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Czyn Lipcowy

6 i pół miliona zł
przekroczyła już
wartość zobowiązań

budowlanych
w

CENA 15

rr.

Będziemy

-

walczyli o rozszerzeni':
i umocnienie gospodarki soc;alisłycznej na wsi

DZIENNIK

list uczestników Zjazdu Korespondentów Chłopskich

l,ODZKI

dalszym cigu napływają
zobowią7.ania tudowlanych z
Łodzi I województwa pragną
cych wzmo:i:{)nym
wysiłkiem Rok VIII nr 158 (2474)
11czclć 8 rocznice PKWN. War
tość tych zobowiązań przekroczyła ju:t: 5 i pół miliona zł.
Dumny meldunek złożyli ro
botnicy Zjednoczenia Budownictwa. l\iie.lskiego, wznoszą
"ych osiedle na starym Mieście. Dzięki podjętym _zobowią
ir.aniom wykończyli om przedterminowo 1089 Izb. (k)

do Prezydenta RP

Uczestnicy Krajowego Zjazdu Korespondentów Chlopskich przesłaii do Prezydenta R. P. Boieslawa Bieruta iist,
Łódź, czwartek 3 lipca 1952 r. w którym czytamy m. in.:

Depesza Przewodniczącego

KC PZPR

Bieruta
Jacques Duclos

obsłużą przodu:ący

<l zie w i a rz-e

WARSZAWA, %. 1, - W ZWIĄZKU Z UWOLNIENIEM Z Wll~·
Trzej dziewiarze z ZPDz im. ZIENIA SEKRETARZA l''RANCUSKIEJ PARTII KOMUNISTYCZ'Buczka, wchodzący w skład 27 SEJ JACQUES DUCLOS - PRZEWODNICZĄCY KC PZPR DOLE·
grupy
związkowej
oddziału SŁAW BIERUT PRZESLAL NA JEGO RĘCE DEPESZĘ TRESCI
workowego l\farian Wosz- NASTĘPUJĄCEJ:
"l!ilński, Leon Rogowski i IreDO
neusz Barylski przeszli z 0bsłu
TOWAR2tYSZA
gi 40 maszyn oczkarkowych na
JAC~UES DUCLOS
48, przy Produkcji dzianiny
półwełnianej.
SEKRETARZA FRANCUSIUEJ
Przechodząc na wielowarsz
PARTII KOMUNISTYCZNEJ
tat-0wość przodu.iący dziewiarze zobowląza.It się nie obniw związku "' uwolnieniem
żać wydajriości, uzyskać jak
przesyłam
Was z więzienia,
We
wto1·ek
o
goda.
n
Dudo,;
najlepszą .iakość i małe zuży
Wam Towarzy5zu Duelos - w
cie Igieł.
w towarzystwie swe·go lekarza
imieniu
Jiomitc·tu Centralnego
I mallionk!
opuści!
więzienie
Zjednoezonej
Partii
1 Pol•sl<iej
Sanie, udając 6lę samochodem I Robotnkzej I w swoim włas·
nyru - gorące, brater.sk!e podo domu. Członkowie Biura Poz.drowi-t::nia.
lltyeznego KC KPF, 11.e:onl dzla·
łacze demokratyeznl oraz tłumy
Pragnę
zarazem
prze ka za~
n1le.szkaliców stolky, którzy na
Wam wyrazy szacunku I uznania dla Waszej niezłomnej poSWC!
wiadomość
o orze-czeniu Izby
sta wy
wielkiego
bojownika
Oskarżeń
zeibraill
się
przed
wię
KATOWICE.
Niecodzienny
s11rawy pokoju, które·go donoś·
tapał
towarzyszy
realizacji zieniem, zgotowali .Jacqu.es Due·
ny głos rozlegał się spor.a muzobowiązań
produkcyjnych
los burzl:wą owacJę.
rów więziennych na caly świat,
górników kopalni
„Siemianowice",
którzy zafoicjowali
•w przemyśle węglowym szlachetne współzawodnictwo pra
cy dla uczczenia święta 22
Lipca.

Wtorek, godz. 21 ...

Owacja

u wrót Sante

łacl<lego,

żyezę Wam, Drogi TowanyS'Zn
Ja-cques DucloP I sławnej F'ran
cuski·ej Partii. Komunistycznej
dalszyeh
sulwesów I dalszych
zwycię!;tW w
Wai;zej
bohater·
skie.1
walce o niepodległość
Fran.ej!, o zabrzpleczrnie swo·
bi>d demokratyeznych I o za·
chowanie pokoju.

BOI.ESŁAW BIERUT

(-)

1nic.iatorzy

Przewodniezący

KC PZPR

Bezprawne. dochodzenie
przeciwko Duclos - umorzone

ZmobillzowanJ. wokół pełnej
realizacji swych postanov.rień
górnicy kopalni „Siemianowice" wykonali miesięczny p!Rn
PARYZ1 2. 7. - Jak już podawaliśmy, we wtorek wieczerwcowy z poważną nadczorem po prawie 5-godzinnych obradach
Izba Oskarżeń
(Wyżką 11 .502 ton węgla.
pod przewodnictwem sędziego apelacyjnego Didier uchyHla
nakaz aresztowani.a Dudos; umorz1,!la prowadzone przeciwko niemu dochodzenia i nakazała jego zwoLnienie.

Motywy orzeczenia

„Izby

Oskarżeń"

Przyjacie:e Polski

Iz.ba

we Franc.ii
ruiszerzają

swofą działalność
l'ARYZ. ?. 1. - W niedzielę 29
nerwca br. lldbylo się w Sallaumines z udziałem -set.ek delega.tów
zebranie Stowarzyszenia Obrony
Pranie na Odrze I Nysie. Licznie
byli repre7.entowanl Poła<!~', któ-,:zy znaleźl( się we Francji w t:za
'le ubieglej wojny,
Obrady zagai! przewodnt.czący
iotowarzyszenia
H e n r 1
d e
I< o r a b,
który podkreślił nlebe'll}>ieczeństwo odrndzenla hltle·
rowskiego wehrma<!htu.
G

nakazała

równleż
zwolnienie aresztowanych
wraz z sekretarzem KPF 28 mala wleezorcm Weysshofta J Goosensa.
w inotYWa-ch lll"We·go orzeczenla Izba Oskarżeń stwierdza:
Biorąc pod uwagę, :ie doehodunia nie ustaliły jakoby pan
Du-cios brał czynny udział lub
był współwinny manirestacJI 2s
maja; blorąe pod uwagę, że nie
ustalouo okolicznoś-c! ,,,.chwytanla na gorącym uezynku"; biorąc pod uwagę, że kons-tytueJa
franeus.ka zezwala na dochodze·

enera e or n Manifestacja
w Zgromadzeniu
I

I

C

it

1-

I l e napiętnował :r;brojenla od'Wetowców nlemleckleh I oświad
~zył,
że
naród francuski broni
ltdecydowanle pokoju oraz gran!<:
,-olskl na Odrze I Nysie.

Uwaga!

-

wniedzielę 6am.

na rogu

uf.·
i

Oskarżeń

Więckowskituo

Zakąłnej

,~ „DZIENN1KIEM

Narodowym
W ·.r.i;romadzeniu

Narodowym
w -chwili rozpoczęcia. się posie·
dzenla noen1?go o godz. 21 deputowana komunistyczna Madeleine Marzln umieściła szarfę poselską Duclo'I na Jego stałym miejseu
Wszyscy deputowani komunistyczni powstali z
miejsc witają<: wiadomość
o
zwolnieniu Duclos
bur11liwyml
oklaskami.
W kuluarach
11_gromaiiz·enla
fal<t zwolnienia Ouelo·s wywołał
ogromne ,wra:7.en1e.
Dziennika·
r7ic 1 liczni po<lo wie podkreśli·
11, że za eza•ów III tepublilti
miu.l•strowle (ehodzi o ministra
spr~w wewnętrznych I ministra
sprawiedllwoś-ci przyp, re·d.),
którzy otrzymali by taki policzek, podaliby się natychmiast
do dymisji,

„
•

Walka
przeciwko repr@Sj• Om

nE"e J""
iest zakon'czona n•

na

podejmując tę

deeyzję,

nie brała pod uwagę stanu jego
i,drowla. Sęd.zlowie stwierdzili, iż
aresztowanie Duclos I póżnleJ·
sze dochod~enla były -sprzeczne
z konstytucją. Fakt ~wolnicnia
DuclO<S Jest polkzkiem dla godnych pogardy ministrów \ ich
zagranicznych mocodawców, któ
rzy nakazali Jego bezprawne aresztowanie.
Nie-eh
nam wolno będzie · pisze dalej FaJon - i:orąco pozdrowić setki tysięcy
Franeu ·
zów
nie-lrnmunistów,
którzy

występowali
przeciw zarządzenlom
repre<syjnym
rządu. żąda·

11 oni zwolnienia

obrad

PremlPr

I

I

przygotowuje podstawy

referendum ogólno - światowego
Przemówienfe prof. Jolioł-Curie

pnygotować

wielkl Swiatowy

BERLIN 1 YII. W pierW'szYm dniu obrad nadzwyczaj- Kongres Obrońców Pokoju.
. ·
• .
Uchwały
jakie zapadną na
ne,f sesji Swiato,we;j ~ady Pokoju
wyg·fos!ł prze!'Dowien 1e obecnej sesji powinny stano-

przewodniczący Swiatowej Rady Poko,ju prof. .Tohot-Curie.
Doniosłe wydarzenia ostat- rzeń sesja nasza nabiera szcze
nich miesięcy
powiedział gólnie doniosłego znaczenia.
prof. ,JoJiot-Curie spowoNa
naszej
nadzwyczajnej
dowały,
że Biuro światowej sesjj nie możemy ograniczać
Rady PQlkoju, które obrado- się tylko do formułowania
wało w kwiet'liu br. w Oslo, uchwał. Musimy równocześnie
postanowiło
zwołać nadzwy- szukać
i
znaleźć
najlepsze
cza,iną sesję, aby rozpatrzyć środki, dużące realizacji tych
problem
pokojowego
rozwią-luchwał.
1
zania
spornych
zagadni~ń.
Jest rzeczą absolutnie koOstatnie uchwały, jakie za- nieczną, abyśmy przyciągnęli
1
padły w sprawie Niemiec i do naszej pracy niezlic7.one
Japonii, rozwój wydarzeń w rzesze mężczyzn i kobiP.t, Korei, a zwłaszcza przeszko- wszystkich tych, którzy deledy stawiane pomyślnemu 7.a- gowali nas na ostatni kongres
kończeniu rokowań w sprawie pokoju,
wszystkich,
którzy
rozejmu,
stosowanie
broni później przystąpili do naszych
bakteriologicznej
przez do- szeregów, jak również tych,
wództwo
amerykańskie
którzy pragną pokoju, lecz
świadczą dobitnie o pogorsze- dotychczas nie znaleźli .ieszniu _się sytu~cJi międzynaro- cze
dr?gi
do
nas.
Dla
doweJ. W obliczu tych wyda- osiągnięcia tego celu należy

I

,

,

elęstwo

skarżeń,

z.~kończenie

Sesja Światowej Rady Pokoju

I „L~~~::n1!~.3°:rtyz:: 1~t~~:~:; umoc nIBnIe spójni
pokoju".
Jacque's Du·clos
został 1:W01·
niouy - pisze Fajon, Izba O·

śred

Z.

wić podstawę jak na.js:r.erszego referendum ogólno-świato
wego. Dlatego też pragnę w
imieniu Biura światowej Rady Pokoju wysu!"ląc'! propozycje zwołania takiego kongresu w końcu roku bieżącego,

Omawiając sytuację mię-::!zy
narodową,
prof. JoHot-Curie

stwierdził m. in.: Zamiast.
dążyć do pokojowego zjedno-

czenia Niemiec ~twarza
się
warunki, w których powstaje
militarystyczny rząd zachod(Dalszy ciąg na str. 2)

16

piłkarzy

na liście drużyny

olimpijskiej

Wcz.ora.1 w Warszawie pod prze
wodnictwem trenera węgjet'Sklego
Tirołl'eg0 obradowała rada trene
rów piłkarskich Polski. Celem tej
narady bylo ~est~wlenie drużyny
naszej na wyjazd na Olimpiadę
do Helsi11ek.
Do GKKF rto zatwierdzenia prze
słano listę 7. nastc;pującymi nazw!
skami: Szymkowiak, Stefanlszyn,
~~za w dziedzinie
umocnienia Gędłek, Banisz, Giimas. Cebula,
spójni
gospodat'Czej.
między Kaszuba, Suszczyk,
Mam011, Biem!asStem I W<Slą. Zadania te niek, Trampisiz, C1eśllk, Al~zer,
szczegółowo omówił w o.bner· Kra.sówka, Wiśniewski ! Sobek.
nym referaele sekretarz ge·n e·
ralny ZSCh - Jaworski,
Nad wyglononym ref.iratem
rozwinęła się szeroka dyskusja,
w której licznie zabierali głos
terenowi działacze samopomoeo•
wl.

między

miastem awsią

lematem obrad plenum
Gł. Zw. Samopomocy Chłopskie.i

WARSZAWA. - ~ bm. rozpo·
się w Warszawie
dwudniowe obrady VII plenarnego
posiedzenia Zarządu Głównego
Zwią1lku
Samopomo-cy Chłop
skiej.
Na po'5iedzenlu omawiane SI\
zadania, Jakie w świetle wytycznych VII Plenum KC PZPR
stolą obe-cnie przed Zwią11kil'm
samopomocy Chłopskiej, zwłaezęly

Deportowani
na Ko·rsykę

dzfękują
włłidzom

w. ,,dn1·u gotowos'c1·•• za
„

polskim

pomoc

Du-cios dla·
PARY.Z, 2. 7.
Deportotego, że wiedzieli, Iż ciosy wy·
ł
I.
•
wani na Korsykę Poiacy: Hemierzone w komunistów godzą
W Ca
Kr~jU
resztyn, KróL i Sobczak przew tcon!lekwencJl w wolność kaz
ł
slali. do r_edakcji „Gazety Poldego Fran-cu1.a. Je.dnak·te wal·.
kontrolę przygotowań
źmw I
skiej" U' Paryżn List, w któka przeciwko represjom nie jest
rym wyrażają władzom poLjeszcze bynajmniej zakończona:
WARSZAWA. 2. 7. Uchwa-,ły kontrolę sianu przygoto- skim wdzięczność za otrzyma
Andre Stil,
Henri Martin I ta Prezydium Rządu w spra- wań
do kampanii żniwno- ną pom~c.
wielu innych patriotów
pozo- wie
tegorocznej
kampanii omłotowej
.,Ludność
korsykańska
st.ale nadal w więzlenlu . szalrń 7.niwno-omłotowei
wyznaczyKontrola zmobilizowała rol- piszą deportowani PoLacy
stwem byłoby sądzić. iź rząd i ła
dzień
1 lipca br„ jako nictwo do uspra..,;vnienia prze- przyjęła nas bardzo życziiwie.
Jego partia uznają się za po.ko- dzień gotowości rolnictwa do biegu
przygotowań
żniwna- Rozumie qna naszą sytuację i
nany-ch. Nie rezygnują :r. mon· żniw i omłotów. Vl dniu tym omłotowych, dopomogła
do jak może okazuje pomoc. Zretowanla 1nzy pomocy prowoka· komisie rolnictwa i leśnictwa •Jsuniecia zauważonych niedo-, sztą jesteśmy pewni,
nie
odbyło się plenarne ·po.sledzenlej torów swego Gpisku przeciwko rad narodowych, przy szero- Ciągnięć, przeszkadzających Wlpozostaniemy tu dltigo, że
bo ma
Zarz. Glówncgo Ligi Kobiet z U·
partii komunLstycz!leJ I przc-1kim
współudziale
aktywu należytym przygotowaniu się my rząd, ht6ry dba o nas i
dzlał·em szeroldego aktywu teH·
ctwko wszyistkim
wotn.vm lu- wiejskiego i fachowców - do tej ważnej kampanii gos- zrobi wszystko, żeby nie dzianowego, •
4 dziom..
agrotechników:
przeprowadzi- podarczej,
la się nam krz1Jwda,

ŁÓDZKIM''
I
"' r ę k n iObrady
!Z~~!;A~!.0~
-,

nle pr?,eclw deputowanemu tył
ko po znie~lenlu Jego nie-tyka!nośei poselskiej.
Izba Oskarżeli. u-chyliła w kon
~ekwenejl nakaz aresztowania
wydany przeociwko
Panu Due·
Io~, umorzyła do-chodzenie, prze
dwko niemu i nakazała zwolnic
nie Du·dos.

małorolny,

szyrn kraju.
Jó?.ef Cyrankiewkz udelrnrowal
Ale walka nie Jest jeszcze za· "Jróżnlająeyoeh się ofiarne, pra•
kończona.
ca korespondentów
-chłopskich.
Wielki• I t.ni.dne zadania, .la- odznaczonyell przez Pre>vdenta.
R. P.
Srebrnym i Brązowym
kle po&tawlłeś przed narodem, Krzyżem zasługi.
przed klasą robot.ni-czą I przed
Na 7'd,lęelu: Odznac1ona Srebr•
nami
chłopstwem pracują- nym Krzyżem Zasługi Zofla .Ja·
eym - w trzecim decydują-cym rosz, członkini •Półdzielni produ!c
r~ku Planu 6·letnlego na VIJ cyjnej Dąbrówka w pow. 83nok,
~
l<oreisponclentl<a
.,Wo ii
Ludu'"„
Plenum KO'ID1tetu Centralnego „Zi•lonego Sztandaru" i „Gro(Dalszy ciąg na str. 2)
matly",

Czynu Lipcowego

realiżują
zobowiązania

chłop

nlorolny, otoczony opieką rządu
ludowego, -cora?. śmielej patrzy
w ja,sną przyszłość.
Obrazem
przemian, Ja.kl" zaszly na wsl
jest mechanizaela rolnletwa, roz
wój upraw przemys.Iowy·ch i jest
przede wszystkim rozw(>J spół
dzielni pro·duk-cyjny·cb, gospow arugirn dniu Kraj-0wrgo z.,nz
darstw socjalistycznych w na- du Kore·s pondentów Chłopski-eh.

demasku.ląe !mperlallstyezne pia
ny agresji I mobilizują<: patrio·
tów francuskich tle wzmożonej
walki w obronie wolności i demokracji.

I

pracę

korespondenta

°'

do sekretarza Francuskiej Partii Komunistycznej

zamiast 40

za

„Drogi Gos,podarzu, Ojeze I
Nauczycielu:
Osiem Już lat od wyzwolenia
prowadzisz na.s drogą nleł:ttwą,
ale zwycięską. Rośnie I rozl<wi·
ta nasza ojczyzna ludowa. Pod
Twoim przewodem
wielkim
ludowym ro:omachem budujemy
huty, kopalnie, fabry>kl, s21koły,
ośrodki
kultury. Pod Twoim
przewodem dźwigamy wieś polską z ciemnoty I zacofania wiekowego. W myśl Twoich wskazań
biedota wiejsl<a wyzwala
się spod ucislrn I wyzy-s•lrn ku·

Bolesława

48 oczkarek

Srebrny Krzyż Zasługi

~?a~!a~!!

d

przeprowa zono

do

ym

• • om. fo ów

Krok naprzód wpowiecie wieluńskim

zwycięsłwo

ludu francuskie go
w walce o wolność ·Duclos

Za Kraszkowicami pójdq inne gromady

- to Jedyny ~owla.t w województwie nie rozlatuje się żadna spół- dzielnla Wytwórcza w Kraszlepszą
otoczona
łódzkhn, w ldórym do kwietnia br., istniała tylko Jedna dzielni.a, ale do każdej z nich kowicach
ISPóldzie!nla produkcyjna, Rolnicza Spółdzielnia Wytwórc:r.a przybywają nowi członkowie. opieką zaczyna pracować lew Kraszkowicach. Aktywiści powiatowi i gminni „tak mo- że powstają nowe spółdzielnie. piej i stawać na mocne nogi.
emo byli zajęci" różnymi ble:tącyml akcjami, ie zabrakło Im że chłopi na innych terenach W gminie Mierzyce dzięki pra
dzięki
czasu aby tę Jedną Jedyną spółdzielnię otoczyć troskliwą o- są od nas o wiele mądrzejsi. cy uświadamiającej,
pieką i P-O"tawlć n:ł. takim poziomie, aby jej W7..0rowa gospo- bo już dawno zrobili dobry stałemu kontaktowi z terepoczątek. A do żadnej roboty nem, w gromadzie Łaszew
darka sta.fa się pnykladem dla okolicznego chłopstwa.
AB powstał na wiosnę Rolni- Nasz t.-,,ren jest trudn)'. sklej, oplekl nad dziećmi, clętar- nikt nas nie ciągnął.
C~łe szczęście, że takich na- czy Zespół Spółdzielczy i jeśli
t'<Jln.:1.ują w nim silniej mz nyml matkami 1 at.arcaml.
iwnych, co wierzą w kułackie będzie otoczony dalszą opieka
tdziPmdziej przedwojenne złe
bajdy jest coraz mniej. 24 na pewno jego rozwój będzie
ki
,
t ·
u
Jl:?.Wyki. Nie zapominaJ·ci·e, z·e
na te- czerwca z nas·zego powiatu pomyślny.
mcy wyciecz
czes
,
by, to. powiat. przygraniczny: re~ Pomorza. (z pow. Wieluń-. wyjechało z w~rcieczką do woj.
chłopów 1 Również dzięki pracy części
W któryi:n kwitnął p~z~myt i sk1ego było ich 35) zapoznal.i szczecińskiego
50
wielul'l.ski
powiat
111pek~lacJa, -~e dawn,JeJs1. prze- słuchaczy .z d?ro~kiem tamt~J gospodyń wieiskich. 8 6 H'Pca aktywu
;:nytmcy .1 roznego r.odzaJu ha_n szych społdzielni produkcyJ- wyJ'edzie dru.gie t•,:le do wo'. wzbogacił s.ię o 13 Komitetów
Wprawdzie
.1 Założycielskich.
·'
, .
dlarze me mogąc się Q,Ogodz1ć nych oraz ze wzrostem dobro0
~ak wJ·~Z:s~yś~yę nie wszystkie są dosyć silne.
g. ~:~~::~~gJ·ą :
li nową rzeczywistośc!<('. podali bytu gospodarnych spółdziel-P
, ale wszystkie składają się z lu
.
.
· .
.
1oble ręce z kułakarru 1 upra- cow.
ze naJlepszą
' •
perf1'dn ą rob ot.ę - gio~--'ają
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"'
dó~v b.yło tru9no post~\o'."lC spół wet zamożnym średniakom nie naJ'bardzieJ· zre,czne kułackie czyć komitety słabsze, pomóc
im w werbowaniu na czlondz1elmę w. P:raszkovy1cach na powodzi się tak dobrze jak człon kłamstwo.
ków nie tylko biedniaków, ale
„ •
•
mocne nogi 1 uczymć z niej ltom si>óldzlelnl produkcyjnej ze
i średniaków. Należy też jak
Swlecia nad osą. Opró.cz 104 do:Wzorowe gospodarstwo.
Podobnych rozmów wiele slę najszybciej zrezygnować z tłuTakimi mniej więcej argu- hrze odt.ywlony<>h krów nale'<ą·
rnentami tłumaczą liczni ak- cych ao zespolu, ka.żdy ze •pól- toczy we wsiach powiatu wie- maczenia się „trudnym" terelecz jeszcze wzmocnić
tywiśc! swoje zaniedbania na dzleli:6w hoduje na swej zagro- lm'lskiego. Rozmawiają 2 są· nem,
odcinku spółd;i;ielcwści produk <Izie po 2 a nawet 3 krowy. siadami uczestnicy wycieczek. pm.cę organizacyjną i agitatorw~zyscy lrnrzystają ze w·spólneJ tłumaczą wiele rzeczy aktywi ską.
cyjncj,
A wówczas powiat wieluński
, Zestawmy to z kilkomi'" fak bazy pa.nowe). sp?ldzlelnla hodu ści wiejscy. Organizacja partyjna i ZSCh nareszcie zain- będzie mógł odrobić zaległości
• d 0 ś Iii 1 0 d t 1
j
ta
inne powiaty naszedogonić
1
w
.; aw :t co teresowaly się spółdzielnią
w
c spo~e s.a
mi.
Ostatnio np. odbyły s.ię ze- miesiąc po kill<ana.kle b~knn6w
ewództwa.
WOJ'
go
j
Kraszkowicach.
t
~
i
ó
1
'
b rani.a gromadzkie w Krzyżu, - s>Póldr..e c~' T wn e„ uczą w
(cm)
A rezultat? - Rolnicza Spół
Kuźnicy Grabowskiej, Czajko- •wy<:h zagrodach po klika si-tuk.
-wie, Wierzchlesie i w OlesiCo tu dużo gadać. Dopiero
Jlj"·
teraz chłopom ze Świecia ży
STANISŁAW HENDZEI,, uczest cie układa się po ich myśli.
~v'I; I tegorll<!zne! wyci~zkl chło Tak, tak, moi drodzy! Gos-podo Zwlą7lkU Ra.dzlecklego, darka w liczniejszym zespole,
ł'~w
tków i coraz więcej ludzi za(Dokończenie ze str. 1)
barwnie J z za.palem opowiadał oczywiście w zespole, który
czyna wyrażać niezadowolenie
)l<!znvm słucha.ezom o w~panla chce pracować i umie się rzą- .
.
.
J.;'r.b oslągnlęeiach kołchozów u- tlzić, daje znacmie więcej pro mo-~I~~ieck1: Rząd t~n ~ie z tej polityki. Przebieg Mię
Konferencji
:kralńsk!eb, o 7.amo7.no&c1 koJ.chot- duktów
rolnych i hodowla- c~m V~Jer:;m~y ze s\';;.c 1 ~ ~ dzynarodowej
mlków, o hujnym., pra-cowltym, a nych, niż taka sama ilość naj- n w. . yoN~az~ on. sko iezdzJbe - Gospodarczej w Mo~kwie oraz
o :\'.- echo, jakim konferencja ta
1em1ec Ja ~
bodaj gospodarzy n_oczeme
""1nocześnle radosnym tyciu lu- lepszych
przy PO;ffiOCy sił zbroJ- odbija się w świecie, dowodzi,
pojedynkę. cie w
dzi radzleckLch, a następnie udt.le harujących
należą~yc~ iż wzmaga się prąd, który
nych -1 _terenow
lał 1tebranym odpowiedzi na pyta I państwo na tym zyskuje i zyskują przede wszystkim do Po_l_s.c1, Czechosłovy~cJl 1 przeciwstawia się zaborczej
dotyczące różny.eh 1<zcze,g ó:11..ia,
Aparat . militarny, polityce businessman'ow ameł':w r, dziedziny uprawy roll, me członkowie spółdzielni. Bo po Fr:3- 11 <;Jl.
chanlza·cjl. hodowli, długości dnia pierws·ze mają do pomocy na.j dz1ęk1 które~u H1'.ler rozpę ryka11skich.
W dalszej części swego przepra<'y, zarobków, tycia rodzinne- nowocześniejsze maszyny, po- tał drug~ WOJ;ię światową, zomówienia prof. J oliot-Curie
uru.znowu
.
~w1adom1;
stał
koagronomów,
fachową
moc
' " I kui.tu.rab1ego, opieki lekar·
przedstawił najważniejsze zarzystają z pierwszeństwa pod chom1ony: Jezeh .n~rody me
w obliczu których stoi
dania,
czas rozdziału nawozów sztucz będą czu3ne, . grozi im nowa światowy ruch pokoju.
nych. A po wtóre wspólnym katastrofa WOJenna
W zakończeniu swego przeWe wszystkich za!nteresowa mówienia prof. Joli.ot-Curie
wysiłkiem łatwiej im pokonysię powiedział: „światowy ruch
krajach wzmaga
wać każdą trudność i osiągać nych
coraz lepsze zbiory, coraz lep- walka, zr:µierzająca do prze- pokoju od chwili swego powsze wyniki w hodowli - stąd ciwstawienia się temu kurso- stania nie znalazł się jeszcze
też ich dochody rosną z roku Wi wojennemu. Chciałbym tu w obliczu tak- ciężkiej sytuacji
wyrazić uznanie dla wysiłł;:ów międzynarodowej, jak obecnie.
na rok.
tej dziedzinie Jestem jednak przekonany, że
_ Mnie tylko jedna rzecz podjętych w
czę.ść narodu bez istnienia światowego ruchu
zastanav.ria - rzekł Stanisław przez znaczną
Mielczarek również z Wierzch- niemieckiego.
pokoju sytuacja byłaby o wieprze- le poważniejsza. Czyż nie udaJoliot-Curie
Prof.
lasu - oto to, że tyle jeszcz~
3
Nasi satyrycy Brudziński w . naszych ~romact.ac~ . lud 1 szedł następnie do omówienia ło się nam już dokonać znał Mariano.wicz nie prze~z'li:wali naiwnych. Wielu przeciez było kwe.stii koreańskiej.
cznych wyłomów w obozie
,
.
nawet pisząc swo1 swietny takich małorolnych czy śreclwojny? Musimy jeszcze bar~s~~tmo lotn,c~wdo. a meryf dziej wzmóc naszą walkę.
. skt!:cz pt. „Gios Aameryki" dlit niaków, którzy byliby chętnie
1
1
powie zia pr_o · Srodkiem do tego będą tysią
,,Teatru Satyrylców" w War- pojechali na wycieczkę do rn . s ne .
pragną~ ume- ce zebrai1, spotkań i dyskusji
szawie i Łodzi (np. skecz ten woj. bydgoskiego, lecz cóż? .Jol~o~-<?!-me w w związku z przygotowaniami
porozum~eme
tikazal si.~ nawet w kronice zlękli się, bo kułacy i speku- mozh~ic
prz~rwama . og.nJ:-::, do wielkiego światowego konji!mowej), iż nada go również ... lanci rozpuścili bajdy. że pod sprawie
i:1ezwykle silną gresu pokoju, który pragriieBBC i to w ni.ebywa.lej obsa- płaszczykiem wycieczki powiat r'?zpoczęlo
organizuje ekipy do robót o[ensyw~ pow1;trzną na t~re- my zwołać. ·
dzie.
Oto w roli Bartka, „chlapa przy sianokosach i przerywce n~ Korei gran.1czące z. ChmaMamy podstawy do optyparcianych buraków w spółdzielniach, któ m1. Nas~wa się pytam;, czy mizmu,
rno.lorolnego" w
możemy
ponieważ
spodniach, który .. wybrał wol.- re się rozlatują, bo nikt nie celem teJ of:nsywy nie było stwierdzić, że obóz wojny zaność", ~ystqpił sam pan „pre- chce w nich pracować._ M~ - dol?rowad~eme .~o wybuchu czyna chwiać się w swoich
zes" MtkolaJczyk i. trzeba przy- a było nas z całego woJewodz- WO)ny światowe.i.
posadach. W wyścigu między
Omawiając politykę Us A wojną i pokojem zdołamy na
pojechaz·nać, że zakasowa,l kapi.talne- twa przeszło 400 że
stwierdza,
o Pawłowskiego z teatrzyku liśmy jednak, kpiąc z tych prof. Joliot-Curie
czas obudzić sumienie świata
nieprzytomnych bredni. I coś- coraz więcej ludzi zdaje sobie i stworzyć niezwyciężoną silę.
arszawskiego.
I
Otóż Mikołajcz 11 k wystąpH my stwierdzili? ... Że nie tylko spraw('l z jej zgubnych sku- Pokój zwycięży!"
Powiat

wieluński

Przemówienie prof. Joliot-Cur ie

Bartf!k

-Mikołajczyk

„święta ludowego"
dniu
londyńskim mikrofonem
rzed
wyglosił. przemówienie na teat roli chlopa dziś i przed
ojną. Mówił prawie to samo
artele z „Teatru Satyryków '.
'spominal z lezkq o tych dobrych czasach, kiedy chlapi
ogLi zjadrtć „vo1. au vent" i
,boeuf a la Strogonoff" (gdzież
w gospodach !udowych
.ziś
akie przysmaki!) i cieszyć się
opiewspanialamyślnych
kuńczych rządów przedwrzcś-

ze

11iowych.
Dawniej byfo „dobrze", bo
tiawet gdy chlap miał karło
wate gospodarstwo, albo w
ogóle ziemi nie posic\dat,. to
przecież

mógł

iść

pracować

do folwark.u, do kulaka, do
wielki·~go majątku w dobrach
„martwej ręki", „Dziś - plachlap
cze p, Mikołajczyk polski nie ma gdzie pracować,
bo rozparcelowano majątki i
folwarki".
I co ma robić chlap? Co ma
robić młodzież chłopska? Nie
ma dokąd iść na służbę, więc
„musi" iść na uniwersytet, do
szkoły zawoclnwej, do przemysłu, administracji, do korpusu
oficerskiego Wojska Polskieoo. Tylko •. tyle" pozostala
chlapom w Polsce.
Grot.

czerpie mlodzlet z ogromny4'h zdobyczy, ktilre przynloSła JeJ
Polska Ludowa.
W cl~u dwóch la>t Planu 6-letnlego naplynł\łO do praocy w przemyśle 350.000 chłop
ców I dziewcząt, 550.000 młoQzlcży uczy •lę
w szkołach zawodowych, U3 .000 chłop.ców
I dziewcząt kształci się na ln!ynlerów, lenauczycieli, art~tów,
karzy, agronomów,
W roku f!l.titolnym 1951-52 - 65.000 uczniów
Latem tysiące mło·
otrżymalo stypendia.
dych chłop.ców I dziewcząt wyjetdża na
wcza.sy, obozy wędrowne, a zimą - w gó·
ry, na narty.
przetrwa naft kraJ
Gł<;bokie przemiany
w każdej z ty>eh przemian młodzież ble·
rze alctywny udział. Coraz czękleJ w na·
~zy.ch zakladaeh przemyslowyeh Inicjatorami
wprowadzenia nowych, przodujących metod
pra.cy są młodzi. To młodzieżowe brygady
pierwsze w naszych zakładaeh zaezęly pracować w oparciu o dośwladc•enla ltorablel·
nlkoweJ I ZandaroweJ. Ml(}dzleż przoduje w
socjaliistycznym wsp6lzawodnlctwte, ona dale starszemu pokoleniu przykla·d twórczego

P

elną garścią

za.pału,
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ucze~tnietwo w „a.n· ty,pań
nte
stwowym spisku", rz-ą,.d P!nay'a

chciał zu;traszyć naród fran·cuskl. Pozbawia.ląc wolnofol przywód·ców narodu. pragnął stworzyć pomyślniejsze warunki dla
przygotowal\ worozszerzenia
jennych, prowadzonych. pod O·
soblstym Itierownlctwem kata
narodu ltoreańskiego. Ridgwaya
Mllerowsklch
I pod nadzorem
generałów. Władoey Francll prze
mas
wzrostem oporu
rażeni
przeciwko ich zbrodnkiym pia·
nom, clnvyeill się, pod-0bnie jak
11.itlerowcy w proce,•ie lipsk'rn,
brudnej prowokac,ii, nu.lą-rej
na celu -.dyslued~·tow~ni<> ParKomnnl·sty·r.7.nej Franc.li w
tii
O·Cl:ll.·Ch narod11. NlkczemnP. te
próby s•paliły Jednak na panewce. Brutalny akt beZ'j>rawl:t, jal<im było aresztowanie pos'a do
parlamentu Duclas. zdemasko·
wal jedyniP. raz je'5zr.-zt!' slaboM
kapitalistyczgnljąoeego uHroJu
nego i w>Jmógł nlenawlść naro,,grabarzy Frandu do nadu

<'ji".

Nawet czi:~ć reakryJnej, burznazy.Jnej prasy fr:;mc1~sklej una ala;-111, wzywają<!
derzyła
rząd do opamiętania. Dziennik
„Monde" prze.srtrzegaJ,
polkyjny I bezprawie
ły

opłakane

że

terror

mia
dla pl-

będą

na;stępstwa

nayowskkll pałkarzy.
Walcząc o wolno8ć dla Jaequeii
Ducli>s, olbrzymia więksa:ość na
rodu franeu,sklego wyra'Zila swa
mlłość I zaufanie dla t<"go pło
m lennego przywódcy fran-cusltlcl\
bojownlltów o po•kój I patriotów, broniąeyeh Francji prze·d
Ohydne
jej zagładą.
grożą.cą
Pinay'a
rzą,du
postępowanie
nienawiść narodu do
wzmogło
grupy amerykańskich <Shigusów,
za·b ór Franprzygotowujących
cji przez ameryl<atlsko-adenauerowską

spólkę,

Pinay'a ugiął filę pod na
dskiem opinii pubłi<:znej. Zwol
niente Du·clos nie ozna.cza jednał<, ze Pinay 1 Rldgway dobro
wolnle zrezygnowali z da.ls'llych
represji prz,ectwlro traneu.sklm
patrioto,01. Waszyngton zażądał
od swego pol<orne·go lokaja w
Paryżu, lllby wtrąeił oń do wię
zień l<ilkadziesiąt ty,się·cy najbardziej oflarnyeh synów narodu francu-skiego. Ich walka prze
clw wojnie paraliżuje bowl-em.
ameryl<atl!illtle plany. Rzą,d Plnay'a okazaił się Jednak dużo
s.labszy niż sądzili Jego amerykat1scy zwierzchnicy.
mas franeusl<kl1
Zwy-cięstwo
walce o wolność Duclo.s
w
śwlad·czy niezbJ.cle, te rząd Plnay'a staje się toraz bardziej
Izolowany od narodu I poza amerykafl.sklm! arinat:tml I garbronll\'CYCh
z-dral·ców,
stl<ą
swy.ch przywilejów klasowych,
nie- posiada ładnego 21ll.pJeeza.
Rząd

----------------------------------wam was, koledzy, <lo współzawodnic
twa 0 jak najlepsze wynik.i w codzien.
nej pracy",

Radosna

młodość

dzle w dniu 2.2 Up-ca w Stolicy naszej Ludo·
weJ Ojczyzny, w Warszawie, ~woje święto.
- Zlot Młodych Przodowników".

o zaszczytne wyróżnienie - udział w ZIO·
cle - waJ.c1i:y młodzież we wszys·tkleh zawalczą
pracy całego kraju,
kładach
ZMP-owcy I tysiące młodzł.eży niezrzeszonej, Podnoszą Wydajność pra.cy, wzmagają
'"aJkę o ja,kość prod'UkcJI I os7A;zędnleJ5zą
gi>spodarkę metulalaml. .Młodzi robotnJ.cy,
bryg~y produkcyjne, a nawet młodzieżowe
zakła.dów zawierają
załogi pou-ezególnych
między sobą umowy współzawodnktwa o
lepsze wyniki w produkcji.
Kto okaże się najlepszym, kto wykate się
najlepszymi oslągnlęclaml, !<to zwycięży w
szla.chetnym współzawodnictwie - ten wy•
brany przez kole·gów, zyiskuje prawo do
udziału w Zlocie.
MARIAN ZAWADZKI z ZPW Im, Łuka•
tak pisze do swoLch kole•gów:

•Ińskiego,

Szybciej I rado§nleJ zabiły serea naszeJ
„Od chwili przeczytania odezwy złoto.
gdy zabrzmiały porywaJĄ>Ce sło wej, hasło „Młod?.i stawa,icie na Apel!"
wa apelu Zarządu Gl6wnego Zl\IP: „Chłop• nie dawało ml spokilju. Wiem przecież,
cy I d7.lewczęta! Naprz6d - na Zlot MIO• że tym apelem wzywa nas Polska, nady·ch Przodowników - Budowniczych T'ol- sza ukocha.na Ojczyzna. Powied-dałem
sld Ludowej! 200.000 naJlep,;zyeh, najbar• sobie - muszę pojeehaó na Zlot. I po.
dziej przodująeych najbardziej ofiarnych I stanowiłem ukończyć do 22 lipca br,
bohater:skleh młodych ludzi obchodzić bę• "zadania 3 roku Planu 6-lctniego, Wzy~
młodzieży,

Ja<:ques Duelos został zwolnlo·
ny z wii:ztEnia. Uporczywa nie·
walka
us.tająca ani na ehwllę
narodu francus.kiego o uwolnienie Du<:los, zakońc:tona zcs'; ała
Zwyclężyll frau>euszwy·c;ęsko
<!Y robotnicy, zwyciężyli francus·cy bojawnlcy o poltóJ.
Duelos,
Jaeque1s
Aresztując
Andre Stlla l wle•lu of!arny>eh
patriot.ów, zarzucająe Im rzeko·

STAN"IS?,AWA NTECAŁ, tnłoda szwauka
z ZPO „w61-czanlka" za.meldowala w dniu 25
czerwca o wykon:tniu zadań 3 roku Sz.eś
na cześć
p&djęte
Zobowiązanie
clol~tkt.
Zlotu wykonała na 20 dni przed terminem.
Obecnie poajęla dodat.kowe :r;obowlązanle
uzy·skl wania 100-prccentowej jalrnścl produkcji oraz wylrnnanla każdego dnia o 20
sztu•k asortymentu więcej.
Zespół

nr 2 w szwalni ZPO Im. Jl'.(, ForLUCYNĄ FURAS, MARIĄ KAMERSKĄ I CZESŁAWĄ JANIK na ezele zameldował w dniu wczoraj,szYm o wyko·
naniu zobowiązań zlotowych w 131,8 proc.

nalsklej

:i;

przeciwko sobie olbrt.Y•
narodu, r.deeydowaną wakzyć at d-0 zwyc : ę~twa
o pol>óJ I wolność Fran·cJi, Pl•
nay 6tol w obllczni klę~kl.
m. d.
11. I
Mając
mią

więk.szość

List korespondentów
chłopskich

do Prezydenta
BIERUTA
(Dokoi'iczenie ze

str.

1)

Zjednoczonej Partit
Polskiej
Robotniczej będą dla n'ls drogo•
wsltazem w naszej pracy,
Będziemy ze wszystkieh sił zgodnie z Twoimi wskazanianll
I pod Twoim ltierownl>Otwem ,...
w>:magat wkład wsi w dzieło U•
przemysłowienia kra .lu I rozwo•
Ju sil Polski LuaoweJ.
Będziemy walezyll, żeby szyb·
<!lej rosła pro·dukcJa rolna, te·by
w kraju naszym było r. każdym
rokiem więcej cllle·ba, mięsa,
tłuszczu, ml~·l1a. cukru. żeby go
było wlęee.1 dla kla.sy robotniczej : ludności miast. żeby by•
Io wlęeej su1·owców dla przemysłu. Nie bedzlemy szczędzlli
żeby podnle&ć
trudu I pra-cy,
plony naszych pól, źeby staran•
nie I w termin!~ przeprowadza·
ne były :>.niwa I przyg-0towanla
do siewów J~slr.nnych.
Cędzle·my walczyli, żeby a'k u•
r~tnie I teziminowo wylrnnywa•
ne byty obow:ązkl obywatels!ileo
to znaczy dostawy mleka,
mięsa, planowll spn;e~at zbota,
kontraktowanie upraw I zw'~
rzą,t, sp!ata podatku gruntowego.
Zmusimy kułaków, aby w peł·
ni wykonywal! nałożone zia.
nich prze:& pańistwo ludowe obowlą7Jkl.

Będziemy 7;e wszystkich 111? Twoimi w'kazanlaml
,,;godnie
i pod Twoim kierownictwem walozyll :& wyzyskiem kuleck'm,
&pl!kulanekl:mi.
machinacjami
Będziemy walczyli o rozszerzenie I umocnienie gos.podarkl socjalistycznej na wsi - spi1łdzl el
ni p.radu.!<<:yJny·ch., PańS>twowycb
Gospod;.>,rstw Rolnych I Państwo
wych Ośrodtków Maszynowy<"b.
Będziemy walczyli o T.wycię~two
nowego, socJ:i.Hstyeznego tyrl:o.
Wiemy, te nad wylrnnan lem
t.yeh zadań rn1Łslmy pracować z
piórem l
cal:rm wysllklem slowem, pracą wła'>ną l przykladem, Bo to umacnia sp6•n·ę

„

gospodarczą

I

poll~-y.czną

m'.ę<l>y

mia'5ten1 I wsią, bo to słuiy umocnieniu sojuszu klasy robotnLczeJ z ehlopstw„m praeuJą
Tego soJu~zu będziemy
cym.
strzee jak tłeni-cy ol<a.
Zapewniamy c:ę. Obywatdu
Prezydende, ~e dołożymy wszys
tk!eh sil, ażeby Twoimi wska·
uniami żył ka:lldy chłop pracu·
jący, aby alę nimi w coclz'.ennej
pracy kierował. Twardo I nie•
ugięcie strzec będziemy dorob•
ku wsi po1sklej, dorobku Pol>Jd
Ludowej.
Pod Twoim przewodem, pod
przewodem· partii I kla.sy rob1Jl·
nlczej będziemy walczyć d do
ostatecznego zwy>ci~twa",

Z Rady
Bezpieczeństwa
NOWY .JORK 2. 7 w Dniu
1 lipca po dłuższej dyskusji
nad zagadnieniami proceduralnymi Rada Bezpiecze1'istwa
zatwierdziła porządek dzienny
składający się z dwóch punldów:
1) punkt przedstawiony przez
ZSRR w sprawie przyjęcia
nowych członków do ONZ.
2) punkt przedstawiony przez
USA, dotyczący zba.danla spra
wy używania. broni bakteriologiczne.1.
J. Malik Z'Nl"Ócił uwagę, że
delegacja radziecka wystąpiła
zaproszenia
'vnioskiem
z
przedstawicieli Chińskiej Republiki Ludowej i K0reań
LudowoRepubliki
skiej
Demokratycznej, bez których
Rada nie może rozpatrywać
tak ważnej sprawy jak uży
wanie broni bateriologicznej.

Coru bardziej w>:magając:a dę fala twórczej in<eJatywy młodzieży to c~nny I trwały kapitał, to Pr:tYltlad 1 wzór dla wszystki·ch dziewcząt I ehłopeów w mieście I na
wsi, to za.chęta, aby jak naJwlęeej mlodzleźy postawiło sobie wyrdny. cel stania
się przodującym ezlonklem społeczeństwa.
Wiel1kiml krokami zbliża się termin Zło•
tu. Rozśpiewa się I roztańczy Warszawa w
radosnym dniu 22 \lpca. Z całego kraju
zjedzie się raclosna I promienna młod.zld.
Zlot najlepszych stanie 5lę aktem mob!ll·
zującym na.szą młodzież do dalszej, wytężo
Rada postanowiła przepro•
nej twórezej pra·cy, do stawiania czola trud- wadzić głosowanie nad wniosno~clom, do lmłlalego marezu napriód - po
Idem radzieckim na następ
.\\I, B,
·
nowe o&l~nlęela,
nym posiedzeniu.

Pociągiem,

„Budowa-Montaż" i „Elektro-Granir

pieszo

.
l

samochodami

z

PTT!C ,

zapomniały o umowach
Mieszkańc·y wielu domów czekają na remoniy

Chcąc zapewnić jak najwięk
l!zej ilości mieszkańców nasze
go miasta możność miłego spę
ozen.<1 niedzieli "PTTK organi;r;uje aż 6 \\')'cieczek. .Jak zawt;ze są 0ne bardzo urozmaicone. Na bli.i:sze udamy się pie5zo, na nieco dalsze rowerami.
a na inne samochodami lub

ra dotąd nie przeprowad:dła czane są przez spółdz1elnie bu
napraw w żadnym budynku. dowlane, które nie wykonują
W rezultade więc wszystkie powierzonych im prac.
wysiłki ZBM-ów zaprzepaszNie można do tego dopuścić,
założonymi rękami przyglądaaby naprawy przeprowadzono
ją . się dziurze, patrzą. _jak po
dopiero jesienią
Należy dis
kazdym deszczu ona s;ę roztego celu wykorzystać obecny
szerza. jak deszcz ata~mje dre 1
ł
okres letni. Trz~ba bowiem pa
:"'11iane stropy, które .zaczyna-i
OW
miętać, że systematyczne konJą gnić - w rezultacie budy~
•
·ł
serwacje domów, usuwanlfc
nek 'laCzYna wymagać kapital
drobnych uszkodzeń - wpły
1
nego remontu. W ten sposób
wa na zmniejszenie liczby reprzez . niedbalstwo mieszkańmontów kapitalnych.
ców zamiast stosunkowo niewielkich kosztów potrzebnych ą
Obecnie przed Wydzla1em
Gosp0darki Mieszkaniowej
na roboty zabezpieczeniowe,
trzeba łożyć wieksze tundusze
~
Prezydium RN t Zwią.zkiem
na poważny remont.
Często zdarza się, że pomyBranżowym Spółdzielni BuW planll;ch Prez:;dium Rady sły racjonalizatorskie po zadowlanych stoi zadanie skło
Narodowei szczegolną uwa~ę twierdzeniu realizowane są w
nienia poszczególnych spół.
zwrócono na. rem?nty kap!- jednym czy dwu zakładach.
dz.ielnl do wykonywania utalne budynkow mieszkalnych. gdy tymczasem robotn1cy thmów zawartych z ZBM·am1
Ter~nowy plan gospode.r. nych placówek nic o nich nie
oraz kontrolowanie termiczy miasta przewiduje w br. !wiedząc, stosują stare metody
nów f JakoścJ robót. (iks),
przeprowadzenie rem'lntów pracy, Aby unilknąć tego w
w 614 budynkach. Do 1 czer budownictwie zw. Zaw. Buwca zakończono całkowicie dowlanych Okręgu Łódź. orKuk,ełłtowe
remonty w 153 budynkach, ganizuj~ w dniu 20 bm. pokaz
a w 248 prace majt:Jują. się zatwie.rdzonych dotychczas 1
w pełnym .tol~u:
.
realizowanych z dużym powo
. N:;i-prawam1 biezącyml. ZaJ111;U dzeniem pomysłów racjonaliFI się Zarządy Budynkow M1e zatorskich.
k ln h O
ł
b
sz ·a yc. . pracowa y one .ar
Na pokazie, k-tóry odbędzo szeroki plan remontow
d'l'.ie się w gmachu związku
stropów, dachów itp.
przy ul. Piotrkowskiej, rói: łódzkich
':Bl\~-y . za~arły um?wi; z~
Brzeźnej, znajdzie się okolu
Najpierw o kuk!el:Jcach. A w!ec
społdnelmam1
budow,anym1
80 zracjonalizowanych na.rzę w stadium ko1'lcowym praoe labo·
polecając im wykonawstwo po
dzi pracy.
ratoryjnych z.najduje się koloroszczególnv. eh robót. Tak np.
.
,
.
wy polski tilm kukiełkowy pt.
1
j
i ń
,,Wawrzyńcowy sad" wg scenariu
ZBM Sródmieście-Lewa pod
Wsze ktch wy a~-n e
zw1e- sza
Brzechwy I Nela. Lalkd wyk<>
pisał umowę ze ogpółd:ciełnią dzającym udzielać · będą racjo nal!: Ha.lina Ble-lińs!k.a j Włodzi
„Budowa.--Monta:i" na prze- nalizatorzy, autorzy pomysłów. mierz Ha1.11pe, którzy jednoczef\prowadzenie napraw w !IO bu Na pokazie wyświetlane będą ni e są reżyserarrnl teg_? fHmu. Mu
dynkach. z tego dotychczas również filmy oraz wygłasza zyl'a Turskiego.
W łódzkim
ateller filmowym
v.rykonano remont l posesji. ne odczyty z d:dedzi.ny racJO.Jeszcze gorze.i spisała się spół nalizacji i nowatorstwa. Pokaz rozpoczną się niiedl:ugo zd,iecla
dla
dmg1ego
kol<>rowego fLlmu
dzielnia „Elektro-Granit", któ potrwa 6 tygodni. {k)
kukiełkowego pt.
„Opowleśe Mt·
challrnwicka" wg scenariusza H.
J"anuszewSkiej
1
Nela,
!którzy te·
SOJUSZ (Nowe · Złotno) mat wzlęl! z baśni
ludowych,
Gdy na dachu powstaje dziu
ra, niewielkim lcosztem można
ją usunąć. Jeśli jednak miesz.kańcy
~akiego budynku z

Pokaz

pociągiem.

pomys

Plan wycieczek przedstawia

raCJOna I"1%8 crsk"ICh
b
' t w1e
·
w u down1c
d
propagan
noweJ· metody pr"CY

erię następująco:
Pocią.;·iem

do Spały, Warszawy, Kraltowa i Nowej Hu
ty, rGw(lt'ami do Konsta.ntynowa, Lutomierska, Ale.
ksandrowa i Zgierza, samochod<i.mi do Arkadii a pies7..()
do Leśmit>rv,a, Mocllna, Lasów S<łkolnickicb.
Informacji udziela PTTK,
W. Piotrkowska 70.

N .O TATNIK
lÓDZKI

·

przy u ·

3

CO'ffldztef K;EPV?
DllJ"\11lnł'18'11

LIPIEC
DZIS
Anatola

--~· ........

NOWY

!W1ę~1<.owsk1ego 1~1

WystEWY Opery Sląskiej
g. 19 „Rtt-<ałka"
WOJSKA
POLSKIEGO
(Ja racza 27-29) g, 19 -

l"Tliu

Teodora

„Bankrut"

TEl,El"ONY
MUZYCZNY (PIO'Ct'kOW•
ska 243) I(. 19.15 „Nie·
Pogot Ratunkowe %54-H
spokolne srcześcle".
S tra 2 Poza rna
8
LETNI
(Piotrkowska 94)
Kom Mlelslta MO 253-fiO
g
19.30 „Objetilżal.nia
Mletskl Ośr . Infor. 159·15
społeczna••
W AZNE

A . S. nr 4 (Przejazd 19),
A. S. nr 43 (Zielona 28),
A. s. nr 44 (Piotrlrnwska
1!25), A. s. nr 18 (Zgieri;ka 146), A . S. nr 22 (No-

BAJKA (l"ranctsz:kańska
31) „Dżulbars",
dod.
„Sztuka rze7.blenla w
kości" g. lB. 20. dozw.
od lat 7
BAI.TYi{ (NHnltow1cza 20)

wotki 12), A. s. nr 21 (La
„Stalowi bojowniey",
glewnlclca 120), A. S. nr dod. „Pol""°"anle na del
85 (Dąbrowskiego 24-b).
1iny" g. 16.30, 18.30, 20.30
A . s. nr 41 (Al. Kościusz
dozw. od lat 14
kl 4R) dyżuruje codziennie GDYNIA (Przejazd 2) _
Program naukowo-ośwla
J)YŻUR POt.OżNICZO•
towy 31-52, PKF nr 27OINEROLOGJCZNY
52,
„czym
powitasz
Zlot", Pta.ctwo jeziora
Dz\A dvturu1e cala <!oMały
Balaton",
„Go
b~ szpital 1m dr Ił . Wolf
'b.omc" - g. 17, 1s. t9.
ul t.aglewn1cka 34.

„K ulisy

,.._t.„tck pułapka"
g.
20. Program dla naJ·
młodszych: „Chomik samolub", „Była sobie
mrówka", „Czall'odziejska torba" g, 16
Mt.ODA GWARDIA (dla
mtodzleży Zielona 2)
„Gczli:ś w
Europie" g.
16, 18, 20
MUZA (PaDlanlck• 17:i)
„Zakazane, piosenki" g.
18, 20, dozw. od lat 10
POLONIA (P1otrl;:owska
67) „Mury Malapagi" dod. „Go home" g: 16.30
18.30. 20 30, clozw. od l•t
14
PRZEDWIOSNIE (Żerom·
skiego 74) „Mały party
zant", dod, „Igrzyska
harcers•kie" g. 18. 2~.
dozw. od lat 7
REKORD !Rzgowska ii
nieczynne z !,X>~du remontu.
ROMA <Jtzgowska 84) „Mongolla w ogniu" g.
18, 20, dozw. od lat 12
I MAJA
(dawn Robotni1<1 - dla mlodz (Kl·
lińskiego 176) „s.o.s."
g. 17.30, 19.30, dozw. od
lat 1a

I

ringów",

dod.

1

,,
radio Stern"
IDr SIENKO spec j a llma SPRZEDAM
skórno - weneryczne 4-6 2 głośnllrnwy z old~m. ze
Kilińskiego }(!2
(9325-G) garek złoty dams!d, pół
Państwowy Zakład Ubezpieczeń uwzględnia
koca białego wełnianego.
jąc szczególne potrzeby świata pracy w za- Dr LESNIEWICZ chlrurl" Piotrkowska 76 m. 2a przyjmuje
lS-19
Jaracza
(9319-G)
godz. 12::-H
kresie ubezpieczeń prowadzi, między jnnymi,
(9!G8-Gl
3fla tel. 224-09.
kombinowany system ubezpie<:zenia ruchoSPRZEDAM
umeblowastołowego
nie
(mahoń
mości domowych od ognia, kradzieży z wła
Kłl.>'\10-!'iił'łC/.„:UA.7
wzorzysty), sypialni Ja·
maniem oraz rabunku. Niewielkim kosztem
-sneJ natychmiast. Wlactomożna się od tych strat uchronić przez za- CIĄGNIK transportowiec mość tel. 104-27
warcie ubezpieczenia w P. z. u. Opłata za Hanomag 60 KM S>JJrzedam. O:tazia Łódź, Kop- PIANINO w dobrym stałączne ubezpieczenie „KO" wynosi zaledwie c:ńskleg 1 33 Mioduszewnie tanio byle zaraz sprze
1
2 zł. od każdego tysiąca sumy ubezpieczenia. ski
(933.'!:_G) dam. Wschodnia 19-7b,
Przykład: suma ubezpieczenia 15 tysięcy o- KUPIĘ saksofon B„ al- dni powszednie od 18
-·
płata roczna 30 złotych. Niskie i uproszczone bo ,,Es" Flrlinger," Fran7.AOFIAK PKACY
blok
nr
33,
II
clsz.kańs.ka
warunki ubezpieczenia umożliwiają światu
~~593-C'.:l POTRZEBNA pomoc do·
Pracv w szerokim zakresie korzystania z teg 0 kl. m. 8
mowa. Zielona 3 kwi aubezpieczenia. Polisę ·wydaje się natychmiast KUPIĘ natychmiast sa- ci a mil.a
(9326-G)
.........__....... ,_.,._....
przy zawarciu ubezpieczenia. ,do której dołą· mochód ciężarowy 3 lub 4
tonowy w dobrym stanie.
czone są dokładne warunki ubezpieczenia. Oferty Bi'llro Ogło&i:eń LOKALB
..,. u.a1Informacjl udzielają i zgłoszenia p:zyjmują Piotrkowska 104a „Dobry ZAMIENIĘ
dozorstwo po
(9348g)
Inspektor;:ity Powiatowe we wszystkich mia- stan"
kój z kuchnią v.-ygody na
stach powiatowych oraz Dyrelccje Wojew:'>dz- MOTOCYKL „zundapp" pokój z kuchni!! Obr. Sta
250 na chodzie sprzedam. !i.ngradu 94 m. 4.
kie P. Z. U, - w Łodzi Aleja Kościuszki 57.
Proletaiiacka 24 godz. 17
(9327-G) ZAMIENIĘ dwa pokoje z
do 19.
Dyrekcja Wojewódzka P.Z.U.
kuchnią na jeden duży z
1760-K MOTOR NSU z koszem kuchnią chętnie w okoli
w dobrym stanie sprze· cy Przejazd lub Kllif1dam. Wiadomość Łódź
ski ego. Górna 24-3
Próchnika 4 m. 1.
)g-łoszerna eł
POSZUKUJĘ pomleszcze
SPRZEDAM m<itocytkl - nla sublokatorskiego przy
rodzinJ!e. l.Ml.l\KZf!
łDr GLAZER powrócll - BMW 350 a•kwarlum z po kulturalnej
Biuro Ogłm:zeń
D ZAURMAN specjall- specjalista skórne. wene. stumentem. maszynę rę- Oferty
kawlczarkę . Piotrkowska Plotrkow:;ka
pod
104a
l!t~ skórne. ·weneryczne -r:vczne 6-t! Andrze1a 28 28 m.
10 LaSk.a
(9332-G)
(9335cG)l„w. Z."
8-9.30, 4-t! Narutowicza 2 Dr PIWECKI wewnetrz
Dr LAS7..EW!HO ~hOTOb.I' ~~~Płuca, serce 3-7 Piot r
•kńrne wenervczne. ul
ska 35.
(9227-G )
W1cc1co,,,skles:o 28 7 ao-9
WOYNO specJallst 8
17-19 30
!8187-Gl Dr
chorób skórnych. wene Dr ANFOROWICZ skór- rycznych, zaburzenia płcio
Naturalnie w kolekturze P . M. L.
Nowotki 7 tron t.
ne, wenervczne. kobiece we,
10-11. 16-18.
'9225-G )
J-7 Próchnika 8.
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NAUK/\ J WVCHOW

udział

W połowie bm. ponad 500 atu·
dentów łódzkich wyJe-dzl.e do Pad
stwowych Gospodarstw Rolnych
w woj. woJ.: k<>5zallńsklm I szczoclflsklm, by pomóc w akcJI tnlw
neJ I omłotowe). Uczestnicy podzf.elenl :r.ostałl na z turnusy po
u dni. Ał<cla ta ma na celu nie
tylko pomoc: dla wsi w trudnym
okresie tnlw, lecz równi~ zapo·
znanie przynłych !ta.dr lntelti:en·
cli pra.cujące! z produkcją I umo·
:Uiwlenle studentom skorzystania
z powle1rza I &101\ca po drugich
mlesiąciwh nauki w murach mi~J
sklch.

Praca poprawcza
za zakłócenie

spokoIu

opi łstwo

i

Zdecydowaną

walkę awanturnictwu i opilstwu wydały
komplety
orzekające
przy
DRN-ach karząc awanturników wysokimi
grzywnami i
pracą

poprawczą.

I

CZWARTEIC, 3 LIPCA
Dzlerntik: 6.30, 7.aJ, 12.114, H.00,
21.00, 23.50.
6.50 Pieśni i tańce różnych na•
rodów. 7.20 Muzyka rC>'lr:)l"Wk. 8.oo
Utwory kompoz. czi;skleh. 11.45
„Glos mają kobie1y". 14.15 G, Fau
re: Suita „Dolly". 14.3-0 Kon<:l!rt
solistów. 1s.10 Aud. 11.teracka. l!i.:\O
Dla śwletlic !llZiec. aud. sł.-mui:.
pt. „Splewamy plosenkl na koloniach" .. 1&.'lll "V~ierskie utwory
popularno-rc->:rywkowe. 17.1>9 Wl.l
domości popołudn. 17,45 Audy< ja
o książ.ce E. E. Kischa „Raj amerykańs>ki'•. \8.00 Kapp: Sui-ta z o&
letu „Kalewipoeg". 18.2{) „Dla k<\t
ctego coś mi!Pgo". 19.30 1\. · i~-yka
I akturulności. 20.00 „Instrume:•tv
muzyczne". 20~0 Koncert <irkle•try. 21.3a Muzyka tanecz,ru1. 21.45
„Od;;iowiedzl fali 49". 21.55 Reportaz literacki. 22.15 Rep. z IV Mię·
dzynarodowe!''> Turnieju Szach<l•
wego. 2?..20 Kam<:ra'n• inuz. polS•ka. 22.4.3 Na douranoc. 2..1.00 Muzyka.

O UB V

że

Dnia 30 czerwca rb. z.marł po krótkich
cierpieniach

S. t P.

JÓZEF KORYTKOWSKI

'
I
SPLOT"
w dniu

"

Pabianicach została skomaso~na ze
Spółdzielnią Pracy hn. J • Marchlewskiego
w Pabianicach, w związku z powyższym

w

słlAl>IO•~

Ostatnio szereg spraw tego
rodzaju rozpatrzyło Kolegium
Orzekające przy DRN Łódż śródmieście. M. in. na 1 miesiąc pracy poprawczej skazani
zostali: .Józef Mrugalski, zam.
ul. Urzędnicza 2 m. 11; Włady
sław Trzaskalski, zam. przy
ul. Cyganka 8 i Jan Soczalski
zam. przy ul. Kochanowskiego
25. Szereg innych osób ukaranych zCYStało pracą poprawczą
na 14 do 21 dni.
Za wYWOłanie awantury w sta
nie opilstwa na 3 tygodnie pra
cy poprawc:~"j skazana została
Leokadia Marmol zam. priy
ul. Wo.iska Polskiego 16. Grzy
wną 250 zł. 7. zamianą na trzy
tygodnie pracy poprawczej za
ROZGŁOSNIA ŁODZKA.
podobne przestępstwo ukara6.15 „J6zer :\1ozgll mówi o spół·
no Danutę M'ljkowską zam. ll<!elni w Godzianowie". G.Z5 IHu·
przy ul. Wapiennej 55 m. 4. Za 7.:Vka. 8.30 i 17.15. „Z m!krofonem
przez miasto i wieś". 16.ZO Aud,
wywołanie gorszącej awantury
dla rulo!!z.
16.35 Muz. operowa.
4 tygodniami pracy popraw- Komentarz w opr. z. Gzelll, 17.30
czej ukarano Janinę Raczek Od naszych korespondentów. 17.40
Chwila muzy>ki. l~.oo Reporta:ll
vel Raczyńską, zam. przy ul. ~roblemow;v.
1,.lG Muzyka. 19.U
Drewnowskiej 62.
Aucl.. <1portowa.

"'""°•' "

Pracy

zdjęciu: przodownik pra
cy murarz oh. Oręt vrzy To20
pylauiu za.prawy murarskiej.

Na

mel(egzaminy poprawkowe). dunkową n.r karte
karty H-IT
D~wonić tel. 172::_55 ___. 7687. Nazwls.ko Józefa Pl
HKR&TAR<AT - HandloK•nówi"""'
m. "
Administracyjno
-~· wych IPR. Andrzeja ł ZGUBIONO kartę melprzyjmuje zapisy na wa- dunk<>wą naZWisko Wojltacyjny kurs księgowo- tyżak Stefan wleś T:v·
{!cJ 1 maszynopisania.
czyn.
(9195-G)

Spółdzielnia

i

miesiące.

ZGUBIONO

Niniejszym zawiadamiamy,
maja 1952 roku

stanie oddany do użytku. Znnj
dz.ie w nim pomieszczenie sz.1li
tal nr 4.
Kilkanaścfo
metrów daleJ,
na ul. Wólczańskiej IS6, buciu
je się szkołę TPD. Kubatura
budynku wynosi 35 tys. metrów s7eściennych . Dzięki dobrej organizacji pracy oba bu
dynki rosną równolegle przy
jednoczesnym zmn:ejszeniu ilo
ści robotników z 150 na 50.
Ostatnio na obu budowlach
wprowadzono po raz p'erws,y
w Łodzi system mechanicznego tynkowania. Zastosow:mie
mechaniczn<:go tynkowania sto
sowancgo od dawna na budc.
wlach warszawskich poti.vCJ~!
skrócić czas tynkowania o

żniwno-omłotowei

2'!

UDzIELAMwwwk;;:~'Pe""tY@

łódzcy

w akcji

Na tym nie końozy slę lf"!lta ku
klel!towycJ1 filmów, które przygo
towują polscy reaJl.zatorzy w Biel
sku i Łodzi. Boha.terem jednego
z następnych również kolornwego
fiQmu kukiel1cowego będzie Janosik.
SWIT (Bałucki Rynek 1)
St. R. Dobrowolski. J, Brzech·
„Pogromca atamanau, wa l J". Nel są autorami scenarl!.:dod. „o puchar ZSRR" sza do filmu, który nosi tytuł
g, 18, 20, dozw . od lat 12 „Baśń o Janoslku".
TATKY (Stenklf'WICZe ~0)
Jeśli chodzi o tllm rysunkowy
0 Na arenie", dod. uMło
- to Już niebawem dzieci łódz
dz! budują pokój" g. kie a z ni.ml i starsi będą się za16, 18, 20
śmiewa<'.:
patl'.'Ząe na
kolorowy
!llm
rylM.ln•kowy pt. „Wagary".
WISŁA
(Przejaz<l "
Ro·lę główną w tym fllmłe grają
„Akcja B" do.et. „W kra przemiłe zaJącZlkl. Reż. i autorem
ju Socjalizmu" nr 2-52, Jest z. Lachur,
g, 16, 18, 20, dozw. od
Wszyscy p!mrn!e pamiętają, że
lat 1ł
Wl. Rymkiewicz napisał m!łą po.
dla młoclrzlcży o Guciu
WŁOKNIARZ (Próchnika) wieść
„Na. granicy" dod. „Ro Pingwlnde. Treść tej książki bę
dzie
niedlugo
sfilmowana jako ry
zwój form zwierząt"
g. 16.15, 18.30, 20.30 - sunkówka pt. „Przygody Gucia
Pingwina".
Scen. wg R:;mJti-ewi·
dozw. od lat 12
cza.
WOLNOS:<'
(N~p1ńrkow
Na zal«lflezenloe slów kilka o
$klego 16) „Kariera w przeróbkach. Otóż za kilka tv·
Paryżu",
dod. „Spn:y- godni wejdą na e.Kran tr.zy filmy
mlerzeńcy za Łabą" R- krótkometi;arl:owe,
które poprze15.15, 18.30, 20 .30 dla dnio wykonane były w kopii ~a.
młodz . nledozw.
n.o-białej,
a· obecnie przerobdone
l.ACHĘTA
(Zllterska 2!i) będą na kolor. są to filmy: „W'lpól
„Spotkanie nad f,abą", ny dom", „Onowledzla.! dzie-rlol
g. 18. 20. dozw. od lat 12 sowie" l „Henlo-lenlo".
(j)

„Naulta I technika" nr
13-50 g. 19
STYLOWY
(Killńsklego
123) „Clenie na tora.eh"
dod. „żerań" g. 18, 20,
dozw. od lat H
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Studenci

na ekranach

*

3-kroinie tempo pracy

Kto z. mies?kańców okolicy
ulicy świerczeiivskiego nie pam i ęta zaniedbanego placu u
zbiegu ulic Swierczewskiego i
Wólczańskiej. Jesienią 1 zimą
hulał tu wiatr a latem beztrosko rosły chwasty.
Z poc1. ątkiem września 1951
roku robotnicy ZBM Oddział
3 przystąpili do stawiania fun
<lamentów. 30 lfatopada budynek o łącznej kubaturze 25 tysięcy metrów sześciennych zo-

filmy polskie
zobaczymy

Blle-ty zbI11rowe na sztukf:
B. J,awrenlewa pt .. ,.Za tyeh co
na morzu" wystRwianą Przez ~er.pót swJetillcowy spółdzielni „Kue
nierz" w ctn. 4 I 8 bm. nabywać
motna w świetlicy spóldzlelni ul.
;piotrlmwska 83 tel. 223-84.
czytelnie blbllotekl unlwer•yt.e<'kieJ od dnia l Upca do 31
i;ierpnia są czynne w ponledział·
ki, środy i plątkl w godz. od 13
do 20 we wtorki, czwartki i wboty w godz. od s-1s. Wyp0ży<:za.J
11:1ia jest czynna w poni·eodzlałk\,
środy I Pi'l•tki w godz. 14-18 we
wtor~d, czwartki 1 soboty w godz.

;p'1.otrkoWSkiej 1~. z.

zwiększa

i rysunkowe

*

łO-l

„

Mechaniczne tynkowanie

w"olkio noio;~ośd i roboWią„nia regulowane będą przez Spółdzielnię Pracy Im.
J. Marchlewskiego w Pabianicach ul. Piotra Skargi nr 45-47. Tel. 62.
1762-K

przeżywszy

lat 50.

Pogrzeb odbędzie się dnia 3 lipca ·
1952 roku o godz. 17 z kaplicy cmentar- •
nej przy ul. Ogrodowej o czym zawia- ·
damiają pogrążeni w głębokim smutku '•
-Jon'l1., d$fi, ojciec k~7.ina..

weJścl6w-1ZGUBIONO prawo 1szdy
2 legityma- motocyklowe, leglt. Izby
cje tramwa1owe I legit. Zdrowia Walczak StaniZw. Zaw. Janina So~zyń- sław zam. LódL W3chodslca zam. Garbarska 9,
nla 3~.
(7809-G)

SKRADZIONO

kę fabryczną ,
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WYDAJE Instytut Prasy „CZYTELNIK"
ERedakcJa I Administracja, t.ódź, ul. Piotrkowska 98,
:;tel Centrala 283·00, Rl!d Nacz 125·64, godz. przyj,
MASZYNOPISANIA, ste-1 ZGUBIONO zegarek zło- :12-13 Sekretarz od pow 204-75, godz przyj 10-12,
nografll biurowej. Kursy ty bran.wl&tką dnia 2 lip ;:dział gospodarczy 141-JO. dział sportowy
208-CS,
Stowarzyszenia Stenogra- ca na trasie ul. Główna, §
d•lal miejski 114·32, dział l!atów 143--80,
fów-Maszynlstek . Zapls-y Radwań. sika - Plo.trkowKilińskiego 50, Plotrkow ska Nawrot PI-::WN. §Redakcja rękopl~ów nie zwraca, za treść I terminy
s.ka 83
(0121-g) zwrot za nagrodą. Głów- ;
ogłoszeń „nie bierze oc\powledzlalnotci.
na 62-76.
(937Z-G) :Dział ogloSZf~ń. Piotrkowska ID4a. tel. 111-50 1 llł-75,
~
czynny 8-15, w soboty 8-14.
?;GUBIONO kartP. melmle~ięczna d 4.os. kwartalna z~ 12.IS,
dun•kową
Pieniężnej? Maria
na nazwisko i:jPrenumeratę
:;:pólroc:tnle
zł 24.30 przy,lmulą
wszystk!e Urzędy
Bednare·IC Kurna 4a
;:I Agencle Pocztowe orn listonosze mleJ~cy I wleJ•
ZGUBIONO kHtę mel- Es-cy na teren!„ CJ\łe.1 Polski w terminie do 15 kał•
dego m~a na okres nast.ępny.
dunkową nr 42216 Wal en ~
ty Ludwiczak Gruszcz-yca •
lledagule KOLgGIUM REDAKCYJNE
, D-3-28723
DZIENNIK- ŁODZKI nr 158 (2474l 3

Loterii
lÓDŻ, PIOTRKOWSKA 161
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Kupczak

wizytą

Przed

trenuje w Łodzi

Co

teatru francuskiego w
,

.

łodzi

mow1 Louis Daquin
o sztuce Vaillanda

Do Ło·dzl przyjeoehal na dłuższy
okres ICup-czaik z Krakowa. Dosko
:naly ten kolarz tren11Je na torze
w Helenowie przed mistrzostwaDo P0>1skl przybył na 2-tygodnl owe gofolnne występy zeospól pomi Polski.
stępowych artystów frau,cuskid1 ze sztuką znanego pisarza franeu•
Tegoro·czne krótkodystansowe ml
s.kiego R-0ger Vaillanda pt. „Pul kowruk Foster p:rzyzna.1e się do
istrzo,stwa PoliSkl odbędą się w Ło
winy", w ins.ceniza•cJI wybitnego franeuskie.go reżysera filmowego
dru
naszej
w
gdy
Iata,
42
38
dz! 20 bm. Kolarz" startować bę
t.oui.s Daquln. Francuski :w~pół po.każe tę sztwkę polskim widzom
żynie przeciętny wiek wynosi
dą na dyistansle 1000 m :r; tym, że
w stolicy, Krakowie. Wro·daw!u I w Ll}dzi. Prem!erowe przcdsta•
hociaż nie udało się do- namiczność, wielka ruchliwość 23 lata.
>ezas łapany będzie na ostatnich
Kameralnym w
200 m.
świadczy to najwymowniej wienie w Pol~e odbyło się wezoraj w Te&trze
tąd szermierzom zdobyć na pla11szy i częste używanie
Przed m~strzostwaml Polski ko
dla swych zawodów do- rzutów. Nie będzie przesadą, o szerokiej popularyzacji teg 0 Warszawie.
larz1> startować mają na torz1> w statecznie licznej widowni, to jeżeH się stwierdzi, że pod sportu wśród młodzieży, co da Postępowy pisarz Roger Vail- jest zamachem na prawdziwą kn~
Kali!szu l 9 bm. w Łodzi w me- jednak przeglądając statysty- względem stosowania rzutów je oczywiście gwarancję peł- la·nd u-kazał w te.! sztuce prawdę turę na.rodową Francji i w rezu.J
tacie zamachem na· kulturę świa
W<l\inie w Korei.
>ezu Gward!a - Wlókniarz.
polskiej o Artyści
rozwitu
kę zawodów szermierczych w w natarciu, Polacy z dumą po nie.iiszego
francuscy przygotowy- tową, lttóca powstaje z wolnych
B. B.
ramach ostatnich igrzysk olim wiedzieć mogą o sobie iż są szermierki
wali wystawienie sztu,lti w Par:r- i braterskich wysiłków kultur na
· ---amery- rodowych, Dzięki zaproszeniu ar'
żu. Jednakże zaprzedany
pij:sk<ich rzuca się w oczy stały mistrzami.
kańskim okupantom rząd Pina\)'a, tystów polskich, wolna l braterrun~orow wz~ost zainteresowania' tą ga-. Ponadto atutami naszych za
który wieził bezprawnie przywód ska twórczość naszego narodu zna
spraklasy robotnicze.! lazła miejsce w waszym kraju.
cę francuskiej
Mistrz sportu Stanisław Baran. ~ęz1ą si:iortu ze strony młodzi~ wodników są: doskonała
Dum.os i Vv"ięzi nadal reJacques
ru
niebywała
i
ZY. św1adczą o tym wzrastają wność fizyczna
zostalł przez GKKF na
powołany
•
daktora naczelnego „Humanite••
I tak np. na chliwość na planszy, natomiast
instrtnktora obozu pilkarsklego ce zgłoszenia.
Teatrem łódzkim, na seenie kt6
Andre Stila - postanowił nie do
star piętą Achillesową-słabszy p'o Rozpoczął się wieloetapowy ll<'Y puścić
Angeles
Los
w
Igrzyskach
sztuki
wystawienia
do
zostanie sztuka
wystawiona
rego
dla juniorów. Ob&z odbyWa się
towało w zawodach szermier- ziom techniczny, mniejszy re~ ścig kolarski na trasie Moskwa - Vaillanda, demaskujące .i zbrodntt= Roger Valllanda, będzie Teatr
we Wroclawh.1.
MoSk:wa.
Charków
interwentów amerykańs!tich w
czych 15 państw, w Berlinie- pertuar akcji w porównaniu z
Na obóz ten z grona juniorów
Pierwszy etap Moskwa - Tuła Korei. Na próbie genePalnej w Pó Wojska Polskiego. Zespół arty•
22, w Londynie - 26. Obecnie szermierzam~ innych krajów długości
166 km wo'gra? Rude!J w ryżu w dniu 17 maja zjawił slę stów walczącego teatru francuspowołano
Włókniarza łódZlklego
prefekt policji i nakazał ze wzglt; kiego wystąpi w Lodzi 12 bm.
czterech piłkarzy: Skibińslkiego, d? Helsinek zjadą ·się zawod- oraz brak rutyny spowodowa: czasie 5 :41 :29.
du na tzw. bezpieczeństwo pumięz. N.
Nowickiego, Krakowiaka 1 Am- mcy spod znaku szpady, repre ny małą ilością spotkań
odwołanie przed·stawlenia.
bliczne
dzynarodowych
państw.
30
zentujący
broszczyka.
Na znak protestu przeciwko a,resz
Dopiero oitatn!o odbyty
Godny do pozazdroszczenia
towaniu Jacques Duclos i Andre
tarczą
Stila oraz przeciwko be.zprawnerekord pod względem ilości u- wspólny trening z szermierzamu zakazowi grania sztu-lti Vaillan
prawiających szermierkę bi.ie mi ZSRR i W<::gier wydatnie
da w Paryżu - artyści Pa1\stwoZwią7.ek Radziecki. W ZSRR im pomógł do podniesienia
wego Teatru Polskiego i Kaimeral artykułów
ponad 50.000 osób uprawia ten klasy,
nego w Warszawie postanowili
sport.
włączyć tę sztukę do swego reper
Zwracaliśmy uwagę PSS l.6dttuaru.
W niedziele 6 bm. rozegrane zoZaehód na to, :!;e niektóre &klepy
OBOZOWY TURNIEJ
staną w Wawrze koło Warszawy
Zakaz wystawienia sztulct PSS wykazują mało zainteusowa
Ostatnio nasza kadra olimindywidualne szosowe mistrzo- PRZYJACIELSKA WYMIANA
„Pułkownik Foster przyznaje się nia sprawą dostawy mleka do do
pijska przeszła końcowy etcip
~OS'WIADCZEN
stwa Polski na trasie ao. 511 1 200
km.
do winy" - powiedział reżyser mów. Cytowaliśmy wypadek, gdy
Szermierze ZSRR i krajów swych przygotowań na oboz;t'
Daquin w wywiadzie udzielonym kierownik sklepu nie przyjął
demokracH ludowej Od dłuż- w Cetniewie. Rada trenerów
przedstawicielom prasy - le<>t za zgłoszenia konsumenta.
szego czasu przygotowują się wspólnie z fachmistrzem KeOtrzymane przez nais wyJdnle-'
rządzeniem, klóre poprzedzilo are
intensywnie do Olimpiady, _ vey'em oraz kierownikiem wy
sztowanie Andre Sttla l Ja-cques nie w;;kazuJe.. że kierownik skleodbyto szkoleniowym Banasiem opraCzęść . przygotowań
Włókniarza
piłkarska
Drużyna
pu miał raeję, gdy>! klle·nt ten
Dudos.
(Zduńska Wola) rozegrała ostatnio wspó~me na obozach w Buda- cowała indywidualny progrc;m
Zarząd.zen\a te są decyzjami, wy mógł zamówić dostawi: m!el<a w
'łki
d .
dwa spotkania towarzyskie z sil- pe~zc1e, Moskwie, Leningra- szkoleniowy dla puezczególdanymi dla zadowo.1enia wymagań sklepie znajdującym slę b!J2eJ
~em
dzięki WYmianie do nych kandyd.atów, przewidzi anym! przeciwnikami. W pierw- dzie_, gdzi~
Ridgwaya. Sztukę „Pułkownik Fo
.
ster przyznaje się do winy" m!a- swego miejsca zamieszkania.
szym z nich włókniarze zmierzyli św1adczen zawodnicy podno- nych na WyJaZd do Helsinek.
Dla usprawnienia ak<:Ji, PSS po
W ramach mistrzostw Polski Piłkarze Włókniarza wybiera no grać w Paryżu przypadkiem
się z zespołem łódzkiego Koleja- sili swój poziom.
ją się do Zabrza gdzie w nad- na kilka dni przed pnyjazdem dzieliła miasto na rejony, tak aby
r
k
Jest rz eczą char a kt erys t ycz- na'le
irza. Po źywej grze mecz za.1<oń
Rictgwaya ale ci, którzy organizoJ pszymi 0 ·aza l się:
piłkarzy ną, że szermforze tych krajów,
zwycięst.wem
czył się
we florecie kobiet: Vvłodar- chodzącą niedzielę zamierzają wali jego przyjazd, nie mogli s!e każdy sklep dostar-czal mleko d.l~
u.duńsko-wol.skich fi:4 (5:2).
a zwłaszcza Polsika oparły swo czykowa, Sołtanowa i Liszko- rozegrać mecz z miejscowym zgodzić na to, aby byla ona gra- domów najbllliej położonych.
na w czasie jego pobytu w Pa!'VGórnikiem.
W drugim dniu przeciwnllclem je szkolenie na nowoczesnych wska,
żu. Zbyt silnie tnść jej osikarza
fl
·
Włókniarza był OWKS (Wrocław) wzora:c h zrywa3ąc z zasadami
Natomiast w Łodzt w nie- generala-dżume.
orecie męskim: Rydz,
we .
:Również l w tym spohkaniu od- starej
Cechami zna- Czajkowski i Twardokęs i Zb. dzielę ma być zorganizowany Nie można było grać sztuki Vai!
szkoły.
l!lieś!i 7;\vycięstwo gosoodarre 6:1 miennymi nowej szkoły są: dy Przeździecki,
mecz szczypiorniaka między l~nda w Paryżu, będziemy Ją gr~e11
- ProsiCzł-Owle'k ,,w kro~e"
ta.Kto dla.zenas
Polsce. Jest.
a Budowlanymi
w szpadzie: A. Przez'dzi"eck1', Włókniarzem
,.._
arty~cl
waznym.
·ternw bardzo
,
.
0
złożenie rękopisu w redaicRydz i młody zawodnik wro- z Chorwwa. Zespoi Budowla-1 polscy zaprosili nas, aby pozwolić my
cji. Chętnie zapoznamy się z Jego
Ślad piłki
Kraje- nych zalicza się do najsilniej- nam wypowiedzieć się Po fra-ncu treścią 1 w przypadku doda•tnieJ
cławs k iej Gwardii szczypiorniaka sku 1 grać na waszych scenach oceny skierujemy do odpowledSZYCh drużyn
wski,
.
sztukę, zakazaną we Franej-1. Je~
'p I
to waż.ne, ponieważ ten zakaz nr.eh inistytucj! wydawniczych
w szabli: Zabłocki, Suski, Pa w o sce.
R. z. - Z „Zakupów w te1·enle"
d k
. T
ł
k
nie skorzystamy, Prosimy o dalw ows i, war O ęs, Pawlas i
współpracę.
szą
Czajkowski.
A. R. - E·kipa punktu usługostartu1·ą
Różne bywają sukcesy spor
we.go otrzymała od zarządu Sllółtowe. Tym razem za wielk•i
dzielni upomnienie za nlewłaścl·
/
we zachowanie się.
''
~I
Ł
I
I
' I
sukces należy uznać zdobycie
L. Ch. - Sprawami pracy chaporaz drugi tytułu mistrza
1
~f ~~~z,;i pr~~J~~~;. 5k\..w.r~zPi~~;
(j
1
Pk?lski w szabli przez Zabłockawska 113 . Dodatkowych !nfor1ego. Jest to jedyny wypadek
macji mote również udzielić ob.
podczas tegorocznych zawoJeżyńska w zarządzie LJgl Kodów, w którym zeszłoroczny
biet, ul. Struga 1.
. t
„urz~dn!czka" - Prosimy 0 do
Sądzimy, że za przykładem
Zbliża się cora~ bardziej ter
mis rz zdołał zachować swój
tytuł i odeprzeć atak dobrze min wyścigu kolarskiego o pu sportowców z LZS Ujazd pój- ~tarczenie nam omawlaneg-0 okól
„Dziennika Łódzkiego". dą inne LZS i w najbliższym nilca. Chętnie wykorzystamy.
char
przygotowanej młodzieży,
K. M. Bar. - Z wiersza „ W~:rd
N
a po stawie mistrzostw Codziennie napływają Liczne czasie nadeślą nam swoje sza.wa" nie sl<orzystamy. Muffi
Pan Jeszcze pracować nad formą.
imienne zgło,szenia.
Polsk<i, jak również i na pod- zgłoszenia zawodników.
Przypominamy, że tegorocz- E. Wernvs - studium zaoczne
Wczoraj otrzymaliśmy list
stawie zawodów kontrolnych
Szkoły Głównej Planowania l Sta
Ś
d
d
j
·
witka ny wyścig „Dziiennika Łódz- tystyki mieści s!e w warszaw'e
kolarza turysty
wy ł omono can ydatów do re- o
przez przy ul. Rakowieckiej 6.
organizowany
prezentacji Polski. W tej chwi Ewarysta z Otwocka. Pisze on, kiego"
li lista kandydatów, wysunięta że rokrocznie bierze udział w łódzką Gwardię odbędzie się Inwalida pracy - List Pana
do wlacfomoścl wlaś
przesłaliśmy
i--ędzi'e w ciwvch
przez radę trenerów nie zosta-j naszym wyścigu to.też i tym 13 lipca i rozegrany I-'
czynników.
ta jeszcze zatwierdzona przez razem chce stanąć na starcie. trzech konkurencjach dla licen w. Koruch. Lcgnl•ca - w spraPrzyj.rzyjmy się więc zatem Polski Komitet OHmpijski, nie Do Łodzi przyjedzie on ro- c.ii,. kartowiczów i turystów. wie niemożności otrzymania megdy napad drużyny
Często,
interweniujemy
tryk! urodzenia
straci piłkę na dokładnie, J·ak WYglą,da w pra mniej jednak już teraz można werem by 13 lipca spróbować Turyści· startować będą w w
piłkarskiej
Prez. RN m. Łodzi.
dwóch grupach zrzeszonych i P. Przyrowski - odpis listu
przedpolu przeciwnika, mówi- ktyce prawidłowe zagranie stwierdzić. że drużyna szer- swoich sił.
Pana przekazaliśmy do Wyd.Z.
Gromadnie zgłosili się kola- niezrzeszonych.
my, że nie umie grać klasycz- napadu. Zwróćmy uwagę, ile miercza Polski będzie zdecyZgłoszenia w dalsiv. m ciągu Zdrowia Woj. Rady Narodowe1.
dowanie najmł-0dszym zespo_ rze - turyści z LZS Ujazd. nym systemem. Gdyby jednak P odań wymienili między sobą
Omawlane!!O
P. Mikulaniec h" I
sekretaria- nrzez Pana wvrlawnlctwa nie ma
em na olimpiadzie, bo prze- Oto nazwiska zgłoszonych „el- przyjmowane są
zapytano nas nagle, jak wyo- gracze ?rużyny „czarnyc
..
na bramkę ~iętny wiek szermierzy dru- zetesowców": Dutkiewicz, La- cie Redakcji „Dziennika Łódz- w wolnej sprzedaży.
brażamy sobie klasyczne za- przy nacieraniu
List P.anl przekazahsgranie, z całą pewnością przez przeciwnika i. wreszcie, kto był zyn, biorących udział w tego- lek, Krystyn us, Kowalski, Wą-j kiego" Łódź, ul. Piotrkowska D. N. 0
interwencję do
- ;1,:~/ ~;_~śbą
96 III piętro, tel. 208-95.
rocznej Olimpiadzie wynosi chała i Myśliniec.
(w. 1.)
strzelcem gola.
o}łuższy czas trwała by cisza.

Przed pierwszym skrzyżowaniem kling
na olimpijskiej
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Zawodnik z Otwocka przyjedzie na rowerze
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Ondraszek oglądnął się, bo mu się wy!'J.ało, że tamta biastwora istotnie czai się jeszcze w kącie.
'
! - A byli tu portasze„.
\ - Portasze? - struchlał Ondraszek. A więc jednak go
. .
/ścigają!
Byli tu portasze!... Hledają cie ..• Powiadali. ześ ludzi
I oranił nożem, żeś uciekł z miasta, żeś Przyborz P?dpalił:··
wa domy się zapaliły„. A ojciec zaciął się ... Powiada, ze
1ę znać nie chcet„ Zły duch go omamił ..•
- Portasze!„. Ojciec! ..•
- Tak. Ojciec!
Ondraszek żachnął się, bo przypomniał sobie, co ltiedys
rektor Miscetius powiedział dwuznacznie o jego ojcu. A potem te szepty chłopów w karczmie po kątach, gdy była
mowa o jego matce i grafie Prażmie. Ojciec! ... Gdyby był
pokory, uderzył się w piersi i zawołał
pełen
przyszedł
Pater, peccavi!... - Głupstwo! ..
płaczliwie: 1
Uciszył się, bo wyczuł dłoń matki na swojej dłoni.
- Ojciec ci przeboczy, Ondraszku! Gdy bydym umierać,
przeboczy ci... Potem zaś pośle Plintę po ciebie„. A, oto
Ondraszku„. tu mosz.„ - i wyjęła spod poduszki mały woreczek, rozwiązała i WYSypała na Ondraszkową dłoń nie.
kształtny pieniążek.
- To mó.i inkluz! - uradował się. - Gdzie był?- Znalazłam go w szynkownej izbie pod stołem.„ Widać
zgubiłeś go ...
- Tak! Ale kiedy?
powtórzyła matka i spojrzała mu w oczy
- Kiedy? 2 wymówką. Ondraszek zrozumiał. To było wtedy, gdy się
na ojca nożem zamierzył, a potem tarzał w bójce na pol'ła

~

dłodze.

Do izby wpadł stary Ventruba, co przy płocie waro.
. .
' wał.
_ Uciekaj Ondraszku! ... OJciec Idzie! - zawołał.
Ondraszek głasnął matkę po twarzy i wyskoczył przez
'"'' DZIENNilS. ŁÓDZKI nr 158 (2474>

,

drzwi i zaRównocześnie w szynkowni trzasnęły
skrzypiała podłoga. Ondraszek przyczaił się pod oknem.
- Dej Boże dobry wieczór! .-... posłyszał twardy głos

okno.

ojca.
- Dej Boźe! - odpowiada Ventruba z matką.
- No, i jak tam?
Przez okno sączy się słaby blask gorejącej świecy i mdły
zapach odwaru ziół.
Słyszy Ondraszek. - Niech Ondraszek
- Ventrubo! wróci do domu ..•
pyta Ventruba, bo dobrze
- Co prawicie, wójcie? nie dosłyszy.
- Powiadam, żebyście rzekli Ondraszkowi, że może wrócić do domu... Niech wróci...
Ondraszek ścisnął w garści odzyskany inkluz. Teraz dopiero wyczuł koło siebie korzenny, mocny zapach kwiatów
i skoszonej łąki, i dostrzegł nad sobą gwiazdy, a między
nimi szeroki, rozwiany szlak Mlecznej Drogi.
Poszedł w kierunku ciemnych sylwetek Beskidów. OmiNoc
powędrował ścieżką między zbożami.
nął chałupy,
była ciepła i pachnąca. Przywiodła mu wspomnienie księ
życowych nocy w Przyborze. Dojrzał miedzianowłosą dziew
nie ma ChawwaJ:i!. .•
czynę. przedziwną Chawwah. Już
Chawwah przepadła z minionymi dniami. Jej miejsce zajęła Barbara!„. O, Barbara!..~ Runęły na niego wspominki
· ·
tamtych chwil frydeckich .•, /

Dotarł nad Ostrawicę. Woda dzwoni w księżycu i łuszczy
go na srebrne plewy.
- Ohej!... - przyleciał z góry rzeki ochrypły głos.
Ondraszek ocknął się, słucha. Ktoś woła w potrzebie.
Teraz znowu! Pognał na przełaj. Minął zagajniki, dostrzegł
znowu rozsrebrzoną rzekę, na środku rzeki zaś nikłe świa
wywleka z mroków sylwetkę powozu
Swiatełko
~ełko.
,
l dwóch mężczyzn.
- Czemu wołacie? - zapytał z brzegu.
- Chodź pomóc, ktokolwiek jesteś!...
Ondraszek już wiedział. To hrabiowska kolasa ugrzęzła
w rzece. Widać ciepła noc skusiła kogoś z frydeckiego zamku do przejażdżki, a wracając, w bród chciał przebyć
Ostrawicę. Koła jednak uwięzły w głębinie, a teraz tamci
umierają ze strachu.
Wstąpił do wody. Woda przy kolasie sięgała mu do bioder. Przelewała się z szumem przez złocone sprychy, podmywała rzeżbiony kształt powozu. Pachołek trzymał pło
szące się konie za uzdy, przy powozie zaś stał jaśnie graf
Prażma i klął pachołka. Poty jego haftowanego fraka rozgarniała woda, on zaś poprawiał wciąż zsuwającą się peru
kę i gniewał się głośno.
- Pomóż wydobyć! - rzucił wyniośle.
Ondraszek uśmiechnął się, patrząc na jego starczą niePodobny był do jarmarcznej kukły. Obmacał
zaradność .
koła, czy nie są złamane. Potem zaparł się plecami w tył
kolasy i jął podnosić. Zdziwił się, że taki lekki jej ciężar.
Konie szarpneły i koła zaterkotały po kamieniach. Potem
wrócił po grafa Prażmę. Wciąż bowiem stał w wodzie i coś
skrzeczał. Ujął go w pół i wyprowadził na brzeg.
Na brzegu graf Prażma sięgnął do kieszeni, wydobył
woreczek, pogrzebał i rzucił mu jakiś pieniądz. Pieniądz
zadzwoni! na kamieniach. potoczył się pod nogi Ondraszka.
_ ,.._ Masz! - cisnął .=a pieniądzem!
.(l).c.n.)

