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Depesze gratulacyjne
z okazji

Swięta Odrodzenia

Do Pana Bolesława Bieruta Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
WarszawL
Proszę Pana, Panie Prezydencie, o przy_
;ęcie moich powinszowań z okazji Swięta
Narodowego Odrodzenia Polski, jak rówszczerych życzeń pomyślności i szczęś
"'! k?łac~ dziennika~ski,ch Lond~u utrzy- !'Ił nawiązała kontiJ!kJt z niemleckim tow. han- nież
cia
dla
narodu polskiego.
mUJe Slę, ze w Blzorul pows!alł wspolny Ó'IOnt dlowym, ZII"lesa:ajllCym przemysłowców nlePrzewodniczący Rady Najwy!szej ZSłtR.
amerykańsko - niemleck4 skierowany przeciw mie<Jkich. Przemysłowcy amea-ykań·scy
oma(-) Szwernik
ko An9Iikom. Amerykanie wraz z N1emcamd wdają ze swymi kolegami niemieckimi sprawę
anulowali wszystkiE? zarządzenia . kontroIne, lokaty prywatnego kaphtału amerykań6kiego
Do Pana J6zefa Cyraukiewicza
wydane przez Angl1ków. a dotyCLlłCe cen w fabrykach niemieckich.
Prezesa Rady Ministrów RzeezypospoUtej
oraz rozdziału surowców I produktów W' ZaPolitYka amerymńska w Zagłębiu Ruhry' po Polskiej
głiębiu Ruhry. Codziennie ukazują się Z'Brrządze
nia Amerykańskie j niemieckie, sprzeczne z woduje Itałe kurczen1e się wpływów brytyjWarszawL
skich. co z kolei wywołuje nIepokóJ w Lonzarządzeniami brytyjSkimi.
Z okazji Swięta Narodowego przesyłam
dynie.
Rząd
brytyjski
wstrzymuje
sIę
przed
na
W Zagłębiu Ruhry przebywa obecnie delepowinszowania Panu, Panie Premierza.
gacja amerykańskich
ldó daniem sprawie tej rorzgłosu.
Rządowi Rl:.eczypospolitej Polskiej i za- - -trustów
- - -stalowych,
- - -_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
r;.rzyjaŹllionemu narodowi polskiemu.
Życzę nowych sukcesów Ludowej Rzeczypospolitej Polskiej, da~zego wzrostu siły i rozkwitu państwa polskiego.
•
Zł JUZ
(-) J. STALIN.
RZYM (P AP). Dziennik ,.Unita" donosi że stan zdrowia Tagliatti'ego polepsza sl~
Z okuj! Swięta N.uodowego Odtodzeoda
w dalszym ciągu. Wstał on z łóżka i przeglądał dzienniki, siedząc w fotelu. Odwie- Rzeczypos,politej Polskiej, pr06Zę Pana, Panie
Ministm:& o pm:yjęcie moich powiiIlLUO'Wań 0dzili go Longo, Negarville i Paietta.
Dziennik "Avanti" donosi, że zdaniem lekarzy zdrowiu Togliatti'ego nie zagraża raz życzeń dal6zego za.cieśnienia. więzów PrzT
jaźni pomi ędzy narodem polskim , l14l'Od~
już żadne niebezpieczeństwo.
Związ;ku Radzieckiego.
W czwartek Togliatti przyjął prokura tora Aromatisi, kt6ry prowadzi śledztwo
W. MOŁOTOW.
w sprawie zamachowca Pallante.
"Z
O'k~J1
Sw:!ęta
Narodo~
proc, o ptą
Prokurator zadał szereg pytań dotyezllcych szczeg6łów zamachu.
Togliatti stwierdził, że słyszał strzały, lecz nie widział zamachowca i te nie o nim jęcie moich najlep6~dh życzeń rzoaJrÓWllO &ZOZ,
ścia osobistego jak 1 pełnego dobrobYIłU 1 da.lnie wie.
<szego rozwoju dla. drogiej 60jU671I1licxej rziemi
polskiej, z którll łąCZIl nas tak liome hi6to.rya:
ne więzy bratere.tw.a..

Kapitał amerykański

wypiera Anglików z Zagłębia
Ruhry. Londyn w obawie o swą pozycję w Bizonii
L~ND~'N ,PAP: 1N' koł~ch politycznyc~
podaje Slę. ze mIędzy Stananu Zjednoczonym!
a Wi elką Brytanią ujawniły się ostatnio powatn~ rQzdZwttęki na temat polityld gospodarczej w Bizonl.i. Koła brytyjskie zarzucają
.Ą..me.rykanom, Że tworzą wraz z przemysłowcami niemieckimi wspólny front przeciwko AD
glikom.
Amerykanie dątą do ]»"ZejęcIa niemIeckich
2:akIadów hutnkzych :z; pominięciem Interesów
brytyjskich.
pO'ru6zając powyższy temat podaje,"Times"
Amerykanie
nie
do rozże

dopuszczają

bJórki na
niemieckich
przeznaczo
ny-ch
demontati. hut
Co stalowych,
więcej,
Amery.
kanie
wielkim zaklad')m hutniczym Bizoni! prawo eksterytorialności. Przywilej ten oznaC'la w praktyce wyłączenie . dęŻ
~~!o b~;~kt~. Zaqłębia Ruhry spod wpłypragną zapewnić

Razem, młodzi Przyjaciele!
Wrocławski Kongres Zjednoczeniowy ideowo-wychowawczych organizacji młodz ież o
wych: ZWM, OM TUR, ZWM "Wici" oraz
ZMD zakończył swe prace. Dokonał on
historycznego dzieła zjednoczenia organizacji młodzieżowych. Powołał do życia Zwią
zek Młodzieży Polskiej.
Imponująca manifestacja 50 tysięcy mlo<Ivch ludzi i dziewcząt - przybyłych z Wrocławia na pierwszy zlot Związku Młod~ie
ży POlskiej ze wrzYftk;ch zakątków Polski
g,,,iadczy, że truo.no ~rzecenić znaczenie pow
stania ZMP. Jestesmy świadkami przeło
mu jaki zaszedł w życiu, pracy i walce całego młodego pokolenia Polaków.
Jednością silny Związek Młodzieży Polskiej skupi w swych szeregach organizacyjnych wielokroć więcej członków niż to pot.rafiły czynić cztery odrębnie dotychczas
działające or&,anizacje młodzieżowe. W krę
gu zas oddziaływania ideowo-wychowawczego ZMP znaleźć się może i powinna cała
młod:iież pracująca miast i wsi.
Przed klasą robotniczą i całym pracują
cym społeczeństwem polskim stoją obecnie
gigantyczne zadania. Musimy w ciągu niewielu lat pokonać wiekowe zacofanie, rozbudować przemysł, pchnąć naprzód nasze
rolnictwo, pokryć kraj siecią szkół średnich,
wyższych. zawodowych, udostępnić oświatę .
wiedzę i kulturę, wyprowadzić ludzi pracy
z zatęchłych piwnicznych izb do jasnych.
przestronych mieszkań, zapewnić dobrobyt
każdemu kto uczciwie pracuje. Musimy
zbudować piękny gmach Polski Sprawiedliwej, Polski Socjalistycznej, w którym nie
będzie miejsca dla wyzyskiwaczy, dla lichwiarzy i spekulant6w.
To o czym marzyli najlepsi w narouzie,
za co oddawali swe życie i krew ziszcza si ę
na naszych oczach.
My, ludzie starszego pokolenia. rozpoczęliśmy tę pracę, kładziemy pierwsze podwaliny. Nie żałował dla tej sprawy świa
domy robotnik i chłop polski ni życia, ni
krwi, ni potu i trudu.
Pracującej młodzieży polskiej wypadło
szr,,:ęście nielada wyprowadzić ten gmach
-", gmach szczęśliwej socjalistycznej Polski
- pod dach.
Można nie wątpić, że Związek Młodzieży
Polskiej potrafi wychować całą pracu.iąee
młodzież polską do wykonania tego zaszczy
t~ego, ale - nie ukrywamy tego - i trudnego zadania.
Zapali w młodzieży pracującej ogień entuzjazmu i ofiarności bez granic. da jej
ni ezbę dną wiedzę i świadomość polityczną,
wszczepi uczucia braterstwa z ludami walczą.cymi na całym świecie o te same, co i
lud P olski ideały sprawiedliwości społecz
nej i PQkoju.
I dlateg o Związek Młodzieży Pojsldej,
każda ier-o nr '7n.njzpcia. ka żdy członek ZMP
winien wiedzieć, więcej-odczuć praktycznie,
pomoc. opiekę i radę, nas, ludzi starszego
pokolenia.
A młodzież pracująca i ta co ,ju~ jest
w szeregach ZMP, i ta co dziś jeszcze jest
poza szeregami tej wspaniałej organizacji.
powinna mieć stale przed oczyma słow a
Adama :Mickiewicza zwró.cone do niej: .,R::\zem, młodzi przyjaciele! W szczęściu
wszystkiego sa wszvst~;t>h cele".
Jl. U.
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Stan zdrOWI-a TogII-attl-'ego
· d nych o b aw
nie b u d · · · za

z

" mach" .na

CLBMENT GOTTWALD
Prnydent RepubJJkJ Czecho!łowock1~J

. <PAp). Policja amerykań I "hu ONZ nie wyrządzając żadnych szkód. Jego Ek9C~len<:ja Pan ~olesmW' !ienrt,
NOWY JORK
ska rozpisała listy gończe za niejakim SuS~pina, który wylądo:wal nast.ępnie na
Pr~ydent R:z~politej Polskiej
,
.
. l lotmsku La Guarclia, zbIegł w rueznanym
WarsZla'W'a.
prną, obywatelem US!\, kt6ry w ruedZIe ę kierunku
W dniu Swięta Narodowego pI'06.Zę Wa6Z11
z jednoo.sobowego samolotu typu "Piper
Wyraż~y fest pogląd, ~e Suplna, doko- E~lScelenc1ę o przyj~e moi~h. ~ca;eT~ poCub" zrzucił ładunek materiału wybucho-·
.h "
' d 'b ONZ
_ wlnsz.owan ?raz n.a]se.rdeczrue]<szych zyCirell
,
,
nu,ląc "za mac u
na SIe ZI ę
, pra /6Zc.zeS!.twe j l pomyslne] przyszłoOCi dla na.rowego na siedZIbę ONZ w Lake Success.
gnął zaprotestować przeciwko działalno- du polskiego.
Ładunek eksplodował w powietrzu w ści te; organizacji, która ;ego zdaniem, nie
VINCENT AURIOL
odległości 400 yardów od głównego gma- sprzyja utrwaleniu pokoju.
I
Prezydent RepubJJkl Francuskiej.
I
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alesłynie

Dochodzenie w sprawie

wreszcie s o oi .Be. •I
pogwałcenia

rozejmu przez Arabów

PARYŻ (pAP). Agencja France Presse/sprawie 4-ch skarg. wniesionych przez przede wszystkim o ost'rzelanie przez artydonosi, że rozjemt>a w ko~flikcie pal~tyń- rzą? państ:va Izrael i dotyc~ących pog:v ał- IE:rie arabską stanowisk żydowskich w oko

skim Bernadotte

zarządZIł

-

dochodzeme w cema roze,lmu przez Arabew.

ChodZI tu Lcy Latrun, o ataki piechoty na miasta ży
dowskie.
W Jerozolimie przedstawiciele władz
żydowskich i arabskich podpisali mapę, na
której wytyczone zostały granice obszarów
Nowy premier francuski Andre Marie
przedstawi zajętych przez wojska arabskie i żydow
w poniedziałek swój gabinet zgromadzeniu narodowemu skie. Wkrótce ma być podpisana między
PARYŻ (pAP). Członek partii radykaL Na największe tr'ldności napotykał on ze wojskami żydowskimi a egipskimi analonej, b. minister sprawiedliwości, Andre strony MRP, która sprzeciwia się stanow- giczna mapa dotycząca południowej cżęści
M~rie zawiadomił w piątek oficjalnie pre- c~o usunięciu Bidau~t'a ze stpno~ska mi- Jerozolimy.
zydenta Auriola, że przyjmuje misje sfor- ms~ra spraw zagramczny~h. Ma~Ie propoW drodze na wyspę Rodos znajduje się
mowania nowego rządu.
nu]e ~odobno na stanOWIsko mm. spraw 25 oficerów francuskich, którzy z ramienia
W'
ł
d'
. d . l
M ' zagramcznych Scbumana lub Bluma.
CIągU ca ego Ola Ole ZIe nego aTle
W poniedziałek wieczorem Marie ma ONZ będą czuwa~ . nad przestrzeganiem
kontynuował rokowania z przedstawiciela_ przedstawić zgromadzeniu narodowemu li- warunków rozejmu w Palestynie. Wkrótce
mi poszczególnych partii politycznych, za- 5tę członków nowego rządu oraz złożyć de_ wyruszy do Palestyny dalszych 25 oficebi egając o poparcie dla swego programu, klarację programową.
rów francuskich.

Targi o ministra BidaulI

z mas owane

CJ
e
sprawie votum nieufno.c· dla
•

r

podczas dyskus.li w
reakcyjnego

rzą

u we Wszech

RZYlI:f (PAP). W se~acie włos~im w d,l-' ~rgan Saragata "Ut.n anita ". "Q?otidiani" i
szym CIągU odbywa SIę dyskUSJa nad vo- mne szerzą pogłoski o powstamu komunitum nieufności dla rządu. Wniosek o vo- stycznym, ażeby usprawiedliwić represje
tum nieufności został złożony przez opozy- przeciw robotnikom i jeszcze bardziej podcję w związku z sytulicją jaka wy tworzy- sycić atmosferę w jakiej możliwy był zala się po zamachu na Togliattiego.
mach na Togliatti'ego.
Senator Teraccini w płomiennym przemówieniu zdemaskował prowokacje rządu,
oraz zachowan ie się policji w Sienie. które
miało na celu dolewanie oliwy do ognia.
W tym satnYm czasie tąkie pisma iak

I ,!eraccit,ti - przeciwsta~ią się tym pr6bom
Jako tez wszelkim zamachom na socjalne
prawa robotnicze. Senator Giua (socjaiista)
podtrzymał wniosek o votum nieufności
dla rządu włoskieFo.
- _ . -_ _..._~---_ _. ._ __

aktywu PPR w PZPR Nr 4

Teraccini poświęc~ł wiele uwagi wysił- łłarada
kom chrześcijańskich demokratów, ~tórzy
dnia. 24.7. 1948 r. o godz. 12-eJ odbfdzle
rla polecenie Watykanu postawili sobie za sięDz1~,
na.rada. a.ktywu PPR w PZPR Nr 4 (Eit1nzadanie rozbicie włoskiego ruchu zawodo- gon), poświ~ona om6wiwu uchwał I.ilI.lcowep
\Ve~o. Masy pracujące Włoch - Dowiedział l?le.uum XC l?l?B.
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Ządanie

łhorlnich.

fi) Planowanie gospodarcze w skali pań
stwowej celem zapewnienia pełnego zatrudnienia, wzrostu produkcji i podn:esienia
liiopv życiowej mas amerykańskich.
.
W toku debaty nad platformą wyborczą
ITI Partii, działacz murzyński Brown we-

W czwartel< dnia 22 lipca 1948 r.
zmarb.

śtD

BERENDZrn: CECYLIA
ur. 28 grudnia 1911 r.
Wypro'wadzenje zwlok w dniu 24
l'ipca 1943 r. o godz. 18-ej z Kościoła

śmierci

żony

jego CECl.'LH.
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peszę nast;pującej treści:

"Zebrani na uroczylltej Akademii VI czwartą:
rocznicę lI-lanlfest
P.K.W.N. pracownicy Prz'Jd
siębiorstwa Paflstv;owego Film Polski ślą Ci,
Obywatelu Prezydencie, Jako jednemu z twórców ManiIes':;u i wypróbowanemu bojowmkowl
o Polskę Ludowo-Demokrat.\'czną. wyrazy hoł
du i przyrzeczenie dalszej walki ludowo·demokratycznej Łodzi o osiągnięcie całkowitej jedności, z;;ody i wyt~żouej pracy dla całkowitej
real'7acii wielkich hA seł Manifeslu Liproweqo" .

•

ę

"owa ~~Dio~ła fun~[ia lwiUKÓW
law~~~wn~ ;;~;~~f§~~~~i~~~EF~f:~~~
u·· s
O~rr,ca

~rafJ

pj4.\COWiI f,zyeh VrZh.1

Są~amj

.

~ez.t;e:;zeft

menty spekulacyjne, które starają si" wyk~-

)0 feZO, .. l,.:.

pywać masło mle<:zarskie, lTlucane na ~yne1t

WARSZA WA (P AP). W jednym z ostatnich numerów Dziennika Ustaw R P. uka
7alo się rozporządzenie ministra sprawiedJi wości oraz min:stra Pracy i. Opieki SpoIEcznei, w któ!:'ym zostały szczegśłowo
V.normowane uprawnienia i obowiązki
przedstawi.:ieli Zw. Zawodowych, kt6rych
zadanie stano\Ni obrona prew praco\vni(Zych do świadczd\ przeci Okręgowymi Sądarni Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu rozporządzpniu ubezp!cczeni członko
wie Związków Zawodowych uzyska.li moż
ność obrony swych praw przez specjalizują.cych się w tych sprawach przedstawicieli

I-.orad prawnych i sporządzanie pism.w
Lych sprawach.
.
d
. '1'
.,
l
.
,Prze. stawIcel l poszczegoJ.n~c 1 ZWląZJ:.~",: z~wodowych wyz.nacza Ol~l ęgowa ko_
mlSla Zw. Zaw. na wmosek ZWIązku zawo-I
dowego. Jedna osoba może być przedstawicielem kilku Zw. Zawodo"vych.

związku.

LAKE SUCCESS (PAP). Urzędnicy sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych w uchwC'lonej ;ednogłośnie rezoluc;i ostro zaprotestowali przeciwko oskarzen;u współpracowników ONZ o uprawianie szpiegostwa I rozwijanie działalności
sprzecznej z interesami USA, Oskarżenia
tego rodza;u, ;ak wiadomo, W sunęli niedawno publicznie dwaj wysocy urzędnicy
departawC'ntu stanu. Rezolucja wyraża obu
rzenie z powodu publicznych oskarżeń, których bezpodstawność zmuszony był przyznać nawet sekretarz stanu Marshall.
Jednocześnie przedstawiciel Chin Hoo,
pełniący pod nieobecność Trygve Lie funk
cje sekretarza generalnego ONZ oświad_

-ro;o'lfC1

1\1
Ilfa

D
B

•

'lrilCOWn ey ?ZP3 ~(2

cie sztandaru Rady Zakładowej. W programie
bOiata część arty3tyczna. Na uroczystość zapraszamy cały personel zakładów.
RADA ZAKŁADOWA PZPB Nr 2

ZaWOdowego Pracowników

Przem.

Włókienniczego

-

Z

czył, że oskarżenie wysunięte przez depar-

tament stanu i ograniczenia w zakresie wy
dawa.nia wiz dla czło::tków i urzędników se~
kretarialu ONZ stanowią jawną ingeren·
cję w sprawy sU1.verennej organizacji mię
ozynarorlowej i pogwałcenie umów mię
<łzy ONZ a USA.
-::.....-----.-------------

SytuacJ· a w Berlinie

BERLIN PAP. - Władze radrle<-kI. a'J1Ill
przygotowanIa do zaopatrywania całej ludności Berlina w żywn.ość w !Sektorze radzie<:1l;~
miasta.
T'e<:hniczne przygotowania dla rozdziału ty,
wności mieszkańcom IS-ektorów :zachodnich %()oo
stały

jU'i:

zakończone.

śm:erci

córek

ś.~.

Tensy

składa
lar ląd Główny Zw. law~l1ł.
Praco' n.k6. Przemysłu

t ,ó!c!enn'czego w Polsce
oraz ko1eianki i ko!edzJ

w Polsce

ys

IOllrzewajl}c,!- korkami i kawałami filcu. Wobec
tego zapędziliśmy 7.l1łot;ę do kajuty i, umocowawszy koniee liny ho19wniczcj, Z trudem wy.~
taszczyliśmy szkunę z zo.to!>i.
(Nowela)
..Powietrze znacznie się ochłodziło. Fulo byByła to nad wyraz uparta szkuna. Jeszcze
Sieei były puste. W ładowniach połyskiwała ły coraz o~trzejRze i wy:t~ze. Dokoła opadały
przed zatrzymaniem motorów i wywieRzeniem luska z dawnych połowów. Natomiast cała. za- i pieniły się na wietrze hiałe grzbiety. Od czakrańców, "Kobe-1faru" zachciało się zabawiać lo~a \lbrani! bvla przep,sowo w nową. niewy- ~u do C7asu fala, rozcięta przez "śmiałego",
w chowanego,
kryją.c się w cieniu za skałą. gniecioną
jeszcze przy pracy oilzież rybacką. z szumem przetaczała si\) pm,ad pomostem, obGdy fortel ten się nie udAł, zRczęła się miot ać "-YRokie buty g1lmowe (na kt6ryh nie było ani lcwają.c nas 7.łymi bryzgami.
~zkarłutne niebo zapowiadało ciężki rejs.
po zatoce, niczym Wl}tłu~z na haezyku ... Rozpo- jednoj łatld), przywiązane sZIlurowadlami do
wiatr przeciwny, i napięta
częła bezmyślny wyścig wokó.ł wysepek, usiło pasów, na!lawaly łowcom chwacki, nawet wo- D~ł hmuganowy
li nR, zbyt krótka dla holowania, wirownła za
wala. zapędzić "śmiałego" na kamienie, uderzyć jowniczy wygląd.
rufą..
dziobom, podstawić rufę, - slowelU, uciekła sit'
W przybud,iwce ouok pomieszczenia. dla
,V połuwie drogi na posterunek ,.Śmiały"
do tych wszystkich podłych w~' bieg6w, bez któ~zYrra znalezliśm.v radiotclC1'!!afi~tę małego rnezął się zanl1rzać W fRli. 'Woda wrzała i miory ch panowie ci nigdy obej5ć się nie mogą.
zlego uparciueha w pa'lastpj ko~zulce. Zamknąl tnla się po pokładzie, nie dążąlJ wylać się za
Kołoskow,
broniąc
kadłuba
"śmiałego" się na na klucz i nadaw'al sygnaly Morsego z burtę.
przed niehezpiecznym zderzenit'111, długo pro- taką. szybkością, jak gdyby "Kobe-1I1aru" toSzkuna, straciwszy możność samodzielnego
lI'adził kuter kursem równo.łRgłym.
nęła.
]lo~nwania się, wlokła się za nami na twardej
Przemokliśmy, byliśmy wściekli i z całt'go
Po opiccz~towaniu kabiny radiotelegrafisty uździe holowllicze.i, kolysu)e się i pot:vka.i~c
serca życzyliśmy szkuniE'. by wpadla na kamie- llstawiliśm.v Japończyków w szeregu wzdluż o grzbiety fal. Prawdopodobnie "Kobe-Maru"
nie. Bocman Gutorow, który już (ld pól godzi- burty i byliśmy zdumieni nadzwyczajnI} posta- bvlo jeszcze gorzej niŻ nam, ponieważ lina pony,stał na przodzie kutra z dr!)giem do odpy- 'WI}
,.rybllk6w'. Ich f'zsrokie rarruona i wy- zbawiała ją możności swobodnego wspinania
chania statków, wypowied7.iał ua głos to uza- mnsztrowana dokładllość gestów świadczyły o się na falę.
~adnionę życzenie i natychmiast otrzymn.l od tym, że są ohoznani z "ariaaki" nie gorzej niż
Wkrót<!e wida~ było tylko spieniony bałdo,,-udry wym6wkę:
z "kawaRaki".
wan, który się wlókł za naRz,!- linę. holownic7ą..
ka:incie sindo pod linoleum 2.naleźliśmy Brzeg, który czernin.l z prawa znikn~ł. Głuchy
-.A p1'Ze~łurhiwać kto bę(lzie' Nurkowie'
- rzekł Kołoskow gderliwio. _ Ech, jak zmy- mR11Rer, dwa aparaty fotograficzno Zeis!la, teo- ryk morza, syezeuictl bezkresnej wody zagłusza
doli t, pudło z kasetami i jeszcze coś niecoś z Iy szum motoru. Huragan wpadł na kuter z ta·
ka. Na zohlzieju czapka ...
ką. silą, że rozdarł na mostlm daszek płócienny
Wreszcie udało im się zbliżyć bezpośrednio "gospodarstwa rybackiego".
tło statku japońskiego, i dw6ch marynarzy IIU'Wresuie wyciągnęliśmy kalkę z planami i zerwał z szalupy pokrowiec.
8em wskoczyło na. pokład szlmny.
"Śmiały" posuwał się wolno
w ciemnośd,
zrobionymi pobieżnie, IN'z ręką. wprawlI'ł i umie
- Konnicy wal Dobru dzień I - powie- j«tną.
wRtrzl}Rllj~c się i pojęku.i~c od mocnych
udedział spokorniały sindo.
Japońrzv<:y kategorycz.nie odmówili, aby pod rzeń. Ani gwiazdy, ani światełka I
Dow6dca
Stał n& przodzie okrętu obok lewaru i kla.· jecha~ dobrowolnie na. posteruncJł. W dodatku kazał wł~cz:v6 reflektor, sam zaś udał 5ię na
alał aie pra.wia nie wyprostowuj,e.
zdę.żyli zapcha~ w niekt6rych miejscach rurę rufę, aby obejrze6 lino hoJownieza.
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Bezprawne szykanowanie urzędników Organizacji
Narodów Zjednoczonych

J

i

prze-z spółd7:iek1xlść. Elementom tym ~d7.1e n&
rękę pewien .?~setek 90spody~, .kt6.re rren1ep<l
kOjone przeJsciowyml trudnoSClaIDll tłusz.czowymi _ nabywają za wszelką cenę masło,
przetapiając je "na zapas". Jest to o tyle zbę
dne, że spółdzielczość mlec.zar-ska czyni normalne przygotowania 1 gromadzi rzapasy tŚw1.
żeqo ma~la na okres jesienno - 2imowy.
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słon:ną V

mas~em

mias'ach zostali zobowiązani do trzymania w
sklepach odpowiedniej iloś-ci tego galunku
mięsa aż do !lod • . 19-ej. W ten sposób w okra
sie przejściowych trudności tłuszczowych :za'I
zjawisko zwiększonego popytu na słoninę m. więkSZOŚCI miast wojewódz.k.icl! i większych pewnione zostało zaopatrzenie ludności pracującej w mięso.
in. również ludności wiejskiej.
ośrodków przemysłowych.
W związku z tą sytuacją Biuro Cen Min's'er
Jednocześnie Ze wl.ględu na do-stateczną poWed.lug danych Cen.tral1 Spóld'lli-eln! Mleslwa Przemvslu i Handlu wydało polecenie dal mięs~ wołowego rzeźni<:v w większych czarsko - Jajczarsk.ich, sklepy spółdzielcze I
prywlLne w m:astach otrzymują obcc.ni.e t~,

\Vyrazy głęhokiego współczucia Rodzicom
tragicznie zmarłych 24 harcerek 15 tej Łódzkiej
Drużyny Harcerskiej

-

RP

WARSZAWA PAP. - W o]uesie robót żniwlwszYSlkim wojewódzkim kom;sjom cennikonych nastąpiło normalne, przejściowe zmniej- wym, by na swoich lere~nach spowodowały
szenie podaży masJa osełkowego do miast. ograniczenie sprzedaży słoniny do 25 deka na
Jednocześnie rzeźn'cy w miaslach obse.rwujij osobę jednorazowo. Ograniczenie to dotyczy

Dz!ś. dnia 24 bm o godz. 18-ej odbędzie się
w sali Teatru Popularnego uroczyste owionię

por.

BERENnzmowI STA~'1SŁAWOWJ.
'r.'Tazy na,jgłębszego wspólczuch spowodu

Zarlą~Ze9

U~a~:l,

pracownicy Uomendy

Łodzi skłatlają

c nme

Gowego pomocy prawne; w zakresie ubez_
pieczeń
społecznjch,
a w szczególności
obrona i zastępst7. o 'Jrzed okręgowymi są
daMi ubezpieczeń społecznych, udzielanie

Pańskiego na Stary
~hojny.
Mąż i córka

J"rzemienienla

l
lU. O. m.

.,

Pi~rlvrie!1ta

dla

Zebrani na uroczystej Akademii z okazji
,l-ej rocznicy Malllfestu PKWN-n pracownicy
P.P. Film Pols:ci wysiał do Prezydenta Rzeuypospolitej PolSkiej ob. Bieruta Bole3\awa, de-

zwal uczestnik6w konwencji, aby gremial-\ do wiadomoścl, że III Partia wystawi swe
nie wy.iechali do Waszyngtonu celem zmu_ listy wyborcze w 40-tu stanach USA. Osta_
szen.ia Kongresu USA. zwolanego na sesję tnilJl stanem, w którym partia Wallace'a
nadzwyczajną, do uchwalenia ustawy o pra zostala Jznana jest Illinois. W stanie tym
na{;h obywatelskich dla ludności murz:rń- zf:brano pod petycją] 00 tysięcy podpisów,
skicj w stanach poh.:.dniowych.
t.j. 4 razy więcej niż wymagają miejscowe
FILADELFIA (PAP). Podano ofic;alnie ustawy.

Rozp0rządzenie postanawia, że zadaniem
przedstawiciela Związku Zawodowego jest
udzielanie członkom danego związku zawo-

Stańczyków

ze

Oficerom e

Hołd

nacjonalizacji wielkich banków, kopa' i przemysłu
oraz zniesienia usta'\v antyrobotniczych

FILADELFIA (P AP). W niedzielę opublikowany został program wyborczy partii
Wallace'a w dziedzinie polityki wewnę
trznej, który w swych żądaniach reform
~połecznych i gospodarczych idzie znacznie
Glalej od New Deal'u Roosevelta. Oto głów_
ne punkty tego programu:
l) Nacjonalizacja wielkich banków, kolei, elektrowni i gazowni oraz tych rałęzi
• .rzemysłu, które, jak przemysł węglowy i
~talowy, w znacznym stopniu zależne są od
zamó'i.v ień pailstwowych.
2) Wprowadzenei skutecznej kontroli
cen, ograniczenie nadmiernych zysków, na
leżyty rozdział surowców i dóbr, których
produlrcja nie pokrywa za.potrzebowania.
3) Natychmia'3iowe uchylenie ustawy
antyrobotniczej Taft - Hartley, zagwaran
t()wanie robotnikom praw zrz'!szania się w
związkach za.wodowych. praw do Umów
~biorQwych oraz prawa do strajku.
4) Ochrona farmerów przed konkurencją wielkich majątków ziem~kich, należą
cych do kapita.listów, przez udzielanie im
kredytów państwowych i zagwarantowanie cen.
fi} Budowa państwowych przedsiębiorstw
t!Dergetycznych na rzekach amerykańskich
w rodzaju Tennessee Valley Authority, któ
. . przyczynią się do rozwoju gospodarczo
.capóźruonych stanów południowych i za-

Cmentarz -

._-

Stałem przy sterze i sły!załem, jak Kolosow,
powróciwszy na mostek, ciężko oddychał i przekonywał sam siebie:
-.A niech go diabli! Nie rozmoknie... To
jasne ...
Myśleliśmy o tym samym... Poza nami, D&
pustym pokładzie szkuny, pozostało dwoje
bocman Gutorow, i uczeft motorniczego Koslcyn. Na Gutorowie można. było polegać.
Rucbliwy,
gburowaty i sprytny
pom~'śliwych, trzyma! się na pokła.dzie mocniej
ni.ż knecht Ale' Kosicyn... ileż to razy wycią.
galiśmy go z mRs7.ynowni na pokład oklapłego, z pozieleniałą. twarzą. i mętnymi oczym&
Ka lądzie był wesoły, po chłopsku rzeczowy
i uparty, & na morzu rozmiękał jak suchar w
gor:),cej herbacie. Cóż robić, krew stepowa ~
znosi ani kołysania, ani wody.
.Aby uRpokoić dowódcę powied:ólłem:
- Wytrwa... Na powietrzu j est jednak lżej.
Prawda' Ja też tak przypuszczam, - odpowiedział E:ołoskow, i natychmiaRt oburzył się.
- Rozm6wl{it Co wy sobie m:\Ślicie' Jesteście
na posterunku ezy w piwiarni f
Już widać było latarnię morską. w Ugłowej,
kiedy marynarz, pilnujl)cy liny holowniczej,
krzy kną.ł gwałtownie.
Od razu poczuh'm, że kuter zaczął się posuwać podl'j!'zanie lekko, obejrzałem się i zoba·
ezyłem, że poza nami szybko niknie spieniony
bałwan. ·z ciemności doleciał zagłuszony przez
huragan głos Kosicyna:
- ... rzy.-;zu dowódf:o ...... arzyszu ...wódc<l!
Nie można hyło zrozumieć, co tam jeszcza
wykrzykiwał,
zresztą nie wsłuchiwaliśmy się
wcale. "śmiały", skręciwszy uwaltownie, poszedł na. pomoc szkunie.
o.d.n.

.. r

Nr 202

e
Wieś Jeziory leży na terenie
~onu niemieckiego w powiecie
Jak wiadomo Niemcy zajmując

t. zw. poli-I
sieradzkim.
pod poligon
teren z górą 30 tysięcy hektarów znieśli tu
niemal wszystkie zabudowania gospodarskie i mieszkalne. Nawet ziemia - i ta zo-stała w dużej mierze przez hitlerowców
zdewastowana, gdyż długie linie wszelkiego
rodzaju umocnień i rowów strzeleckich pod
niosły na powierzchnię dolne, jałowe warstwy ziemi. Mieszkańców wszystkich wsi
położonych na terenie poligonu Niemcy wysiedlili albo wywieźli na roboty do Rzeszy.

szym rzędzie właśnie do tych kategorii rolników, podobnie jak i kredyty na zakup
inwentarza, nawozów sztucznych itd. Taka
wszechstronna pomoc ze strony Państw!l,
Związku Samopomocy Chłopskiej jedynIe
jest w stanie wyrwąQ mało i średniorolnych
gospodarzy wsi J eziory i innych wiosek po-ligonu sieradzkiego z chciwych łap wyzyskiwaczy, postawić biedotę wiejską tych terenów gospodarczo na nogi, wyrwać z objęć
nędzy.
A jeśli tak, to trzeba to zrobić.
Sądzimy, że Wojewódzka Rada

Str. I

e
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Os olkow

Dziwnym zbiegiem okoliczności władze
powiatowe nie okazują należytej troski o
los jej mieszkańców.
Powiat łęczycki otrzymywał od Państwa
kredyty budowlane. Tak się jednak działo,
że z kredytów korzystali dotąd mieszkańcy
najbogatszej wsi Tum, zaś z reguły za jednym czy dwoma wyjątkami nie korzystali biedni rolnicy wsi Stawy. Mogłoby się
zdawać, że stx"awa bogatych gospodarzy
bardziej leży na sercu władzom powiatowym Łęczycy niż sprawa biedaków ze znisz
czonej wojną wsi Stawy.
A to nie dobrze. Bardzo niedobrze.
A może to poprostu kumoter.stwo. Ale
to przecież jeszcze gorzej. Wieś Stawy musi uzyskać pomoc.
Starostwo łęczyckie, Powiatowa Rada
Narodowa Powiatowy Związek Samopomocy Chłopskiej, Komunalna Kasa Oszczędno
ści powinny poczynić wszystkie niezbędne
kroki, aby pomóc biednym gospodarzom
tej dotąd zapomnianej wioski.
Czekamy na informacje ze strony wspomnianYCh wyżej władz o podjętej przez
nich akcji pomocy. Sądzimy, że długo czekać nie będziemy.

W żłoby

da o...

Mój przyjaciel, Kcuio, MWsze się ubiera •
właściwą Watellstom
starannością,
wskuteJ(
czego wyglqda barwnie i estetycznie jaJe znaczek pocztowy - 22 bm. Jednak po pr03tu
stworzył ,,KREACJĘ".
Eleganckie białe IIhorty, piękny krawat czerwony w bialy rzucik.
blezer w paski, kapelusz słomkowy l1<l głowie
- w ogóle ej, ej.
- Ho, ho - zawołałem s podzIwem - ald
się, bracie, wystrychnął!
- To wszystko symbolicznie - odpa.rł powamie Kazio. - Na znak potrójnego Bwięła.
- Jak to - potrójnego - spytałem. Przecież dziś mamy Jedno wielkie święto: 4-1"
rocznicę lipcowego Manifestu PKWN.
- To też - przytaknął Kazlo - ale ponadto, dwa inne. Zjednoczenie młodzieży czyli
stwolzenie ZMP i o/warcie WZO. Tak Jes! czy

Narooo-wa oraz Zarząd Wojewódzki Związku SaPo wyzwoleniu chłopi wrócili na swoją mopomocy Chłopskiej już niebawem poinziemię. Nie było domów więc mieszkali w formuje naszych czytelników oraz mieszziemiankach, w bunkrach, lub w drewnia- kańców "poligonu" sieradzkiego o swoich
nych barakach wiatrem podszytych. Było im poczynaniach w tym względzie.
nie?
bardzo ciężl>;o. Nie mieli inwentarza ani ży
- Owszem - rgodzJlem /Jlę chętnIe - aJ.
*
wego. ani martwego. A trzeba było upranIe widzę żadnego związku między twoim ./rO
Jest w powiecie łęczyckim
wieś Stawy.
wić ziemię.
jem a wfw. wydarzeniami niecodziennej daty,
W czasie działań wojennych we wrześniu
- Hebes! - zawołal Kazio, łapiąc /Jię 1lCI
193~
roku
wieś
ta
została
całkowicie
spaloPaństwo pomogło na ile go było w owych
głowę. Kompletny hebesI Gdzie masz oczy,
to wioska. która najbardziej
ciężkich czasach stać. Ziemia została czę na. Stawy człowieku? Czy naprawdę krawat mój nic eJ
ściowo uprawiona. Obecnie już prawie ca- ucierpiała w wyniku działań wojennych w
nie przypomina?
ła ziemia dawnego poligonu niemieckiego całym powiecie łęczyckim. Do dziś dnia
- Bo ja wiem - z-awahałem /Jlę. - Chyba
więk szość mieszkańców gnieździ się w projest obsiana.
- flagę.
wizorycznych leoiankach. A przeważają w
Właśnie ucieszył sJę uczony Jllatel!Ale we wsi J eziory i w innych wsiach tej wsi. małorolni i średniorolni gospodarze.
E. Uzdański.
sta - flagę. To na cześć dzisiejszej roc:NIicy.
poligonu żyje się jeszcze ciężko. Już , prawA kto, powiedz, chodzi w shortach?
da, część gospodarzy ma jaki taki dach nad
- Na ogół - młodzież - zauwaiyłem 0głową, j aką taką chudobę· Są nawet i tacy
strożnie.
szczęsliwcy, którzy mają własnego konia,
- Masz mcJę! - wrzasnqł KazIo. - Shorbo Państwo pewną liczbę koni rozprowadzity założyłem ku czci ZMP, a teraz jak eJ /J/ę
ło wśród mieszkańców poligonu, bądź to za
zdaje, skąd ten kapelusz i z czego ten blezerJ
darmo, bądź na spłaty.
- Kapelusz? Ze sztukI Labiche·a ..•
Ale sytuacja mieszkańców poligonu jest
Towarzyszu Redaktorze!
prośbą o zwrot kosztów. odmówiono mi ka- GłupW - zdenerwował się Kazlo.nadal jeszcze nie do pozazdroszczenia. BarPragnę poruszyć na łamach Waszego pi- tegorycznie, i powiedziano, że gdybym cze-. Kapelr.:s~ z .W~łbrzycha, a blezer z wełny bledzo wielu gospodarzy wsi J eziory i innych sma sprawę stosunku Ubezpieczalni do lecz kała do 1 sierklnia otrzymałabym okulary l lawsk!eJ. ZIemIe Odzyskane. To na ich cześl1
wiosek poligonu mieszka jeszcze w zabudo- nictwa społecznego na odcinku okulistyki.
w UbezpieczalnI, a jeżeli chciałam szkła l w ZWIązku ~ Wystawą!
waniach prowizorycznych. Nieraz w jedW tych dniach zgłosiłam się do lekarza mieć szybciej, muszę sama ponosić koszta.
~s.r:0mruawszy o Wystawie Kaz.lo Jakoś ,.
nym budynku przez cienką ściankę sąsia rejonowego-okulisty przy ul. Legionów 3
Zapytuję, czy takie traktowanie ubezPie-lsęPIł SIę·
dują ze sobą ludzie i bydło. Nie mają tak z prośbą, by ,;badał mi wzrok i wypisał od- czonego jest słuszne i czy Ubezpieczalnia
- l'!a Wystawę - o§W!ackzyl - to chyba
niezbędnych
maszyn gospodarskich jak powiednie szkła. Pracuję w wydziale płacy ma prawo na pewien okres czasu w jednej' nie pOJadę, ~o bym się czul jak oslol.
.młockarnie, siewniki i inne niezbędne w go- i jestem jednocześnie kasjerką w Warszta- z dziedzin lecznictwa zawieszać swoją dZia-1
- ROzu,ffil.em twoje skrupuły - zac%qlem
s podarstwie. Boleśnie wciąż jeszcze daje tach Samochodowych Ministerstwa Bezpie- łalność? DlaczeO'o konsekwencJ'e takiego go d.obrot/rwIe pociesza~ - tępy Jest1M, ni.
•
b
•
,
•
?
będzIesz
mógł
ogarnqć Wystawy
swym ciasię odczuwać brak sprzężaju.
czeństwa w Łodzi - jest więc rzeczą zro- post.ępowaOla ma pono~lC ube.zpIeczony. snym umysłem ..•
ch;y:ba ~ezpleczalOla. została
_ Ciasnym umysłem' _ oburzył sIę rbJeCiężka ta sytuacja większości mało i zumiałą, że wada wzroku w dotkliwy sp 0- Przeciet
s~worz,?na dla ube~plecz0.nych, a Ole ubez- rocz znaczków. _ Na Wystawie jest wszystko
Aredniorolnych gospodarzy wsi Jeziory od- sób utmdnia mi pracę.
Lekarka-okulista Ubezpieczalni odmówiła plecz~m dla l!bezpleczalpl. .
. .
jasne, jak na dłoni! 1 oryginalne eksponaty 1
d a je ich na pastwę wyzysku bogaczy wiejMOlD? zdaOlem ?dp~Wled~e .czyn~lki.
makiety i wykresy ..•
skich, lichwiarzy, którzy tuczą si ę na cu- mi wypisania odpowiednich szkieł, tłumacząc się okólnikiem Ubezpieczalni, która ny z3:mtere~owac SIę blizeJ okolniklem
_ No, więc o co cI chodr.l'
dzej nędzy.
postanowiła, że, prawdopodobnie ze wzglę- Ubezp~eczal~, dotyczącym przerwy w wy_ Chodzi mi o to, że - fak p/./J%q _ WyZa wypożyczenie na dzień pary koni bo- du na urlo~y do 1 sierpnia br. nie będzie da",!aOlu szkIeł ~bezp~eczonych. skontrol?- stawa jest bardzo bogata. TyJe do oglqdania,
g a ci gospodarze z okolicy żądają. pię ciu i dowała ubezpieczonym szkieł. Do 1 sierp- wac tę sprawę l. ~yelągn~~ ko~sek~encJe I że i to wabi i to nęci. Dlatego fa właśnie o
w ę Ct:1j dni "odróbki" pieszej. V\Tł af. nie w nia br. w Ubezpieczalni nie pracuj.ą. optycy. w st?sunku do te.] mstytu~ll, ktora me wa- tym osiołku Buridana, co to mu w żłoby dano •• ,
cZ.asie najbardziej pilnych robót w polu.
W tym stanie rzeczy nie pozostało mi ha SIę postępowa e z ubezpIeczonym według
- A któż ci każe wybierać? - roześmiałem
slę. - Po prostu wszystko po kolej obejrzysz,
Za wynajem młockarni żądają opłaty nic innego, jak zamówić szkła prywatnie, własnego "widzimisię".
A. Z.
tylko na p-arę dni musisz się wybra~ .•.
00 k~ żyta lub pszenicy za godzinę użytko bowiem bez okularów nie mogę pracować.
Kiedy ~'róciłam się do Ubezpieczalni z
'(Nazwisko i ad r es znane Redakcji)
E. Tam.
wania.
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Z faktami tymi nie wolno się godzić.
Glos życia loS usznych prnw
Ni ezrozumiałym jest,
że dotąd Zarząd
Woj ewódzki, Zarząd Powiatowy Związku
Sa'11op omocy Chłopskiej nie zajął si ę w spo
s ób należyty ani wsią Jeziory, ani innymi
w iockami poligonu sieradzkiego. Dlaczego
\I:h~ni e w tych wioskach w piet'WR7ym rzę
dzie nie założono spółdzielczych ośrodków
mfl.5lwnowyeh, a jeszcze lepiej spółdzi el
lOd spec;olneąo Ulqslonniko "GIOSgU)
czych ośrodków maszynowo-traktomwych.
Ziemie Odzyskane cfągle leszcze pozostają pod przykrym wrażeniem Ustu papieskiez tym listem papieskIm rupełnie me zgddz&.
Bo ziemi poligonu sieradzkiego bez trakgo do biskupów niemieckich, w którym, jak wiadomo, Pius XII wypowiedział się przeciwko
myl Każdy Po),alt bez względu na to, czy j~
torów nie oczyści się od chwastów. które
objęciu przez naród polski Ziem Odzyskanych.
nabożny, czy też nie, jednako kocha swoją Ojop anowały pola zmniejszając wydatnie plol dlatego może każda prowadzona tu rozmowa , w ten czy Inny sposób rotrqca wreczyznę i dlatego
wbrew podszeptom i zakuny.
szcie o sprawę tego listu. Ale, gdziekolwiek do takiej rozmowy dochodzi, czy to w Lesom kogokolwiek bądź, Ojczyzny swej za nic
Ale i to nie wystarczy. Trzeba pomyśleć o
gnicy, Zielonej Górze, Szczecinie, Jeleniej Górze, czy we Wrocławiu % robotnikiem,
nie oddal"
wszechstronnej pomocy dla małorolnych i
chłopem, lub inteligentem, z kobietą czy mężczyzną, starcem czy mlodzfeńcem, wszędzie
średniorolnych wsi Jeziory i innych wsi pospotkać się można z jednoUtą i zdecydowaną postawą wszystkich bez wyjqtku rozmówStars.za, o przypr6s.zonej siwi'l.D.!\ głowie .r0li ~ onu sieradzkiego.
Trzeha, aby kredyty
ców.
botnica. Zaczerwienione, zmęczone oczy msł.a
przeznaczone na z~budowę dotarły w oierw
mają mocne szkła. Męża zamordowało gestapo.
a' I"llil:llllllllllllllllllllllllllilllllllllll 'IITlllIllIllIlllllllllllllli11I11111I11I11I11I11'11I1i:I1I11I1:1 1'1 11II111I11I
ygmunt Szwaryński jest włókniarzem od mógłby kupować kogokolwiek innego.
Syn zg i nął w powstaniu warszawskim. Nazyniedawna. Urodził się w rodzinie chłop
Jakby,śmy jadnak nie oceniali motyw6w po
w.a ..ię Helena Konecka.
skiej w woj. białostockim.
CZQt~l .. ic., piszą
stępowania papieża, wszyscy Polacy bea: w:zglę
Na dwuhektarowym gospodarstwie "gospo- du na wyznanie czy przekonani,a politycz.ne,
J~t poruszona ostatnim wystąpienIem W&o
darował" wraz z "dwoma braćmi. Z długów ni- mają jeden stosunek do tej sprawy: NIE RU- tykanu w sprawie Ziem Odzyskanych.
gdy nie wyłaził i sy·ty bywał najwyżej kilka SZYMY SIĘ, I BASTAI"
"Papie:! - m6wl - nie JXlwinlen sIę wtr!\razy do roku ,a o ubraniu, "to szkoda mówić".
Zdawałoby się, Że gorszej biedy być nie mo
Jadzi"l ma dziś lat 19-<:1e. Gdy była cać w świeckie sprawy. Dziś Niemc6w bandyźe. A jednak ... Przyszła wojna, okupacja i 0- tO-letnią dziewczynką, ojca jej, leśniczego w tów broni, a o nas nie pamiętał, kiedy nas ka.Ostatnio ze skł::td6w aptecznych, aptek i bóz. 2 i pół ~oku spędził Szwaryński w oboz.ie bora.ch Tucholskich, zamordowali Niemcy. Na towano i mordowano. Jesteśmy na swoich ziedrogerij znikł szereg artykułów i chemikalii w Saxenhausen. Tam się przekonał, że nędza Pomorzu polskość miała !przecież zostać wytę miach i nikt nas stąd nie ms-zy. NIE PO TO
CHYBA ZGINĄŁ MOJ MĄ! I SYN, !EBYM
trudno na przykad kupić kW!il:l solny i siarko- ludzka i nieszczęście nie mają dna. Dziś pra- piona bez śladu.
wy oraz amoniak. W wi~lu aptekach nie moż- cuje w Państwowych Zakładach Przem)'6łu
Trudno sobie wyobraziĆ mękę matki 1 Jd- DZIS POSZŁA ZNOW NA PONIEWIERKĘ",
na, na przykład dostać zupełnie l.J.gciny ani Wełni anego Nr t8 w Zielonej Górze, JXlsiada dzi w ciągu wielu lat upiornej nocy okupa*
, wody utlenionej.
przyzwoite mieszkanie, ożenił się. Okazało się, cyjnej.
W zvriazku rz tym -zwróciłem się do Cen- że jest zdolnym robotnikiem. Wprawdzie nie
Obecnie Jadzia pracuje w Pańs.twowych Za
Takle jest prawdziwe, autentyczne oblicze
tra li Hundlowej Pl' zemys łu Chemi.c znego w Lo- z.arabia jeszcze wiele, ale przecież z miesiąca kładach Przemysłu Dziewiarskiego w Legnicy. ludu na Ziemiach Odzyskanych. I tego ni~
adne encykl iki ani listy.
dzi po wyjaśni e nia. Okazało się, że kwasy s~ na m i es i ąc jest lepiej.
Nauczyła się Z-Bwodu, zarabia tyle, Że wystarartykułami reglamentowanymi j przede wszystTeraz myśli o nauce. Chwilę milczy, obra- CZ-a jej na przyzwoite utrzymanie. Matka w ' .......................- -...- - - -....- - - - - kim przydzielane są dla potrzeb przemysłu cając w ręku jakieś olbrzymie narzędzie, a po- domu - mają trzy pokoje z kuchnią.
...
\,.\
.. -. '.
wlókienniczego i metalowego.
tern dodaje: "Swoją drogą ' ten list pap ieski
- Czy nie -za dużo? - pytam.
I naczej natomiast przed.,tawh się sprawa, sporo krwi ludziom napsuł, Przecież od religii
D-ziewczyna lekko się rumieni. - Mam najeżeli rllod zi o ligninę i amoniak. Artykuły te s i ę nie odrzekamy. W religii się urodziłem i rzeczonego, wkrótce wychodzę za mąż. Będzie
są na składzie w Centrali i każda apteka może wychowałem. Do kościoła chodzę· Ałe z tym- nas więcej.
I
je otrzym ać zale żnie od zapotrzebowania, ktO- woła w podnieceniu - zgodzić się nie mogę,
Czy tęskni' do swoich bor6w Tucholskich?
re z gła~ z a. Rz('cz jednak polega na tym, że na Że kiedy mnie wnętrzności wypruwali w Sa- "Owszem", chciałabym tam p ojechać, ale na
Ob. Złoty Leon. Powinniście zwrócić się
artykuły te jest stosunkowo niska marża zarob xenhausen,
to nikt się w Rzymie nade mną wc-zasy. Mi eszk?ć.i żyć będą tutaj. Bez wzglę- do Kuratorium Okręgu Szkoln o Łódzki
kowa i dlatego apteki nie kwapią się ze skła- nie litował, a dziś nad Niemcami się płacze". du na to, co mOWl Rzym",
eg
e
daniem zapotrzebowań. Wy chodzą. widocznie z
Chwila milc-zenia i nareszcie zdecydowany,
*
go w Łodzi przy ul. Jaracza 11 do wydziału
zaloieJlia , że j eżeli ma.i'l-, ich zdaniem, zbyt ma ostatni .akord: "Nie, paniel Z tym' nigdy się
PaństWOWe ~~kłady Prz~mysłu Konfekcyj- szkolnictwa zawodowego. Wydział ten jest
nego w SZCZeCinIe. W oddzi.ale przY!Jotowaw. .
.
"
lo zaro bić , to kou ~ument może się bez t,yeh ar- nie zgodzę"·
*
młody robotnik wykrawa przy pomocy czynny rówruez w okreSIe wakaCJI. Możecie
czym
tyk ułó w ou ('jŚć.
I tak naprzykła d kilogram
,.,
.
. .
amoniak u kosztuje aptekarza w hurcie 20,30
. Inzynler Zdz llSł~w Starzyński ~Jm.uJ.e odpo- specjalnej maszyny części składowe ubrania również zgłosić się do Komendy Wojew6dz
zł o tych. W detalu aptekarz może według usta- wledzlalne stanowls.ko ~ Zao~rzanskleJ Fabry- męskiego. Kilkanaście waretw tkaniny, jedna
..."
.
.
lonego r ennika policzyć za kilogram amoniaku ce B~do~y Wagono,,: l. Mo~to~. Z ?Ul~ą po- na drugiej, a nóż-taśma, szybko poruszaiąca kieJ "Słuzby Polsce, która to orgamzacJa
28 zł. Kilogram ligniny w parzkar. h 50-gramo- kaz,uJe mI halę,. w kto:e) 5tOl kllk~dzle&1 ąt ob- s i ę, .wycina po kilk~naści~ ~awalków odrazu. urządza poza obozami dla młodzieży rówwych kosztuje 189 zł., w detalu może być sprze I rab,ar~k. nowe) pol~kleJ produkcJ,I; Fabryk~ Manan Osumek. ~USl uw~zac. C? wyp~dek nIe nież i bezpłatne kursy radiot l
afi tó
e egr s w w
dany za 251 zł.
Karabm~w z -Rado' ~la, "Str~elczx~
z Łod:l, trudno, a przeclez pracuje dopiero nIedawno
. "Krusze z PabIanIC, "Ceglelsk1 z Poznama w nowym zawodzie, "Zresztą - mówi - spać Łodzi. Komenda SP mieści się w Łodzi
Wydaje się nam, że sprawa zaopatrzema i różne inne wytwórnie pozostawiły już tu nie .wolno t~ i dlatego, że z?rganizowaliśmy przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 30
aptek przynajmniej w pod~tawowe artykuły swoie "wizytówki".
wspoł-zawodnIctwo pracy.
Kazdy -z nas stara
• * •
•
aI?teczn ~, powinn!l'. bt~ kontr(\low~na przez I
Najpierw rozmawiamy o nowych maszy- s i ę dać jak największą produkcję. Na razie ja
mlaroda.]ll e czynmkl. N lO. woln~ bOWiem tolero- nach, z których inżyn i er jest bardzo zadowo- prowadzę - o~ ; ągam. 250 procent ~ormy··.
I
Stały pracownik PZT. Prosimy o dokładne
Vla,ć a$połc cz.n~ !{o staTl (\:Ylska mekt6rych aptek, ' lony, potem przechodzimy na wiadomy temat.
, . - Czy maCIe zamiar tu pozostac? "Oczywl- . wyjaśn:e nia w związku z Waszym li t
M _
k~o re pl:acuJą. w'y ~ą cz lll e dla . wła~n ego zysku, I
"Ten list, proszę pana, to nie jest sprawa SCle, a gdzlez Się mam udac? TU JEST TERAZ . , .
s em. ')
n~e dba.)ąe .zupcJ'Uo o odpowledme zaopatrze- (relig;jna, al" ':;;i'~~" pnlitycz.na, Watykan chce MOJA OJCZYZNA I STĄD SIĘ NIE RUSZĘ". ' zeCl.e skomunIkować się 11: nami osobiście, lub
me rynku..
wykC'rzystać Niemców, jak'" taran prrzeciwko
Chwila zastanowienia, a potem obywatel napisać nam jasno. o jaka SDraWe Wam cho8tały czytelnik,
pos.tępowi. Dziś wygrywa Niemców, jutro Osume.k wymykuje z oburzeniem: ..Mv s.ie tu cbL
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i m~llpionym dl", oUowieka
Hiezbędnym
pokarmem są świoeie, 60czyste J'oślny, tzw.

,Jeleniny. Chociaż są one wodniste, zawierając

80 do 92 procent wody, to jednak dostarczają

nam

NASZ

Ł.

niezbędnych

soli mineralnych ora.% UIUsubstancyj odżywczych, zwanych
popularnie witaminami. Znajdujący się w takich pokarmach błonnik (zwany celulozą) którego wprawdzie nasz ustrój nie trawi nie tylko nie jest dla nas 6z.kodliwy i "o bci ąiajllcy", ale wręcz pożyteczny, albowiem pobudza mechanicznie ruchy kiszek, zapob:~gając 6zkodliwym dla zdrowia zaparciom stoka.
Ziarna zbóż i mięso zwierząt nie są pokarmem
;pełnowartośdowym i muszą być uzupełniane
,,zieleninami". Toteż polewki, papki oraz sa-I
latki roślinne zn.ajdujemy w jadłos.pfsach
wszyslklCh ludów na kuli ziemskiej, z'arówno
\l mieszkańców krajów podbiegunowych, jak
1 u murzynów Afryki podzwrotnikowej. Odmienne są tylko gatunki roślin ~ sposoby ich

peŁa.iających

przyrządzania.

DZIAŁ

NAUKOWY

Olez podkreślić, że w kiswnkach dobrze s ' ą
zachowują witamlllY, z których najviażniejs-ze
znaczenie posiada dla nas witamina C czyll
kwas a-skorblnowy. Rola kiszonek w odżywian.iu naszej lu<iności zmalała od czasu rOlporWOYłanja
wszechruellia się ziemniaków (mniej więcej od
l
100 lat), albowiem ziemniaki są świeżym por
dłeno mleka.
Współcześni mJe$'Zkańcy więk- prymitywną postaciCj kiszonki ro ślinnej
jest karmem roślinnym, bogatym w sole mineralne
szych m:ast w Polsce mają z.a.ledwiil kilka ki- "sołomacha" albo. "salaputra" u włościan w i vlltaminę C. Ziemniak.i potrafimy doskonale
s.zonek: kapustę, ogórki, burald, ale u wlo- glęhi Rosji oraz na Syberii. Przyrządza ją lud- przechowywać przez calą zimę. Dlatego dziś u
ścian na Litwie, Łotwie, Polesiu spotyka się ność w jesieni z naci jarzyn, a nawet dzikkh ludu w:ejskiego spotykamy mniej l~szonek,
kiszone j a bŁka, brukiew, pokrzywę i w ogóle zielsk. Materiały te zwala 6ię do beczki, zale- niż to bylo przed wicLem. Wystarczy jedMk
tzw. "boćwinę" (r06yjskie "bo twa"). Boćwina wa wo<ią <leszczową, przyciska deskami ł ka- przytoczyć nazwy istniejących dz iś jeszcze pooznacza w ogóle nać czyli zieleń roślinnIl uży- mieniami i pozostawia do skiśnięcia. Kiszonki lrd'W ludowych slowiań-skkh, jak: barszcz, żur,
wa'ną jako pokarm. U nas rozumie 6ię pod na- ta.kiej robi się duże zapasy, aby jej 6tarczyło kisiel , szc.zi, kwas, kiszonka, kwaszenina, kwazwą boćwiny nać buraclanll. Na Utwie wy- na calą zimę. Kwaśną wodę z sałaputry :zabie- sza,
kwaśnica,
kwasoka, kisyłyda, braszka,
raz "batvini~", a na ŁotwJe "batvini" Qmacza ra ludność w cza6ie robót wiosennych w pole aby się przekonać, jak wybitną rolę w poiynie tylko nać buraczaną, ale również potrawę jako napój orzeżwiający. Półdzikie lud:y pół- wieniu człowieka północy odgrywają produkzrobioną z zielenin, czyli jest synonimem na- nocnej Syberii oraz Eskimosi grenlandzcy ro- ty kwaśnej fermentacji. U ludów pasterskich
szego bar-s2czu (ros. "borSZC'Z").
bią ki61.OnkJ z rozmaitych zielsk. Z takiej "dzi- pokarmy kwaśnej fermentacji iprzyrządzane 61l
kiej" ki-sWJlki przyrządzają rodzaj bigosu z z mleka. Należą do nich bułgareki jogurt, kauKISZONKI Z DZIKICH ROSLIN
mięsem reniferów i słoniną z tzw. psów mor- kaski ](efir, tal ar6ki kumys, góralska żętyca,
rregdYŚ kisZ{Jnkl prz(\dz,ano 'Z różnych ro- skich (gatunek fok).
tybura, serwatka. W swoim czasie jogurt 1
ślin dz:iJ<.ich: dzięglu, kminu, kobylaku,
kwaśne mleko było zalecane przetL prof. Miecz
gieru. Gier (albo podagrycznik, poo.polity ZASPAKAJANIE "GŁODU MINERALNEGO" nikowa jako najbardziej higieniczne poiywiechwast w ogrodach i :zaroślach) byl niegdyś
ogóle potrawy, otrzymywane drogą kwa- n:e, zwlaGzcza dla ludzi 6tarszych. Ludy połudjadany w Polece nawet na dworze królewskim.
śnej fermentacji ze świeżych roślin lub nia jadają również polewki "boćwinowe", ale
Swiadczą o tym rachunki dworu królewskiego mleka są bardzo rozpowszechnione u ludów nie z ki-szonek, lecz roślin świeżych, zakwaszaJadwigi li Jagielly z końca XIV wieku, w któ- północnych krain. Kwas mlekowy, powstający ne octem luh sokami z owoców. Np. na Sycylii
rych z.n.ajdujemy w okresi6 wiosennym częste przy kwaśnej fermentacji, tworzy łatwo ro:z- ulubioną polewką jest "zuppa <li verdura" (poporLycje wyda,tków na 7.1ele zwane "gir" albo pus.zczalne 60Ie z pierwia6tkami niezbędnymi lewka z z;elenin), przypominając, a tzw. mało
gier, !Ilabywane na rynku krakowskim. W cza- dla naszego ustroju, tj. wapniem, magnezem, ro·sYJski barszcz. Z cza-sem, gdy sztuka ogrodsie mego pobytu na Wileńszczyźnie spotyka- potasem, żelazem, dzięki czemu ki-szonki są nicza potrafi nas zaopatrzyć w świ,eże janzyny
łem u ludności wiej<ikJej kiszonki wiosenne bardzo cennym środkiem remineraliza cyjnym w każdej porze roku, zaniknie używanie klprzyrządzane % gieru, który tam na.zywają przy objawach głodu mineralnego, którego szonek, il wtedy produkty zawiera.jące kwa.
"śnitką", d po litewsku "garsve". Najbardziej częc;to dowajemy w okresie zimy. Należy rów- mlekowy będziemy kupowali... w a.ptekach.
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ZAPASY ZIELENIN NA ZIMĘ
udy klimatu gorącego i cieplego mają do
rozporządzenia świeży, 6Oczye.ty pokarm
roślinny w ciągu całego roku 1 nie potrzebują
~i ę troszczyć o konserwowanie go. Znacznie
gorzej bywa w krajach północnych, gdzie w
okresie zimowym wegetacja roślin wstaje powstrzymana na 5 do 8 miesięcy. Tam trzeba
robić :zapasy 'Li-eleni,n na okre9 zimowy. Jest
IfZecZą ciekawą, jż różne narody zamieszkujące
środkową i pólnocną Europę, Syberię, Mandżurię i Japonię obrały jedną i tę 6.dmą metodę
konserwacji, mianowicie kiszenie albo kwaszenie. Widocwie wielowiekowe doświadczenie
wyka.zalo, że jest to metoda najwłaściws:za;i
'Że kwaszony pokarm roślinny jest odpowiedniej!l:ly dla naszego ustroju, niż otrzymany
przez wysuszenie rLiela (jak robimy l5ia.no dla
rrwierz1t trawożernych).
ZASADA KISZENIA
asada kiszenia (kwasrenia) jest ruu;tępu
jąca. Swieiy materia.ł rośltinny, jak pą
kl, liście, 150czyste łodygi, zielo'lle owoce, mię
ei.st!1 korzen,i e, odpowiednio ipokrajan&, ubija
r.ię lub udeptuje l!>Z<:'Lelnie w beczkach, I5ki%yni.ach Jub nawet nieprzepu.szcz.aln)"Ch dolach
wykopanych w ziemi. Ubijanie materiału ma
na celu jak najstaranniejSILe u6unięcie powietrza. Ubitą masą iprzyci-ska się deską i kaml6niami oraz przykrywa szczelme, aby powietr:ze
możliwie nie miało dostępu. 'vV przygotowanej
w ten I5posób mas.ie zaczyna s ię os.obliwa kwa'na fermentacja, przy której wytwarza się z
cukrów i węgJowodanów roślinnych kwas mlekowy albo mleczny. Swą na7.wę otrzymał stąd,
te wytwarza lIię w kwaśnym mleku, gdzie po
raz pier,Y'6zy :został wy],:,ryty w 1780 roku przez
aotekarza K. Scheelego. Fermentacja odbywa
'lę pod wpływem osobliwych drobnous.trojów,
'!;wanych bakteriami kwasu mlekowego. Bakterie te należą do tzw. beztlenowców 1 rozwija ją
!Iio bujnie dopiero po zabezpiec7eniu masy roślinnej od doslępu powietr;-a. Kwaśny odczyn
eoku i brak powietrza nie pozwala rozwijać
sie bakteriom gnilnym i dlatego ki6zonka da'je
Ilię dobrze przechowywać, 7,właszcza w chło
dzie. W ten sposób kwas.! się u !!las kapustę.
W ,tych dniach 'W Salonie .Wystawowym wiąc już o zbiorach prywatnych.
Komandorią Orderu Polonia Restltuta i p?łl dawniej inne rośliny, a dla rzwi eIZąt domoSpółdzielrU
Plastyków nastąp1łO uroczyste
Brał udział ponad st() razy w
wystawach chowany na Powązkach w Alei Za6łużonych.
wych paszę zieloną (silos).
otwarcie pośmiertnej wystawy dzieł Stamsła- a prace jego podziwiano prawie na całej kuli
Jeśli chodzi o tWÓICZ')ŚĆ artystyczną ChroDOBRODZIEJSTWA
wa Ostol-Chrost()wsklego.
li
ziemskiej; od Portugalii I Hiszpanii poprzez ca stowskiego, to zamyka się ona zasadniczo w
KVV ASNYCH POKARMOW
Przemówienia wygłf'sili Prezes Związku łą Europę, Finlandię 1 Rosję, Amerykę, Kana- ramach d·ziesięciolecia od 1929 d') 1939 roku.
rugi sposób ki5zenia polega na zalewaniu Polskich Artystów Plastyk6w oraz wiceprezy- dę aż po Hon')lulu
Wychowanek Warszawskiej Akademii Sztuk
materiału roślinnego czy-stą wodą tak, aby dent miasta, ob. Bugajski, który dokonał rówPisalj o n im w superlatywach najlepsi w Pięknych, uczeń Pruszkowskiego, Bartłomiejgo całkowic.ie pokrywala i zabezpi€Czala od nleź przeoięcia wstęgi.
skali międzynarodowej krytycy, a.rtyśd l lite czyka i Skoczylasa, przejął od swoich pr')fedostępu powietrza. W ten sposób kwasimy 0Wystawa obejmuje 184 prace l jest wyjąt- raei, uzyskał dziesiątkl najwyższych nagród sorów rzetelny stosunek do sztuki i umił')wII
górki, buraki, jablk'l, pomidory, borówki. kow') ,tarannie 10rganizowana.
i odznaczeń.
nie rzemiosła artystycznego, tworząc w ciągu
Szczelnie zaszpuntowane i trzymane w chłodChrostowsJd zgaSi w pełni sił męskich, poSława i zaszczyty IZły za tym wybitnym ar krótkiego stosunkow') czasu, swój odrębny
cym miejscu mogą pT7.etrwać aż do następne- zostawiając po sobie wspaniałą spuściznę ar- tystą już od najwcreśniejszych lat jego twór styl graficzny.
go lata. Wytwarzający się przy kiszeniu po- tystyozną·
cz')ścl.
Sztukę Chrostowskiego, poza rzadk() spoty
kannów kwas mlekowy nie tylko nie je5t szko
Dzieła jego zdol:iią di:'ies!ątk! najlepszych
Zmarł 'W pięćdziesiątym roku tycia,
jako kaną d')skonałością techniczną cechuje swodliwy dla zdrowia, ale wręcz pożyteczny i po- muzeów krajowych i zagrankznych, n1e mó~ Rektor Akademii Sztuk Pięknych, odznaczony isty romantyzm uczuciowy i sugestywność,
trzebny. Mianowicie takie kwaśne pokarmy po
która zapala wyobraźnię widza.
.
'Wstrzymują fermentacjEl gnilną w kiszkach, dla
_
.,.
_
•
Dzieła jego rob'ą silne wrażenie nIe tylko
teqo sok z kis7.onej kapusty hlb ogórków, po~[il
Ił'
na znawcach tej biało-czarnej sztuki, ale nado~ni,e jak kiszone czyli zsiadłe mleko zaleca
I!!:' ;;, li
wet na zupelnych laikach.
lIię często jako lek dietetyczny przy wzdęChrost')wski umiłował piękną ksią±kę. Ze8
ciach i złej f.ermentacji w ki.s'l..kach. Ze kiszonstawia on w wyszukany 6posób gatunek paple
ki slt nie tylko najleps,zym i najłatwiejszym
"
~U"'~'b
.;";t J
to'
ru, czcionl'ę, ilustrację i obwolutę, tworząc 2
spo~obem kon.5erwow~ni, a. z;ie~e?i~ na okres .ziNa rynku księgarsk.im ukazał się w prze-, zmagań wojennych pokazują pisarze radz!ec- działa literackiego równocześnie prawdziwy
mowy, lecz. odgrywają rown~ez Ja,k~ś 6 p eq a.l • kładzie na język polski tom .. Nowel Radziec cy walkę narodów ZSRR nie tylko w obronie klejn')t sztuki graficznej.
ną :oJę fizjologiczną. dOWO~ZI. fakt, Ze lud~o s t" kich". Książka składa się z napisanych w życia ale i wartości duchowych 1 moralnych
Na wystawie podziwiamy dużą kolekcję je
Wl.eJska
me
tylko
'
d"
. l eClU
.
i d a ń'
' . . Aktualna I. b oJowa
.
. .
:-!
. kIswnkl
- .
' ągu
lata naa ZImę,
wiec os t a tmm
z:eslęclO
opowa
pLSarzy ludzk<JscL
tema t y k a nowe l go ex l·I b nsow,
'la klO' re o t r·zymywa ł w sW<J. prrvrządza
l ecz rownle?Z na WIO"nę [ w CI
,
,
"
.
. .
. ' .
.
.
. im czasie tyle nagród i które będą zawsze bu
w takiej porze roku. gdy 6"1 już rośliny Ś\... i~że. radzieckIch . . WYJątc~ stanoWIą no:vele Ma- me ~ommeJsUl Ich wartoścI artystycznej. LI- dziły zachwyt b:biJofilów
kolekcjonerów
BARSZCZE
ksyma Gorklcgo, ~p.sane w okreSIe caratu. teraC'! radz eccy nle tworzą martwego sym- grafiki.
kil'l'lonek przyrządza sią najczęściej po· Opowiadania Gorklego .tchnące rewolucyj- bolu ponadczasowego człowieka. Historyczne
Chrost')wski w swym pracowitym iyclu
lewki kwaśne, których najpo-spolits'lym nym romantyzmem I miłością człowieka są tło akcji uwypuklone jest w każdym opowia- II.najdował jes zcze C:las i energię na pracę spo
tyoem 6ą tzw. -barszcze. Rzadko ~t? wie jed: zapowiedzią nowej literatury radzieckIej, daniu.
łeczną, jako organizator życia artys lyCllnego
nak, że nazwa ta pochodzi od roslIny zwanej której realizm nie jest równoznaczny z fotoOficerowie, żołIuerze frontowi I partyW tej dziedzinie był również niezastąpionYI
Barszcz, pospohtej u nas. na wIlgotn;.:ch Ją- kopią życia, a oznacza pokazanie człowieka zancl w opowiadaniach Toł!!l.oja cz;y Szołcho- pełen rozważnej inicjatywy, sprawiedliwy w
n a'5'ói , ktQ.rb~Yl' ~e :Z:~l ~e~~-j' w walce o zmianę otaczającego go 'wiata.
kach · Przodk~wbie ak
we telegrafiści I opowiadania Gorbatowa, ,)c~!I~~ch, nieust~pJiwy w raz powziętych decy
c.ze k apusty 1 ur
w, TO I 1
szo
Mi t
l .
. d'
Al k
Tł'
11
J
ki
zjacłi , precyzyjny w ich wykonaniu.
rośliny. Z cza6em na.zwa rośliny zostala prze. s rzows {le opowla ame
e sego o - 'tary lekarz ~ ~owe Sergiusza
enc e~o,
W latach 1940-44 bierze udział w ruchu
niesiona na potrawy (polewki kwaśne) z kiszo- stoJa, Szołochowa, Erenburga, S!monowa, starzec popełmaJący samobójstwo wraz z zo- oporu, nie pr~erywając równoczesnle
pracy
I1ek roślinnych. Dziś przeto mówimy: barszcz Gorbatowa i innych pisarzy wspÓłczesnych n,,-lekllrką w szpitalu na oczach Niemców, pedagogicznej; szkoli studentów Akadem'i,
kapuściany, buraczany, ogórkowy, a o roślinie dają obraz radzieckiego człowieka .. etach aby nie pracować dla wroga - wszyscy ~ą to
Rok 1945 zastaje go na stanowisku Rekt')ra
"bar~zcz" wiedzą tylk? botanicy. Kwaśne po- wojny z hitleryzmem. Wojna wydobyta I ra iud7.ie historyczni, konkretni, żywi i praw- Akademii Sztuk Pięknych, gdzie dosłownie :z
lewki z kiszonek są uzywane tylko prz~z lud~ dzieckiego człowieka hart i bezwzględność dzlwi
niczego wskrzesza tę zasłużoną uczelni". Rów
. dk
"'1
. E
i Sybel'll Juz
.
..
sro -owpe j ~ Pf ~ocn.eJ t ~oPT k' h nie 'Znaj w walce ale nie zniszczyła w nim humanizPatrlotyzm ich i wiara w m!sjll swego na- nocześnie pracuje pr'ly odbud,)wle życia art y
np. w aryzu 11 mla.s ac w os 1<:
- . S 'cu I u dla drugIego człowieka
d . k'
....
.
ł b ki
stycznegoo.
dl.iemy weklepach i jadlodajniach kwaszo~ej mu I za n { d'
k k t
h l d : 1 'h ro u J~ ze or~amcznle WJąze Sl~ z g.ę o m
kapustv, kwaszonych ogórków, a nawet UlaNa przy a Zle
on re nyc
u 1;1
je
pOCZUCJem solIdarności z gnęblOnyml przez
Nieubłagana śmierć łamie go niespodzlewa~
!lI1l1l1ll1l1l1ll1l1l1l1ll1llUlIIlIlIlIllIlIIlIlIllllllllIlIlI llIIlIllllIlllllIIlIlIUlIIllIlIlIlIIlIUUl1l111111 111111 11 II III IlI1I lIlii 1II11IJ II II II II II II II IIII II II II II II II II IIII hi:Jeryzm innymi narodami. Nie przypadko- nie w połowie rozpoczE:teg') dZieła.
W pierwszej 6ali wystawowej znajduje si~
wo akcja wielu nowel omawianego cyklu od- gablota. W niej poza ocaloną przez ż?n~
bywa się poza granicami ZSRR. Tak np. no- resztą dyplomów listów j pamiątek, umies·zwela Simonową pt. "Swieca" opisuje boha- czono fotografię artysty oraz jeg() narzędzia
terską walkę! m!,:kę cywilnej ludności JUgo-1 pracy: ołówki, rylce, kostki do odbitek i kloStaraniem Domu Wychowania Estetycznego I kazuje się ~ekhstag w. plomieniach. Gr~1 ka sławli w okresie' zaciekłych walk o Belgrad. cek drzewa bukszpan')wego.
4 Techniki przy zakaukazkiej kolei żelaz~ej zor nonada. Niebo na ekra~l1e pokrywa 511j dy- Martyrologia narodu żydOWSkiego znajduje
Mimowoli wzro:>k pow:ra,,? do fotografii, .do
nnizowana została wystawa w wagOnte ko- mem. Efekty W'lIokowe l słuchowe odtwarz~ wyraz we wzruszającej noweli Walentego szlac~etnej sylwetki. "nelklego ar tysty, d') je.lejowym, poświęcona wojnje 1941 - 1945 r. ją w sposób. nie·zwykle .plastycznI: ostatnIe Kata 'ewa pl. OJ'cze nasz".
I g() pięknych wyrazls~ych rąk, ktor~ małymI,
Nad oknami i na ścianach wagonu umleszczo walk.! w Berhrue. Po chWILI obra", 6ię zmienia.
J
".
'. .
t krnchymi narzędziamI stwor'lyły dZ1eła ...
..~owele RadZIeckie dvskonaJ~ przeło:>±one
Dzieła te rozsławiły w świecie dobre Imią
no fotomontaże, schematy, :zdjp,cia, mapy i Swięto Zwycięstwa na Placu Czerwonym. rozmaite dokumenty z ostatniej wojny.
G,rzrt)#) 6alwy honorowe. Róznobarwne rakiety na JęZY~ polski, dostarczą nam rue tylko za- sztuki polskiej i kształcić bE:dą długo dusze
dowolerua artystycznego, ale pogłęb!ll w nas ludzkie _ bo "życie-krótkie, lecz sztuka _
wzlatują do góry.
Na l5'lczególną uwagę zasługuje pan?raJla:
wiarę w człowieka i postęp.
wieczna.
umieszczona w glębi wagonu. W pewnej CbWl
Wagon - wystawa kUrt;tlje po rozmaitych
A. Słucki
Tadeusz Gryglel.
Li gaś.nie światło i na. miniaturowej Icerue u- drogach kolejowych ZSRR.
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Uroczystośt

w Centrali Dyrekcj I

ze Swiętem Odrodzenia 22 lipca nowe Ostrów Wlkp"

w ,gmachu Centrali Dyrekcji Okręgowej Kolei
PaD.6twowych w Łodzi, w przed<l.zie ń Swięt.a,
dn:!a 21 bm. odbyła się uroczystość dekoracji
Krzyżami Zasługi i
MedaLami Zwycięstwa i
Wolności usłużonych
praco'WIlików DOKP
o.ra2; wręczelllie nagród przodownikom pracy.
Jednocz€śnie nastąpiło roz<l.anie dekretów nominacyjnych i awa..nsowych, obowiązujących
od dnia 1 lipca 1948 r, W uroczystości wzięli
ud:z:1.a1 poza reprez~ntanta.mi władz kolejowych prz-edstawiciele Zarządu Okręgowego
Związku Zawodowego Kolejarzy, partii politycznych ,l !prasy.
Krzyże Zasługi otrzymali nal.5tępuJltcy pra·
co'Wll!icy Okręgu: Jagaziak Feliks - rzemieśl
nik Parowozowni Głównej w Częstochowie,
Jankki Stanisław - elektromo!llt~'!r ze 6tacji
Ł6dź-KaJ:ska, Kamin6ki Józef torowy oddziału drogowego z Sieradrua, Mikołajczyk Staruslaw - rz€mieślnik Ile 6tacji Kulno, Pfranger
Stefan - referendarz KP z Częstochowy, Pianik'd Leon - nastawniczy ze stacji Rudniki, Widulińskl WladysIa'w przodownik r.zellllieśl
ników paroworzownl w Slotwinach.
Medale Zwycięstwa 1 WolnoścI przyznane
~tały
n~stępującym
pr,acownikom kolejo'wym: Bodzak Antoni - robo,tnik Gl. \"1arsztatów Waqonowych w Ostrow,iu \ "1 Lkp., Borkow!-ki Michał - kontroler elektrowni z Kars7nic,
Doli!lski Jan - asystel!lt z Warsztatów Drogowych w Skillmieżycach, Glińkowskl Michał kon tro ler ruchu, Gorno WICZ Jan - ro bo tnik z
oddzi'ałll mecbankznego w Kutnie, Jóżwiak
Władysław hamulcowy stacji Kutno, Kaczmarek Józef - adiunkt w warsztatach wago~
nowych w Ostrowiu Wlkp., Kępa Władysław
- uczeń ślusarski, Knot Marian - 6tarszy telt"gra!i5>ta na st. Karsznice, Kowalik Wlilody·
aław sta!1Szy adiunkt Parowozowni Głów
'll-t1j Kart;z.nice, Kujawa Wincenty - za'W1ladowca odcinka silnych prądów w Karsmi<:ach,
Kurland Ludwik - dyspozytor ruchu z Karsz:Le, Lepka Antoni - rzemieślnik parowo,zowlli
Ostrów Wlkp., Milkowski Kazimierz - asy6tell t Oddziału Drogowego z Karsznk, Nowak
Józ'\\f - robotnik ze Skalmierzye, Nowak Jó:te! -przodownik rzemieśln ik ów z Kars7nic,
,pasiak Mieczysław - rzemieślnik z Warsztaló'" Wagonowych Ostrów Wlkp., Patyk Anton] - torowy odcinka drogowego Koluszki,
Piątkowski FelIks - zawiadowca odcinka drogO'fITego z Ostrowia Wlkp., Popławski Faustyn
- kierownik pociągu z KaI"5znic, Puchała Fran
ciszek - 6tarszy adiunkt Warsztatów Wagonowych Ostrów Wlkp., Pytasz Juliusz - starszy adiunkt Wydziału Aprowizacji DOKP, Rosia k Henryk - dyżurny ruchu st. Karsmice,
Rutkiewkz Bole5!aw - 6tarszv. adiunkt st.
Karsznice. Rzęśny Jim - a~v;'tent Wydz~a!u
Aprowizacyjnego DOKP, Sliwiński Tadeusz lekarz rejonowy st. Kalisz, Szabrowi;ki Józefprzodownik rzemieślników Warsztaty Wago-

W PZPB Nr 1 w tkalni na 12 krosnach Qsiągnęła lUaria Pyziak 120.2 proc.,
a Genowefa Korzeruowsl<a 115.9 proc.
Na "szóstkac:1" wyróżniły się Helena
Bogns (143.9 proc.), Fłorent;l'na Wierszeń (125.4 prooc.) i Helena Pałlwwska
(122.1 proc.). Teodora Owczarek (4 kro
sna) uzyskała 141.7 proc. W przędzalni
wysunęła się na czoło Józefa Kucharska
(1"3.9 proc.). Ignacy Nowacki osiągnął
153.9 proc. Józef Wachecki i Stanisława
Tomczak UZYSkali po 148.9 proc.
W PZPB Nr 2 w przędzalni (6 stron)
Janina Mucha uzyskała 135.1 proc., a Jó
zefa Ullwwska 131 proc. Maria Dyksa
(4 strony) osiągnęła 148.7 proc., nlonisiawa Olejniczak 143.4 proc., Apolonia
Sinocha 134.5 proc., a Kazimiera Sygulska (3 strony) 154.6 proc. W tkalni na
"szóstkach" pierwsze miejsce zajął Broulsław Ciuła (170.1 proc.). Maria Skabiak osiągnęła 169.2 proc., },iaria Drelich
163.4 proc., Irenia Drzewiecka 162.4
proc. Władysława Maj (1 krosna) uzyskała 161.7 proc.
W PZPB Nr 3 w tkalni na "szóstkach" l\laria Pry t i Harbara Sznycer
osiągnęły po 166 proc. We współzawod·
nictwie zespołowym zespół Banaszczyka
uzyskał 124.4 proc., wyprzedzając zespół Człapińskiego (118.6 proc.). Zespół
Szelesta (106,7 proc.) wyprzedził zespół
Mamrota (103 proc.). Zespół Bociana
(103.2 proc.) uległ zespołowi Buchnera
(107 proc.). Tkalnia "A" (117.6 proc.)
wyprzedziła tkalnię "B" (101.9 proc.).
W PZPB Nr 4 w przędzalni wyróżniły
się
Antonina Podkowińska
(151.9
proc.), Józefa Pakuła (150 proc.) i Helena Brasiak (149.6 proc.).
W PZPB Nr 5 w tkalni (4 krosna) odznaczKłY się Agnieszka Grabowsita
(184. proc.), Maria Florczak (175.4
proc.), Maria Rakowska (169.9 proc.)
i Maria Deska (165.5 proc.). Władysław
Szymor osiągnął 169.9 proc.
W PZPB Nr 6 w tkalni na "sz6stkach" uzyskała Feliksa Marciniec 162.1
proc., B. Józefa Głogowska 161.3 proc.
Emilia Janiszewska (4 krosna) osią~ę·
la 171.6 proc., a Kazimiera Górecka
163.1 roc. W
za1ni 750 wrzec,)

Okręgowej

;,'~
ł

, Często uskarżamy się na złe traktow'l
nie ze strony ek::>pedier:tów sk\e'Powx~)1!
na obsługę powolną i 11ledorz~cz~ .. \',?~
miło nam donieść, że przynaJm11leJ Jesl1
chodzi o Powszechne Domy Towarow~
_ tych skarg tudzle~ żalów ~uż nie; b~
dzie. w wyniku bOWIem akcJl wspołza
wodnictwa pracy, podjętej prze~ pracow
ników w.w. instytucji - kupu.1~cy zyskUJą obsługę szybką i uprzejmą pod
hasłem: "Rlient - nasz pan"
P.S. Inicjatywę P.D.T. polecanly. go~
co przedsiębiorstwom handlowym l społ
dzielniom prY'lVatnym, tym zwłaszcza, w
których _ njewi~domo dlaczeg~ - p~
nuje zasada: "klient - nasz weprzyj;),
ciel"

KP VI Łttdz

nista!Z Parowozowni Ostrów Wlkp., Płócl~nnik
Józef -;- prZQdownik rzemi,eślników :% Wart',z·
tatów Głównych 2 Ostrowia Wlkp" Wyka
Jan":' rzerni,eślnik z Wars,zta tów Elektrotech·
nieznych w Widzewie, Salonik Stan i51aw robotllik Parowozowni Głównej w Łod1Ji i Konarski MaksymHian - przodownik lobotników Od<::inka Dr~gowego Ostrę6zów.

Wojda Wada", - maszyn:sta parowozowni Karsznke I Zieliński Józef - za<stępca naczelruika Biura Kontroli Dochodów DOKP.
'
Wartc,<::iowe upominki w formie zegarków
i Towerów otrzymało 6-ciu przodowników pracy: Ka,i.zer Józe1 - rzemieślnik z Parowozowni
Głównej Karsa:nice, Zymelko Antoni masz y-

pOUJrotetrn

"Kl.ent - nasz pan"

'dznaczenia i nagrody dla przodo'\vników pracy
." w %Wl~u

tę j Z

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

Palac Jeszcze

dzieci

s~ę

ten nie

uro~z' ł. ..

Ob. Aura ma wielkie kłopoty II zawodowymi malkontentami. W okresie przydługie
go zacbmurzenia. 1 temperatury raczej umiar

kowa.ne.1 wzdychali:

Przy lrak/adach PZPD~
N T 1, w pałacu po/abI)'"
wnekim, wzniesionym z
wyzysku pracy robotniczej, dziś mieścI się kom
fortowy żłobek. Radosny
gwar I ,śmiech dziecięcy
ozbrzmiewa w pięknym
malowniczym ogrodzie
wśród jasnych, sloneczol
nych sal pałacu - żłobka.

_ CO ZA CHOLERNA POGODA I KIEDY 1;111;1 WRESZCIE OCIEPLI I ZAZNA
CZŁOWIEK PELNI LATA?

Obecnie, w zwilj.:<:ku II "nastaniem" wca.le pięknego wyżu ba,roroetrycznego i temperatlU'Y od 25 do 30 stopni Celsjusza, ciż sa·
mi malkonten{,'! wyrzekają.:
- CO ZA CHOLERNA POGODA! UPA.!.
JAKBY PIEC ROZŁUPAŁ I PO PROSTU
W~CIEC SIĘ MOżNA ...
Łodz!an 4n,
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Dzielnico studiów powstanie

"PI iastecz .

Iii

~ !ŁodzI

,

e yl ckie"w r lnie' ci

Projekty Uniwersytetu Łódzkiego I Wydz!ału Planowan:a

z

inicjatywy Wydziału Planowania Zarządu Miejskiego i władz Uniwersytetu
Łódzkiego, w centrum Łodzi powstanie
t. zw. "miasteczko uniwersyteckie". skupiające wszystkie wydziały U. L.
Teren ten zamknięty jest ulicamiNaruto
wicza, Uniwersytecką Nowotki i Konstytucyjną w rejonie Radiostacji. Wydziały
U. L. łfJcznie z domami akademickimi i profeSOl'skimi staną tam wśród zieleńców
i parków na obszernych placat;h, przy
czym budynki każdego wydziału będą mieŚclĆ się obok siebie.

na piecza nad wykonaniem prac będzie spo-I
czywała w rękach ID Ł.
Przy rozpatrywaniu szkicowego projektu
miasteczka uniwersyteckiego w Łodzi brano pod uwagę cały szereg istotnych przycz~rn.

P09zątkowo

Ważnym wzg.1ędem ekonomicznym, był r6wnież fakt istnienia już wielu budynków uniwersyteckich w Łodzi, istniejąca już siea

elektryczna. wodociągowa i gazowa.
Całość wykonania projektu przewidziana
j~st. .na ok.res 20-letni! co w życiu. mias~
me J~st. ol,res~m ~l~gIm. Natur~lll1e r~al.l
zowa~ Sle bę~zle plolekt etapamI, zale~le
od hlerarchu potrze? Przed~ wszystkim
bu.dowane będą obJekty, .zwlązane z wydZ.Ia}e!ll !lledycz.nJ7l1. Wydział ten ~ naszym
~lescIe Jest na~wlę.kszym w krajU ośrod~ler:n kształcema lekarz'y. i ~l~tego uznano,
ze Jego potrzeby są naJPllmeJsze.
Dotychczasowe prace Wyd21ialu Planowania związane z urządzeruem miasteczka uniwersyteckiego miały charakterog6lny. Projekty szczegółowe będą przedmiotem specjalnego konkursu, którv zostanie ogłoszony
llajprawdopodobniej W październiku br.
Władze centralne w najbliższym czasie
zajmą stanowiska wobec projektów przedstawionych przez UnhlJersvtet Lórlzld i
uzgodnionych z Wydziałem PlanowDnia.
M. Z.

zamier~ano urzą~zeni.e

tałl:Iego o~rodka. po~ LodZl~

VI

ŁagIewlll-

kach. PrOjekt ten .mlał S\,:o~e d,?~re strony
- teren ~ wyso.klCh włas~lwosclach zd~ov-;otnych, Jednakze prz~wazyły wz~lędy ~yClOwe oraz. praktyczn.e l postan?WlOnO mlast~czko umwersyteckIe stwC?rzyc w cent.t;um
mIasta. Za ta~ą. koncepcJ~. przemawH~ły
ł przede wszystkim względy sCIsłego pOWIąSZ,klCowy prOjekt nuasteczlm. ullIwersy- zallia ośrodka naukoweO'o z życiem miasta,
tac1nego zos~ał opra~owany w r~ku. Ubl~- następnie _ nadanie wfelkomiejskiego chagłym. Obec~le W~dZIa.ł ~lanowa!lla l. UD~: 'rakteru dzielnicy naukowej, wreszcie fakt,
wersyte~ dązą, dp Jak naJszybs7.eJ re~hza.cJ~ że 60 pr<JCent młodzieży studiują.cej - to
tego. dZleła. Ulllwer~ytet przeds\ęwz~ął ]UZ mieszkallcy Łodzi. W ten sposób zakwatek~okl c~lem uzyskallla ry~~łego zatwIerd~~- rowanie uczącej się młodzieży akademima prOjektu przez czynlllki rzadowe. Ogol- ckiej częściowo może być rozwiązane. Dalej,
ważnym względem jest fakt, że część młodzieży jest zatrudniona w instytucjach łódz
ldch i dojazd do pracy utrudniał by naukę,
a jedno cze~llie pralctykę w czasie studiów.

.

..

I

.

R. i~ P. D.

wyróżniły się Maria Haf (149 proc.),
Stanisława Szyd.lowska (147.9 proc.) i
Emilia Woźlliakowska (145.9 proc.).
W PZPB Nr 7 w przędzalni (780
wrzec.) osiągnęła Apolonia Stanisław
ska 166 proc., a Maria Wituła 159.4 proc.
W tkalni na "czwórkach" odznaczyły się

..

~

ba o dzieci Iii

frzYeotowan~a

do nowego roku

Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzie
ci czyni już cały szereg przygotowań na
dzień 1 września, dzień rozpoczęcia nowego
roku szkolnego.
W dniu tym otworzona zostanie ~~ga
jedenastoletnia szkoła podstawowa SWIecka RTPD. Mieścić się ona będzie w przygotowanym na ten cel budynku przy ul. Lima
nowskiego 124. Zapisy do szkoły tej, która
pomieści 500 dzieci, rozpoczną się od dnia
1 sierpnia br. Lącznie z pierwszą szkołą
RTPD na ul. Jaracza, gdzie zapisy zostały
już wobec kompletu zgłaszających się skoll
czone, do obu szkół RTPD-wskich uczę
szczać będzie 1000 dzieci.
Dyrektorem nowej szkoły na Limanowsbego został ob. Linkowski Józef, szkoły
na Jaracza ob. Błaszkiewicz Ignacy.
Wraz z nauką dostarczy RTPD dzieciom

szl{Olne~o

łódzkim

kilku nowych świetlic. gdzie mło
dzież spędzać będzie czas po godzinach ~zkol
nych. Dla najmłodszych swych wychowanków otwiera RTPD nowe przedszkole przy
ul. LimanOWSkiego 124.
Na dzień 1 września rozszerzony zostanie
Dom Dziecka przy ul. Marysillskiej 100, w
którym
zamieszka 120 wychowanków.
Chcącej się uczyć, a nie mającej do tego
warunków mieszkaniowych młodzieży, pomyślałQ RTPD przygotowując w Rogach
bursę dla uczniów i uczenic, którzy przyjeż
dżać będą do szkół łódzkich.
W RTPD nie zapomina się również o kulturalnych potrzebach najmłodszych naszego miasta. Dotychczasowy teatrzyk kukieł
kowy tak lubiany przez dz'eci Łodzi z powodu szczupłości lokalu w którym s'ę dotychczas znajdował, przeniesiony zostaje do du
żej sali na hl. Kopernika 16.
(s)

Józefa Talar (169.4 proc.) i Helena Kopacz (168.1 proc.).
W PZPR Nr 8 w przędzalni (920
wrzec,) Zofia Brożyńska uzyskała 164
proc., a Aurelia Majewska 162 proc.
W PZPR Nr 9 w tkalni (6 krosien)
pierwsze miejsce zajęła Feliksa Pakulska (162.8 proc.), Józef Zakrzewski osią
gnął 160.3 proc., Maria Tomczyk uzyska
ła 158.5 proc., Jadwiga Treda 155 proc.
W przędzalni (762 wrzec.) wyróżniły się
Krystyna Ludwiczak (152.4 proc.) i Jadwiga Woźniak (149.7 proc.).
W PZPB Nr H tkaczka Józefa Miksa
uzyskała na 6 krosnach 146 proc. W prz}!
dzalni wyróżniła się Wacława Główczyn
ska (846 wrzec. - 166 proc.).
•
W PZPB Nr 13 w przędzalni (800
wrzec.) odznaczyły się Katarzyna :Rargier (143 proc.) i Stanisława Kasprzak
(140 proc.). Władysława Pawłov..-ska
(872 wrzec.) osiągnęła 134 proc.
Filmy dla dzieci i młodzieży w kinie "Hel"
W PZPB Nr 22 w przędzalni (3 stroNależy z uznaniem powitać słuszną ini- wiedniego filmu pod względem wychowany) Władysława Mamrot i Stanisława
cjatywę Filmu Polsldego w ni'1szym mie- czym i oświatowym.
,
Jeżak o Sią.gnęły po 176.1 proc., a Karoliście. Nareszcie bowiem oddano jedno kino
Od paru dni w kinie ,.Hel" wyświetlany
na Gogolewska
i Feliksa Sobczak
- "Hel" przy uL Legionów wyłącznie na jest piękny radziecki film - bajka p. t.
(4 strony) po 153.5 proc.
wyświetlanie filmów dla dzieci i młodzieży. "Konik Garbusek", który cieszy się ogromW PZPB w Pabianicach w tl.alni osią
Sprawa ta niejednokrotnie była porusz&.- ną frekwencją, mimo lata. W najblj~;szych
gnęła Alfreda Laiuszkiewicz na 8 krosna w naszym piśmie, do którego często na- dniach na ekran kina wejdzie film również
Iłach 183.9 proc., a Rutkowska Aurelia
J<ływały skar!?i na\yE't ze . strony mło~ież'y dla dzieci. - , "Urwis 0:nyr.osz".
.
na 6 krosnach 161.9 proc. Na "czwóruo lat 18, ktora me znaJdowała dla SIebIe
Ceny blletow dla dZIeCI l młodzlf'.ŻY wykach" wyróżniły się Franciszka Sztama
w wielu kinach Lodzi ani jednego odpo- I noszą 25 zł, a dla dorosłych - 50 zł. (m)
(1'i0.4 proc.) i Józefa Barańska (165.2
proc.). W przędzalni odznaczyła się Helena Sroka (720 Wl'Zec. - 140.4 proc.).~,.
W pzpn w Rudzie Pabianickiej w
:1"
tkalni na lO krosnach uzyskała Boles}aIII.
.
wa Nowale 160 proc., a Bronisława
W lokalu Izby Rzem.ieślniczej przy ul. Mo- jący na każdego rzemieślnika obowiązek naleFrontc:r..ak 158 proc. Zenobia Sawiclm
niuszki 8, odbyło 5ię zebrarue preze6ów i kle- żeni'! do cechu,
(8 krosien) osiągnęła 158 proc., a Zofia
rowr,jków biur Powiatowych i Grodz,kich
POCZąW05Zy już od 1 sierpnia br. zgodnie 7.
Niewi:ulomslca 160 proc. Na "szóstkach"
Związków Cechów Rzemieślniczych oraz obec- tym lozporządzenie m, województwo łódzkie
odznaczyły się
Krystyna Wlazło (]64
nie mianowanych komisarycznych zarządów zamiast 16-tu powiatowych i grodzkich związ
proc.) i Aniela Pęczkowska (160.2
f Okręgowych Związków i Cechów Rzemieślni- ków cechów będzie mialo 9 Okręgowych
proc.). W przędzalni (3 strony) wyróżI czych, Celem Zjazdu było wprowadzenie no- Zw ią.zków Cechów, obejmujących 172 cechy.
niły się Maria Mikulska (178 proc.) i
wej organ,izacji rzemiosła, która w myśl De·
Na Zjeżdzi€ omówiono szczegółowo now~
Leokf\.dia Bogdańska (175 roc..
kretu o częściowej zmiarue prawa przemysło- zmiany i 6ta1Uty oraz lokalna warunk.i techiiiiii. . . .iiiiim• • • • • • • • •iiiiii••••••••••••••• wego, wprowadza. przymus cechowy, iIlakła.da- niczn.e reoraani.zaeii.
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Je~!lOŚĆ mlodzaeży
stała się

Zjednoczona młodzież polska w ofiarnym
trudzie I• we wspólnym wysiłku pracować
będzie ze wzmożonq energią dla dobra
rozkwitu Polski luduwej

_R_o_z_flJ_,_q~s_h_u;.....;;l~ą~_ _..;;;.~_'..;;..e~~eąo
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Defil~da

faktem

Wielkie dni wrodaw&k,i~ są już poza nami.
Na Kongresie Zjednoczeniowym powstała jedna organizacja młodzieży - ZWIĄZEK Mł.O
DZIEZY POLSKIEJ. WHaliśmy te uchwały z ra
dośdą. Dzi,e ń ten był ocz,e kiwany od dawna
pr.z-ez członków wszystkich organiz,a cji mło
dzieżowych. W ypowiadali się na ten temat na
"mach "Trybuny" byli OM TUR-owcy, ZWMtJwcy i Widarze. Wydźwięk wszystkich wypowiedzi był jednak~: "Związek Młodzieży Poj
skiej to nasze wspólne zwycięstwo".

'.1o!ska man

lutro

n swaulic c

feshl~e

.~erce rosło ~ du~a rozpi.e~ała, gdy przyg~ą- lnach, kt6re pozostały

rc

wol e pokonan"a wszelkich

tru~Jlości

niekt6rych py mł0dzieżv wiejskiej, prezentujące wszystkie
dahsmy się defIladZIe młodzlezy we wrOCławIU., miejscach.
nieomal stroje regionałne w Polsce.
Defilada ta zorganizowana została z okazji I Wszyscy pragnęli widzie~ defilującą młoNiE'kłamany podziw i niesłychany entuzjazDl
KONKRESU POł,_'\C7E~-IIOWEGO orqC!l!izaci i I dzież.
budziła męska i silna postawa chłopc6w oru
młodzieżowych i zwi~ zanego z tym OgólnopolBo też było co oglądać.
dorodne dziewczęta w kostiumarh sportowych.
skiego Zlotu Młodzieży.
Minuta upływała za minutą, godzina za goU większości już trudno było doszukać ,
Choć piękne były rozwiane sztandary mło-. dziną, a wcią.ż wyłani~ly się w dali coraz to no- śladów niedokarmienia z lat wojny. Dobrze wy..
Obecnie po Ko.ngresie mamy l'uż t ...., orga- dzieży, zakwitaj!}ce r1<'ącymi oczy gamaml we l. nowe k o1umny m Iod zlezy.
. .
kształcone nu'ę<'
'
i ener~me, z d rowa opal
emzna
ni.zację, która wzięła 'l ws'z ystkich organ izacji harw na rozległych Illicach i placach polskiego
Szli ZMP-owcy daWID ZWM-owcy, OM giczna postawa charakteryzowała znakoml..
ich najlepsze tradycje, o-rlrzucając zdecydowa- Wrocławia, to jednak nie wywierały najsilniej- TUR-owcy, Wiciarze i demokl'ari - dzij odzia- tą większość defilUjących.
nie dotychczasowe błędy. ZMP Jstnieje i po. d k
. l
bl'
A
l d
t
j
d i ż
siada _swój statut i dekla, rację ideowo-pro gra- szego wraź('uia api kol~rowe sztandary ,ani po- Dl JUz Je na owo w ZIe oną
uzę 'l czerwony
wyg ą zewnę rZl1y nasze. mlo z e y jest
mową, którą będziemy omawiać w przyszłych I mysłow~ transparenty l karykatur!, .ale pl'zedo krawat, dzierżąc w ręku herby swoich rodzin- lepszym świadectwem tego, co demokracja polnumerach "Trybuny". Blędem byłoby jednak Wszyst~lm <?ZŁO~EK. A wrazeme to było uych miast, proporce. narzędzia pracy, kilofy. ska zrobiła w ciąg\! minionego trzylecia, nli
sądzić, że :zjednoczenie ruchu młodzieżowego napra" dę ~le~ospohte.
....
łopaty, lampy gÓTnicze, kil'lnie, młoty itp. !l1b jakiekOlwiek inne, "papierowe" argumenty.
w Polsce to już pełne zwycięstwo. Przeciwnie.
WroełaWl~Dle, .których dZ.leslątln tySlęC:f wy- przybory sportowe. I:lz1i SP-owcy - "Słuzha
Ze Szczcl!'ólnym entuzjazmem
przyjmowała
Wi,e lkie jesZC.Z€ zadania stoją przed nami i Ile~ło. na. l1~ICę miasta, ~łabll .pod pal1l;cyml ~ro- Polsce" - demonstrując wyniki już W prar.y publicznoM (zwłaszcza płci żeńskiej) młodziej
wiele walki o realizację tych zadań. Zadania mlemaml lIpcowego. f'łon c.a, me 1,a"łomptf'~0 zp.iI osiągnięte, lipiewaj:j.c mocnym męskim głosem wojRkową podchorążych szkól ofioerskich
te z pe'WIlośc.ią wypełnimy. Wypełnimy je sku- ną chmurką. Ale lllkt me ust~pował. ROiło Się pieśni demokracji polskiej i wznosząc bojowe wRzystkich rodzajów broni a między nimi przytecz.n.i€j, niż dotychczas 4 organizacje je wv- 0d ludzi w oknach i n~ bRlkonach, na dacha_ch hasła. Szli uczniowie SPP Rzkół P,,,
szłych lotników i marynarzy.
•
pełniały, bo JEDNOSC: Mł.ODZIEZY STAŁA ~ nawet w domach zru,lnowanych. poszczerblO- bien~a Przemy~łowego,. harr.crz~, szli młodzi
Rzeczą., rzucają.cą się w oczy było to - je
SIĘ FAKTEM.
I nych przez wojnę, w wybit.yrh oknach, na rui- górmcy w 8WOlCh strOJach grómczych, szły gru- olbrzymia ta masa młodzieży - około 50.000
n _ _ nllllllilMllII_IIII_IIIl_III1_III1_llII_III1_IlU..,...I1I1_IIIl_IIII_I1I1_IIII_IIlI_IIII_IIII-1111_ _ 1111_1111-111:_1111_11 osób, stanowiła jednolitą i zgodną. całoM bez
względu na to, czy wywodziła się ona z miasta,
czy ze wsi, z Waszawy, Krakowa, czy Ziem Odzyskanych. Ulice Wrocławia raz po raz rozbrzmiewały okrzykami: "Warszawa pozdrawia
Wrocław", "Poznań pozdrawia Łódź" itd.
' 1
Demon"tracja wrocławska była więo r6wnież wspaniałą ilustracją.
zwartości nie tylko
organizacyjnej, ale i ideologieznE'j młodego poDawniej
Wojewódzka Szkoła organiza-l PTawdę poznałem hif'torię i geografię Pols ki, t.u PPR 7.nłatwily dla matki jego utrz'y'manie na kolenia w Polsce. Pokolenia, kt6re wie, po co
cyjna Zwią,zku Walki :r.lłodych. Dziś Ośro- po TaZ piArw~zy zptknąłpm się z ekonomią pO-, rzas tTwania kUTRu, a on może się uczye swo- żyje, wie, że jest społeczeństwu potrzebne, że
dek Szkolenia referentów kulturalno - wycho- lityczną. która mnia bardzo zainteresowała. By hoilnie. KrzyżanowF>ki bardzo mu parnago,. Du- jest naprawdę przyszłością narodu i że przed
wawczych Pow. Org. "Sł. Polsce".
łem w Anglii
we Fl'IlIl('ji, znam dobrze język 7.vm, jak t.:vicrdzi, osiągnięriem
j eRt pozna- nim stoj:} otworpm drogi, wiodące prawem r6wTrzeba Ż~"Ć chwilą. bieżącą. Trzeba zawsze anll'iclski. fr,nncuRki i rOR:VRjki. Mó głbym prn- r:ie języka ojczystego i nauczl'nie się pi~ania. nego startu na wllzystkie szczeble hierarchii
pracowae nad tymi kadrami ludzi, na których rowae jako tłumacz, jPdna k wolę pracę w S.P. "Tu, na tym kursie dopiero zrozumiałem, ile społE'cznej.
I jeszcze jedno.
Polska czeka_ - tłumaczy mi ktoś z kierownic-, Odpowiru1R mi tR dyscyplina, przvjp.mne stosu n jeszcze mUR7ę aię uczy~ i jak miło je~t poznRtwa szkoły_ A wreszcie, czy S.P. to nie ,.nasze ki koleżeńqkio i cnłe to życie. ~~dzę, iż będę ~ać roraz to nowe r:r.eczy i nowe dziedziny
Demonstracja wrocławska była wspaniałym
dziecko" f Musim:v więc o nie dbać. W Polsce ' sczęśJiwy, gdy zostanę in~truktorem w S.P.
nRuki. S:;td"ę, że w S.P. hędzie tak SRmo mi!o, dowodem solidarności międzynarodowej naszej
~najdują się 3 podo~ne ośrodki. W ~rako:~vi~
Teraz opowiar1A. kol. Dzicpak Jó?:óf. _ Po- jnk w Rzkolf' i d1!l.tego riE'~zę się, że bpdę mIał młOdzieży.
,lest ośroilek szkolo?:a r eferentów eWld~ncJ.1 l chodzę ze wsi Piątk6w. ZaWRze chlllaJem ~ję tak~ dobrą. pracę" - kończy kol. Galiński.
Przyjęcie, zgotowane delegacji młodzieży buł
poboru, fi ~ • LubhllCU, referent6w śW1etllco- , UC7.:Vć, j ednak przed woinIJ. w nl1Rzej wsi hyła
.lako z o~tatnim rozmawiam z kol. JęilTllsem garskiej, okrzyld "bractwo _ jednota" mM·w:vch. Młof! :m'z z Brygad S.P, czeka na tych tylko 4-klasowa szkoła. Potem tr:wha było płR- .Tanrm z wo;cwóClztwa Riałost.oc'kiE'!1;o.
Praco- dzieży ~zeskiej i wiele innY('h tego rodzaju fal)
młodyc~, w~Rzkolonych kier.owników, k.tórzy I c'ie po 3 zł. mif'~ięrznie. Mimo, iż była: to dla wałpm oT'owiaila - w zarząr1zie gmi.nnym tów świailczy o t.ym, że idea demokratycznej
po ukonczomu szkół natychnl1ast przystąpIą. do \ moich rodziców hnrdzo wyRo'ka ~llmu, UkOllCZY- w Chajn6wcp od Hl45 T.. 'la dohrą. pracę zORta- solidarności międzynarodowej toruje sobie co
prar::r w ch ar aU erze zastępców dowódców kom-I' łem 7 kla~ szkoły p0wS7bChnl'j. Tymczasem oj- ł rm prz('nipsiony nR przE'woilniczą.cego Zarządu raz silniej drogę zarówno w naszym społecze11stwie, jak j wśród naszych sojuszników •
panu.
.
...
•
_
ciec umarł, a ja-musiałem zajll-ć Rię go~poda.r- Po'Wiatowef!o w Angustowie.
. Na~tępnych InformaCJI udZIela mI kle~ow- st.wem. W 1945 roku wstą.pif'm do Z.W.M. ,.WiPraca Jiyła illR mnie hardzo ciężlta . 'Mam
Uroczystość wro~awska nie
była
zwykłą
mk . szk~ły kol: A!eksander Me:ker. Od ~llego; ci". Koło nasze cie~zyło się nailcpsźą. opinią. ~końrzonp tvlko 4. kla"v nkolv powf'zerhnej. im1He7.a poJitVC'lną. W ą:iclzie oTla no pistorli
rlowIa,ilu,lcmy .'Hę, ze w szkole Jest obce.me ~~ 'IV województwie Tzeszowskim. 'Może właśnie .Teiln~'k chcę' pmrownć ~§l'ód młoilzieży. Wiem, młodzieży polskiej j do historii demokracji pol. k?lego~ "! Wieku od lR d~ 28 la.t. MlJ~o. lZ f rJlatpg'o 'Zarząil Woj cwórhki wYi'ł<>legował mnie 7P młoilzif'z ma. dzi§ jeszoz!' barilzo nis'ki po- Skiej jako fakt dziejowy o wielkim znaczenilL
ZJechalI SIę tu do nas z rałeJ P01Rkl, z róznych na ten kur~. Rarilzo sie Z t('~o cieszę.. Ziemi zif/m. Mnsi'nv zrohić w"7.vstko. Ithy ten poziom
W.L.
organizacji, . mimo, ~ż B~ tu ludzie. posiadajacy jPst mało, Dla mnie i illA. siostr~' i tRk nie star- poilnirM_ ~arl7,". a właśriwe jl'~trm pewny, że
v
wykształcc1l1e ~rednle l trwy, co m~.lą ~ kl. szko, rzy. Wiem. że po ukończ/lniu tego kurm. poza po ul(Ol,pz cn iu kunm hęrl~ mógł poważnie prz ty powszechneJ, - wszyscy cZUJą. SIę bardzo ilościa wa.domości hęile miał Tównirż zawóil i r7ynie sie do tcgc>. Nnuka Tlorz~tkowo szła mi
b~ilę trudno ni~ nziwneg-o) , ale wzięłrm się energicz
elobrze. Zresztą. por~zma:viajcie z kolegami, ~ni to tRld, kt'\ry mi barrizo odnowiada Wam na pe,,!no (~UZO mek?,w;ych rzeczy .powle- · pracowA.6 dla nobra ogńlu. Chorhy knrs trwa.ł ni" do rohoty i teTaz je~t zUT'płniE' nohrze. Nidzę.. Z.ę.pewr.m.am,.
z.e .O('zYWI§Cle z tegQ me zre- I nie wiem J'Rk dłuO'o, ('ho,~hy nauka hvła hardzo gdv. nie w,.-twaTz~ło sil<' f'ztucznpgo d:Vf'tan~u w
N
d k
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Łódzka Kom:\Sja
Wczasów Młodzieżowych
zy~nuJę.
l~ mll1('] .Je ~R .proszę o. 1er era ciężka, muszę 2;0 skończyć. Na knrf'ie czuję się na~zri organizar;i mi~,lzy kierownirtwem a młodzieży zorganizowenej podaje do wiadomoo JcszrzB kIlka. wY.l.aśmeń:.
nobrzf'. lcpiej niż w domu. Mił(' .ir~t. współży- P7łonkami. Alp W7.flrrm naprawdę dobrego współ.
.
- PowiedZCIe mI, ?O SIę tu robI?
cie z kol~!!ami i z kif'Towni(·twem . 1\"'Rm przy- źyr;a jest nasz kms.
5ci.~e~iedzielę, dnia 25 lipca o godz. 9-ej r<'!no
Kol. Merker oDowlada chętnie.
szł0M pT7('iI sobą - a to najwa7.niejs7e.
Tak, tak, - ź<,gnah mnie koledzy, - jeże- w lokalu Zarządu Łódzkiego ZMP. Plac Zwy- O. god~. 6.30 p().hudl~a, ~otem mycie,
Z kolei opowiada kol. Galiński Eelmnnd. li nRpi~zP('ie coś o nas ilo ~azety, to nie npo- cięstwa Nr 13 odbędz,ie się zebranie wszystA~rZ!!tame, glmnast:-:ka l ~ma.daTIle .. Teraz do- Łamana polszczyzna świarlcz~', iż jest Butoch- minajrie toż o naf'zym kiPTownic.twie. Lnbimy kich wczasowiczów 3-go turnusu od l-go do
plero roznoczyna Się pracowIty dZIeń. Przed t
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poł.udniem
. .. mamy 5 g.odzin zaJ';6, potem .półto- N?lPeemmcy' nrl.zee po~vwo.2nlaall' mnlleO':~I'C,alpowp;:'ol"':.,·rkzuecl.}T]fllela?te~ Wf'zy~ nm ez WYJIl m"'ą om nam Je norze~-SIerpn ie o
strOD1a Morskiego do M;ę>
u
"
n
"
'li e koleąrmi. Vlvkładow~arnl 1 SeminnrZVSta""; dzyzdro;u
reJ godZlnv przp.rwy 1 zn6w !'l godZiny zaJęć po
.
. . ' , ..
h
. B ~
ił'
J •
południowych. O goilz. 18-tci kolacja i do 22 f10 Język ten był mu. ąupełn'e ol'>cy. ,~eunak <a pT7:v;aclń1TIl1 l W: C ownw~rml.
nrll70 ZlęNa zebraniu zo5taną podane ' dokładne lnfor
I.
ś"
.
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rzuł SIę zawsze Pula 1{1('m.
Od 1947 ". Jest w knją.c za wiłą rozmowę i :i:y('Z~C powoilz~nia w macie o termInIe wyjazdu i obollach.
cZ;J..s ':0 ny po wlęcon y . ~a nan ę i . zaJęeia ZW'M-ic_ Mówi. że bardzo chr\iał się ucz~ć. Rle nHurp i pra~v 7.eg'n6m t.ych, w któryrh otoczeNiepr'lybycie lub spóźnienie 5 i ę spowoduje
śWletlI_cowe ~huka 1)dZI;-l!
sle. na kursl.e
na 3 musiał
ntrz'l"mvwa6
matkę.
i _
nin_ miło
Rpędziłam
czas.
~krpślenie
z li
Y_
kandvd~tów
Idp.olIJglczno
- pohtY<l.Zny,
____
-.;"_,;,..
_
_..;.._'l'eraz
_ _ organizacja
____.;..._
_ _....;...;..
_ _ _pewiAn
____
_________
_____
_f; t_
_ _ _ _ _ na
_ _obozy.
_ _ __
jeszcze
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lołodzieżowe

I

zasailm~ze,

ilzlały:

w skład kt6rego wchodzą. historia Pohki, ekonomia polityczna, za!;A.dnienia ~ycia współczes.
nego i zagadnienia młodzicżo1<'e, 2) organizacja
i metodyka pracy wśróel młodzieży. 3) P.W. i
W.F., tj. wy~zkolenie terenowe i strzeleckie,
' musztra. służba wewnętrzna, gimnastyka, gry
ł zahawy i wielohój junacki.
Młodzież uczy się ba"dzo chętnie. ZOTganizozowane zost<:lo wS'1ó'o:awodr<ictwo w nau('e. D'1
niedawna pr~'l'D wodziła VI drllżyna im. Hanki
Sawirkiej. obecnie wyprzAdział ją. I drużyna
im. Ka.rolR Marksa.
PrzepuRtki dO~tRh junacy raz w tygodniu
- w niedzielę. Jednak każily musi sobie na to
nsłużye. Przed otrzymaniem przepustki kandvdat musi odpowieilzief) na trzy pytaniR Z dziedziny naukowej. Dobra odpowiedź określa czas,
na jaki zostanie wydana pl·zepustka.
- ('o robi żołnierz na wRTcie, gdy mu wróhel siuda na bagnecief .- śpi Obywat.elu
Komp.nilanri e - pada kr6tk,t, ale tre§ciwa odpowiedź. Dobrze. -'- Przepll~tka zapewniona.
- Ale porozmawiajci'l z chłopcami _ przy
pomina , mi raz jeszczA komenilant szltoty. Wyrhod7.ę aD "grodu, w którym młodzipż gra właś
nie w siatkówkę. PierwRzy z koleg6w, z którym
rozmawiam, Konrad Kr7.yŻ:lnowski, jest pełen
E'ntuzjazmu: ByłE'm w Toruniu przewoilnic7.ącym miejskiego koła terenowego, często wygłaszdrm r cfel'nty, ale muszę przyznae, że nie
tvlko kclE'd7.v ich nio r07l1mieli I ; " również
(';z~sto rowtar z~łem utart.e frR 7.e~y, częst.o przekony",ałeTIl luilzi O rzeczach, kt.6rych i ja dokladnie nie rozumiałem. Kurs i nauka 8~ dla
mnie czymś zuvełnie nowym. Tu dopiero na
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Zlot Solholóu;
dz~a: młodzieży

5& nar dów

a

ze

świata

Nie potrafię zrozumieć, co wpłyn Qło na przed oczami. Nie_ Nie umiem sobie tego I Jednak ,wracamy znów do cyfr. "Czy mofakt, iż tak olbrzymia impreza, .iaką był wyobrazić.
żecie sobie wyobrazić ten potężny widok
Zlot Sokołów w Pradze, znalazta stosunko- Sześćset tysięcy. -- Czy to możliwe? gdy na stadion wbiega odrazu 30 tysięcy
wo mały odgłos w naszym kraju. Nas. młoA jednak możliwe. Tyle osób uczestniczy- ludzi"? Nie, faktycznie trudne to trochę
dzież, szczególnie interesuje to, czym żyj!ł ło \V Zlocie Ogólr.okrajowego Towarzystwa zadanie dla mej wyobraźni. Ale jeszcze jednasi rówieśnicy w innych krajach_ Od nich Gimnastycznego -- Sol{ół.
nej rzeczy nie wolno zapomnieć. 'Zlot Sokolczęeto możemy się uczyć rzeczy dobrych, a
Olbrzymia. choć obiektywnie niewielka ski jeszcze raz wykazał. że młodzież nie
z ich błędów wyciągamy odpowiednie wnio- była też cyfra ,,56", określająca ilość chce antagonizmów narodowych. Mimo tej
ski dla naszego postępowania. Z pośród panstw biorących udział w Zlocie. Nie za- olbrzymiej ilości ludzi, mówiących różnymi
wielu państw, do jednego z najbliższych brakło tu oczvwiście Polaków. Było ich na- językami, poshłdajClcych nieJednokrotnie
nam należy Czechosłowacja. Wpływa na to wet 800, 5.000 Jugosłowian i 500 delegatów różny kolor skóry, różnie się ubieraiących,
pokrewielJ.stwo ustrojów. wspólna granica i ZSRR Tylko? Czemu tak mało? -- Mało? odczuwaliśmy jakClś wspólną więź. Trudno
silna więź ekonomiczna i gospodarcza, któ- śmieje się kol. Dołowy. Absolutnie wystar- to wytłumaczyć, lecz nie raz odnosiło się
rej Czesi zawdzięczają dostęp do Morza czyło .. aby wykaz~ć, że ich pa~stwo I!0sia- wrażenie, że ~en cz~ ów kolega mówi naBałtyckiego, a my wiele maszyn. tanie obu- da na]wyzszy pozIOm kultury fIzyczneJ. Ale pewno to, co Ja, choc posługuje sio niezna..
wie i inne produkty przemysłowe. To głębo- jeszcze raz przyszło Związkowi Radzieckie- nymi słowami.
kie związanie naszych narodów nie pozwa- m!1.w cza~ie tę_~Ot Zlotu . zająć pierwsze
Zlot Soko~óW wykazał ni~ tylko poziom
la nie interesować się czymkolwiek z życia rrueJsce, ~la.nowlct~ .w festlwalu taneczn~. sportu czeskIego, .wykazał rowniez jak bar·
naszych braci -- Słowian:
W tym mIeJscu mOJ sprawozdawca powaz- dzo rozpowszechmony jest sport w CzechoDlatego też korzystam z przypadkowegc nieje. ,,1 my możemy być d!1~ni. Po 3 la: słowacji."~ p,aństwie Demokracji Ludowej
spotkmia z koL Dołowym , który dopiero co tach pracy nad amatorsklml zespołamI trzeba zwroclC mocną uwagę na umasowiel?owrócił z Pragi. aby od ?iego "z~sięgnę,~ otr~ymaliśmy '!' ~radze drugi~ miejsce po ni,e sportu. _lI/I?simy i my w P?lsce pomyśleć
lęzyka". Kolega Dołowy Jest przp.Jęty cy- ZWH).zku RadZIeckIm. Trzeba .lednak przy- o tym. Duze.l pomocy spodZIewamy się tu
frami, ja raczej przerażona, tysiące dzie- znać, że piękne również były tańce ludowe od Pow. - Org. "Służba Polsce",
5~ątki tysiecy; setki tysięcy, roją mi się I Welider i Rumunii.
-
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Prowadzona od 1947 roku na terenie m.
akcja w.llld Z~ imekula.cja przez Łódz
kC\, Delegaturo;- ·~r·mJbji SpeciaLej przyniosła klasie robotniczej w wyniku zahamowaŁodzi
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Tempo ż,?Cia sportowego w fabrykach radomszczańskich pozostawia wiele do życzcnia. Na ten stan składa się kilka zasadniczych przyczyn, lecz na.ii~totnie.iszymi z
nich są - brak pomocy klutom fabrycznym ze strony ("-rekcji, słaba propaganda

Drużyna
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y
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kI. B zajmuje drugie miejsce za "Czarnymi", "Czarni" - jak pamiętamy, w okresie przedwojennym stanowili potęgę piłkar
ską w naszym okręgu, a nawet i poza 11im.
Optymiści liczą że w .,Metalurgii" jeąt.
130-tu robotników i pr ..... cowników uprawiających sport, jednakże o uprawianiu sportu
można tylko wtedy mówić, gdy przynajmniej raz w tygodniu odbywa się regularna zaprawa. a przynajmniej raz w miesią
cu - zawody.
Można natomiast mówić o zainteresowaniu robotników sportem: najbłahsze, spotkanie sportowe w Radomsku skupia t ysięczne rzesze widzów. Niestety, nie po trafiono tego zainteresowania do tej pory
przeimć na czynny stosunek mas pracujących d osportu i wychowania fizycznego.
A to - z wielu względów. Pierwszy to niechęć dobrych klubów i drużyn do Radon;tska. Widocznie na wyższy~ p07.io~j.e
stoJące kluby sporto,:ve. ro~otlllcz~ ŁOCi.Zl,
czy Częstochowy u)'l'azaJą, ze grac w Radomsku ze względow czysto sportowych

z

ydma h piaszczystych

go. Na pobliskich terenach odkryto kilka
stanowisk prehistorycznych, zawierających wiele cennnych zabytków. Znaleziono m. in. liczne ułamki naczyó, pochor1v)cych Z okresu t. zw. "kułtury łużyckiej". Na uwagę zasługuje duży frag-

ŚMIERCI NA KONFIDENTK~ POLICJ I N LEMlECKlEJ
Sąd OkrQgowy W Poznaniu
skaza!
na karę śmierci renegatkę Lud',vikę Mej ..
ze, konficlc'ntkę policii nien1id:kiej w LUJ

boniu i Zabikowie. Mejze wydala w ręJ
ce okupanta szertg osób spośród polskiej ludności cy\',il.r:ej, z których częse
w wyniku tych QC'nuncjacji p011losła
śmierć.
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niać celowość i skutki społecznej akcji walki ze spekula(;ją.
Inspektorat Społecznej I omis.H KOlltroli cen w Radomsku nie robi prawie nic dla
ukrócenia panos7.qcej sil' zarówno na terenie miasta jak i powiatu spekulacji.
Okazuje się, że Spoleczna Komisja KOlltroli Cen. dotychczas nie powiązała się z
szerokimi rzeszami społeczeilstwa, a przede
wszystkim z klasq robolniczą Radomska,
Zresztą Komisja ta jest raczej nieuchwytna.
Trzykrotnie w przeciągu kilkudniowego odstępu eZ<lSU, o różnych porach dnia.
pukali§m.Y' do drzwi inspcktora. Społecznej
Komisji Kontroli Cen. Nigdy nikogo w Inspektoracie nie zastaliśmy.
Jak więc ma wygłądać współpraca robotników ze Społeczną Komisją Kontroli Cen,
kiedy ta ostatnia jest nieuchwytna?
Dalej - przedstawiciel Delegatury Kom.
Specjalnej w porozumieniu ze Zwią7.kami
Zawodowymi i partiami politycznymi do tej
pory nie zorganizował w wic;'kszych fabrykach Radomska Fabrvcznvch Komitetów
do walki z drożyzną, j{omitety takie powstały już przecież w innych miastach kraju znacznej mierze przyczyniły się do stabilizacji cen na rynku.
Co lIa to Delcgatura Komisji Specjalnej
w Łodzi?
(Dz)

KARA

Prócz rozbieralni i umywalni powstaną
wzorowe łaźnie z natryskami, ambulatorium lekarskie, stołówka i świetlica oraz
kryta przechowalnia rowerów, bowiem z t.ego środka lokomocji korzysLa około 100 rodowy.
_
botników naszej fabryki.
Przypuszczalne koszty tych wszystkich
Przede wszystkim wybudujemy nową
portiernię na miejscu obecnej drewnianej inwestycji wyniosą
ok. 10 milionów zło
budki, umywalnię zbiorową i rozbieralnię, tych".
'(Dz)
zaopatrzoną w specjalne szafki na ubrania.
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roku przyznano naszej fabryce

piłki nożnej "Metalurgii" w przeci\;leństwie do dwu poNowicki Julian - Radomsko, zgubi! zostałych które przechodzą jeszcze legendarne stadium "organizowania". reorga-l
hrtę rejestracyjną RKU - Pi 0 lrków.
nizacji", .. uzupełniania sJdadu" - ;~st dr'J170-g żyną czynną i w okręgu częstockowskim w

Naukowcy Muzeum Prehistorycznego
w Poznaniu przeprowadzili ponowne badania na terenie cmentarzyska z późne
gc okresu laterlskiego i okresu rzymskiegc w Koninie. Badaniami objęto przede
wszystkim wydmę pierwszą. Po odsło
nięciu profilu i wykonaniu dwóch przel\Opów wzdłuż wydmy ukazaly się d'wie
warstwy ciemno - zabarwione. Warstwa
dolna dostarczyła wiele ulamków ceramiki "łużyckiej" z okresu Halsztackiego.
/I~. m. wydobyto płaskie czerpaki z wklę
słym dnem i cieka wy okaz toporka pięcio
bocznego z odłamar.ym obuchem.
Na wydmie drugiej znaleziono liczne
fragmenty ceramiki z okresu późno-la
teńskiego i rzymskiego. Na uwagę zasługuje przęślik i liczne ułamki paciorków szklanych z okresu rzymskiego.
Wydma trzecia dostarczyła jedynie fra
gmentów z ceramiki z okresu rzymskie-

przede wszystkim

pierwszą transzę kredytową w .wysokości 3
milionów złotych. Otrzymaliśmy iuż pierwsze podstawow~ materiały budulcowe i w
najbliższych dlllach przystępujemy do bu-

"Unia" -

odnalezione

kątem

zwiększe

Odlew -w Zelaza

lrrobne

Rad·omsko.

nóźniej

Po pierwszych pogłGsltach o nieporząd
kach w Kobielach Wielkirh. wy.iccl1ala tam
Komisja robotników-rodziców z Pall.stwowej Fabryki !lIebIi Giętych Nr 1 i Państ.w.
Fabryki Mebli Giętych Nr 2, by na miejscu
stwierdzić, w jakich warunkach znajdują
się ich dzieci.
Komisja ta stwierdziła, że dzieci są zdrowe, dobrze odżywione i pozostają pod fachową opieką personelu kolonijnego.
Nie
stwierdzono żadnych niedociągnięć, przeciwnie, - cZłonkowie Komisji byli raczej
mile zaskoczeni faktem, że kolonie dziecię
ce mieszczą się we wspaniałym pałacu otoczonym wspaniałym parkiem.
Obecnie na pierwszy turnus kolonijny
przybyło J 80 dzieci w wieku od S-miu do
:14-tu lat. Dzieci są zdrowe, niektóre z nich
po dwutygodniowym pobycie na koloniach
mocno przybrały na wadze.
Rodzice mogą. być spokojni o los swych
pociech, są one pod fachową opieką. (Dz)

,

sportu, mała ilo;;'ć imprez.
Te tr~y zasadnicze przyczyny wywarły
swój wpływ i na życie sportowe "Metalurgii". Mówi się na ogół. że w tej dużej pla
cówce pracy, zatrudniającej ok. 1800 1'0botników i pracowników istnieją aż
zy
sekcje sportowe: piłki nożnej, ręcznej i te.gubiono kartę rejestracyjną Gminnej ni su jednakie - na dobrą sprawę - może
być mowa o jedynej tylko naprawdę czyn. SrĆJldzielni Samopon:lOcy Chłopskiej w !lej i zasługującej na wyróżnienie sekcji -.
Maluszynie, wydaną przez Urząd Skar- piłki nożnej.
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Tragiczny wypadek, którego ofiarą padło
12
R. S. W. "Prasa"
24 młodych istnień na jeziorze w Ustroniu,
odbił się głośnym e<:hem w naszym mieście.
13
Powiatowa Komenda MO.
/
Najbardziej zaniepokojone są te matki,
51 - Miejski Komisarlat MO
których dzieci po raz pierwszy w tym roku
50
Szpital Powiatowy
znalazły się na koloniach, zorganizowanych
przez poszczególne fabryki radomszczall91 - Starostwo Powiatowe
skie.
Wobec tego, że wiele matek zwróciło się do naszej Redakcji z prośbą, byśmy
K I N A .
zaiI'teresowali się sprawą kolonii i od czaKino ,.Wolność wyś\\'ietla film produkcji su
do czasu na łamach "Głosu Radompolskiej p. t. "Jasne łany".
szczańskiego" podawali wiadomości względ
nie reportaże z tych kolonii, zainteresowaliśmy się kolonią w Kobielach Wielkich,
Adres Redakcji i Administracji
gdzie znajdują się dzieci rodziców zatru"Głosu Radomszczańskiego"
dnionych w przemyśle drzewnym naszego
miasta.
Radomsko, ul. Reymonta nr 39.
Wybór nasz nie był przypadkowy, gdyż
Administracja - telefon nr 12. czyn- ostatnio rozsiewano nieprzychylne wiadona codziennie od godziny 9-ej do 16-ej mości o tych koloniach.

}'i'abrylm Maszyn i Odlewów Żelaza w Radomsku (dawniej Krysel i Wojakowski) należy do jednej z większych tego typu w Pol
sce. Pisaliśmy już z okazji planowancgo
rozpoczęcia współzawodnictwa pracy w tej
fabryce, źe Fabryka ta swój plan produkcyjny przekracza z miesiąca na miesiąc o
okolo 10 proc. O ile sama fabryka jest stosunkowo nowocześnie urządzona, o tyle źle
przed:~tawia się budownictwo przyfabryczne.
Dowied7.ieliśmy się jednak ostatnio, że
stan ten ulegnie w najbliższym czasie radykalnej zmianie i że rozpoczną się tu na
wielką skalę zakreślone prace budowlane.
Dyrektor naczelny Fabryki ob. inż. Palczarski powiada:
Nasza fabryka w przeciągu dwu pierw~zych lat powojennych nie była w stanie
zająć się sprawą. przyfabrycznego budownictwa socialnego. Z tego też względu nie
ma u nas do dzisiejszego dnia, ani świetli
cy, ani łaźni, ani żłobka.
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"Głos Radomszczański"

w Fabryce

zwyżki

cen a
potanienia art yInia
pierwszej
trzeby. realne
nie zarobków o blisko 20 procent. I pod
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ment misy z pięknie karbowaną krawę
cłzią. Poza tym wydobyto okolo 40 rdzeni i 50 sztuk skrobaczy, rylców, toporów
z3szczerbionych, grocików trzoneczka\\'ych igiełkowatych, dłutowatych i sercowaŁych.

oc

,.nie opłaci się". I kluby te, gdy już decydują się na przyjazd do Radomska, żąda.ją
taldch sum Zrl występ, jakich my tutaj w
Radomsku nie mamy i ,iakic:h dla dobra
amatorsldego sport.u ni~riy nie dalibyśmy.
'Warto by nl1. ten momcnt zwróciła U\va.gę Łódzka OKZZ i u){rócila nieamatorskie
żądanie l1ie}ttórych
klubów robotniczych
Łodzi.

By uprawiać sport, trzeba - l'1aturaJnie
- mieć boisko. Posiada je i "Metalurgia",
ale w jakim stanie - o tym wiemy wszyscy. Najgorsze jest to, że boisko "Meta·
lurgii" jest nieogrodzone i często się zdarza, że przed rozpoczęciem meczu trzeba
usuwać z boiska krowy i kozy oraz ślady
ich bytn.ości.
A sprawa według nas jest prosta,
przecież fabryka mogła by znaleźć pewną
ilość siatki drucianej i ogrodzić boisko.
Pewną winę w zahamowaniu sportu robotniczego w Radomsku, a przede wszystkim - życia sportowego "Metalurgii" ponosi CZPN, który w swym preliminażu
budżetowym nie umieszcza pomocy pienięż
nej dla sportowców "Metalurgii". I dlatego
w "Metalurgii", jak i w innych fabrykach
Radomska brak 1wstiumów, butów, sprzę
tu.
I jeszcze jedno - wszystkie fi'lbryki Radomska posiadają. nieliczne i slflbo ro~i
nięte sekcje sportowe. Zyskały by one na
sile sprężystości i na zasobach pierliężnych,
gdyby, na początek zor~anizowano jeden
międzyfabryczny klub SDOrlOWY, do którego swój wkład dałaby każda fahrykll. Moż
na było by wówczas sprowadzić i dobrego
trenera.
Warto - naszym zdaniem zastanowić się
nad tą sprawą·
(J?z)
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TEATR WOJSKA POLSKIEGO
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Z ogólnopo!sk"ch igrzysk
Z powodu remontu w miesiącu lipcu te-
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atr nieczynny •
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TEATR POWSZECHNY
Teatr w miesiącu lipcu nieczynny.

rr~6 .lJ : ą O

u bokserów

cw.r-aj w p<lłudnie lokal Wydziału Wychowania Fi.zycznego i Sportu Związku ZawoTeatr .. BAGATELA" Piotrkowska 94.
dowego Wlókni",rzy mieszczący się przy ul.
Dziś i codziennie o godz. 20-ej koniec Sienkiewicza 13 oku!)owallly był iPrrez pięśda
przedst. 22-ga znakomita komedia Ludwika rzy. Młodych {'hlopców pełno było na klatVerneuill'a pt.
kach schodowych i korytarzach. Wszystko opa
lone uśmiechnięte, zdrowe. Czekają na wagę,
"MUSrSZ BYC MOJĄ"
Dosko'nały n<lSZ pięściarz i wielokrotny reKasa czynna przez cały dzień: tel. 272-70.
prezentant naszych ba.rw państwowych Józef
rEATR KOMEDII MUZYCZNEJ "LUTNIA" P:lSarski otoczony jest zwartY-ID murem mło
dycn adeptów <sportu pięściarskiego. Pan JóPiotrkowska 243
Dziś I codz. o godz. 19,15 "ROSE-MARIE' zef r~dzi, udziela wskazówek ...
Do pokoju, w którym odbywają się badaromantyczna operptka w 7 obrOll.llchOtto Hel bac.. ha (!d?:ai bIerze 60 osób. - Ch61 nia lekarskie, wjeżdża waga. Kto się za dużo
- Balpl -- Urklestra. BIlety wqeśnlej do na- najadł, będzi ·e musiał popocić się trochę. Podoycla w Sp6łdZ1elm A rtyst6w - Plastyków _ czas gdy chlopcy się ważą, uciekamy z instruktorami Garncarkiem i Cegielskim do druPiotrkow~ka 102, a od godz. 17-ej w kasie
giego pokoju i pytamy ich o poziom tegoroczteatru. W nledz1elę kasa teatru c:zynna od nego turnieju.
ł()dz
II.
W ALEKSANDROWIE DOPISAŁA
• ORGANIZACJA
TEATR KAMERALNY DOMU ZOLNIERZA
Zaczynamy od popularnego trenera "Tę
ul. Daszyńskiego 34.
o.ziś o godz. 19,15 sztuka Maxwel1 Andprso- czy" G3.rncarka , który obserwował walki pierw
na "JOANNA Z LOTARYNGn" z Ireną Eichle szego dnia w Aleksandrowie.
- W porównani11 z rokiem ubiegłym r/iwną w roli tytul"'... ej. Ur\7ia! biorą: Stanisław Bugajski. Stanisław Daczyński, Jerzy Du mówi Garncare~ - poziom obecnego turnieju
szyński, Halina GluszkÓWllil Czesław Guzek I)rzedstawi·ij się o wiele lepiej. Przede wszystWąnda Jakubińska, ]an'15z Ja~oń Mkhał Me: kim jest lepszcI organizacja. Jak przyjechaliIma, Adam Mikolalewski, rad~usz Schm idt, śmy do Aleksandrowa wszystko zaoStal'śmy
inż przyąotowane do rozp<Jczęcia walk.
Stał
Ewa Szumańska i Ludwik TatarskI.
~i ng, były rękawice i wszystkie
nieodzowne
Reżyseria Erwina Axera, kompo'lycja plautensylia bokserskie. Walki mogliśmy więc
styczna Otto Axera.
CQzpocząć punktualnie co do minuty. ZointeKasa czynna od 12-ej, tel. 123-02.
re-sowanie puhEczności było duże - zachowaLetni teatr .. OSA", ol. Zachodnia 43, tel. 140-119 nie zadowalające, chociaż nie wszystkie werclvkty sęd~'('Jw5kie moąlv się wydać sorawieDZIś l) godz. 19,45 "W OGRODZrE PRZY
dliwe. Ja bym na przykład nie zg<Jdzil się z
POGODZIE". Ostatn e dm. Wkrótce komedia 'Jorażką Mateckiego. Moim zdaniem, ch<lciaż
,':tlazyczna pt ,.Rozkoszna dZIewczyna" 'l. H. Mate<:ki nie błvsnął, to iednak walki n'e .prze.Mllkowską. W. Brzezlńskm, T. Wolowskim l npl Pr7o.r;wn'lq TTli1'l wnrawdzie silnieis7.eclO
Wł. Kwaskow!'kim w rolach gł6wnych.
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ROZKOSZNA DZIEWCZYNA
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nastQunych wa'k2c!t trenerzy Ga-ncarrk i Ceg(etski
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--vrzr -

fizycznie, ale za to zupełnie jeszCZoe suroweg<:!o
POZIOM WALK LEPSZY, NIZ W ROKU
UBIEGŁYM

- A jaki był ogólny poziom waUt? - pytamy naszego ro.zmówcy,
- Og6lny poziom tych walk, które ogląda
łzm w Aleksandrow:-e nie był szczególny. Odczu wało się, że prowincja . cierpi na brak trenerów, w p<lrównaniu jednak z rokiem ubiegłym widać p<lpraw!} Włókn-iarz.e mają spo
ro materiału, nad kt6rym warto by było popTa
cować ...
W TOMASZOWIE
Instruktor Ceg~els.ki obserwował
Tomaszowie.
- Po.ziom był dobry - dzieli się z nami
SWOimi /;Do-strzeżeniami. Obiecujących chłop
ców ma Częstochowa i Kalisz. Chłop<:y ci nabrali już techn.lki i widać. Że początków boksu uczyLi ich instruktorzy.
KONDYCJA FIZYCZNA NA CZWORKĘ
- Na pochwałę zasługuje również - mówi
Ceg'elski - kondycja fizyczna chłopców. Pomimo dużego upału wszyscy wytrzymywali
trzy rundy,
przeciwieństwie do Aleksandrowa, w To
m3.szow:e zainteresowanie boksem było mniejsze, ale to może dlatego, że w tvm samym
czasie J'Oznrvwano mecz piłkarski. Publ iczn<lśĆ
więc po.dzieliła się· Zachowanie jej na boksie l
było bardzo sportowe, pozbawione ws.z.elki·e go
szowinizmu.
NA TCIEKAWSZE FINAŁY W 3-CH WAGACH
Na zakończenie naszej rozmowy pytamy
.i~zcze C-egielskiego, jak się zapowiadają fi-

"V

nały.

- Najciekawsze walki - o-dpo'Wiada Ce-;
g:.elski - ąędz.iemy oqlądać w wagach: kogu-:
r'pi, ]nkkiei i półśredniei.

I
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Teatr "Osa" przygotawuje jedną z najle::>szych koroeclii muzy~zllych świata, p. to: "Rozkoszna dziewczyna".
W ramach Ogólnopolskich Igrzysk Sporton.o obecnego wystawien'a "Rozkosznej dziew
c'lyny" w ,.Osie'·, kielowJJictwo teatru zaang~ wych Włókniarzy rozgrywany jest tumiej w
zowałe szereQ nf1wych wybitnyC'h SI! aktor- arach sportowych z licznym udziałem drużyn
skich, które już odbywa~ą próby pod reżyserią zamiej€cowych. Dotychczasowe wyniki notujem v nAstępujące:
r. Wołowskiego.
Siatkówka męska: Zvrardów - Pabianice
2:0, Lubań - Zydowce 2:0, Bielawa - Kalisz
2:0, Sosnowiec - Zielona Góra 0:2, Łódź II Zgierz 0:2, Bielsko - Częstochowa 2:0, KaADRIA - "Gasnący Płomień"
mienna Góra - Łódź I 0:2, Pmdnik - Nowa
godz. 18, 20.30; w niedz. 15.30.
Ruda 2:0, Częstochowa - Bielsko 2:0, Zielona
BAŁTYK - "Dragonwyck"
Góra - Łódź IT 2:0, Zyrardów - Zvdowice
godz. 17, !fl, 21. w niedz. 15.
BAJKA - "Młodość Maks"ma"
godz, 18, 20; w niedz. 16_
GDYNIA - Kino nieczynne - na czas remontu Program Aktualności przelllesiooo
do kina ,.Hel'·.
HEL - "Tour de Pologne"
godz. 11, 12, 13, 14; w uiedz. 11, 12, 1~.
Za szesc dni rozpoczynają s-ię w Londynie
HEL - (dla młodzieży) ,.Urwis Gawroche" Tgrzyska Olimp ijskie. W chwili obecnej już
godz. 16, 18, 20; w niedz. 14.
więk5zość
naszych olimpijczyków znajduje
MV ~ ; ,\ .,C'Clsal-J]anc:ł,"
si1. w wiosce olimpijsk.i ej i z niecierpliwo"cią,
godz. 18, 20; w niedz. 16.
oraz niewątpliwie z tremą oczekują swych
POLONIA - ,,800-lecie Moskwy"
startów.
qodz. 17. 1ą, 21, w niedzIelę od IS-ej.
PRZEDWIOSNIE - .. Monsieur la Souris"
godz. 18, 20.30; w niedz. 15.30.
ROBOTNIK "Rosanna Siedmiu Księżyców"
godz. 16, 18.30, 21: w niedz. 13.30.
ROMA - .. Syn Pułku"
godz. 18, 20, w niedz. 16
REKORD - "Życie Emila Zoli"
W drugim dniu Ogólnopolskich Igrzysk
godz. 18, 20.30; w niedz. 15.30.
Sportowych Włókntarzy padły następujące wy
ST'l"'~ ':~.~Ty _ .. 'iVvspa bezir"11enna"
niki:
godz, 16.30, 18.30, 20.30; w niedz. 1-!.30.
KOSZYKOWKA MĘSKA:
SWIT - "Ostatnia Noc"
Bielsko - Tomaszów 19:16.
godz. 18.30. 20.30: w niedz. 16.30.
Kamienna Góra _ Pabianice 47:?r'
TĘ:CZA - "Postrach Mórz"
SIATKOWKA MĘSKA:
godz. 17, 19, 21; w niedz. 15.
Prudnik - Zgierz 2:0.
TATRY (w ogrodzie) - "Wakacje"
Bielsko - Lubań 2:0.
godz. 17, 19, 21; w niedz. 15.
Zyrardów - Bielawa 2:1.
WISŁA "Człowiek z karabinem"
.
Zleloua Góra - Łódź I 2:0.
godz. 16, 18.30, 21; w niedz_ 13.30.
Dodatek .,Tour de Pologne".
SIA TKOWKA ZEŃSKA:
Częstochowa - Zyrardów 2:1.
WŁOKNIARZ .,Melodia Serc" . qod'Z. 15,30.
godz. 15.30, 18, 20 .30: w niedz. 13.
PIŁKA NOZNA:
Kamienna Góra - Nowa Ruda 3:5.
WOLNOść - llDragonwyck"
ndz. 16, 18. 20. w niedz· 14.
Głuszyce - Łódź I 1:4.
ZACHĘTA - Kino nieczynne z powodu reTENIS:
montu.
Wiśniewski (Czę6tochowa)-Ożga S. Ł6dź)
6:8, 6:4.

CZQstochowianki trudno

/MI/'!"

pOkonać

w siatkówce

Spor/owcy-włóknlarze składaJq wlqum1tJ kwllł':
tów przed pomnikiem poległych w oswobodze-

2:0, Prudnik - Nowa Ruda 0:2, Czę6tocho'wa
- B!elsko 1:2, Kamienna Góra - Łódź l 0:2,
Łódź II - Zgierz. 0:2. .
Koszykówka męska: Bielsko Prudnikf
50:10, Kamienna Góra - Częstochowa 34:33.
Łódź I Kalisz 27:31, Zyrardów - Pabianice
0:20, Sosnowiec - Łódź II 20:0, CZę6tochowa
- Kamienna Góra 15:18, Bielsko - Prudnik
55:10.
W siatkówce żeńskiej Zydowice pokonały
Zvrardów 2:0, Zielona Góra - Łódź l 2:0 i
Częstochowa - Zyrard6w 2:1.
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Łodzi żołnierzy

radzieckich

Grobie Nieznanego
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W ramach akcjoi upowszechnienia kultwy
fizycznej w Związku Radzieckim w wielu mie.stach kraju odbywa się budowa nowych ośrod
ków !>portowych. W Leningradzie przystąpiono
do budowy wielkiego stadionu zimowego o po
wierzchni 10.000 m kwadr. Stadion przyspo60biony będzie do spotkań międzynarodowych w
wielu dziedzinach sportu,
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GŁOWY

I SILNIK... ZA WODZĄ
~
wyjazd za granicę naszych sportowCÓ'v poprzedzoay jest zwykle wieloma tarapata i. Tarapatów tych nie uniknęli również nasi ekkoatleci i bokserzy. Lekkoatleci mieli
wyledeć samolotem z Warszawy
jeszcze w
Każdy

cz
r
na

JSZ

włókienniczych

bOHskach klub ÓW

Ce ustyszymy orzez rad o

12.04 Dziennik. 12.25 Pieśni St. Moniuszki. 12.45 1) "Rachunkowość rolnicza i jej
znaczenie", 2) "Współzawodnictwo pracy w
l . t ." 13 00 M
k
k
ro mc WIe.
.
uzy a rozryw owa.
13.~5 Muzyka poważna, 14.30. (Ł) _Z dzi~iejsze,l pra.l!Y· 14.35 (L) Lekkie plOsenki w
wykonan~u T. qls::J: (płyty) .. ~4.50 (1';,)
I-szy odcmek powiescl dla młodzlezy H. Gor
skiej pt. "Nad czarną wodą". 15.05 (L)
Komunikaty. 15.10 (Ł) Arie i pieśni. 15.30
Słuchowisko dla dzieci. 16.00 Dziennik. 16.30
Kwadrans piosenek francuskich.
16.45
"Przy sobocie po robocie". 18.00 "Mówi Wystawa Ziem Odzyskanych". 18.05 Koncert
Krakowskiej Orkiestry P. R. 18.40 "Slowik" - audycja rozrywkowa wg. baśni Andersena. 19.00 (L) Po~adanka LRR. 19.10
(L) Melodie z operetek Lehara. 19.25 (L)
"Pięć minut poezji". 19.30 "Emancypantki". 19.45 "Z życia Czechosłowacji'_ 20.10
(L) L "Mickiewicz jako tłumacz", II. Rec~tacje, III. Zagadka literacka_ 20.40 Albelllz
utwory fortepianowe w wyk. Wł. Kędry .
20.58 Komunikat meteoroloO'iczn:v. 21. O;}
Dziennik. 22.00 Muzylm taneczna. 22.4i1 (L)
Koncert życzeń (cz_ 1)- 22.58 (L) Omóy,rienie programu lokalnego

6:1,K~~~ewsk.i (Sosnowiec)-Szwedziński

BOKS (Zgierz)
Waga musza: Anielak (Łódź) pokonał Sieradza (Prudnik).
Waga ~oguc:a: Szaliński (Łódż) pokonał
Bieganow:5kiego (Zyrardów).
V'-ga piórkowa: CyraJl (Zyrardów) znokau
tował w I starcIU Kolebskiego (Bielawa).
Waga lekka: Pawlak (Zgierz) zwyciężył
Unisławskiego.

Waga lekka II: Stefaniak (Łódż) pokonał
(Bielawa).
W Pabianicach:
Waga kogucia: Scigała (Kalisz) wykunktowal Wla:zło (Łódź).
Wc:ga kogucia: Stanikowskd (Łódż) wygraI
z Biaiasem (Kalisz),
Waga p:órkowa: Kapitański (Częstochowa)
pokonał Olejniczaka (B ielawa).
Waga lekka: Kawczyńs~i (Łódź) zwyciężył
Wrzrska (Kalisz),
Łódź) Wł~:i:a ~~![i~~l.ia: Ratyński (Łódź) pokona l

Kreibert (Łódź)-Oiga II (Łódź) 4:6, 6:3, 6:4
WIśniewsk: (Częstochowa) - Pajpala (Głu·

I

•
Zł

•

Czerwińskiego

Waga średnia: Gierońsld (Łódź) prlegral z
Wę'17ikiem (Kalisz).

szyr')
6'1, 6·4
• W zawodach lekkoatletycznych sensacYI'nie
-" .
..
Krolewslc.i (Sosnowiec) - Banasiak (Ł6dź) zakończył się skok w dal mężczyzn, w którym
1'6 3'6
'lgólny faworyt, Pawłowski z łódzkiego DK$.u
. '0ig~ K. (Łódż)-Stępień rŁódź) 3:6, 6:4, 6:4. orzenrał do utalentowanego Szyguly ze ZgiePółfinały: Skonecki _ Wiśn.iewski 6:0, 6:0 rza. Szyguła zwyciężvł skokiem 6,51. Skok dłu
i Banasiak - Ożga K. 6:1, 6:2,
C!o ~ r; 1i,80 rn:al lekko przekroczony,
_ _ _ _ _ _ _ _ __
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Altksandrowa, 19.erza. Pab an C

I Godz,
gry sJrie.

.

J

$I

Tomaszowa

18.00. Stadion ŁKS -

finały bokserGodz. 1000. Stadion Wlókniarzy . .
sportowe ieńskie, pływanie.
ALEKSANDROW
Godz. 10.00, Stadion Wima - tenis.
Godz. 18.00. Boisko Miejskie - boks o III
Godz. 10.00. Boisko DKS - szczypiorniak t IV mi.ejsce,
f
męski. siatka i kosz,
_
ZGIERZ
Godz, 18.00. Stadio'n Włókniarzy - zawody
Godz. 18.00. Stadion Miejski - piłka nożna
w pllkę noiną o III i IV miejsce.
o V i VI miejsce.
Godz. 16.00. Stadion Wima - finały teniso PABTANICE
we [mały lekkoatletyczne (szprinty).
Godz. 18.00. StadIon PKS - piłka nożna o
Godz. 17.00. Boisko DKS - szczypiorni.ak V. l i VIII miejsce.
m'''iki o I j II miejsce.
TOMASZOW MAZ.
_
Godz. 16.00. Boisko Arco - finały, siatków
Godz. 18.00. Stadion W. P. - J)ilka nożna
ki i kos.zvkówki me6kla.
• zawody towarzyskIe.

środę.

Odlot wymaczony był na godzinę B-mil
rano, O godzinie 7-ej ;na lotnisku byli jut
wszyscy w komplede, Gdy WSZ'[6Cy byli jut
gotowi do odlotu okazało się, że .. , =loga samolo tu nie posiada wiz wja.zdowy<:h do Anglii. Po usilnych dopiero staraniach ppłk.
Czarnika ambasada anqielska załat'Wił:a formal
ności wizowe, ale dopiero okolo godziny 10.30.•
Odl{)t jednak uległ dalszemu opóźnieniu. Gdy
trzeba było zapuścić śmigło - zastrajkował
silnik i dopiero po dwugodzi,nnej naprawie (o
godzi.n.ie 12.50) lekkoatleci nasi oderwali sili
od naszego ziemski·ego padołu i p06'Zybowali
ku wybrzeżom Anglii.
6 GODZIN NA LOTNISKU
Podróż powietrzną o.ctbyld z iPewno~dll pomyślnie, gdyż odlecieli porządnie wyg~odzeni
wskutek 5ześciogodzinnego wycz.ekiwania na
lotnisku.
Niepowodzeniami tymi nie powinni eię jed·
nak pr7.ejmowaĆ ani oni, ani my. Istnieje bpwiem wśród sportowców taki przesąd, że czym
jest więcej niepowodzeń przed startem, tym
start jest szczęśliw~zy.
Oby to tym razem spełniło się ...
DZISIAJ ODLATUJĄ BOKSERZY
Dzi"iaj z Okęcia odlecą do Londynu na&i
bokserzy. Jui od kilku dni przebywali om w
Wa.rszawie, gdzie zakwaterowani byli w hotelu "Termi,n us" - swej stałej gospodzie. Wszyscy chłopcy czuli się dobrze, dopisywały im
apetyty i humory. Pod okiem swego "Felusia"
(Sztama) do ostatniej chwJli przeprowadzali
lekkie treningi i pracowali nad utrzymaniem
kondycji fizycznej.
ZA CIASNE "SZATKI"
Nasze lekkoatletki i bokser2Y mieli przed
samym niemal odlotem nIemały kłopot z garderobą· Krawiec, który szył olimpijskie szatki,
wziął złą m i arę: uszył za wąskie w barach iakiety dla pań i marynarki dla naszych plęśda
rzv. Trzeba je było na gwałt oddawać do przeróbki.
JAK SĄ UBRANI NASI OLIMPIJCZYCY
Kostiumy ollmpijskie naszej reprezentacji
wyglądają bardzo efektownie.
Składają
się
one z granatowych marynarek i szarych spodni oraz spódniczek, Dopełnieniem ich są' granatowe krawaty i emblematy z godłem pań
stwowym um!eszczone po lewej stronie marynilrek.

OD NAOZELNEGO KAPELANA ZHP
Jako naczelny Kapelan Zwią.zku Harcerstwa Polskiego w imieniu własnym i wszystkich kapelanów harcer~kich składam wY1'azy
wsp6!CZUCHI. Drogim Rodzicom, Komendzie Chorągwi Han'erek jak również całemu miastu 1.0r1zi z powoilu tfIL!;ic"l\e/to wypadku, jaki mial
miejsce na jeziorze Korbno.
D - 025508
płk. ks. Ławrynow1a.

