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Uroczysta akademia

ku czci Findera i_Fornalskiej
WARBZAWA PAP. -

Dma 26 bm. obszerna

W spaniały pokaz najnowocześniejszych samolotów o napędzie ~~;~ ~~~~:a~~~;a~~ó:a1t1Bt p~~~=~~~~m'f:,)::
. t
bJ•ICZU p ół m 1•1•tona Wl•dZOW
'
t1i" - Małgorzaty Fornalskiej i Pa•wła Fintle·
O d rzu owym W O
ra, t:zołowych dt.iałaczy polskiej klasy rob-Ot·
I

MOSKWA PAP. Odłożone na niedzielr. stu sil lotnictwa w ~SRR.
go zwycięsko rozwijają produkcję samolotow
~3 bm. ~k,azy lotnicze odbyły się \vczora]
MOSKWA PAP. - „Prawda'' ornaw1aiąc w o napędzie odrzutowym: NrJWe samoloty o na
w Mosk~e. O_d ,sameg~ rana olbrzymie artykule wsl~pnym zatytułowanym „demon.: p~dz1e odtzutowym. !w1_adctq o stałym post-ętł1;lmY mieszkanoow stoh-cy ZSRR \VS'l~lki· strnqa siły 1 kunsztu l<lłttklwd /adzleck/ego
pie przemysłu rudz1eck1ego: .
.
m1 środkami komunika-cji mieiskiei nra:.. . podkteśla tnistrzo.stwo lotn.ikuw, którzy wykaZachwyt !lelek tyw1ęcy w1dz<?w wywo.lalo. m1
pieszo, zdążały do tradycyjnego miejsca, zali nowe wyb:Lne osiągnięcia. Zwydęstwo od 1 strzostw?. techniczne lotmkow r~dz1eck1ch.

h~. ~torym rok roczn1e odbywa się pai·ada
lotmctwa Związku Radzieckiego.
Olbrzymi obszar lotniska w Tuszynie
im Wal r
C k ł .
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. a się :uma a P~Wle rzn.a, s' ~daJąca ~ię z 96 samolot~w spo1.~owycr? ,
ktore le.~ą. w. szyku uklada.iącytu się w htedry„ ~1dzowie z z~chw~~em odczytuJą
z ame · „C'.hwała StalmoWl .
Z przeciwnej strony horyzontu nadlecialy. 3 sam<;>loty. ·Wtem z maszyny pilotują
ce) zosta..ie wyrzucony sztandar 10-cio metrowej dłu.gości. Dotychczas żaden lotnik
na świecie nie odważył się podczas lotu
wyrzucać sztandaru o tak dużym rozmiarze. uważano bowiem, te jest to niemożli
we do wykonania.
Następnie dwai piloci Winolmrow i Zachudalin dokonali lotu na sportowych maszynach. Maszyny te leciałv nrzt>z ero łv
czas jedna tuż nad drugą. Młode lotniczki
Ra-censka, Postnikowa, Szmelkowa Bodriagil\a i Drigowa pokazały na 5-ciu maszynach sportowych przykład wspaniałego
opanowania najtrud,Diejszych figur pilotażu.

Ogoliur podziw wzbudziły ewolucje grupowe samolotów sportowych i szybowców.
Nagle nad głowami publiczności pojawił
się samolot trałłsportowy, z które.g u platformy podniósł się w górę helikopter. Helikopter dokonał paru pi~knych przelotów
nad lotniskiem, następnie siadł spowrolem
na platformę transportowca.
Druga część póświęcona pokairnwi lotnictwa wo.iskowego. 9 myśliwców dokonało
i;?rupowej ewolucji, która wymagała wysokiego kunsztu i dokładno.ści. Nad lotni~kiem orz-eleciał następnie samołot o napę
dzie. odrzutowym, powitany burzą. oklasków setek tysięcy ludzi. Nagle pojaw.ił a
Się· piątka odrzutowych samolotów w zwar
tym szyku, skrzyd ł o przy skrzydle i wżbi
hl. uię w górę pionowo. Taka figura został'l. dokonana na odrzutowych .samolotach
po raz pierwszy w dziejach· lotnictwa.
Po krótkiej przerwie zos1 ~' nokazanv bói
między 15-tu bombowcami typu TupÓlewa
oraz 20~tu' samolotami inn'ego typu również tego same~o konstruktora.

niczej, którzy zginęli z rąk gestapo
Na urocty~tość przybyli członkowie Komi:
tetu Centralneyo PPR: . Roman Zambrowslo:
Jakub Betn\an, gen. W1to_ld. Jerzy Albre<:ht 1
mn.l oraz czołowy aktyw PPR z terenu Stobcy.
Urocz)T6tości zagaił sekretarz KC PPR w:cenie3ione nad las~y.zmem - p1sze. dz1enn.1~ .- „~rawda zaznacza, ze w uroczystosc.1ach lot- marszałek_ Sejmu Z<imbrowski. Przypomniał l'ln
nie wyw~łalo wsrod k-onstrukt~w, lotmk?w. niczydf w Moskwie ~ra.ły udział setki maszyn że we wspanidlej plejadzie bohaterów pols~iej
t ltdin:J...ow l·1dt1s ctwa r?dz1eck1e go nahstroMJO~i" sbzkol~ych, setki pot ęzt.1~ych 4-motodrowycdh botm
klasy robotnic~ej i bojowników walki narodnze 1est czas o poczywac na 1aurac .
ys
owcow oraz samo o ow o napę zie o rzu o· wo . wyzwolenczej Finder Paweł i Małgorzata
twórcza w dziedzinie lotnictwa pracuje z nie· wym, które przelatywaly z szybkością błyska- Fornalska zajmują szczególne miei·sce NaJożel'
· coraz b ar d z1e1
· · Jo t , wicy.
·
·
~
•
slal.>nqca si-1q, u d os k·ona 1a1ąc
oni do •tych d~1ałaczy polskiego rewolucyjnenictwo radzieckie.
.
~arada lotnictwa rad~ieckiego k?ńcz.y go .n1chu tobotn1czego, którym wraz z Now:)t· ·
Parada lotnictwa w Tuszynie - ~dkresla dzi7nrnk - ~vykazal?, ze. lotnictwo .radr:1eck1e ką, Wiesławem i innymi wypadło wypracować
dziennik - wykazała przede wszystkim suk- stoi na st~azy poko1owe1 pr?cY. 1 rozkwitu i realit.ować nową koncep<:ję walki rewolucyjcesy :przemysłu Jotn:"t:zego. Ko.nstruklorzy,_ m- ZSRR, sluząc spra:wfe poko1u 1 bezp/eczeń· 1 no . wyzwoleńczej w warunkach okupa.cji h,-.
żyn i erowie
. racowmcy przemysłu lotnicze- siwa.
tler.owsk!ej.
.
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Zakończenie

konwencji Partir

Postępowej

Truman i Dewey zazdroszczą sukcesu Henrykowi Wallace

W niedzielę w nocy
lwnwencja Partii Postę11owej.

Do p.rojektu programu wyborczego, opraco- 3-ch tysięcy delegatów.
wanego przez komi-sję redakcyjną konwencja
J kk 0 1 k
Ostatnim i punktami k<>Rwencji było przyjęcie wniosła szerey konkretnych poprawek. Najważ
a
wie nowa organizacja h~dzit> p<>pieprogrnmu wyborczego oraz wybór Centralne· niejsze i: nich to zaostrzenie postawy partii rała Wallace'a W urzeczywistnieniu jego progo Komitetu partyjnego.
.
przeciwko frankistowskiemu reżimowi Hiszpa- gramu ,to je<lnak pozostanie ona niezależną od
Przewodniczącym Centralnego Komitetu wy nii oraz wzmocnienia punktu programu, zapo- Pa.rtii Postępowej.
·
brano byłego gubernatora stanu Minnesota, wiadającego akcję na rzecz poparcia autoryteN4
Bernwna, zaś wiceprzewodniczącymi - preze- lu ONZ.
.
marginesie Konwencji Partii Postęposa Związku Pracowników Elektryanych, Radio
W poniedzialek rozpoC7ąl się w Filadelfił wei powszechną uwagę zwróciło zdenerwowawych i Mechanicznych CIO - Fitzgeralda Zjazd młodzieży ze Stanów Zjednoczonych, ce n.ie reakcyjnej prasy amerykańskiej. Nie mooraz słynnego śpiewaka murzyńskiego - Ro- Iem utworzenia organizacii mlodzieżowe 1·, po· gąc przemilczeć olbrzymiego wrażenia, jakie
wywarła mowa Wallace'a i sam przebieg Konb_ e_s. o_n_a_._ _ _ _ _~---~-~~~----p-i_e_rn~1~
~~c·
~~--w
_a_n_a_c_e_·a_._N
_a_
z~~-z-d~p-r_zy~b-y~ł-o~o-k_o.~ WM~Mjajucz•WkKhonz~m~khm~
sach amerykańskich, dzienniki reakcyjne nat.ywają spont~niczne owacje, zgotowane Wallace'owi i Taylorowi - „histerią". Owej „histerii" dzienniki te przeciwstawiają rzekomy entuzjazm", któty miał cechować obrady po;~ze
buntują się brytyjscy robotnicy budowlani
dn:ch konwencji. W ten sposób stojąca na u·
LONDYN PAP. - Na dorocznej konferencji faszystowskiej działalnośd. Inne rezolucje do sługach Wall-Street'u prasa stara się storpedo·
zjednoczonego związku robotników l?udowla- magają się przyznania robotnikom 12-dniowe- wac sukces Partii Postępowej, a zwrócić po·
nych Anglii debatowano nad rezolucją, ostro go urlopu płatinego, jak również powiększenia nownie uwagę społeczeństwa na obietnice, zakrylykującą
brytyjską politykę
tagraniczną. racji żywnościow}"'.:h dla robotników budowlawarte w programach wyborczych demokratów
Rezo!ucja wyraża zaniepokojenie z powodu nych.
i republikanów.
p-0gdrsz.ających s-ię .;;tosWlków międzynarodo
wych i podkreśla, że jest to wynikiem brytyjFlLADELFlA (PAP). -

z<Jkończyla

się

Przeciw polit·yce Bevina

skiej i ameryJm1\skiej polityki zagraniczn ej.
polityki tworzenia ol-0k6w, które eagrażajq po
kojowi świata.

m~rumie ~D~[UY ro~otni~ów ra~lier~u~
Wielu stcłchanowców

Rewlucja la, wniesiona przez delegata oddzialu lqpdyńskiego Elemira, została podtrzymand przez wielu delegatów, ale pod presją
generalnego sekre!ąr_za ~wią,zku robotn_ików
wykonało pia~ pięcioletni
- ;..•
bud<iwlanych FouseUa została zdj~te. z porząd
ku i:lriia; - · · · · '
·
·
MOSKWA PAP.--, Walka o przedtermi·nowe z · każdym dniem rośnie liczba slachanowc6w,
Prży jęta zo-slała rerolucja, domagająca 6ię wykonanie planu pięcioletniego sfala się najktórty wykonali plan wyznaczony do kóńca r.
Trz_ę~ią,_ ~zęść
uroczystości
stanowiły wprowa\)zenia praw
umożliwiających rozwój wainiejszym hasłem klasy robotniczej Z_
Sllfi. ·· 1950. T.ik np. w Zagłąbiu Krzywego Rogu oko~
e•vofucJe spadqcbroniarzy .. Nad lotniskiem
Io 300 górników wykonało już cały plan pięcia
11 1\:>?"ly sie dziesiątki olbrzymich transporletni. Obecnie robotnicy i inżynierowie wielu
tri·•· '·"r, z którvch zaczęli wyskakiwać spad,.,C'hrnniarze. W jednej chwili nad głowa
fabryk dążą do tego, ażeby cale za.kłady prami widzów ot,worzyly się setki różnokolo 
cy już obecnie dawały produkcję, wyznacza··
generał SS Teobald Thier stanął przed Sądelb.
rowych spodochronów, które powoli opuszn ą planem na rok 1950,
·
czl!ły się ku ziemi.
KRAKÓW (PAP). - Dn:ia. 26 bm. roopoczął snej inicjatywy, bądź z polecenia władz naProdukcję wyz.na<:zoną na 1950 re>k daje już
:i:'arada lotnicza zakończyła się pokazem s i ' przed krakowskim Sądem Okręgowym pro- czelnych rozporządzenia represyjne. Thier poJrnJnuwszych samol9tów transportowych z ces prt.eciwko generałowi SS, Teobaldowi Thie pełniał również z.brod.11Jie st06oWania zbiorowej moskiewska fabryka „Dynamo", która ośmio·
samolotem 0lbrzymem, mogacym po- rowi, szefowi policji kryminalnej SS i gtlStapo odpowiedzialllOsć przez branie zakładników i krotnie przewyż-szyla poziom prze<lwojenny
mieścić 75 pasażeró\\-, na czele. Nowy ten w Krakowie.
wykonywunie odwetowych egzekucji. Podpi- t>rodukcj.i, zakłady budowy maszyn w Złoto·
sfłmolot konstrukcii Tupolewa jest ·przeAkt o&karżeni8 mrim1ta Thierowi, t~ w Uil 6ywal również an z.e t ue.z.wJskami straconych uściu (na Uralu). kopalnie w KaTagandzie (Ka
znaczony do dalekich podróży. PokDzano sie swego urzędowania w Krakowie popełnił zakładników.
zakstan), fabryki budowy maszyn w Azerbej·również samoloty ekspresy konstrukcji szereg zhrodni przeciwko ludzkości. Na skutek
W pierwszym dniu rozprawy odczytano akt dżanie, produkujące maszyny, potrzebne dla
Ilju~iyna, które odbywają pl)dróż na tra- jego z1irządzeó. przeprowadzane były ekstermi- oskarżenia,
po czym sprowadzono perso.nalia
sie 10 tys. kilometrów w r.iagu doby.
nacje, wy-,iedlonia, areszto-wanda i łapanki ul1· Thiera. Dzisiejsza rozprawa poświęcona będzie przemysłu naftowego itd. Sukcesy te wstały
Parada lotnictwa 25 lioca w Moskwie czne. Dysponując pełnią władzy policyjnej u- przesłuchaniu świadków, którymi są przeważ umożliwione przede wszyt;~ldm dzięki szero·
h~·ła pokazem dalszego olbrzymi.-.vo wy,ro- kł~dal on i WJJrowadMl w iycle bądż z wla- nie krewni niewinnie straconych osób.
ki-ei meclianizacji procesów wytwórczych.

-

roku

Były ·

w ciągu jednego
·

szef gestapo w Kra ko.wie

Kome.ndant Ptas·1e1· Wyspy :

śmiało biły Sił W·powietrzu i tylko z rzad- '
ka siadały ns. wysokich skalach.
! Gały wschoilni brzeg lJył wielkim zwił: gotnialym śmietniskiem. Kosicyi1 oglądał
( N ozv~ l a )
i j~ z„cie~awością, po chłopsku, żałując po(dalszy ciąg)
Na dole dymiło ognisko. Sv. ściu półna- I mew1ei:aJącego się morskiego mienia. Były
gich Jnpo1iczyków sied ziało przy kotle i I t~ .Pog1~te zardzewiałe beczk.i, szklane kule
- Zd1lje się . że mowl'.' pu ro~yj>ku 1
- A mnie się nie zdaje. f!łowa są ro~,vj~kie, po kolei Wyłapywało makai:·on, zerkając na . ci.ęzarkow w sznurko~y?h siatkach, butelsopkę.
k1, bambus, s~rzępy s1ec1, ~aty, szkarłatnP
a treść jepoń8ka.
Kosicyn zdjął z siebie wszy 11 lko, prócz kleszcze kt'abo~, tozkłada,i4ce się wodor0Szyper_spoJrZał na m}odą, zad~t ~ twarz ~tł"r
spodenek i rewolweru. Czuł się tutaj znacz sty Z <:iefr1:nytn1 ~ebulka!Il1 .na badyl.a~h.
nika i od· razu o!<luhił ~z kot.
-:- No-of - zapytut groźni!' Kosiryn, i kit- nie ·pewniej uit na morzu, chociaż zadra- szczątl~1 w10s~ł, lmy sprochmał.e kręgi i ze:
śnięcia na plecach jeszcze bardzu doskwie- bra "'.ielurybow, pumeks, deski z nazwami
Wer Z11(lW11 Uociąg-nąl tlaprzód.
.
Ląd był bli~ko, IP.cz s::i~. 11i,fll l'lpirnione hal- rały, a w ut1tach miał got•zlti atnak soli. s~atkow, .Pasy ratunkowe.
kt.óre jesz~ze
wany !la kamienia!'h .i•'Rz<·7e bliżC'j. Nle prze- Mir1.10 wszystko był to 1ąd. Gor·ący twar- mkogo Il-te uratowały, szorstkie rozgw 1aKUHicyn spokojnie lildy, tned ulily topn_iejące wśród wodorostów_
~tająe pilnowa.l st<>ru, Ko~ir~' U patr?..vł ponad dy! Owiany wiafretp,
rzapkę aindo ua ~opkę. znj<,'t~r ą11-~·mi m)·ślami... spoglądał na jeńców I. na morze.
pł_otno po~ro\\rcow wszystko niart.we,
1-'tkoda, 1,11 wolno Rię po~nwn111 I' . Na p('1n10 burWyspa była swoja, zna11a i dawnych ~i]gotne. mczym kawałki i?du,. zbutwiałe
ta podejdr.ie do hrzl'g-11, nil p1•11110: „No, tny- wypraw. Tutaj odbywały się czasem ćwi- P otul) pokryte, krysitałkru;ni so~i.
ninj si~" - powi1••lzial Ram do siPbie, napiern- czet1ta sl.rzeleckie,
rwano dziki czosnek,
.Ponad tym cmen~arzyskiem bielały warj~c na koło <lerowt'.
zbieiano w czapki m11rynatskie jaja mew. s~wy suchych f{ałęzi. N.aprowade.lło. to Ko- Nie trz1•h11, hvnn! - krllyknął ~iudo.
Nieclrni tam sobie Japończycy szepczą sicy~a na. mysl 0 ognisku„ wysok 1!11 • dy- Wiem! Odrzep . i<,'I
·przy kotle - s>:kuua jest rozbita, a na lłliącytt,i się sygnale - ogmsku, kt~r~ ~yl'.\zyper poill1frgł · •lo drz1dezek. w~'pd1uąt ~załupie daleko dotr?.eć nie rrtollna
łoby widoczne 0 ~ stro~y morza w d_zien 1, w
.
. • .
11 ;o. łll.
nocy. Ale gdy się zbbzył do Japonczykow
Z kajuty :i; wrzn~ldem wy~koczyli u!!. ·• ·
Od
i:it.lnego
zapa~hu
trawy
1
od.
c1~płe~
i kazał przenieść gałęzie z brzegu na ich
p1)kłail .Japończycy.
„Kol.Je-Marti" szła ·wpro"t na l'Opl;ę - ciem go yow1~tr1m, ,falu1ą?ego nad. kam1emam1 szczyt J!Óry. nikt się nie ruszył z miejsca.
chc1alo. się .spac. ~łozyws7:y wilgotny jes7:- Szyper nie chciał nawet podzielić się zapałnozi~loną . .ki:dzier,.a\\ą. pi1•7,ym unrnuek:
Rzuc_otio kcihdcę. Al<' szk11na z1<1·róeila ~i\' cze kitel l spodme I~os1eyn postanQw1ł kallli.
Skosi mo warakrimasen _ nic nie rojni1; do bl'l':egu burtą,, duein uuerzal!t o kamir- obejść wzdłuż brzegu całą wyspę.
Naiwny pomysł! Zaledwie nogi t.łotkni;Jy .zumiem - powiedział śmiejąc się.
1iiP. Przez burtę; cl1roboc1ąc żwirem, spłukuj:)~
ph1slm, odrazu poc~uł jak osłilbł, jak go
ludzi, przelewała się wodn.„
Siedmiu I") baków, sapiąc 1 mlaskaią:!,
Bvła to Ptasia Wyspa niewielka kupr• bolą wszystkie mię~tue i bLgają o zmiło- jadłri r.iaJwron. Zdężyli ściągnąć ze szl~ upiasku i lGimieni pośród ciemnej ponurej wanie. Wyczerµa11y kuły!!aułetn, Kusicyn ny 1 ;,clw,:vić pod wodorostami skrzynkę z
wody. Kosicyn zrozumiał to jak tylko wze- gotów był wyciągnąć , się u podnóża spoki. mtil'!<rvnem i kilka paczek K·1::harów i teszło sło1ice i rozpę~ilo mgłę, a za cieśniną Co? Położyć się? Mocno się uszt!zypnął 1 r.1z spoglą<lali z szyderstwem na głodnego
ledwo powłócząc flogatni, poszedł dalej.
ukazały się pstre góry kontynentu.
mnynarY-a.
Była to wyspa bez strumieni, bez drzew,
- Nie rczumiem - przetłumaczył z goZe szczytu sopki widac było wszystko:
brzeg otoczony szumiącą · falą pas żwłr'u i bez cienia, wyspa poros.l.a szorstką roz- toi„ością sidno.
KosicyP spochmurniał. Mógł obejść się
wodorostów 1 pale z mokrą bielizną, nawet wichrzoną trawą. Miesz1cały tu jedynie
muszelki ną dnie przewróconej „Kobe-Mn- ptaki. Czarne, tłuste nurki odl'ywały się od bez; wody, hex chleba, ponieważ dotyczyło
ru". Szeroko i swobodnie oddychało mo· wody i, z •trudem ·przeleciawszy jakie sto to jego osobiście, Ale zapałki... Ognisko
rze, liżąc martwą szkunę, ·a na wysoki"h metrów, wlatywały do. dziur przebity"h w. powmno płonąć. Zapytał bardzo spokojnie,
bałwanach j>ółyskhva.ły jrszcze tłuste pla- -~boczu góry. Mewy w~no~iły się w·vs0ko. zmrużywszy oczy:
kołysząc sie na sprężystych skrzydłach, • ,.._ Znów mielisz jęzor~m? N o?!
m.V ronv naftowei i kołysały się matv.

I

Wówczas z ich twarzy znikł uśmiech i

s~yper rzucił marynarzowi blaszane pudeł·

ko.

Ko;.ic~ zu~ełnie nie wyobrażał sobie, co
tlla daleJ r~bic z „rybakami"_ żył na świecie wszystkiego dwadzieścia dwa Iata znał
się na motorze, orientował się w k~inpa
sie, ale nigdy jeszcze nie przebywał na wysplc wraz z Japończykami. zresztą. niedłu
~~> się na.myślał. W czystym mundurze, w
1t;ith~ zapiętym na wszystkie guziki, czuł
się. Je.dyn~ f::'O~po.darzem tej ziemi, na
ktore1 rozsiedli się i mlaskali bez ceremonii podejrzani „rybacy". Trzeba było od
razu pokazać Japończykom ich właściwe
miejsce. Tym bardzie.i. że Wielka Ziemia
znajdowała się wszystkiego w odległości
dwóch mil od wys.py.
Pokazać
Japończykom ich właściwe
nueJSC'e.„ Ale jak? Przypomniał sobie spokojną mowę i sposób, w jaki Kołoskow
przemawiał ja zebraniach (jedna tęka z
trłu! druąa ~ klapie kitla), wyprostował
się 1 powiedział surowo:
- Hej, starszy! Wyjaśnić załodze moje
rozporządzenie. Jesteście teraz na bezludnej wyspie. To, po pierwsze„. Ziemi tutaj
mało, a ta, któta jest też nasza, radziecka . . To ttlaczy, ze porządki będą również
takie same. To zńa~y. Bez pozwolenia nie
wolno się oddalać, żadnych kawałów nie
urządzać, zacnowywać się rozumnie i przestrzegać porządku. W przeciwnym razie ~ę.dę karał jak? k?mendant z całą surowosc1ą.„ Czy są Jakie pytania?
Ta~,. odpowiedział szybko. sindo Jestesc1e komendantem? Dobrze. W takim
razie zarządźciP., żeby nas odżywiano. Po
pierwsze, kasza z -ryżu, po drugie, ryba po
trzecie, kompot. dobrze 1
'
Spojrzał tryumfują.co na Kosicyna a za
nim1 nie przestajli,c żuć, wvbałuszyła oczy

I

cała załoJlil.
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FELIKS PODSTAW KA
DO .ŻONY W MIEŚCIF..

Zie

zwyczaje

Koch.a na Pelasiu!
W tych dniach, uważasz, zdarzył się pożar w Dzierzkow ie i choć ludzie zaraz się
~o ratowania zabrał:, a nawet straż przy;re<.hała - spłonęło parę chałup i kilka stodół. Kamionka , kiedy się o tym wypadku
tlowiedział, pokrędł tylko głową ~a znak
wielkiego niezadowo lenia.
- Bardzo mi się to . niepodoba-oświad

Ł O

S

C H

Spółdzielczość

Ł

'

O P S K !„

wiejska potrzebuje fach owców

we przes~kolen'.e
Od prezesa do skleilowego - wszyscy. pow·nni przejść zawodo
na posfrdzeni ach Rady Nadzof-

rząd
Ostatnio na łama:'.h '1.aszego pisma po-, czych lustrar:.ii sr·ółdzielń w terenie. Ponie skła'1a sprawozdań, za poży
czej
zacytować.
mch
z
jeden
ruszaliśmy szereg istotnych dla spółdziel-1 zwalimy sobie
31 marca b.r. 50 tys. zł. zapłacił
czone
cy
Samopomo
Gminna
„Spółdzielnią
czości spraw. Wvsunęły się one z bezpo- j
18 maja 24 tysiące złotych prodo
aż
posiada
nie
ch
Przysucha
w
Chlopskiei
średniej obserwacji pracv spółdzielń w tecentów''.
asygnatariu sz11 rozchodow ego, na rarenie. Ale obok tych już poruszony ch
brzmią raporty z Odrzywol a
Podubnie
zarzączłonka
podpisu
brak
chunkach
spraw słusznym będzie jeśli postawimy
z niektórych innych spółdzielni.
du. Kierownik handlowy kasuie gokropkę nad i wskazując przytym na jeszezył.
Cóż to oznacza? Czy koniecznie musjmy
tówkę od poi:;zczegóh1ych sklepowyc h
- Też pan wydziwi; - podchwyc i- c:i:e jedną przyczynę nie<'ociągnięć.
Na.:;zym
, że jest to zła wola?
powiedzieć
w mie1sce kasjera, nie ma również
łem - przecież wiadomo, że pożar to nieLeży w tej chwili orzed nami szereg
produży
Napewno
zawsze.
nie
zdaniem
poszczęście, więc się nie może nikomu
k0ntroli rozmóvv teiefoniczn ych. Zai:;rotokułów z p7zeprowa dzonych doryw-1
dobać!
cent pracujących w spółdzielniach to .}u- Nie chodzi o pożar - odpa.rł Ka- 11
dzie uczciwi, którym dobro ogółu mocno
mionka - chodzi o to, że tyk stodół i l'ha- !!!6tno
na sercu.
le.'..y
łup poszło z dymem, chociaż od razu powięc chęci cą doore, czemu wyniki
Jeśli
.•.
śpieszono z ratunkiem
są złe? Otóż tu dochodzim y do sedna. Pra- Ano widać - wtrącił Berlak - ze
smutkiem - dopust Boży!
cownikc..m spółdzieln;. brak najczęściej od~a to Kamionka a.i podskoczył z obupowieduie go wykształcenia. Nie ;est to ich
rzenia.
Chłop
oc
„Samopom
ców
epółdziel
nych
Spół
h
wina. T<tk się skłarłały wa'"unki. Luązi
Powiatow y Związek Gminnyc
To nie żaden dopust - zawołał - tylw dah::zym ciągu rolni- tych trzeba szkc;l·ć systematy cznie.
dostarcza
ska"
Kut
w
Chłopska"
oc
„Samopom
dzielni
pokako te czapy ze słomv! - to mówiąc
rozprowad ze- kom węgiel, przy czym cena węgla
Wnikliwa ocen~ sytuacji spółdzielczości
zał na strzecly, którymi są kryte wiejskie nie przygotow je już do
ie zbo- została obniżona i wynosi w hurcie
Spółdzieln
Gminne
między
nia
<.halupy.
doprowadzić musi do wniosku,
wieiskiej
3500 zł. za tonę.
- Oto prawdziw y w:nowajca ! - cią- że siewne kwalifiko wane oraz rzepak 3200 zł., a w detalu
na wsi i uzdrowien ie zależy
rozwój
jej
że
Wobec tego, że w przyszłym roku
gnął . - Nie byh• burzy, nie było nawet ozimy na jesienną akcję siewną.
od tego na ile uda nam
mierze
niemałej
w
na
zaopazostanie
rolnicy
że
położony
Przewidzi ane jest,
szczególn y nacisk
f1rzeciwne go wiatru, ludzie i straż ratowa.
ze szkodnika mi roślin i chwa- '1ię rozwiązać sp."1Wę szkolenia obecnych
trzeni zostaną w zboże Stf'wne w pierw walkę
!~r~~uj~=t~va;;~~:!'g!i7~:d~ha~~u::a:i:s;n;~ szych
ia nowych.
dniach września. Będzie to elita, stami, Pow. Zw. Gminnych Spółdziel kadr pracownik ów i wychowan
chu posiadają!
środków
ilość
buchaltera ,
znaczną
nietylko
już
trzeba
ć
ni otrzymał
Przeszkoli
- No, a co być pan na ten przykład oryginał i pier~szy odsiew. Zboże doszkodprzed
zboża
i spozających
fachowy
zabezpiec
kurs
przez
ale
dobrze
kasjera.
czy
starczane będzie rolnikom
proponował? - zagadnął Maciej.
każdy rolnik we włas łeczny przejść powinien każdy pracujący
też
.To
nikami
worwanych
zaplombo
w
ne
oczyszczo
1
- Jakto - "o°' ż„b:v pnynajmn ie: nozrozumian ym interesie w spółdzielni od l)rezesa Rady Narodowt: j,
we cha!upy czy stodoły stawiać z cegły kach i ze świadectwami kwalifika cyj- nym dobrze
ć się w odpowied nie
zaopatrzy
wanego
powinien
kwalifiko
zboża
Cena
nymi.
~lbo
\~lbo pul!>t11ków 1 pokr:vwać je blachą
członka zarządu, do sklepoweg o i poinoccenie zboża kon- ilości tych środków i w przyszłym rongniotrwalą dachówką. A tymczasem . po- odpowiadać będzie
r1ika.
zboże
należycie
zabezpieczyć
J>atrzcie. Haran stawia sobie ten tam €wie- sumcyjne go plus dodatek kwalifika - ku
Odpowied nie prowadzen ie sklepu jest za
przed szkodnika mi .
iy domek, z drewniaka , i napewno obłoży cyjny .
·
G
k
t
·
od znajomości techniki handlu, orien
p
ltżne
t
·
p'
słomy...
ze
go strzechą -mm
owia owy w1ąze
oza ym
k
B
ł
h
t
·
owaa
ar
3
nę
1
- A no, coz-wt·s c
tacii i obrotności :>rzy zakupach.'
--~-----------------~--------------------------------~-------tradycja.
i
tiki to iuż zw:vczai 1
Wielkie zadanie stoi w tej chwili przed
.
~/fĄ,
li
tradytjatakimi
z
ói
centralnym i władzami ..,,"j)ółdzielczoścl, z~
- A dajcie spo
~
"
mi! - żachnąi się Kamionka . - Pora by
?
owych
danie, które powinno być w najbliższym
podatk
-~
",
skończyć z tą czy ową zh tra(~y<.ją. Na ten
praktyczn ie urzeOpocz;vń
w
KrasiJra
z
czasie ro:i:pracow ane
kuzyn
mói
przykład
Do dziś więc wsie nasze zalegają z tym
W 1945 roku wieś nasza została dotknię
ne.
skim miał t:vlko gospodarkę na 2 morga.eh.
czywistnio
i z nieściągniętymi świadczeniami
Prnponow ah mu i iuo~ili jedźcie. Stępień ta gradobicie m. Zgodnie z ustawą należało długimi
i. Sądzę, że czas na;wyższy, by
Ka
rzeczowym
i
Alfonsów
Paradyż
wsi
do
stosunku
w
gruntu
dostaniecie
,
na Ziemie Odz:vskane
władze zajęły się tą sprawą,
ie
odpowiedn
niesztego
ofiarą
padły
które
<lllŻo więcej, z pprzadnym i '1Wentarze m i mionów,
jak
nie, głową częścia zwolnić ze śv.riadczeń rzeczowyc h gdyż długi te ciążą na gospodarz ach
,-abudowan ii.mi. A kuz:vn nie pomagają,
intrwencie
wszelkie
i
nie
zmora
iednak_
się
Tak
wówczas.
bo
ściąganych
tradycja,
że
kręcił i też się tłumaczył,
ustawowo ulga nam przysłuoiciec i d7.iadek na tych 2 >norgacb bidę stało. Wiosną 1946 roku 133 gospodarz y za_ a przecież
Według ostat!'_.ch danych z terenu
Stały czytelnik.
gu;e.
zbożową na siew.
pożyczkę
ciągnęło
No,
ruszy.
nie
nigdy
się
on
i
więc
klepali,
wojewódz twa fódzkiegc mało i ·średnio
u ·fera.z to bardzo żałuje, bo iak się okazarolni gospodarz e korzystaiąc ostatnio z
ci śmiałkowie, małorolni, co wyjełe jak
urządzeni
pogody wykosili żyto w 100 proc.
zostali
to
chali na Zachód,
się patrzy. dobrze im się powodzi i ogroPrzystąpiono obecnie do żęcia pszenicy
mnie sobie chwalą, że zwyczaj siedzenia
i jeszcze nie skończyli
i jęczmienii:..
naruszyZP wszelką cenę na ojcowiźnie i
kamienie
zwieziono
teraz
Zno·>ro
dostać
deszczowe
W tej chwili na wszystkich lerenach
dnie
w
a
B.·zustówk
Do
li. No, bo coby mieli. gdyby nie z"..rwali
drogi. Tylko,
trwa zwózka zboża. Mniejsze gospoz ową kiepską tradycją. To, co ten Stępień się można chyba łodzią s:zy na tratwie. Nic owszem leżą po obu stronach
posta- że o robotach znowu nic nie słychać.
ze swoimi 2 morgami, lekkiej w dod&tku więc dziwnego, że mieszkańcy wsi
darstwa zwiozły około 80 procent żyta.
nowili wybrukować ulicę. Jeszcze w 1932
ziemi.
A może, by się Powiatow a czy Gminna
Tak i z dacha.mi. Może to niezgodne ze r0ku zwieziono kamienie, które chwalić Rada Narnclowa zajęła tą nieszczęsną
starymi obyc.,,ajam i, 11łe ia wolę kryć da- Boga leżały do 1939 roku. W czasie okupa.
kamienie i z uli~ą?
lhówką lub blachą. Zawszeć czlowiek pe- c~1 Niemcy gdzie? vryw1eźli
Gospodarz z Bukowa.
nici.
znowu
drodze
o
marzełl
Felek.
Twój
wniejszy od pożaru.

otrzymają

Rolnicy

•

w porą ziarno

kwal ifiko wane na siew jesie nny
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brukuią ulicę

pełni

w Bukowcu

Kred yty
na zaku p nawo zów

Pora dnih hodou 1cw.1

Przewietrzanie obór i
Tylko powietrze czyste, pozbawion e jakichkolwie k woni, czy innych zanieczysz przedstaw ia wysoką wartość dla
c„eń,
zwierzęcia. Tymczase m w atmosferze oborowej, w której krowa spędza większość
swojego życia spotykamy wonie i gazy
wręcz szkodliwe dla organizmu zwierzę
cego.
I tak w 40 cm. grube; dolnei warstwie
przyoborn ikowei powietrza oborowego spo
tykamy gazy dzhlłające na przewód oddechowy krowy jak: amoniak siarkowod ór
itp.; znajdują się tu również gazy wręcz
szkodliwe , powstdjące przy gniciu materii
c..rganiczn ych jak metan; w tym ciężkim,
dusznyr.1 powietrzu ..1n1..iszą się wreszcie mi
liony bakterii gnilnych, octowych i innych.
Musimy sobie zdać z tego sprawę, że krowa leżąc oddycha powietrze m te; warstwy
obory, a gdy warstwa ta nie ;est przewietrzana, krowa systematy cznie zatruwa sobie organizm. Jeżeli zdamy sobie sprawę,
że krowa przeciętnie w ciągu jednej godziny wdycha 60 mtr. iubicznyc h powietrza to w oborze źle przewietrz anej, atmosfera oborowa coraz bardzie; pogarsza się
przez wydechan ie dwutlenku węgla. jeżeli
bowiem przvimiem y, że zapotrzebo wanie
oddech.Jw e jednej krowy jest czterokrot nie
większe od przestrzen i ;aką jej w oborze od
da.jemy-t o ogólna atmosfera obory w cią_
gu 1 godziny winna się 4-krotnie odświe
atmosfery
odświeżeme
Ż)'Ć, tymczasem
ob-Orowej następuią".!e drogą nieszczelności
ści= oborv oraz otworów okiennvch czv

. powiecie opoczyńskim są na
Wkrótce też rozpoczną się robc;ty jesienne, a wraz L. tym staje zagadnienie nawozów. Państwo chcąc przyjść
<: pomocą biednym gospodarz om przeznaczyło poważne sumy na kredyty.
dobrej wentylaci i t. ;. prostoty działania i
Już teraz powiatowe Oddziały Ę:.K.O.
braku załama11.
przyjmują podania reflektant ów na poży.
· Od nowoczesn ego urządzenia wentyla- czkę.
cyjnego wymagam y przede wszystkiem sku
W najbliższym czasie zbiorą się komiteczności działania w stosunku do najniż
społeczne, w skład którei wejdą przedsje
szei 40-to C"entyrr·etrowe.i warstwy powie- stawicUe Z. S, Chł., partii polityczny ch i
trza. Stosuiemy zatym pojedyńczy obs:r.er- administra cji, która rozpatrywać b~e
n} (o bokach 1 m~·.) kwadratow y przewód
poszczegól ne podania.
pionowy, mający st&le otwarty spód, umie
s~czony mniei więcej na wysokości 40 cm.
nad poziomem obornika. Drugi otwór umie
s~czony jest na wysoko;ci sufitu oboru, a
otwierany w okresie letnim. Te:i pionowy
przewód nosi nazwę wentylato ra odprowaZ inicjatyw y Wojew. Komendy ORdzaiącego. Bezpośrednio pod sufitem umie
sl\czone sa tak zw. kanały doprowadza;ące. MO organizuj e się w Rzęszowie 2-mieiak sama nazwa wskazuje wychodzące na- sięczny kurs dla traktorzy stów, rekruobory 1 odprowadzające tujących się z członków ORMO z tego
ztwnątrz ścian
świeże powietrze do jei atmosfery .
wojewódz twa. O.RMO we własnym załni. Jer~y Sońta.
ki:esie mobilizuj e już fundusze w wysokości 200.000 zł. Kurs odbędzie się w
majątku państwowym w Boguchw ale,
pow. Rzeszów.

urządzenia przewietrzając11

drzwiowyc h - co wynosi zaledwie jednokrotne odświeżenie powietrz'ł w ciągu 1
godziny. Zatym tę olbrzvmią ilość świeże
go powietrza, nieodzown ie potrzebneg o dla
oddychani a zwierząt - musimy dostarczyć przez odpowiedn ie urządzenie przewietrzniko we.
Stosowane u nas nagminne kominki prze
wietrznik0 we, posiad1i<c e 2 kanały o nieró,vnym wysunięciu na dach i sięga;ące w
oborze zaledwie ok. 1 mtr. pod sufit obory - nie dają istotnego rozwiązania, gdyż
w żaden sposó·J nie odprowadzają ogromnie szkodliwe i dolnej warstwy powietrza
l'horowego , ograniczając.: się wyłącznie do
cidprowad zenia ciPpłei górnej warstwy powietrza. Połączenie tego systemu wentyla.
cji pior,ciwe; z r0dzajem poziomei wentylacji t.; kana.łam: ściennymi daje iuż wię
hze rezultaty. Nie rrają iednak one zalet

~niwa w
ukończeniu.

Nowe kadry
trakt orzys tów

Sprawdzanie pochodzenia drzewa budulcowego
Kwity z

nadleśnictwa należy przechowywać

drzewa w czasie tJkuoacji przy
rozmiary. Była ona wówczas
tiaktowan a niemal. iako czyn patriotycz ny.
Te złe nawyki przetrwały iednak do dziś.
ce powoduje dalszą dewastację naszego
zn;szczone go drzewosta nu.
Straż leśna przystępuit obecnie do ener
gicznej walki z kradzieżami leśnymi lustrując teren i bada.iąc pochodzen ie wszelkie'>L ~ w 'e 3ego ':lrze•va we wsi~ch.
Ostatnio doker ano orzeglądu w Brzu-

Kradzież
brała duże

I stówki i Jan;iszewi cach. Pod uwagę brane

drzewo leżące na składzie i nawet
ruwo-wvb udowane domj, płoty czy mostki. Kto nie mógł okaza(c s;ę 1Jdpowiednimi
rachunkam i został podany .1 sprawa taka
oprze się o sąd.
A wi1;;c gospodc.rz e,puechow ujcie kwity
ZBkupu drzewa zwłaszcza budulcowe go,
gdyż nie posiad:.!.n ie icJ może się stać iródłem wiPlu niPnr.z11iem11ości. a nawet i kar
i;adowych.
było

Junac y z „S. P."

budują nową wieś
Dla napływających masowo osadników w pow. hibac'zow skim powstaje no
wa wieś Piastowo. Do jej budowv walnie przyczyni a się „S.P." t: sąsiednich
rnnin. Junacy pracują po 8 godzin dz1en
nie, zyskując wdzięczność pi:zyszłych
mieszkańców osady.
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prania i szycia. Przygotowywano się do
wielkiego święta. Cała ludność okolicy jednocześnie wylec miała w pole, dla każdego
było to więc wystąpienie publiczne, o którego przystojność, a nawet i niejaką wykwintność bardzo dbano. Kobiety dłużej niż
zwykle przesiadywały nad brzegiem rzeki,
stukarrJ pralników napełniając powietrze,
a pranie to jeszcze poprawiały dopóty, 'dopóki płóciennej odzieży mę.Mw i braci nie
nadały prawie olśniewającej białości. Otwie
rały one skrzynie i wydobywały z nich najlepsze na domowych krosnach z lnu i wełny wytkane spódnice.
Kiedy na drodze rozległ się turkot kół
i gwar urywanych głosów, a czasem nawet
zapanował ścisk wymijających się wozów
- nad polem, mrowiącym się gromadkami
żniwiarzy, wśród upału i blasków słońca
stała się wielka cisza. Gromadki żniwiarzy
zwolna lecz nieustannie posuwały się w róż
W porze żniw, na tej rozległej równinie nych kierunkach. Czasem tylko wzbijał
tiemia wydawała się złotym fundamentem, się nad nimi wybuch śmiechu lub powiei okrytym CllUlbciMtA&'P* ił' •
dźwigającym błękitną kopułę
=
ruchliwym mrowiem drobnych istot. Właś
ciwa barwa ziemi ukaz~7\vała się tylko tu
i ówdzie, na drogach porosłych rzadką tra.wą i na wcześnie zaoranych szmatkach
pola. Dojrzałe zboża płynęły gorącoźółtą
lawą, która miejscami wyginała się w zaglę
hienia okryte również gorącożółtym ścier
niskiem.
W tych to zagłębieniach - ro7,szerzając
je coraz. i okrywając wypukłościami zżę
tych snopów, mrowiły się drobne, ku ziemi
„KOCHANY PROMYKU! 11
schylone istoty.
rozmowie z Heleną Rysiówną
krótkiej
Po
ich
Ulewą żaru błękitna. kopuła oblewała
zgięte plecy, a gorący ten oddech nieba postanowiłyśmy napisać do Ciebie „Promyskraplał się na ich twar,;ach i spadał na ku" i -podać swe „rady" co do treści „Promyka'. „Promyk" od dawna wych2dzi
tylko na jednej sft'oniczce (z powodu br!ku
ziemię deszczem potu.
Na rozległej przestrzeni pola żniwiarze papieru) i co tydzień, a naszym zdaniem,
wydawali się rojem istot ruchliwych i róż- powinien wychodzić co dwa tygodnie i na
n obarwnych. Wyglądało to tak, jakby ma- dwóch stroniczkach .. Wtedy jedną stroniczlar;z: jakiś gorącożółte tło bez ładu osypał kę możJ?-aby p_oświę?i? st!i:rszej • młodzieży
kroplami różnych farb. Biała i różowa ~ sz~olneJ, a mianowicie,, o~isywac niektóre
Były to koszule ?zi~ła ~aukowe lub zyc10r.ysy uczonych
P rzemagały. wszystkie inne
i wielkich ludzi. Druga stroruczka mogłaby
•
.
być poświęj)ona dzieciom młodszym, a więc
.
mężczyzn i kaftany kob.iet.
Przez parę tygodm, poprzedzaJących podawać jakieś ładne bajki lub cfokawe
porę żniw - we wsi pa}\ował wielki ruch opowiadania. Wtedy zarówno z młodszych,

o

•

•

Ptasie J a r m a r

powiedzieli się jeszcze i inni czytelnicy oraz
przyjaciele „Promyka".
Jak przeszedł Wam egzamin? Gdzie
spędzacie wakacje ?
Redaktor

KOCHANY PROMYKU!
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Książ0
ka p.t. „Piętnastoletni Kapitan" już jest
moja, gdyż dostałem ją na imieniny. Ale
teraz mam większą radość, bo zdałem do
piąte.i klasy i to bez żadnego dostatecznejak i starszych czekałby ze zdWOJoną cie- go. Kończę już mój liścik. Proszę o odpoco tam „Promyk" ciekąwego wiedź. Zasyłam serdeczne ukłony dla całej
kawoścfii,
redakcji.
i miłego napisał.
Jeśli nasze „rady" będą dobre, prosimy
-J erzy Walczak - Łódź
Cię „Promyku", by doszły do skutku. Serdecz~e pozdrowie:i.ia dla .całej redakcji zaODPOWIEDt
syła.Ją
Brawo, Jureczku, dzielnie się spisałeś.
Jadwiga Piwnicka
Same „czwórki" (a może i jakaś piątka?)
i Helenka Rysiówna
to piękne stopnie. Wypada życzyć Ci tylko,
byś nie gorzej zdał na przyszły rok do klaKOCHANE DZIEWUSZKI!
sy 6-ej. Co będziesz robił w czasie wakacii?
Rada Wasza wydaje mi się całkiem niezła Napi~ mi coś stamt'ąd i w ogóle pisz trochę
i o ile w ciągu najbliższych kilku tygodni więcej o sobie, kolegach, rodzinie. Skła
objętość „Promyka" nie zostanie poW:ięk dam Ci serdeczne acz spóźnione życzenia
szona, to chyba wprowadzimy ją w czyn. imieninowe no, i wesołych wakacji.
W olelibyśmy jednak, by w tej sprawie wyRedaktor
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wysp, jako rezerwat, ukróciły niszczycielskie wybieranie jajek i puchu z gniazd, a
do nowego rezerwatu, skierowały uczonych
ormitologów, którzy mogli na miejscu w
niezwykle sprzyjających warunkach badać
życie i obyczaje ptaków. „Ptasie jarmarki" awansowały do godności prawdziwych
pracowni naukowych. Obserwowano nie
tylko życie poszczególnych ptaków, ale całe
ptasie społeczeństwa. Studiowano ich życie
gromadne, przeprowadzono badania nad
.ich celową współpracą, .a jednocześnie notowano te objawy współdziałania, skoro za
kwalifikować można do instynktownych
odruchów.
Gdy zabierano kajrom jajka z gniazd,
ptaki te mimo to niezmiennie przynosiły
pożywienie w tym okresie, kiedy w gniazdach powinnyby się już pojawić pisklęta,
mimo że piskląt nie było.
Czajka, która zgubiła gałązkę w drodze
do gniazda nie wracała z drogi po nowy
materiał budowlany ,ale dolatywała do roz
poczętego gniazda. z pustym dziobem i tam
pracowicie, a bez sensu kręciła się, udając,
że coś robi.
Obserwacje, zebrane przez ormitologów
na siedmiu wyspach w ciągu ostatnich kilka lat - posłuży jako materiał do ciekawych obserwacji uczonych radzieckich.

rosnących~

a

latem

s,kały

otoczone są

wieńcem kwitnącego rumianku.
W końcu maja zdarzają się tam często
śnieżne zawieje, ale już wtedy wśród skał

zaczynają czajki wić swe gniazda. Otwarcie właściwego „sezonu budowlanego"
przypada na czerwiec, gdy pojawiają się
biało-czarne niezgrabne kajry.
PRZEBUDZENIE SIĘ żYOIA
Gnieżdżą &'tę one wszędzie, wYZYSkują
Wysepki te budzą się z zimowego snu
skalny, aby
każdy najmniejszy występ
wcześniej, niż zazieleni się uboga roślinna gołym kamieniu złożyć swe błękitno
ność północy.
zielone jajko, ozdobione delikatnym ciem~ycie wnoszą tu ptaki. Nadlatują przede
nym rysunki<lm. Tylko w wypadku, gdy to
wszystkim w olbrzymich ilościach kajry,
oierwsze jajko z-cstanie zniszczone, k'.ijra
z upierzenia, kształtu i ruchów dziwnie
zbży drugie, nieco mniejsze, a rdy i to
przypominają pingwiny. Mają podobne
drugie ulegrue jakiemuś nieszczęśliwemu
czarne fraki, białe kamizelki i niezdarnie,
wypadkowi, v;isie trzecie, już osta1:t.ie.
powoli_J)oruszają się na lądzie. Kajry przeSamiec i samiczka siedzą na j'.1.~· --1 na
bywają też na wodach Dalekiego Wschodu
zmianę. Taki sam zwyczaj panuje u czajek
i gnieżdżą się na kamienistej wysepce u
i wielu innych ptaków.
wschodniego brzegu Sachalinu. 2yją tam
Gdy w gniazdach pojawiają się pisklęta
w zgodzie i przyjaźni z tłumem fok, które
-- nastc;puje pracowity okres odżywiania
z niewiadomych ludziom powodów, obrały
rnłoder:ri _r:.r,kolenia. Rodzice po kilka razy
sobie właśnie tę skalną Wlr_Sepkę, jako
dziennie VJYruszają na połów i karmią pomiejsce spędzenia letnich wak?.cji.
tern pi'lklęta kawałeczkami ryb.
w „jarmarkach" biorą udział nie tylko
Dorastające ptaki pod oki.em rodziców
kajry. Przybywają tam czajki i inne ptapo raz pierwszy zapoznają się z wodą .•Jest
ki, 11. wśród nich polarne kaczki _ edredoto ich „egzą.rnin maturalny", do któ1·ego
ny, niezmiernie cenione ze względu na niechronienia się
należy też umiejętność
bywałe ciepły, lekki puch.
przed drapieżnymi ptakami i zdobywania
Przoz rlługi czas ptaki na siedmiu wyspok:- r'nu.
pach rządziły się same, a ludzie utrudniali
W roku ubiegłym władze radzieckie włą
.
WIO~~A .NA WYSPACH
im tylko życie, niepokojąc je i niszcząc
przez bezplanową i rabunkową gospodarkę., . Uboga roelmno~ć wysp jest przedłuze-1 ~--::·h· do tego rezerw'3.tu kilka dalszych
mem tun~ry pó.wyspu Kola. Z drzew wysp, mięidzy innymi wyspy Nowej Ziemi,
spotyka się ta1;i. wierzbę p ;!nocną i karło- l1;dące tirzedłużeniem północneizo Uralu.
PRACOWNIE NAUKOWI.:
Władze radzieckie wydzieliły owe siedem I watą brzoze. Za to wiele jest jagód, nisko

wysepek, które cienkim łańcuszkiem ciągną
się wzdłuż wybrzeży półwyspu Kola.

I

te.den z najpopularniejszych ludzkich
jarmarlrów nie gromadzi takiego mnóstwa
ptasie.
1~,::cstników, jak słynne jarmarki
Odbywają się na .wyspach dalekiej północy,
wśród skał i ubogiej roślinności tundry.
Czas ich trwania - to krótkie lato pół
nocne, a miejsce zebrań - kamieniste wybrzeże siedmiu prawie pustynnych. małych

I
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trzem przeleciało głośno wykrzyknięte imię, Item przerżnąwszy powietrze, nie wiedzieć
stado wróbli zerwało się z krzykiem, tu, gdzie - w gęstwinie zbóż jeszcze stojących
tam, ówdzie szybko migały stalowe błyska· ' przepadał.
Wieczór zresztą nastawał. Za rzeką słońwice sierpów.
W ozy jedno i dwukonne, zbaczając z dro- ce połową ognistej tarczy iskrzyło się nad
gi, bez szelestu tocząc się po ścierniskach, borem. Ostatnimi promieniami jego przestawały w zagłębieniach otoczonych lasem niknięty kołami wozów i licznymi stopami
nietkniętych jeszcze zbóż, owady ćwierka· kurzu poniesiony, złoty tuman owijał znoły, czasem przelękniony ptak trwożnie za- wu długi szereg dom-0stw i ogrodów, potęż
świergotał, a wszędzie szeroko, jak okiem ne grupy drzew rozłożystych, splątaną sieć
zajrzeć i uchem zasłyszeć, płynął w polu płotków i ścieżek. Biały pas drogi i wszystsuchy, nieprzerwany szelest poprzecina- kie ścieżki, wąskie przejścia między ściana
mi świerków i stodół napełniły się powra·
nych i na ziemię kładących się kłosów.
Parę godzin do zachodu słońca brakowa- cającymi do domów ludźmi i zwierzętami.
ło. Lekkie, przedwieczorne wiatry muskać W powodzi pozłacanego pyłu, gromadnie
?oczęły wierzchołki niezżętych jeszcze zbóż przesuwały się, krzyżowały ~ię z sobą, ukai urywanymi akordami szmerów wtórować zywały się i znikały barwiste, kobiece ubratemu suchemu, nieustannemu szelestowi, nia głowy w czepkach, chustkach i warko·
jak~ wy~awały łamiąc się pod sierpami klo- czach, twarze zmarszczkami okryte, mizersy i z ziemi podnoszone snopy. W tym sze- ne smutne lub rumieńcami kwitnące i poleście i W tych szmerach postacie żniwiarek mimo przebytego dnia ciężkiej pracy, w weróżnobarwne, milczące, niskie, wysmukłe, solych uśmiechach ukazujące perłowe rzę
przysadziste, prostowały się co ch'Nila i, w dy zębów ale wszystkie ciemną brunatnoś
tył nieco odgięte, podnosiły w rękach garś- cią ogorz~liny obleczone i wszystkie lśnią
cie długich, kłosistych łodyg, które na roz- ce od potu. Powietrze huczało od gwaru ich
ciągriJętym powróśle złożywszy, znowu do głosów,· od ryku krów beczenia owiec turzi.emi przypadały. Czasem ta lub owa szyb kotu kół i szczekania' psów. 51ychać' tyło
kim ruchem rękaw odzieży po spotniałym głuche, ciężkie postękiwania kobiet, usiłu
cz~le. przesunęła lub odetchnęła głośno. Do jących prostować zbolałe plecy pod odzieżą,
stop im razem z kłosami upadały różowe na której ciemniały mokre plamy potu.
k~ko~e, ~~nsowe maki! siwiejące bła~atk~. Słychać był-O chichoty dziewcząt, któ:rym
Niskie, lilww~ groszki, dr?bne. rumia_.n~i. niesione sierpy nie przeszkadzały układać
kosmate kot~i zo~taw.ały m.etk_męte wsr?<I małych wiązanek lub wianków z zerwanych
o~trych kolc.ow. śc!erru. ~pod ic~ rąk ~ue- po drodze kwiatów. Słychać było cienkie
kiedy wznosi~ się 1 w powie~rzu igrał .biały głosy dzieci, wybiegających na spotkanie
matek, swawolne krzyki podrostków i gdapuch przekwitłego brodawmka.
Przed nimi, o kilka czasem kroków zry- kanie kur,gruchanie gołębi i pianie kował się ptak spłoszony i przelękniony, lo- gutów.

Str. 15
Łó!Iź, które1 powszechpie przypisuje się za
Ie.dwie st~letmą hs~orlę szarego, mało błysk-0-
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długotrwałym
okresem protestu
łódzkich w walce o wyzwospołec'lne i narodowe były lata 1905 Klasa robotmcza Łodzi wraz z całym

Drugim
robotników

le!lie
1
-525 LAT ISTNIENIA, JAKO MIASTA
//;
l!d
1907.
~apozna,ne deieje Łodzi, częstokroć także w
~
proletariatem Polskim i rosyjskim prowadzi
jej obywateli,
do
,
(;.//,
b?ha.terską walkę z caratem i wyzyskiem kawyro?1ema fałszywego sądu w społeczeństwi€ „ '
~
p1tallstycznym.
po!sk1m o braku t!lgo klejnotu historycznego,
"'„
~
W latach okupacji niemieckiej 1915 - 1918
kt?rym
//h
w,•
robotn~k łódzki, mim~ z~ziesiątkowania
jego
miast WIE;'.kszych 1 mme}StZych. Dzisiaj nad~, ~
0f
szeregow przez wywozell1e na przymusowe ro
~z~dł czas, ?Y ta . zgoł'.1 szkodliwa opini.a o mief
~~
boty, przez powstałe bezrobocie na skutek
sc1e robotnika polsktego, 0 tej pierwszej
~,V
unieruchomienia warsztatów pracy, organizuje
„prządce Rzeczypospolitej", ~ostała rozwiąza.
...... .
ną; by pe>wszechni€ było wiadome że to mia prze1ął rząd polski Królestwa Kongresowego,
W związku z p')stępem przemysłu rozwinął walkę z zab')rczym prusaki€ni.
sto posiada g~-ęboką t~adycję historyczną, u który . w. zapro~adze~iu i roz~~n~ęciu przemy- się także handel w Łodzi.
pod; taw klór.eJ leży Ciągłe stwarzanie trwa- słu .Wldzi.ał _i:iaiwłaściwsze ~yJsc1e z tej trułych wartości gospodarki narodowej; że histo I dnej ~yt~aCJi. Dc:i p~acy t~J za?ra~i 6 ię z całą
Eooka wielkokapitalistycznawi'elkie
nę tę, Jak przedtem w okresie przedprzemy- I energią owcześm. kierownicy. zycia gospodarsło'fYlil twora:yl łódzki rolnik, tak w now- .czefJo - , L1;1becki, ~ostowskt: Staszic i tym
I. 60 i 70 wieku XIX powstają
l
szych czasach przędzie ją łódzki robotnik.
męzom Łodz. zawd·~tęcza swoj przemysłowy
przedsiębiorstwa przem. a wiele e; nich 1
w historii tego mias•a zar sow . si d i byt. Ob')k nich usilnie starał się o uprzemy- zaczęło produkować wyroby wełniane. Jest to li
całJciem odmienne epoki· pl!rws uią t ę kw e słowienie swojego województwa mazowieckie epoka wielkokapitałistyC'Mla_ W r. 1880 Łódź
przedprzemysłowy, obra~ da:iejó~~· r~ln~c~~~ g.o prez~s Rajm_un~ Rembieliński. Pilnie zajął liczy .mieszkańców 78.000, a p')d koniec tego •
rzemieślniczych Łodzi od średniowiecza
_ się Łodz1ą, wyniesioną do rzędu mast. fabry- stule:::ia prz.eszło 3~.000.
.Powstają nowe facząwszy aż do pxzątków wieku
sięgaj:c0
cznycb. w r. 1820, aby przyy-:>tować miasto dla bryki - miasto zamienia się w olbrzyma prze
19
1
kiedy to roda:i aię druga epoka _ okres r?~ izagrantcznych P.~zyb.yszy; przede
wszystkim \ml'.'słowe!'l'~ e:, wielk~i foma.mi . o ol>rotach
myslowy który trwa do dnia dzisie ·sze pkt. dokon~ł regulacii m1asta i rzek, wyznaczył no wielu m1honow rubl1, przyb1eraiących charak I
rego zn.a'mieniem jest praca walk J i 0 • t 0 we dzielnice, przeprowadził podział placów ter k')mbinatów różnych wielkich p-rzeds!ę'
a
un ·
budowlanych, zarządził budowę ur!!:ądzeń prze biorstw. Wtedy też powstają tak typowe dla
Gmachy Sądów przy Pl. Dąbrowskiego
Pierwociny lodzi
mysłowych oraz d')mów mieszkalnych. Wresz systemu kapitalistycznego spół'ki akcyjne dla
Na gruzach trzech zaborców poW11tała Polska, o której marzył o którą walczył niezmor
a kartach historii zjawia się nazwa
dowanie robotnik polski. Nie spe1niło Pań
„LODZA" pod re>kiem 1332 w przywileju
stw') Polskie pokładanych nad'liei - robotnik
Właqys,ława, księcia na Łęczycy i Dobrzyniu.
pozc;is-t~l nadal w pTZemocy obcego l rodzimego
Jest wo~czas wsią, jedną z włości biskupstwa
kapltal'lsty.
kuia~s.k1e~o w kluczu wolborskim, uwolnioną
Jak przed tym, tak i w dwudziestoleciu
od c1ązarow prawa książęcego. Kiedy powsta
niepodległości .robotnik łódzki zmuszony, urie
ł~ osada w tym miejsi:u, kto był jej założy
kał się d') wypróbowanej walki, do strajkqw.
cielem - powiedzieć nie potrafimy. Łódź, jaRok rocznie korzystał z tego podstawowego
~o wł~sność włocł~wskich biskupów, pozosta
oręża prole·tariatu i bronił swych e;dobyny s ')
Je w ich posiadanm do ko1'lca starop')lskiej
cjalnych i politycznych. Strajki lat 1923, 1931,
Rzeczypospoli·tei - by aktem króla µruskiego
1936, 193.7 okupione krwaw~ walką z fabryprzejść na własność rządu w r. 1798.
Przekantami ~ reżimem sanacyj,nym są symbOlem
niesi<;>na wolą młodziei'lczeg') bis.kupa Jana
zmagań łódzkiej klasy robotniczej.
~ropldfY
w r. 1387 Il prawa polskiego na
sredzk1e, dobrze z;agospodarowana jeszcze
Tragiczny okres
przed lokacją 'Jtrzymuje zaledwie trzv lata
wolnizny, ro-zwija się stale i pod nazwą Staok 1939 re>zpoczął tragiczny ok.res prawie/
rejwsi Łodzi przetrwo.ła aż do czasów nowo5-ci') letniej niewoli narodu polskiego pod
.i ytnych.
brutalnym butem hitlerowskim . Okupacja, to
Wiek XV na ziemiach wschodniej Wielkon~jbard:i:iej żałosna ,karta w d'liejach naszego
polski jest '.>kresem kolonizacll miejskiej. Na
mi.asta 1 zarazem proba bohaterstwa łódzl<lcr10
pograniczu lęczycko-sieradzkim, na rubieżach
prol~tari.atu •. W swej ~kstennmacyj,nej polity
krainy „piskorków" potrzebami gospodarcizyce niemiecki okupant mszczył każdy prze jaw,
tni wywołana powstaje nowa osada miejska,
wszelki ślad polskości: pomniki narodowej
ro.zlokowana na północ od i;Slniejącej Starej
chwały wysadzał w powietrze, s'lkoly i kości-:>
Pttnorama Łodzi
wsi.
ły. pozamykał,. książki polskie palił pod kotła
525 lat temu, roku 1423 w dzień świętej cie 1323 r. zjawili się pierwsi osadnicy nie- celów przemysłowyth . W przemyśle włókien mt fabrycznymi, nawet wymazał z mapy Euro
?-.farty p~romca krzyżactwa, król Włady mieccy, wypędi:eni ze swego kraju kiryzysem n!czym łódzkim za1lrudnionych było pod ko- py nazwę miasta narzucając mu wrogie prze
sław Jagiełło, wydał w Przedborzu przywilej gospodarczym
i panującym bezTobo ;iem
n1ec XI~ w. 55.000 robotników, a przed wybu zwisko. Bard'liej jeszcze nieprzejednaną walna erekcję miasta Łodz.i. Wielki król pragnął otrzymali w Łodzi bezpłatnie ziemię i drzewo chem pierwszej wielkiej W')jny światowej wypowiedział czfowiekowi.
Tysiącamd uwoził
nadając prawo magdeburskie, aby nowe
pe>- budulcowe, zwolnieni na swreg lat od podat- około 100.000 lud'li.
łodzia~ na najcięższe roboty w głąb Niemiec;
W6tałe miasto cieszyło się i rnądziło tymi saków i służby w?jskowej oraz zaliczki pieW tym okresie żądzy złota powstaje prze- zapełmał obozy koncentracyjne najlepszymi
m~mi wolnościami, co monarsze miasto, wo).e niężne Pierwsi
tkacze sukiennicy osiedlili się dziwuy twór miejski
bez tilanu, bez myśli synami m1asta; przeludnił Polakami więzien! a
wodzka Łęczyca. W re>k później biskup Jan w założonych dla nich Nowym Mieśce.
pr.zewodniej,
chaoty~nie
zbudowany, bez pry łódzkie; w szatańskim planie stworzył dwa
Pella określa przywileje i obowiązki mieszobozy śmi~rci na terenie miasta, z których je
m1tywnyc~
urrządzen
sanitarnych,
urągający
czan łódzkich. Od tego czasu datuje się ży
Jakimkolwiek zasadom urbanistycznym. Wy- den stał się najb')!eśniejszym symbolem Łodzi
wot miejski Lod·zi. W tych odległych czasach
bawełna
Len
rasta miast') kontrastów, siedlisko wrogich na walczącej i ginącej, symbolem żywych poodnajdujemy początek przemys1owej metror. 1825 powstaje obok nowe osi edle, prze rodowi bogaczy i pmytulisko dla polskiego chodni Radogoszcza. Dla wytępienia ludności
polii Polski.
znaczone dla przem. lnianego i bawełn. chbpa, późniejszego robotnika -prnletairiusza; żydowskiej „zorganizował" getto łódzkie, naj
Miasto żyje wewnętrznymi swoimi potrzeba
po
obu obok pałacu milionera nędzne mieszkanie no- większy ośrodek niszczycielski Żydów na zie
mi. Mieszkańcy trudnią się rolnictwem i rze- zwane Łódką, rozciągające się
strona-:h
traktu
wiodąceg')
do
Piotrkowa.
wo~esnego niewolnik.a.
Jedynym imperaty- miach polskich. ·
miosłem . Wielkie wydar zenla p')lityczne tych
Przybywają tutaj cz:naczniejsi fabrykanci zasie wem rządzącym k111PitaHstycznymi mocarzami
czasów przechodzą obok, nie mącąc spokoju
ówczesnych mieszczan. Mia&teczko powoli dlając dolinę rzeki Jasieni. W 1. 1827-1830 był pieniądz i wyz)l6k.
nowej Polsce
wzrasta od stu dusz w r. 1459, kiedy uchwała powstają większe przedsiębio•rstwa przemysło
kupacja
we:
niemiecka
przędzalnie lnu, bielniki, farbiarnie,
(1914
1918)
była
wyMimo
tych
wszystkich
wyszukanych S1Zaleń
Wielkop')lan wystawia jednego uzbrojonego
k01'iczalnie i drukarnie. W tym okresie ludciosem tak dla łódzkiego ośrodka pn:e- czych metod pogromu Łódż polska żyła i wal
żołnierna. na wyprawę pruską, aż do liczby 800
obywateli na przełomie 16 i 17 stuleci. Od po ność miasta WZll'osła r 1829 do urawie 5.000 roysłowego jak i dla. ludności pnlslciej. Syste czyła w J?odziemiu. Polskie grupy konspiracyj
mieszkańców. Sukiennictw') w ŁOdtzi nie roz- matyczne niszc~enie fabryk: wywożenie ma- ne organizowały sab'Jtaż wojenny i akcje
łowy 17 w., dzięki spustoszeniom szwedzkim
Robotnik
łódzki
stan.al
do
i zarazom nawied-zającym miasteczko, datuje winęło się, natomiast miastu przypadła rola szyn i urządzeń tecłmicznych, surow-:ów i wy b-0jowae.
przodowania w całym polskim przemyśle w pre fokowanycb t')wairów - to jedna strona walki
z okupantem
zwyciążał
lub
się stały upadek Ł')dzi popr11:ez całe następne
„działalności niemieckiej,.
Drugą
stroną
to ginął. W pierwszych szeregach walczących
stulecie, by dojść w dobie rozpadania się sta zakresie lnianym i bawełnianym.
z ludnością cywilną: represje wywła byli członkowie Polskiej Partii Robotniczej.
rej Rzeczypospolitej do 191 mieszkańców
Wybuch powstania listopadowego i wojna walka
szczenia, rekwizycje t branki do Niemiec do W jednym 1 drugim przypadku 1wbotnik łódz
i 44 domów mieszkalnych.
p')ls.k.o-rosy1ska 1830 - 1831 przerwała rozpracy w cywilnych batalionach robotnkz:vch. ki przygotowyW'ał pole do zwycięstwa n>ku
wój łódzkiego przemysłu - zapanowała „ci1945, zwycięstwa klasy pracującej e;wycię
S'la warsztatowa" i jej skutki - wielkie bezst~a. Polski
Demokratycznej, odniesionego
Pierwsza okupacja niemiecka
robocie. Niepomyślny wynik powstania wpły
Wysiłki euoopeizacii Łodzi
dz1ęk1 bratniej pomocy narodów Związku Ratakim opłakanym stanie zastaje miasto nął na osł.abienie gospodacrze k·raju. Z kryzy
W okresie drugiej, Niepodległości niewiele dzieckiego i Armii Radzieckiej.
pierwsza f.lkupacja niemiecka (1793-1806) su pow')jennego pierwsza Łódź z ')dłego okrę
W nowej Polsce ten wieczny żołnierz-robo
'Vówczas panoszy się prusak, dążąc do e:a- gu przemysłowego podnosi się nastawiona na pracowano, aby naprawić odziedziczone zatnik łódzki stał się właścicielem swojego war
miany miasteczka na wieś. Dalsze wypadki rynek wewnętrzny ze swym rozbudowanym niedbania w mieście. Ani rząd, ani łódzki saprzemysłem bawełnianym . W r. 1839 wprowa morząd miejski cz:ależni od
polityczne udaremniły te niecne zamiary.
fabrykantów nie sztatu pracy - fabryki. Z niewolnika kapitali
dzono pierwS1Zą maszynę paT·')Wą jako siłę na mogli i nie bardzo chcieli poczynić wkłady styamego przeist')czył się w pełnoprawnego
Już za K5ięstwa
Warszawskiego (1807 obywatela. Dziś świadom prnw i obowiązków
1815) Łódź dźwiga się z upad'ku gospodarcze pędową. Od tego czasu do r. 1850 powstają w niezbędne, by miasto zeuropeiz-0wać.
stanął do pracy t walki i zbudowanie Polski
go i liczy 514 mieszkańców w r. 1810, lecz Łodzi nowe wielkie przędzalnie bawełny Miasto utrzymuje w dalszym ciągu charak sprawiedliwości społecznej - Polski socjalikraje>- ter głównego :ent:rum przemysłoweg')
początki rozwoju przypadają dopiero na aa- miasto staje się głównym ośrodkiem
kraju, stycznej.
wego przemysłu włókienniczego. Zniesienie
sy Królestwa Polskiego.
a w związku z tym jest newralgicznym
granicy celnej polsko-rosyjskiej (1850)
oraz wiskiem ruchów społeczno-politycznych. środo
II
postęp
Gospodarkę k·r aju, wprzągniętą w wojenną inne przyczyny wpłynęły na maczny
machinę Napoleona, całkowicie
zrujnowaną, przemysłu łódzkiego.
Ruchy społeczno-polityczne ·
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tych ruchów do odleglejszych
się czasów, mianowicie sięgają
roku 1861, kiedy wybuchł w Łodzi pierwszy
bunt robo.tników ze szturmem na maszyny był to konflikt zrodzony warunkami ekonomi::rznymi.
Wkrótce p')tem rewolucyj.ni robotnicy łódz
cy łączą się z ogólnym ruchetn narodowym
rnku 1863, wstępując niemaJ do wszystkich
oddziałów powstańczych, wak:zący::h na tych
terenach.
Lata 1872, 1883 i 1884 - są to daty pierwszych znanych łódzkich strajków robotniczych, jako odpowiedź na żakusy ograniczenia zarobków.
Pierwszym wielkim

strajkiem

robotników

łódzkich był ,,bunt" z r. 1892, wywołany dzia
łalnością agitacyjną ruchu
socjalistycznego.
Robotnik łódzki zamanifestował dzieli 1 maja
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Garnizonowy, SlaIY Ratusi;

I

opuszczeniem warsztatów pracy; demooistracja
mi w dni następne 1Jraz poniesionymi krwawymi ofiarami zwrócił uwagę społeczeństwa
na ciężkie warunki prac" i na brutalne nost~
_powanie fabrvkantów,

Stl". 3

IL!!...'

OUJO

za a m e r y ka ni z a ci a Fr a n c ii 1:mM~,P!,~!~?,ś~"'~r:~?,?,~,~~i~,.,,.
kapitulacji przed
Andre Mar.e tworzy
klasą robotniczą. Trzeba jednak zdać sobie
spraw.ę, że \v nowy.ro r~ąd~i~, k!óry tworzy

Andre ~!arie, przedstawicjel malej, li czą.cej zaledwie kilkudziesięciu posłów w
parla~,1enc1e, grupy radyk~łow, tworzy nowy 1:ząd fr!in~uski. Będzie to naj~arO:zieJ
prawicowy rząd we Fr~ncJ1 od c~asu ~')'. zwolema. Mow1 o tym dostateczme .ieg-o
skład. Do nowego gabme~u. ma.1ą. we.iśc tacy polityey jak ,.grabarz Francji" P .a ul Reynaud. p_r~edstaw1c1el skrajnie prawicowej partii PRL - Daniel oraz of1CJalny przeds;aw1c:1el gl'l}PY g~u!istowsk i.e.i - Christaens. W rządzie premiera Mar1ehmaJą brac udział na.1bardz~eJ ~eakcy Jni ministrowie poprzedniego rzadu, jak
c uman, Moch, Rene Meyer i Te1tgen 01 a: b. premier Ramadier i Leon Blum.
z. 0 rządu. bardzie.i· odlu.ro odegrał. decydującą r. olę w osta.t-1 cza utworzenie nowe ···
d
k
111'.n ry~ys1e rzą ow:ym .1 utv~o~zenrn 1wwfada.1~cego interesom wielkiego kapi- .
obecD:eJ nowe], arc.vrealicy.1.neJ lrnahc.1i !Zą· talu 1 jeszcze bardzie.i niż dotychczasowy,
doweJ. Powodem do obalema poprzedmego oosłuszncgo rozkazom płynącym z Wa'
rządu Schumana posh.tż, ła rzekoma opozy- szynotonu.
.żaden demokrata we Francji albo poza
c~:i soc~ 'll'stow i rnclyl·.>_l?w przeciwko nad
u: ,1ernyt.n W)·Ua\k'lm wo,i>~;'-wym. W rzeczy Francją. nie żałuje oczywiście ' ostatnieo-o
rządu Schumana, który smutnie się wsła,~ił
wist~sci ~Ył, to~·Lyl!''.1 <~•l'elfkst.
Pizyrz) '.1~ c. t;'ll.1.€„o kry zysu rz.ą,do~ego s woimi krwawvmi rozpra:wami z francuską
·
odno~iły $H,l Z1ll'O\\"IIO Jo spraw pohtyk1 wewnętrznej, jak i zewnętrznej Francji.
I
ł
1'
to wyrażnie Leon Blum, pisząc
Stwierdził
_
niedawno. że należy rozszerzyć dotychczasową większość rządową w parlamencie.
Wo.zeclu w ' ąz.irnwy Na ujcowo _ Badawczy lnRozszerzenie to miało oczywiści e pójść po
linii przyciągnięcia do wsuółpracy skra.ine.i st ytut Węgla przy Ministerstwie Przemysłu
Węg loweg o Okręgów Wschodmch 1akonczył
prawie~', do gaullistów whi,cznie.
Nie trudno zrozumieć, dlaczego właśnie n1ed~wno dośwl adcz.enia z zastosowaniem ośteraz konieczn e stflło się dla burżuazji fra.n w;etJenia lum 1n1scu 1ącego w kopi!lniach węcuskiej rozszerl.enie reakcvjne.i ko::ilic.ii rzą gla . Kilka kopalń zaopa trzono iuż w lampy
dowej. Zbankrut owana „Trzeciii. Siła" nie
była już więcej w stanie rządzić bez zdecy- Czuteln icu Di.sz·•
dawan ego i kon:;ekwentneg o poparcia, skrn i
-

obecme Andre Marie. ZJaWJaJą się obok na 1bardziei rei.>kcyjnych ministrów poprzedme
go rzadu, t Rkie postacie, jak Paul Reynaud
i przedstawiciele gr.ullistów. Oznacza to, że w Francji tworzy się rząd,
którego zadan:Pm będzie jeszcze bardziej
·· ·
F
·
k -·
· ·
'rancJl• Je
prz;ys1neszona. ame.ry amzacJa
szcze ba .il?;" ' bf;.htosna Wl\ll\a z francuską
kiasą, robot•iii:-za i ~ei demokri>tycvw mi zdo
byczami, jak systemem ubezµ~eczeń spol.ecz
'lych, 4 o-to god.::mnym tygodmem oracy itrt.
1'·,1 kazuje to ,.,s~y~+him ludzio:n pracv we
Franc.:; 1;zmożoną, cznjnoś~ 1 .irclność dh
nrzec:wr;tawien: .a się l ;~nom ref!kcji dr) ')rze
k.;;ztalcema F'r:> :-.~ :: w łmlonie kapital11 11me
J.C.
r~b:aii„l<ie~o
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tego dnia spotka-

Co slychać w stolicy? - zapytałem.
Nie wiem - odparł Kazio, ociera/ąc pot
z czoła. - Doprawdy, nie wiem. Takz. rozumiesz, upal „.
To odkrywcze" wyfafoienie nie bardzo
mni z~dowoliło.
zauważyłem w tottie rapalem
e U
-, przeci·ez' mi'aJeś w war
-:- pat 1 uk .
cze/ men ars 1m - a e

-

I ·-

szawie coś załatwić widziałeś się z kimś, roz-

'
m wialeś
masz
.
.
.
„. .
a
t .
-:--- Tak Jest -:--- p_otwierdzi~ Kazio raC/ę . kuP_ę. zna!omkó":' w1dzrnłem, ale rozrr o
.
wa z nimi 1akos się rt1e kleiła„.
- Spieszyli się pewnie? - wtrąciłem domyślnze. - Nie mieli czasu?
Właśnie - kiwnqJ głową Kazio. - Zupełnie nie miell czasu. Ot, spotykam np. naDzień dobry - móczelnika Paplińskiego. wr~ _ panie Et1geniuszu. _ Zatrzyma/ się b.
1
- pytam. - Pogo- Co
da _ odparl niecierpliwie. _ N_areszcie, papana _ rzek/em
bez
i
wiem
To
_
nie, pogoda.
t. zw . „świ alła dziennego" Zastosowanie św i a - ale co poro tym? - Papliński zamiast odtła dziennego w kopalmach stanowi obok me powiedzieć, popatrzył na niebo. - O, o - r:mchan.zacji zasadmczych proce.sów wy twór- ; ci/ z niepokojem - widzi pan: chmurka1 Pewczych poważny kro'k naprzód w dążenJIJ do nie będzie desz cz? - Nie będzie - burknąłem
na pewno nie będzie. - Taak? - ucieszył
zapPwnien·ia qómikom jak na jle~rv<"h wasię narzelnik. - No, to do widzenia. Idę.
runków pracy.

swat' o dz,en·ne

11
~~~!~'d~e~i~az~l~n~ęwi~1~
ip;;~~
~fjzd:.:~\:i'lo
kie.i ofensywy ~rzedw prawom i warunkom

~~r~~a~h~y. Wieciorem

kapitałem

rząd

w kopa 1n,I ach

I-

Iniechętnie.

I

słychać?

i-

-

-

Dokąd?

przerwał Kazio -

Czekaj-no -

zaraz

bezkarnie hula pasek owocami i 1· arzynamr? •j, w~ilęl~CńZ~e~m~~.!eA~~z:e:'zzoavsly:~c·ezfa~ł;!zu~n~f;emzwadr~o-~o7~E~u.i~~~y~
Dlaczeno
S
••
1

Co się stało? - spytałem
fJO zatrzymałem. 1 zdzi·wi·ony. _ Odci·ok pana_ piecze? _ Zaden
Dlaczego w sklepach prywatnych kilo- górowanych cen na te artykuły, dowodz;i.~ I odcisk - żachnql sie Majeranowicz. - Słońce
a· POII lu c:Ms
~ram ogórków kosztu ie od 160 - 200 zł.. słusznie. że przyczyną tego jest handel j mnie piecze, każda chwila droga,
kiedy kilmm1m og-órków w cenie hurtowej łańcuszkowv uprawiany przez nośredników I zabiera.„
Oczywiście, pożegnałem go wobec tego b.
wynosi od 50 --~0 zł.?, Anali~ując c~ny i a.pelując do insty~ucj~ spółdzie!czych i i
chłodno. z czego się wyraźnie ucieszy/ i pohu.r.to~e warzyw 1 ?WO~ow m~s1m:;: stw1er- panst~~wyc~ o ukroceme al?etytow
przeprowadzem e zakupow mk'!ąl rą ::zo w stronę tramwaju.
dzic, ze sektor soołdz1elczy i panstwowy sredmkow· l
_ To samo _ ciągną/ Kazio _ mlalem z
ro~prowadz3;nie i:-h po j
oraz
~ródła
wprost~
"~
l?rod.ukcyjpyc~
źródeł
nie ?P~now'.3-IY
zna;omymi na ulicy ; w paru urzędach.
inrcymi
dol
b.ezposredmo
sklepow
swyc,h
siec
przez
Sp<?łdzieli:i1
terminie. Nie wvkorzys~u.ie .się
pręSai;;opomocJ:" Chłoi:;>skieJ, ktore ma.i~ moz- rąk konsumentow: Sądząc, ~e rozporządz~- Spoglądali w niebo i żeqnali mnie czym
n?sc zorgamzowan1a sk~p_u wa_rzyw 1 .o~o- me Prezydenta Miasta Lo~z1, na mocy ~to- dze;, bo się bardzo śpieszyli.
_ No, to bardzo pięknie _ powiedziałem
cow wi:rost od .00-ro~mkow 1 rol~1kow. rego bę~ą czynne. w Lcdr~ tr~y targowiska
Warszawie
Sytui;c.ię tę umieJ~tm.e wykorzystali hu:- hurtowe.) sprzedazy .owocow 1 warzy':" (na do Kazia - . znaczy się, fest w
towntcy warzyw na Zielonym Rynku, kto~ Placu N1epodległosci. na Placu Zwycięstwa tempo
K .
d
•
·T
rzy w zakupie i zbycie rozprowadzają ,wa- i pr1r.y zbiegu ulic Wojska Polskiego i La- -1
1
dk ? 1tez -Wo par . azio Wi:,ae w tym wyJ rzywa i owoce w 95 procentach. Już nieraz giewnickie.Jl przy.czyni . się do . uzdrowienia
·
·
~rszawie
w
/~s
u
pa
spółdzielczość
że
Wierzymy,
hanom.
tego
wyzbyt
powodu
z
podnosiła prasa alarm
ukróci spekulację warzywami i owocami 1 ..- Nie rozum.iem - rzekłem zdziwiony przez bezpośredni skup warzyw od produ- coz to ma za związek?
lnterpel nr. ie '•n1z11ch C~1.1telniltl.ów
- Bardzo duży - wyjaśnił Kazio. - WJacentów i przez uczciwą marżę detaliczną.
.
Uprzystępni to· ludziom pracy zakupy tych śnie nad Wisłę śpieszył się Papliński, Maieranowicz, Zysiak, Kowalski itd. Kąpać się I opa·
tak potrzebnych organizmowi artykułów.
lać. Rozumiesz: wielka woda, pogoda, urzędouwagę
zwrócić
by
należało
Jednocześnie
.
·.
.
,
.
.
.
.
. .
.
'
'
albo um!~scic P?~1elmc~ki 1w wagonach władzom Powszechnej Spółdzielni Spoż~w- wac szkoda.
. Pr~erl k1l~oma ,- m1 es1ącan~t wp~· nw~dzo~1~
się, że Łódź nie leży
Cieszmy
Obywatele!
sklepow.
kierownikom
poleciły
aby
ców,
·
ogole
w
!la h am wa i ach łodz~ich milą d,la p,iJac~) albo zabromc palema
Sam jestem nał-0gowym palaczem, ale aby posiada!! na składach warzywa i o:-'-'o- nad Wisłą, Pilicą, Sanem lub Bzurą. Sprawmowac.ie . .'!'{ osti;i.tmm <lo~zel?nym wa~om~
przez to u
uważam, że obecny stan w owych wago- ce w dostatecznej ilości, co ułatwi ludz10m ność urzędowania, powiedziałbym,urzędn
woln? pahc · Tysiące pasazerow „p3.lących
. icy nie
jest większa. Co „pilniejsi"
nas
w
artykuły
te
w
się
zaopatrywanie
pracy
J
utrzymania
do
nie
jest
palących"
dla
nach
przy~
:.przyJę!o. to zezwoleme z. prawdzi~vą.
na plażę w godzinach pracy prygdzie
ma;ą
spółdzielczych.
sklepach
metę.
dłuższą
na
„;.e
.iemnos.ci.~. Przed wyd.amem. takieg~
•
E. Tam.
skać.„
"(Bit)
.
Jan Sadowski
zwo)em!i trzeb?- było Jednak~e ,POmyslec o
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popielniczkach i poumieszczac Je w wago- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
nach dla palaczy.
I
e
-Bo jakiż jest obecne skutek tej miłej

bytu mas Pra ~1 1'ącyr'- Ja~krawym
,., wy·
- teooo
..... ' . -"'· · ~
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byłv ostatnie mel.kie strajki pracow
razem
ników p:.ińs1wowych, które groziłv sparaliżowaniem całego a p<tratu państwowe~o. z
drugiej strony; również Amerykanie n ie
ukrywali swego niezadowolenia wobec niedo
statecznie szybkiej, ich zdaniem. marshalli
zacji Francji. Nie uk;·ywali oni rówmez
swego niezadowoleP ia z powodu wah<i.ń. iakie ujawniły się o~Latnio w rz::idzie franr•11skim wobec awant 1r11ir:zei polityki ameryke1ńskiei w sprawif> NiPm iec.
W tnkiej svtuac~i dojrzał ostatni krvzys
rządowy we Francjl, a Leon Blum. najbardziej autentyczny rzecznik interesów monopo li amerykańskich, podhł się. jak to się
już stało „rozszerzenia podstawy rządu w
parlamencie". a co w grunrie rzeczv -ozna-
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Wystaw a ZO wyraze m zdolności twórczy ch nas1ego

pa-

Zdarzaią. si(;! równeż „kulturalni" palacze.
którzy „dla żartu" otrzepują popiół z papierosa na głowy podróżnych. a nier11z
poprostu za kołnierz tym, którzy mają
szcz ęście mieć „siedzące miejsce".
Co gorsza bvwają również dowcipnisie,
czasem w stanie mocno podchmielonym .
którzy poprostu wypalają towarzyszom
podróży dziury w ubraniach, korzystając z
nicmotliwe::;-o wprost ścisku.
Dyrekcja naszych tramwai musi wybrać
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WROCŁAW -

w lipcu.
Wystawa Ziem Odzyskanych jest swego ro
dza ju wy j ą lkiem w porównaniu z innymi tego
rod7.a ju imprezami w Polsce.
W znacz.nie poważniej5zym stopniu operuje ona 5ymbolami, środkami art)'fitycznymi. fil
mem , mapami, planszami, ilustracjami i tablicami.
mate- riały zqrupowane są tak.
Argumenty
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je s i ę po to , aby mńc w ramach ts t.nie j ącei ilo- l
.
Redakto ra , . Głosu Robotniczego" śc i lotek szp1ta1n yc!'. rac/Qnalrue ob6łuz ~ ima
.,.,o-uzrqo,
sto , a nawet i
Ob. Edward.a Uzdańsk1ego .
.
Postawa lekarza c1r« ~. ~rbacew1,.:za wo·
P :szę w odpow1edz1 na arty kuł um!eszczonY.
przez Ob. Redaktora w „Glosie Robo1;1;1czym bee dyżurnego )ekarza, " _.,..,.,c aosci obcych
ludzi była - naszym zdaruero - mg tylko nie
20 bm. pod ty t u łem „Kapturow.e Sądy .
. Jako. w1ce:prez.es Okręgowe] Izby Lekar- słuszna - ale demaqog1czna. Or 1-{."rbacewicz
sk1e1 Łodzk 1 e1, k lora w sposob. tak gwałtowny przekonany o swe.1 słuszności me pc'<Staral s.ię
została za~takowa.na w powy~szym artykule, rozstrzygnąć tej sprawy am z dyrektorem szpi
zmuszony 1estem zaprolestowac przeciwko for tala, ani z Wydz. Zdrowia, i nie porozumiał się
. nawet z Ubezpieczalnią Spole<:zną, z ramienia
mie 1. treści lego artykułu. .
Jezeh chodzi o s~ołe<:zenstwo, o sz.erok.1e klórej wykonywał swoje funkcje jako lekarz
masy robo tmcze Łodz:, to mu5zą one byc •nfo~ po.gotowia. Do.prowadzanie takiego nieporozu1 mien-i a do skandalu publtcz.nego na lamach pra
mowane przez prasę w sposab rzeczowy
ob1eKlywny._ Zdrowa kryty ka mgdy me za.s zko sy wskazuje na brak dyscypliny społecznej dr
?zi, a prz~cnv.n ,e prz y<;zyn1 się do poglęb.ema Horbacewicza. Cóż sądzić o niezliczonych skar
sw1adomo sc: 1 do rnc;onalneqo „ustosunkowa· gach, często jakże mało uzasadnionych, które
ma &1ę do wszystkich. tnstytuci1 gwarnntu1ą- napływają od obywateli · masowo do- Izby Lecych now.e formy .zyc ia w odrodz.one1 demo· ka.r6k iej? Jakby wyglądał świat · lekarski, gdykrat.\'cznei O jczyzn:e . . Szacunek dla tych tnsty- by wszystko to opi erało się o prasę codz.ien,
tuc 1: 1est tez warnnk1em siły naszerio ustroi~· . ną?
Niejeden lekarz. który nie potrafił wyle. Wy~adek, l~k{ : :al Pmiei~ce.. pdrzetst~.;'1~
0
czyć chorego dogorywającego z powodu ra·ka
6: ę nas ępu i ąco. e . arz ago owta, r ·
bacew1cz z a kwaltf.i kował mesluszme_. 1ako czy gruźlicy; niejednokrotnie byłby zakwalifiprz~pa?ek. nagly mezn~czne obostrze.me prz e· kowany jako morderca. A jednoczesnie ileż
wle Kle1 niedomo\:t: krązemowe1. . Dyzurny 1e: wyroków sk;izuJących na lekarzy wydają sądy
karz s zptlala na Radogoszczu,. nie .będącego o Izby Lekarsk:ej za meodpowiednie. lub nieetyw~go dnia w .ostrym pogotowiu, rue miał oba- czne ustosunkowanie się do swoich zadań!
.
.
przy1mowama nagłych wyw1ązku w ogole
wpływająca do Izby LekarKażda skarga
padków. a tym bardziej wyżej wymienionego.
Za orqan i zację dyżurów pos'lczeqólnych szpi· skiei 1est 5krupulatnie rozważana przez Zarząd
tali odpow iad a• Wydz. Zdrowia' Zarządq Miej- Izby, zanim trafi do Sadu Dvscyplinarnego .
sk 1eqo i od nieqo plyną ins trukcje dla po>"zcze Izba Lekarska ma za zadanie czuwać nad pogólnych dviurnvch leko>r7.v, Wszvotko I.o cizie- zi~1_1113..m etycznym lekarzy i jednocześnie utrwa
Do
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wych. Wymaga wielkiego wysiłku umysłowego 1 nawet pewnego zasobu wiadomo-śd pod·
slawow'ych._ . . .
·Ale iakze za)mu1ące są te pnechadzlci po
obszerny.eh pamlonach Wystawy. Jak po_m yznalez.1one
rozW1ązarua.
sł-owe są graficzne
dla . ;rieiu trudnych do przedstawienia zagad*
•.
.
. .
.
zw!edzanie Wys tawy, choć DJen
Rzeczywiście,
Co krok sta3emy, zdumieni śm1ałoscią mybardzo przyjemne, nie należy do rze<:zy Int·
śli twórców Wystawy. ich inwencją. szeroko~!~tó~.;yzontów myślowych„ zasobem . argu·

aby oświetlały wyczerpująco i wszechstronnie'
okre5lone prob!emy i ilustrowały w sposób
prze jrzysty pewne tezy.
I dlatego naJwaiaiej6zą część Wyfitawy teren A otrzymała może niez.byt sz.częśl:wą. ale prawdziwą nazwę „Wvstawy problemowej" .
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Bo tei Wystawa
jest dz.i ełem jednego

nie
Ziem OdzYfikanych owoona

człowieka . jest
zespołu ludzi -

robotni·
cem pracy wielkiego
ków, rzemieślników, znakomitych uczonych
do świata lek11r- i artystów. Smialo można zaryzykować twier~

lać zaufanie społec.zeństwa
ski ego.
Dane dotyczące zajsci-a między dr A. Horbacew1cz.em a dyżurnym ·lekarzem szpitala na
Radogoszczu, drem St. Flakiewiczem, są skru·
pulatrue zebrane przez Iz.bę Lekarską 1 przez
Wvdz1·al Zdrowia Zarząrlu Mieiskiego . Wszystkie ma 1e twierdzeni~ w sprawie powyższej 6ą
poparte dokum entam i dostępnymi dla Redakcji
„Głosu Robotniczego". O wyn ikach dochodzenia dyscypJi.nameqo w stosunku do doktorów
Horbacewicza i Flak iewicza Sz. Redakcja zo·
stanie dodatkowo poiformowana.
żałuję bardzo, że Sz. Ob. Re{laktm nie uwa
żal za stosowne otrzvmać foisłych danych u
czynników bezstronnvd1 prz.ęz porornmienie z
autorytatvwną iru;tytucją . jaką jest Iz.ba tekar
ska lub Miejski Wydział Zdrowia zanim rzucił tak ciężkie oskarżen·ia na lama~h swego po
czy t!lego pisma.
Prof. dr med. Jerzy Jakubowski
wkP-prei.es h:by Leka·rskiej
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OD REDAKCJI: Z zadowoleniem stwierdu·
mv, że Łódzka Izba Lekarska zabrała wreszcie
głos w 5prawie, po.ruszanej na łamach trybuny
nMzych czytelników, jaką stanowią „Interpelacje naszych czytelników". Można nie wątpić,
mogłoby nie nosić tak
że wystąpien i e nasz.e
ostrych form. gdyby Izba Lekarska wcześniej
wystąp i ła z wyiaśni irniami. ·a nie po rzterech
m i esiącach , Czekamy na wyniki doc-hodzeniia
i merytoryczne wy5wietlen.le il'1dWV-

dzenie, że prawie wszystko, co w kraju naszym reprl!'Lentuje twórczą myśl. brało w ten
czy inny sposób udzi ał w zorganizowaniu tej
wsp~niałej imprezy.
I to, że nasza inteligencja pracująca w sposób tak gromadny, ofiarny I szczery wzięła udział w pracach przygotowawczy ch do Wystawy Ziem Odzyskanych uważać należy za feszcze jeden triumf demokrari1 ludowej w Polsce.

• •i

kolegów porównał
Ziem Odzy5kanych z ·książką, która
uśwl adamia i uczy?
Pogląd ten jest całkowicie słuszny. Trzeba
by jednakże dodać, że j~t to książka. która
uczy w 5posób tak szybki. dokładny. wszech·
stronny i przekonywujący, jak żadne chyba
dz·ieło na świec:e.
Argumenty i faktv. przytoczone przez twór
ców Wystawy, wchłaniamy wszystk:m1 n:eomal zmysłami i całą naszą świadomok:ą 1 to
jest może główną przyczyną. że w,stawa
z;em Odzyskanych wbija się w pamięć. zwie·
dzaiącer,o mnóstwem, w pierwszej chwili czę·
sto niedostrzegalnyc h doznań, a w konsekwen
cji poz-ostawia na zawsze niezatarte wrazP.u'e.
Możemy być dumni, że w czwartyn roku
niep•JClległośc:i, a w trzv lata p.o powrocie na
Ziemie Odzyskane udało się nam. ku podz!wowi naszych przyjaciół !... wrogów, 6twor>tyć
ucydzieło. które jest żywym wyrazem zd„1ności · twórc.zych naszego narodu, naszeao geniu•
• W. -'ro5Z'U narodowego.

Cóż dziwnego, że ktoś

Wystawę

Zdurisha H'ola
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WYPADEK W TATRACH
Na Rysach uległ wypadkowi złarnania nogi. p. Ruscy, obywatel bułgarski.
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zniosło rannego do Mcm1kiego
Oka, po czym przewiozło go do szpitala
miejskiego w Zakopanym.

skiego 6 -:- 8 wisi tabliczka: „PaństwoLatem 1946 roku przemes1ono fa~ry me.
· '
;~
w~ Zakłady Przemysłu Dziewiarskie- kę do jej obecnego gmachu przy uhcy
Do maja 1948 roku pla:1 P1;odukcy;r

go Nr. 8 w Zduńskiej Woli".
Gen. Karola Świerczewskiego 6 - 8.
Praca w tych Zakładach rozpoczęła Wtedy to do produkc~i skarpet .. doł~się w początku lutego 1945 roku. Uru- czono jeszcze produkcJę konfokcJl dz1e
chomił jti wraz 'z 27~ma innymi robot- cinnej (śpioszki i majteczki).
·
nikami w ciasnym i brudnym budynku
Produkcja w okresie 1945/46 roku
przy ulicy Sieradzkiego 6-8 ślusarz kształtowała się w granicach 122,6 proTYSIĘCZNE RZESZE MŁODZIEŻY Kubiak Antoni. w końcu lutego 1945 cent przy średnim zatrudnieniu 250
NA PRZEJAŻDŻKACH PO ODRZE roku pr4ca ruszyłlł pełną parą -szczę- pracowników.
W 1947 roku produkcja w nowych
Odra zaroiła się statkami z tysięczny śliwym trafem surowca poniemieckiemi rzeszami młodzieży. Liga Morska go pozostało sporo1 tak że można byłCł formach planowanh wykony':"ana byzorganizowała dla zwiedzajllcych wy- przystąpić odrazu do produkcji. W tym ła w 109,9 proc. t. zn. wyrabiano okocieczki motorówkami z przystani tury~
stycznej na Wystawę Z.O. oraz utrzymuje stałą komunikację na trasi~ „A"
od przystani turystycznej W.Z.O. do za
'grody Ligi Morskiej na Biskupinie.
łódzkieg1
Frekwencja jest wielka.
Hz~tniosło łódzkie dnia t sierpnia czono przed'stawicielom nowych zarzązmieni formę organizacyjną, skupiając dów pisemne nominacje.
25 LAT SŁUŻBY W POWIETRZU
iS•
Na zjeździe omówiono szczególowo
W sobotę dnia 24 bm. odbyło się $ię w 9 okręgowych związkach cechów,
obejmujących
ogółem
172
cechy.
obowiązujący
obe::.nie statut oraz .tech.:
na lotnisku cywilnym Okęcie ni~co
Podczas zjazdu prezesów i kierowni· 1 niczne przeprowadzenie reorgamzaq1
dzienna uroczystość. Kpt. Mieczysław
Witkowski obchodził jublieusz 25 lat ków biur powiatowych i grodzkich \\' powiatach ,
związków cechó
rzemieślniczych, wr~-.
---służby pilotażu w Polskich Liniach Lot
niczych „LOT".
W dniu tym kpt. Witkowski liniowym lotem Poznań - Warszawa zamknął swoją 25-letnią służbę w P.L.L.
„Lat", osiągając przeszło 2 miliony km.
N a zebraniu przewod:niczący komisji
W poniedziałek, dnia 26 lipca w lokalu
lotów i 1L500 godzin w powietrzu.
Po przybyciu mi. lotnisko jubilat Komitetu Wojewódzkiego PPR w Lodzi, szkoleniowych skład'ali sprawozdania z
przyjął życzenia od dvrekcji PLL „Lot" odbyła się odprawa
przewodniczących przebiegu akcji szkoleniowej na swoich
i kolegów, którzy wr~czyli mu pi~kny Po\viatowych i Mi~jskich Komisji Szko- tercnaćh. Po złożeniu spqiwozdań oma' ·iano plan pracy na przyszłość . (Sm.)
upomir1ek i naręcza kwiatów ..
lenio\\')Ch PPR i PPS.

R organizacja

· rzemiosła

na te renie woJewództwa

Odprawa przewodniczących
Komisji Szkoleniowych

•-

Kronik

OBCHOD
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ODRODZENIA

rocz)stosci, z\Viązane z świętem
Odrodzenia, rozpoczęło. ię w Wieluniu
dn ia 21 _bm : o godz. 16 Akademią wcukrowni. Akademię zagaił tow. Tómczak,
przewodniczący Rady Zakładowej . Przemówienill wygło iii: Inspektor Gminnej
Rady Naroduwej tow . Włodarczyk Zygmunt. instruktor organizacyjny WK PPR
tow. Jacek Alojzy i tow. Banachowicz.
O godz. 21-ej nastąpiła zbiórka na Placu
Niepodleg'lości, gdzie krótkie przemówie
nie wygłosił tow. Kwaśniewski. Następ
nie wicestarosta Kiczma odznaczył 20
zasłużonych działaczy społecznych.
Po
wręczeniu od·znaczeń orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej wykonała kilka
utworów koncertowych.
W nic<izielę 22 bm. odbyły się igrzyska
~. porto\\'e na stadionie sportowym óraz
dwie zabawy ludowe: jedna w cukrowni,
d'ruga w Gimntnjum i Lic~um Ogółno1, sztalcącym.

Z DZIALALNOSCl POWIATOWE.I
RADY NARODOWEJ
Aby ukrócić spekulację i pod vyiszyć
jakość

prbdukcji warzywnej PRN wµro
kontrolę handlu nasionami, prowadzoną przez Związek Samopomocy
ChłoiJ:iklej, Związek Powiatowy Ogrodników i Komisję Prezydium Powia'towej
'Rady Narodowej. Ostatnio PRN wpro·
wadzila ohowi~zek powszechnego ubezpieczenia koni od chorób i wypadków
oraz przy111usowe szczepienie świń prz~
\\'adzila

ciw

różycy.

ZI ml Wietun kleJ
DWA I POL MlLIONA

ZŁOTYCH

wpłaclli 88.221 tł, b~zpartyjnl 4.755 zł.

NA WSPóLNY DOM ZADEKL'AROWA
W PowiatOW}'m Komiteci~ PPS na
NO W POWIECIE WIELU · SKIM
c gólną ilość 738 c złonków zadeklarowaAkcja. na budowę Wspólnego D_pmu Io · platę 678 członków na sumt 1.013
w powiecie \\·ieluńskim rozwija się po- tys. zł, bezpartyjnych \\' PPS zadeklaromyślnie. Na ogólną ilość członków PPR walo 7o - . tlą svmę 48 tys. zł.
w liczbie 1.686 osób zadtklarowalo się
Do I lipca członkowie PPS wpłacili
do dnia 20 lipca br. 1.358 na
urnę I l!S.050 zł. bezparty1ni 7.600 zł.
I 358.240 7.ł. W Powiato\Yym Komitecie · Lącznie na budowę Wspólnego Domu
PPR z3deklarowało wpłatę na Wspólny zadeklarowano 2.4.52 500 zł, w tym wpła
Dom 60 bezpartyjnych na sumę 41.260 cono ł~cznie do dnia 1 lipca br. złotych . Oo dnia 1 lipca członkowie PPR 1 217.126 zf.

Plany i zamierzenia
W rozmowi~ z przedstawicielem naszego pisma burmistrz Aleksandrowa
tow. Krajewski poruszył ~zereg aktualnych zagadnień, związanych z życiem i
gospodarką miejską Aleksandrowa.
- Dążymy obecnie do nadania miastu naszemu estetycznego wyglądu powiedział na wstępie tow. Krajewski.
W tym celu postanowiliśmy doprowadzić do
Porządku
miejskie skwery
oraz ogród. Projektujemy w bieżącym
roku założyć nowy skwer na rogu ul.
Armii · Czerwonej i ul. Piotrkowskiej.
Ociywiście prowadzimy remonty budynków i chodników.
W zakresie remontów odnotować na
leży
gruntowrty
remont
gmachu
zabytkowego, liczącego sobie 125 lat,
w którym się mieści Zarząd Miejski.
Remont jest prowadzony z uwzględnie-

ny przekraczany był pr~ec1ęt!1' 1 e w granicach 115_ proc._ p~zy sredmm ~atrud
nieniu pracowmkow - 310 osob. yv
kwietniu 1948. roku zakł~dy rozpoc~ę-,
częły produkcJę pulowerow męsk~ch
na zlecenie Dyrekcji Pr~emysłu Dz1ewiarskiego. Wprowadzenie tego nowego działu oraz konieczność przeszkolenia personelu, któr~ tego dz'iału produkcji nie znał wogole, było powodei:n
tego ,że w marcu br. plan produkcyJ7
ny n~e został wykonany. Ale stan takt
trwał tylko jeden miesiąc - w następ
nym plan zostanie nietylko wykonany,
ale może i przekroczony.
W wędrówce po fabryce uderza prze
de wszystkim ciasnota, brak pąmiesz
czeń. .
Na oddziałach zatrudnione są wyłącznie kobiety, mężczyźni - tylko w
warsztatach reparacyjnych. Przy każ
dym stole znajduje się torebka na odpadki, które idą na górę, gdzie robotnice zatrudnione przy ,,kołowrnlkach
wiążą i nawijają z powrotem na szpulki wełn~ odpadkową.
Na jednym z oddziałów rozmawiamy z przodownicą pracy ,ob. Piątek
Kazimierą, która rozpoczc;;ła pracę
w
PZPO Nr. 8 dnia 7 maja 1945 roku i od
pierwszych chwil istnienia współza
wodnictwa nie oddała jeszcze nikomu
pierwszeństwa
w produkcji. Osiąga
ona stale znaczne nadwyżki normy.
Obecnie ob. Piątek otrzyma dwutygodniowy urlop w dowolnie przez n~ą
obranej miejscowości letniskowej na
koszt CZPW.

ŻyczĄc dalszych sukct!sów w pracy
sympatycznej prozodownicy opuszczamy zakłady. Na zakończenie dowiadujemy si~ , że w roku 1949 projektuje
się zwiększenie ilości pracowników o
13 procent przy jednoczesnym wzroś
r
e. produkc ·· 0 30 proc z
cie P1~no:wan l
Jl .
.
·
zestaw1ema tych cyfr wynika, ze przewiduje ~ię znaczne podniesienie wydajności pracy załogi fabrycznej.

I

(Zch.).

samorządu

Aleksandrowa

niem zachowania pierwowzoru archi-1 skim uchwaliło dobrowolną składk~ w
tektonicznego. Przystąpiono niedawno wysokości półtora miliona na budow1<
do nadbudowy jeszcze jednego piętra nowej szkoły. W tych dniach przekazaw gmachu szkoły Nr. 2.
·
~ny zostanie Zjednoczeniu Przemysłu
Poważną bolączką naszego
miasta Dziewiarskiego budynek gimnazjalny,
stanowi głód mieszkaniowy, który n j- w którym obecnie będzie się mieściła
dotkliwiej ?dczuw„ miejscowy świat bursa dla Szkoły Przysposobienia Prze
pracy. Stąd konieczność odremontowa- mysłowego. Zjednoczenie przystąpiło
nia i konserwacji t. zw. domów po- już do prac, związanych z uruchomieniemieckich zamieszkałych przeważ- niem bursy w przekazanym mu gma
nie przez robotników. Postanowiliśmy chu.
Vow.
w tym celu zaopatrzyć poszczególne
posesje w potrzebny do remontu materiał z tym, że robociznę opłacą sami
lokatorzy tych domów. Obecnie wydaSPRZĘT SPORTOWY DLA WSI
no materiały na remont 35 dom6w.
Powiatowa J<ada W .F. i P.W, zakupiła
Dalsza akcja w tym kierunku trwa.
sprzęt ~porto~· y dla 23 gmin powiatu opczyń ·
Co się tyczy naszego szkolnictwa, to Rkjego. 1-'pn:~t t en zo s tał 1·ozprow&dzony na
Prezydium Rady Narodowej łącznie z j:min:V i 7.n11jdu:iP . ię poi! pieczt A·minnych ko·
m~nd~ntńw
„Służby
Pol&r:e' '.
Kotzystać z
Komisją Oświatową i Zarządęm Miejnirll,'o niog~: młodzież ;zkolna, OR . fi), M.O.

I

Kronika Opoczna

i

Drui.t11;v Ochotniczej Sttai y Pożarnej.

*

, . , , , , , , , ,,,,,,,,,.,..

:BUDOWA 3ZXOl. W OPOCZY!lS~
W bitż~ cym 1;ezonie budowlanym znacznie
sit ożywiły prace przy bulłówie szkół w terenie powiatu opocgynskLgo. W bidą.cym roku
przewidziane jest nl..oticzenie budowy szkoły
powuachneJ w Sławnie qm. Janków. Dom ten
btdsie równiez ztlektryfiko•a.ny. Poza tym w
tr&kcie budowy ama.1dnję. sit gzkoly w ża.rno
wie, PogońOwicach i Odrzywole.
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TEATRY

TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Z powodu remontu w miesiącu lipcu te·
atr nieczynny.
TEATR POWSZECHNY
Teatr w miesiącu lipcu nieczynny.
Teatr „BAGATELA" Piotrkowska 94,
Dziś i codziennie 0

Ze sportu

AT UL U
R.
li

6

Jr EM·Y

!

Ogólnopolskie Igrzyska Sportowe Wł6kn~arzy były imprezą 11 daną

p o czterech dniach bezkrwawych bojów za- grywa mec.z

godz. 20-ej koniec
wczoraj II Ogólnopolskie
kończyfy się
przedst. 22-ga znakomita komedia Ludwika Ignyska Sportowe Włókniarzy, będące do.rocz
nym p.r.zeg)ądem ich p.racy na polu krzewienia
Verneuill'a pt.
wychowaniia fizycznego i sportu.
„MUSISZ BYC MOJĄ„
Gdy opustoszały już bo.i ska, zajmijmy się
Kasa czynna przez cały dzień: tel. 272-70. zestawiemem ogólnego ~eh bilansu.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ ,,LUTNIA"
W porównaniu z rokiem ubiegłym Igrzyska
Piotrkowska 243
Prz.ede
wypadły w tym roku o wiele lepi.ej.
Dziś I codz. o godz. 19,15 „ROSE·MARIE„ wszystkim popraw.U się dch poziom spo~towy,
i, co jest dla nas objawem najbairdziej może
romantyczna operetka w 'l obrazacb pocieszającym, tegorn=e Igrzyska zdyistansoOtto He1 ba<:ba. Udi!d.ł bierze 60 osób. - Chór wały zupełnie Igrzyska zeszłoroczne, jeśli cho
- Balet - lHklestra. Bilety wcześniej do na- cizi o o.rganizacje. Nie znaczy to bynajmniej,
bycia w Spółdz1elo1 Artystów - Plastyków - że w tym roku było wszystko dobrze. Nie, tu
Piotrkowska 102, a od godz. 17-ej w kasie i ówdzie .traf.lały 61ię ". w tym roku różne nie·
.teatru. W niedzielę kasa teatru c:rynna od dociągn i ęcia, których można było unikmąć, na
godz Il.
przez wystaranie się odpowiedniej
przykład
którzy dnformowa1iby puilości speakerów,
TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNIERZA
bliczność co dzieje się na boisku .. Bo gdy byul. Daszyńskiego 34.
liśmy pierwszego dnia na boisku k. p. Zjedno-,
Ddś o godz. 19,15 sztuka Maxwell Andersona „JOANNA Z LOT AR YNGll" z Ireną Etcble cz.o ne, w ?;aden sposób nie mogliśmy dowie·
dzieć się siedząc na trybunie, kto :z kim rozrówną w roli tytułowej. Udział biorą: Stanisław Bugajski, Stanisław Daczyński, Jerzy Du
Czesław Guzek,
&Zyński, Hal;na Głuszkówną
Wanda Jakubińska, Jan11sz Jaroń, Michał Melina, Adam Mikeła1ewskl, Tadeusz Schmidt,
W ARS ZA W A. - Program startów zawodEwa Szumańska i Ludwik Tatar11ki.
Olimpiadzie w Londynie
Reżyseria Erwina Axera, kompoeycja pla- n ików polskich na
przedstawia się następująco:
styczna Otto Axera.
30 lipca: Wajsówna - .rzut d}'\'ikiem.
Kasa czynna od 12-ej, tel. 123-02.
31 lipca: Smoraicka - ;rzut, oszczepem.
J,ETNI TEATR ,,OSA"
2 sier;pni•a: Łomowski - .rzut dyskiem.
3 sierpnia: Łomowskii - nut kulą.
Zachodnia 43, tel. 140-09
4 sierpnia: Nowakowa - skok w dal.
19.30 punkt. Komedia muzyczna R. Be·
5 sierpnia: Adamczyk, Gierutto, Kuźmick~
;nackiego pt. „Rozkoszna dziewczyna",,. - pierwszy dz:ień 10-cioboju (biegi 100 i 400
Jl. Makowska w roli tytułowej oraz metrów, sko!k wzwyż, slmk w dal, rz.ut kulą);
B. Halmirska, St. Piasecka, W. Brzeziński, szermierze - szpada w k-0nku.rencji drużyno·
M. Dąbrowski, Wł. Kwaskowski, T. Wo· wej.
6 srierpnia: drugi dz.ień 10-cioboju ('biegil
łowski, L. Sadurski i inni.
Orkiestra pod 110 m p. pł. ~ 1500 m, skok o tyczce i rzuty
Reżyser: T. Wołowski. -

;piłkarski,

czy

też

mec.z w siat-

.
,,ciemna, jak tabaka. w ro
gu". Gospodarze .zapomnield również pnygotować bodsko do siatkówki, w irezultac:ie czego
goście (sympatyczne częstochowtlank:i z bielawiankami) musieli sami Z?Wie6zać siatkę i 6tarać eię o miarę, służącą do sprawdzenia je1
W}"SOkośc.i ... , no. ale to jest przeoież wybaczalne. Przy takim nawale pracy można było o
tym i o owym zapomnieć. Nie zapomn.iano
jednak o .rzec.zach najważniejszych.
W oiągu czteręch dn~ byliśmy nie zdani wy
łącznie na swe 61iły, jak w roku ubiegłym, w
ściągaruu z różnych odległych nieraz bardzo
boisk stosów samych suchych wyników, lec.z
zaraz :niemal po ukończeniu zawodów, otrzyje regularnie z głównej kwatery
mywaliśmy
Ig.rzysk. Z tego też względu Igrzyska Włóknia·
rzy znalazły już w tym .roku swój wydźwięk
w całej prasie łódzkiej, przez co same Igrzyska wz;budz,jły większe :zainteresowam:ie wśród
kówce.

Pubiic:z.ność była

publiczności.

Z kalendarzyka naszych olimpijczyków

batutą

ski. :wa. -

Z. Wiehkra. - Dekoracje: J. GalewTańce L. Sadurski. - Nowa wystaModne stroje.

HINA
:ADRIA - ,,Gasnący Płomień"
godz. 18, 20.30; w niedz. 15.30,
:SALTYK - „Dragonwyck"
godz. 16, 18.30, 21; w niedz. 13.30.
:SAJKA - „Młodość Maksyma"
godz. 18, 20; w niedz. 16.
GDYNIA - Kino nieczynne - na czas remontu Program Ak!tualnoścl przeaiesiono
.
do kina „Hel".

HEL - „Tour de Pologne"
-godz. 11, ;t.2, 13, 14; w niedz. 11,_ 12, 13.
HEL- (dla .młodzieży) ,,Urwis Gawroche"
godz. 16, 18, 20: w niedz. 14.
MUZA - „Wiosna"
godz. 18, 20; w niedz. 16. .
POLONIA - „800-lecie Moskwy"
dodatek: Przegląd sportowy Nr 8.
godz. 17, 19, 21, w niedzielę od 15-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 - „Moja siostra Eileen",
godz. 18, 20, w niedz. 16
REKORD - „Błyskawica"
godz. 18.30 20.30, w niedz. 16.30.
STYLOWY - „Gospoda Swiąteczna'~
godz. 16.30, 18.30, 20.30; w niedz. 14.30.
SWIT - „Zagubione dni"
niedz. 15.30,
godz. 18, 20.30;
1Ę:CZA - „Postrach M?rz"
godz. 17, 19, 21; w ruedz. 15.
11
TATRY <w ogrodzie) :- „Wakacje
godz. 17, 19, 21; w medz. 15.
'.WISLA - „Człowiek z kara~inem"
Dodatek „Tour de Pologne •
godz. 16, 18.30, 21; w niedz. 13.30.
:WLóKN ARZ - „Melodia Serc"
godz. 15.30, 18, 20.30; w niedz. 13.
WOLNOSC - „Dragonwyck"
· godz. 15, 17.30, 20; w niedz. 12.30.
ZACHĘ:TA - Kino nieczynne z powodu remontu.

w

Co

usłyszymy

Po raz drugi rozlosowano
rozgrywki

LONDYN

pfłk.arskie

(obsł. wł.).

Zwdą7.ilcu Piłkii Nożnej

postanowił na dzisiejszym !Pos:iedzeniu 'J)rze
ponowne
prowadzić
ilosowamfre rozgrywek
pierwszej rundy.
W wyniku losowarruia w pierwszej runwie
tumieju olimpij-s.kiego grać będą: Egipt - Da-

. .

.

.

.

turrue1u p1Jkarsk1113 !l Ogól~poJski~h
W
Igrzysk Sportowych Włokniarzy wzięło udziol
wiele drużyn prowincjonalnych. Oto niektóre
fragmenty z rozgrywek Włókni<1rzy na boisku
k. p. Zjednoczone.
wprawdzie u wiele,
było 1e1 1eszc7.e
każdym bądż raz.ie więcej, niż w roku
Sam program Igrzysk opra<X>wany
ubiegłym.
Na ·uznain.:ie :zasługuje
był dość szczęśliwie.
równneż to, że nie pominięto boisk pmwincjonalnych, jak na przykład w Tomaszowie, Zgierzu cz.y AleUa:ndrow1e, gdz~e sport włókienni·
czy ma swpje mniejsze czy większe bazy.
O dJe w ogó;nej punktacji zwyciężyła Łóqź,
o tyle nie we wszystkich gałęziiac:h sportu
Łódż przodowała. Demoną Ł-0dz.i był boks. Pabiamce wykazały jeszcze raz swą m-0cną pozyw królowej s.p ortów - lekkiej atletyce.
cję

Nie
ale w

triumfowała Częstochowa,

a w
Prudnik.
lmpo•nująco wypadła w nriedzielę na Z'akOń·
czenie Igrzysk defilada Włókniarzy. Patrząc
na tę młodzież, budującą naszą lepszą przy·
s.złość gospodarczą przez ooraz to większe pod
niesienie prod1.lkcjri, maszerującą zwartym, w;y
sportowanym krokiem przed trybunami - upa
. Los:owan_i~ d~g·iej rundy •t urrueju odbędzie jali&my się ńiilrł~<'iną tadością, że już diisda1
nie jes't ona skazana na nędzną wegetację, a
.
się dńia 2 &Ierprua.
, P.o za tym komisja postanowiła, że w ra7!ie pelrną piewią może czerpać zdirowie i tężyznę
Wy?O'lku nierozstrzygniętego, w którymś z 2-ch ·-na· boiske.oh -s-pmt-owyoit1 tak niedawno jeszcze
Afaga zamkniętych dla ludzi pracy. Dzisiaj te boiska
5'p0tkań elimłnacyjnych: LuksembUig nistarn i I.rli111dia - Holandia, · drużyny g.rać bę· są już otwarte naośoież - niech tylko me
(Kr.)
świecą pustkami.
dą dogrywką 2x15 min.
W kolarstwtle

piłkarstwie mały...

I

,,ll'ielobó j ludOH'l.I''
i inne ciekawostki ze sportu zwiqzkowego

WARSZAWA (obsł. wł.). - W celu upa- ośrodek wyszkoleniowy, obliczony na -450 I pierws.zy wy.próbowanych podczas zawodów
całk-O'Wicie w gimnastycznych w ramach I-szych Ogólnopol·
wyposażony
Ośrodek
mię~nieruia :zrealizowam·i·a Planu 3-letniego z.o· miejsc.
gimna6tyczne, rang bokserski i !>krich Igrzysk Sportowych Związków Zawodo·
staną z.organizowane w Polsce wiel•k ie imprezy przy.rządy
&porto•we. W związku z tym Komisja Central- sprzęt spoa-towy, będzie czynny przez cały rok. wych.
Od dnia 1 sierpnia br. rozpoanrie się w
na Z·wJązków Zawodowych .rozpisuje konkurs
* a br. trwać będzie
Od dnia 4 d-0 17 sierpni.
na kompozycję gimnastyc:z.ną wraz z podkla· CzerwJńsku obóz tre!lli!Ilgowy dla grupy około
dem muzycznym dla masowego poikazu gimna- 300 srportowców - kolejany, którzy przygoto- w Zło<:ińcu ·obóz przy9oto.w awczy grupy gim·
stycznego, 01SOhno dla grup żeńskich i mę wywać się będą do I Ogólmopolsrkich Igrzysk nastyC7lllej, liczącej ok. 3.000 osób, któ.ra wy•
Sportowych ZwiąZ'ków Zawodowych.
stąpi lfl•a pokazie zbiorowym w dniu otwarcia
skich.
Do5konałe wa.runki terenowe i komfof\rowe Igrzy·s k SpotCtowych Zw. Zaw.
Sz<:72egółowe warrunkii ikolDlkuNiu zostaną ou.rządzenira wnętrz predestynują ośrodek spor·
Obóz, na który zostali powot.aru związko:w·
głoszone w pierwszych dniach sierpnia br.
to·wy w Czerwińsku do zajęcia czołowego miej cy 'le wszystkich OKZZ-ów, ma za zadanie
* * •
wzorowe prz11gotowanie grupy do poka.z u. Wy
Związkowa Rada. Kultury Fizycmej ri Spor- sca. wśród tego .rodzaju obiektów w Polsce.
szkolenie spoczywać będzie w .rękach 39 in·
tu zaikł-ada w Crerwińs'.lm pod Po:D:n.aniem stały
Wydzirał Bud-0wy i * Zaopatrzeni.a Związka· struktorek i 70 instruktorów, z których 50 jest
POD ZNAKIEM PIĘCIU KÓŁ OLIMPIJSKICH wej Rady Kultury Fizycz.nej i Sportu zakupił i tegorocznymi absolwentami A. W . F.
rozprowadził w II kwartale br. sprzęt sporto·
W czasie trwania obo:zu zostaną prz.eprowy na ogólną sumę 6.489.295 zł.
!''f l
wadro1I1e próby „wieloboju ludowego", który
l
Zakupiono ta,kże tS kompletów urządzeń &a ma spopularyzować wychowanie fizyczne na
li gimnastycznej, z których 6 zostanie po raz całym obszarze Rzeczpospolitej.

przez radio

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

025512

na olimpiadzie

-'-- Wo?5ec wycofania' nda, Anglia - Irlandia, albo Hola.odia., Francja
- Indie, Luksemburg albo A·f ganistan - Jupięciu drużyn
się
olimpijskri ego turnie- gosławia, Chriny - Turcja, Szwecja - All6tria,
An- Ko.r ea - Meksyk, Włochy - Stany Zjednoju pi!Jkarski·e go
· giel6ki ZWiiązek Piłki czone.
Pierwsze C7itery spotkania odbędą się dnia
na Z'lecen:ie
NoŻl!lej
31 lipca, dalsze cztery - 2 sierpnia.
Międzyna·rodowego

12.04 Dziennik; 12.25 Utwory na dwa
fortepiany; 12,45 (L). „Walczymy ze stonką"; 12.55 (L) Chwila muzyki; 13,00 Kon
cert rozrywkowy; 13.45 „Antoni Dworzak"
14.30 (L) Z dzisiejszej prasy; 14,35 (L) Mu
zyka obiadowa (płyty); 15.05 (L) Felieton
sportowy; 15.10 (L) Wielka wiązanka me·
lodii rewiowych, filmowych i operetkowych
(płyty); 15.25 (L) Skrzynka ofiar na rzecz
LKR; 15.30 „Cuda wody"·- pogadanka ~la
dzieci; 15.50 Skrzynka ogólna; 16.00 Dzien
nik; 16.20 „Poznaj swój kraj"; 16.30 Koncert rozrywko·w y; 17.00 „Zjazd we Wrocła
wiu" - słuchowisko; 17.45 „Gra w szachy"
18.00 „Mówi Wystawa Ziem Odzyskanych"; Doskonaly niegdyś w biegac.h na 400 m z płot·
18.05 „Ulubione melodie"; 18.45 „Jak zo- kami Bur?Jhley (Anglia), obecnie członek Ko·
stałem pisarzem" - felieton Jana Kotta; mitetu Olimpijskiego wita pierwszych olimpij19.00 (L) „Wczasy udane i nieudane";
czyków w Londynie.
19.10 (L) „Chopin na fortepianie"; 19.30
„Emancypat:'ki"; 19.45 Koncert symfoniczPaństwowe Zakłady Przemysłu Dzieny (płyty), 20.58 Komunikat meteorologicz
wiarsldego i Wełnianego Nr 6 w Łodzi
techny; 21.001 Dziennik; 21.50 Skrzynka
ul. Wierzbowa 44
i;..
niczna; 22.00 Muzyka taneczna; 22.40 Komunikat z XIV Olimpiady"; 23.00 Ostatnie
wiadomości; 23.10 Muzyka taneczna; 23.20 ~zatrudnią natychmiast
na szwalnię wyrobów dziewiarskich
Program na jutro; 23.30 (L) Koncert ży
czeń; 0:30 (L) Zakończenie audycji i Hymn
2 Wykwalifikowane MAJSTROWE
p -

oszczepem i dyskiem); szermierze - s.zpada w
konkurencji drużynowej (drugi dzień),
7 sierpnia: szermierze - szpada w konkurencji !indywidualnej; bo!kserzy _ pierwsza
runda turnieju (linały 13 siCJ!Pnia).
abla w koJlku 1
.
.
.
10.. s~erl?ma: sz~rmierze - sz
' •
renc1~ ·ru7.ynoweJ.
11 sierpnia: szermierze - szabla w konikurencj:i drużynowej kajakarze.
12 sierpnia: kajakarze.
13 sierpnia: szermierze - szabla w ko!lllrn·
rencji :iindywidu:alnej.
14 sierpnia: szermierze - srebla w !konkurencji ddywidualej.

~Z

don
Londynu
os za.~.
I

LONDYN (obsl. wł.). - W sobotę przybyły
do Anglii dalsze transporty zawodników zagra
-ni<;=ych, w~hodzącyc~ w skła~ ekip olimpij·
sk1ch 13 panstw. Op:ocz Poła.kow ~rzybyło 44
-z.awodnikow z Turq1 . 47 zawodmkow 1 9 -za·
wo~iczek z AusŁri!, 39 7.awod?ików z Brr,zyliń,
holenderski, 100 Fmow, 13-<l60bo:va
zesJloł
dunska załoga yachtowa, 44-osobowa ekipa
w!o&ka, 9 zawo~ników z Porto, _Rico_. 39 _Hiszpan~w: 4~ Szwed?w, druga częsc e)tipy iugosło·
ornz 88
wi.an~k.iej, złozona z 24 pływakow
Belgow.
Je·s cze

ilt

na Olimpiadzie
kulą ma :reprezenta!ll.t Polski
Łomows.k·i. Jest nim Ateńczyk Costas Atagannas, który uzyskał. podczas treningu wynik
15,51 m. Rzutem tym Grek poprawił swój naj·
lepszy tegoroczny wynik o 71 cm.

*

Francuska Federacja Kolarska wyznaczyła
n.astępujących zawodników do ekipy olimpijna tegoroczne Igrzyska w Londyn.ie:
ski~j
S'J)rl:llterzy to.rowi: Progent, Bellenger; 1 km na
czas: Dupont, Faye; drużynowy: Faye. Daon,
Bahillot, Jean.not; wyśdg na dochodzenie:
Blusso?O, Decanuebi, Dupont, Vervialle; szosa:
jednego · konkurenta w pchnięciu Beyhreat, Rochet, Dupont, Socquat.

*

Dzisiaj

• • •
wysc1g1

Klub Spo.rtowy „Partyzant" orga.nizuje dzisiaj o god~. 18-tej n9 torze w Helenowie wielkie wyścigi kolarskie. W programie przew.idzianv jest bieg amerykański parami na 100 o·
krążeń toru z 10-ma finiszami. Udział zapowie·
dziel! najlepsi zawodnicy Warszawy, Krakowa
i Łodzi. Startują: Napierała, Wójcik, Wrzesiń·
ski, Siemiński, Kapiak, Kudert, Bober, Bukow6/ki, Starzyń&ki, Włodarczyk, Kupczak. Mu~ał

-

iulro

piłka

i z Łodzi najlepsi zawodnicy z Pietraszewskim

na czele.
W środę ro.zpocz.nie się druga runda spot·
kań piłkarskich o wejście do klasy A Okręgu
Łódzkiego. W Koluszkacfi ZZK gra z Włóknia
rzem. a w Pabianicach PKS z Neptunem. Obecnie prowadxi ZZK z .K,-,.hu::.„„1' .....„.ad Włók.ni.a·
nem za.ie.rs.kam,

