01.)lata pocztowa

W dniach wielkiego Zlotu
tysięcy dzlew.
i chłopców zapeł
niło mury stolicy. Tę
tnJące życiem I pracą miasto
wtało się jeszcze żywsze i ra.
dośnlejsze niż zwykle. Trzy
gprawY w tych dniach odświętnych, uroczystych 1 radosnych zarazem, splotły się
'Z sob11, w nierozerwalny srosób: święto Odrodzenia Polski, dzień Konstytucji i Z!Gi

D

włeścle

Władza

cząt

ła

młodych.

· ludowa zapowiadaodbudowę
tylko
nie
zniszczeń wojennych, ale l
rozbudowę

przemysłu,

klęskę

września

. roku 1939 i pleokupacji.
. klo

CENA WRAZ Z

roz-

PANORAMĄ

30 GR.

DZIENNIK

jej o~czyźnle ludowej. Po
tej młodzieży poznali może
my najlepiej, jaka ta Polska dzisiejsza jest, czego jui
dokonała f czego jeszcze dokonać jest zdolna. Nie bezdomna, nie bezrobotna, nie
SJ>Od mostów, z bezdroży żY•
cla, ale z fabryk, z kopalń,
z hut, ze szkól, unłwersyteRok VIII nr 173 (2489)
(Dalszy ciąg na str. 2)

f,ODZKI

budowę

miast i wsi, wydobycie z całego narodu
twórolbrzymiej energii
zdolnej pchnąć ojczej,
czyznę na nowe drogi wspaniałego rozwoju.
Wystarczy dziś wyjść na
ulice i place Warszawy, aby
zobaczyli wspanla.'e podsumowanie tych ośmiu lat, któ
re ubiegły od chwili cg:o.
szenia manifestu PKWN. Jest h podsumowan:e żywe,
zapałem J
tchnące
gorące,

W pamiętnych dniach liPeowych Przed ośmiu Iaty, w
roku 1944 przesądzona zoshła. sprawa nowego, wspaniałego rozw11,ju Polski i na.
rodu polskiego. Utworzenie
radością.
nowej władzy, władzy ludoTe 20!l tysięcy młodych, to
wej, które stało się możliwe
przecież tylko reprezenta:td~ęki wyzwoleniu Polski
.Przez armię państwa socja- cl młodzidy, dający świade •
lfstycznego, zamykało okres ctwo, jaka jest ta młodzież,
Panowania kapitalistów i ob. .iak 7.y.ie w
szarników, okres rządzenia dzisiejszej swosię w naszym polskim kraju obcych imperlalistycznych
agentur.
Panowanie kapltalidów
dalo Polsce zacofanie gostm.
da.rcze i kulturalne, dafo
Polsce na.Jwif. szą klęskę, Ja ą
przeż. a,
ona

11~11eZC1na PYertłtem

Łódź,

20 I 21 lipca 1952 r.

Piękny akt miłości dla ludowego lotnictwa polskiego

Związek Młodzieży

Polskiej

obejmuje szefOstwo nad wojskami lotniczymi
f
ZMP częta!
·
się is~r.
W
UChwa Ia Zarz~"idU Gł ównego

pokojowego budowni
ctwa i umacniania niepodplenum ZG
ległości ; narodu,
ZMP, obradujące w przeddzień Zlotu Młodych Przodow
ników _ Budowniczych Pols" t
Ludowej i 8-mej rocznicy wy
k ·
·
zwol ema naszego raJU przez
Armię Radziecką i Wojsko Pol
skie _ postanawia uroczyście
objąć szefostwo nad wojskami
!(,tniczymi.
w Czynie Zlotowym młodzież naszego kraju dowiodł~.
że jest niezłomną oporą państwa ludowego. Rośnie w rolo
i_mię

dzdeży świadomość współgos-

podarza kraju. Młodzież wykf"I
zuje nieugiętą wolę i gotowość
wzmocnienia siły obronnej o.ic1yzny, do obrony jej niepodległości do pokrzyżowania ban
. .
.
. 1mpenahzmu.
. h• planow
dyc k ie
Młodzi robotnicy chłopi ucz
nfowie l ż<>łnie~e wzd-iogli
swój wysiłek w codziennej pra
cy, aby utwierdzić 1 rozwijać
zdobycze zapisane w Konstytu
ci!, aby pod kierownictwem
P~PR i Towarzysza Bolesława
B~eru~a budować Po~skę spra-

w1edhwą, wolną

i niepodległą

ki
d
.
~1.-0l - syn 1u u po1s ego, wy
chowanek stalinowskiej szkoły
zwycięzców, Marszałek Kon- h pogłęstanty. Rokossowski
· 1·
d
ś' d
b".
1c ~rulo c o 1u owyc . WOJS'
lnt_n,_czych; y.rychowywa~ mło~
dnez na sw1.adol'._lych, meustra
sz~?:>:cl::, _boJo.wmków ~~rawy
po„oJU I mepodległosc1 na
przykładach bohaterów _nar~dpwych - Stefa~a. Czar_me~k1e
~o, Tadeu~za Kosc1uszki, Jozefa. Bema i. Jarosła~a. J?ąb:ow
;kiego, Feliksa Dz1er~ynsk1ego
' Karola Swierczewskie~o oraz
n8:.Przykł8;dac~ ?ohater~w Armu. RadzieckieJ. .Na_lezy s~erzeJ popularyzowac ideę me.b<,1·,iterstwa
złomnego
.
. k p 01 k. brom,
1aczą~e.go W ~s
~ ~e. z ~ie
~
a ~iec ą,
zl wyt ~lęt zoną r,r:;ią
o me wo po1siue z owianym
legendarną sławą lotnictwem
radzieckim, pogłębiać uczucie
miłości do armii Kraju Rad _
ostoi światowego pokoju i nie
podległości narodów _ która
przyniosła Polsce wolność.

2

Otoczyć troską i opieką
Pol.skę socjalistyczną.
pracę organizacji ZMP-ow
szef~stwo nad
~beJmując
woiskarni lotn!c~ym1, ZG ZM_P skich w wojskach lotniczych.

-

wz~a

wszystkie swe orgamzacJe:
Wzmóc pracę polityczno.wy
chowawczą celem lepszego
zapo1nania młodzieży z h!storią walk.i o wolność I niepodojczyzny. Pogłębiać
Iegłość
wśród młodzieży uczucie dumy
i miłości do ludowego Wojska
Polskiego, na którego czele

1

ZMP-owcy _ żołnierze, podoficerowie i oficerowie wojsk
lotniczych powinni przez nieustanną pracę nad opanowaniem wiedzy wojskowej, techn:cznej i politycznej przodować w wyszkoleniu bojowym i
politycznym. Organizacje ZMPowskie w wojskach lotniczych
-· to prawa ręka dowódców

nad wzmacnianiem
h
b
powietrznych sił o ronnyc
Ojczyzny.
Kierować najlepszych akp
tywistów i członków ZM
do wo~skowy~h szkół .lotJ:iczych i. do s11;1z~y w lot~~tw1e.
I'ogłęb1ać "".sród mł?'1z1ezy za
vr pracy

3

mtereso~a~1e techniką,

ZMP-owcy, chłopcy dziew
w
Zaprawiajcie
tach lotniczych! Szykujcie się
do zaszczytnej pracy lotnika!
Szerzej rozpostrzyjmy nad Ojc:·yzną skrzydła naszego lotnictwa, skrzydła pokoju i przyJdni między narodami, skrzywolności i niepodległości
dła
Pe.Iski Ludowej l

or~z

t:osz~~yc się o wzrost k"".a~1f:ka.cJ1. zawod?wych .młodz1ezy
sz~oł 1 uczelni techm~znych, w
ktorych kształcą . się kadry
dla przemysłu lotniczego.

Plenum ZG
Związku
4 Szerzej rozwijać wśród
najszerszych mas młodzie
ży zarówno w mieście, jak ! Młodzieży
na wsi zainteresowanie lotni-

ctwem, wzmóc pomoc dl a LI g1 Lotniczej i nieustannie troszczyć się o rozwój modelar· t
b
·
WARSZAWA. 19.7. W prudstwa 1otmc~ego, szy owmc w_a,
spadochroniarstwa i P_ilotazn dzleń Zlotu Młodych PrzoBudowniczych
sportowego oraz o p~lltyczne downików wyc~owanie przyszłeJ kadry Polaki Ludowej - 19 bm. odbyło się w Warsz.'twle uro.
lotnictwa ..
czyste plena.me posiedzenie
Rozszerzyć l wzmocnić działalność ZMP - w dzie Za.rządu Głównego ZMP, pdldzinje. wychowania fizycznego śwlęcone objęciu przez mł6·
i sportowego młodzieży, któ:-e dzież szefostwa nad lotnicgo celem jest podnoszenie twem wojskoWYm.
zdrowotności, sprawności i odW plenum uczestniczyło
porności fizycznej chłopców l przeszło 3 tys. czołowych przodziewcząt.
downików pracy, aktywistów
Szybko osiągnąć poprawę ZMP ze wszy 1 tkicll stron kraw rozwoju sportu na wsi. U- ju.
sprawniać działalność LZS-ów.
przes
owacyjnie wita.ni
Rozszerzyć zasięg ruchu zdobywania odznak SPO przez zgromadzonych przybyli m. in.
członkowie l'Zl\du z premierem
młodzież, troszczyć się o dalsze
Józefem Cyrankiewiczem na.
podnoszenie sprawności.
czele, ;:ekreta.rz KC PZPR
Franciszek Mazur, generalicja,
przed„tawlciele świata kulturalnego stolicy. Obecna była
młodzieży
również delegacja
radzieckiej na Zlot z sekretarzem CK Komsomołu Wikto.
rem Jurkowskim na czele.
Sekretarz zan:ądu głównego
ZMP Nowocień wygłosił referat w którym nawiązując
do serdecznej więzi łączącej
młodzież z Judowvm Wojskiem
Polskim, wniósł w imieniu Za.rządu Głównego ZMP projekt
Bolesław
objęcia szefostwa nad lotnictwem wojskowym. (Skrót referatu na str. 2).
W dyskusji mówcy gorąco
poparli projekt, który został

Polskiej

5

Historyczne obrady Sejmu

Dyskusja nad projektem Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
WARSZAWA. - 107 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego
RP w dniu 19 lipca br. wznowił marszałek Kowalski. Po załatwieniu

formaln.:iści

wstępn11ch marszałek powiadomił I.~

bę, że · otrzymal od szefa kancelarii Rady Państwa przv piś

wvborcza.
do Sejmu Polskiej Rzeczvpospolitej Ludowej - złożony pod
obrady Sejmu ze wspólnej inidatvwv ustawodawczej Rady
Państwa i rządu. Projekt ten zostal przeka.zanv do Sejmowej Komisji Ordynacji Wyborczej.

mie z dnia.·14 lipca br. projekt ustawy: ordvnacja

Bierut

"O Parii i"

WARSZAWA. Ukazało się
nad swym przemówieniu scharakte
druprojektem Konstytucji Pol- ryzował konstytucje typu so- na półkach księgarskich
gie wydanie książki przewodskiej Rzeczypospolitej Ludo- cjalistycznego i konstytucje niczącego KC PZPR, Prezy(Przemówienia denta Bolesława Bieruta pt.
wej marszałek Ko"' alski udzie burżuazyjne.
lił głosu pos. J ę d r y c h o w- posłów zamieszczamy na str. „o partii".
W książce zebrane są najs k I e m u (PZPR), który w 3-ciej).
prace i przemóważniejsze
wienia Przewodniczącego KC
otrzymał nazwę
PZPR, poświęcone zagadnieniom rozwoju i umocnienia
Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej.
Otwierając

rozprawę

Plac MDM

,,Placu Konstytucji''
WARSZAWA, lS. 7. - Prezyc!lum Rally Naroc!owej w m. •t.
warszawie - przedstawiło Prebilans liczzydentowi R. P.
nych wypowiedzi 1pole-czeAstwa
I wyniki konkursu „Zye!a War•
Hawy" w sprawie nazwy dla
placu MDM w warszawie.
Prez:v„ent R. P. opowiedział
się za nazw11 ,... która podkreś•
lałaby fakt symbolłcznej zbletw
placu nośel ukoóezenla
dniu 22 lipca - z momentem u-

ehwalan.la przez Sejm - Konstytucji Polskl"j RzeezypospollPRZEMOWIENIE WICEMIN.
teJ LudoweJ.
OBRONY NARODOWEJ
Prezydium Rady Narodowej
GEN. BRYG.
na swym po.siedzeniu w dniu 19
bm. podjęło na.stępującą uchwaNASZKOWSKIEGO
łę:

Nadać

placowt na MDM Konstytucji".
„Plac
nazwę:
Plenum Rady na swej uroczy·
stej sMiJI uchw:tlę tę Jednomyśl
nie zatwierdziło.

PRZEMO WIENIE
SEKRETARZA" ZG ZMP
NOWOCIENIA
Str. 2

jednomyślnie

przyjęty

wśród

burzliwYch owacji przez wszy(tekst
zebranych
stkich
uchwały podajemy osobno),
N2stępnie głos zabrał wiceminister Obrony NarodoweJ,
szef Głównego Zarządu Politycznego WP gen. bryg. Marian ?'a.nkowskl (patn: str. 2).
W Imieniu Związku Mło
dzieży Polskiej sekretarz ZG
wręezył
Wieczorek
ZMP
priedstawlclelowi wojsk lotniczych gen. Kadazanowlczowł sztandar przechodni Zarzą
du Głównego ZMP, który
zgodnie z powziętą uchwali\
plenum będzie wręczony przodującej jednostce lotniczej.
Zebranie upłynęło w nastroju wielkiej serdeczności I enłuzjazmu.

Po części oficjalnej urocZYstego plenum odbył się koncert, w którym wzięły udział
zespoly wojskowe I regionalne oraz zespół pleśni i tańca.
„M-.zowsze".

WITAMY ZLOT . ty1ŁODYCH PRZODOWNIKÓW
BUDOWNICZYCH POLSKI LUDOWEJ

Nasze

hasło~

»Chłopcy

i dzie

Przemówienie sekretarza

częta

•

~~

ZG ZMP Nowocienia na Plenum ZG ZMP

Towarzysze i Koledzy!
Dzisiejsze rozszerzone Plenum ZG ZMP zostało zwoła
ne, by omówić wielkiej donioszefostwo
sprawę
słości
ZMP nad lotnictwem.
W codZ'iennej, o:Oiarnej pracy
dla ojczyzny rośnie i krzepnie

waść bojowa wiernej straży
naszych granic - Wojska P<>l
skli.ego. Nierozerwalne braterstwo broni polskich sił zbrojnych' z wyzwolricielką narodów
- Armią Radziecką pozwala
nam wbrew nagonce wojennej
imperialistów i działalności
wśród młodzieży świadomość anglo-saskich agentUII' w krawspółgospodarza państwa.
ju, z niezmąconym spokojem
Najlepsi przedstawiciele mło prowadzić pokojowe budownidzieży przywożą ze sobą mel- ctwo w naszej ojczyźnie.
dunki dla naszego ukochanego
Polska Ludowa dała młon<?.uczyciela i przyjaciela, tow. d2lieży prawo szczęśliwej młoBieruta, w których z radością dości zawarte w kartkach
1 dumą donoszą o wykonaniu K<>nstytucj.i. Młodzież, która
swych zobowiązań produkcyj- w Polsce przedwrześniowej by
nych, Wyrażając wolę walki o ła tragicznym pokoleniem utrwalenie i rozszerzenie zdo- staje się główną oporą rosnąbyczy Konstytucji, walki z cych sił naszego państwa luprzeszkodami na drodze nasze dowego. Dlatego bliska i droga
go budownictwa socjalisty~z jEst młodzieży sprawa' obrony
naszej . niepodległości i utrwanego.
lenia zdobyczy i osiągnięć naWielka idea ofiarnej służby rodu. BHskiilł j drogim jest
naszej wolnej ojczyźnie, w któ młodzieży Wojsko Polskie :tej prcu:a stała się radością l wojsko wyzwolonych robotninarodu, ków i chłopów - zbrojne raobowiązkiem wobec
młodzieży,
-przyświeca naszej
zaszpełniące
mię narodu
dod·a je jej sił w walce z trud- czytny obowiązek obrony i ?.:a
nościami, z wrogiem wewnętrz
bezpieczenia owoców pracy lunym i zewnętrznym. Wiąże się du miast i wsi.
ona nierozerwalnie w umyDlatego ZMP, organizacja
i sercach młodzieży z
słach
młodych patriotów i budowni
głębokim uczuciem wdzięczne
hi dla naszego oswobodziciela czych socjalizmu obejmuje sze
i serdecznego przyjaciela, do !ostwo nad wspaniale rozwija
kraju budowniczych komuniz- jący:iri się oddziałem Wojska
m u - ZSRR i wielkiego cho- Polskiego, nad lotnictwem.
Nasze hasło: „Dziewczęta i
rążego sprawy pokoju, demokracji i socj·a lizmu - Józefa chłopcy na samoloty".
Przyjmując szefostwo nad
Stalina. Ożywia naszą mło
dzież i potęguje jej zapał głę lott11ictwem, ZMP wychodzi na
bokie uczucie przywiązania i przeciw dążeniom naszej mło
miłości do organizatora zwy- dzieży W kampanii przygomłodzież
Zlotu
cięstw naszego narodu w wal- towań· do
listach do ZG ZMP,
ce o pokój i socjalizm, do par w
Młodych",
„Sztandaru
til klasy robotniczej i jej prze do
spotkaniach
licznych
na
wcdniczącego tow. Bieruta.
z pilotami w Nowej Hucie,
Zlot Młodych Przodowni- Pa-fa-wagu, zakł. im. Stalina
ków-Budowniczych Polski Lu- w Poznaniu, w szkołach i na
dowej będzie potężną manife wsi okazywała duże zadnterestacją służby ojczyźnie nie tyl
sowanie i chęć służby w lotko codziennym trudem i wysil nictwie. Wychodzimy naprzeklem produkcyjnym młodzie ciw życzeniom ofiarnie pracuzy. Zlot będzie równocześnie jącej kadrze instruktorów pimanifestacją nieugiętej woli i
ZMP-owlotażu, modelarzy,
gotowości naszej młodzieży do ców w polskich siłach powietrz
obrony niepodległości ojczyzny nych.
i pokojowy<:h osiągnięć naszeLotnictwo polskie wyrosło
go narodu, do obrony pokoju
w walce z faszystowskńm nana świecie.
jeźdźcą. Odrodzenie naszego
Pod dowództwem syna ludu lctnictwa stało się możld•.71e
warszawskiego, wychowanka dzięki wspanlał<>myślnej porno
stalinowskiej szk<>ły zwycięz cy Związku Radzieckieg9, jego
ców - Marszałka Polski K<m- bohaterskiej armii i lotnictwa,
stantego Rokossowskiego, nie- dzl.!ęki osobistej pomocy tow.
ustannie wzrasta siła i goto- Stalina.

1500 najlepszych •••
WARSZAWA, - ROZESMIAN A I ROZSPIEWANA MŁODZIEŻ
ZMIENIA OBLICZE WARSZAWSKICH PLACOW I ULIC.

19 lipca w godzlnaeh rannych
przybyU naJlep.sl z miody-eh Budownl-c'Zych Polski Ludowej 1500 wybitny-eh przodownlików
pracy I nauk! :s n&~zych hut I
kopalni, s~ół I sp6łdzleln1 pro
dukeyjnych, fabryk t uniwersy•
tetów, Ueze-stnlezyll onl tegot
dnia w obradach Plenum za-

- na Samoloty Iii

rządu Głównego ZMP. Delegaci

cl, to kwiat naszeJ wspaniałej
mlodzleiy - to najlepsi apośr6tł
niej, cl, kt6rzy ewą codzienni\
prac!\ przy warsztacie, za kle·
rownką traktora, czy nad kslą:t
daJI\ największy wkl&d w
ką
przez cały nar6d
prowadzoną
·walkę o pokóJ 1 Plan 6·1etnl.

Wbrew zbrodniczej polityce
imperializmu, samolot to narzędzie zb1iżenia narodów, to
piękny porywający sport, to
wreszcie wierny pomocnik lekarza w walce z chorobami,
t,! postrach pasożytów pól i la
sow, prawa ręka agro~oma J
uczonego. Jest to dopiero po
C7:ątel.r .. ZSR~ w teł dziedzinie
rówru~z moze słuzyć nam za
_
wzór l przykład.
Jakie obowiązki nakłada na
nas objęcie przez ZMP szef-Ostwa nad lotnictwem?
Co należy uczynić, by nasze
zawołanie: „Chłopcy i dziewna sam?lo~y!" czę ta
wo elo~e został~ w zyc1e?.
Po pierwsze, Jest to korueczszerokiej
prowadz~ia
ność
pracy polityeźno-wyjaśniającej i wychowawczej. Budźmy w
i miłość do
młodzieży dumę
wojska polskiego, a szczególnie
do naszego odrodzonego lotnicwa.
Budźmy w młodzieży czujność wobec zewnętrznych i
wewnętrznych wrogów naszego

1

socjali5tycznego budownictwa.
Umocnienie potęgi Po1skiej
Rzeczypospolitej Ludowej to
najważnlej5ze zadanie naszego
tej
$wiadomość
pokolenia.
wielkiej prawdy winna stać .się
własnością cajej młodzieży.
Po drugie, jest to rozszerzanie i budzenie zainteresowań
młodzieży do zagadnień lotniczych, techniki la.tania oraz
kształtowanie na przykładach
bohaterstwa stalinowskich i
polskich sokołów - niezbęd
nych cech charakteru, jak
śmiałość i odwaga oraz wytrwałość w pracy i w 6łużbie
dla ojczyzny.
Po :,·zecie, musimy n!eustannie tr-0szczyć .się o wszechstronny rozwój fizyczny i umysłowy
naszej młodzieży, wych<>wując
zdrowych, śmiałych, wykształ
conych obywateli, którzy stanowić będą kadrę kon.struktorów, specjali.stów, mechaników
i pilotów naszego lotnictwa słu
żącego wiel1kiej sprawie pokoju, rozkwitu i niepodległości
naszej ojczyzny.

Wdniach wielkiego Ziołu
(Dokończenie ze str.

samą m.łod~ież. Władcy
prz~z
panstwa kap1tałlstyczno-ob-

1)

sl:arniczego drżeli ze strachu przed młodzieżą, byli
winowajcami tysięcy z!amanych istnień, winowaJcaml
analfabetyzmu, bezrobOc'a l
nędzy ma.s młodzieży robotnlczej, chłopskiej i intclł
genckiej. Policjant, proku·
rator, strażnik więzienny, to
byli przedstawiciele kapitalistycznego państwa do rozmów z młodzieżą.
najwyisl przedstaDziś
wiciele władzy ludowej, ca•
la stolica witają przybywa•
Jących ze Szczecina I Rzeszowa, ze starego Krakowa
i najnowszej Nowej Huty, z
prastarego polskiego Wr<>·
cławla i z rewolucyjnej ro•
botniczej Lodzi, ze wsi spod
Białegostoku l ze wsi spod
Zielonej Góry.
Zlot młodzieży łączy się z
dniem Konstytucji. Podkre·
ślono w ten sposób ścisłą łą
ścisły związek t?go
czność,
historycznego momentu, ze
wzrostem ! rozwojem mło
dzieży polskiej. Jej rozwój
fizyczny, umySiowy, moralny 7.awodowy I polltycmy
gwarancję umocstanowi
nienia i utrwalenia dzieła
Konstytucji I dalszego rozwUanła wspaniałych jej za-

tów, politechnik, z oddziaz PGR-ów,
lów wojska,
spółdzielni
ze
POM-ów,
z ojcowprodukcyjnych,
skich małych I średnich zagród przybywa miódż do
Warszawy od swycb warsztatów pracy i wróci do nich
pełna nowych sil.
Gdy zestawimy dolę młodzieży w okresie międzywojennego dwudziestolecia z
warunkami młodzie!.Ey dzlslaj, będziemy miell wszystko powiedziane, co dziś w
dniu Zlotu, Swięta Wyz~
lenla i święta Konstytucji
powiedzieć należy.

Odbudowując się

I wznopodstawy nowego ustr<>Ju, Polska dała młodzieży opiek~. na.ukę 1 pracę, _
Polska Ludowa spotyka się
dzisiaj na ulicach 1 placach
Warszawy ze swoją. n()wą.
wspaniałą młodzieżą, Jest to
spotkanle pełne miłości i
sząc

serdeczności.
Nie wyobrażamy

sobie tasp<>tkanla państwa
burżuazyjnego z takimi dwu
stu tysiącami młodzieży ze
wszystkich stron kraju, wybranymf f delegowanymi
klego

sad.

Patronat ZMP nad lotnictwem
pięknym · aktem miłości dla· ludowego
Przemówienie wicem'.nistra obrony narodowej
gen. brygady Mar~ana Naszkowskiego
wygłoszone na Plenum ZG ZMP
Młodzi

PrzyJadele.
waszego mło
dzletowego święta - w przeddzień Zlotu Mlodyeh Przodownlk6w pozdrawiam was z całe
l'O serca w llnlenlu Ludowego
Wojska Polskiego,
Drodzy

prMddzleń

W

Wasr;e
JMt

święto, święto młodzie•

łwlę•tem nawojska, gdyt
młodzle:t za.sua aure.gl tolnlerekle l młoda je.st r6wnle:t w
znacznej mierze nas-ia ludowa
robotni-czo - chłopska kadra o·
tieerska.
Nie Jest przypadkiem, dradzy
przyJaoel~e, :&e w tyeh uroezy•
stych dniach przeglądu sił naszej młodsleły, jej doro.b•ku w
budownletwie 11<>cjalłzmu, posta
nowlllkle umocnić wlę:t z na•
szym wotsk~em przez obję.cie
patronatu nad l~nldwem, Budowa socjalizmu bowiem I ob·
rona nlepodległośd naszej oJ·
czyZny to sprawy nle;rozerwal·
nie ze sobą zwlązan.e.
Ustawiczne umacnlan!e poten
eJału obronnego kraju I naszej
bojowej w obliczu
gotowo~I
zbóJeckleh zapędów amerykań·
eklch agresor6w ~ to gwarat11·
cja waszego szczęśllwego Jutra,
waszej epokoJneJ pracy I ~a::kl.
G4y patrzymy na nasze ~Iły ,
zbrojne, gdy patrzymy na na·
aze młode lotnletwo, silne przo
dująeą techniką I przodującym
dośwladezenlem, silne wspan:ały,

.,,.,._,

równlet

&wlętem

Wojska Polskiego
w ludowy-eh

slla:ch :rbro.jny-ch,
noszenia munduru
żC)łnlellSklego nie ma nie ws.pól
nego z soldateską, z nastrojami
które
pobrzękiwania szabełlką,
ikrze.wiła piłsudczyzna w latach
pragnienie

Głęboko

łyml

przedwrześnlowyeh.

cią

ob-cy je&t nam duch a.gr~Jl,
podbojów, kltóry stamowl silę
anni.ach agresonapędowll w
rów. My k<>ehamy pook6j, &łu·
tymy PD'ko.Jowl. Leez wlaJnle dla
tego - Jak uczy Towarzysz Biewóda naszego narodu,
rut organlzato·r I wychowawc:a na·
nie mo:temy
nego wojska &dń r.la.byoeh biją,
być słabi,
być wlo:cel
a my nie eheeany
biel. · Przeoelwnle, Jeśli agreso·
rzy odwailą się zalld6clć 11a.sze
piękne, pokojowe :tycie, to my
będziemy Ich bić bez lltokl 1
kły wrde połamiemy.
Drodzy Przyjaelelel Choeę was
te nasze lotnloetwo,
za:pewnlć,
które w wyniku dzlsle~el U·

ludtml, 111lne Cwladomo4- moumy powiedzieć z duhaniebne dni
mą I spokojem się
wrześniowe nie powtórzą
nigdy.
Oczyw!Jele m6włl\C to nte za.
pomlnamy ani na chwilę, te siły nasze bronić mogl\ ek11tecznle pokoju I socjalizmu jedy·
nie w oparciu o aiły całeso obozu pokoju, w plerwnym rz~
dzle o potęgę wielkiego Związ
ku Radzieckiego. Nie zapoml•
nainy ani na chwilę, te moe na
szych bojowych skrzydeł zawdzlę-cz:uny bratel'Sk!-ej pomocy narodu radzli!d<lego, jego
armil, przyjaznej tro.oe Tawarzysza Sta.llna. Od plerwneJ
chwili pow.stania na ziemi rapułku
pierwszego
dzieckiej
„Warszawa", po dzień dztsleJszy odczuwamy tę pomoc. D-zlę
kl niej mamy wspaniały nowocze~ny sprzęt, dzięki niej wyrośl! dzielni nasl ludowi lotniobroflcy naszych
cy, wle·rnł
prze.stworzy.
Towarzysze I l>bywatelel Mło.
dzlety!
w waszym pięknym akcie toi
nlerz nasz widzi jes2'1Cze Jeden
dowód mlłołel narodu, lll!lCRgól
nie młodzlety, do swej armil. 1
to zobowiązuje do Jeszcze wlęk
ezego wysiłku w szkoleniu 1
1łu:lble.

Miłość

wojska,

na.szeJ

młodzldy

zamiłowanie

do
do &lutby

Konstytucja. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wy„
rosła ze wspaniałych postę
powych tradycji narodu, z
walk wyzwoleńczych o byt
narodowy i reformy społe
czne z tradycji wielowiekowych · walk chłopskich, z
. tradycji wreszcie ostatnich
walk przo.
dziesiątków lat
klasy
dującej rewolucyjnej
klasy robotnispołecznej czej.
Konstytucja nasza wyrosła również z owych ost.at.
nich lat ośmiu, z wielkiego
rozwoJu l'OTski 1
dzteła
utworzenia się narodu so„
cJallstycznego.
to nade:ty prowaDzieło
dalej, Miasta I wsie,
dzić
fabryki i szkoły - cały naród wznosić się musi ku
socjalizmowi, ku wlelldemu
ustrojo.
1 sprawiedliwemu
wi, zapewniającemu szczę„

chwały

odczuwać

będzie

ścle człowiekowi.

wlęk

jeu;cze nit dotąd pomoc ze
strony narodu, młod11hży, w do
borze kadr, w przygotowaniu
przyszły-eh lotników,
zastępów
we współpracy kulturalno - o·
11płaicl z honor~m
łwlatoweJ ten dlu1r wobec kr&Ju.
Chcę was zapewnić, :te całe
nasze woj.sko pod dow6tlztwem
Marszałka Roka&sowSlkle«o wzmo
te ewe wyslldd, by wypełlllć Jak
naJlepleJ nakaz partii I rządu,
nakaz Towarzysza Blr:ruta &tać na straty naszej 11lepo4le·
gloścl, nasuJ graniey na Odrze
1 Nysie, na strdy waueJ szczęł
llweJ młodości I s11ezęśllwego
Jutra!
liZl\

,

Nie ma dziś w Polsce
dawnych, &tucznych antagonizmów między młodymi
i starymi. Łączy Ich wspólna walka, wspólna praca,
wspólna wielka troska o oj.
Starzy 1
czyznę i o pokój.
Jednako w miarę
młodzi
swych sil pracują dla oj.,.
czyzny i pokoju, Ale rosną
ca wspaniała armia mło
dych robotników, chłopów,
inteligentów Jest gwarancją,
będzie
wielkie dzieło
że
prowadzone dalej, te w Pol.
sce na drodze do sonJaUzmu, że w Polsce w Walce o
pokój i szczęście ludzkie
nie zabraknie nigdy rąk,
mózgów i serc.
Młode ręce, młode mózgi
l młode serca wzmagają tę
walkę, zapewniają Jej zwy.
cięstwo.

--~~
----------·----------~--------~_:_·-----co twoje! draszku!„. A oto ci
Pindur,
oddaję,

Przyszedł chudy Pindur z Raszkowie, ten sam
który go przyniósł wpółmartwego do Baby Lucy, a

którego
na zamkowym podwó--

ongiś wyzw<>lił z obieży
zarechotał przyjaznym śmiechem.
- No, jak tam, Pindurze? - zawołał Ondraszek.-Chcę
:wam podziękować, żeście mnie uratowali...
Plndur w odpowiedzi zdjął czapkę, nisko się ukłonił i w
ukłonach podchodził do niego.

Ondraszek

rzu. Pindur

-

Diabła zjedliście

i:;ię

z waszymi ukłonami!

rozgniewał

Ondraszek.
Pindur włożył czapkę na łeb, podszedł.
- To jo chcę wóm podziękować, panie, że mnie urat.o„
waliście z „barbory".
- Diabla zjedliście! Nie jestem panem! Chłopem je„
i:;tem!.„ - warknął Ondraszek.
- Ho, ho!.„ Chłopem!.„ - powtórzył, lecz urwał, a potem zaczął spokojnie: - Ludzie myśleli, że cie już śmierć
zachwaciła. A my wiemy, że kowol zawinił, ślusorza chcieli powiesić. I choćby nie wiem jak :?.le było, zawsze lepszo
kopa za żywota, jak po śmierci dwie! A co do tego chłopa,
wiem żeś jest chłopem, tylko spaniałym„. Ja zaś dycki
powi~dom, że lepszy być pierwszym chłopem, jak ostatnim
panem.„
chłopem zo- Wcale nie spaniałem! Chłopem byłem,
stanę.„ Ale powiedzcie mi, co na zamku?
- Ha co na zomku? Czego panowie nawarzą, tym s1ę
poddani' poparzą. Żle!„. Sumieria przewi:czno. <J:refina '!'Yjechała w świat, stary grof zaś hl, bi, h1!.„ To Jest śrruesz·
ne żywobici, jak się stary młod~j chwyci!„. Stary się V:ście
ko Na ciebie, Ondraszku.„ Ze Jakoby tys sam temu wmlen,
że grefina smoli na jego miłowani!„.
- A co z pańszczyzną?
- Na to biją, żeby bolało,
J DZIENNIK. ŁODZKI ni: 113 '2ł89l.

ł

podał mu pienią-

żek.

A co wy na to? Wy, chłopi?
Co my, chłopi? Choćby chłop szedł i do Rusi, dycki
na panów robić musi!
- Co S'Zeptają między sobą?
- Co szeptane, to zełgane!
Ondraszek spojrzał ze złością na chytrego matacza. Kluczy, przechera, nie chce powiedzieć prawdy. Widocznie
lęka

się.

Postanowił

odejść zniechęcony,

Pindur zatrzymał go, nachylił do ucha.
- Ondraszku, za dużo chcesz wiedzieć! Ale jedno eł p_owiem. Ty niewiele wiesz, ale oni już tam wiedzą ~ tobie.
Ludzie donieśli, żeś u Lucy. Czas ci uchodzić w świat ..• _
- .Tak to rozumiede?
- We młynie dwa razy mówią, po trzeci roz d~.ją chl~ba
ukroć„. ·Ale powiem. Prażma, któremuś zbałamucił grefmę,
burgrabia któremuś sprzątnął Barbarę, włodarz Bączek,
któremuś ' wygarbował skórę, ci wszyscy nie przeI?uszczą
tobie. Już wiedzą., że wylizołeś się z tego :vszystkiego! a
myśleli, że już cie nie ma na świecie. Oni są Je~ak mśc1wt
i pamiętliwi. Jednego dnia mogą przyjść po ~1e?ie portasze. Radzę cl, uciekaj w świat. Już n:a c1eb1e .czas!„.
A pamiętaj! Jak wtedy myślołeś o naszeJ kr~y'!'dzie, panadal!.„ Może się doczekomy twoJeJ pomocy,
miętaj
Wprawdzie kto musi na czyje trzewiki czekać, ten musi
To będziemy boso chodzili ale doczdługo boso chodzić.
kać. to sie chyba doczkomy? „. Ale już czas na ciebie. On-

- Mój inkluz! - uradował się Ondraszek, - Skąd go
macie?
- Zgubiłeś go wtedy, jak ćwiczyłeś tego włodarza
Bączka... znalozech go, podniosłech i przyniosłech, bo to
twoje„.
_ DziękUję wam!„,
_ Nie ma za co! I jeszcze chcę ot coś powiedzieć, Ondraszku. Małej Wody na moc młynów . nie Iza gnąć, Musi
dobyć d~żo ':"ody!„. Idź w świat po wielką wodę!„, dał taJemmczo i poszedł.
Minęło znowu kilka dni.
Szpaki już dawno przyleciały, a Rużiczka je.szcze nie
nadszedł. Ondraszek nie chciał ruszać w świat, nie spot•
kawszy się z umiłowanym towarzyszem. Postanowił czekać mimo czającego się niebezpieczeństwa. Wszak chroni
go znowu inkluz!„,
Noc była wietrzna i dżdżysta, pierwsze pioruny gdzieś
grzmiały, gdzieś przewalała się pierwsza burza, gdy przy„
szedł znowu Pindur.
- Ondraszku, bierz swoje pleczki, a wymykej!.„ Jut~o
rano portasze przyjdą!... Inkluz cie nie uratuje, . a . jo nie
zdradzę„. Wszystko wiem, bom z niektórymi ludzm1 zamkowymi w zmowie!„.
Jeszcze tej samej nocy Ondraszek i Bar?ara poszli w
świat. Barbara prowadziła go znajomymi ściezkamj i gronia
mi w kierunku Istebnej. Ondraszek włożył za pazuchę kil„
ka gałązek bożego drzewka, które miało go chronić od
W dł~ni zaciskał zgrabny obu„
złych przygód po drodze.
szek. Darowała mu go Baba Luca na drogę i na burzliwe
żywo bycie,
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Konstytucje typu socjalistycznego
a konstytucje
R!~~~~kots;;~i~!~yt~~~o~~1riejl

mó"".i P?S. Jędrychowski nawiązu]e do postępowej mllDemokrac1·ę Adenauera !•to' ry
śli polityczneJ· naszego narodu.
' '
·
µodstawy naszego ustroju, za-, b1e poprawki do konstytucji,
Myśli w nim zawarte są szczy kres własności ogólnonarod.J- zmierzaJ'r.>ce do ogranicz<?nia st; niewiele sobie robi z postanozacl1odn1'0 J.
n·1·en' konstytUCJ
'
towym punktem l'OZ\\TO.·ju lTI)'- wej i spółdzielczej, zaznac ~a werenności
·
~
i podporza.dkow.1- n1'em1·eck1'e3·
zabraru·a1·ące1·
śli polityczne1· i' prawno-ustro f
·
·
'
akt istnienia włamości pry- nia tych po.ństw amerykańjowej postępowego nurtu hi- watnt'j drobnych posiadacz:1 3kiemu imperializmowi, albo remilitaryzacjj Niemiec, skoro
oraz własności o~obistej wszyst też cz:»nią to bez żadnych po- zmowa amerykańskich i zastorii Polski.
Analizując pokrótce K0nsty- kich pracując~·ch. Podobn;e prawe!{ do konstytucJ·i. bezci.!- chodn~o-niemieckich imperialisto'w nakazu1·e
t.uc.1'ę 3 Mai·a 1791 r. oraz kon· · odr·odzen1·e ar· gdy konstytuc:j!; b·urżuazyjne ri>monialnie gwałcąc obowią- ·mi1· h1'tlero"'sk1'eJ·
stytucJ' ę ol;resu międzvwojen·
~
·
przemilczaja zuJ'ące przepi~v. konstytucJ'i.
·
·
wskazuje, że najczęście3·
nego - mówca
Na równi z kosmopolity·z- · Sł,-n n ą 0· - mokra ci'ę br Y t YJwszystkie istotne funkC"je pań
z' e
•arczy '
n-y
gdz1'e
ską
I.
.
po
konstyt_ucje
dotychczasO\"e
· ~ ~·
.. 1'est wyrazem p,)d · '
stwa burżuazyjnego, staraJ·ą niem. którv
·v
· h·
M l aJaC
na
gdz1'es·
prawnie ustroi się ukryć przed masami ludo- porządkowania burżuaz1'i w by
skie utruralały
"
Ind1'ach czy w a E($1·p
Oparty na WY. zysku więksm- wymi klasową treść państwa zachodnieJ' Europie lub innych w
· b"'ez-powa'zne me
Ścl. mas pracu1.·ących przez nie burżuazyjnego, nasza Konsty· - częściach świata, amerykań- '~1·e zaw1·sło nad
dyw1'd<>ndńm1·
stwo
pieczen·
pracuJ'ącą majętną mniejszość
··1·asno i niedwuznacznie ckiemu imperializmowi·, 3'ed"l.·•"' ang· 1 k' h k ·t ·l'18 t' " " b
_ i starały się zabezpiecz'1ć tuc1·a
ow, a Y
api a
ie s ic
określa funkc1· e paóstwa Judo- z istotnych cech konstytuc.·11·
ten ustrój przed rewolucyjny. we!!. o, między innv
mas k'1 par1amen t arne.1
s pod
.. mi funkc,ie burżuazy1·nych i'est to, z· e sto- układ
·
·1 0 ·
ł
· ·
.„
mi dążeniami mas ludowych.
s~ę zwienosci wy om
Nasza Konstytucja odwrotnie dławienia oporu klas posiada- .ią one na gruncie szowinizmu
i rasizmu. W przeciwieństw1'e rzęce oblicze imperializmu.
jących.
· T rumana, T a ft a i·
utrwala w państwie wład,ę
· 0k racJę
do tego Konstyt.11c1'a Polsk'•-'.J. Dem
· h przes·1 a d oludu pracującego, utrwala do- · Burżuazyjne konstytucje st•J 1-izeczy·pospolite.J· LudowPJ. m·.· E1'senh
owera, z ic
•
·
· ·
k·om1sJam1
·
Mu rzynow,
tychczasowe jego zdobycze i Ją · zazwyczaj na gruncie rów- charakter gł<>bo. ko inter·nacJ· •-' vrani'em
·
• · an t yame· ł a 1nosc1
lrdan·
u
wobec paó- nalistyczny, . "
dla dal- r.osci obywateli
stwarza ramy prawne
ia d zna
c
·
l
·
procesami przenrkańskiej,
. • .
.
szej walki o socJ~lizm, zabe;,- stwa, a e ta rowność pozostaje
Stoi ona na gruncie scis-łego ciwko przywódcom komunipiecza nasze . ~anstwo dem·)- fikcją wobec jaskrawych ni<!kracji ludoweJ i nasze bunow- równości społecznych. W prze soju;;zu i .w.ie~zystej brater- stycznym i ustawodawstwem
też
Czy
nictwo socjalistyczne przed ?.a ciwieństwie do tego nasza ~k1eJ przy1azm po.międ~y Fol-, antystrajkowym?
machami ze strony rozbitkłiw Konstytucja, podobnie jak w1f'l ską_ ~ narod_am1_ w1~lk~e~o krwa~e reżimy Franco I Tito,
obalonych klas posiad<ijący'.'h . ka Konstytucja Stalinowska . ~.w1ązKu R.adz:~ch1ego ~ kra- greckich monarcho-faszystów i
i:-rzed zama~hami ze strnny nie tylko proklamują wolność JOW demokrac31 lunowe.1. Orl- paszów tureckich.
Naród polski w dyskusji
pozostałych J.eszcze klas i Ple- i prawa obyw·a telskie, ale zwierciedla . ona solidar:io~ć
realne klasy robot:iiczej c.ałego s.w1~ konstytucyjnej dał wyraz jedmentów kapitalistycznych, 'le .iednoczf'śnie tworzą
solidarnośc i n ości i przywiązania do naszestronY międzynarodowego im- g,warancje, umożliwiające ma- ta, . a takze
perializmu. i jego agentów. Si•m pracującym korzystanie o w.spoiną . walkę tych wszyst.. go u'troju prawdziwej, ludoKonstytucJa Polskiej Rzeczy- tych praw. Konstytucja Pol- kic~, ktorzy w~rew zakmo.n '~'ej demokracji, w którym
pospolitej Ludowej jest kon.- skiej Rzeczypospolitej Ludo- podz~gaczy. . WOJ~ni:iy~h chcą masy ludowe są gospodarzami
kraju, który pozwala na nienowego typu, typu wej gwarantuje obywatelom ocahc pokoJ na sw1ec1e.
ftytucją
Nierozerwalny związek in-1 spotykaną dotychczas w dzieWzorem i realizację ich praw ob:vwatelsocjalistycznego.
natchnieniem jest dla niej j'!- skich nie tylko takich. jak ternacjonalizmu i patriotyzmu jach Polski mobilizację wyko konstytucji państwa bndu- pra'."'a wyboru, ale równi 0 ż odpowiada najlepszym postę- siłkn całego narodu dla zwyjącego socjalizm, wielka Ko•1- takich praw, jak prawo ·~ 0 powym tradycjom naszego nci- c;ę,kiego wykonania wielkieplanu uprzemysłowienia
~tytucja Stalinowska z 1936 r„ pracy, prawo d<:> :wypoczynku, rodu: tradycjom walk naro- go
dewo-wyzwoleńczych i rewolu kraju, planu budowy podstaw
państw'! prawo do nauki itd.
konstytucja
jako
pre- s0cjalizmu.
Konstytucję Polskiej Rzeczy ty.ino-demokratycznych,
zWYcięskiego socjalizmu.
w przedwieństwie do konstv pospolitej Ludowej cechuje wadzonych pod hasłem „ta Uchwalenie Konstytucji Poltucji burżuazyjnych, które wy głęboki patriotyzm. W każdym waszą wolność i naszą", tra- skiej Rzeczypospolitej Ludoprzejawia dycj?m polskiego ruchu . ro~ w~j - kończy mówca - bę
artykule
chodzą z przeświadczenia o niemal
Proletariatu, dz1e nowym czynnikiem jeszI
niewzr usz alności ustroju kapi- się w niej troska o ochronę l'otmczego,
cie większego zwarcia się nat alistycznego i których podsfa- granic państwa, o jego bezpi0- SDKPiL i KPP.
,Taką to demokrację - mó- szego narodu wokół klasy rokapitali- rzeństwo, o rozwój sił wywą jest prywatna
styczna własność środków pr•)- twórczych społPczeństwa, o wi dalej pos. Jędrychowski - botniczej, wokół Polskiej Zjed
dukcji, projekt Konstytu<'ii utrwalenie suwerenności naro przeciwstawiają imperialisty- noczonej Partii Robotniczej i
Polsk~ej ~zeczypospolitej Ln- du i jego niezależności gosp;:i- czni podżegacze wojenni obo- przewodniczącego jej Komitei ru Centralnego Bolesława Biebierze za punkt wy:i- darczej, o rozkwit kultury n3- zowi pokoju, socjalizmu
c_l~weJ
Równocześnie rzą- prawdziwej demokracji. De- ruta, wokńł wielkich idei socsc1~ .fakt wyw_łaszczenia wła .•- rodowej.
nosc1 o.bszarmczej i przepr'.1- c'ły zachodnie-europejskie kr.-1- mokrację pana Pinay, który jalizmu, wokół sztandaru Leo dawnych tradycjach więzi patriotów francuskich za nina i Stalina. (Oklaski).
wa~zem~ ref_m·~y rolnej, fakt jów
nacJonallzacJ1 wielkiego i śred
roiego przemvsłu, transportu i
banków, monopol handlu zagranicznego, fakt. że w rezultacie rozwoju sektora socjalistycznego stał się on dominującym sektorem w gospJdarce narodowej, fakt dalszego 0 grani~za~ia _i V:YPieran: ....
a następnie i hkw1dacji elePrz~ówlenie pos. Dworakapitalistycznycti,
mentów
•
fakt, że wielki przemysł, przed kowsk1eg~ . (PZPR) doty~zył?
E>iębiorstwa budowl~ne, banki. j~li pol~:1~J ~lasy ro~otm~eJ rializmem aus.triackim l nie-, Już w okresie rewolucji Jua- mieckim, osłabiła polski ruch towej SDKPiL demaskuje ponaro u.
środki transportu i łączności, v../° zu~\Ąc nd ar
? s owt P_rezdyden~a robotniczy, ale nie potrafiła li tykę polskiej burżuazji i ówwielkie gospodarstwa rolne. B:ą tJą
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'll?-1ędzy naszą nową Kons ~n- kreśla, iż ~d .
Polski.
pie~wsze1
burzu~CJą a ·konstytucjami
ow- polskich wyzwalały się spod
na w1~dwi
t m swego wystą p.ema
.
zyjny
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Mówca· przypomina dalej
('góJnych frazesach ukrvć istot Polslo sz Y ~a ug~ę i. ~sI?ól - meż w latach pierwszej wojny
ne cechy ustroju kapit li pracę z ~a ?rcami, mesmier- imperiali~tv.:znej, wtedy kiedy dzi·eje walki Komunistycznej
a _ te!ny „W~elki P:oletariat" był hnżuazJ· J r.r-lska nawoływała Partii Polskii - spadkobiercz,y
nego jako ustro 1·u
t V Cz
..-~
·
kt ora
opar J'ed Yną ~·1łą polityc
·
ste.go
do przelewania r:; bojowych tradycji . polskiej
ma>y ludowe
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na 'jaskrawej nierówności społecznej i na wyzysku. stanę.la do meprz~.iednan~.i krv.ri w ipti:,1 Psie mocarstw za- klasy robotniczej. W posępne,
To oszustwo konstytucji bur ~alki. z mocarstwa1ru zabor- bc:rczych - gnębicieli Polsk! międzywojenne lata rządów
Tylko !'ewolucyjny ruch rob.:>t burżuazji rewolucyjny ruch ro
ymi.
żuazyjnych ma na celu_ wproSocjal - Demokracja Króle- niczy wzniósł wtedy w Polsce botniczy Polski, walcząc przewadzenie w błąd mas pracu ją
cych co do istotI?ych, wrogich ::wa Polskie~o i Lit~y rozwi- wysoko sztandar walki prze- ciw sanacyjnej dyktaturze faim cech kapita!Jzmu, ma ':la J"' .szeroką działalnosc rewolu- ciw wojnie imperialistycznej. si:.yzmu i nędzy, jest przez to
Wielka Socjalistyczna Rewo- właśnie jedynym konsekwentcelu wciągnięcie drobnyc~ po CbJną v:tedy, gdy burżuazja i
siadaczy _ chłopów, rzemieśl- ~ szarnictwo polskie pod wo- mcja Październikowa była do nym wyrazicielem i obrońcą
ników, drobnych kupców, do czą D~owskiego przechodzi bitnym dowodem słuszności najgłębszych interesów narod•J
obrony własności kapitalisty«z n_a tory Jawnego wysługiwania "Oli tyki polskiego rewolucyJ· - polskiego.
,,.
~1ę caratoWi
b
.
W ciemną noc hitlerowskiej
nego ruchu robotniczego. Mło·
neJ pod pretekstem o rony
.ówcze~na Pi:'S na czele z de rewolucyjne państwo ra- okupacji panowie Sosnkowscy,
:własności prywatnej.
W Przeciwieństwie do tego Piłsudskim, usiłująca sprowa- dzieck:ie przekreśla traktaty Mikołajczykowie i ' Kwapińscy,
nasza nowa Konstytucja nie dzić proletar~at polski na ma- rnzb1orowe, przywraca Polsce organizując siły zbrojne w
raiu. rzekomo dla walki z
'..!krywa żadnej istvtnej cechy nowce „współpracy" z impe- nieoodlei!łość.
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histo.r yczne
naszej Konstytucji
Pos. Kulczyński (SD)

burżuazyjne

~b~~::infek~~iyt:t~~~r~~~~~=
Pos. J~dryc howski (PZPR)
przywódcy francuskiej
naszego ustroju, a przeciwnie Iniepodległego istnienia pa1'1- ską
dokładnie i jasno precyzuje stwowego, wprowadzai·ą u ;ie klasy robotniczej - Duclos.

·

'
lródła

0

0

(SD)
Kulczyński
na wstępie, że Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest owocem
i wyrazem zwycięstwa narodu w walce o wyzwolenie
narodowe i społeczne. Jej rodowód historyczny wywodzi
się z walk o wolność ludu, o
prawa dla ludu, o władzę dla
ludu.
Upłynęło prawie 200 lat od
pierwszych rewolucji chłop
skich Rzeczypospolitej zanim
bunt I protest ludu przemówił
słowami manifestu ludu polw twarz
skiego: rzuconymi
szlachcie: „OjczyŻna nasza to
jest lud polski - zawsze była
odłączona od ojczyzny szlachty.
Morze krwi na całym świecie
odgranicza szlachtę od ludu".
Wiek Oświecenia przyniósł
na fali mieszczańskich ruchów
rewolucyjnych i mieszczańs
kich haseł postępowych, pły
nących z rewolucyjnej Francji,
pierwsze reformy społeczne.
Hasła te mobilizują wolę mas
ludowych. Pod naciskiem mas
miejskiego ludu - pospólstwa
wówczas,
mówiono
- jak
uchwalona została Konstytucja
3 Maja, która była klęską ży
wiołów magnackich.
Konstytucja 3 Maja jest ogromnym krokiem naprzód w
rozwoju historycznym narodu
polskiego, stanowiącym zrozumiały powód do dumy narodoKonstytucja 3 Maja zawej.
przed progiem
się
trzymała
uwłaszczenia chłopa.

Toteż

gdy w oparciu o Kon-

st:i:tucję . 3-majową naród polski podJął walkę o niepodl<:?głość - walka ta została prze-

grana gdyż polityka szlacheckiego egoizmu odpychała od
udziału w tej walce szerokie
masy chłopskie.
Pod obuchem klęski powstań
do. · umysłów demokratów polslnch zaczyna przenikać świa
domość, że' utracona wolnoś'ć
j~st. do zdobycia jedynie wys~łk1em mas ludowych, podnies10nych do godności narodu w
rozbracie z nieumiejącą się
wyrzec swych przywilejów
szlachtą.

KONSTYTUCJA

uw1enczen1em 70-letniei walki klasy robotniczei
w rzeokupantem,
Pos Dworakowska· (PZPR)
ugody z

10

01

Pl

r
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Nadchodzi rok 1846. Na ostatnim skrawku niezależnej
Polski w Krakowie wybucha
rewolucja. Ogłasza ona żądania,
w których brzmią nuty socjalistyczne. Siły reakcji są jednak
jeszcze zbyt potężne. Powstanie krakowskie upada.
W roku 1848, w roku Wiosny
Ludów pojawia się Manifest
Komunistyczny. Akces do niego
zgłasza imieniem Towarzystwa
Demokratycznego Joachim Lelewel. Minifest otwiera nowy
rJkres w dziejach, okres walki
o wolność ludów w oparciu o

Poseł
podkreślił

czywistości

prowadzą
politykę

h:tleryzmem przeciwko demokratycznym siłom narodu.
W tym samym czasie kiedy
Komorowscy i Mikołajczyko
wie szli na ugodę z hitlerowskim okupantem - proletariat
kierownictwem
pod
polski
Polskiej Partii Robotniczej or
walki z
g:mizował naród do
h:tlerowskimi ludobójcami o
niepodległość Polski.
Utworzenie pod przewodnictwem naszego Prezydenta
tcw. Bieruta Krajowej Rady
Narodowej jako jedynej, praw
dziwej reprezentacji narodu
polskiego, było dalszym et.ip~·m kcmsolidacji sił demokracji w Polsce, organizowania
szerokiego frontu narodowego
pod kierownictwem klasy robotniczej.
Dojrzałość polityczna, rewolu
cyjna czujność i wierność dla
z<:sad marksizmu - leninizmu
p01skiego ruchu robotniczego
unicestwiła usiłowania grupki
odchyleńców, kierowanej prze?.

Gornułkę, zamierzających z,e_
pchnąć linię polityczną PPR i

KRN na drogę oport•Jnizmu 1

podporządkowania się burżua-

zji.
Tak polska klasa robotnicza
zachowując jasną i WYTaźn~
1 nię klasową, linię nieprztied
m:.nej walki o interesy mas· lu
dowych, walki przeciwko wyzysk•i waczom, właśnie dzięki
temu wyrosła na rzeczy\;istegu hegemona, przodującą siłę
nc1rodu w walce o niepodle""
!·ość Polski.
(Dalszy

ciąg

siłę międzynarodowego prolę_

tariatu robotniczego.
Klęska powstania styczniowego jest ostatecznym ciosem
dla ideologiczne.i postawy burżuazji polskiej . Odwraca się
ona od sprawy narodu, aby
wyzysku,
gody
spożywać
jakie otwierał przed nią ustrój
strzeżony przez burżuazyjno
kapitalistyczne rządy zaborcze.
Na arenę polityczną wkracza
polski proletariat oparty o ideoo jasno
logię marksistowslią,
programie
sformułowanym
klasowym, międzynarodowym i
niepodległościowym, a niebawem także i narodowym. W
roku 1882 powstaje założona
przez Ludwika Waryńskiego
partia
socjalno-rewolucyjna
„Proletariat".
Po odejściu burżuazji polskiej od idei walki o wolklasa
młrJda
ność narodu robotnicza Polski nie od razu
w pełni pojęła rolę, jaką wyznaczyła jej chwila dziejowa.
Rolę tę uświadomiły jej w
wielkie hasła
pełni dopiero
wodzów proletariatu - Wło
dzimierza Lenina i Józefa
Stalina - powołujące khsę ·
robotniczą do wzięcia w swoje ręce st.eru nad ruchami i
szerokich mas ludążeniami
dowych.
podoszukała
Burżuazja
stępnie nadzieje narodu w r.
1918, budując państwo burOszużuazyjno-obs-zarnicze.
je haniebnie w latach
kała
przedwrześniowych, kiedy to
tylko jedność proletariatu i
mas pracujących świata moi osłonić
ocalić Polskę
gła
przed narastającą falą zaborczego faszyzmu i imperializmu kapitalistycznego. Oszu.ie zbrodniczo lat trrnu
kała
8, wydając na pastwę śmier
telnego wroga stolice Polski.
Nasza ojczyzna, ojczyzna
ludu polskiego wypływa na
fali międzynarodowego ruchu proletariackiego, którego
sztandarem jest Rewolucja
Październikowa, a ramieniem
i usieją jest zwycięski Zwią
zek Socjalistycznych RepuWypływa
blik Radzieckich.
ona na barkach naszej polskiej ofiarnej klasy robotniczej i mas chłopskich.
Konstytucja Polskiej Rzeczy
P?Spolitej Ludowej jest logicznym wyrazem tego faktu.
Oblicze jakie ona nadaje nowemu państwu i nowemu ludowemu narodowi polskiemu, przekształcającemu się w
jest
socjalistyczny,
naród
wyrazem nowoczesnego, robotniczego spojrzenia na kan
cepcję

państwa,

koncepcję

narodu I robotniczego spe.irzenia na zagadnienie niepodległości.

Doświadczenie 150 lat nie~oli narodowej i dłuższej
klasowej
niewoli
Jeszcze
dwukrotna katastrofa pań·~
stwa, cz1Rrokrotna katastrofa
powstań narodowych opartych o błędne koncepcje społeczno - ustrojowe, doświad
czenie braterskiej pomocy ze
~trony . si~ reprezentujących
ideol?gię, J~dność i siłę proletanatu swiatowego - oto
rod~wód historyczny Konsty_
tu.c.11 Polsk!ej Rzeczypospolii nie tylko
te1 Lu~fowei rodowod, ale i historyczny
dowód prawdy jej założeń
dowód. jej si~y I dowód mocy
oparteJ o. mą nie!?odleglości
konczy pos.
narodowe.)
Kulczyński.

I
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Dzieci

Przewodniczący

Warszawy
Spotkalem mlodą matkę, któ
ra szla na spa.cer z dziećmi
ao Parku Kultury na Powiślu.
Najstarszy synek mial !at
sześć. Biegl naprzód za grupą
rozśpiewanej

-

Józef Stępień

mlodzieży,

po-

rządkujące-i

trawniki.
- Józiu, nie biegaj tak szyb
ko - wolala za nim matka.
Przywitalem się z matką
l zapytalem.
- Jak na imię tej malutkiej?
- Urodzila się w roku 1949,
a więc daiiśmy jej oczywiście
na imię Marysia.
Nie rozumiem, jaki to miało
związek, zi;,pytalem jeszcze o
różowego bobasa, jadącego w
wózku.
_ Ten ma oczywiście na
imię Felek, bo urodził się ~.v
roku 1951.
- No dobrze? _ zapytalem
- ale co mają wspó!nego im«o
na z latami.

Zarządu

Wojewódzkiego
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codziennej pracy
ugruntujemy nasze zdobycze
W m1esme najlepszych trad ycji naszego narodu, bohater.
skiej stolicy Warszawie, rozpo czyna się Zlot Młodych Przodowników Budowniczych Polski Ludowej. Spotyka się
250 tys, najlepszych spośród !I milionowe.i masy młodzieży
polskiej, by dokonać bojoweg o przeglądu sił I osiągnięć. By
zamanifestować swój gorący patriotyzm, swoją nieugiętą wolę walki i pracy w imię najpiękniejszych celów, jakle kiedy.
kol wiek w historii stanęły przed naszym narodem. Będzie to
Zlot radosnej młodości. Spot kają się na nim robotnicy I
chłopi. uczn:owie i żołnierze Wojska Polskiego, technicy i
nauczyciele _ młodzież różny eh zawodów i z różnych stron
kraju. 'Warszawa rozbrzmiewać będzie gwarem, szczęśliwej
młodości.

Delegaci na Zlot złożq du-r nych „Boruta". Zrealizowali
m".-e .meldun~i o swych ~sią- oni zobowiązania na · sumę
gn1ęciach naJlepszemu op1eku- przeszło 3 milionów zł.
nowi i nauczycielowi ToTymi osiągnięciami młowarzyszowi Bierutowi. Ty. dzież. naszego województwa
siącami ton węgla
stali dowiodła, że dobrze wypełnia
setkami
tysięcy
metrów hasło ZMP:
. .
. .
materiałów,
zagoopodarowa„Umacnianie ·potęgi Polskiej
- . Bo_ widzi pan„. Jozio u- niem tysięcy ha nieużytków
r.~dzil się w tym samym rok•.L, w dodatkowej, ponadplanowej Rzeczypospolitej Ludowej kiedy . ukon.czono
b;.idowę produkcji, powitała młodzież to najważniejsze zadanie naM?stu im. Joz.efa Poniatow- Jwieść o Zlocie
Zamelduje o szego pokolenia".
ski~go, Marysia przy~zla ~•a tym Pierwszemu GospodarzoZlot odbywa si~ w dniu
świat razem z Mart1mszta- wi naszej Ludowej Ojczyzny. święta VIII rocznicy Wyzwotem, a Felek uro~zil się nam
ll.'1łodzleż woj. łódzkiego lenia w czasie gdy Sejm uaku_rat na ~t1.?a~cie. Placu im. przekaże swe me'ldunk· z po- chwala Konstytucję Polskiej
F eltksa Dzi_erzynskie~o.
czuciem dobrze spełnio1~ego o- Rzeczypospolitej Ludowej. - Aha, JUŹ rozumiem. Jak bowiązku.
Pięćdziesiąt sie- Wielka karta narodu polskie1
w t~kim . razie na;ywać . się dem ty.>ięcy młodych bierze go jest gwarancją praw mło
będzie dziecko, ktore u1r;y udział w wspólzawotllnictwie dzieży do pracy. do nauki, do
światlo w tym rokti?
zlotowym, z tego 8 tYs. mło- radosnej przyszłości.
M atka zarumienila się i od- dych dziewcząt i chłopców ze
Zdajemy sobie dobrze spravowied.ziala.
wsi. Wartość zobowiązań zło- wę ze swych praw, ale pa- Oczywiście Szczęsny lub towych przekroczyła IO milio- miętamy zarazem o obowiąz
Szczęsna, bo mieszkać już bę-1 nów zł.
kach , W wyniku przodownicdzie razem z nami w nas.z ym
W przodownictwie zloto- twa zlotowego wyrosło wielu
notvym . mieszkaniu, które t - wym na pierwsw miejsce w ofiarnych, młodych przodow1województwie
trzymuJemy na MDM.
wysunęła
się ników pracy.
Grot.
młodzież Zakładów ChemlczMłodzieżowa brygada remon

tów szybkościowych Jana Koziorowskiego z TZWS w Tomaszowie prz~z systematyczne skracanie czasu remontu
maszyn przysporzyła 300 tys.
zł. oszczędności_ Brygada pod
niosła wykonanie bazy akordowej ze 160 do 194 proc. A
brygad takich jest w województwie wieleset.

I

Młodzież robotnicza i chłop
ska wspólnym wysiłkiem buduje nowe życie w naszym
kraju. Do zwiększonej walki
o lepsze plony, o rozwój hodo
wli, o socjalistyczną przebudo
wę wsi, włączyła się w przed
zlotowym
czynie
młodz.ież
chłopska naszego województwa.

Delegatem na Zlot Wybrany został Zdzisław Perllceusz, małorolny chłop z groma.
dy Krzyworzeka, w pow. wie
111ńs~m. Prowadzi on wzorowo gospodarstwo po śmierci
ojca. Siewy wiosenne wyko:
nał jako pierwszy w gromadz.ie. Przoduje w wywiązywa
niu się ze świadczeń na rzecz
Paf;stwa.
Takich jak on, świadomych
i przodujących młodych chło
pów, kilkuset przyjechało na
Zlot.

Prosto z dworca har-cerze z Ło dz! I województwa łód7lklego
udali się do mla-steezka zlotowego w Agrikoll.
CAF
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rocznicę śmierci

Tysiące młodzieży województwa, stojącej dotychczas na
uboczu zagadnień produkcyjnych I społecznych zos~ało włą
czonych w wir zainteresowań
„Pytasz, -co mnie gna!o 11 do~ st.kle nadzieje wydają s!ę - j~k
przodującej młodzieży. Zaciemu - naplsal Fel!•ks Dzierżyński pi.sze Dzierżyńó'kl - „p-rzygwoż
śnił się sojusz młodzieży ro- do sl~try sweJ Aldony. - No- dżone do szubienicznych slupów".
stalgia. Alę nie za ojczyzną, któ· Ale
podziemiu wcią:t żarzy się
botniczej f cltłopskiej, To jest rą wymyśllli fili>stny, lecz ia tą, Iskraw rewolucji.
aby wre'7.Ci~ w
)/F" (Dokoilczenle ze .1..tr. 3)
roku
1917
wybuchnąć
pożarem
największe
nasze
osiągnięcie,
l<tóra
w
duszy
mej
tak
utihvlla,
siłku rozbudowy siły gospo-1
Trzeba nam dzisiaj walczyć
it
n!c
nie
będzie w stanie Je! Wi.elkiego Października.
darczej i obronnej Polski.
o stałe umacnianie spójni mię które będziemy ustawicznie. stam1.ąd wymieść, chyba wraz z
DzlertyńE•ki, wyzwolony z wię·
W dalszym ciągu pos. DwoW zakończeniu mówca na- dzy miastem i wsią - powiezienia, staje naty<:hmiast u boku
d1tszą".
rakowski analizuje dorobek wiązuje do ogólnonarodowej dział pos. Ozga Michalski. T'l rozwijać.
Tę ojczyznę,
która „w duszy Lenina i Stai:na, aby budować
ostatnich 8 lat,
uzyskany dyskusji nad projektem Kon- znaczy - podnieść zaopatrzeDumni jesteśmy z naszych mu utkwiła" nie tę Ja~nlepań•·kl\ pierwsze n::t 'wie·cle pa:6.stwo wol
magna.e.ką,
która ma.cechą była ny-eh robotników l ehłop6w~
przez naród polski pod kie- stytucji i stwierdza: dyskutu- nie miast i osiedli.fabrycznych oslągnlęc. Nie poprzestaniemy dla
ludu, lecz tę umęcz001ą. sp~aDzl~ 1óPelnllo się to, o c:i:ym ma
rownictwem klasy robotn iczej jąc w zakładach pra<::y i fa- w prod~kty spozywcze, za- jednak na dotychczasowych c~waną, ll'llącą „1ę pod brzem„e- rzyt
D~lerzyński,
za co walczył
po wyzwoleniu Polski przez brykach, robotnicy dawali wy opatrzeme przem~slu w suniem nędzy oj-czyznę wanzaw- prze:i: <:ale swo.Je bohaterskie t:v·
Armię Radziecką. W wielkim raz swej
dumy i radości, że rowce pochodzenia rolniczego. wynjkach. W codziennej pracy sklch metalowców I zag-lęblow- cle. 26 rocznicę Je,go śmierci ~b
sikich górników, Uliochał DT.l-er- cl1odzlmy w czasie, gdy Polska,
dziele budowania ustroju peł Konstytucja ta realizuje cele, W tym celu trzeba nam uru- bę<lziemy ugruntowywać swe t.yńskl
tak głęboko, te nie wy- wvzwolona. z jarzma. klas wyzynej sprawiedliwości społecz 0 które przez wiele dziesię- chamiać wszystkie rezerwy dotychczasowe zdobycze. Wy- darly mu Je.i z se·rca ani m.ika sk'lwaczy,
buduje szczęśll wą przy
nej socjalizmu, klasa ro- cioleci walczył polski ruch wzrostu produkcji tkwiące w
zesłania,
ani długie lata poole· szlo:ić, moeiną bra+-erskim, niero„
każemy,
że
osiągnięcia
przedwlerkl w w!ęzieni3'ch. A wiedział zerwalnym sojuszem 7.e Związ
botnicza Polski przewodzi na- robotniczy.
ir.dywidualnych
gospodarstże wyzwolenie Je.I pnykiem Rad1lecklm, krajami demo•
zlotowe nie są jednorazowym dobrze,
rodowi, umiejętnie przełamu
Masy pracujące Polski Lu- '"ach.
nle;ić
mote tylko rewolnc:v.1nv kra<:ji ludowej.
. . .
jąc wbrew imperializmowi d
zryw
tych
w>aśnle
zaglęblows>kfdl
·
swej dalszej walce i
Walka _o umoci;1eme 1 d~l- zrywem, że są one stałym doW przededniu rocznl·cY lel!O
i warszawskich
robo·•ników. ze- śmierci wszedł pod obrady Selamerykańskie:uu, jego sateliowei bwędą k'1erowac
". · s.ę
; ws k a szy
rozwoj
pracy
.
, łd "J. PGR-ow,
·
. d POM-ow
·
h wodem gorącego patriotyzmu, spolonych więzami bnterstwa z m u pro.le•k-t Konstytuc.11 PoIS'kf
e.l
1
tom i rodzimej reakcji - po- zaniami przewodniczącego na~po ziem P;1° u 1ccyJnyc
nieograniczonej
miłości mas wal·C7-"cym prok•tariatem rosyj- Rze<:zypospoHte.I Ludo-.łeJ, wir!·
ważne trudności, jakie stawa·
t' · k'
ika nasze- nabiera coraz większego znafkim, że tylko oni ohal'ć :rno„• l<!l !carta wolnoś-ci narodu polsk'e•
szeJ p~r u, ierown
c::enia. Rozwijając tę myśl młodzieży do naszej ludowe~ ob-0ą tyranię I w1nowa<łzić w Pol- -:o, stwlMdzaj3.ca nleollwra·caln'e,
ły na naszej drodze.
go panstwa ludow.ego towa: mówca szerzej zajął się spół- ojczyzny.
r.::e sprawiedliwy uo;trój spole·cz· że w dzisiejszej Polsce władza na.
ny.
leży do
ludu pracuja,cego miast
Klasa robotnicza z hono- rzys~a Bolesława ~1eruta, kto t! 2.ielczością produkcyjną. Wraz
z
całą
młodzieżą
PolFeliks Dzierżyński staje n1 <"7r- I wsi.
„Pracujący chłop - zakoń
rem wypełnia zadania, jakie rY. .i.ako przewod.mc_zą_cy Koski
młodzi
Warszawa
chłopcy
wita dziś wielki Zlot
i
dz.iewczę
le
wall<I
robotników
polskich.
stawia przed nią nasze gigan m1si1 Koi;sty~u~y~neJ iest au- czył pos. Ozga-Michalski - na
Kleru.le str a i ka.mi, w ro1rn 1905 Mlodych Budowniczych Polskl
tyczne budownictwo w prze- tore~, na3wazme3~~ych posta- śmierć i życie wiąże swój los ta województwa łódzkiego zło nrganlzuje wielka majową manl- Ludowej, którzy prezentnlą zwyz państwem ludowym. W nie- żą na Zlocie UToczyste ślubo- festację w Alejach Jn.,,olim- cięski dorobek ,we~ pra·cy. S"WY"h
myśle i rolnictwie. Polska kla now1en Konstytuc31.
wanie, że jeszc,ze bardziej wy sklch w War>zawie, w które.I u- wspa.nlałych „„ynow prodUk<:yJsa robotnicza przoduje całe
* • *
rozerwalnym sojuszu z robot- da.inie
walczyć będą
SO.ono lud-zi, nie usta- nych przynoszących pai1stwu comu narodowi w wielkim wy0 Plan rzestn!·czyło
Pos. Ozga Michalski (ZSL) mkiem stanowi źródło siły lu
.
k,.
.le 2ni na chwilę w pracy rewo- raz ~owe tyslą.ce ton w~~la I 5''<•
poświęcił swe
przemówienie dowego państwa, stanowi jego 6 - l e t n1, o po OJ, o dobro na- lueyjnej.
11. coraz to nowe tysiące metrów
Następują lata reak<'Ji stolypl- tkanin. „oraz to nowe domy, szli.o
- - - - - - - - - - - - - - o&iągnięciom i perspektywom istotę, bierze na siebie wspólny szej ukochanej ojczyzny-Polty
fabryki.
Rzeczypospolitej Ludo-1 "?wskiej. Eo.jownlcy ~ew111uc.1l
rozwojowym wsi. Stwierdza- z klasą robotniczą obowiązek ;Skiej
.
inna w kazamat.ach w ęzleń. w vzlękl osią!!'ni,dom na~zego na
jąc, że chłopi zapoznali się z uczynienia z tego państwa po- WeJ.
śnletnych za.spach Syberii. Wszy- rodu, kat.dy dz.ieil I kdda godzina na.sz-e.l rzcczvwlstoścl wdel\ła
treścią projektu Konstytucji w tE,gi, która gwa.rantuje mu spo
w czyn wszys~ko to
e-:ym ma·
cz;;sie dyskusji w gromadach i kojną, twórczą pracę dla sieWłoch
rzył l ~a co wal<'ZYł wielki r~wo
gminach, mówca podkreślił: bie, swoich dzieci i całego spo
lucjonlsta, rewolucJon!sta, ktl>ry
głodu
ziemi, łeczeństwa - dla narodu".
całe swoje t.yde 1 11 gtatnle tchn'eBieru~a „Zaspokojenie
ni" oddal ~a sl)rawę wyzwolen'.&
głodu chleba, głodu wiedzy,
W dalszym ciągu debaty zaI DZIER CIĄGNIENIA
2 dzień ciągnienia III rzutu
ludu pracującego.
WARSZAWA. 19. 7. PrMy- udział w rządzeniu krajem mi- bierali
gł-os:
pos. LANGE
III RZUTU
dćnt
R.zeczypospo1itej Polskiej l'.onów mało i średnioorolnych (PZPR) (omówił rolę Polskiej
Wygrana 40.000 zł padła na nr.
WYGRANA 40.000 zł . padła na nr.
Bolesław Bierut przyjął 9 bm. na
chłopów, w sojuszu z przodu- Rzeczypospolitej Ludowej ja- 53 ~~GRANE PO JO.ooo z!. padly na 140583
Wygrane po 20.000 zł padły na . ysława
audlencJi ambasadora nadzwy- jąca klasą robotniczą, świad- kL· ogniwa światowych sil po- nr. nr. 18880
nr.nr. 4302 4936 7017 19098 25472
57175 577 64 .
czajnego I pelnomocne10 Wioch czy o sile ideowej Konstytucji, koju),
pos. BARCIKOWSKI
WYGRANE PO 5.000 zł padły na 103551
Wygrane po 10.000 zł padJy na
pana Giovanni Battista Guarna- o tym, czyich rąk dziełem je~t (SD) (mówił o charakterze, ce nr. nr. 890R4 99121.
WARSZAWA, 19. 7. - Mło
7192 12891 62028 74679 126473
!Chelll, który złożył Prezyden to- Konstytucja, komu służy i ko- ldCh i podstawach organizacyj
WYGRANE Po s.ooo zł padły na nr.nr.
Wygrane po s.ooo zł padły na dzież nasza przygotowała dla
nych władzy ludoweJ'), pos. nr. nr. 2311 6417 17138 18240 18784 nr nr 42 95 6524 15256 31912 42 804 delegatów Zlotu wiele pięk
wi R. P. listy uwderzytelnlające. mu będzie służyła".
21712 26303 32219 43015 48085 58~98
ALBRECHT (PZPR) (nawiązu- 51051 54331 55949 57331 66069 67193 61 987 · 94 044 100258 10340~ g5 387
nych podarków. W Centralnym
Wygrane po 2.000 zł Padły na Domu Towarowym w Warjąc do odpowiednich artyku- 68816 77584 77877 821 rn 88730 92174
łów Konstytucji
przedstawił !J3354 94453 100535 105726 112493 114682 nr.nr. 1402 12173 29074 30905 36729 szawie urządzono wystawę 1;10
37154 37765 38944 42826 43776 43835
rolę rad narodowych J'ako or- 121546 134173 134549 138898 147131.
.
WYGRANE PO I.OOO zł padły na 44250 50256 5304~ 64998 69845 96091 darkó-:;;, przeznaczonych dla
ganow władzy państwowej w nr. nr. 999 3358 10148 17679 19476 103809 !07169 116357 145590 149624 delegatów z zagranicy. Przez
wygrane po l.ooo zł padły na
t~re~i~), pos. · MOSKWA (SD) 20023 21266 21935 22s32 26763 29211
nr.nr. 1292 9786 10527 1336ł 18171 cały dzień tłumy ludzi grom~
(om. owił drogi rozwoJ·owe rze- 33861 39357 39906 47369 52289 58034 21864
22837 26251 30083 35351 36949 dzą się tu i podziwiają dzie59896 61623 65573 66602 70859 1220;;
m1os ł a polskiego utrwalone w 74856 76613 78742 82566 85089 86527 378 l 4 44373 48340 52563 54273 54460 slątki kunsztownie wykonaKonstytucji Polskiej Rzeczy- uo2rn 9091Q 95525 97890 98220 98698 55606 65465 67555 68085 71946 75110 nych eksponatów.
pospolitej Ludowej).
98975 100110 103101 104514 111s62 12403 77953 78537 80i26 84866 93"474 97076
Artystyczne prace młodzie
99144 100513 102786 104832
Pop_r~ie obi'adoweJ· prze- 112651 113871 15873 123972 124714 126746 97748
W WIELU ŁÓDZKICH ZAKŁADACH PRACY OD133898 13633:! 136534 138448 139019 108968 114263 118788 119493 124960 ży ź huty „Zabrze", przedsta129020 130013 131652 132380 134830 wiajl\Ce emblematy
BYŁY SIĘ WCZORAJ UROCZYSTE AKADEMIE DLA UCZ- wodmctwo obrad objął wice- 141252 143152 143702 144606 146914.
SFMD,
145662 Komsomołu i ZMP
WYGRANE PO 400 zł. l6il8 2673 ;~~;g; 1~5485 138991 141431
CZENIA VIII ROCZNICY PKWN. l?ODCZAS AKADE- marszałek _Barcikowski. w <la
- to dar
bi;..cie.
konstytucyjneJ·
przema4412
8168
91~7
101
rn
10251
11312
115~3
MII WYRÓŻNIONO ODZNACZENIAMI PA.l\TSTWOWY.MI I
13777 16550 16731 17443 17829 !89VB Wygrane po 400 zł: 592 2821 4889 dla delegacji światowej Fede
wiali następnie pos. pos.: WJ- 20269 22421 25314 27924 30697 33094 5583 8330 8551 10282 11551 11953 racji Młodzieży DemokratyczNAGRODAMI LICZNYCH PRZODOWNIKÓW PRACY.
taszewski
(PZPR),
Dachow 375?.0 ł0781 41855 4392u 44370 46217 12653 13511 14022 16024 16249 20003 nej.
W pięknie udekorowanej sa- Bieruta. w ramach uroczysto- <.ZSL), Jaworska (PZPR), Wo- 46875 47567 48545 49520 55878 563!J5 21415 25185 28424 29821 31705 33098
Duże zainteresowanie zwie57131 <8759 so111 s1200 64162 35890 361~7 36255 42394 4~827 45792
li ORZZ w Łodzi odbyła się ści odbyło się równiez· wręcze- .ias (PZPR) • Chajn (SD), Piwo- ~6553
s5086 6628 4 66966 67144 67807 69597 48066 50043 52453 53797 54437 57100 dzających budzi wielka makie
centra!na akademia związko nie dyplomów uznania, nagród warska (PZPR), Wyceeh (ZSL) 10529
70976 1121s 11818 73141 75016 57179 58027 58407 59939 59980 53813 ta statku, umieszczonego w do
pieniężnych
i
książkowych oraz Sztachelska (PZPR).
wa.
75339 75467 11028 11410 78547 79374 67898 10022 72675 72972 74466 77539 ku. Wykonała ją młodzież sto,
.
.
.
p
ó
.
.
79509
82608 84232 88000 94704 95687 79239 80321 82051 86078 87232 87718
Licznie zgromadzeni aktywi związkowcom, wyrozniaJącym
0 przem wiemu Pos. Szt:,i.- 96697 98511
105768 1osasa 101512 109349 89586 9 54 9 90349 91155 9~624 93478 czni gdańskiej dla delegacji
ści
związkowi
wielokrotnie się aktywną pracą.
chelskiej, wicemarszałek Bar- ll3688 116428 117088 120665 121153 95798 999276
100048 100709 101435
przerywali przemówienie, gow części artystycznej wystą- cikowski odroczył posiedzenie 121301 121662 122879 123147 124195 106361 107165 108461 11os32 11224s Komsomołu.
Piękne lalki w strojach res
j
u
ta odaw
d0
124st2 130022 130858 131552 iarnao JJ4n2e 114771 11 5553 116865 1246 i 5
rąco manifestując na cześć opili z bogatym repertuarem ar e: dm:i lkus W . czego
po 132113 133495 13141& 136982 140503 12sJ73 125177 125641 l~Hl 128453 gionalnych otrzyma delegacja
21
1
bozu pokoju, Generalissimusa tyści Opery śląskiej. -----..... p·:e zia
• _ ipca _?o godz. 141551 142983 HS~sa lH506 144673 1~1 88 0 1a7941 128378 139889 141490 angielska od mi. .>jz.ieży woj.
Józefa Stalina i Prezydenta
łJ rano. ~·-...,, 147710.
-;,,i2191 142421 147149 148852
krakowskiego.
•
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Dyskusja sejmowa nad pro :ektem Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

-

Dzierżyńskiego

I
I

Nowy ambasador

u Prezydenta

„

TABElA WYGRANYCH

w

AKADEMIE

w łódzkich 7akłudacb pracy
dla uczczenia $więta Odrodzenia

• DZIENNIK ŁODZKI nr 173 (2489)

darów

··4„

PANORAMA

Trwały

dorobek
przed-

ŁODZKIEGO"
„„„„„„„...„„„„...„„„„...„„.......:...1mmmmm11m„11111„
Łódź, dnia 20 lipca 1952 r.
Nr 28 (254)

DODATEK NIEDZIELNY „DZIENNIKA

zlotowy-eh
dni

„„„„................-.„.........

lmllllmlll. . .lmlllllZm. . . . . . Film. . . . . . . . . .

PŁOMIEl\I, KTÓRY NIE ZGAŚNIE
Pozornie nic się nie zmieniło. Ten sam szary dym snuje
słę z kominów łódzkich fabryk i gęstym welonem kladz~e
się na miasto. Te same dźwięki syren fabrycznych oglasz11ją rozpoczęcie pracy, te!1' sam ~uk 1,l'YPelnia saLe produkcyj-

ne, a zegary monotonnie. odm ie.„za;ą czas .„

Ale ta monotonia dnia powszedniego jest pozorna. W
ogromnych czerwonych budynkach fabrycznych trwa uporczyw a walka 0 plan, o przyśpieszenie wykonania zadań, od
krÓrych zależy nasze .d<?bre jutro. W tej walce rośnie i rozwija się nasza mlodzi~z. Zdo~ywa
doświadczenia,
kruszy
stare metody pracy, sięga śmiało po nowe i wygrywa zn•.t cząc swój pochód w przyszlośc coraz większymi sukcesami!

Rodowód ostatnich ~ukcesów
tkwi w wiel'kirn c~yme: .w realizacji zobowiązan PodJętych
dla uczczenia Zlotu Młodych
Przodowników J;3udowniczych Polski LudoweJ.

Dziś, groźne procenty spadły
do 5, 3, a nawet 2. I nie są to
poważne usterki, raczej pęk
nięty przy prasowaniu guzik,
pozostawiona nić fastrygi itp.

Zero też może
być sukcesem

Kiedy na sali zjawia się codzienny wykres braków, oczy
pracownic ze wszystkich taśm
zwracają się w jego stronę.
Gdzież też dzisiaj jest linia

Dziewczęta z. t~śmy 8 w za-

kladRCh

konfekcji powstała
młodzieżowa.
No,

ta- normy, a zobowiązanie zlotono, we w 183 proc.

ciekawe co ta taśma pokaże
- mówiono. W konfekcji były przecie braki i jakie jeszcze. W maju zaledwie 62 proc.
produkcji można było zaliczyć do I gatunku. Ale mło
dzież wzięła się poważnie do
roboty. Co drugi dzień brygadziści i majstrowie przeprowadzali analizę produkcji.

Szturm czynu

Czyn
Zlotowy
uderzył
szturmem w ślusarnię . W ślusarni pracował Tomczyk. Kolega z „polką na karku" z daleka trzymał się od pracy społecznej, nie wyróżniał się
w
pracy zawodowej. Aż tu któregoś dnia „polka" zniknęła z
!Przy zasadniczych stanowis- karku, a Tomczyk zabrał się
kach, a więc naciąganiu, za- gorliwie do pracy. Porwał i jekładaniu wierzchów i radełko go
Czyn Zlotowy, · chłopak
waniu zjawiała się brygadzist- włączył się do ogólnego wyka i kontrolowała czynności, siłku, i. stworzył k ~ l')ktyw
pomagała
i pouczala. Minął młodzieżowy w ślusarni, wyczerwiec. Właściwie brakowa- stępując w jego imieniu z noło jeszcze dwóch dni do końca wymi zobowiązaniami.
miesiąca, kiedy zakłady moLucjan A. bliski był już do
gły zameldować o wykonaniu zdobycia
tytułu
bumelanta.

-----~-~~-------~---~-~~--

przodownika pracy w spółza
wodnictwa zlotowego. Propor<..zyk ma Zosia Kochaniak. To
znaczy, że Zosia pojedzie na
Zlot. Z zazdrością na nią patrzyli. Tak, Zosia wyirnnuje
111 proc. normy. Co robić, że
by zdobyć ten kuszący proporczyk, żeby jechać na Zlot?
Co robić? Ależ nic nadzwyczaj
nego, trzeba po prostu '.l\Tydajnie, starannie pracować. Te.i
rady udzielił Zarzad Nowej
Tkalni. Tak powiedziała ci~
sząca
się
wielkim uznaniem
wśród młodzieży jego przewod
nicząca Wiesława Antczakówna.
Rozgorzała walka o proporczyk. Padały coraz nowe zobowiazania. Wyrośli nowi przo
downicy. B. Grabusówna podniosła
w:vdajność
pracy :>: 97
oroc. nn 110 proc. Scibin'I l'lf~
tusiak i Iri:ma Paciorek na 133.5
proc. i 126.1 proc„ ale proporrzyk jeFt jes7.C7.e na stanowi•ku Zosi Kochan fa k. Ze 111
nroc. podniosła wydajność na
13n.3 nroc.
Trójka Krystvny Kiliszek
nie mogla wvkonać planu.
Podiela 7obowiązania podnieść
wydajność o 1 proc. i podni~a
ła umowr-> o wsnółzawod11ictwo
"'. fróik'I Zofii Struszczyk. Po
tv~odniu ni.erw•zy raz w swoii>i hi<;te>.,.ii wykonała .,...1nn. "
ohecnie dociąga do 108-110
proc.

_Odztezowych
im.
. Wykonały

Więckowsk1e~o

swoje

Na
śma

zobo:v1ązama,

wyraża

o. To
7.ero ma Jednak wartość wielu
tysięcy z~otych,. oznacza ono
bowiem, ze. z tasm:v 8 produkcja schodzi z O proc. poprawek„.
jące s.ię _dziwną cyfrą:

J ak do tego doszło? Każda
s: u: aczka zobowiązała się nie
tylko
wykonać
bezbłędnie
swoją pracę, ai e niezależnie
od tego ·przejrzeć czynno.~ci
u:ykonane
przez koleżankę
pr:1/ poprzedniej fazie produkcji.
Dokł~~ność,

:miennosc blę dnego

uwaga I suoto warunki bezw ykonania pracy.

Sukcesy 8 taśm y, zapał mło
d.vch dziewcząt i ich radość z
do>konałych rezultatów walki
z błędami nie pozostały bez
wpływu na inne taśmy. 6, 7 i 9
pr zyftąpiły również do współ
W Łódzkich Zakłada.eh Obuwi
zawodnictwa jakościowego. I
w raportach brakarzy począt
kowo dość wysokie cyfry za- naszej taśmy? Oby jak naimczęły maleć„. maleć ..,
żej. Bo najniżej oznacza, że
nie ma braków.
ósma taśma jedzie na Zlot.
Obydwie zmiany. A kiedy
,
,wróci, zastanie swój plan wyus~'EJ
~ona~y . . Będą pracować kolelVI
IYI
zank1 z mnych stanowisk. Taśmie ósmej należy się to bezwzględnie, bo taśma ósma pokazała innym jak należy pra-

. JKA
DZIELNA TRU
TASlt.. 'Y

a Gumowego powstala brygada
lepsze wyniki w produkcji.

planu

półrocznego.

Czy to nie

było

zasługą młodzieży?

ma

prod u kująca

Taś-

konfekcję

inne taśmy a sama dała 211
proc. norm;, w tym 96 proc.
I gatunku!
Współzawodnictwo zlotowe
objęło
wszystkich młodzie-

Honorata !Palczewska, mło
dziutki majster salowy, czło
nek kadry zlotowej z radością
opowiada o osiągnięciach mło
dzieży.

- Będziemy je utrwalać mówi. - Byłam na naradzie
aktywu zlotowego w Warszawie. Pamiętam słowa premiera
Cyrankiewicza, który powiedział, że byłby to płomie6.,
który objął stos słomy, jeżeli
nie utrwalilibyśmy zdobyczy,
jakie wyrosły w Czynie Zlotowym,

Zobaczymy

Leokadia Kubiak

CO

pokażą

W Łódzkich Zakładach Obuw_ia G~mowego było źle. Plano:v. me . Wykonywano. Mlo~lztezą mkt się specjalnie nie.
interesował, . w zarządzie koła Z!'._'IP byli Przeważnie pracov.:mcy umy~ł?wi, nie powiązam .~ młodziezowcami z produkc)L Kiedy młodzież w całym kraju podejmowała zobowiązania i przystępowała do
współzaw~dnic:wa
zlotowego
w „Gumowce
zaledwie 37
młodzieżowców

wzięło

udział

w wielkim zrywie. Gumówkę

Zofia Wackowska

-----·

specjalną opieką.

corn

ISpóźnienia

stale obciążały jego konto. Wiadomo było, że dt•
-jeżdża. z d~leka do. pracy. ~
teraz Jakos o~le~łos? i;ie. s_to~
na przeszkodzie i spoźmen JUZ
·dawno nie notowano.

Powia.ło nowy_m duchem we
wszystkich oddziałach produkcyjnych. Brygady młodzieżewe powstaną wkrótce w ślusarni mechanicznej i w sortowni. A na konfekcji - następne taśmy młodzieżowe..
Przewodniczący koła ZMP
Kulbas mówi, że chcą stwo· ·
b
d ł
rzyć
jak naJwięcej ryga m 0
dzieżowych.
- · Ta pierwsza
jest naprawdę naszym dużym
osiągnięciem, i nie wolno nam
na tym poprzestać. Nasze osiągnięcia będziemy

Janek

źle zrGzu.m!ał

z

zakładów

Honorata
czews:l<a

Wię·ckowskie;:o

Im.
l'&l•

1

I

utrwalać.

We współzawodnictwie zlotowym wzięli udział wszyscy
młodzieżowcy, teraz będziemy
się starać,
aby nie zabrakło
żadnego z nich
we współza
wodnictwie zawodowym. Wyrosło
nam w Czynie Zlotowym wielu aktywistów ZMPowców. · Będą oni kandydawspólzaw:idtami do Partii.

n>ctwo przedzlotowe,

żowców, a jednocześnie w trak

Sk k

f

0 j cy r
- Z tego miejsca będę obserwował de!Uadę zlotową!
cie jego realizowania formoSą trzy sale. Dwie duże l
wano taśmy i brygady mło- jedna mała. Te dwie duże p(Jdzieżowe. Na czele brygady w dzielone są na odcinki. Poniciarni stanęła przodownica wiedzmy po prostu na cztery pół milionowej grupy młodzie Czynu Zlotowego nie zgaśnie.
pracy
Lucyna Wacławska . części. Najlepszy tkacz z dane- ży zorganizowanej i niezorga- Nie ogarnął on bowiem stosu
Brygada wykonała 143 proc. go odcinka dostał proporczyk nizowanej całego kraju, która słomy, ale serca i umysły mlo
_;...;;._ _ _~_ _ _ _ _;__ _..:::.::_:..:.=:.__::.__::.:..:...:..::.:.::.......;~:.'.::.:::..::.:::, podjęła zobowiązania zlotowe, dzieży, które ukształtuje w
dając Państwu dodatkową pro formy nowych, trwałych i codukcję wartości setek milionów raz
potężniej
działających
złotych. Ale nie na tym tylkq wartości.
polega wartość zobowiązań

„Na Zlot pojePo dzie
cała
nasza
wołano kolektyw roboczy, któ taśma". Jak sory pomógł młodzieży w prz::!- bie mały Jasio
łamaniu oporów i trudności. wyobraża podróż
taśmy
ó!mel z
Zaczęto myśleć nad skupiezakładów
im.
niem młodzieży, nad stwo- Więckowskiego.
rzeniem jej możliwości wykazania własnej inicjatywy, .

otocwno

os!ągaJ>,ca

22-letnl majster

ce się piękną postawą Wart
Zlotowych na stanowiskach
kolegów, którzy wyjechali na
Zlot, jest płomienny entuzjazm młodych serc gorąco kochających
swoją
ojczyznę i
porywających do czynu starsze
Płoną miliony serc
pokolenie. Czyn Zlotowy to
Dużo jest w Łodzi fabryk, a próba
i przegląd młodych
w każdej pracuje młodziez. kadr coraz. bardziej ufnych
Ale młodzież pracuje nie w swe siły, Czyn Zlotowy to
tylko w fabrykach. Warszta- •zkoła charakterów, w której
tami pracy łód zkiej młodzie- nłodzież nauczyła się jednoży Eą również szkoły, wYższe ki działania, szlachetnej ryucz~lnie, dziesiątki instytucji, walizacji i wzajemnej porno.
placówki służby zdrowia, bu- cy.
dujące się domy i wiele inWspółzawodnictwo przedzlo•
nych. Tam również mobilizo- towe zmieniło psychikę wielu
wal młodych ludzi Czyn Zlo- ldawnych bumelantów i nierotowy i znaczył pracę dosko- lbów.
Porw1ni przykładem
nalymi wynik'.lmi nauki, peł- przodujących, przekształcili si~
ną promocją do następnych w aktywnych, zdyscyplinowaklas, wysokim poziomem e- , nych i świadomych celów swej
gzaminów, podnoszeniem ja- prncy ludzi.
kości usług itp. itd.
To są doświadczenia i zdo...;
Olbrzymia większość łódzkiej bycze, które młodzież będzie
młodzieży J·est c7.ęścią dwu i utrwalać i rozszerzać. Płomień

wezwała do współzawodnictwa I

cować.

Irena Gadula

mlodz!eżowa,

zlotowych. Inne wartości nie
dają się ująć w cyfry. Są
to
zdobycze młodych charakterów i młodych serc, w:rrażają-

I

..'.11111 ui1111wu 11mu1111111111u n111 11111111111 1 1m1N1m1u111111t111uu111111muuu11111111m111wn111 • 1 11 11uunm1111mu111111111"111111•1mnnom1"'1m11•nrnun'"""unm111mmm""'"lłltnłttll'llM9

~

ii
~

i

~

i
I
ł

'

Tekst
Rysunki
Zdjęcia -

Zofia Tarnowska
Jerzy Urbanowicz
Leon Olejniczak
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ciebie
T11 były ciężkie dni. Słońce są jeszcze, że nie wszędz i e - Czego ona od
przedzlo- chciała?
piekło tak mocno, że zdawało współzawodnictwo
wszystkich
mi się, iż asfalt ulicy jest towe ogarnęło
- Chciała koniecznie zna1 zdobyło leźć bumelantów. Mówi że
a ja skwarkiem. młodzieżowców
patelnią,

Dziwiłam

się

tylko

potu wytapia
dego skwarka.

się

skąd tyle lich całkowicie dla pracy pro- szuka, szuka
! nigdzie nie
z tak chu- dukcyjnej i społecznej. „Po- znajduje i nie ma co napisać.
cieszano" mnie, ale jedno- Do nas za późno przyszła,
„Błyskawice" z bumelantami
są już nieaktualne.

Dla uczczenia Zlotu Mło
dych Przodowników młodzież
licznych zakładów pracy Podjęła tysiące zobowiązań produkcyjnych.
Na rysunku konkursowym
robotnimłodych
widzimy
ków, wyjeżdżających na Zlot
środkami lokomowłasnymi
cji, wykonanymi ponad plan,
w ramach zobowiązań zlotowych.
Zadaniem Czytelników jest
odpowiedzieć, z jakich miast
pochodzi ta młodzież.
Ach ci ludzie, tacy są
Odpowiedzi, do których naniestaranni
nieporządni,
leży dołączyć kupon konkurniechlujni. A my musimy za sowy, prosimy nadsyłać do
nich takie przykrości znosić. Redakcjj „Dziennika Łódzkie
nami, krzyczą, go", Łódź, Piotrkowska 96, .z
Wymachują
I mają rację,
się.
złoszczą
dopiskiem na kopercie „Kontylko co my jesteśmy winni? kurs Tygodnia". Termin nadMój sy~ania rozwiązań upływa w
co?
- Ale wiecie
mnie w dniu 28 lipca br.
zawinął
właściciel
kawałek gazety i tam przeczytałam, fe wypowiedziano j KUPON KONKURSOWY
ostrą walkę brakoróbstwu i ł
nazwisko , • • 1
powiedziała Imię
niechlujstwu
butelka. - Więc może my
• • • • • 1 • • • •
już ostatnimi niejesteśmy

- Słuchaj, a mnie się zdaje, że ona sama jest bumelan tką„. Taki temat wybrać
sobie tuż przed Zlotem, niecli
napisu o sobie„.
Co nini_ejszym uczyniłam.
Zo-Ta

WIECZORNA ROZMOWA
panowała niczym
Dokoła
Przerywał
niezmącona cisza.
tylko od czasu do czasu
ją
przejeżdżającego
dzwonek
tramwaju_ Przez duże, weneckie okno wpadał do pokoju
blask księżyca i oświetlał

biurka i _szafy, Nagle skrzypnęły drzwi największej z szaf
i otworzyły się powoli.
rozglądając
Nieśmiało
wyszła z szafy
dokoła

Szukałam

bumelantów. Powiedzieli mi, że wystarczy
fabryki,
wejść do pierw.szej
ich znaleźć ! zobaczyć
aby
okresie
w
młodzież
jak
przedzlotowym z nimi walczy. Wątpiłam: teraz w okresie wykonywania zobowiązań
przedzlotowych?
- O to, to, właśnie teraz
zobaczycie jak młodzież walczy z bumelanctwem - rzekł
mój szef.
chodziłam

więc

po zakła-

dach fabrycznych i szukałam
bumelantów.
- Za późno - pawiedzieli
mi młodzieżowcy z ZMP w
Zakładach im. Marchlewski~go, gdy wyłożyłam im swoJą

kwestię.

że

się

para
dziecinnych bucików. Po zakurzonych nosach spływały
grube łzy, które wsiąkały w
szerokie szpary między ze.
lówkami a nosami. Buciki
łkały cichutko.
skrzypnęły
szafy
Drzwi
znowu. Wytoczyła się z nich
octu, za
półlitrowa butelka
nią kromka chleba. Pode.szły
do bucików.
- Skąd koledzy? - zapytała butelka octu.
- My z dolnej półki załkały buciki. .
- Ale mnie nie o to chodzi - zniecierpliwiła się bu-

muspieszyć z poszukisię
szę
wróci
bo kiedy
waniami,
młodzież ze Zlotu, kiedy opowie o wszystkim co działo
się w Warszawie to na pewno w l5~ótkim czasie trudno
będzie znaleźć bumelantów.
Nie miałam siły kontynuwędrówki po ulicachować
patelniach i jeździć tramwaPostanojami-grzejnikami.
się na
zemścić
wiłam srogo
bumelantach w najbliż.szei
przyszłości, a tym razem oplswojego „szczęśliwego
sać
przyszłyście
skąd
teik~
.
pech.a". .
Kiedy Jednak wychodziłam ltutaJ?
Długa jest nasza drofata, ale
z ost.atniej w tym dniu fabryki usłyszałam za sob_s przebyłysmy ją w kieszeni,
lub pudełku, a nie na noszept:

czesme przestrzegano,

Jak to za późno - proprzecież pora
dnia nie odgrywa tu roli.
- Tu nie chodzi o porę
tylko o porę Zlotu.
dnia,
O te.i porze bumelantów u
nas nie ma, już dawno nie
Czy nasze
ma.
broni
dostawy
A „Błyskawica"?
do Vi~tnamu na·
„Błyskawica" jest, prodeszly na mieJ·
sce?
szę bardzo, zobaczcie!
- Można po·
Patrzę, patrzę i cóż widzę?
I tak,
wiedzie~
220
Młynarczyk
Irena
gdyt &a Jut w
proc. normy, Józef Płaczek I
od·
posiadaniu
party·
działów
- 175 proc. normy, Spr11zanckich.
170 proc. normy„.
szyńska 24 nazwiska, a przy każdym
wysoki procent normy.
- A gdzie wpisujecie bumelantów?
Trzy pary oczu spojrzały
Pod redakcją przew. Sekcji Sza choweJ ŁKKF A. Karnkowskiego
na mnie z niepokojem.
- Co wyście się tak uparli
Partia francu&ka grana w fina- Ge8, 19. c:d5, c:d5, 20. Wfdl, Wb8,
na tych bumelantów? U nas le mistrzostw Lodzi na rok 1952 21. Sd4, He7, 22. Waci, G:e5, 23.
f:e5 ,H:e5, 24. Wel, Hf6, 25. c6,
nikt nie bumeluje, a wykoBlate' Szymański
Wb4! 26. Se6, G:c6!1 Piękne prananie zobowiązań p r zek r a·
wie problemowe posunięcie. 27.
c: z am y.
W:c6, We41 28. Wecl, W:e6, 29.
H:d5, We8, 30. We!, Kf7, 31. b4?
- Ja się nie uparłam Lepsze było Kfl z uwagi na 34
protestowałam łagodnie, wyruch czarnych. 31„. a :b4, 32. a5,
b3, 33. a6, b2, '34_ a7. Czarne, któcierając pot z czoła - a!e
re są straszliwie powiązane i ponie chce mi się wierzyć, ze
zycja ich wydaje się beznadziejnie ma,
bumelantów u was
nie przegrana znajdują piękną
of!are damy I ratują 'h punkta.
uczepiłam się
może byli? 34.„ Hd4+1! 35. H:d4, w:el+ 36.
zbawiennej myśli.
Kf2, bi H, 37 Wc7+. Wle71 38.
- Byli, owszem, byli.
W:c7, K:e7. 39. He5+Kf8. 40
no i co?
H:e8+, K:e8. u. a8 H+ I zgodzoOdetchnęłam: no sie na remis. Jedna :r; ladnlej- No i nie ma, wyrabiają
partii tegorocznych mistrz
szych
175 proc. normy i jadą na
Lodzi.
Piechota
Czarne:
Zlot.
CWJERCFINAŁT
k rop 1e 1 e4, e6 2 d4, d5 3. Sd2. Partia
znowu
Poczułam
MISTRZOSTW ŁODZI
francuska należy do pó!otwarpotu na nosie.
zakończył si~
temu
K!Ika dni w
CBT 111
lokalu
starajs, się rozgrywany
- No, wobec tego pójdę tych debiutów. Białe
Lodzi.
w niej uzyskać silne pionowe ćwierćfinał mistrzostw
centrum i atak na skrzydle kt·ószukać dalej.
!ewskim. Pianem czarnych nato- Końcowe wynik! przedstawiają
się następująco: I Woźniak Włókjeszcze k ilka
ZwlPdziłam
fabryk i obejrzałam mnós- miast jest rozbicie białego cen- n!arz. n Niewiadomski stal, III
W d . trum przez c5 i f6 oraz gra na SrodP Włókniarz, IV-V Bartczak
. ,
k aw1c' ·
szę zie półotwartych liniach c i f i atak Włókniarz i Browarski stal.
„ Błys Notes,
two
który miał na skrzydło hetmana 3.„ c5, 4 .
to samo.
MASOWY TURNIEJ
S3f3, scs. Dokładniejsze 4... Sf6
BŁYSKAWICZNY
się zapełnić złośliwościami i bo teraz białe dostają nieco leptzw. napiętnowaniem, świecił szą pozycję 5 e:d5 e:d5 6 Gb5.
o !_iodz. 10 odbędzie się
Dzisiaj
o-O?
d:c5.
8.
Ge
Sf6 7 o-o.
tk
7
ul. Traugutta 18
Należało bil' piona 9. Sb3, Gg4. w sali OR~.
pus ą.
Czy znaczy to, że bumelan· 10. G:c6!. b:c&, 11 Hd3, Se4 12. wielki turniej błyskawiczny ortów nie ma, czy też miałam Se5, Gd7, 13. Ge3, a5. 14. a4, f5 . ganlzowa!lKYF Pd;zez sekcję ~z:a uczr.zenla z o u
(prze- 15 _ f3. sgs, 1 ~. G:gS!, G:g5. 17 u chów f,K
wyjątkowego pecha?
Bisie mają piona więcej i w tel Młodych Przodowników Bucowpo- na wpół zamkniętej pozycji p 2 ra n!czych Polski Ludowej. udział
pra~zam, należy raczej
Udpo- skoczków Jest wartofr'owsu 00 mote wziąć każdy o ile przynleszczęście).
wiedzieć:
wiedziano mi, że na pewno pary gońców. 17„. Gi6, 18. c4! si„ z ..oba lcomni„t • 00 ~,..A-

testowałam

To zależy...

S Z A·c H Y
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ŁODZKI nr

173 (2489)

I -

gach. Kupiono n.as w Domu
Towarowym PSS nr 1. Naszym właścicielem był
4-letni chłopiec. Po tygodniu
się niedoczuć
zaczęłyśmy
brze, a po dwóch nasze noski
straciły kontakt z zelówkami. Palce stóp chłopczyka
ujrzały światło dzienne.
Ojciec chłopczyka zaniósł
nas do sklepu. W sklepie
uprzejmie przyjęli i reklamowali w „Spólnocie Pracy"
przy ul. Kilińskiego 118. A
Spólnota odpowiedziała, po
zbadaniu nas, że widocznie
Zawód
dłuższy szczęśliwcami.
noszone
byłyśmy
I
I
I
I
I
I
ł
czas bez należytej konser- Ano, zobaczymy - west- 11Ad
wacji i wobec tego nie ma chnęli wszyscy.
_ _r_e_s___._• • • • • •
uwzględnienia
podstaw do
reklamacji. Napisali jeszcze,
że dystrybutor nie może odza nieodpowiednie
powiadać
czy nieumiejętne obchodzenie
pe>d redakcjĄ li.. . Miałkowskiei:o
się z towarem przez klienta.
1. SZYFROWKA
A przecież w nas chodzono
dobrze s'ię obchodzono i
i
tylko dwa tygodnie, a nie
I teraz musimy leżeć
dłużej.
w tej szafie redakcyjnej i
stra~znie nam się nudzi i mamy tego dosyć, bo my chcemy biegać z naszym chłop
zapła
czykiem. Buuuuuu kały jeszcze rzewniej buciki.
Butelka octu pokiwała gło
jej
I
wą ze zrozumieniem.
się łza zakręciła w kwaśnym
oku Ona też stoi bezużytecz
nie w szafie redakcyjnej.
Kupiono ją w sklepie MHD.
ma
że
zobaczył,
Właściciel
brudne dno, że pływają w
niej jakieś kawałki i przyA co ona
niósł do redakcji.
temu winna? Mogłaby JUZ
swoją zawartością zaprawiać
Za prawidlowe rozwb,zanle obu
Na podstawie rysunków ustalić
znaczenie literowe poszczegól- powy:>szych zadafl nagrody ksiąt·
zupy i sosy, a tak„.
wrie>sowali: 1. Białek Mirokowe
li·
wstawić
Następnie
liczb.
nych
- To wszystko nic - za- tery w szyfr pod rysunkiem 1 od sław. Lodź
-. Stokl, Ul. Zbocze l
gdzieś cichutki gło czytać rozwiązanie,
szemrał
2. K1ttel Jerzy, Łęc~yca,
m. 9;
Zym!erskiego 40; 3. Swietlicki
slk. Obejrzeli się wszyscy Wacław, Pa·bianice, Kościelna 17.
na podłodze leżał malutki
2, RUCHEM SKOCZKA
Nagrody pocieszenia (k4;iątkll
Mnie
chleba.
kawałek ·
wrlosowali: 1. Wiatrowskl Paweł,
piekarnia Łódzkich
upiekła
Lodź, Wróblewskiego Ol; 2. Krzemiński Wacław, Lódż, 1 Maja lS.
przy i .
Zakładów Piekar.skich
SŁU
ul. Piotrkowskiej 93. A mój
znalazł we mnie
właściciel
Rozwiązanie konkursu
Strasznie przy ,
całą zapałkę.
tym krzyczał - tak się zde-

I

ROZRYWKI

1,Z~.~ -

UMYSŁOWE

5,6,1,6,8,9 -10,11,4,1Z,Z,13,14,15

I

?erwował.

że cała

zapałka,

ze wypalona, że zaostrzona
na końcu, że widocznie piekarz zęby sobie nią czyścił,
a później wrzucił do ciasta.
Co ja się wstydu najadłem,
żebyście wiedzieli...
Pokiwali głową ze zrozumieniem.

Sit

IW

ł

TEl1

ru

ZE CHA
ŻY

JIJ

SW~ WSZ~

z ub. tygodnia

z dn. 29. VI. br.
1) Mickiewicz - „Osioł ! pies",
2) La Fontaine koziet";
„Lis i
„Pies I wilk", „Zając i żaba"; S)
Kryłow

si'',

-

„ WHk

i żuraw", „Gę,

Nagrody k,glążkowe wylosowali:
Jakutowicz Genowefa, Łódź,
Przejazd 41; 2. Stell Kazimiera,
Wólczańska 66; 3. JakublLódż,
Ruc_hem konika szachowego od·
czytac 10·'."yrazowe rozwiązanie. szyn Jan, Łódź, Al. Kościuszki 48
Za prawidłowe rozwiązanie obu m. 15; 4. Kausi·k Ludwik, Lódź,
powyzszych zadań przeznaczamy PiotrkowS!ka 91; 5. JAnas Włady
do rozlosowania 3 nagrodY. książ sław, Lódź, Nawrot 99.
kowe, 8 co najmniej jednego Osoby powyższe prosimy o z~lo
szedł
pocieszenia
2 dalsze nagrody
Rozwiązania szenie się do do Redakcji po od(rówrneż książki) .
p t ' '
zachodnich
biór nagród.
w
" a rJOCl
nartsytać Prosimy w terminie tyNiemczech, zmęczeni amery- godniowym pod adresem: Redak
· na cj_a ,.Dziennika Lódzkiego", Łódź,
,
k anską
ma JUJą
okupacją,
murach słowa „Ami Go Ho- Piotrkowska 96, z dopi•sklem na
me". Ośtatnio odwiedzi) za. kopercie „Rozrywki umysłowe".
d
ł'
h d i N
- Wlosi są narodem -i,ar·
Rozwiązanie zadad z dn. s. VII.
iemcy g owny Yc o n e
rektor towarzystwa pasażer- br.
powiedzo muzukalnym
skich linii 10tniczych „Pan-1
1. Rozwijajcie„. (arytmograf dzial niedawno pewien Ameon W obraZ"kowy): socjalistyczne wspól- rvkanin de Ga.speriemu. -Wpadł
American".
związku z tym na świetny zawodnictwo pracy CA. Trzcina, Wielu waszych obywateli gra.
c. latawiec, D. PISY· na jednym, dwu, lub więcej
zaangażował zesp 'ł B czółno.
pomysł
. . O E. lej, F. radło).
·
instrumentach. Grają na flemalarzy, którzy udal! się ·na
2. Działania arytmetyczne:
miasto ! gdziekolwiek znatach, brzdąkają na gitarach.
Ami Go Home"
leźli słowo
lub mandolbach.
918 - 260 - 658
- A gwiżdżą na przedsta•
.
dokonczen1e:
domalowywali
27 X 14 - 378
„Tylko linią lotnicza. „PanwiciP.!i armi.i eurone.1skiej
American".
rzekl smutnie de Gasperi.
'"4 + 246 - 28
I.

Byle handel

Muzyka,ny naród

I

".

..

I

*

w dniu Zl lipca

w

10\kalu

Spółdzielni Pracy ZPAP Okręgu
Łódzkiego ul.
Piotrkowska 102,
zostanie O~!arta wystawa plakatu, zorganizowana przez Związ.ek

Polskich

4800 delegatów z lodzi

Artystów

Plastyków
Okręgu Łódzkiego 1 Centrainego
Biura Wystaw Artystycznych Od
dz~ał i;;:~ó~idzlkurs totogra.towanla
d!a początkujących
organizuje
Polskte Towarzystwo Fotograficz
ne. Kurs rozpoczyna się w środę
23 bm.
zapisu na kurs motna dokonać
jeszcze w Poniedzia!ek 21 bm. w
lokalu PTTK, ul. P iotrko'N'Ska ,o,
w godz. od 18 do 20.
Zbieracze zló! z terenu powiatu łódzkiego winni je dostarczyć do magazynu Lódz'ktc.h Zakładów Surowców Zielarskich w
Łodzi, ul, Wysoka 20.
Obecnie należy szczególnie Int ensywnie zbierać w<>J"YSZ i kwiat
lipy. CenA l kg sporyszu I gatu
n ek - 125 zł u gatunek - 90 zł.
cena 1 kg iipy - 20 zł.

wyjechało

n a Zl o i

M-1-a-sto_to_ni_e_w_czerwienl fiag

h
•
bł
t SFMD Dzł
go!lzinac
po- je się em ema
•
ew
południowych wyjecha- I częta innych zakładów wykolo do Warszawy 4,800 n.ały pięknie haftowane prodelegatów młodzieży łódzkieJ pnrce dla przedstawicieli walna Zlot. Wyjeżdżających de- czącej młodzieży Korei i Vielegatów żegnali na pięknie u- t11amo
oraz
dla delegatów
dekorowanym dworcu Łódź- młodzieży niemieckiej. Dla de
Ch
•
ojny koledzy pracy 1 na· legacji chińskiej
przygo •....wauki.
no estetyczny album w sałiaDelegaci zawieźli do War- nowej
oprawie.
Uczniowie
h
k
li
sza.wy podarki dla młodzieży szkół
zawodo'!'yc
wy ona
zagranicmej. \Vś:ród nich wy- pomysłowe minmturkl maszyn
różnia się ""darek robotników włókienniczych, t-okarek, ur:rą
d • I kt
h ft
z Zakładów im. Strzelczyka. zen ee rycznyc
p,
Jest to wykonany z resztek
•
blachy i metalu
model kuli
Ł ódź przygotowała się im
ziemskiej przeciętej siatką ge
ponująco dt> rozpoczyograficzną, na której znajdu· nająccg0 się dzisiaj Zlotu. wczoraj

I

w

i wysokich
masztów.
Wiele
gmachów 1 sklepów jest udekorowanych. Pomysłową dek<1racją wyróżniają się gmach
Zarządu Łódzkiego ZMP oraz
fronton ZPO „Wólczanka".

Co dała dla Zlotu i MDM łódzka CPL i A

Barwne stroje ludowe
ceramika I• wspaniałe meble

godzi.ny na godzino;: rośnie
nowa
dzielnica
Warszawy
MDM. Przed wystawami nowootwiera.nych sk lepów zatrzymują
się tysiące
warszawiaków, podziwiając wspaniale urzą
dzenia nowych sklepów .
Jest zre s ztą co podziwiać. Skle
py na MDM b<:dą najpiękniejszy
łaśchve uroczystości zlo mi sklepami w całej Warsza,vle
towe rozpoczną się w Ło W upi~kszeniu tej nowej dzielnidzi· ii lipca i poł"'czone c~· Warszawy wzil!!ło równ!e:i uc1z!al I nasze miasto - Lódż.
będą z obchodem Swięta OdŁódzka ekspozytura centrali
rodzenia. W dniu tym o godz. Przem. Ludowego 1 Arty~ty<'zne9-ej odbędzie sill na Pl. Zw~·- ę-o (CPL 1 Al od kil-ku miesięcy
cięstwa wielotysięczna manile przygo.towywata
urządz.enla meblowe dla sklel><"w na MDM. Wy
stacja mieszkańców miasta a konaly je spóldzlelnl:i. „sztuka
po południu
rozpocznie się Piotrkowska", Rejonowa Spóld•.
'l'lielki festyn IudoWY na Zdr o Przem. Lud. I A rty"Stycznego w
•
Radomsku I Spóldz. Przem. Lud.
wiu z udziałem solistów Ope- i Arty•tyczn«.>ge „Srolarz" w i.o~
I t MAJA (dawn. Robot· ry Sląskiej, artystów scen dzi.
NIEDZIELA
O
V
ni_k) - dla mlodz (Ki· łódzkich zespołów świetlicosą to plę"n:ne stylowe meble ze
,„~O
•
Q
llnsk1ego 176) „rrzybra,
'
•
~::.:::...;:::....;;:;..:::...==:;..;;=-----na cór'ka" g. 15.30, 17.30 • wych, chórow l
czołowych szlac!'letnych gatunków drzewa I
DYŻUR POLOZNICZO· GDYNIA <Prze.1 azd 2) 19.30 dozw. od lat 18, sportowców.
artystycznie wykonane.
GINEKOLOGICZNY
Program naukowo-ośpor. g, 11 „Płomienie"
LIPIEC
Spótdz. Przem. L, i A. „Metalo
b
Dziś
dyżuruje
całą
dowistowy
nr
34-52,
PKF
so.Jltsz
<Nowe
Złotno)
.,
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
P;;.l.;.a;.;;s.;;t.y;.;k.;.a;;.'.'.w.;,;...;;Ł;.o;.d;.;z;.;
, i_;.w;.;y~k;.,o;;n~...,:;'.;;•..;;rl;,;.;;la
OZIS
ę si.pit~l im. dr H. Wolf
nr 30-521 „Droga dźwlę
„Orzeł Kaukazu" u s.
Czeslawa
ul. Łagiewnicka 34; 21.7
ku radiowego", ,.Czy
dod .,Szkoła wlłv I nę
szpital 1m. M. curle-Skło
wiecie te ..•" 1-52, „Wiei
cznoś.cl g. 17, 19, por.
JUTRO
dow&kiej, ul. Curie-Skło
ki Redyk" g. 17, 18, 19.
g 11 dozw od lat 12
Wiktora
:lowskiej 15.
„~ziewczyna ze Słowa ST~L~WY ·(Ki!!ńsklego
NIEDZIELA, 20 LIPCA
\
PONJEDZIAł.EK, !1 LIPCA
cj1" g. 20, por.: „I~op123) „ w arszaws k a 'Pre~
tuszek" g 11 12.:io 14
WAŻNE TELEFONY
Władomoścl: · &.00, 7.00, 8.00, 21.00,
.9
c
·
'
'
'
Wiadomości:
mlera" g. 16, 18, 2-0 6.30, '1.55, 12 . 0ł,
15.30
23.50.
dozw. od lat 7
17.00, 21.00, 23.50,
Pogot. R~tunkowe 254-44 SO\IV\' <Wtęckowu1e·eo 151
6.10
Melodie
różnych
narodów.
MLODA
GWARDIA (dla ~WIT (Baruckl Rynek 1)
6.50 Muzyka rozr. 8 oo Muzyka.
Straż pozama
a
Występy Opery S!askiei
młodzieży - Zle!,ona 2)
Kom. Miejska MO 253-60
„Wlo8na w Sakenle", 6.55 Kalendarz Radiowy. 7.05 „Od 8.30 Rep. z pierwszego dnia Zlotu
~. 14 „Fontanna Ba·~h
melodii do melodii''. 8.30 Aud. dla Młodych
„Mały partyzant
dod.
dod.
„Korea
o5karia",
Miejski ośr. Infor. 159-15
Przodowników
11.45
<'Zysaraju"; g, 19 „Dadzieci. 8.45 Muzyka. 9.00 Montaż „Głos mają kobiety" 14.15 Muz.
„Igrzyska hareerskle",
16, 18, 20, P<Jr. g, 11 ma Pikowa". 21.7 g . 19
ze Zlotu. 9.30 Muzyka. 9.45 „Wieś 14.30 Koncert. 15.10 Kalendarz Zlo
g,
14,
16,
18,
20,
por.
g
.
dozw.
od
lat
7
.,Straszny Dwór"
tańczy i śpiewa". 10.00 Przegląd towy,
15.15 Muz. 15.30 Dla świe
10, 12, dozw. od lat 7
TATRY <Sienkiewicza 411) prasy
przedst. zamkn. Passestołecznej. 10.20 Muz. 10.45
tlic dziec. - aud. 16.00 Polskie 1
MUZA (Pabianicka 173)
„we.soła trójka" do~. Transmisja ze Zlotu Mlodych
' partout nieważne
Przo
rosyjs·kie
utwory skrzypc. 17.05
„Pani Dery" g. 16, 18,
„Przegląd
sport.ow~·"
W'O.JSH,A
POLSKIEGO
downików. 12.35 „Poezja i muzy20, por. „Cyrk" g. 11 1-52 g. 16. 18, 20, por. ka". 13.90 Poranek symf. 15.00 Tańce słowiańskie. 17.15 Miodzie·
10.7 (nledzlela)I
(Jaracza 27-29) g. 19 dozw. od lat 1ł
g. 11.30, dozw. od lat 7 „Spiewamy pieśni I piosenki" - żowa Antena na Zl0<:ie. 18.00 Mon
„Grzech" (dla młod.z.
A. s nr t (Pabl1nlcka
taż z posiedzenia Sejmu. 18.30 Mu
niedozwolone)
aud. sł.-muz. 13.15 Audycja dla zyka. 18.50 Felieton W. Odolskiej.
POt, ONIA
!P1otrkow~ka WISLA
(Przejazd 2) 56) A s nr 11 (P!otrkow LETNI
'Ptotri<owska
041
dzieci.
16.!KJ
„Co
przynoszą
nowe
67) „Sekretarz aejko·
ska 127). A s nr 12 <Prze
„Naprzód
młodzit't~·
19.00 Muzyka rozr. 19.15 Reportu.
g. 19.30 „Objetdźalnia
jazd 59). A S nr C3 (Zie·
mu" dod „Czy wleele,
świata" dod. „Pozn:tJt' „Problemy''. 17.00 Muz. 17.15 An- ze Zlotu Młody-eh Przodowników
c;:pnłP"f'7.na••
tena na Zlocie . 18.30 Muz. czeska. 19.45 Utwory W. A. Mozarta. :!O.Oo
tona 28), A S nr 14
że.„"
5-:u,
g,
16.30.
my
góry"
g.
15.45.
18.
21.7 nl eczynny
(Wschodnia 54), A S nr
18.30, 20.30, dozw. od
20.15, por. g. 12, dozw. 19.00 Wodewil radiowy. 20.00 Pie- Aud. literacka. 20.48 Wiadomości
UALY (Traugutta 1) g .
~ni :7ołnierskie. 20.30 Koncert symf.
S6 cLJmanowsklego 37).
lat 12, por. g. 11
od lat 7
sportowe. 22.00 Reportaż z Olim19.30 „Zl<flony gil"
21.15 Felieton W. Odo!sklej. 21.30
PRZEDWl'l~NIE (Zerom- WŁOKNIARZ
CPróchnl· Melodie tan 22.00 Reportaż z Olim piady w Helsinkach. 2Z.30 Repor21.7 nieczynny
n.7 (poniedziałek):
sklego 74) „Na grani·
ka 16) „Małłe6stwo :11< piady w Helsinkach. 22.30 Wlad. taż ze Zlotowych Imprez S:iortoA s. nr 4 <PrzeJazd 19)
cy". dod .•• Rozwól form
torki", g. 16.30, 18.30. sportowe z całej Polski. 23.10 Ko·n wy<:h, 23.00 Muzyka.
A. S . nr 43 (Zielona 28)~
rząt" g. 16, 18, 20, por.
20.:;o, por. g. 11, dozw. cert solli;tów.
A. s . nr 4ł (Piotrkowska
ROZGŁOSNIA ł.0DZKA
g. 11, dozw. od lat 12
od lat lł
125), A. S. nr 18 (Zgler- DAJKA (Franciszkańska
ROZGŁOSNIA ŁODZKA
31) „Na arenie", dod. REKORD (Rzgowska 21 WOLNOSC (Naplórkowlka 148). A. S. nr 22 (No8.20 Reporta:I: Br. Sałudy pt.
„Młodzi budują pokój"
wotki 12), A. S, nr 21 (La
nieczynne z powodu resklego 16) ,.Akcja B",
u.oo Aud. literacka. 14.10 Ko.n c. „Gminna Rada Narodowa w Szad
g. 16, 18, 20, por. g, 11
montu.
g. 16 30, 18.30. 20.30 giewnlcka 120), A. S. nr
ork. LRPR. 14.30 Po.gad. K. Klaj- ku - radzi". 7.20 I 11.u ,.z mikro
dozw.
od
lat
7.
por.
g.
11,
dozw.
od
a;; (Dąbrowskiego 2ł·b).
man pt. „Jllk szkolenie ldeologicz fonent przez miasto I wle6". 7,35
lat 14
A. S. nr ł1 (Al. Kośclu BALTYK (Narutowicza 20) ROMA (Rzgowska at) ne pomogło w W?konanlu pla- Muzyka I komunika.ty. 16.20 Aud.
„Wilcze doły" g. 16.30,
„Ulioca Graniczna"
•zld 48) dyżuruje cog. ZACHĘTA (Zgierska 26) nów produ•l<cyjnych". 14.40 D. c. dla mlodz. pt. „żywa gazetka"
18.45, 21, por. g. 11.30
15.30, 18, 20, dozw, od
Nieczynne z powodu koncertu ork. ŁRPR. u.20 Muz. 16.35 Felieton liter. pt. „Siedem
dziennie.
dozw. od lat 14
lat 12, por. g, 11
remontu.
tan. 23.00 Wiadomości 11port. fok. rocznic".
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tychże sklepów MDM kute wyro
by z :!:elaza i miedzi. Są to ozdo-

by okien, kraty, okucia drzwi it.p.

Barwne stroje ludowe, w których ,,..„· stąp i ą na Zloc ie delegaci
są dziełem pracowników Spółdz.
Konfek-rji Artystycznej w Lodzi
(ul. Sienkiewicza 61). Tkaniny do
tych strojów wykonała Spóldz.
5ztukl „Przemysł Ludowy" w Lo·
dzi.
W llcznych kioskach na ullcarh
Warszawy uczestn icy Zlotu będą
kupować piękne wyroby oe.ramild ludowej oraz kolorowe sk•adan.ki „ Warszawa wczoraj , dz iś
i jutro", wycinanki regionalne I
wiele innych prz~dm l otów sztuki
ludowej. (ja)
·1-'17
I·•

I

RADIO

Chłnpcy 'l:e Zdrowia Komenda SP w chwili obecAej nie k ieruje młodzieży do brygady w
stoczni. Z chw i lą gdy SP rozpocznie kierowanie tam młodzieży
- zawiadomimy Was o tym.

~Ta

D~ZUR:\'

APTEI(

•K.INA-e

I

Spółdzielnie
pracy pomyślaly
wre.sreie i o mężczyznach przy
gotowując
dla nich na sezon
Je-sienno-zimowy kilka fasonów
ciepłych i wygodnych wdzlane·k .
Na :r.djęciu: wiatrówka z dzianiny I zamszu wyprodukowana
przez Spółdzielnię Im. Wróhlewsklego.
'

MOTOCYKL NSU
typ MAŁżE:RSTWO studeno- ZGUBIONO kartę mel- ZGUBIONO wejAclówkę
OSL 501 sprzedam. W!a- kie (bezdzietne) poszuku dttnkową Stefania Jusz- fabryczną Bożyk Maria.
SPOŁDZIELNIA PRACY
domość Łódź, ul. Sta!J- Je pomlenczen!a przy ro czyszyn, ul. Nowotki 330 ul. Kilińskiego 135-7
~-6_m,_ G._ _ _ _ __
DQKUMENTACll TECHNICZNEJ
dz.inie. Oferty Biuro Oglo ZGUBIONO kartę mel- ZGUBIONO wejściówkę
Pracowników fizycznych do prac ziemnych
Piotrkow$ka 104a dunkową, metryki!! uro- fabryczną n.a nazwisko
„PROJEKT"
zatrudni natychmiast za dobrym wynagro- SPRZF:DAM motocykl - szeń
„Medyk".
<99 0<>-G) dzenia. Olga Blaunberg, Milczarek l!:wa, Wó1cz.ań
dzeniem Sekcja Personalna Miejskiego Przed- BMW 250 tel. 168-68
w Łodzi, ul. Stalina 25
TRZYIZBOWE mieszka- Lódź, Kilińskiego 43.
(9490-G)
ska 72.
siębiorstwa Ogrodniczego w Łodzi, ul. Woj- SPRZEDAM
samochód nie zamienię na podobne
Wykonuje dokumentacje techniczne z zaska Polskiego 83.
1893-K „Wanderer" ł. Stacja Le lub domek, Wschodnia 27 j ZGUBIONO potwierdze- ZGUBIONO legit. szkolkresu budownictwa (projekty, kosztorysy ),
(9828-G) nie odbioru doknmen- ną na nazwisko Kostrzew
onów, koło Soc.haczewa Hanicz.
instalacjj siły i światła, instalacji kanal.ZAMIE·NIĘ trzy pokoj:e-ż tów n.a koncesję 89866 Re ski Henryk, Pod rzeczna
Henryk Sobczak.
2-ch techników Instalatorów
O. K. W. (9491-G)
kuchnią z wYgodam! w itma _Rajts, _Zgierska _2_!. _ nr 15.
wo doc. i centr. ogrzew. (projekty wnętrz.
SPRZEDAM domek jed- śródmieściu na domell: r: ZAGUBIONO wejściówkę ZGUBIONO 2 legit.
Gaz, 10-ciu monterów, lO·cłu monterów-spatram
remontów,
modernizacji
montażu
i
waczy, 10-clu spawaczy, 30-tu pomocników norodzinny z ogrodem, ogródkiem na prz.edm!eś fabrycz·ną na nazwisko wajowe na nazwisko Sta
wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń
mteszkanle wolne. Wia·
monterskich zatrudni natychmiast
ŁórJzkie domóść Pab!anlce War- clu. Wiadomość Szym~- Mielezarek Regin.a Lódź, nl·s law Kazimierczak
przemysłowych (kotły, maszyny, turbiny
nowski Francisze·k
ul. Niska 6.
(9446-G) Piotrkowska 18-36
Zjednoczenie Instalacji PrzemysłoWYch, Ł@dź szawska 106 (u gospoda- Narutowicza
42-16
-parowe) silników spalinowych, motorów
SKRADZIONO kartę mel ZGUBIONO 2 karty melul. Zachodnia 44 Zgłoszenia o.sobiste przyj- rza). Przystanek TOR oelektrycznych i maszyn produkcyjnych.
pokwitowanie dunkowe na nazwisko Ja
~lądać niedziela o.d godz. ZAMIENIĘ pokój, kuch- dunkową,
muje Dział Personalny. Warunki pracy i pła
15. Informacje na miejs- nia, centrum na dwa z na złożone dokumenty. nlna Jasińska 1 Jan Ja1899-K
cy wg układu zbiorowego w budownictwie.
kuchnią wygody. Oferty Nazwisko Stanisław Szy- slński zam. w Łodzi ul.
cu każdy dzień.
Biuro Ogłoszeń Plot.rkow mańs'ki Łódź, ul. Lloowa Zwlrk! 26 m. I.
1901-K
c9527·G)
RADIO wysokiej kla"y ska 104a pod „Porozumie 93_ 5.
nie".
(9909-G)
ZGUBIONO kartę mel- ZGUBIONO kart• mel- ZGUBIONO knte mtt'"•
Majstrów na krosna angielskie rewolwerowe sprzedam. Wschodnta 4<i
Grzeszczak Ja- dunkową Chudzik Józel
m. 11
(9707-G) ZAMIENIĘ ładne 3 po- ZGUBIONO wejśe!ówkt; dunkową na na'l:Wi.sko dunkową
nina, Łódt,
KU!ńsklego Konstantynów
zatrudnią natychmiast
Zakłady
Przemysłu
Młynarkoje, kuchnia, służbowy, fabryczni\ na nazwisko Anna Wielgus zam. Cz. 151-11.
(971ł-G)
ska 41.
(9444-G)
Wełnianego im. W. Łukasińskiego. Łódź, u_I. SPRZEDAM połowę dom łazienka, gaz, woda miel Tadeusz Kasiński, Rżew- Hutora 33-35-57.
-·(9685-G)
M. Nowotki 83-85. Zgłoszenia osobiste przyJ- ku przy Julianowie Lódt, ska I ph:tro w centrum skiego 18.
legit. Zw. ZGUBIONO legit. szkol·
ZGUBIONO le.git. słut- ZGUBIONO
Marli Piotrow!czowej 7 miasta na równorzedne
legit. Zw. bową f-my PZO Wólezań zaw. 291360 na nazwisko na Politechnlkl Łódzkiej
muje Dział Personalny ul. M. Nowotki 77,
m. 5. Wiadomość na miej 2 pokoje, kuchnia. Wia- ZGUBIONO
(9718-G) na nazwisko J'ńzef Zi<'scu.
(9783-G) domość tel. 128-36 "odr.. za,v. na nazwisko Smy- ska 50 na nazwisko Te- Ajzert Jan.
Eu,geniusz Wrześ oclora~~kowlcz
(9582-G)
ZGUBIONO 2 legityma- mek.
(9994-G) cze.k
Księgowego - bilansistę, planistę,
magazy. PRZYCZEPĘ samocho- 15-18.
nleń~ka 52-14.
(96:!!_-Gl
ZGUBIONO karli!! mel- cle tramwajowe, weJś· ZGUBIONO
nlera, łl\czarkl.sczepiarki na skarpety, bra- dową 5-10 ton kuplę. - ZAMmNIĘ 2 pojedyncze
weJściówk11
ZGUBIONO legitymację dunkową, pokwitowanie clówkę fabryczna Szadkarza dziewiarskiego ze znajomością prowa- Wiadomość Al. 1 Maja 4 polrnje z utywamośclą Związku Zawodowego na na złot one dokumenty kowska Janina Łowicz, fabryczną PMT Kopem!
m. 15 godz. 13-15_. _ __ kuchni w dwóch punkka 62 Pawlikowski Ze·
dzenia magazynu zatrudni natychmiast Spół
nazwisko ..Stanisław Kolejowa 1ł
zwisko
Apolonia na
non.
(9777-G)
miasta w centrum BorsuczaPawlak
samochód tach
Lódź,
Kuśmirek
Lima3.
(9435-G)
dzielnia Pracy Dziewiarskiej „Wzór" Łódź, SPRZEDAM
na pokój z kuchnią wyZGUBIONO legitymację
sportowy
„Aero".
nowsk!eg-0
Febry
45-2Z
ZGUBIONO
wejściówk11
Piotrkowska 44.
1878-K czna 19 od godz. 16
i;(ody. Dzwonić 242-Bl go- ZGUBIONO legit. i;łużbo
Zw. Zaw. I kartę meldun
dzin.a 12-16.
(9969-G) wą nr 586 wY<iana przez ZGUBIONO karte mel· kow11. Doli wa Stan\sła- fabryczną na nazwisko
Suska Janina Piotrkow·
Stolarzy wyk'Yaliflkowanych poszukuje Teatr SPRZEDAM
motocykl no wynajęcia letnl&ko k. ZPW im. Łu'kaslńskie.!lo dunkow11, pokwitowanie wa, Prośnieńska 18,
ska aa.
(9719-G)
Wojska Polskiego. Zgłoszenia przyjmuje kie, 500 czterotakt po remon- Lodzi. Wiadomość Grlań- na nazwisl;.o Torzewsltl na Uotone dokumentv M ZGUBIONO
leglt.
Ubezp.
Fran
Bronisław ul. Jaracz.a 69. na1.wlsko Howorka
cie.
Rąbieńska 1ł dzlel9ka
!!Q-17.
(9970-G)
rownik personalny codziennie w godzinach nic~Zło!no,_!_e_g~nnistrz.
wejściówki:
cisz ka zam Łódź, Nowo Spoi. n.a nazwisko Kac- ZGUBIONO
wejściówkę zarzewska
przak Jan, Zgierz Pa- fabryczną wydana przez
ZAMIENIĘ 3 pokoje, ku ZGUBIONO
od 9 - 15.
1866-K DZIERŻAWY
14-25.
ZPW im. 9 Maja Krebs
młyna po- chnla na 2 mieszkania po fabryczną
na nazwisko
rzęezewska 40.
Henryk, Piotrkowska 189
szukuję. Oferty
Ciesiel- pokoju z kuchnią. Plotr- Gutowski Tadeusz. Tu- ZGUBIONO kartę mel·
s1.yn-Las 23.
(9502-G) dunkową J-I 1212 na na- ZAGUBIONO legit. Zw.
ski - Radomsko, Armil l<ows·k a l«J-44
wejściówki:
Czerwonej 69.
zwisko Jadwi<?a Iwanek:. zaw. na n.azw!sko Szał- ZGUBIONO
(9813-P)
ZGUBIONO legit. szkol- Brzez.1ny Łódz!Cle
u1. kowska Janina I Parkot fabryczna nr 262-253 na
na im. Perecll, Lul!la Fuks Ogińskich 1ł
Zygmunt.
(9774-G) nazwisko Chrzan AlekKUPIMY domek jednosander ul. Kraterowa 211
rodzinny, Julianów, Ru- CEROWNIA odzieży na- obrońców Stalingradu 3.
orawia artystycznie uszko
ZGUB TONO karte mel- ZAGUBIONO przepustkę
da . Dzwonić 112-82 po po dzone
ubiory 1 materiały ZGUBIONO kartę mel- dunkową Bronisława Roz stałą nr 2203-827 Zgier- ZGUBIONO
wejściówkę
ludni u,
(9892-G) f,ódź, Zielona I (dawnle1 dunkową
Wladysława Ba marynowska
Łóciź,
ut. ski eh Zakładów Przemy fabryczną na nazwisko
Legionów).
(9957-G) nasiak ul. Helska 18-4. Abramowskiego 34,
stu Wełnianego, Klei bert Franciszka Szalast, Towa
7.ĄOP'łAR
PRAf'V
.Allcja.
(9779-G) rowa 77-79.
(9678-G)
• '7 n " R •
ZGUBIONO legit. tramlegit. zw. ZAGUBIONO leglt,
POMOC domowa potrzeb
wajową na sierpień. Ko ZGUBIONO
służ
na. Sienkiewicza 34 m. 40 ZGUBIONO karte mel- walczyk Józef Tuszvńska zaw. na nazwisko Kazi- bową nr 73 Zgierskich ZGUBIONO
wejściówkę
LRKAKZB
MASZYNĘ do pisania
POTRZEBNA Inteligent- dunkową Zofia Jędrzej- nr 72.
(9509-Gl mierz Andrzejczak, Lima Zakładów Przemysłu Ba fabryczną na nazwisko
nowskiego 107-20.
continental
spr~dam.
b d
czak Łódź, ul. Okooowa
Bałdych
ul.
welnianeito Im . 100 Pole- Krystyna
Dr CZYZYKOWSKJ cho- Południowa 29 m. o.
na odso a o 1atwegot go~ nr 127 .
(9280-G) ZGUBIONO kartę mel(9669-G)
leglt. stu gł3rch w Zgierzu, przepu- Zielona 19-1.
SKRADZIONO
roby serca t reumatvczne
spo arstwa, nolljchę nie,
dunkową
na nazwisko
~tkę
fabryczną
nr
1257-U,
znająca szycle. Piotrkow ZGUBIONO karle mel· Anna Rybusiewlcz Lódź, dencką I indeks Wieczo4-6 Gdań!ka 65a.
Intynie- leg. nauczycielską (gim- ZGUBIONO wejściówkę
Szkoły
rowej
Dr ZAURMAN specjał!· SPRZEDAM samochód cię ska 35-15.
(9996-G) dunkową nr H-XIIJ 16517 Wilcza 17-2&.
legit.
Zw.
ry1nej na nazwisko Le- nazjum 1 liceum wełnJa- fabryczną,
taro..,wy Opel Blitz 4-to- ZDOLNE h
k
Nazwisko Janina Biernat
nego w Zgierzu). Zastaw Zaw. na nazwisko Fransta skórne, Ń went ery1 czne nowy na chodzie
stan
I
'
afc!ar I ręcbz- ul. Wrześnieńska 31.
SKRADZIONO kartę mel oka dla Wielemborek
aru nw rza i b
8 9 30. 4-8
,
ne
maszynowe potrze dunkową, wejśclóWk" nr Łódź. Kopernika 18 m. 9 ny Tadeusz. Zgierz. Piat c!szek Królikowski , Urze
ardzo dobry. Łódź, Mo ne zaraz. Ofert:v Biuro
„
(9788-G) dni cza 20.
kowska 64,
(9677-G)
Dr LASZEWSKI ch-0rot>y kra 4-3 (przy Limanow Ogłoszeń Plotrko~vska 104 a ZGUBIONO kartę mel- 102 Centrali Tekstylnej ,
skórne, weneryczne 7.30- skiego)
(lOOOB-G) „Hafciarki".
(9995 .G) dunkową nr 3448 na na- legit. tramwa1owe, P.a- ZGUBIONO kartę melnazwisko
llllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllłllllllllłlllllllłllllllllllll
9, 17-19.30 ul. Więckowna
zwisko Zyi;(munt Wacho· h!anowsk! Józef Żerom- dunkową
skiego 28.
__ (8187-G), ODDAM
w
dtierżawe
l,ORĄI i;:
wlcz ul. Konstant:vnow- skiego ł9-21.
(95t0-G) Jan Działek Matejki 10.
WYOAJ'E lmtytut Praą „CZYTELNTK''
939
GABINET DENTYST. \Plfc
Pod garaż na Zdro- ZAMIENIĘ dwa pokoje, ska 34·
C 0·G) ZGUBIONO leglt. służbo SI,RADZIONO
metrylię ~ RedakcJa I Admtn1stracJa. t.ódt, ul Plotrkowsk11 98,
11
GABINET
h 1i;zno den "; ' K pr~y Przysta.nku kuchnia, przedpokój. bal ZGUBIONO kartę mel- wą wyd. przez „Miasto- urodzenia,
N acz. 125-64. godz. przvj.
świadectwo =tel Centrala 283-00. Red
tec n 1 śĆ ko u · 2 ons antynowska 11 kon r piętro w nowoczes dunkową Janina Zglińska projekt" Łódź oraz !egit. SZ'kolne, legit. tramwaj o
12-13 Sekreta!"2 odpow t-04.75; godz. przyj. 1~12,
tystycwy
specja
no
1\ m
(9908-G) nym domu w Lodzi na Gałkówek Ma"•
"·
Lodzi,
zw.
Zaw.
na
nazwlslrn
dział
~ospodarczJ
141-JO.
dzlal sport.owv 208-95,
rony, zęby
na
nazwisko
steelonowe.
Jan
Ol- . ·
wą
•J ~
dział mle)ak1 114-32. dzlaJ ltstów 143-80_
Sienkiewicza 27 PawlikOW SPRZEDAM pianino pól 2-3 pokoje z kuchnią pow. Brzeziny.
Adamski Adam Lódt - kusz, Żeromskiego 13-ł8
RedakcJa
rękopisów
nie
zwraca.
za tTeA~ 1 terminy
ski tel 108-2.,.
1942.'i-Gl /koncertowe, stan dobry. najchętniej domek jedno ZGUBIONO karte mel- Próchnika ~c:·---ot;tloszeń nie bierze oc:lpoW1edzlalno~C1.
legit. zw.
t<ł•P"ln-RPłł7P.047
\ żwirki .28 m. 12 parter, rodzinny, d7.ielnica obo- dunkową nr H-Xm 2884 ZGUBIONO kartę mel - ~GUBIONO
Dztał
ogłoszeń
Piotrkowska IOh. tel 111-SO I 114-75,
_.;.;.;..;...;.;,.;,;;;;;;:.:;.;;..:;..:;;,·;.;.,;;:.;.._ lewa oficyna w podwó· Jętna, tel. 228-16 od 14-16 na nazwisko Jan Patera , dunkową
na nazwisko ~aw. na nazwisko Irena
cz:vnny 8-ls. w sobnty 8-lł
MOTOCYKL Tornax 250, 1rzu. codzlennie 2odz. 16 ZAMIENIĘ -mieŚ7Jlcanle ul.
Bojowników Getta Poros Janina Grodziskr <:zczecińska zam. PKWN
Prenamerate
mle11~na sł t.os. kwartalna sł 1!.JS,
(9416-G)
5-7.
stan idealny sprzedam na do 18.
(9879-G) 12-pokojowe w
Radomiu Warszawskiego 24 •
22 gm. Wiskitno pow
półrocznie ~ Zł.SO PtZYJmola
wszystkie Unędy
tychmiast. 1 Maja 20-41.
na takle same w Lodzi.
Łódź.
(9ł94-G) SKRADZIONO wejściów
I AgpncJe Pocztowti oraz llstonoszti mleJst!Y I wiol•
SPRZEDAM samochód - MEBLE, sypialnia I sto- Oferty Biuro Ogłoszeń ZGUBIONO kartę mel- ZGUBIONO !egit. szkol- Jcę fabryczną nazwisko
sey
na
terenie
całeJ
Polski
"
terminie
.do lS kat•
„Adler" na chodzie, Rą- łowy, nowoczesne, dobry P 10 trkowska t04a
pod dunkową
Henryk Sur- ną na nazwisko Bedna- Madejczyk Henryk Wrć
4•10 m·ca na okrM następny.
bleńllka 32,
- ~ (10008) I stan !lDrZedam, Tel. 169-92 Halina".
(9880-G) macz Studencka 28-97.
rek Henryk Rymarska .29 blewskiego 9-35,
,BedagoJti KOLEGfUM REDAKCYJNl!l
.Druk. Zakl. Graf.
„Pra.sę.~2:. ~ó.dtt Ul, ~wirki 17. - Papier: druk, mat. 50 gr.
l>ZIENNIK ŁODZKI nr 1'73 (2489) T

Pracownicy poszukiwani
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Dziś I Jutro
na olimpijskiej
bieżni

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

Gimnastycy ZSRR
pro\vadzą

Paavo Nurmi

zapalił

znicz olimpijski

DZIŚ na stadionie olimpijskim w Helsinkach rozpoczną
się pierwsze konkurencje le'i tkoatletyczne.
Program przedstawia się na~tępująco:

Skok wzwyż mężczyzn,
rzut dyskiem kobiet (elimł•
r.acj a,
przedbiegi 100 m mężczyzn,
finał skoku wzwyż,
800 m przedbiegi,
finał rzutu dyskiPm kobiet.
bieg na 10.000 m,
100 m międzybiegi,
400 m przez płotki.
Z Polaków Kiszka start-o•
w przedbiegach
wać będzie
na 100 m. W biegu na 800 m
Korban i Potrzebowski, a na
10.000 Osiński.
Będzie to pierwsza olimpiada, w której uczestniczymy_ bez
reprezentantek w rzucie dyskiem kobiet. Po wspaniałych
tradycjach Konopackiej i WaJ
sówny tym razem nie zgłosi
Eśmy do tej konkurencji żad
ne.i zawodniczki. Walka o
pierwsze miejsce rozegra 11'.ą
między najlepniewątpliwie
szymi dyskob.>lkami świata
Dumbadze i Romaszkową.

Byliśmy przy tym świadka
zwisko: 46-letni Savilainen,
patrząc na flagi wszystmi,
dwukrotnie
który
gimnastyk,
się
r<>llPoczęłY
Wczoraj
na poprzednich olimpiadach kich państw, aktu sprawiedligimnastyczne ćwiczenia ol>ow:lązkowe mężczyzn.
zamiast flagi kuo70 tysięcy ckel, dziękując gorąco wszyst zdobywał medale olimpijskie wości, jak
HELSINKI. W pierwszej grupie kolej_ widzów przybyło na stadion kim organizatorom, którzy dla swego kraju, teraz wstą- mintangowskiej powiewa na
ność jest następująca:
olimpijski na otwarcie XV przyczynili się do stworzenia pił na podium I wygłosił tekst · maszcie flaga 500-milionowe284,35 pkt, %) Igrzysk Olimpijskich.
1) ZSRR umożliwiających przysięgi, a następnie wciąg- go narodu Chin Ludowych.
Byli warunków,
281,85 pkt, 3) oni świadkami
Szwajca.ria
jedynej w przyjęcie w' Helsinkach uFinlandia - 280,45. ·
ZOOTVEL
nął na maszt flagę olimpij-1
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Zgodnie s zasadami statutu po chwili buchnął wysoki pur
1prawłe uc>.e•tnietwa sportowców
Jutro skakać będzie Grabow
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HELSINKI, 19.1. JUŻ NA KIL KA DNI PRZED OTWARCIEM
dzie szwajQaril, Francuzi I Japoll. ZLOTU MŁODYCH PRZODOWNI KóW - BUDOWNICZYCH POLczyey nie powinni natomiast poSWIĄTECZNEJ
SKI LUDOWEJ ROZPOCZĘTO URZĄDZANIE
ważnie zagrozić Polakom.
DEKORACJI DOMU W WIOSCO: OLIMPIJSKIEJ OTANIEMI, W
W przedbiegu naszej czwórki KTÓRYM MIESZKA POLSKA EKIPA OLIMPIJSKA.
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nym rytmem". Wniosek Buhla
We wszystkich polskich ze.po
jest zastać po- miejscowość. Ulice nie posiaNiełatwo
landia. Holandia i Jugosławia 81\
został przyjęty entuzjastycznie
łach tywo omawiane •ą sprawy
olimpijczyków dają żadnych nazw, a na do- ło rozpoczynanie rozmowy od na dobrym poziomie, natomiast
szczególnych
co
bądź
denerwującego
tak
pr7A!Z w~zystkich l~k·koatłet6w.
mach brak jest numeracji
Zlotu. u lekkoa.tłet6w odbyła
w ich kwaterach.
bardzo sl.aba jest osada Finlansię specjalna narada przedzloto
Gdy chce się odwiedzić na Mimo to n.ikt tu nie błądzi. bądź tematu. A zawodr:iic~ dii.
dz1enn1kapań znają cel wizyty
zastępują
wa.
drzwi Numerację
przykład wioślarzy W ósemkach dużą sensację
„Myślą 1 sercem będziemy w
wśród których rza.
Wioślarze tre- stwowe flagi,
są zamlmięte.
odwagi wzbudza 2 przedbieg. w którym
dodać
Próbował
Warszawie wraz z delegatami
biało-czer
Pędzi się wówczas do widnieje i flaga
nują.
doskonała osada ZSRR spotka się
Cieślik.
bokserów, lecz i tu nie ma wona.
z wicemistrzem Europy Danią - mówił Buhl - razem z nimf
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GANIZACJI DEMOKRATYCZNY CH DZIELNICY HELSINEK - I zna się na rzeczy KAKPYLA, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WIOSKA OLIMPIJSKA
Na wszystkich prawie olim·pia-1 na i oezywiśOie Anufriejewa ze a nie moglte wy!egltymowa~ slę
PA1"STW KAPITALIdodał Stefaniszyn.
ZAMIESZKALA PRZEZ ZAWODNIKÓW
dacb obok kolosalnego zaintere- zw. Radzieckl~go, który miał już czas,aml w granicach 30.50 zaczną
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JÓW DEMOKRAC.TI LUn-aWEJ SERDECZNE POZDROWIENIA.
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