m1eśc1.e duze :z..amrt:ereso':"'a- malowid!e ściennym w GranJ
me.. świ.adectwem. tego. 3est Hoteiu.

m.

ll!l.

wysprzedanie -

Jesz-

H.A·

cze na kiJlka dni przed przyjaizdem zespołu - całej puli
biletowej na ws:zystkie spektygodnia.
bieżącego
takle
M.in. wysprzedano już ta!kże
bilety :na następny spektakl
„Strasznego dWOiru" na dzień
6 bm.
W chwili obet:nej bilety
sprzedawane są wyłącz.n.ie po
które
cenach normalnych,
od 12.60 zJ. do
się
wahają
24.60 zł. W przedsprzedaży są
one do n.a.bycia w Kasie Teatru ZydoWISikiego (Więckow
skiego 15), w godz. od 10-13
i 17-19. Tamże przyjmowane są zbiorowe zamówienia
(od 10 biletów wzwyż).
Jutro Opera śląska wystawia „Damę Pikową" Cz.aj;kowskiego, a pojutrze balet
(zn)
„Rusałka".

IV

Ośrodek

w

ZPB im. Stalina

Zdrowia

Zaikłady

im. Stalina otrzy•
wczor.a.i nowe ambula'
tori'um lekarskie. Posiada on-0
nowocześnie urządzone 2 ga•
binety internistyczne oraz ga•
binet przeciwwstrząsowy i L::>•
biegowy.
mały

I

W

ambulatorium,

oraz wykwalifikowane ple•
o·rodt"
Nowy
Jęgn.arki.
zdrowia mieści się na tere•
nie zakładów „D!' i jcsl
tego rodzaju pia•
czwartą
cówką ZPB Im. Stalina.

nęła mu w drodze, on zaś, ogarnięty nagłą niemocą,

ciężko na ławie.

- Ty zbóju! - wybełkotał. - To ty z nożem na ojca? ..•
· - Nie jesteś moim ojcem!
- Co? Nie jestem twoim ojcem? A kto jest twoim ojcem?
Może graf Prażma? O, ty podciepiel... syknął i porwany nagłą furią skoczył do syna. Ujęli się za bary, zwalili na podłogę. Wytrącony nóż poleciał z brzękiem. Ondraszek,. przytłoczony ciężarem ojca, usiłował wydobyć się na wierzch,
gryzł go i kopał, ojciec · zaś zanurzył garść w j~g? .wło~ach,
przytrzymywał mu głowę u podłogę, a drugą p1ęsc1ą bił po
twarzy. Ondraszek szuka Szebestowego gardła. D~ugą dło
nią szuka noża koło siebie. Nie ma noża!... Ułap1ł gardło,
zacisnął oburącz. Szebesta zacharczał. Tchu ~rakuje, w
oczach ciemnieje, a poprzez mroki widzi wykrzywioną twarz
Ondraszka. To nie jest twarz O_nd:aszka!... ~aszkara to piekielna, larwa diabelska!. .. Zdusić Ją, zdław1c„„
Zagruchotały liczne buty, skłębił się krzyk ~ izbie, mocne
Szebestę o_d syna, rozd~1elają szeroko.
dłonie odrywają
W gęstwie wzburzonych głosow rozpryskuJe się przejmujący wysoki krzyk matki.
słyszy Szebesta czyjeś
- Nale wójciczku! Wójciczku!
wołanie.

Oprzytomniał powoli, obejrzał się. Widzi koło siebie wytrzeszczone oczy chłopów, po drugiej stronie zaś Ondraszk'l
w ramionach matki.
- Precz! Precz mi z domu! Ty podciepie!.„ - wrzasnął
roztrącając chłopów. Nie doszedł jednak do Ondraszka, który szybko schylił się po nóż na Podłodze, Matka bowiem sta•.

które

czynne przez call\
będzie
dobę pełnią dyżury lekant

siadt

,

Nazajutrz matka udała się piechotą I boso, jak najubo±..i
sza pątniczka, do cudownej Matki Boskiej frydeckiej, żeby;
się jej pol.utoi.yać w udręce i o zmiłowanie prosić.
Frydeck1ej Matki Boskiej nie było już na słupku pod miastem, bo znowu uciekła do zamkowej kaplicy. Tak głosi?
opa.sły i. brudny mnich, kapelan zamkowy, pater Santarius.
Twierdził bowiem, że Matka Boska pogniewała się na słu
pek i na całe miasto za to, że wielebny pan, ksiądz Foldyn
tak niecnie sobie począł, pomagając wagantom i Innym ła
zęgom wykraść wszeteczną stworę Barbarę z Mołdrzyków,
i że za jego również niecną sprawą powstała wtedy rebelia we
Frydku, która moc szkody kosztowała i żywota trojga ludzi
pozbawiła. Wprawdzie za karę przeniesiony został do zape•
dłej Istebnej w górach, do kudłatych ! baranim łoji>m ~·Jrh
nących górali, lecz to nie skutkowało. Fryderka t'anlenka
Maria pogniewała się i na miasto, i na ludzi i uciekła do
zamkowej kaplicy.
Nikt jednak nie wierzył patrowi Santariusowi, zwłaszcza
którzy widzieli, jak w pewną noc pachołcy
że byli tacy,
miejscy z latarniami i pater Santarius zwlekli Matkę Boską
ze słupka i powieźli do zamku. Szemrali wtedy mieszczanie,
szemrali ludzie wsiowi, boć teraz, każdy pacierz w zamko„
wej kaplicy bardzo zdrożał i świeczki również zdrożały.
Trzeba je było bowiem kupić u kościelnego na zamku, gdyż
przyniesione z miasta czy z domu nie były płatne, jak twierdził pater Santarius. Powiadał, że żadna duszyczka za ich
sprawą nie może być od czyśćca wybawiona. A duszyczki
przecież pragną owego wybawienia! Ha, nie ma rady! Trzeba kupić świeczki patra Santariusa!„. Drogie bo drogie, lecz
co począć, kiedy pater Santarius, taki zakon ustanowił!.„
Sz~mrali przeto wszy~cy na owo szachr_ajstwo z Panienk~
Mana. lecz skończyło s1~ na szemraniu.

!U.c.n.r i

Pojadą

Najważniejsi pasażerowie ,Kongres gangsterów w Nicei

na Zlot

Wyniki eliminacji
wojewódzkich
W ubiegłą niedziel~ ząkończone
zootaty 2-dnlowe, przedzlotow~ el!
mlna<:Je młodzletowyeh zes>połów
artY&tyemy'Cll z terenu woj. lódz
kiego, Do eliminacji, które odby
wały się w sa:J! MDK w Łodzi sta
:nęło &O zespołów, w tym 21 chóral
nyc::h, 24 taneczne, 8 lnstrumental
nyeh I 7 r11<:ytatorskich, Łącznie
&IruplaJą one w swyeh 111zerega.ch
około

!.OOO chł<l'p<:ów I dzl<iw<:ząt

mlaste<:zelk 1 ws! naszego woje·
wództwa.
zasrezytne pra.w~ U!dzlału w radosnym łwlęc!e na.szej młodziety
- Zlocie Młodych Przodownlk6w
w Stolicy - wywalezyty sobie w
wyniku
eliminacji na:stępująee
li:

ze~poły:

Chóry Technikum Przemysłowe
1 S:zlkoly Og61no·
kształcąeej :i: Kutna..
Balety ZPDZ. ze Zdu:dsklej Woll, Liceum żeńskiego z
Piotrkowa. I Zakładów Wytwórczych Barwników Chemicznych
„BGrnta" w Zgierzu.
ZespG!y Instrumentalne - szk.o·
go z Pabia,nic

ły ogólnoksztabcące

I ll<:eum z

ży

chlina i TZPW w Tomaszowie oraz zespół re<:yta.tors-ki z II Ll·
ceum TPD w Pabianicach.
wseystkle wymienione zespoły
zostaną
doszkolone na spe<:jal·
nym obozie przygotowawezym w
celu etworzenta j<idnol!tego pro·
gra.mu zlotowe-go, od·dającego eha
r:ikter naszego regionu. (m.)

•
• 1• au f ob usam1• wy.tez
• •dza1ą
• • dziec1• ł o'd zk Ie
•
Poc1ągam1
•
-------do najp!ękniejszych zakąłkÓW kraJU
skie samoloty pod

L

eszek Oliwa jest synem
pracownika „Orbisu" w
Łodzi. Ma lat 12 i w
tej chwili jest zaaferowany je_
dną rzeczą. Wyjazdem. Jedzie na kolonie letn.ie do Ustro
nia Morskiego. Ciągle spogląda
na swoją walizeczkę,
zajada
•
czeresnie
i słucha rad na d rog
·
·
no
ę, a k 1'lk a g od zm
pociąg
""
wiezie go nad piękny Bałtyk.
Tysiące takich L~szk?w i .M~
ryś opuszcza codziennie Łodz.
Biuro turystyczne „Orbisu"
przy ul. Piotrkowskiej 65 od
rana do wieczora żyje tylko jedną sprawą: przygotowaniami wyjazdu łódzkich dzriecj oraz zapewnieniem im jak najle
pszych warunków podróży, by
wygodnie i zdrowo dojechały
do miejsc wypoczynkowych. Radosne i uśmiechnięte ws.iadaJ·ą do autobusów pod opi·eką przewodników „Orbisu" i
Ligi Kobiet ara.z wychowawców szkolnych jadą na dworzec. Tutaj też panuje nastrój
niecodzienny. Dzieci wita nap.is _ wymalowany na wiel. „Jedziemy
ki·m ·""ansparenc1e
na wczasy po radość i zdrowie".

z

Wygodne ,,pulmany"

czystością.
W Łodzi,

p

lśnią

I

G LOS\'a .,
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Pracownicy poszukiwąni

SPRZEDAM partlet '75
m. kw. Wiadomość Bluro Ogłoszeń Piotrkowska
104a
P<>d „Parkiet".
Majstrów na tkalnię l przędzalnię zatrudnią
PIANliNO „Schrodera" natychmiast Mazowieckie Zakłady Przemysłu sprzedam
Obr, Stal!ngra
Wełnianego w Tomaszowie Maz. ul. N. Bar- du 19, m . 4 godz. 18-20.
lickiego nr 23. Zgłoszenia osobiste przyjmu- SPRZEDAM wózek space
je Dział Personalny.
1726-K rowy dla bliźniąt. W!ado
mość Morelowa 12a
Dojazd 13-<ką
(9169-G)
Rutynowaną siłę
biurową ze znajomością
SPRZEDAM ł ad ny kreksięgowości oraz biegłą maszynistkę zatrudni
dens orzechowy, RooseSpółdzielnia Mechaników ul. Piotrkowska 79. velta 2-3 oglądać 15-17
1753-K PEKINCZYKA
(suc?.lkę)
(półtoraroczną) sprzedam.
Stalina
28 tryzjer.
Szwaczki na tkalnię, krojczego (nię) na dzianinę, wykańczarki, kontystę finanse>WP"" Z"- DREWNłACZKI airtystytrudni natychmiast Rzemieślnicza Spółdziel czne oraz pantofle zamszowe poleca sklep PJo,t r
nia BieliźniarzY ,,.Błysk' Łódź, ul. Cz. Hutora kO'Wska 223.
(9235-G)
55 tel. 227-21 (dawniej Strz. Kaniowskich). wmOWKĘ
(centryfugę)
Zgłoszenia osobiste przyjmuje Referat Per- ręc7>ną lub
elektryczną
sonalny,
1750-K kupię lub wydzierżawię.
Oferty Biuro Ogłoszeń
Piotrkowska l04a
pod
Kontystę, kierownika planowania, referenta „Stop".
(9t5 9-Gl
płacy l pracy, maszynistkę I kasjerkę zatru- SPRZEDAM
samochód
4-osobowy, kabrlo
dni zaraz Spółdzielnia Inwalidów Zakłady Kra BMW
!et 6-cylindrowy półtora
wleckie. Zgłoszenia przyjmuje Dział Perso- lltrat.owy. Gumy nowe.
nalny, Łódź, ul. Piotrkowska 73.
1741-K Gdańska 20-4 tel. 214-58

Kuśnierzy,
księgowego

kra.wców, 1><>moc krawiecką oraz
na. wyjazd (mieszkanie zapewnione) zatrudni natychmiast Spółdzielnia „Kuśnierz" Łódź, ul. Piotrkowska 83. Zgłoszenia
osobiste przyjmuje Referat Personalny,
1749-K

Ogłoszenia

drobne

Lll:kAKZB
Dr PIWECKI wewnęt;rzDr TEMl'SKI specjalista ne, płuca, serce 3-7 Piotr
9227 -G)
akóme, weneryczne. wło- ko~a - 35 ·
<
„ów, moczopłciowe Piotr- Dr WOYNO specjalista
kawska ll4.
(9i28-G) ch(}rób Slcórnych, wenezab~rzenla Plclo
Dr MARKIEWICZ s Pee.1a rycznych,
we
Nowotkt 7 !ront,
llsta skó~ne. weneryczne, 10_:11 IS-IB.
(9225-G)
moczopłc1owe. PlotrkO'Wska 1~.
(9243-G)
Dr GLAZER powrócll - KUPIĘ·- „Willis-a" (Łazi
specjal!sta skórne, wene- ka) na chodzie. Telefono
;ry~e ~ Andrzeja 28. wać do godz. 16 nr 142-80
Dr LESNIEWICZ chirurg SPRZEDAM motor do stu
'.Przyjmuje 18-lV Jaracza dni 3 km. Narutowicza
38a tel. 224-09.
(9168-G) 103-3 ll:Odz. 13-16.
Dr REICHE:R specjalista SPRZEDAM dom, ogród,
;weneryczne, skórne, plcio gospodarstwo rolne , Wia
we (zaburzenia) Piotr- domość Ozorków Maszkowsika 14 czwarta - sió· kawska 15.
(9217-G)
dma.
(8025-G)
SPRZEDAMY małe gosDr KOWALSKI i;pecjall- podarstwo, blisko Łodzi.
6ta skórno - weneryczne pośrednictwo, Plac Wol4-7 Piotrkowska 175
noścl 6.
(9010-G)
Dr ANFOROWICZ skór- SPRZEDAM motocykl - z
:rie. weneryczne, kobiece wóz.klem BMW 750, Zar7 Próchnika 8,
chodnia 27a.. Galas,

l

KUPIĘ

lampę

lcwarcową

lub sam palnik. Łódź Zl(ierska 18 sklep hafclar
ski.
(7740-G)
DO sprzedania maszyna
Singer" gabinetowa ul.
Piotrkowska 21-31.

ZAMIENI~

PllAC'li'

STUDENTKA Akademii
Medycznej poszuku,1e po
mieszczenia sublokatorsklego. Oferty Biuro Odo
szeń
Piotrkowska 104a
oo.ct „Alina".
(9236-G)
ZAMIENIĘ poikój, kuchnia, przedpokój na 2 pokoje. kuchnia. Oferty Blu
ro Ogłoszeń Pi-Ottikowska
104a „A".
(7137-G)
I WYCHOW

SEKRETĄRIAT Kursów
Administracyjno - Handlowych IPR, And!"Zeja 4
przyjmuje zapisy na wakacyjny kurs kslęgowo
ścl I maszynopisania.

MASZYNOPISANIA, atenogratl! biurowej. Zapisy
Kursy Stowarzyszenia Ste
nografów-Maszynlstek, Kl
lińskiego 5<1,
PiotrkowLOKAl.B
ska 83
(9111 g)
ZAMIENIĘ
2 pokoje z
kuchnią,
V(Ygody, słone KURSY samochodowe czne na wlększe lub na 2 przyjmują zapisy do 5 lip
razy po pokoju z kuchnią ca. Wólczańska 27.
Llmanowskfel!o 117 m. 3
7GOBV
ZAMIENIĘ pokój na pokó.1, d.zlelnlca obojętna. ŻGUBiONO legltymacJe
nr 498 Nowak:
Wiadomość
Lipowa 58 szkolną
Barba.ra Mroźna 10.
m. 103, III piętro.

·---

Łódzka Fabryka Urządzeń Technicznych
Łódź, ul. Przędzalniana

zakupi dwa

wciągi

33

elektryczne typu

„D EM AG"
o no3ności 1,5 ton każdy, jak również

jeden wózek akumulatorowy 3 ton.
Oferty

składa~

Eicho g oso' w

~~u

WYMIANA GAZOCIĄGU
Niestety policja zbyt jest za
W naszej notatce z 13 ezerwca jęta „wyszukiwaniem elemenwzywaliśmy na pomoc garownię, tów spisku komunistycznego
gdyż osoby mieszkają-ee przy ul. przeciwko państwu", aby moKilińskiego Cod Przejazidu do Na.ru gła zaprzątać sobie głowę „tak

raźnie nie zażądał za.rejestrowania bonu na mydło _ me towlcza) skarżyły się na sllne wy
został z.a.rejestirow.any.
ziewy gazu oraz na nlskle <:lśnleWyn:!ki
bezmyślnej pracy nie, które uniemożliwia korzyeta
wymieni•onych sklepów nie da- nie z gazu.
ły na siebie długo czekać, gdyż Zakła~y Gazownictwa Okręgu
wielu klientów pragnąc wyku Łódzkiego wyjaln.lły nam, :l:e na
pić mydło przekonało się, że wyteJ podanym od.clnku ul. Kl·
odpowi'edru' numerek ne został Uftsklego wymieniany jest główwycię'ty i wobec tego mydło„., ny gazoeląg i wyziewy ulatniają
przepadło. Sądzimy, że właści- się z osa.du na wyJmowany-eh ru·
we władze będą _ tak jak i raeh. Na ezas wykonywanych romy _ zdam·a, z'e artykuły za- bó-t
ciśnienie istotnie ul~gło
bezpieczone do sprzedaży lu- zmnleJ~zenlu. ZGOŁ prost za nadziom pracy winny być sprze- szym pośrednl<:twem konsumen·
dane i że można znaleźć roz- tów, aby w związku z tym nie po
wiązanie tego czysto formal- zostaw lali b ez op Iek1 &paratów ga
nego zagadillienia.
zowy<:h podeza.s palenia się gazu.

pod wylej wymienionym adresem

błahymi" sprawami jak bez-

pieczeństwo ludności.

Przyznać trzeba, że francus
cy gangsterzy i włamywacze
są znakomicie „wyrobieni politycznie". Dobrze orientują
się „co, gdzie i kiedy". Trudno było wyb ć I
ra
epszy moment dla zwołania tego „kon
gresu", aniżeli chwilę obecną,
gdy
Amerykanie
i ich wierny
ł
p·
s uga, may, są zbyt zajęci ro
botą gangsterską na wielką
skalę, by chcieli robić konlk urencJę
· swym
młodszym „ko
legom p0 fachu".
'M. D.

kat'tę

ZGUBIONO
mel- ZGUBIONO leglt. szk<>l·
dunk>01Wą na nazwl6ko ną nr 132 Janina RofioCieślak Marianna, Pabla- nek Konstantynowska u.
nldka 56.
(7801-G)
ZGUBIONO dwie leglt:
ZGUBIONO
legJ.t. Zw. szkolne z Techn!!kum Bu
Zaw. Wiliński M!ecey- dowy Maszyn. W!lgooklej
slaiw Al. 1 Maja 18-14.
Ireny i Tyl Barbary.
SKRADZIONO legit. Zw.
ZGUBIONO portmonetkę zaw. Włókniarzy 1 wejś
c~arną z bonami mlęsno- ciówkę fabryczną na na
tłuszczowym!
na l!p!ec.
Tele-ck! Narutowicza no. zwisko Jan Porzyczka,
Abramowskiego 13 m. 4b.

,

I Chodników w Tomaszowie Maz. ul. Waryń
skiego 2 przypomina, że stosownie do u-

Tomaszowska Fabryka Dywanów

chwały Rady Państwa

ZGUBIONO legit. tram- ZAGUBIONO legitymację
wajo.wą na nazwisko Sta tramwajową, Ligi Kobiet,
nLsława Filipowicz Zgier Ubezpleczalnl Społecznej,
ska 83.
(7626-G) zw. Zaw. Sałata Helena,
Kllińsklego 153.
ZGUBIONO świadectwo
malej matury XIII PGiL SKRADZIONO kartę mel
Górewlcz Franciszek, Ko dunitową Filipiak Stanisyn!erów &la. • (7557-G) sława Plac Kościelny 8-3
ZGUBI·O'NO

wejśc:lówkę

Inne dokumenty. Nowak Marian Płocka 44.
(7558-G)

fabryczną

l

SKRADZIONO kartę mel
dunkową, legit, zw. Zaw.
I legit. służbową Centra
li Handlowej Pnemysłu
Drzewnego na nazwisko
Teresa Gallas, Podrzeczna 14.
(7538-G)

ZGUBIONO

kartę

dniem przyjęć jest najbliższy dzień powszedni tygodnia.

melhan-

dunkową, koncesję
dlową,
wyciąg
ksiąg

z

ludności.

siak z.am.
ska 16,

i Rady Ministrów

z dnia 14. 12.1950 roku wszelkie zażalenia
i odwołania załatwia dyrektor lub jego za_
stępca w soboty od godz. 12 do 14. Jeśli
w sobotę przypada dzień wolny od pracy,

I

NAUKA
ZAOFl„AR

p.-O..;T..;R.;.Z;..E_B.;;..N'"'A--go_s_p_o_s,.,la-d"!'o-I
lekarza do 2 osób na wy
jazd do warszawy. Refe
rencje konieczne. Zgłaszać się wtorek 1 środa
od 4 po południu. Poludn!owa 8 m. 1 Perla.
POTRZEBNA uczennica
do pracowni sukien. Nawrot 7-6 Wierzbicka.

d '•
po w OJ ny m

9'j

1 pokój w t.o
dz! ul. Andrzeja 28 m. 21
na pokój z kuchnią w
Piott'kow!e.
(7615-G)
ZAMIENIĘ pokój z kuch
nią na 2 pokoje z kuchnią . K1Uńsk!ego
lSl-39·
godz. 16-18.
(7604-G)
MAŁEGQ lokalu handlowego pos:i:ukuję. Pohldnio
wa 32 m. 13 front 17-19
ZAMIENIĘ ładny pok Ó l
z używalnością ku<:hnl 1
wygód przy ul. Zielonej
na pokój lub 2 z kuchnią
Tel 122-29 dzwonić od
7-lO.
(9216-G)
ZAMIENIĘ pokój na po
kój - kuchnia.
Oferty
Biuro Ogt-0szeń Plotrkow
!Mea 104a pod „12".
ZAMIENIĘ
pokój
na
Piotrkowskiej na pokój
z kuchnią ewent. z uży
wa.lnośc!ą kuchni. Oferty
Biuro Ogłoszeń Plotrkow
ska 104a „100".

f d

Em'I Sf

N

tak jak i na inJest zrozumiałe,
że jeśli
nych dworcach przygotowano ktoś rejestruje bony mięsnopunkty żywnościowe. Pracow- tłusz· czow.e to czyni to w celu
nicy PKP z prawdziwą troską otrzymania wszystkich artyk~rozmieszczają dZieci po wa- łów będąc~ch w t~ skl~p1e
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srodki piorące, to
P. Danewskl - Od:Pis 11stu Pa- Paryża dzieci będą bawić się koTuSument podając kartkę <:Io
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3·ch technologów, 1-go technika, tokarzy, ślu
sarzy I robotników zatrudnią od zaraz Łódz
kie Zakłady Maszyn Włókienniczych w Łodzi
ul. Niciarniana 41-45. Zgłoszenia przyjmuje
Dział Kadr.
1751-K

zamożniejszych miesz- hrabiny

ryglują
szczelnie
Nicei padł „blady drzwi, nie ośmielając się ani
strach".
Posiadacze gotówki na chwilę wyjść z domu. W
czy kosz.towności dostają gę- nocy nie odważają się zmrużyć
flagą ONZ siej skórki. Rentierzy i stare oka.
skiej i urzekającym szumie la- burzą domy dziecka - zabijaOt jak podaje prasa fransów. Dzieci robotników Pary- ją dzieci, niszczą dworce kolecusk~'. w mieście tym odbywa
ża, Londynu, Nowego Jorku, jowe i szpitale.
rO •
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Hamburga. Dzieci dla których
się w tej chwili niezwykły kon
cały rok jest jednakowy - to
• • •
ffappaporł
gres. Ze wszystkich stron Fran
znaczy głodny i które zapom'
•
cji zjechały się takie „wybitniały już, co to jest radość
a dworcu Kaliskim w
ne osobistości" jak gangstewakacji.
Łodzi ruch niecodzieinrzy, alfonsi, włamywacze, ban
ny. Długi
wąż wagonów,
dyci, kieszonkowcy i różne in• • •
w oknach
przedz!'ało'w
małe J"Ubs"lałem
ne typy spod ciemnej gwiazdy,
główki· dziecięce. Ostatnie słow ub. nledz!elę w sali konl·e· aby „omówić nową, korzystną
wU~troniu Mors~im rob?- ; a r:;~~niia. Ra.dy, ~rze~~~ ren-eyjnej Stronnletwa Demokra- dla ruch sytuację wytworzotmcy w szybkim tempie i. Y
· ~odeJ~ame
ty-ezneg:o odbyła slę zorgan!zowa- ną we Francji dzięki okupakończą ostatnie prace ~otne są oczy zegnaJą~y?h: ~o na staraniem Zrzenenla Prawni· cji amerykańskiej" (cytowane
przy budOwie ośrodka kolonij- ~~ :o~~ę gs:;iutne . odJezdzaJą- ków Połskieh uroezystość obeho· według „Humanite"). Ustalonego dla dzieci. Za kilka dni w c · . e
Y pociąg rusza, z du 15-le<:ia urodzin 1 50-le<Cia pra- no nawet porządek obrad, kt6
przyjadą tutaj dziewczynki -1 ·yagonowl ~a perony wpada cy naukowej Prezesa Sądu Naj- ry przewiduje m. in. określechłopcy z odległej o setki ki- z wa me 0 a.
wyższego w stanie spoczynku, a nie stref, w których prostytut
lometrów Łodzi, by nad polPo szynach srebrzystych
obeenle profesora zwyezajnego ki mogłyby wykonywać swój
skim Bałtykiem nabrać sił do
w dal pociągi jadą
Uniwersytetu Ł<>dzk<lego dr zawód pod1::zas pobytu okrędalszej nauki.
wiozą dzieci na wieś
Emila Stanisława Rappaporta.
tów amerykańskich, „uregulo
•
P<> słońce i radość.„
Wybitny ten uczony, autor wie- wanie" sprawy przemytu paNa .franc~skiej R1;ii:rlerze nie
lu dzieł 1 publ!kacjl prawnych, pierosów amerykańskich w C'?
ma. o.srodkow. kolom1nych dla
Do widzenia. Do zobaczenia wielokrotny reprezentant poLs.ldej
d
b
„uzdrowienia" czarnego ryn
~iec1 ro ot~1czych: Są nato- po wakacjach. Wracajcie zdro postępowej myśli prawniczej na lu
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1
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Ktoś mógłby powiedzieć:
a~e tylko dla bank~erow i wiel pow1ewaJą z okien wagonow chu obroilców pokoju w Łodzi. czegóż obawiają się czcigodni
kich prze~;:słowco.w.
, !białe chusteczki.
--W dalekieJ Kore1 amerykan
Leon Jankowski
ł
bogacze Nicei, skoro jest poli
cja, „wypróbowana, dzielrul
policja
francuska"?
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Spółdzielnia 1pożywców w To-I

maszowie Maz. ul. Zgorzelicka 34 przypo_

(9234-G)

mina, że stosownie do uchwały Rady Pań·

ZGUBIONO kartę meldunkową Irena Koza,necka Łódź, ul. Bojowników
Getta Warszawskiego 10.

stwa i Rady MinLstrów z dnia 14. 12. 195(

ZGUBIONO kartę melZGUBIONO
ks!ążeca:kę
dunkową, legit. Zw. Zaw.
Ubezpieczalni Spot. Ro· legit, ZMP na nazwisko
man Natalia, Batorego 62 Barbara Chądzyńska ~
Wschodnia 59.
(7731-G)
SKRADZIONO pieczątkę - - - - - - - - - - 0 brzmieniu: Elektryczne ZGUBIONO
kartę
melpodnoszenie
oczek
B . dunkową Władysława Hi!
Skarżyński, Więckowskie debrand
Łódź, Brzezińgo a.
774
ska 67.
< !-G)
ZGUBIONO 2 karty mel- ZGUBIONO kartę meldunkowe na nazwisko dunkową Grzelązka FeKusiak Zygmunt 1 Ku- liks Limanowskiego 86
sia~ Zofia
wieś Fel!cj anów gm . Długie
ZGUBIONO kartę mel·
dunkO'Wą J'anlna Lewiń
ZGUBIONO 26 czerwca w ska Łódź, Nawrot 101.
Łodzi
prawo jazdy kat.
II na nazwisko Ryszard ZGUBIONO kartę melKo'.!:lelewskl. Adres Jagle dunkową Robert Feder,
lonów pow. Pasłęk gm. Łódź, Wschodnia 27-18
Młynary .
(9224-G)
ZGUBIONO kartę melZGUBIONO leglt. Zw. dunkową nr 24986 Zofia
Nauczyc!el!!lldego 134717, le Dolniak Bazarna 10.
gitymację
Ubezpleczalnl
Społ. Sul Rachela Próch- ZGUBIONO
kartę
melnika 21.
(7613-G) dunkową
Helena Groblewska ul. SwierczewSKRADZIONO leglt. stu sklego 47-14
(7744-G)
dencką nr 1061
Gładysz
Barbara Słowackiego 11. ZGUB,IONO kartę meldunkową
Roman StaniZGUBIONO leglt. Zw. sława Batorego 62
zaw. nr 134565 Irena Orłowska.
(7694-G) ZGUBIONO kartę meldunkową
Cybyla LeokaZGUBIONO leglt. Ubezp. dla Łódź, PlotrkowSlka 273
Spol. Jadwiga MuszyńSlka m. 8.
(7547-G)
Wojska Polskiego 40.
ZGUBIONO kartę melZGUBIONO wejściówkę dunkową Nazwisko Mafabryczną, leglt. tramwa- r!an Budziejewski, MielJową .
Leokadia Kowal· czarskiego 19--15.
czyk Nowotki 8.
ZGUBIONO kartę melZGUBIONO leglt. Ubezp rtunkową
na nazwisko
Spol Józef Pddzlejewskl Zofla Grzegorzewska Spa·cerowa 7.
(7730-G) Słowiańska 19.
(7625-G)
:0-3-11734 .

roku wszelkie zażalenia i odwołania zała
twia dyrektor lub jego zastępca w środy
od godz. 18 do 20. Jeśli w środę przypada
dzień wolny od pracy, dniem przyjęć jest
najbliższy dzień powszedni tygodnia.

kartę melna nazwisko
Chnielewsk!,
Żeromskiego 34.
(7609-G)

ZGUBIONO
dunkową

Eugeniusz

ZGUBIONO kartę mel·
dunkową
na na:r:wlsko
Filipczak Jadwiga, Łódt
Nawrot 04-96-10.

kartę
mel- ZGUBIONO kartę melna nazwisko dunkową
na nazwis.!to
Irena Karlikowska, Luto Iwona Richter Przejazd
mterska 77
(7546-G) 21f-11.
(7710-G)

ZGUBIONO
dunkową

mel- ZGUBlONO kartę melna nazwisko
nazwisko dunkową
Międzyle· Michalak Ja111lna zam. w
Czarmysk!ej, gm.
s1!._~:V_:__Turek. (7697-G) Woli
Wodzierady pow. Łask.
ZGUBIONO kartę meldunkową
na nazw1sko ZGUBIONO kartę rzemte
Jadwiga Zygmunczyk - ślniczą nr rej. 4291 na na
Łódź, Wólczańska 91-14
zwl&k:o Krel Nuchem.
ZGUBIONO

kartę

na
Jan Dachman
dunkową
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Poważna porażka ~okserów wrnkniarza

Przesilenie w sekcji boksęrskleJ sowi, a Jaskułę zdyskwallflkow&
trwa w dalszym cią no ia nieczystą walkę z Jędrzy
gu, NajlepleJ o tym świadczy cho kiem.
w druglm meczu ligowym
clatby ostat.nlo uzyskany wynik
w meczu Gward!a - Włókniarz. CWKS wygrał 12:8 z Kolejarzem.
Łodzianie prze·grali 1:19.
A więc
tylko Jeden z zawodników, w tym
'
wypadku Anielak zremisował z
Potockim. Pozostali reprezentanci Wł6kniarza przegrali l co gorsza, że w wadze średniej nie wyzgłoszenia
stawil! przeciwnika, który miał
Zgłoszenia do wyścigu
spotkać się z Kolczyńskim.
koLarskiego
o pucha1'
Wynil<I:
tworzą jednak wiosny. Ponie- ongiś napastnik śląska. To saprzechodni
red.akcji
waż pozostali
partnerzy nie mo da się powiedzieć i o Tram Anielak zr&mlsował z Potockim,
Gdy~y bokDziennika Łódzkiego".
posiedli w dostatecznym stop- piszu,
serowi
Goś
Jaśkowskim,
Alsze- Szaliński przegrał po zaciętej wal
;rzyjmowane są w dalniu
ce z Tyczyńskim, Olczyk wypunk
odpowiedniej techniki, rze •
o:iańskiemu wyszym ciągu codziennie w
FAC zaprezentował się w Ło
padło
walczyć
W sumie drużyna polska nie towany zGstał przez Beka Il, Mar
sekretariacie
redakcji,
dzi, jako drużyna przyszłości. wypadła najlepiej. Atak spra- cinkowskl przegrał po ciekawej
z
KasperczaŁódź, ul. Piotrkowska 96
I właśnie dlatego od piłkarzy wiał wrażenie całkowicie roz- walce z Komudą, Scigała został
kiem, reprezenIII piętro tei. 20-985.
polskich wymagaliśmy o wiele klejonej formacji. Jedynie od zdyskwalifikowany w walce z Piń
tant ciężkiego
Wyścig odbędzie się 13
więcej,
niż zademonstrowali czasu do czasu WYCZuwało się sklm, Nagajskl pnegral z Wiszem,
kalibru znalaoni podczas ostatniego egza- z trybuny, że chłopcy ci umie- Kolczyński zdobył punkty walko·
lipca.
złby się oczyminu.
wiście w nieją bezwzględnie więcej, niż to werem, Gieraga poddał się KranDopiero po zawodach, po do pokazali na boisku Włóknia
zwykle kłopot
liwej sytuacji.
kładnyni
przeanalizowaniu rza. Lecz i ten ubogi repertuar
przebiegu gry, większość kibi- pozwolił piątce napadu na roz
Przegrać
z
przedstawicieców napewno złagodziła swą winięcie pełnej ofensywy w
lem wagi mukrytykę.
polu. I gdyby WYkorzystano
szej
duży
.Przynajmndej około 5 proc. z wygrali sztafetę Expressu Ilustrowanego
wstyd, wygrać
Przyzwyczailiśmy się już do niezliczonej ilc;'ki dogodnych
żaden suktego, że Polacy nacierają z ca sytuacji do strzału, rezultat
Lekkoatleci WKS Wrocław stwo niemal na ostatnich metces.
łym impetem, odważnie wkra- bramkowy wypadłby ba1·dziej zdobyli nagrodę przechodnią rach, wyprzedzając przed taś
czają w bezpośrednie pojedyn pomyślnie.
Redakcji „Expressu Ilustrowa- mą finiszującego biegacza z
W podobnej
ki, które niejednokrotnie koń.
nego",
zwyciężając sztafety Bydgoszczy.
sytuacji znalaczyły się dość przykro dla poStartowało 11 sztafet w tym
WKS Bydgoszcz, Kolejarza z
CZY JECHAC NA OLIMzła się w nieszczególnych zawodników. Gdyni oraz Włókniarza łódz 5 zamiejscowych.
PIADĘ.
dzielę
piłkarKap.tan drużyny polsk1eJ
Cieślik
wrę-cza ko- świadczyły 0 tym liczne konkiego.
ska
drużyna
ledze swemu z FAC pro porzec I wiązankę kwia tuzje. W niedzielę natomiast
z
W biegu nie_startowali lekPolski, przewitów. Obok sędziowie liniowi Naporskl l Gra- wyczuwało się daleko posunię
FAC-em WY graliśmy 3: 1.
dziana na wybowsk.I.
Fot. L. OleJntczak tą ostrożność. Czy był to brak Dwie bramki strzelił głową koatleci Gwardii z Wrocławia,
jazd do Helsiambicji? Tego rodzaju zarzut Alszer, a jedną z rzutu kar- którzy wygrali w roku ubieg- '9
Dziś
miały się odbyć zawody
nek. Ostatnim jej egzaminato- się zrozumiała, jeżeli zostanie krzywdziłby naszych reprezen nego uzyskał Cieślik. Nasuwa łym. Nagroda po raz drugi porem była jedenastka wiedeQ.- zaopatrzona krótkim wyjaśnie tantów, którzy w szatni przed się więc najbardziej aktualne wędrowała do Wrocławia z tą bokserskie w ramach przeprowaskiego FAC, który reprezen- niem.
zawodami otrzymali od SWYCh pytanie: Jechać do Helsinek, tylko różnicą, że posiadaczem dzanych „wtorków". D<>wiadujejej stało się· inne zrzeseenie.
my się, że począwszy od dziś natuje robotnicze przedmieście
Przedolimpijscy egzamina- trenerów polecenie zachowa- czy siedzieć w domu?
Na całej trasie 7 X 2000 m to stąpl przerwa w organizowanych
Wiednia Floridsdorf i mimo torzy zespołu polskiego
od nia ostrożności. Zresztą i bez Bezwzg!ę\lnie jechać! w tej czyła
się zażarta walka o każ- spotkaniach
propagandowych ze
kilku rewelacyjnych zwycię- wie.lu. lat nie mogli zm.onto: tego. pol~cenia tym razem wi~ chwili jest zresztą stanowczo dy
metr. Wojskowi z Wrncła-.1 względu na okres wakacyjny mło
stw, m. in. nad Rapidem i wac silnego zespo.łu, pon.iewaz kszosc me zdradzała. by <:hęc1 Już za późno na głębsze rozAustrią, FAC w tabelce ligo- kluby zawodowe Jak rekmy -do ryzykownej walki o piłkę, ważania. Zresztą nie ma ku te- wia zapewnili sobie zwyclę- dzieży.
wej uplasował się na 9-tym
mu poważnych powodów Niemiejscu.
potrzebnie zaostrzyliśmy· w oTak daleka pozycja stanie
statnich czasach „apetyt'' i pod
wyższyliśmy
nasze wymaga.
nia. Jeszcze dwa miesiące temu mówiło srlę głośno, że dru
zaciętej
żyna polska jedzie na Olimpia
dę po naukę, dziś natomiast
• ZATOPEK przebiegł ostatliczymy na sukcesy, Chcemy
nio 5 km w czasie 14.17,6, a na
z~ale~ć się w ogólnej klasy10 km miał 30.28,4. Natomiast
f1kaCJi wśród najlepszych dru
Zatopkowa w oszczepie miała
żyn świata.
46.62.
Same aspiracje jednak nie
TOROWCY Włókniarza star
wystarczą. Wiele już zrobiono,
towali w Szczecinie zwycięża
ale przy największym tempie,
jąc w czwórmeczu zrzeszenioprzy
najbardziej
idealnym
wym. Wyścig na 25 km WYgrał
szkoleniu, trudno w ciągu krót
Trytek. Na drugim miejscu Bramkarz FAC Valentin roblnzo nuje, ale piłka trafia w słupek kiego czasu wyplenić u repreBek. Włókniarze w ogólnej
1 Idzie w aut
zentacyjnych graczy wszystkie
Fot. L. Olejniczak
punktacji wygrali przed Gwar
popełniane dotąd błędy . Tego
dią, CWKS i Ogniwem.
co roku wyławiały najlepszych bo przecież w perspektywie rodzaju praca obliczona jest
W WARSZAWIE startowali zawodników FAC.
jest wyjazd do Helsinek. Olim na długie lata. Szybsze efekty
łucznicy łódzcy, którzy w trójTo zmuszało FAC do uzu- piada a więc wielka atrakcja osiągnąć można jedynie z młod
(60)
boju krótkodystansowym, uzy pełnienia luk w drużynie mło- dla każdego sportowca.
Uprac. Jaroslawa Niecieckze~o
szymi zawodnikami, którzy z
skując 1.747 pkt.,
ustanowili dymi
piłkarzami.
Ostatnio
Ale 0 przebiegu meczu tym natury rzeczy są bardziej poCzekałam z niecierpliwością kord ten WYno.-szący 30.11,4
noWY rekord Polski. Indywi- trzech z nich: bramkarz Wa- razem decydowała nie tylko datni w nauce niż rutynowani
na rozpoczęcie rzutów dys- ustanowiony był w 1932 r. w
dualnie wygrał Just, a zespoło lentin.
środkowy napastnik ambicla. Drużyna polska spra- gracze. Na ich szkolenie mu- kiem. W pierws.zej kolejce Los Angeles. Nowy rekorwo drużyna łódzka pokonała Mittasch
i
lewoskrzydłoWY wiała wrażenie przemęczonej simy więc położyć szczególnie
rzuciłam ponad 38 m. W dr.J- dzistą wstał Czech Emil Zazespół Warszawy.
Kubick bronili barw Austrii Uwidaczniało się to szczegół- duży nacisk.
gim rzucie poprawiłam pn- topek, który wygrał w dos.koNA KORTACH CWKS odby w reprezentacji juniorów. Po- nie przy szybkich startach. Na
Jeżeli na Olimpiadę ł na ko
ło się spotkanie finałowe w nadto obrońca Smetana grał wet Cieślik, do niedawna je- rzyści jakie ona nam przynie- wie o metr. Były to elimina- nałym czasie 29.59,6.
Zakwalifikowałam
się
Największą
mwpodzianką
grze podwójnej o mistrzostwo w barwach II reprezentacji den spośród niewielu orłów w s-ie będziemv patrzyć jedynie cje.
do finału. Najgroźaiejszą mo- tego ' )~egu było wycofanie się
Warszawy. Mistrzowską parą Austrii
przeciw Szwajcarii. naszym ZPspole wypadł dość z punktu widzenia naszych po
zostali: Olejniszyn - Trechciń Wszyscy wymienieni zawodni- słabo i nie wiele momentów czątkowych założeń, wyjazd ją rywalką okazała się Fran- słynnego Fin.a Viljo Heino.
euzka
Ostermayer
oraz Syn kraju tysiąca jezior, maski.
cy brali udział w niedzielnym przypominało nam, iż na boi- naszych reprezentantów jest
Włoszka Cordic.le.
Wszystkie Jący za sobą wspaniałą kaneSZTAFETA KOBIET 4X200 meczu. Cztery jaskółki nie sku uwija .się za piłką groźny bezwzględnie celowy,
one w fi.uale przekroczy;,; rę długodystansowca, skapim startując w skład;-;ie Arndt,
40 m. w ostatniej kolejce tulował tym razem po prze•
Szwajkowska, Minnicka i Borzutów. Widziałam, że mało biegnięciu 16 okrążeń toru.
cianówna ustanowiła nowy remi brakuje, żeby zdobyć złoty Bieg Zatopka WYwarł
na
kord Polski czasem - 1.43,8.
medal, ale niestety nie potra- mnie niezapomniane wraże
PIŁKARZE Kolejarza pokofiłam przekwczyć 40 m. NaJ- n,e,
Okazało się potem,
ze
nali zespół CWKS 2:1.
lepszy mój wynik w finale ten sam biegacz w biegu na
Reprezentacja piłkarska Bubył 39.39.
5 km potrafił zdobyc drugie
dapesztu pokonała Viennę 5:3.
Zwyciężyła
Francuz.ka O- miejsce.
MECZ HOKEJA na trawie
stermayer
wynik.iem 41.92,
Nielada emocje przeżywarozegrany w Warszawie mię
rybuny na moment zamarły. bltcznoścl wiele emocji - poml- wać się do egzaminów na Poli- druga Cordiale 40.19, trzecia łam również śledząc przeddzy Spójnią a wiedeńską druzrob1ła
się cisza,
jakby na mo tego, że mecz odbył aię bez technice, jako, te nauka pierw- Maze.as - Francja, n.a czwar- biegi na 100 m. Uzyskiwano
żyną AHC zakończył się zde- meczu nikogo nie było. Przyczy- najlepszego żużlowca Ogniwa sza a potem sport. Dzięki temu tym miejscu byłam ja, a za czasy . 10,5 i 10,4. Czekałam
cydowanym zwycięstwem na- ną tego był zawodnik Unii - St. szwendrow•klego, który musiał Olejniczak z Unii mógł „bezkar- mną Austriaczka Hedger i Ho- na iewelacje w skoku wzwyż.
szych kandydatów na wyjazd Glapiak, który prowadził przez pozostać w domu, by przygoto- nie" wygrywać wszystkie starty. lenderka
Nie6ing.
Wyniki Skakali już teraz sami finawszystkle okrążenia w ostatnim
na Olimpiadę 9:1.
Ognlwo wygrało tylko jeden tj. mówiły wyrażnie, że żadna z liści. Sądził.am, że i tym rameczu żużlowego Unia Drużyna nasza przewyższała biegu
Pląty bieg w którym Puper <0 > zawodniczek nie stanowiła z.em poprzeczka znajdL.ie się
Austriaków pod
względem ogniwo Łódź. Na 10 m 'przed menie c1ał sle zamknąć Cichowskie- groźnej konkurencji dla ra- na wysokości ponad 2 m, ale
tą Glapiak spada z maszyny. Letechnicznym i strzał,,wym.
mu (U) 1 pierwszy przeciął metę. dzieckiej dyskobolki
Dum- niestety Winter z Australii
ciutkl
„Jap"
orząc tutel kierowW DOSKONAŁEJ formie
Czasy na ogół byty słabe - .i:a- bad.ze.
zdobywając zołty medal przenicą przechodzi przez metę a za
znajduje się Holenderka Blanwodnicy walczyl! raczej o punkty
Sama nie wiedziałam, C?.:y szedł wysokość tylko
198.
kers-Kohn. Ustanowiła ona sze motorem ś!Jzga się po torze GlaNajlepszy czas dnia uzyskał Olej mam się cieszyć z czwartego Francuzi w skrytości ducha
reg
wspaniałych
wyników. piak. Wszystk-0 to trwało ułamek
nlczak - 124,7. Motocykliści unu punktowanego miejsca, czy żałowali, ż1. nie wyznaczyli
I tak na 100 m - 11,4, na 200 sekundy, ale mogło mleć przykre
pokazali jazdę zespołową . Ich c1ru też smucić, że nie potrafiłam do skoku Pa::-a Gallo jedynie
m _ 23,7, a w biegu na 80 m następstwa. Bowiem za Glapiag1 zawodnik starał się zawsze u- w
decydującym
momencie ze względu na kolor
jego
przez płotki ustanowiła rekord klem pędzili tuż tu~ KraJewskl I
plasować za prowadzącym wyścig zdobyt:
się na rzut taki jak skóry.
Stracili przez to meStawecki z Ogniwa, siedząc mu
kGlegą - by w ten sposób zam- na
+.reningu. Ochłonęłam z dal
świata - 11 sek.
• prawie na kółku. Ale Glapeckl to
PIĄTKOWSKI z Włókniarza
knąć drogę przy bandzie konku- wrażenia dopiero,
gdy znaPo poWTocie
do w!osld
konstantynowskiego rzucił' dys wyJrawny jeździec nie stracił orentom.
lazłam się wśród swoich ko- olimpijskiej nie mogłam uspo
rhmtacjJ I S'Lybko umknął pod
klem w ramaeh mistrzostw ju bandę toru. zaw<>dnlcy szczę~liwie
w a biegu Cichowski (U) robił lei;ów.
koić się. Miałam coś w roniorów 43,54.
wyminęli maszynę - zawalidrogę
to tak gorliwie, te at otrzyma!
Za\\ iodla Sinora<lzka, która dzaju wyrzutów
sumienia,
BIEGACZ Niemiec zachod- kończąc w ten sprn;ób mecz bez
ostrzeżenie za nieprawidłową Ja- nie zakwalifikowała się do chociaż nikt mi nie czynił
nich Lueg w biegu na 1.500 m poważnieJszego wypadku.
zdę, na niekorzyść Pr6chniaka CO) rzu)ów finałOWYCh w o.szcze- wymówek.
Następnego dnia
wyrównał rekord świata Upadek miał także Inny zawad
Łodzianie nie mogąc zdobyć pie. Miała ona rzuty w gra- wybrałam się oczywiście po3.43.0. Dotychczas identyczny nlk Unti - Okoniewski, który wal
pterwsr.i:ych mleJsc - walczyli u- n!..:acb 32 - 34 m.
nownie na stadion. Miał się
czas osiągnęło tylko dwóch cząc zacięcie na wirażu z Puperem
parcie o 2 1 3 lokaty, co tm się
W tym samym dniu gdy przecież odbyć finał biegu na
biegaczy, a mianowicie Haegg z Ogniwa - wywinął kozia raczęsto udawało. Tylko dzięki te- rzucałam dyskiem, odbył sięl 100 m,
a pamiętam dobrze
. i Strand.
zem z maszyną. Chciał Jechać da
mu przegrali mecz w niewysokim fantastyczny bieg na 10.000 jak przed 12 laty fantastycz· SZWAJCARIA wygrała w lej, ale sędzia „wymachał" go
stGsunku ai do i2 punktów, Orga- m. Padł dutych..:zasowy re- nie biegł Ovens ustalając ieOleJn!czak pierwszy na wirażu
nlzac1a zawo~ów dobra - widzów kord olimpijski, należący do koxd świata 10,2.
meczu piłkarskim z rep. Nie- chOrąglewką .
(J)
' ·.\..Janusza _Kusocińskiego. _.Remiec zachodnich 3:2.
. •
(c. d. n.)
w~zystkle biegi dostarczyły pu _wyścigów mio~;1~~lowyeh na _i_>k_:.__7 !Ys.

Czy po meczu z ·FAC
drużyna

polska

.zasłużyła

Włókniarza

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

Przyf mujemy

na wyjazd do Helsinek

Lekkoatleci WKS Wrocław

Przerwa na ringu"

W telegraficznym
skrócie

Podczas
obrony

Motorem po iuilu

Zacięta
T

~ DZIENNIK ŁÓDZKI

nr 156 T247Ż)

wa lka
I

łodzian

o punkty

