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Nowoczesne urządzenia dla przemysłu chemicznegq, cementowego
i hutnictwa - · już nadchodzą. Olbrzymia huta - o zdolności produkcyjnej półtora miliona ton rocznie - powstanie w Polsce

cje i terminy dostaw na 1-0k 1948 l 1949. W ranadeszły już do Polskl nie·
radzieckich została już wykonana I w chwlli które urządzenia dla przemysłu nalt-0wego 1
obecnej szereg projektów znajduje się w sta· metalowego.
dium końoowego opracowania.
W końcu minister Różański podikreślił, it do
'Współpraca fachowców polskich i radziec· .\ychc.zasowe tempo realizacj,i 'Zamówień o.raz
kich stworzyła wyjątkową okazję dla nawią· wyjątkowo poważny d przychylny stosunek
zania bliższych k-0.ntaktów.
wielką przyje· sfer go!>podarczych bratniego Związku Radziec
mn-0ścią mogę stwi erdzić, iż zb!iżenie to spo- kiego gwarantuje ścisłe i terminowe wykona·
wodowało nawiązanie prawdziwie koleżeńskich nie układu, mającego znaczenie historyczne i
i przyjacielskich więzów d że wzajemna wy· umożliwi·a nam stopniową likwidację naszych
miana doświadczeń przynos~ juti: dziś poważne wiekowych zaniedbań w rozwoju gospodar•
korzyści dla obu zaprzyjaźnionych krajów.
czym.

. .w~ZA WA PAP. - W związku z powrotem :z Moskwy dyr. departamentu traiktatów
Mirusterstwa Przemysłu i Handlu min. pełn. Henryka Różańskiego, redaktor gospodarczy
PAP :prz.eprowadzil .z nim rozmowę na temat realizacji dostaw Jnwestycyjnych ze Związku
Radzieckiego, w r<IIIl<Lch zawartych w styczniu 1948 r. umów gospodarczych.

Min. Różański stwierdził, dtż układ polsko •
radziedti podpisany 26 stycznia .r'b. oznacza
nie tylko ko.rzystne dla obydwu państw roz·
szerzenie wzajemnej wymiany handlowej, ale
i poważny, .-cwycjęski etap w od.budowie i u·
przemysłowieniu Polski. Od chwili podpisania
układu - powiedział minister - upłynęło już
pół roku. Okre& ten illde został stracony.
Za.warty układ polsko • radziecki przewiduje
wykonanie przez Związek Radziecki projektów
wielkich obiektów przemysłowych, jakie mają
powstać w Polsce, jak również dostawę urzą
dzeń inwestycyjnych dla tych obiektów. Poza
tym układ przewiduje dostawy maszyn i urzą
dzeń dla skompletowania, rozszerzenia i moder
n.izacjj istniejących już w Polsce :1Jakładów
przemysłowych.
W ciągu ubiegłych 6-ciu miesięcy roku bie·
żącego dokonano szeregu niezwykle ważnych

d skomplikowanych robót przy9otowawczych,
a mianowicie: opracowano i uzgodniono 'Zasa·
dnicze vłarunk.i dostaw, jak równietż ustalono
formy organizacyjne, gwarantujące wykonanie
tych dostaw. Dla ich real.i:i:acji poszaególne
m inisterstwa Związk.u Radzieckiego powołały

·

· org411J,z.acje

,.,generalnych

zaś właściwe polskie
przemysłów neralnych zamawiających".
c6w",
odpowiednich

dostaw·

zarządy

centralne
organizacje ,,ge·

Wykonanie tak wielkich
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MOSKWA (PAP). W poniedzialek
0 godz. 17 czasu moskiewskiego, minister Moł()ftow przyjął na Kremlu przed
. .
.
stawic1eli moca:stw zachodnfch.
.
Jest to trzecia konferencJa radzi.ee-

za c

e
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kiego ministra spraw zagraniczny.eh
z osobistym wysłannikiem Bevina R.?~rtse~ or~ z ambasadorami Fr~
CJl i Stanow Zjednoczonych - Chata.igneau i Bedell Smithem.
W godzinach przedpołudniov.-ych od-

Truman ma za ?Je republikanom
że spowodowali szybkie zakończenie nadzwy·
czajnej sesji kongresu 1 bez załatwienia po
jego myśli ustaw, które miały przysporzyć mu
popularności. W ciągu 11-tu dni kongres od-

Rozkaz dzienny generała Markosa do żołnierzy armii demokratycznej

SI ę

górze Smolikas nieprzyjaciel poniósł cięż.kie
straty.
Dalej gen. Markos wyraża przel:onanie, i:e
armia demokratyczna osiągnie os~atecz.ne zwyśclowych, zwłaszcza mięsa I .nabiału.
Jedno· oięstwo. W chwili, gdy krew monarcho • fa·
cześnie ministerstwo zapowiada zmniejszenie szystów wsiąka w masyw Grammoe, jednostki
podaży na rynek mięsa, jaj i nabiału podkre· armii demokratyc-znej przechodzą w całej Gr.eślając, ie do końca roku zaopatrzenie ludno· cji do :przeciwnat·a rcia, wyzwalając całe po1a·
ści amerykańskiej w produkty
żyw:aościowe cie ziemi.
zmniejszyło 6ię w porównaniu z latami ubieGen. Matkos wzywa swych żołnierzy do po·
..;;g.ły,;,.ID!_"._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _k_o_n_an_ia_w_s_ze_lk_ic_h;...;j.;.st..,ru..,ie.;,;j:.;ą:.;,c~yc.;.h;.;....;.tru;.;,;;d;,;;n;,;;.o;,;;.śc:;i;;.,-d~o.
-

Protesty

rządu

LONDYN PAP. - Z Tel-AviVlll donoszą, ż.el
r~ąd Izraela zap.rotestował w?bec przedstawi·
Trumanowi przeprowadzenia jego pro· ciela
ONZ przeciwko przyibycm do Jeryha 200
jektów w sprawie kontroli cen, w sprawie bu· legionistów arabskich.
downictwa mieszkaniowego i odnośnie inny.::h
Rząd 'I:zraela zaprotestował równie! p"Zeciw
ważnych problemów wewnętrznych. W ten spo
sób obecny kongres, posiadający większość re
publikańską, odwzajemnił się Trumanowi za je
go znane oświadczenie, że uważa on ten kan·
gres za najgorszy ze wszystkich dotychczasomówił

Konferenc1· a

wych.

Literat hitlerowski

Izraela

ko przejęciu przez Egipcjan w Aleksandrii towa
rów lzra.eld z amerykańskiego 6 tatku. ładu.

. . . .

:nek statku zawierał ksiązki
gijne.

du na1· ska

l

.

.

przedmioty :::eJi-

zerwania z wszelki!Iłi wahaniami d do ala k l).o
:wani~ .niepz;zyjaoie~a z jaik nj~ększą energ:ił
t zaCiekłośCiił- Popierany przez ~mpenahzm a·
merykań&ko monarchietyczny faszyzm - pod·
kreśla 9en. iMarko1 jest kolosem na drew·
nianych .nogach. Waeze matki, siostry, córki i
ojczyz.na domagaj!l eię zniszaenia wro-ga l wy
zwolenia kraju. Armia demokratyczna dokona
tego dzielal
Jak donosi 4gencja Elefteri Ellada, dnia 7
sierpnia 42 i 43 brygada monarcho • faszystow
skie wszczęły ofonsywę na wzgórzach Plikat-si
Stouros. żołnierze .gen. Marikosa kontrata.k:o·
wali ii odepch!nęli przeciwni:ka. Wśród żołnie·
rzy armii ateńskiej bylło 13 zabitych i 125 ran
nych. Atak w sektorze Nestorio 'Zostal z łatwo·
ścią unicestwiony. Na caaym fronoie północne·
go Pindusu artyileria umid demokratycznej
przejawiała ożywion~ dzi·ałałność. Zbombardo
wane zostały koncentracje nieprzyjaciela.
W wyniku ostatnich wailk w Rumel.M armia
demokrayczna nie tylko odzyskała. .r ejony chwj
Iowo opuszczone, lecz il'OZS'Zerzyła. też swój
stan posiadania w i=ych okręgach. Osiągnięto
również sukcesy teryitorialne na Pelopone?.i~,
w Epirze, w Tesalii! ~ w Tracji. W Tessalii znl·
szczono w niektórych punktach całe gar.:i.<z )ny
nieprzyjacielskie.
RZYM PAP. - Rozgłośnia Wo.lnej Grac~! po

przeciw mqcicielom I~1:~~~~~:::w~~:~;~:~fii:z~~ ~i:
starczyły

Odrzucenie prowokacyjnego
wniosku delegac1·i brytyJ• skie1·
.
.
.

NOWY JORK PAP. - Ministerstwo rolnic·
BELGR~? PAP< -:- .Na ost~4m posi~dzenm
twa USA opub-likowało &prawozdanie, z które·
go wynika, że w ciągu najbliższych miesięcy ko?ferencJl dunaJSkleJ .delegaCJa b1f"tYJska po
w kraju nastąpi wzrost cen produktów żywno- ktorzyła swą prOpO'ZY'.:Ję przekazama. sprawy
kompetencji konferencji dunajskiej i kwestii
ważności uprzednich konwencji międzynaro
dowemu łtybunałowi w Hadze lub specjalnemu
PARYŻ PAP. Agencja France Presee po· „obiektywnemu" trybunałowi Uf.worzonemu w
daje pogłoski, krążące w Nowym Jorku, jako· tym celu. Propo11:ycja ta została poparta prrez
by najemne siły zbrojne popierające uob1tego przedstawicieli Francji i Stanów Zjednocww ostatnich wyborach kandydata na prezyden· nych
Ponieważ konferencja uchwaliła już wniosek
ta Panamy - ArnuUo Aryasa - przyg0towują
się do rychłego najazdu na Panamę z terylo· jugosłowiański o pnyjęciu projektu radzieckie
go za · podstawę nowej konwencji i wyłoniła
rium Costariki.
komitet generalny dla ostatecznego przygoto
wania konwencji, propozycja brytyjska została
oceniona przez w i ękS1Zość uczestników konfeskazany na śmierć
rencji jako wyraźna próba zahamowania jej
BERLIN PAP. - Z Pensberg donoszą, że fa· prac.
Szef delegacji radzieckiej Wyszyński poddał
natyczny litera:! hitlerowski Hans Zoeberl~_i,
który w kwietniu 1945 roku powiesił 6 męz szczegółowej krytyce żądanie brytyjskie, wska
czyzn i 2 kobiety w pęwnej wiosce bawcr· zując, źe jest ono pozbawione jakichkolwiek
s.kiej, został skazany przez sąd na kaię śmiei:· podstaw prawnych. Wyszyński przytoczył !:cz
ne artykuły układów międzynarodowych z któ
cL
9-ciu !nnych OISkarżonych skazano ::la coży· rych wynika, że 'konferencja dunajska posiada
wotni~ więzienie. Ska2ani nil'leri:eli do urga.ni.za· wszystkie ;prawa nie.:z.bę~e dla powzi~ia de·
cpji w ik.wesbii żealual na Dun~
cii Wehrwo·lL ·

N iepokóJ. w Panamie

b:.:l_a się w ambasadzie amerykańskiej
rozmowa pomiędzy przedstawicielami
mocarstw zachodnich, na. której zapo.
.
·
h
znan? się z otr~anynn .od ?dnosnyc
rządow_ nowym1 mstrukcJa.nu.
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stąp.i z oskarżeniem
przeciwk-0
swym rywalom republikańskim.
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Przedstawiciele USA, Francji i W. Brytanii przyjęci na Kremlu

ton stali rocznie.
RZYM PAP. Rozgło~ia Wolnej Grecji rzach Kleftis,)>rofitis·Ilias i Tampourln wojska
Bardzo daleko posunięte są równie! proce na opublikowała rozkaz dŹienny gen. Markosa, demokratyczne wycofały. si~. z góry Sm.olikas,
odcinku dostaw dla wielkich obiektów prze- skiero~any do wszrstk.~cll ołm~ńców w Gr.'l.m· lecz kontynuują bardzie] n!Z ki edykolwiek zamysłu chemicznego, cementowego oraz hutnl· mos, zołmerzy i oflcerow armil demokratycz· ciekłe walki na masywie Grammos - głównej
t
1J k 1
lk _,_
ó
linii obronnej.
0 orowych.
c wa meta
nej. Rozkaz 15 twierdza, że po wa awi na wzg •
Obecnie Majdują się one na tych aamych
•
•
pozycjach, z których przed rokiem zadały nie·
przyjacielowl dotkliwy cJos. Podczas walk na

WASZYNGTON PAP. - Koła po·
lityczne oczekują, że :następnym
posunięciem
w wielkiej bitwie
o głosy :podczas nadchodzących
wyborów prezydenta. będzie mo·
wa radiowa. Trumana, w której wy

1111 -

1111 -

Trzeci a konferencja u min. Mołotowa

Od killQ.J miesięcy trwa praca tych organlzo.
cf1 w za.kres.ie dostaw wządzeit dla w1e1kief hu
ty o zdolności produkcyjnej półlora miliona

Truman gnIeWa

mach tych dostaw

z

O·b iektów pr:zemy·

słowych - mówił minister - wymaga powa·
żnych studiów ekonomicznych i technicznych
oraz przeprowadzenia szeregu prac poszuk~wawczych i badawczych. WJększość tych
prac dzięki pomocy wybitnych specjalistów
11-

Jeżeli chodzi o dostawy urzCłdzeń lllie wymagających projektowania, to część tych do·
staw już się rozpoczęła, w stosu.nk,u .zaś do
reszty zostały ustaJone szczegółowe specyfika

Grec1i olbrzymJq Jl-Ość materiału wo

wy~oszącą 210 tysięcy to:!.

Amerykarue 1'/ybudowall w Grec]!l 6 nowych
lotn:.sk. Co się tyczy pomocy 'llDlerykańslt ' ':lj
Większością w środkach żywnościowych,
ito wynosi C'lnł
wnio.sek ten wstał odrzucony. według Griswolda., 'Zaledwfo półtoi!'a procent.

I niePo nad
za.końc~eni~ dyskusjJ . odbyło się glosow_a
wnioskiem brytyjskim.
siedmiu głosów

jennego

fa~mtow~~ie 1ani~rnnia fli~U ~e ~a~1eri'e~o
pracy

Premie dla kapitalistów - nowe obciążenia dla

I

świata

RZYM PAP. - Na ostatnim posiedzeniu wio na szeroką ska.ilę spekulacjj mieszka:iciowy<:h.
skiej r.adr ministrów zatwier?zono szereg z~Nowe zarz~d'Zenia rady ministrów zostii!y
rządzen fmansowo • ekonomicznych, umacnia powitane z meukrywanym entuzjazmem prz':lZ
jących w pierwszym rzędzie pozycje wielkich pra.sę prawicową. PJsze ona, że wprawdzie kla
przemysłowców i właścicieli z.iemskich.
sy kierownicze musiały długo czekać na wy·
W 6wietle ostatnich decyzji rządowych po· pełl_tlenie ~woich postulatów, to jednak ostate·
gorszyła się wyrażniie sytuacja mas pracują· cz.rue zatwJerdzony przez rząd program jest wy
cych. Postanowiono m. in. przeprowadzić osz· czerpujący J należycle pomyślany.
-czędności w budżecie państwowym drogą zwal
Charakterystyczne
na
marginesie
tych
nienia tys i ęcy urzędników państwowych, przy uchwał jest oświadczenie prawicowego dz ~ en·
czym realilacją tego postanowienia zajmie s : ę ni.ka „Messaggero", który domaga się z góry
specjalny komitet ministerialny. Potwierdzo· zastosowania energkznJ"Ch środkÓ\V policyjno równocześnie wiadomość o bliskim termi· nych celem niedopuszczenia do manifestacji
n ie zaiesienia ochrony lokatorów, co umożliwi protestacyjnych ze strony włosklfego świata
oc.iywi·ścia właścicielom domów .nrowadz:enie pracy, lktóre, dziennik uwaia u meu.n.13rAi41le.
/

„

•
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Solidarność miodzie· ywwalce olep
Drugi

dzień światowego

WARSZAW A PAP. - Dnia 9 bm. w dr:Jgim
dniu międzynarodowej konferencji młodzież 1'
pracującej, obrady kon.ferencji toczyły się w
sali Związku Nauczycielstwa Polskiego przy
ul. Smulikowskiego.
Obrady otworzył przewodniczący Swiat"lwej
Federacji Młodzieży Demokratycznej Guy de
Boisson.
Po ustalen,iu porządku o'brad nastąpiły rnsadnicze referaty.
Pierwszy przemawiał sekretarz Swiatowej Fe
deracji ~!odzieży Demokratycznej Bert Williams, ktory wygłosił referat na temat „Jedność młodzieży pracującej w walce o pmwa
polityczne i ekpnomiczne, o pokój, o demokrację, o niepodległość narodową".
Po powitaniu w imieniu Swiatowej Federacji Młodzieży Demokratycznej gości, obs<;J;watorów i delegatów, przybyłych na konferencję ,
sekretarz SFMD p. Wililams stwierdza, ie po
raz pierwszy w historii międzynarodowego ru

chu młodzieży, dzięki wysiłkom Swiatowej Femłodzież
deracji Młodzieży całego świata -

ta ma dzisiaj

w celu

ra?.em na
celu prze1v-

sposobność zebrać się

m;ędzynarodowej konferencji w
6kutowania żywotnych potrzeb

i

problemów

zacieśnienia swej jedności z d~mokrn

tycznymi silami świata, nie tylko w związku z
politycznymi i gospodarczymi postulatami mło
dzieży pracujące/, ale także w celu W'llki o
lrwaly pokój i demokrację.

Konferencja wykazuje, że młodzież pn.cuią
pokój i
ca zdecydowana jest toczyć walkę
demokrację, i o interesy młodego pokolen;a.
l<oniere.ncja odbywa się w okresie \V".unstają
cej walki sił demokratycznych o postęp, pokot i niezależność, walki przeciwko tym, któ-

„

sieją ziarna niezgody, podejrzenia ;· nienawiści między narodami.
· Zebrani delegaci wysłuchali referatu w tikupieniu, wyrażając oklaskami uzname d!a zawartych w nim poglądów.

rzy

Dla opracowania rezolucji związanej z tematem - powołana została specjalna kom ;; ia k0n
ferencyjna pod przewodnictwem Berta W.l\~dm
sa.
Referat na temat: „Młodzież pracufą.~a w wal
ce z bezrobociem i złymi warunkami życ!a, w
walce o prawo do pracy, do równeg„ zarobku, do kształcenia zawodowego oraz roia mło
wygłosił
dzieży w związkach zawodowych" -

przedstawiciel delegacji

włoskiej

Ren'i'.o Tes-

kt>ngresu

młodzieży pracującej

czyć będzie wiceprzewodniczący Związ~u Mło
dzieży Polskiej Morawski.
Następny referat na temat: „Młodzież pracu
jąca w walce o rozwój kulturalny i Jizycmy
oraz o należyty wypoczynek" wygłosił delegat

w

miarę

jedzenia

Anglicy chcq zdusić powstanie na Malajach
f )
Katastro a ny

Szangha)·
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Pokaz

niedołężnej

gospodarki Anglosasów

W tych warunkach rozpatrywanie „osiąg·
komunikacji lotniczej i poci~zanie się
tym do niczego nie doprowadza, gdyż nie u~uwa ono żadnej z trudności, które zaistnia·
ły w zachodnich sektorach Berlina.
Sytuacja w ;ektorach "Zachodnic:h - pisze
dalej korespondent - przedstawia ł;ię w ten
sposób, że istniej tam już ponad 120 tysięcy
bezrobotnych. Stat~tyki magistratu berlińskie
go wykazują, że od dnia 31 lipca br. 1.200 robotników jest dziennie zwalnianych :z; pracy.
nięć"

Gospodarka brytyjska pód kontrolą USA

I

BUKARESZT PAP. Dziennik rumuński „Skyn zior~ życia klasy robotniczej obniża się ustawi
lelia" zamieszicza artykuł członka egzekutywy czme.
Rust wykazuje, iż po 'Zakończeniu realizac_ji
Brytyjskiej Partii Komunistycznej Rusta zatytu
planu Marshalla, sytuacja W'ielkiej Brytanii
.„
będzie wcale lepsza a jednocześnie Amenie
A;itor
Brytanii
Wielkl~j
w
łow~ny „Sl'.tuacj!l
.
.
.'
.
stw1erdza, ze Wielka Brytania. która nwil2ana
była d~ niedawna za wielką potęgę przemysło- rykan1e wtedy staną się całkowitymi rządcawą, przeżywa obecnie powa7dle trudności gosp.o mi bryfyjskiego życla gospodar-:e:ego. Wzmodarcze. Oczekuje się, że w roku bieżącym Im cnieniu kontroli gospodarczej będz.ie towarzyszy
port brytyjski będzie o 609 milionów funtów ło rzecz oczywista wzmożenie woływów polity
•
•
'
sterlingów większy aniżeli eksport. Racjono1
wanie produktów żywnościowych zostanie u- cznych, co d~r<>wadz w końcu do tego, ze
z<I- trzymane nadal i niema żadnych widoków na Wielka Brytania stanie się zwykłą kol{)J]ią ame
jego zniesienie w najbliższej prl':yszłości. Po• rykańską pod każdym wzgl~dem.

francuski Jacques Denis.
Po 4-ch referatach głównych nastąpiły referaty uzupełniające, wygłaszane przez prz~il,;ta
wic:eli posz.czególnych delegacji.
Pierw5zy zabrał głos serdecznie witany przez
zgromadzonych delegat Hiszpanii rep-ublikansk1ej Jose Sarran.
Mówca w swym przemówien'.u nacechowanym głęboką wiarą w zwycięstwo sprawiedliwości i pokojowych sił świata zobrazował cięż
kq walkę młodzieży hiszpańskie/ z reżimem

s. Ceris"i
Obok piwnic jednak stala straż .-karabinami i donosił się stamtąd głuchy huk
rozbijanych. beczek i mocny cieqiki zap~cl,i
wina. drażruący nozdrza. Do szpitala dz1en
w dzień przybywali nowi chorzy, - wszy:
scy na oddział chirurgiczny; ciężko ranm
przy wybuchach bomb, przy waleniu się
domów, przy pożarach. Nie było już gdzie
ich kłaść, ale nie można było nie przyjmować. Musiano wypi~ć wszystkich leżących
tu przedtem, ci zaś,_którz~ 'mogli chodzić,
poszli sami. Odchodzili i·ównież lekarze;
nie tak, aby znikli wszyscy od razu, - wyznikali. niespojeżdżali jeden P<ł drugim
strzeżenie. W retri\cu w całym szpitalu zo·
stał tylko Iwan Piotrowicz, Nad1eżda Gawrilowna i trzy-cztery pielęgniarki. Ranni jęczeli, spoglądali rozpalonymi błagal
nymi oczyma„. Trudno im było pomóc, ale
nie wolno było odejść od nich. Przed przybyciem tych rannych Nadieżda Gawriłowna
próbowała kiedyś zapakować do dwóch starych walizek cokolwiek, co jest niezbędne
w daleĘiej drodze, ale im więcej kładła do
waliz, tym więcej okazywało się rzeczy
absolutnie niezbędnych. dla których trzeba
było jeszcze walizek, lub koszy. lub po prostu tobołów. Kiedy ludzie mieszkają dziesiątki lat w jednym miejscu, obrastają w
rzeczy. Nawet gdy już zdecydowała, że wezmą tylko dwie walizy i spróbowała podniesć mniejszą z nich, przekonała się, że
nie potrafi tego zrobić. A kiedy przyponmiała sobie o Fiszy i Puszy, których trzeba będzie zostawić na pastwę losu.. nowiedziala twardo do samej siebie:

Nie wolno być świnią nawet wobec
psów! - i zaczęła wykładać z powrotem
rzeczy z walizek. Pomagając mężowi w
operacjach i w nakładaniu opatrunków,
Naclieżda Gawriłowna zapomniała o swoich
planach wyjazdu dokądś, nie wiadomo dokładnie dokąd. Ludzie cierpieli, ludziom na·
leżało ocalić źycie ża wszelką cenę. To byna druło na pierw~ym p!anie, Niemcy gim. Kiedy przez miasto zaczęła przechobydzić cofająca się na wschód armia, a przez radio podali do
ło to wieczorem wiadomości wszystkich pozostałych jeszcze
w mieście jego mieszkańców, że rankiem
miasto będzie opuszczone i zostanie zajęte
przez Niemców, Iwan Piotrowicz i Nadież
da Gawriłowna znajdujący się wówczas w
szpitalu zostali już w nim na noc. Nie
kładli się spać chociaż zmęczyli się w cią
gu dnia. Nie mogli by zasnąć ani na chwilę: zbyt gwałtowny następował zwrot w
życiu. W tej chwili ogarnął ich spokój o
siebie, zupełnie jak gdyby w~-rok śmierci
w ostatecznej już postaci został im odczytany i nie należało już oczekiwać żadnych
zmian. Tylko jeden raz Nadieżda GawriCo to będzie z nami,
łowna zapylała. Iwanie Piotrowiczu? Iwan Piotrowicz od·
powieuzial westchnąwszy i rozłożywszy rę
ce: - No cóż, jakby to powiedzieć: poży
liśmy na świecie„. Daj Boże innym tyle
A
pożyć. Pomilczała chwilę i zap)'iała: jeśli będą nas męczyli przed śmiercią? Męczyć?.. Nie wiem, naprawdę nie wiem,
po co mają nas m.eczyć - od-oowif\dzia.ł oo

Zamknięto ostatnio 3.600 zakładów prumysło·
wych, zatrudniających 38 tysięcy robotników,

ponadto 4.800 "Zakładów zatrudniająqch ponad
50 tysięcy robotników pracuje tylko kiil.ka godzin na ó.obę. Mniejsze wars"Ztaty rzem.ieślnl·
cze przestają t:ówi;ti'ęż _pr_a<;~. w.ąć z powO!i\~lł
sku materiałów. Krótko mówiąc w życiu
podar<:zym - zachodnich sekt_ot'ów Berlina" . je
się zauważyć „postępowy paraliż".

Byłoby błędem przypuszczać, że komunika·
cja lotnicza pomiędzy Niemcami zachodnimi a
jakikolwiek
mieć
Berlinem będzie mogla
wpływ na 'rozwiązanie protlemu zaopatrzenia
miasta i sami berlińczy<:y nie maj11 co do tego
.
żadnych złudzeń.
Zapotrzebowania Berlina są tak wielkie, te 'W
żadnym wypadku nie zdoła im podołać komunikacja lotnicza. Samo tylko a:użycie węgla wy
nosiło w Berlinie 100 tysięcy ton miesięcznie.
Chcąc utrzymać cały przemysł berliński w ru
chu, trzebaby dostarczyć dzienn~e 13 - 16-cie
tysięcy ton surowca i półfabrykatów, a tego
nie jet>t w stanie dokonać żadna procesja sa·
molotów i jedynie system komunikacji lądo
wej może osiągnąć ten cel.
W ciągu ostatnich tygodni do Berlina u.chodniego nie dostarczono ani jednego kilograma.
stali czy żelaza, w wyniku czego nie tylko tam
knięto fabryki, lecz zaprzestano także i pracy
przy odbudowie Berlina.

Iwan Piotrowicz. - Wreszcie mo- ło się wyjątkowo dużo. I na to zwrócił
uwagę starszy oficer, przed którym zginał
jutro nasi wrócą znowu.
się służalcro Wald. Kiedy dał rozporzą
dzenie Waldowi, aby już jµtro były ws~a
VI
Bardzo władczo weszli do szpitala nie- wione wszystkie szyby, Iwan Piotrowicz
mieccy oficerowie, - to przede wszystkim zrozumiał, że decyzja o zamianie szpitala.
rzuciło się w oczy. Nikt w ciągu ostatnich na wojskowy jest nieodwołalna.
Oficerowie zabawili niedługo, ale Wald
dwudziestu lat nie wchodził tu z takim poczuciem wład2y, ją~ ci wysocy, długonodzy odchodząc razem z nimi, powtórzył swój
ludzie o obcych obliczach. Tłumaczem ich rozkaz o l)próżnieniu sali. Lekarz naczelny
Teodor Wald, który był niemożliwie z żoną i pielęgniarkami resztę dnia stracibył
dumny, ponieważ został mia.nowany pomo- li na to, by jakoś urządzić rannych. Niecnikiem burmistrza. Zmienił swój zniszczo- których zabrali krewni, innych sąsiedzi, ale
ny słomkowy kapelusz na czarny filcowy, z paroma ludźmi, i to w najcięższym staa brudno białą koszuię wyrzucaną na spod- nie, zupełnie nie wiadomo byłą, co zrobić
i czym ich karmić, jeśliby się nawet przenie - na szarą w kratę marynarkę.
I oficerowie - było ich trzech - jeszcze mosło do drwalni, jak zamierzał Iwan Piooglądali pokój, do którepo weszli, a on, trowicz. Na razie zostali oni na swych łóż
Wald, już zdażył wycedzic przez zęby Iwa- kach. Wieczorem przyszedł Wald z dwoma
nowi Piotrow'tczowi, pokazując slm11eniem szklarzami, którzy przywlekli dwie duże
na rannych leżących na łóżkach. _, Rozka- skrzynki naładowane po brzegi szkłem wyzuje wam wyrzucić precz tę hołotę. Tu jętym z jakichś domów mieszkalnych. Iwan
Piotrowicz spojrzał poraz ostatni na ranbędą umieszczeni niemieccy żołnierze.
Gdzież mam podziać tych ludzi, nie nych, pokiwał głową i wyszedł z sali. Do
zdziwił sill ra- domu szedł, trzymając pod rękę. Nadieżdę
mogących wstać z łó~ka? Gawriłowną, która osłabła bardzo, skarży
czej niż oburzył Iwan Piotrowicz.
gdzie! z ła się na serce i z trudem weszła po kaTo mnie nie obchodzi! Ja miennych schodach na swą górkę.
odpowiedział Wald.
wyższoscią
wam rozkazuję, i koniec!„. Możecie ich
otruć, kaleki są nam nie potrzebne.
VII
Iwan Piotrowicz porozumiał się wzrobyli u siebie w domu,
chociaż.
noc,
'l'ę
blajej
Na
Gawriłowną.
Nadieżdą
z
kiem
dej od wzruszenia twarzy wyjątkowo ostro stary doktór i jego żona spędzili bezsenpozno wieczoodcinała się czal'na oprawa okularów. Star- nie, w ciężkim koszmarze:
szy z oficerów chciał obejrzeć salę opera- rem przyszła do nich jedna z pielęgniarek
cyjną. Tutaj zapytał, w jakim stanie są ini opowiedziała, że pozostałych w szpitalu
strumenty _i poprosił nawet o otworzenie
szafy, ażeby je obejrzeć. W oknach było rannych Niemcy powrzucali jak kłody na
więcej wybitych szyb niż całych, ale okna ciężarówkę i powieźli dokądś za miasto' na
,
zasłonięte były gazą dla ochrony przed „świetniskc>"„
1C. d. u
muc.ha.tni. których toraz jesienia. rozmnoży-

namyśle
że dziś -
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Apetyt wzrasta

Jak donosi prasa amerykańska, obrońcy
Ze specjalnie życzliwym przyjęCiem spotkał słynnego fabrykanta śmierci Alfreda K"'-PP&
bohaters1!: 1 ej
Przentó~viehie przedstawiciela
młodzieży walczącej I--:tlszpanii spotkało się z i;ię delegat młodzieży Afryki "Zachodniej Guela- von Bohlen załnierzają wystąpić do Sądu Na)
tiffe. Przemówienie jego obrazujące walk!! mło wyższego USA w sprawie skasowani~ wyrodlugulrwałymi owacjami.
Na trybunę wchodzi delegat demokratycznej dzieży afrykańGkiej z dyskryminacją rasową ku wojskowego trybunału amerykańSkiego,
Grecji Nicow Stergi~, który w imieniu wa/c:zą o równy start życiowy, spotkało się z gorący- który skazał Kruppa na 12 lat więzienia i
ce; młodzieży Grecji przekazuje młodzieży wcrl mi owacjami.
,Obrońcy
konfiskatę olbrzymiego . m~jątk~.
W toku obrad delegat młodzieży amerykań Kruppa dali do zrozurruenia dzienrukarzom,
czqcej Hiszpanii braterskie pozdrowienia. Sala wybucha niesłychanym entuzjazmem, nie- skiej złożył na ręce prezydium konferencji oś że l'.czą na uchylenie wyroku J! związku ,,ze.
milknącymi okrzykami na cześć Hi5zpanii 7e- wiadczenie następującej treści:
zmianą sytuacji politycznej i zaznaczającymi
„19 m!odych Amerykan, delegatów USA przy
publikańskiej i demokratycznej Grecji.
się komplikacjami międzynarodowymi!'.
Zgromadzeni na konferencji przedstawiciele było do Warszawy, by wziąć udzioł w między
K~'upp i jego obrońcy dobrze czują, skąd
młodzieży pracującej,
młodzieży całego świata dają wyraz swej nie· narodowej konferencji
ich apetyty wzrastają w miarę
zlomnej solidarności z walczącą młodzieżą Gre której prace odbywają 5ię w dniach od 8 - 18 wiatr wieje a
dziesiątki i setki bi~lerows~lch
Skoro
jedzenia.
oświadcza,
delegacja
Amerykańska
br.
sierpnia
cji i Hiszpanii.
zajmują dziś w NiemPrzewodniczący konferencji Guy de Boisson iż zobowiązała się przekazać szczegółowe spra zbrodniarzy wojennych
w imieniu prezydium zgłasza wniosek o uchwa wozdanie o konferencji tym amerykańskim or- czech Zachodnich czołowe stanowiska gospolenie specjalnej rezolucji solidaryzujące-/ się z ganizacjom młodzieży pracującej, której przed darcze i administracyjne, skoro koledzy Krup
slawiciele po~bawieni byli możnośei uczestni- pa z ,I. G. Farbenindustrie" i innych zbrodniwalką młodzieży Grecji i Hiszpanii..
Z kolei nastąpiły dalsze referaty uzupełnia- czenia w konferencji, ponieważ departament czych koncernów niemieckich wychodzą z sal
jące, w których zobrazowano warunki bytu i stanu odmówi! im wydania paszportów. Dele-- amerykańskich trybunałów wojskowych z wy
pracy młodzieży w poszczególnych krajach. gacja wyraża ubolewanie, iż podobne antyde- rokami un:ewinniającyml, dlaczegóżby i
Przemawiali kolejno: de-legat brytyjski Cannon, mokralyczne zarządzenie mia/o na celu Jzolo- Krupp nie miał popróbować szczęścia, składa
apelację do Sądu Najwyższego USA.
~.ler~ko~ł::~~k~e~~~:kJ~~!:~~. ~:~~e~~e&~: wani~ młodzieży. amer'.kańskief J unJemożJi- jącMajątek
Kruppa wynosi setki milk>n6w ma
Boucek oraz delegat wien1e jej wzięcia udzmłu we współpracy z
chosłowacji Jarosław
i na mocy dekretu Hitlera z 1943 r. uzna
rek
1
świata".
calego
ml-Odzieżą
demokratyczną
Austrii Flemmer Erwin.
ny został za wyłączną własność Kruppa. W
razie gdyby ten majątek został skonfiskowany, przeszedłby na własność Najwyższej Sojuszniczej Rady Kontroli, a wtedy Alfred
Krupp i jego rodzina zostaliby „wydziedzicze
Cobald,
malajskiej,
federacji
komisarz
wysoki
Teagencji
PRAGA PAP. - Korespondent
.
lepres donosi, że w tych dniach w Singapurze gubernator Hong-Kongu Graru;om oraz innl wy ni".
Gra - doprawdy - warta jest rue tylko
rozpoczęły się narady bryryjskich władz woj- socy dygnitarze brytyjscy w Azji. vV kołach
skowych i cywilnych, których celem jest prz.y dobrze poinformowanych przywiązuje się wiel I świeczki ale całego elektrycznego żyrandola,
tym bardziej, że ,,komplikacje polityczne", na
gotowanie nowych planów wielkiej ofensywy kie znaczenie do tej konferencji.
które liczą obrońcy Kruppa, stwarzają dla
na Malajach.
pożar niemieckich partnerów atmosferę !przyjają·
Plany te mają być opracowane zgodnie z po
cą. I dlatego znając dzisiejsze tendencje rzą
U
. W
leceniami zjednoczonego sztabu brytyjsko du waszyn~ńskiego, znając j~go. bli~kie. i
amerykańskiego w Waszyngtonie i -0bejmą
LONDYN PAP. - Z Szanghaju donoszą, że serdeczne koneksje z magnatami ruemtecltierównież kwet>tię utworzenia „kordonu sanitarośmielimy się bynajmniej
nego" w Azji południowo - wsch-0dniej, wy- wskutek pożaru w miejscowej fabryce koszul go przemysłu, ~:e
zgm-ęło 51 robotników, a 39 doznało ciężklch
mierzonego przeciw siłom demokratycznym._
że apelacja, zapopewnością
całą
z
twierdzić
W obradach singapurskich biorą udział ko· obrażeń. Przyczyną pożaru było 'Prawd„podo·bmisarz generalny zjednoczonego kró'1estwa w n:e krótkie spięcie. Wielu robotników wysko- wie-dziana przez obrońców Kruppa, będzie
B. D.
bezskuteczna.
Azji południowo - wschodniej Mac Donald czylo z III-go j IV-go piętra.

Dla opracowania rezolucji, związanych z poSpecja,łny korespondent
LONDYN PAP. wyż·szymi zagadnieniami, powołana zos:11ła ko
misja konferencyjna pod przewodnict•,,em Kut „Daily Worker'a" w Berlinie w następująt::ych
słowach opisuje sytuację w zachodnich sektoty Hookham (Wielka Brytania).
Z kolei referat na temat: „Miodzież procują rach miasta:
„Zycie gospodarcze i przemysłowe w zachJd
ca w walce o zniesienie pracy nieletnich, o roi
.: wój prawodawstwa społecznego I ochwnę zdro nich sektorach Berlina "Zaczyna zamierać, a
wia młodych pracowników" - wygłosił k!eio: wielkie fabryki oraz mniejsze zakłady przemywnik biura kolonialnego Swiatowej Fe'.!eTacji słowe zmuszone są do zaprzestania pracy.
; Młodzieży Demo kra tycznej Dilip Rayd:wndury. Ws2elki dopływ surowców do falłryk wstrzy· mano. Z każdym dniem powiękvają się szere(Indie).
Komisji konferencyjnej, która opracule re- gi bezrobotnych.
zolucję, dotyczącą tych "Zagadnień przewodni-

chodnim.

w Warszawie

marąinesr.e

Katastrofaln a sytuacja gospodarcza w zachodnich sektorach Berlina

ci.

Franco, opierającym się na imperialiźmie

ze jutro
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Polsko-czechosłowackie zagłębie Sląsko-Dąbrowskie ostoją siły

d da~y podpisania układu i wzajemnej
wspołpracy gospodarczej między Polską a Czechosłowacją ( 4 lipca 194 7) do
daty otwarcia obecnej II Sesji Rady Współ

O

G~pod8:1'czej Polsko-.Czechosło~ackieJ ( 4 sierpnia !ę48). - ~mął z gorą
rok. ~Y! t_o rok, s~isłeJ ~społpz:acy, .bo~at~ch .doswiadczen i przyJa~ielskiego zblize.
ma się obu naszych narodow. .
kład. polsko-czechosłowacki postawił
~obie sz~reg ważnych z::i~afi. ~.fiędzy
.
nmymi pr~.ewidyw~ on: umozhwieme C:i!echosłowaCJ}- szerokiego dostępu do polskiepr~c}'

U

go wybrzeza na Bałtyku, ze względu na to,
ż~, qzechosłowacja ,~e posiada własnego
UJscia do morza; scisłe skoordynowanie
planów produkcyjnych dwóch wielkich zagłębi przemysłowych: Sląska-Dąbrowskie-

t~echo~l~~=cłi;M~~~-=k~~a~i~strk~~~\~godł:
Odry z Du300 km. dla

gości

połączenia

p

.

i pokoju w Europ:e

olsko-czechosłowacka umowa gospowa, która stała się możliwą nie tylko dziędarcza nie zamyka się tylko do jej
ki sprzyjającym warunkom gospodarczym,
ale również dzięki głębokim przemianom znaczenia dla Polski i Czechosłowacji. Wypolitycznym i społecznym, dokonanym w biega ona swym wpływem w sferę ogólobu krajach. Jest to układ ~arty nie na nych stosunków m.lędzynarodowych. Koorbrutalnym dyktandzie silniejszego, a na dyna.cja planów gospodarczych zagłębi śląwzajemnym świadczeniu sobie usług i ko- sko-Dl].browskiegg i Morawsko-Ostrawskierzyści przez dwoch suwerennych partne- go to wielokrotne pomnożenie sił produkcyjnych obu tych okręgów. W najbliższej
rów
e cechy umowy podkreślili mocno w przyszłości dadzą one łączną produkcję
swoich wystąpieniach na Sesji, cze- w· wysokości 90 milionów ton węgla i okochosłowacki minister handlu zagranicznego ło 4 milionów ton stali rocznie. Podnosi to
Gregor i minister Minc. I one właśnie, te skoordynowane poJsko-czechosłowackie zacechy - obok korzyści materialne.i, którą głębia do roli nowego, wielkiego i wpływ.oumowa przynosi obu krajom - stanowia wego ośrodka przemysłowego w Europi~.
o jej głębokim wydźwięku moralno-pali- Po"Viązany ze sobą rozgałęzioną siecią
tvcznvm dl& wszystkich narodów świata. - przewodów gazowych. źródeł energetycz-

y

nyc~ i dr~g komunikacyjnych, ~w;~1 w0 1"'
by JednoliteĘO planu produ.l~cy me';
d~k ten będzie szybko rozwiJał swo.1 pul
CJał przemysłowy.

sposób powstaje w śro
WtenEuropie
wielka potę ga .-;

lw

polsko-czechosłowackie zagłębie śląsko-Mo
rawskie. Oznacza to, że odradzaJą.CeJ s

pod opieką anglosaskich podpalacz:y swia
ta potędze militarno-przemysłowe] Zagłę
bi~ Ruhry, narody miłujące pokój prze
ci wstawiają własną, przemysłową potęg
w środkowo-wschodniej Europie.
·
latego powiadamy, że ~owa polskt
cze.chosłowacka wzmacnia fundammi
Jerzy Nawrot
ty pokoJU.
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ni:jem; wspólną budowę 20 różnych zakła
dow przemysłowych, w szczególności elektrowni; wspólne wyposażenie w maszyny i Pracownicy Państwowych Zakładów Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych własnymi
• potrz ebne matenaly
• p1·1 me
d ostarcza dl a k raJU
,
· ł, k tory
ddz1a
·1·
h
·
·1
sprzęt przemysłowy szeregu wielkich fabryk chemicznych, przedsiębiorstw budo- SI ami uruc om1 t nowy o
_ Jeden tylko cel mieliśmy przed oczy· D~eń. ury.c~omienia zakładów był naszym
Wyroby azbestowe odgrywają olbrzymią
wianych, stoczni itd: wzajemną wymianę
•
doświadczeń przemysłowych oraz wymianę rolę w ogólnej gospodarce krajowej. Mają ma: -·oświadcza sekretarz koła PPR tow. wielkim swiętem., .
- Teraz - mowi tow· S~rze~ho~ski wykwalifikowanych robotników, majstrów, szerokie zastosowanie w kolejnictwie, w Paryż Marian - uruchomienie za.kładów na
przemyśle hutniczym, żadna maszyna paro dzień 1 stycznia. Wyniki nasze uwieńczone mamy własną fa~rykę, przyJ,emrue Jest pra
studentów, inżynierów i uczonych.
ymieniliśmy tylko najważniejsze zada- wa nie może obejść się bez uszczelnień azbe- zostały pomyślnym rezultatem. Od 1 stycz cow!Lć w zakłac!-z:ie pracy, Jci;ory vry"l?u~owa
. . nia. układu. Niekt~re z nich zostały stowych. Przed wojną jedyną w Polsce fir- nia br. oddział nasz produkuje pakunki az- ło się ~ł3;snymi ręko~3: - . 1 podziwia owo
JUZ zrealizowane. W maJu r. b. odbyła się mą produkującą powyższe artykuły była bestowe, płyty azbestowe i taśmy hamulco- ce swoJeJ rob?ty. SpoJrzci~ na te~ reze~
w.Szczecinie uroczystość przekazana Repu- firma „Leonowit" w Lodzi. W czasie okupa we do samochodów, wybitnie przyczyniając ~ar:-.?' ciągu 12 go4zm.w 6-ciu lu .
blice Czeo~słowackiej specialnie wydziela- cji Niemcy powyższą fabrykę rozebrali i się do wzmożenia produkcji całości zakła- windowahs~.Y g~ Il;a .trzeme J?lętro. Przy tęJ
ryzykowneJ 1 cięztqeJ J?ri;tcy zaden z nas J?.16
dów.
nej dla nieJ "CZęści terytorium w porcie wywieźli.
. . odniósł nawet naJmme:rszego skaleczerua..
.
li ·
d ·
szc e · ' kim N' kt,
J'est to rezerwuar wi'elkieJ· poJ'emności.
A
zatrudruaJą
nasze
- Obecnie zakła.dy,
Obecnie powyższe artykuły nrodukują
ie ore za ama rea zuJe
. z cms. ·
R
ł
k
100
· • i w yro- około
z kł d u szczelmen
p , t
się obecnie: np. budowę elektrowni w Dwo- Rezultaty naszej .pracy.zawd~ę~z~6
pracowm ow, n;iamy ~ asną arach pod Oświęcimiem na 150.000 kilowat. " ans wowe a a y
. bów Azbestowych Nr 11 w Lodzi". Na po- ~ę Z!tkł3:dową, ~oła P3;r):YJne, ktore .wykazu musimy ofiarne.i ł,JOStawie całeJ załogi. MięInne Podj~ zostaną w następnych la
i czątku ubiegłego roku zakłady te posiadały Ją ozy~10ną działal?osc. Prze.d rokiem by- dzy inn. sżczególnie w-yróżnili się tow .tow,
W roku 1949 rozpocznie się między in
tylko dwa oddziały. Z uwagi jednak na la tutaJ kupa .gruzow. Obecrue, gdyby by- Piotrowski Henryk, Zdrojewski Jan, Ruda
b d
.
u owę kanału Odra-Dunaj. Poza tym mię- olbrzymie zapotrzebowanie wyrobów azbe- ło pod do.sta~kiem surowca, to zakłady na- Jan i wielu innych.
Pionierom pracy z „Azbestu" nal~żą 51ę
<lzy Polską a Czechosłowacją odbywa się stowych dyrekcja przystąpiła do budowy s~e techniczme prz.ygotowane są do pokryera zapotrzebowama na rynku wewnętrz- za ich trud i pracę wyrazy zasłuzonego
na mocy umowy szeroka wymiana towaro- nowego oddziału.
( W)
wa. W roku 1947-48 obrót handlowy mięP
uznania.
Przydzielony przez CZPW obiekt przy ul. nym.
dzy naszymi krajami wyniósł łącznie 9 miWśród wielu zasłużonych do odbudowy
liardów koron (72 miliardy złotych). zna- Piekarskiej Nr 27-29 znajdował się w staczy to, że w ciągu tego roku napłynął do nie kompletnego zdewastowania. Gorzej Z'llrładów so ,zeg6lnie przyczynił się majste:r
n.as z Czechosłowacji bogaty strumień ty- jeszcze było z maszynami. Celem wzmożenia ślusarski tow. Jaa S~rZł'ch0wski.
_ w kwietniu ub. roku _ oświad~.i na tle nadużyć wyborczych
s1ęcy ;rozmaitych maszyn, środków inwe- produkcji i uruchomienia nowego oddziału
stycy.inych, miliony par butów i innych koniecznym było jak najszybsze odremon- tow.Strzecho<;,,ski - przystąpiliśmy do odPodczas cz.wartko·
NOWY JORK PAP. towanie budynków oraz skompletowanie i
wyrobów.
budowy fabryki. Obiekt, na którym obec- wych prawyborów do kongresu USA w połud•
kł a d polsko-czechosłowacki nie należy UStaWl.eru·e maszyn.
Kierownictwo i załoga fabryczna nie za- nie wznosi się firma, był jedną kupą gru- niowym stanie Tennessee doszło do krwawych
do rzędu zwykłych umów gospodarzajść, podczas których dwie osoby zostały za·
czyc~. P~za sferą, handlu obejmuje on pro- łamali jednak rąk i przystąpili do zestawie zów. Z uwagi na znaczenie naszej produkcji
a 6 odniosło ciężkie rany. W stanie tym
bite,
sobie
postawiliśmy
ogólnej
dukcJę, fma~se 1 planowanie. Przewiduje nia maszyn biorąc na ten cel nadające się dla gospodarki
cała czarna ludność jest wykluczona de facto
naw~t w ruektóqch wypadkach podział części innych maszyn. Po odpowiedniej prze za cel jaknajszybsze uruchomienie zakła od wyborów. Zajścia wybuchły w południo·
,qkr~slonych gałęzi przemysłów między oba róbce i dopasowaniu masz:1«y zostały skoro
wo - wschodniej części stanu na granicy North
.Krli.Je .. Umowa polsko-czechosłowacka nosi pletowane. Od kwietnia roku 1947 do 1-go dów.
Carolina, niedaleko miasteczka, w !którym w
- Było ciężko, murarze wznosili mury, roku 1946 podczas poprzednich wyborów, gru·
'ł\:. so~1e ~Iem.enty dużej wspólnoty dwóch\ stycznia br. załoga łącznie z kierownictwem
a my zakładaliśmy konieczne instalacje. pa weteranów, protestując przeciwko osz:ustom
orgamzmow ekonomicznych. Jest to umo- nie wiedziała co to jest odpoczynek.
..-... .............................................. ~ wyborczym, opanowała siłą miasteczko i wy·
~
...-..
..-....~
pędziła przekupione komisje wyborcze.
Obecne zajścia wynikły na podobnym tle w
związku z kampanią ludności Tennessee prze·
ciwko. panującej w tym stanie od 20 lat reak•
cyjnej machinie partii demokratycznej.
wyniki prawyborów
Ogłoszone w pią-tek
wykazały, że starzy przywódcy partii de.mokra
ll'ąpo1t1iedzi przeaodnlczqceąo deleąoc ii radziechiei • 6'1ia.owa
do realizacji pięcioletniego planu gospodar- Demokratycznej w walce o pokój postęp i tycznej ponieśli klęskę na rzecz przeciwników,
WARSZAWA (RAP-SAP.).
się uczciwej administracji. Do
demokrację, o ;łuszne i sprawiedli~e prawa domagających
W związku z odbywającym się w Warsz.a· czego.
spra
zajść wmieszali się trzej dziennikarze demo·
i
pokoju
pracującej
obrońcy
całej
jako
dla
Występując
gospodarcze
i
społeczne
wie pierwszym w dziejach ruchu młodzieżo·
wozdawcy. Miejscowa policja aresztowała 2
wego M'.ędzynarodowym Kongresem Młodzie kracji, młodziei Związku Radzieckiego wzmac młodzieży świata, w walce przeciwko imperia- dziennikarzy pod zarzutem zakłócania &pokoży Pracu_jącej świata przewodniczący delega- nia więzy przyjaźni z całą demokratyczną listom i podżegaczom wojennym.
ju. Trzeci - reporter fotograficzny - został
Za pośednictwem RAP i SAP przesyłamy pobity podczas próby fotografowania liczenia
cji młodzieży ZSRR, uczestniczącej w obra- młodzieżą świata Jesteśmy przekonani, że
dach kongresu Aleksiej Gregorowicz Klimow odbywający się kongres przyczyni się do dal· całej młodzieży polskiej współdziałającej w głosów, przy czym roisz.cz.ono mu aparat fotooświadczył przedstawicielowi RAP i SAP c~ szego zjednoczenia sił całej postępowej mło budowie nowej Demokratycznej Polski WYra graficzny.
dzieży wokół światowej Federacji Młodzieży zy naszej największej sympatii."
•
r
następuje:
Kongres Pracującej
,,Międzynarodowy
Przemysł wełniany
Młodzieży świata wzbudził kolosalne zainwalczy o pierwszeństwo
teresowanie wśród rzesz młodzieży pracują
współzawodnictwie tkaczy pracujących
We
cej Związku Radzieckiego, Niewątpliwie Młodzież wiejska znajduje możliwości nauki i pracy w przemyśle
na 2 krosnach kortowych odznaczyli się w
słusznie. Odbywający się bowiem kongres
W pierwszych dniach sierpnia pierwsi ab się uruchomienie nowych szkół SPP we włó PZPW Nr 1 Henryk Łuczak (159 proc.) i Lu·
jest niezwykłym wydarzeniem w życiu de- solwenci
opuścili mury Szkół Przysposobie- kiennictwie.
cyna Zawadzka (143 1 proc.).
obra·
gdyż
świata,
mokratycznej młodzieży
Między innymi otworzą swe podwoje
nia Przemysłowego.
W PZPW Nr 2 Marlan Matyla l Adela Krzy
duje on nad żywotnymi zagadnieniami mło
Loi
Tomaszowie
Bielsku,
w
szkoły
nowe
W przemyśle włókienniczym ukończyły
wich osiągnęli po 150 proc., Bernard Wajn·
dz'.eży pracującej całego świata nad jej
kurs Szkół Przysposobienia Przemysłowego dzi. Łódzka Szkoła Przysposobienia Prze- gertner uzyskał 144 2 proc.
zjednoczeniem w walce o dem~krację. o uczennice w Bielawie, CzęstochoW:ie, Zielo- mysłowego mieścić się będzie przy ul. Przy
W PZPW Nr 3 wYróżnill się Józef Kowalski
szkolnej, w południowej dzielnicy miasta.
swoje polityczne i ekonomiczne prawa, o nej Górze, Rudniku Opolskim i Legnicy.
Pobierać w niej będzie naukę około 500 (160 proc.), Marian Chojnacki (146,6 proc.)
pokój światowy.
Około 1400 młodzieży, a w pierwszym rzę
Delegacja nasza, która reprezentuje mło dzie młodzieży wiejskiei przysposobiło się w osób. Szko}a ż'.aajdzie pomieszczenie we wspa oraz Czesław Dobrzycki i Stanisław Łasiak
(po 146,1 proc.).
dzież pracującą Związku Radzieckiego skła ciągu minionego roku do zawodu włókienni niałym budynkl,l, niewykończonym od wielu
W PZPW Nr 35 pierwsze miejsce zajęła Zoda się z wybitniejszych przodowników pra· czego, oswoiło się z pracą w fabryce włó lat, który obecnie kosztem wielu milionów
odpowieddo
został
doprowadzony
fia Raczyńska (160 proc.). Józef Nalewajski
cy, młodych robotnic i robotników Moskwy, kienniczej, a jednocześnie nabyło wiele wia złotych
niego stanu.
domości z najrozmaitszych dziedzin wiedzy.
Leningradu, Donbasu, Uralu."
W szkole tej podobnie jak w wielu innych uzyskał 159,7 proc., Jan Drewnowicz 159,6
Przyspo
Szkołach
w
nauka
wiadomo
Jak
Wśród delegatów znajduje się znana przotego rodzaju uczelniach, znajdzie naukę i proc.
W PZPW Nr 3'7 wysunął się na czoło Wa·
downiczka pracy przemysłu włókienniczego, sobienia Przemysłowego trwa rok, a mło troskliwą opiekę młodzież z przeludnionych
deputowana do Rady Najwyższej RSFSR - dzież w czasie nauki otrzymuje bezpłatne okręgów rolniczych naszego kraju. A trze cław Ościk (160 proc.). Władysław Kania 1
pełne umudurowanie, obfi ba stwierdzić, że po pierwszym okresie nie- Maria Białkowska osiągnęli po 159,8 proc.
Maria Wołkowa, przodownik pracy Zakładów zakwaterowanie,
te pożywienie (3200 kalorii dziennie), a na
W PZPW Nr 38 Wacław Symbolski uzyska!
Budowy Maszyn, laureat stalinowskiej nagra wet niewielkie wynagrodzenie pieniężne. ufności, gdy wieści o tym jak młodzieży w
dy tokarz Eugeniusz Poczepuow dalej zna· Nic dziwnego, że twarze kursantów jaśnie szkołach Szkół Przysposobienia Przemysło 160 proc., Władysław Suwara 141 proc.
się powodzi dotarły na wieś, dyrekcje
ny' górnik Zagłębia Donieck:ego Mikołaj 'Łuki ją zadowoleniem i radością życia. Obecnie w.ego
szkół zasypywane są poprostu podaniami
czew, stachanowiec Zakładów Naftowych w idą oni do fabryk, które przygotowały dla napływającymi ze wszystkich krańców
Baku Mlrza-MirzaJew, oraz posłanka do Rady nich odpowiednie internaty, z których w Polski.
w Zakopanem
Najwyższej Zw. Radzieckiego zecerka Hele- wypadku braku mieszkania mogą korzystać
Setki młodych ludzi ze wsi, którzy w nor
na Zime. Takich jak my - dużo jest wśród
Drugi kurs kończy naukę w końcu paź malnych kapitalistycznych warunkach ska
Staraniem Ministerstwa Oświaty ZNP i Zw
młodzieży w Zw. Radzieckim O pracy naszej dziernika, poczym w listopadzie zasili on zani byli na wieczne bezrobocie i dożywotnie Samopomocy Chłopskiej zorganizowano w Za
młodz:eży, o prawach społecznych, gospodar- szeregi pracowników przemysłu włókienni niedojadanie garnie się teraz do szkół pań kopanem trzeci...,2$ólnopolski kurs wakacyjny
stwowych. Obecnie młodzież ta uzyskuje dla nauczycieli wiejskich ogólnokształcących
czych i kulturalnych jakie posiadają chłopcy czego.
W roku bieżącym podobno zbyt silny ak- po raz pierwszy możność nauczania się za- szkół średnich. W kursie uczestniczy 50 na·
i dziewczęta w naszym kraju socjalizmu cent położono na szkolenie tkaczek. Było to wodu w ludzkich warunkach a jednocześnie
mówić będzie wystawa pracującej młodzieży
z tego powodu, że jak wiadomo znajduje ona troskliwą i wszechstronną, a uczyc:eli szkół wiejskich z całej Polski. PreZw. Radzieckiego która zostanie otwarta w niesłuszne
przędzalnictwo odczuwa w silniejszym sto- co najważniejsze
bezprzykładną opiekę legentami kursu są m. in. dyr, Dep. dr KorMuzeum Naro.dowym w Warszawie. śmiało pniu aniżeli tkactwo niedobór siły roboczej. ze strony państwa.
manowa, sekr. gen. ZNP Kuroczko, dyr. Dep.
możemy powiedzieć, że udział młodzieży ra- W roku bieżącym punkt ciężkości przesu·
I to jest jedna z wielkich zdobyczy mas O żga.
dzieckiej w życiu gospodarczym naszego nięfy zostaje na szkolenie prządek..
Uczestnicy kursu odbyli również szerea w:r
pracujący<:ll w demokratyczmej Pols<:e Lu.tZwią.zku w wielkim stopniu przyczynił się
cieczek 2'.órskicb..
L..
W, :bieżącym roku, szkolnym przewiduje dowej.
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przodo'\Vnicy pracy ZSRR
pozdrawiają młodzież Polski
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Nowi ludzie

zasilają przemysł włókienniczy

I

Trzeci kurs dla nauczycieli

Str.

Nr 219

~

Leśną piaszczystą drogą idzie Felek z
przyjacielem Wickiem, a przed nimi, na
wy,Prężonej smyczy, trzeci1przyjaciel, Filut.
Pies sierść zjeżył, zęby wyszczerzył, bo
drogą co chwila przebiegają spłoszone zające. A przy drodze sosny wysokie, potem
gęsty zagajnik świerkowy. A na polanie

różnych

w

rządkach

rosną

maleńkie

świerczki. Koleiny piaszczystej drogi prowadzą do domu Felkowego dziadka, pana
Ambrożego Zarychty. Dziadek jest już od

30 lat w tych lasach gajowym.
- Felek, spuściłbyś Filuta, niech !!obie
pobiega„. Pstro masz w głowie, dałby mi
dziadek, żebym to ja, samego gajowego
\VllUk, szkodę w lesie robił.
- Ja.ką szkodę. - spytał Wicek. Lecz
Felek nie zdążył odpowiedzieć gdyż nagle
zaczęły ujadać psy. To Aza i Rozbój, psy
gajowego, które uwiązane na łańcuchach,
zawieszonych na drucie, biegały koło leśniczówki. W tej chwili z chaty wyszedł gajowy. Fajka w .z1:bach, gruba laska w ręku
i przewieszona przez ramię fuzja. Przysłonil oczy ręką i patrzy.
- Tuście mi smyki. Czyście się wilków
bali, że z Filutem idziecie Aza, Rozbój,
spokojnie.
Psy przywarowały spokojnie.
- A nie spuściliście czasem psa po droszkółdze, psotniki. Może szkody narobił
ce.
W szkółce. Zadnej szkoły po drodze nie

w

widzieliśmy„.

wek Ale chodźcie dulej, to wam więcej
opowiem.
Podeszli do domku i usiedli na wysokim
progu. DziadeIC zaś zaczął mówić:
- Widzicie, ze szkółkami to jest tak. Sadzi się nasionka drzew w piachu. W takiej
szkółce za trzy lata z nasionek wyrosną
małe drzewka, które potem się przesadza,
i nowy las rośnie. W;ycina się stary - więc
trzeba sadzić nowy. 'A lasu potrzeba dużo.
Ludziom trzeba dużo drzewa na domy, na
meble na podkłady kolejowe, na słupy telegraficzne i na inne rzeczy. A i dzięki te,
mu, że las rośnie na piachach, to wiatr na
pola napróżno go nie nosi, bo go drzewa

lone na taltle wielkie okręgi - nadleśnic
twa. Radzą tam, gdzie drzewa wycinać, a
gdzie sadzić, jak zwierz~ta. ochraniać. l'!ą
takie leśnictwa i pan lesniczy :poucza naa
nas gajowych, jak dbać o las i Jego mieszkańców. W każdej części kraju są Parki
Narodowe. gdzie zwierzęta żyją sobie spokojnie i rozmnażają się pod opieką, a nie
wolno ich płoszyc.
- Oiei ! - dziwia się chłopcy.
- Wi·dzicie tę osikę. Karoserje 5amocho-dowe z niej rob]a, wełnę drzewną do opakowań, a nawet do opatrunków w szpitalu
się przydaje. Ropi si~ też z niej sztuczny
jedwab i papier zwany dokumentowym.
- Oiejej! a grzyby, a jagody! - A futra ze zwierząt! - dodaje Felek.
- Tak. tak. Sosnowe !asy, ilu tu cho·
rych na płuca wyleczyły. Jeszcze smołę i
Przysłowie
terpentynę z lasu dostajemy.
powiada: (Nie było nas, był las, nie bę
.
Ho, ho! ~e t~zydzieści l'.lt !
- A tera~ kiedysc1e przyszli do mnie, to dzie nas, bedzie las", ale tylko wtedy, ;cm
dbać o to będziemy. Wytniesz jedno, sadź
chodźcie w las. Pokażę wam wszystko.
·
Idzie gajowy z Rozbojem przy nodze, a drugie.
las. Słońce jut
chŁopcy prze'Z
Wracają
przyjaciele z Filutem na smyczy.
, o. Wicek mówi:
To on tak bez smyczy, i nie ucieknie. - Felek, - a trzymaj-no dobrze tego
dziwi się Wicek.
- Pies, widzisz, to jak ta fuzja: pomoc- Filuta, żeby koło szkółki czasem ze smy·
nik i przyjaciel gajowego. Nieraz nocą czy się nie zerwał...
Janina Broniewska
trzeba las obchodzić, pilnować, czy kto
szkody nie robi, drzewa nie wycina. Psi
nos, to moje nocne uszy i oczy.
- A polować to tu nie wolno! - pyta
Felek.
- Każde zwierzę · w lesie ma swoją porę ochronną, kiedy go ruszyć nie wolno, bo
kto by młode wychował, gdyby im matkę
czy ojca zabito. Wfizystkie lasy S::j, podzie-

I-

Pan gajowy w śmiech:
Bo też ja o takiej szkole nie mówię, , zatrzymują.
- A ~ługo to trzeba czekać na taki słup
co siy w. niej uczą takie ~m,vki jak wy. Tylko, ze Ja mam tu szkołk1 młodych drze- telegraficzny? - pyta Wicek.
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Czytelnicy widzą w bibliotekarzu nie tylko
lecz dobrego do·
osobę „wydającą książki",
radcę i ciekawego interlokutora, z którym mo
temat przeczytanej
na
żna podyskutow.ć
książki.

Zaglądamy do kartotek! Indywidualnych za
potrnebowań czytelników. Tu nagromadziło się
tys : ące tematów, będących przedmiotem zain
Oto
teresowań... młodocianych czytelników.
jedna z nich poszukuje literatury, dotyczącej

Innemu potrzebny jest
północnego.
do referatu o Piotrze Wielkim. Trze
aparat fotograci pragnie skonstruować
ficzny, ale chce na1pierw pogłębić swą wiedzę z tej d'lliedziny Czwartego interesuje książ
ka o roślinach leczn'.czych, piąty szuka materiału na tern&: „Komu i za co Moskwa posta
wiła pomniki" itd.
Działalność czytelni nie ogranicza si~ jedy
nie do wypożyczania i omawiania książek. Do
współpracy r; biblioteką zapraszani są wybitni pre:edstawiciele moskiewskiego świata nau
kowego, którzy tu wygłaszają odczyty dla
dzieci na tematy popularno · naukowe z dziedz'ny literatury, historid, matematyki fizyki
.itd.
wyst.awy
Często urządzane są ilustrowane
literackie, mające na celu e:orientowanie c2ytelników w wyborze książek, jakim rozparzą
dza bibl'.oteka. Nic dziwnego, że młodociani
czytelnicy są bardzo przywiązani do swej czy
telni i stają się jej wielkimi patriotami. Gdy
1Wychodzmy e czytelni Jura K. uczeń VII 11.lasy mówi do nas: „W czasie wojny byłem na
Syberii, Kaukazie w Azji Srodkowej. 'IVs1ę
dzie korzystałem z rozmaitych czyteln! i t+
bliotek. Ale chyba nigdzie, na całej ł uli e;'. em
skiej nie ma takiej, jak ta."
bieguna

materiał

%ostawcie książki na stolach 1 uciekajcie do
Moskwa - w llpcu.
Olbrzymia, wysoka sala Państwowej Biblio schronu"!
Od tamtego czasu m'..nęło pięć lat. Skromteki im. Lenina w Moskwie. Wzdłuż ścian cią
gną s ' ę szeregi półek, zastawionych niezliczo- ne dzieło zapocrzątkowane preez grupę biblioną ilością książek. Podłużne stoły, a na nich lekarzy wyrosło do rzędu wspaniałych poczy
rzędy lamp rzucających przyjemne, ciepłe nań wychowawC!l:ych: czytelnia stała się !ń
światła.. spod zielonych abażurów. Setki głów stytucją kulturalną na wielką skalę.
Jeżeli w roku 1942 z czytelni tej korzystało
d~iecięcych, pochylonych nad ks:ążkami i jakaś dziwnie uroczysta cisza przerywana jedy- jedyn'.e 2.538 dzieci, to obecnie korzysta z
niej 9.662. Jeżeli w roku 1942 wydano 66.633
nie szelestem przewracanych kartek.
Jesteśmy w czytelni dla dzieci przy Pań- książki to w r. 1946 wydano już 594.000
Jadnakże nie tylko o cyfry chodzi. Niepo&twowej Bibliotece jm. Lenina w Moskwie.
a jednocześnie jej spolita wartość czytelni dla dzieci przy Pań
Założycielka czytelni,
kierowniC1Zka, Anochina, opowiada nam o hi- stwowej Bibliotece im. Lenina w Moskwie
polega nie na tym, ile ks:ążek wypożycza,
storii powstania tej sali:
Czytelnia ta została otwarta w 1941 r. I by- lecQ! na systematycznej pracy, przeprowadzaPraca ta upoważnia
ła czynna przez cały czas wojny. Na ścianie nej wśród c1ytelnik6w.
czytelni można było wówczas przeczytać na- nas do nazwania tej instytucji istnym „un1pis: „Dzieci! Gdy uslyS1Zycie alarm I-0tn:czy, I wersytetem kultury" dla dzlecl,

~EZ
l\lój mały, maleńki
czy ty o tym wiesz,
północą
że norą chodzi zloty jeż?
Drzew pilnuje w sadziP„
pod jabłonką śpi.
A jak go obudzić,
to okropnie zły.
Mój mały, maleńki,
Czy ty o tym wiesz,
,jeż to wcale nie jest
że ten
To śliczny królewicz,
co dla jakichś kar
W jeża zamienio11y
został przez zły C'l.lar !
l\lój mały male•iki,
posłuchaj mych rad :
nie chodź nigdy noca
w owocowy sa.d.
I nie słuchaj jeża
<'O pod drzewem śpi,
bo gdy go obudzisz
będzie bardzo zły !

łllden jeż

Ewa Sze1ourg-L.aremoma.

łię -pewnie na prawtli:twyd. aurzy· wiedź. Ja P'isuję do dzieci z Wo"li Buczkow·
najserdeczniejsze życzenia
Zasyłam
nów. Ale to nic, będzie Wam • tyr.'.'. do lwa· skiej.
nv. a te u nas t-0 nie Ame:ryik>J. ·,;d!.~'l mur.zy· wszystkim dziecio~.
r.ó·w s i ę pr:zel\laduje, w1~ 11,'!l jl<&w.no a.ni Vl/y,
Z. Kędzierski
·mi Wasi :cxiztce ~ie będz!e-:i& na.nekali na U·
ucz. Gimn. Chemicznego w Pabianicach
: pitln.e słońce. Na r"l.zle serdecz11ie pozdrawiam
1 Was i do rychłego zobac1:enia (bo czy ja przy·
l ,1.!.J.ę !.;., W .is o.a kolonię !-ub do Pabianic, czy ODPOWIEDŻ.
' ~ei ~"Y 1c e·1·1< ~<Lwtedzicie l'edakcję •.Promy·
DmgJ Zdzichu/
ka « ':.J dL : ). (6k, czy owaik - mllitimy się
przec e7 1:; ~ ·~ _;,· ;e poz.nać.
To świebnfe, te &pędzasz wakację nad mo·
Redaktor
rzem. Przy:znaJID Ci się, że trud.no mi jakoś zro
wizyty. Ser·
Oczekujemy Twej odpowiedzi
zumieć, by nad morzem - i to w czasie wakaFrembork, dnfa 11.ł.1948 r. cj<i można tęsknić za książką ! zeszytem. Ja
decznie Cię pozdrawiamy.
W imieniu dz•ieci z drugiej świetoJicy
takim „świę
06obiście nie potrafiłbym być
Drog1 „Promyku"/
RTPD w Pabianicach
tym". Z kim właściwie tam jesteś? Czy to jamorzem.
nad
Hanka Kaczorowska
Już od kilku dni przebywam
kaś kolonia letnia, czy też obóz młodzieżowy?
Jestem wysłany z fabryk•i na okres jednego Czy nauczyłeś się dob.r:ze pływać? A ryby ło·
ODPOWIEDZ.
miesiąca. Jest mi bardzo dobrze, i gdyby nie wić1 Nie obrażaj się na mnie za to pytanie,
Kochane Dzieci/
pobytu w Sędziejowi tę.sknota za ks i ążką i ze;;zytem, czułbym się o ile przypadkiem od dawllla już jesteś miZazdroszczę Wam
cach i tych kąpieH i tych grzybów w lesie. zupełnie dobrze. Drogi „Promyku", w piątek, strzem pływackim i „rybakiem". Uważaj do·
Chętnie <pobyłbym tam trochę z Wam!, a że dnia 9.7.48 r. mieHśmy ogni>S.ko. Ja wystą,pilem brze mój chłopcze, n-ie rób tam na morzu
to rniemoż!iwe, więc, o He tylko znajdę chwi· z kolegą moim w numerze pt. „Dwa wyjścia". żadnyclvkarkolomnych „kawałów". Czyś otr:zy
lec.7.kę wolnego czasu, ,.wpadnę" do Was w W sobotę, d.nia 10.7. mieliśmy wycieczkę z mal już odpowiedź od naszych przyjaciół z
odwiedzi.ny. Ale zastrzegam się - nie wiem, SobJeszowa do Frembo11ka drogą morską, tzn.. Woli Buczkowskiej? Gdzie s·pędz.a waikację
czy tę chwilę wolnego czasu znajdę. „Głos Wisłą. Tam zw1edziłiśmy katedrę dawną w sty Twój ~o.lega Edek? A J"odzice Twoi - czy
Pabianic" pewnie już otrzymujecie codziennie. lu gotyck•im. Miejscowy k6iądz opowiedział m1elt JUZ urlop? Najserdeczniej po:zd•rawiaro
bom to załatwił natychmiast po otrzymaniu nam szczegółowo całą historię Wa.rmii (Frem- Cię ':"' . i.mieniu .,.P.romyik.a" i wszystkich jeg~
Waszego li<.stu. Jał< długo będziecie na kolo· bork). Drogi „Promyiku", dzi~uję Ci ba.rdzo pr.zy1ac1oł.
niach1 A mo.ż.e już wróciłyście do domu1 Opa· za os.tatmill, tak bardzo mHa dla mnia od.Do·
Redaktor
liłyście

l\.ocnany „Promyku"/
Ponieważ w roiku &wiellico.wym nie mogliśmy doczekać się odpowied7'i od Ciebie, przeto piszemy z Jco~ooili letnich. Jesteśmy illa ikolOłil.łach RTPD w Sędziejowicach. Jest nam tu
bardzo dob.rze il we5oło. Oko.Jica śliczna. Jest
rzeka, w iktórej s i ę codziennie• ikąpiemy i las,
pełen grzybów. Mamy do Ciebie wiei.ką proś
bę, kocha.ny „Promyku": obiecałeś, że odwiedzisz nas w naszej świetlicy, a nie przyjechałeś, może więc :zechcesz ;przyjechać do nas na
kolonię? I mamy jeszcze jedną prośbę: odczuwamy tu wielki brak gazet, więc w porozumieniu z kierownic.lwem kolonH z.wracamy się
do Cieb ie z pr-ośbą o p r zysyła.ni e nam codziennie „Głosu Pabianic" . Opłatę kierownictwo mo
że uregulować z góry 7a cały mie<>iąc, tyJko
od!){>wie.dz nam. czy możesz to dla nas uobić.
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Wywia:1v:k~:~ka::r~id:i~~~~~ije się I

Włamanie do lokalu austriackiej
,
partii komunistycznej
.

AmerykańsU kontrwywiad {CIC) w Austrii
wynaj!!,ł zaw.1dowych zbrodniarzy aby wła·
._
mali się do biur AustriacHe' p {·11 K
• on:ium
~ J ar
~t czne· i nak
az~~ ?ewnei:nu am;ry~anski~mu
ita J
P. nowi osobiscie ?opilnowa~ teJ akcJ1.
,l.l!Jadomość o P?Wyzszym fakcie podana zo·

k.?

•

W uzdrowisk ach

•

,

tłok

W Kudo,vie i Dusznikach

Piękne uzdrowiska dolnośląskie w bieżą
cym .sezonie są barqzo „wzięte". Z uzna-

Sły-

są

I

j sc

•

•

oś ci ku bcy j" ne
•

sląslc1ch leczą się 1 odpoczywa1ą

niem należy podkreślić, iż bieżącym latem
z dobro.dziejstw Kudowy. Dusznik lub Pola
nicy korzysta li:! znacznej mierze prawdziwy
~tała pr~ez austriacką prasę demokratyczną, świat pracy - robotnicy od warsztatu, gór
po tym, Jak władze radzieckie aresztowały sze nicy, rębacze„. W licznych domach wypore_g osób pod zarzutem szp:egostwa włącza- rzynkowych spędzają wczasy i nabierają no
jąc w .to zawodowych zbrodniarzy, z~trudnio- wych sił robotnice, robotnicy. Pocieszającą
nych Jako agenci wywiadu amerykańskiego. i realną oznaką prmvdziwej i istotnej „demo
Pomiędzy aresztowanymi znajdował się Jo- kratyzacji" naszych uzdrowisk jest fakt, że
d- znikły niemal z ulic uzdrowisk lśniące maief Sturm, zawodow włam wacz któ
szyny dyrektors~tie, przysłowiowe „demory 0
„ '.
Y
Y k'
sied· · ł · - d
kratki" których to w zeszłym roku widziało
zia JU~. wa wyro 1 za złodzieJstwo.
,z poc~ąt".'le~ br. Sturm wypu~zczony wlaś- się mnóstwo, zwłaszcza w „modnej" Kudon.e z w1ęz1ema, skontaktował się z agentem dowie oraz w Dusznikach.
pewne jeszcze widoczne braki.
Karlem Radenkovicem, który I Ale
ofiarqwał mu „dobrą zapłatę" jeżeli zechce szymy słuszne poniekąd narzekania na to, iż
Otrzymawszy do :miejscowości leczniczych, koniecznych w
pracować dla Amerykanów.
przycl\vlną odpowiedź skierował go do „ame- P!ern:s~ym rzę<lzie dla chorych, kieruje się
i rowmez pragnących tylko wypoczynku wcza
1·;rkańskiego urzędu zatrudnienia".
,,Urząd Zatrudnienia" który jest ,,Departa- 1 s_?wiczów,.. którzy _nie-m.niejszrm _pożył;:
mentem 430" B'.ura Usług Strategicznych za-: 1,1~m moghb_y spę<Jztc ~cza.sr w 1.nneJ st.acJI
me koruec-1:rue zas w uzdro„ ł s·1ę w 'w 1a _ hl!matyczneJ,
tądał aby Sturm wvspecJ'alizo '~a
\\lSku
Kudowie, Dusznikach _ tlok. A są
mywaniach do .biur p~rtii komunistycznej.:
świecące
Kte~y t~n ?s~at:i1 wyra~1ł obawę na temat, co miejseowości ,,zapomniane" _
~tanie !'tę, Jezeh zostanie on schwytany - za- pustką -·mimo, że równie pięknie położone
pewrnono go, że sprawa zostanie „załatwiona i o tych samych walorach leczniczych, co i
„modne" uzdrowiska.
przez Amerykanów".
W odległości 35 klm o~ Kłodzka, niedale
Sturm otrzymał więc rozkaz włamania się
k
o od popularnego dziś Lądka, znajduje się
do biura partii komunistycznej na Volkertplatz w Wiedniu. Akcja ta udała mu się. Do prawie· n_i~om~ nie2'.nane uz,dro~sko Długo
starczył on żądane dokumenty, wraz z pie- po~e-ZdrC?J· L.ezy !ll~ędzy. ĘO~am1 w-cudow:r:iatiiędzmi do biura kontrwywiadu w Wiedniu neJ z'.lles10!1eJ ?-obme ~ysl?eJ,,ot?cZOnJ.'.
lowmczymi łancucharru gorsklllll. WłasCiwo
'
i w
co
same
te
są
Długopola
lecznicze
ści
na placu_ Roosevelta nr 2.
w. k":'1etmu Sturm ot.~zymał ~o'Lkaz :via- gwarnej Kudowie lub Dusznikach. Choroby
mama się do lokalu parta komumstyczneJ na serca. nerwów, reumatyzm, choroby kobiece
Vori;(artenstrasse. Operacji tej doglądał oso- - oto dolegliwości które leczyć można w
biście sze! 430 dywizji CIC'u, kapitan Frank Długopolu. Komfortowe i czyste łazienki,
Harri~ który zaw'iózł go swoim autem na borowjna i naturalne kąpiele kwasowęglo""'.e1, źródła żela~st~l znana „~i;mata", „Emi:
miejsc~ akcji i oczekiwał na jego powrót.
oraz „Eliza • Na mieJSCu lekarz 1
Trzecim zadaniem Sturma było włamanie !Ja
.
.
!ię do lokalu partii komunistycznej na Tabor- apt~ka. . . .
. Kllkad~1es1ąt p1ękn:vc~ will, tonących .w cie
strasse Kapitan Harris który także tym ramu rozłozystych ogrodow, ładny park i este
•„
.
·
zero czekał na Jego p~wrot, był tak. zadowo- tyczna pijalnia,-tuż obok pachnące ży•.vicą
spo.~.ob~ ,,walki Sturma przeciwko bol góry oraz malownicza Nyssa, przebiegająca
lony
~zewizmowi , ze dał mu dodatkowo banknot przez park uzdrowiskowy. A mimo to, prawie kompletny brak kuracjuszy, brak do1JO·dolarowy.
mów wypoczynkowych, bo nikt prawie do(Telepress)

a~crykańskim,

..(Sfr'51 _'

a

ro otn1cy

czeka na kuracjuszy

Długopole-Zdró;

· d'. z
d
.
. .
.
. '
tychczas ruc o Długopolu nie wie. Wie )e- szy się charakterystyczną o po',\'le z· ." ua•
a.m z~a
Jl';St
me
Długopole
nas"
o
pomniano
ktore
Węglowe,
Zjednoczenie
dynie tylko
posiada tu 3 !J.iewielkie ~omy wypoczynko- ne, ani „modn.e''.:. A szkoda;. Ciekl:!we„ M
we oraz ~oWiatowy Związek Samopomocy nawet w pobliskim Wrocławiu prawie nikt
Chłopskie] z pobliskie.i Bystrzycy Kłodzk'cj. o Długopolu, o jego pięknie i walorach lecz
.
Duszniki nie są w stanie wszystkich cho- nirzych nie słyszał.
Trzeba ,ab:'! Zarząd Uzdrowisk Polskich
rych pomieścić. A połowa łazienek w Długopolu jest nieczynna z braku kuracjuszy. W oraz Związki Zawodowe żywo zainteresowa
P~ialni :-- zaledwie kilk1~ osób w ciągu dnia ły się. tym zapomn~any!U zaką~k~em_i .udo·
s~ępmły korzystanie z Jeg? wła.sciwosc~. lecz
.
p1Je odzywczą „Renatę, .
Gdy się PY1:a dyrek<?Ję uzdrowiska o przy mcz::c~ rzeswm potrzebuJących kuracJ1 roPow.
czynę tych 1!1ezrozum1ałych pustek, - sły- botrukow.
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(List Moskwy)
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Moskwa_ w lipcu
W moich moskiewskich peregrynacjach
natrafiłem kilka dni temu na osiedle rol>otnicze imienia 1905 roku. Wybrałem
.
, , się tam
na parę godzin, zabawiłem do poznego wie. . . 1905
.
czora;·
.roku ro7>.OsiedJe robptmcz~ imiema
ło~ylo się na W:l:'Sokin; brz~gu rzeki Moslnyy.
Między bl?karru domow ll?-1eszkalny9h: a pi~k
nym „ffrlam~opwym wybrzezem. ro,:,posciera 1się
pa~ zie em arku Kultury i v ypoc~Y!1 Ku.
Os1~dle powsta~o 20 lat temu. ?a Inl~}scu,
g~e J;!Oprz~dmo było pustko~1~. ~zis do~Y 1 uhc7 osiedla ton~ w gęs~eJ zielem drze~"".
i krzewow. Dwudz1estotys1ęczna ludnosc
osiedla to przeważnie robotnicy kombinatu
D . . , k'
F l'k
.
. ·
1 'ki

giem rzeki Moskwy. Wielu z nich wycho·
wało się w miejscowych żłobkach, poterą.
uczęszczali do przedszkoli, wreszcie uczyll
się w którejś ze szkół oBiedla.
J
Mieszka1icy osiedla dumni są ze swego klubu, lubią go i często tam bywają. Uderzyła.
mnie rozmaitość zajęć klubowych. Jest tu
chór, który ma tyleż lat, ile samo osiedle·
Dyryguje 11im Jan Grigor~w były ślusarz
juź jako
zakładów budowy maszyn, który
dojrzały człowiek ukończył szkolę muzyczną, czując, że właśnie muzyka jest jego poj wołaniem. Są tu najrozmaitsze koła rozryw
I k . . s mokszbiłceniowe. Na kurs szycia.
. 1800
b
b<,
. owe.i a
I i krOJll -~rzv klu 1 ~ uczęszcz.a 0 .ecrue · .
gospody n domow:ych. Codzienrue w klubie
!ubk pop~·
~a~ładÓ~cb~~~~1;"·m'a6s~y~\ i~~;~hnfa~~~~; wyświetla się filmytrozdrbywlm~ve
la:~w-naukowe, częs 0 0 ywaJą się once •
położonych w tej dzielnicy miasta.
Osiedle imienia 1905 roku jest typo·wym t:1 i odczyty.
Wcześnie rozpoczyna się dzień w osiedlu„
osiedle~ robotnicz~m. ,iakich .wiele pows~ało w Związku R~dz1eckir:i w c!ągu ostatmch Głos speakera budzi robotników, gospody·
eh.
k
ł0 1 h
·
·
·
20-tu lat. Oprocz domow mieszkalnych w
me ene gazowy a~
każdym osiedlu znajdują się z reguły kluby m~ ~rzątaJą. ~ię ko
robotnicze, przedszkola, żłobki, lecznice. Mowiono mi, ze w Zl';SZły?l! roku, dopr~wo~
Osiedle, które zwiedziłem, ma poza tym wiel dzono gaz do ,";'SZ)'.Stk1ch !111eszkan. Ko zt •
ki dom towarowy, pralnię mechaniczną, czte wało to 10 mihol'!ow .:rub~i.. Pracę ~ospod-Fit
domowych ułatw~a ro:"'n~ez znaczme ~ent •
ry szkoły i sanatoria dziecięce.
Osiedle ma również swój instytut wycho- ne ogrzewanie, .ktore ie~. we wszystkich to
wania fizycznego. Studenci tej uczelni w ~ach. Całe .osiedle ma Jedną centralną stawiększości urodzili się i wychowali w tej ma- c3ę ogrzewmczą.
W godzinach rannych osiedle pustoszeje.·
lownicze.i. zdrowej miejscowości nad brze1111-11 Matki wyprowadzają swe pociechy do przed1-m1-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111..,.1111
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Ruch oporu jednoczy swe

siły.

Partyzanci. LewanJu i Aragonii

Ruch partyzancki Jesł popierany przez cały
Ś 1óafowa opinia publiczna nie jest
.?esune w do.<Jtatecz,n'J,nn ~topn~u in- lud pracujący Hiszpanii. W ciągu dwóch

fm'tno-wan-a o bohate-rskieJ, ofiarneJ walce, którą p1'?1-oad;:! naród his:pafiski
przeciwko zn~e:n~imdzon~u r~zymowi

!ran~o. Fr~r~l~isci 'l! 0~!ugu3ąc 81 ~ p~ą
t radiern, ktoi.e ~ą scnsle przez nich konfroloivane, usiluJą ukryć walkę narodu
hi.szp<oiskiego przed oołym światem, izo7ou:ać jedną pr01.vincję od drugiej, jedno

mia.sto od drugiego. Mimo to przedostają się prawdzitne 1oieści o bohaterskiej
walce ludu hiszpańskiego.
Frankistom dzielnie sekunduje prasa reakcyjna Londynu Paryża i Waszyngto·
nu, która szeroko ozn~jmiając światu o każ
dym „wyczynie" księcia don Juana, o każdym
kroku zdrajcy Prieto, przemilcza starannie
najważniejsze wydarzenia dotyczące walki na
rodu hiszpańskiego o wolność i niezależność.
Co więce.i, prasa ta gorliwi!'! rozpowszechnia
ośw'.adczenie frankistów o tym, że jakoby w
Hiszpanii panuje „porządek i spokój" i, że
„bunt'• i „partie bandyckie", przez które rozu
mieją siły oporu, zostały ostatecznie zlikwidowane.
Dzienniki socjalistów" prawicowych subtajnych funduszów rząd~ masydiowane
dryckiego i rządów niektórych innych państw
imperialistycznych, także przemilczają walkę narodu hiszpański~go. Wzywają one masy
ludowe do bierności, głosząc, że jakoby walka nie jest możliwa wobec siły rządowego
aparatu wojskowo-policyjnego .

t

Cel zmowy milczenia wokół walki patriotów hiszpańskich jest zupełnie jasny. Chodzi
o wprowadzenie w błąd światowej opinii społecznej. Chodzi o to żeby rozwinęła się ka·
pitulancka kampania' renegatów obozu republikańskiego. Chodzi o to by wywrzeć demo
ralizujący wpływ na niektóre warstwy na·
rodu hiszpański~o.
Wbrew usiłowaniom reakcji międzynarodo
wej siły oporu w Hiszpanii rosną i krzepną z
każdym dniem. Całe dzielnice kraju płoną w
ogniu partyzanckiej walki wyzwoleńczej.
Szczególnie wielkiego rozmachu nabrał ruch
partyzancki w pr;_owincjach: Galicja, Andalu·
zja, Estramadura, To~do, Murc.ia, Aragonia,
Nawarra i Cinda-0 - Real. Generalna ofensywa przeciwko partyzantom Lewantu (t. j.
wschodu Hiszpanii), rozpoczęta przez frankistów w roku ubiegłym pod dowództwem generała Pissaro skończyła się całkowitą klęs
ką,. 25.000 fr~nkistów, zaopatrzonych w no·
woczesną broń m. in. artylerię i lotn'clwo
nie zdołało pokonać stosunkowo żle uzbrojo·
nych partyzantów.

O

„.rolno s' c' szkoli,lubszkół,asameudająsiędopracy.

Ale i w ci~gu tych napozór „martwych"·
godzin osiedle żyje intensywnym życiem·

VY

~:;:c; 1 ~~~fr~b~:':l~.;~ci0~~Jc~ifkWi%je: ie-

zwołują konferencję

Zwołanie konfere'ncji party1„ancklej

Około południa ulice zapełniaj!!: się we·

to

wskaźnik siły ruchu antyfaszystowskiego w scłą wrzawą i śmiechem wracająceJ ze szkół
Hiszpanii. Sztab partyzancki oświadczył, że młodzieży. Młodzi miłośnicy sportu biegnlł

ostatnich lat w różnych miejscowościach kra
ju m'.ało miejsce przeszło 200 strajków, w któ
rych brało udział około 400 tysięcy robotników przemysłowych. Szczególnie duże rozmia
ry przybrał strajk w 1947 roku w mieście Zu. .
. .
.
.
.
skad1. Str~J~ ten ~oprzedztły dz1es1ą~ki mmeJ
wszy~.t
praw:e
ogarnt)ły
ktore
s~ch straJ~o"'.',
kie przeds1ęb10rstwa przemysłowe Baskoru1.
Walczą z reżymem frankistowskim także i
chłopi, którzy często sabotują dostawy żywnościowe, nie płacą podatków i t. d. Chłopi
.
u d z:elają partyzantom bezpośredniej pomocy
zaopatrując ich w produkty i odzież oraz do~
starczając informacji.
Szczególnie jaskrawo świadczą o wzroście
oporu wobec krwawej dyktatury Franco ostat
nie wydarzenia w Hiszpanii. Niedawno partyzanci Lewantu i Aragonii postanowili zwolać konferencję wszystkich grup partyzanckich oraz wszystkich innych organizacji antyfrankistowskich, celem powołania Centralnej
Rady Op<ij:u. Konferencja zatwierdzi także
jednolity ala całego ruchu oporu program,
który stanie się sztandarem walki republikanów hiszpańskich o wolność i niezależność

poczynił już kroki dla zapewnienia konferen- do Parku rultury, gdzie jest stadion, korty
cji normalnych warunków pracy. Delegaci tenisowe, a w pflZ:ystani rzecznej łódki i kd•

wszystkich grup partyzancklch, nielegalnych j'aki.
W1'eczorem m1'eszkańcy os1·edla 1'd„ do klu·
związków zawodowych, organizacji młodzie·
"'
żY, kobiet. inteligencji, komitetów i związków bu. Ten klub właśnie zatrzymał mnie w.
oporu mogą zebrać się pod ochroną partyzan osiE>.dlu do wieczora. Chciałem zobaczyć go,
tów_ Lewantu i Aragonii, mogą spokojnie omó a przede wszystkim pogadać z ludźmi. Na.
wić sprawę zjednoczenia wszystkich sil oporu scenie klubu odhyw11ła się próba opery Czajpod jednym dowództwem i wokół jednego kowskiego „Eugeniusz Oniegin", którą po•
programu. Zwołując konferencję ogólne-na- stanowił w:vslawić ambitny miejscowy ze•
spół amatorski.
rodową, siły oporu w Hiszpanii rzuciły zdecyW sali odczytowej odbywa się właśnie oddawane wyzwanie reżymowi frankistowskieczyt znawcy spraw międzynarod., profesa·
mu - wobec całego świata.
Konferencja zjednoczeniowa ruchu oporu ra Koro""'.ina. Duża ~ala była wypeł~ona.
rozgadałem 81.ę .z~
usunie brak r.entralnego organu kierownicze· po brzegi. F'. 0 od~czyqie
. f starą robohucą Ksemą Suderenkową l JeJ
,
.
•
nich, Andrzej je5 t
z
Jeden
g?, ktory koordynow~łby działa.Ino~? wszy.st- trzema synami.
kich antyfaszystowskich organizacJt patrio- 1~otnikiem i w czasie wojny został bohate·
tycznych. Odtąd funkcję tę będzie pełnić Cen rem Związku R.adzi.eckiego. Dwaj młodsi
.Jan i Nikita są inżynierami i pracują w po·
tralna Rada Oporu.
Wzmocnienie jedności i organizacji sil opo· bliskich zakładach. Wychowali się i wzrośli
ru wobec reżymu frankistowskiego - to or· w osiedlu. Wielu znanych Judzi dało krajoganizacja przyszłych sukcesów wyzwoleńcze- wi osiedle. :ę~dar:enkowa opowiad.ała mi o
g 0 ruchu narodu hiszpańskiego, który walczy znany~ artys~1~ fll~ow:ym la?reaCie ~1agro:
dy 8 1"-alm_ows.~eJ M~ołaJU Kriuczkowi~, k~o
o swoją wolność narodową i społeczną
ry się rowmez tutaJ wychował. Pam1ętaJą
·
go dobrze jako młodego chłopaka. Ale i on
N. Dymow
pamięta o osiedlu i często odwiedza swych

l

o·

Jczyzny.

P ro b o s z c z s p r z e d a
rzeczy po zamord OWanym

Na polecenie Delegatury Komisji Specjalnej
w Jeleniej Górze został aresztowany w dniu 6
bm. proboszcz parafii Łomnice ks. Kotula Józef
pow. Jelenia
zam·ieszkały w Mysłakowicach
Góra.
Księdzu Kotuli e.arzuca się udz.ielanie w koń
cu kwietnia lub maja rb. daleko idącej pornocy w nielegalnej sprzedaży większej ilości meó
d k
y ament w, przyw1aszczonych przez aresztowanych uprzednio już małżonków Jasińskiego
Jmefa i Salomeę. a sł.anow1ących własność za
mordowanego w niewyjaśnionych okolk.'1.Ilościach dr Dojnerta, lekarza z Karpnik.
Ksiądz Kotula w czasie przesłuchania przym~ ~ędozanu~mgomup~~t~tw~ Zze
znania jego wynika, że księdzu było wiadomym, iż medykamenty znajdowały się w jednej
z waliz, przywłaszc;ionych po śmierci Jekarza
przez Jasińskich. Jasińska, którą z ks. Kotulą
łączyły intymne sr.osunki oddała mu do sprzedania środki lecznicize, z uwagi na jego rozga
lęzione znajomości handlowe.
Ksiądz Kotula, sprzedając medykamenty znajomym aptekarzom, zarobił na tei transakcji ty
tulem umówionej prowizji 16 i:ys. zł. Gdy ks.
Kotula dowiedział się o aresztowaniu Jas\(1skich, wyrzuc:ił pozostałą niesprzedaną ilość
medykamentów do oobliskieao stawu w oba-

l
I

I

aI

wie przed rew1zją.
W związku z zamordowaniem dr Do1nerta
ustalono, że sprawcy mordu dokonali napadu
w poszukiwaniu ukryeego e;łota. Ksiądz Kotula
znając miejsce, w którym złoto było zakopane
przez Jasińskich, usiłowal je- odkopać i przywłaszozyć; obserwujący dom Jasińskich p-atrol
ORMO przes'Zkodził mu w tej czynności.
·
Dalsze śledztwo jest w toku. Przypuszcza się
lż na przewodzie sądowyro wyjdą na jaw sensacyjne cszczegóły, które wyjaśnią eagadkę rna
kabrycznego mordu w Karpnikach oraz wyjaśnią :tajemnicę związku osoby księdza z boha
terami tej ponurej tragedii.

ra~

st~~:oz:~1:~:~~chod~i słynny

lotnik
dziecki Borys Glinka, znany stachanowiel
Mikola.j Parszyn i tylu innych, których imht
na znane są w całym kraju. Mówi się tu O
nich Z dumą i sentymentem.
Bawiłem w klubie aż do jego zamknięcia.
Utrwaliły mi się w pamięci twarze dwóch
młodziutkich szachistów. którzy w skupieniu, pochyleni nad szachownicą rozgrywali
partię mistrza świata, Michała Botwinnika,
O północy zamknięto drzwi klubu. Zakoń
czył się dzień powszedni osiedla. Na uli'„..,ch
"""

zapano~ał~ cisza. Tyko z. oddali z parku
dochodził Jeszcze plusk w10seł po wodzie.
To niezmordowana mlodzież budziła noc.
8. Sz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~-

HODO WCY MAKU !
3.500- zł za 100 kg pustNch suchsch główek mako~
wsch z łodb1gą do 3 cm długości loco stac;a załadowania
Pf',
./
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Zakłady

Chemiczne »·MOTOR ALKALOIDA<<

KUTNO, ul. GLOGOWIECKA 3; Rach.in<• pl otne nolychmlost po odebrcinlu towaru

tel. 46
4865-k
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Dwa nowoczesne żłobki wzorowe

swe
a
I
n
Ie
m
z
w przyszlo!lci
a jak
Jak jest

w Wydziale ~la;;;~:i Przestrzennego
0
~r~K ::~idz::t!~J:!::e ~ t,_~Y~ ~;

będzie

dziś

I

UJHdzialu planowania przestrzennen10
Proje•t,,.
7
"
7

jest jednym z niewielu dużych
miast w Polsce, które uszły zniszczen~am wojennym. Za wyjątkiem dzielnicy
połnocnej, spalonej i zburzonej przez Niemców, miasto zachowało swój dawny wygląd. Domy stoją i pozornie wszystko jest
\V porządku. Sytuacja bowiem nieruchomoś~i łódzkich w 40 proc. znajduje .się w starue op~akanY;ill. Powo~em t.ego. Jest zupełne zamedbame w czasie WOJny i prowadzona przez. okupanta celow~ ~~spodarka dewastacyJna. Jeszcze dzisiaJ po trzech laŁódź

~o:~;chg~o:~~~~~eni~~k:~~
~Ó!ią:ij~1
budynków.
nieremontowanych
dawno

Wszystko co się dotychczas zrobiło i robi
w kierunku remontu i odbudowy domów
jest niewspółmiernie mało w stosunku do
potrzeb w lej dziedzinie. Są to jedynie zabi~g.i profila_kt)'.czne„ nie rozwiązujące całosci zagadme~ia. Nie wystarczy, bowiem,
przeprowadzeme nawet kapitalnego reroontu we wszystkich wymagających tego nierucho~ościach łódzkich, aby zaspokoić wymagama w~ożonego temoa życia mieszkańców tego wielkiego już miasta. Chodzi
nam ,bowiem. nie tylko o pewność, że dom,
w ktorym mieszkamy nie zawali się ale i o
to, aby nasze mieszkania były wygodne.
Wydz: Pla!J.C!W3:nia Prze.strz.ennego przy
Zarządzie MieJskun przewiduJe w swoich
P lanach t. zw. os'rodki' dyspozycyJ'ne dla
P?SZCZE'.gólnych .dzielnic. W pierwszym etapie wzięta będzie pod uwagę dzielnica północna. Po całk-0witym usunięciu gnrzu i
w:yrównaniu te~enu, pr~ebite zostaną nowe
ulice,,
k co uł.atwi komumkacJ·e z Bałuckim
R
.yn iem, Jako punktem centralnym dzielmcx. ~ows~ną tu urzędy administracji
og.olneJ, związane terenowo z tą częs' cią
r.uasta · Przewidywane jest również zorganizowanie ~ielkiego domu towarowego, hal
targowych itp. Poza tym w projekcie jest
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Naczelnik PKS-u wyjas.·nia
Od Dyrekcji Państwowej Komunikacji
Samochodowej w Lodzi w zwiąizku z interpelacją zamieszczoną w numerze z
dnia 1 sierpnia br. -Otrzymaliśmy następujące wyjaśnienie:
Do redakcji „Głosu„
w g-0dn1'nach
W - sobotę dnia 24 lipca '-r.
~
v
popołudniowych odeszły z dworca autobusowego PKS Łódż, Wigury 7 autobusy na następ~j;ą_ce tr~6Y, prz~c~odzą~e przez Zgierz:
Lodz - Piąr.ek i Łodz -Piątek -Żychlin.
- Wszystkie autobusy odeszły z kompletami
pasażerów, którny nabyli bilety w kasie bile
towej na dworcu autobusowym. Jak już zazna
czyłem, wszystkie miejsca siedzące z-Ostały
6przedane, tak, że bardzo dziwnym wydaje
mi się, że ob. Ratajczyk, autor wspomn:anego
artykułu, widrział w aut-0b~sach wolne miejsca.
Z artykułu tego wynika jasno, że ob. Ra.tajczyk nie zna ogólnych ,przepisów obowiązują
cych komun ikację PKS, które wyrażme mówią,
że konduktor ma prawo zabrać tylko tyle pasa
żerów, ile jest mi ejsc siedzących w danym au
tóbusie. S'.ojących miejsc nie ma. W wypadku,
gdy zo6tanie stwierdzone, że -0bsługa aut-0bu
su weźmie więcej pasażerów ponad przewidzia
ny komplet, jest bardrzo surowo karana ze
względu na niebezpieczeństwo przeciążenia wo
zu, jak i _jeg-0 amortyzację. w wypadku, 0 kl.ó
·
- t erpe1aq·1· , st wter· 1n
.
rym mowa w p-0wyzsze3
·e z· mi' ei' se wolnych n1·e by
dzam kategorycznl
• e
·
ło, a tym samym nie mógł być zabrany auto
ze Zg1·erza do B1' ałeJ·.
busem
~
- Ob. R~~tai·r"yk
- Naczelnik Samodzie!ne 1· Stac 1·i PKS w Lodzi
(-) Zygmunt Dmowski.

SAMOBÓJSTWO
mieszkan'iu N-0wińskieg-0 przy ul Piramowicz,a popełndł samobójS'.wo przez odkręcenie
kurka gazowego piecyka Henryk Cymer. Prizy
były lekarz pogotowia stwierdził zgon.

·w

NA GORĄCYM UCZYNKU

1./a gorącym u-cynku krad:z.ieży drutu izolowanego z Fabryki Aparatów Elektrycznych
schwytano Lecha Sobolewskiego i przekazano
-do dyspozy-:ji władz.
Na gorącym uczynku kradzieży garnituru mę
'skiego na szkodę Końka ul. Marszałkowska 29
zatrzyman-0 Kaczmarka Zygmunt.,a - Mochnac
kiego 7.
Na gorącym uczynku kradz:ieży obrączki do
tej Wynik Tek!d, w Kuch.ni Ludowe] Połu
dniowa 11 zatrzymano Halmę Wysuchę.

Korzyści płynące z wybudowania nowej
budowa kina, co w pewnym stopniu zaspodzielnicy w pierwszym rzędzie przypadną
koi wymagania- kulturalne dzielnicy.
Domy mieszkalne wzniosą się na ulicach w udziale klasie robotniczej,
* * *
okolicznych, w bliskim sąsiedztwie z dzielooraz
Przedstawiliśmy katastrofalny
nicą handlową. W rejonie mieszkalnym
wiele miejsca zajmą zieleńce i skwery, co mieszkaniowy dzisiejszej Lodzi, i obraz
dodatnio wpłynie na stan zdrowia miesz- Lodzi przyszłej.
Przedstawione plany przyszłej Lodzi stakańców.
Realizacja tych planów przysporzy mia- ną się realne, jeżeli praęf, rozpoczniemy bez
stu nowych budowli i przyczyni się do ułat- zwłoki i będziemy ją prowadzili konse(Elas)
kwentnie.
wienia życia przeciętnemu mieszkańcowi.
11-nu-1u1-1111-1i11-1in-n1i-iin-nu-n11-1111 -un-111i-111i-1111-ii11-uu-111i-111-i111-111 i-in1-1111-
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Biblioteka Publiczna jest centralnym księgo wszechnych od 7- 18 lat i drugie dla młodzie
i dla dorosłych.
9.ud:ującej
zbiorem miejskim. w rinru
ks1ążek w fil'..ach wynosi 40 tysnęcy t-0
...- hr. i'eJ' stan posia- żyIl-0ść
dania wynosił 45.490 tomów książek skatalogo mów. Zaznaczyć należy że zorganizowanie Biwanych i uporządkowanych. Na co składają blioteki Miejskiej jest dziełem trzyletniej prasię: Biblioteka zasadnfaa, 34,463 tomy, biblio- cy, w czasie w-0jny bowiem Z-Ostała ona zni~eka podręcena 986 tomów, bibliografia 410, szczona przez okupanta: wiele książek spal-Ono
p rze d
d o N'1em1ec.
· ·
- wyw1ezwno
·
·
opra a urzą dzema
w rocznikach
z lat ub~egłych
czasopisma
wionych 9593 oraz w abonamencie pism bieżą wojną na iterenie Lodzi znajdowało się 9 biblio
.
b
l . .
.
.
.
cych .209. Bibliote~a j~st wzo.rowo urz~dzona, tek - . Jak.o. wyill~ 20- etmei. pr~cy„ o ecme
na m1e1scu zna1duJe się czytelma z ktorej ko mamy ich JUZ 12-cie, a w proiekc1e Jest zorga
rzystać może jednocześnie 84 os-0by. Frek'wen- nlzowanie trzech dalszych a I!: k?ńcem bieżące
cja mies ' ęczna wyn-0si 5-6 tysięcy czytelni- go roku w Łodzi będziemy m.elt 15 wzorow-0
ków ·a ilość książek przeczy(anych 10-12 tys., urządz-0nych czytelni. Obecnie w okresie w.aObok tej centrali na terenie Lodzi znajduje s-ię kacjJ ruch jest mały, nie cNugo jednak znow
11 filii w różnych punktach miasta. Filie te są izjawią się studenci i młodzież ucząca się.
S. W.
dwojakiego typu. Pierw6ze dla dzieci szkÓł po
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~
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tow. mgr. Olearczyk zorganizował wycleczkę prasową do fabryki„. suchego ,lodu. Pro-.
rski
szę się nie dziwić. To nie błąd korekto
- chodziło naprawdę o suchy lód.
Sprawa jest bardzo ważna. Zwykłym lodero, nazwijmy go w przeci~eńst~e
do suchego mokrym. - posługuJemy się
obecnie przy eksporcie środków żywnościowych za granicę. Ale mokry lód ma· dużo
wad. Przede wszystkim chronione od zepsucia towary - przesiąka wilgocią. I niezawsze można osiągnąć pożądaną, niską
t emperat urę. such Y lód wypro d u k owany
z C02 - dwutlenku węgla, może oddać nieocenione usługi.
Przede wszystkinl przy jego zastosowaniu osiąga się temperaturę 18° C do
240 c niżej zera. Utrzymuje temperaturę
· Al
·1
b
·
Ul t ·
t ł
e opoez Wl goci.
a ma się
s a ą.
wiedzmy wszystko po kolei. Zwiedzamy naj
, .
.
.
.
~piel"A'. szyb wiertmczy - ~łę_bokosci 950 m.
Pod zelazną po~rywą kłębi się Zuber - ten
S3;m. Zuber, ktory my, kuracJ~~ze, a szczegolme chorzy na wątrobę popiJamy (krzywiąc się z niesmakiem). Ostateczne wiercenie szybu miało miejsce w 1932 r. Suchy
gaz C02 wędruje rurami do kompresora,

0 g r ó d k i d z i a I k o '\V e ~~ł~ou~~o:f:r~~:~ef~~ j~ni;~ś°m~~~
Związek Towarzystw Osiedli i Ogród'ków
Działkowych w Łodzi prowadzi akcję rozbudowy ogrodnio~wa działkowego na terenie miasla i województwa łódzkiego.
. ł
. ogro'dek driia
. . o tym, ze
. l"
'
N ieraz
tsmy iuz
p1sa
k-0wy jest dobrodziejstwem dla rodziny robotnkzej. Działka 0 powierzchni· 400 metrów
Kwadratowych przy racjonalnej uprawie, dać
może wysl'.arczającą na całą zimę ilość warzyw i owoców dla rodrziny składającej się
z sześciu osób Poza tym ogródek działkowy
spełnia jesz.cze inną nie mniej doniosłą r-0lę.
Po godzinach służbowych może robotnik odetchnąć świeżym powietrzem własnego ogródka, nabierając zdrowia i siły d-0 dalsa:ej pracy.
w tym roku plony z działek są dobre, dzięki
wtaściwemu z.organizowaniu pracy na tym od

fabryki. Pod tym wysokim ciśnieniem gaz zamienia się w ciecz, dalszy proces
produkcji zamienia go w ciało stałe. Suchy
lód, którego równe, piękne białe bryły sześcienne właśnie oglądamy. I tylko ogląda· radzi
· t er, t ow. J an R a dzik, me
my. B o maJS
.
J
,
d
est. tak ZllllilY
otykac lodu.
nam
(-780 C), że... parzy. Kilku uczestników
wycieczki nie słucha przestrogi i wyskaktiją im bąble na poparzonych lodem palcach.
Ciekawe, prawda. Ciężkie bryły lodu (po 23
kg) robotnik zaopatrzony W- rękawice opakowuje w papfor i pieczołowicie umieszcza
w ogromnej skrzyni.
#V'{ każdej z tych skrzyń, a J·est ich 1S-cie,
. ,
miesci się 1 tona lodu. Pierwsza produkcja
powojenna pokazana będzie na wystawie
Ziem Od21yskanych we Wrocławiu.
Jak nas informuje dyrektor Olearczyk,
fabryka ta - jedyna w Polsce powstała w
1936 r.
Wielkie zasługi na tym polu ma dyrektor
dr Nowotarski, którego nazywają honoroczęści

da,::ii''''.ą dobre plony

cinku Zw. Tow. O. i Os. Dz. prowadzi b-0wiem
pogadanki i odczyty na tematy fachowe "'.'śród
działkowców. W chwili obecnej na terenie ca
łego kraju do akcji ddałkowej należy około
. lu korzys'c1· stąd
mt·1·1ona oso'b . W zr-0zum1en
płynących zakłady pracy winny przystąpić d-0
Związku w charakterze członków wspomag·ających. Wśród działkowców istnieje również
współzawodnictwo pracy, w !tym roku wyll1la
czon-0 dla włókniarzy premię w wysokości 5 ty
sięcy złotych za najlepiej roz.planowaną dział
kę. Zw. Tow. Os. i Ogr. Dz. starać się będzie
o nowe tereny pod ogródki dzioałkowe. Tra:eba
by społeczeństwo zainteresowało się działalnością Towarzystwa. Młodzież z-Organizowana w
ZMP powinna •Ównież z;ainteresować Soię pracą
ogrodniczą ·
----------------

wym obywatelem Krynicy.
W czasie wojny Niemcy nie zaprzestali
tej cennej produkcJ1, która służyła im także do celów wojennych. Obecnie znów fabryka rozpoczyna swą pracę. ProdukcJ·a
jednakże musi być ograniczona.. Chodzi bowiem jedynie o zużytkowanie nadmiaru
C02• a nie o „obrabowanie" mówiąc nowoc.zesnie „szaber" wód leczniczych. Krynica
Jest przede wszystkim uzdrowiskiem. Ale
ta dodatkowa produkcja jest bardzo cenna.
Tym bardziej, że ponoć Ministerstwo Komunikacji ma uruchomić wagony, które zaopatrzone będą w specjalne urządzenia,
umożliwiaJ·ące przewóz towaro'w przy zastosowaniu suchego lodu.

V.' PZPB Nr 2 w przęllzalni (6 stron) Ma· 1 pre-.:.). Następne mie}!X'Jł ,;ajęli Stanisław
ria Adamusiak osiągnęła 136,5 proc„ & I' Kut.;k (J58,5 pr_oc.) i Józef .zakrzew~ki (155

1-'ranciszka Kociołek osiągnęła
Henryka Pijanowska 130 proc. Wanda Syg proc.I.
dziak uz-,.·skała na 4 stronach 140,3 proc., ~ 51,11 pr,1c. W przędzalni (3 strony) Jadwi
Bronisława Woźniak 130,l proc„ Bronisła- ga Guga myskała 142 pr'.lc„ !l Zofia Kry·
· · k 130 pr-0c„ a p ra k se d a B or- sze k 141 p rac.
wa Ol eJmcza
k ows k a (3 s t rany ) 143 , 1 proc. w tk a1ru· na
w PZPH Nr 14 w przędzalru· wyróżniła
· k a (864 wrzec. - 169
· H e1ena Komormc
6 krosnach Pi·erwsze m1'ei'sce zaJ'ął Broru- się
· proc.). W tkalni Jan Przydacz uzyskał na
· Dre li ch osią
sław Ciuła (180,7 t)roc.). Marta
gnęła 159,8 proc. Irena Drzewiecka 156,2 6 krosnach 14 6,9 proc.
· Sk a b'ia k 155 proc. N a „czw ór
w PZPB Nr 16 odznaczyły się prządki:
proc., M arta
k ac h " 0 d znaczy ły s·ię Helena Płachta (168 •2 Julia Górczak (704 wrzec. - 166 proc.),
Maria Napora (872 wrzec. _ 154•5 proc.) i
proc.) i Zofia Wielińska (164,4 proc.).
W PZPB N r 3 w tk-a 1rn· we w sPo' łzawod · Zofia Florek (960 wrzec. - 152,6 proc.).
W PZPB Nr ?Z w nrzędzalni rssa wrzec.)
nictwie zespołowym wyróżniły się zespoły
majstrów Sobczyńskiego (128 •1 proc.), So· Feliksa Sobczak i 1''ranciszka Denys osią·
bańsk'.ego (125,9 proc.), Niedbały (124,1 flnęły po 144,1 proc„ a Genowefa T{asanproc.), Banaszczyka (11 8,5 proc.) i Buch· der i Anna Pycio (666 wrzec.) po 173,6
nera (117 proc.).
W PZPB Nr 4 w tkalni zespół majstra proc.
W PZPB w Rudzie Pabianickiej w tkalStępnia uzyskał 122,3 proc., wyprzedzajłc
zespół majstra Przywojskiego (116.9 proc.). ni na 10 krosna.eh uzyskała Janina StramW przędzalni wyróżniła się Jadwiga Ka- ska 159,5 proc., a Bolesława Nowak 154,t
proc. Balbina Psiuk (8 krosien) osiągnęła
bańska (141 1 proc.).
w PZPB Nr 6 w przędzalni (750 wrzec.) 140,l proc„ a Helena Marciniak 13'!,8 proc.
Helena Pęcherzewska Na szóstkach" odznaczyły się Stanisława
się
odznaczyły
(150,3 proc.) i Mari.a Haf (145,9 proc.). W Puzd~r (174,2 proc.) i Gen_ owefa Marusiak
tkalni na 6 krosnach wyróżn :li się Stefan (161,9 proc.) W przędzalni (3 strony) wyDybała (163,7 proc.) i Maria Białek (162,3 różniły się Maria Kmin (164 proc.) i Ann~ I
proc.). Maria Rajska (4 krosna) osi ągnęła Nowak (161 proc.).
W PZPB w Pabianicach w tkalni osią170,3 proc., a Emilia Janiszewska 169,3
gnęla Aniela Ulman na 8 krosnach 153,3
proc.
W PZPB Nr 7 w przędzalni (780 wrzec.) pl'Qc„ a Aurelia Rutkowska na 6 krosnach
Kornelia Nowak osiągnęła 171,8 proc.' , a 170,3 proc. Na „czwórkach" wyróżniły się
Zofia Ros-ak 160,2 proc. W tkalni na Helena Swiątek (173,6 proc.), Stanisława
czwórkach" uzyskała 'Maria Gn:;bowska Bujnowicz (168,1 proc.), Józefa Barańska
(165,3 proc.) i Helena Barys (163,8 proc.).
i 09 pro c. a Józefa Kruk 168 proc.
W PZPB 'Nr 9 w tkalni na ,szóstkach'' wy- W przędzalni (750 wrzec.) Leokadia No·
sunęła się na czoło Feliksa' Pakulska (160,2 I wacka uzyskała 147,4 proc.
J

Konkurs _zespołów

śpiewaczych

Mi~rą poziomu kulturalnego narodu pomdę
dzy, I~nymi wskaźnikami je51~ kult dla pieśni
Łod~ w kształceniu chórów ma już swoją

co miesiąc prze>!: Wydział
Kult 11ry i Sztuki Zarządu Miejskiego koncerty
zamknięte muzyki chóralnej t.zw. „Chóry dla
chórów" cieszą się dużym uznaniem i spełnia
ją swoje przeznaczenie podniesienia poziomu
muzycznego. zespołów śpiewaczych na-szeg 0
miasta. Senę tych konce~w zakończy konkurs chórów n;i-iasta Łodzi, którego datę wyzna
cz-0no na 28 listopada br. Okres obecny prey~otowawciy iest. wstępem do koncertow publ1c:mych dla szerokiego ogółu.
Wszystkie towarzystwa śpiewacze mip.sta win
ny w Miejskim Wydziale Kultury i Sźtuki, ul.
l Próchnilca 11 zgł-Osić swój udviał w. konkur6ie
I przyczyniając się do szerzenia zagadnień kulturalnych, w tym wypadku do wzbudzenia zain
teresowan '. a do pi ękne1 pi eśni. Warto zanaczyć
że chórom chącyrti wz i ąć udział w konkurs,ie
Wydział Kultury i Sztuki d-0starcza materiału
nutowego uitworów ..Przewidzianych w konkursie.
.tradycję. Urządzane

I
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• ,,suchy" Jo'd

Się
Niewielu z nas zapewne wie o tym, że dy - „Zubera", czy „Ja.na" - nigdy nie
Krynica - znane uzdrowisko, jest także myślałem o tym, że zawarty w nich dwutlestolicą, ba, nie tylko stolicą, ale jedyną nek węgla jest surowcem nader cennym.
reprezentantką bardzo specjalnego przemy- I to nie tylko do produkcji wody sodowej.
słu. Przyznam się ze skruchą, że popijając Rozjaśniło mi się w głowie dopiero wtedy,
niezbyt smaczne, ale p-0noć skuteczne wo- gdy dyrektor administracyjny uzdrowiska
„„„.„ .. „ ..... „ ... „.„ .... „ ... „.„ .............. „ .. „.„ ......... „„„.„„.„ .. „ .. „.,„„„„ .. „„„„.„„.„„„„ ... „„„ .. „„ •. „.„.„„.„„.„„„.„„„ .. „„„

AU<ONOLNI~
CZkD\VUA i NARODU. „„„„„„„„„
I
...„„„„„„„„„„„„„„I
,.. .

d'Wóch nowoczesnych, na dużą ilość dzieci
obliczcmych żłobków fabr_Ycznych.
Jeden z nich vowstwnre 1JTZY Zakladach
Dziewiarskich im. „OfiaJr Oświęcimia",
który mieści się na rogu Sienkiewicza i
Tylnej.
Driiqi mieścić się będzie przy Fabryce
Konfekc71jne.i Ośrodek Nr. 4. Jaracza 60
róa Sterlinqa.
Oba żlob.ki, do budowy których przystąpi się w dniach najbliższych, urz<Jdzt:Yl'f<3. bę
dą wedlug najnowszych wymogow hiqtef}-Y
i pomieścić będa moal'J! ponad 500 dzieci.
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TC'.>M'ASZOWSKI

Kronika Tomaszowa I Można wiele jeszcze z f enić na epsze
w

•

ł{OMU

WINSZUJEMY
1948 r.
sierpnia
10
Wtorek,
Dziś: · Wawrzyńca.

Kiedy pytaliśmy towarzyszy z Państwowej Fabryki Sztucznego Jedwabiu nr 1 w Tomaszowie, jak pracuje
obecna Rada Zakładowa, wszyscy odpowiadali „Dobrze, dużo lepiej niż stara".
Trzeba przyznać, ża od chwili obj~cia funkcji przez nową Radę t. j. od
dnia 27 kwietnia wiele się zmieniło w
fabryce na leps7..e. Jest to zasługa
wszystkich radnych, którzy wykazali
duże zrozumienie swych obowiązkóv\·.
Nie znaczy to jednak, że jest już zupełnie dobrze, że nie :ffra. usterek i nie·
dociągnięć w pracy f..ady.

TELEFONY
- 51'
4'/
Młlicja Obywatelska Dworzec Kolejowy - 4
46
Komitęt PPR Komitet PPS - 166

I

Fabryce Sztucznego Jed'\Vahiu
W PFSJ nr 1 oloczono przodowni„
ków pracy wyjątkową opieką. Z istnie•
j~cej przy Radzie Zakładowej Kasy
Samopomocowej korzystają z poży·
czek bezzwrotnych głównie przodowni
cy pracy, przysługuje im też pierw·
szei'1stwo udział1,1 w bezplatnych wy.
cieczkach, których organizuje się tu
wiele. Co niedzielę opuszcza teren fa.
bryki zapełniony autobus, wywożąc
robotników za miasto. do Spały, Niebieskich źródeł, Inowłodza, czy nawet
do dalekiego Poznania i Wrocławia~
Na wystawę Ziem Odzyskanych urzą•
dzono już 2 wycieczki, trzecią się przYj
gotowuje. 8-go sierpnia wyjechała 30...,
osobowa wycieczka do Gdańska i Gdy•
ni. Rada Zakładowa t<dziela również
do 10 tysięcy
pożyczek zwrotnych zł. jednorazowo. Każdy pracownik fa.
bryki, który wpłaca na rzecz kasy 10
zł. miesięcznie może otrzymać taką po;

Dowiedzieliśmy się Jednak, że wszyscy radni zostaną wkrótce przeszkol->
ni w Centralnej Szkole Związków Zawodowych w Lodzi, gdzie zapoznaJ<"t
się gnmtovvnie ze f:>wymi obowiązkami
i kompetencjami.
Pozytywnych osiągnięć ma obecna
Rada już wiele za sobą. Chociażby zor
ganizowanie pięknego ogródka jordanowskiego w ogrodzie dawnego dyrek
tora zakładów Herza. Ogródek ten jest
codziennie pełny. - Około setki dzieci
bawi się pod okiem doświadczonych
przedszkolanek.
* •
•

.Kronik a miejs

WA.ż:NIEJSZE

Straż Pożarna

Państwowej

a

cy. Innego zdania był jednak właściciel piekarni w Tomaszowie przy ulicy
Projekto~ej 29 ob. ~facill;szcz~k Henryk. Maciaszczyk, mm:w, ze me otrz~
mał z lnsp_ekt?ratu Pr~cy zezwolenia
na zat;rudmame ~łodoc1anyc~, zmus~ał
pracuJącego u mego 17-letmego Bmka He~ryka do pracy nocnej od 24-ej
do 5-eJ nad ranem.
Sprawą zainteresowały się władze i
w itych dniach Maciaszczyk wyrokiem
władz karno-administa.cyjnych. został
NIE WOLNO ZMUSZAć MŁODOCIA skazany na 20 dni aresztu. Wyrok ten
NYCH DO PRACY ŃOCNEJ
ADRES REDAKCJI R. S. W. „Prasa'', Plac
winien być ostrzeżeniem dla wszystJak wiadomo, nie wolno zatrudniać kich tych, którzy zatrudniają młodo
3, tel. 2::.0, godziny przyjęć
Kościuszki 1 młodocianych w wieku od 15-18 lat cianych, bez zgody Inspektoratu Praor: 10 - 12.
bez wyraźnej zgody Inspektoratu Pra- cy.
---------------------------------------------ZMUSZAŁ

DO PRACY PO 12 GODZ. ,
DZIENNIE
mechanicznej
olejarni
Właściciel
w Toma.<.>zowie ob. Pijanowski Henryk
ul. Antoniego 3, zatrudniał od 1947 r.
4-ch pracowników fizycznych po 12 godzin dziennie
Orzeczenie~ władz karno-administra
KI N A:
tal k
k'
h b p·.
.
Kino „PRZEDWIOŚNIE" wyświetla
s azany
fihn produkcji angielskiej p.t. „Oflag cyJnyc ~ · lJanows -i zos
aresztu.
dni
20
na
XXVlI".

życzkę.

Postawiono również na właściwej
płaszczyźnie pracę żłcbka. Do niedaw„
na w żłobku było jedynie 20-ro dzieci,
gdyż matki nie miały zaufania do żłob
ka i jego kierownictwa. Obecnie żło·
.bek zreorganizowano, jest tu obec11Je
1.0-ro dzieci, a nowP, zgłoszenia stale
napływają wobec czego zachodzi · już
konieczność jego rozbudowy.
Jest jeszcze jednak wiele niedociąg~
nięć, które Rada Zakładowa musi się
postarać usunąć. Od dawna robotnicy
fabryki narzekają na jakość obiadów~
Rada Zakładowa ogranicza się dotych

•
k
I
I
•
•
k
•
Zniwa na u onczen1u - rusz.v y moc arn1e ~~~. ~t~r::~~~~dt~~~s~!~~/~!~~~=

ki. Czy nie byłoby słuszniejsze posta~
ZSCh. woj. warszawskiego ustalił ża siewnego kwalifikowanego.
rać się ·o podniesienie jakości wyda•
na przykład taryfę dla swych ośrod
Kredyty przeznaczone na tcgorocz- wanych obiadów i o utrzymanie jadał
ków i cena omłotu w zależności od ną akcję jesienną nie ograniczają slę ni w czystości i ponądku.
kategorii waha się od 1 ·do 5 i pół tylko do sum przyznawanych na naNależałoby tak?.e c.o rychlej rozbudo
proc. wymłóconego zboża. Prywatni bywanie ziarna.
wać istniejące przedszkole. Z przed.
właściciele młocarń nie mogą żądać za
N a gorący okres prac jesiennych szkofa korzysta. ob<:CJ'je 140 dzie~i. dal
maszyny więcej niż 7 Bank Rolny udostępnia drobnym i szych 200 dzieci fabrycznych czeka.
wypożyczenie
proc. młóconego zboża. Należy zazna- średniorolnym gospodarzom kredyty, jednak bezskutectn:e 1. a oka·zję dosta·
czyć, że stawki te są zarówno dla o- obrotowe, na kt.)re przyznano 150 mi- nia się 00 przed'sikola.
"tak charakterystyczny klekot cepów środków ZSCh„ jak i dla prywatnych lionów złotych oraz uruchomił kredyoddziałów.
Robotnicy wszystkich
na klepisku, które stają się coraz bar- właścicieli młocani całkowicie opłacal ty dla indywidualnych rolników w
kwocie 350 milionów zł. na zakup na- skarżą się na wadliwy system wypht
dziej rekwizytem przeszłości i archai- ne.
i zaliczek jaki stosuje się w fabryce:
cznym zabytkiem. Wieś poZ.ska młóci
Pierwsze do akcji młócenia przystą wozów sztucznych.
Mianowicie robotnicy ctrz.ymują 20-go
za
na
kredytu
wysokość.
Największą
Robomaszynowo.
one
Muszą
nbecnie przeważnie
piły majątki państwowe.
ta, idzie szybko. Rolnicy oszczędzają śpieszyć się, gdyż trzeba na czas do- kup nawozów sztucznych jest dość zna każdego miesiąca zaliczkę w wysoko·
sil i nie marnotrawią drogocennego starczyć kwalifikowanego ziarna do je czna i wynosi na jednego gospodarza ści 1500 zł, całkowitą wypłatę na to.;
miast dopiero 8-go następnego misią·
ziarna.
siennych zasiewów. Rolnik nabywając 15 tysięcy zł.
Zarówno Spółdzielnie ZSCh. jak i ca. Czy nie dałoby się wspólnie z dy
Dawniej młocarnia była dostępna dobre, gwarantowane ziarno nie jest
tylko dla wiejskiego bogacza. Mało narażony :oo. przykre niespodzianki, spółdzielcze ośrodki maszynowe, a rekcją zmienić dotychczasowego syste
rolny i średnioroln~ gospodarz nie zboże wzejdzie napewno i da wyższy wreszcie daleko idąca pomoc pa1i.stwo- mu zaliczek i podwyższyć je?
Spółdzielnia fabryczna na ogół pra~
mógł korzystać z ma.szynowego młó plon z hektara, niż zboże konsumpcyj- wa przyczynia się do usprawnienia robót rolnych i 'uniezale'~nienia w znacz cuje dobrzei jednakże zarząd spółdziel
cenia, a nawet jeźeli wypożyczał ma- ne.
W tym roku celem udostępnienia nym stopniu mało i średniorolnego ni nie interesuje się skupem artykuszynę płacił za jej używanie lichwiarłów, które nie przynoszą znacznego
skie procenty. Teraz ten stan rzeczy ziarna kwalifiiowanego Bank Rolny gosp~darza od bog~cz'.1 wiejskiego.
Panstwo ludowe.1~z1e z_ pomocą dro zysku. Mamy tutaj na myśli owoce i
ulega zmianie. Samopomoc Chłopska otworzył dla małorolnych i średniorol
nic tylko, że przez swe ośrodki rnaszy- nych gospodarzy kredyty przeznacza- b~emu gospodarzowi, przez wyznacza- w~.rzywa. Ceny tych aJ.i:ykulów są tak
nowe umożliwia najmniej zamożnym jąc na ten cel znaczne sumy. Cena me stałych cen na zbozc, przez słuszną 1 wysokie w Tomaszowie, że robob1ik nie
gospodarzom rnaszynowe rnlócenie, ale zbóż kwalifikowanych jest przy tym P?litykę kredytow~, ,Pr~e~ .org.anizo~a może sobie pozwolić na. ich kupno. Na.
w niektórych województwach zarządy stosunkowo niska. Gdyż są one droższe me J?Omocy sąsie~2kieJ I osrodkow nasze pytanie, dlaczego spółdzielnia. fa„
ZSCh. znacznie obniżyły stawki za o- zaledwie 0 30 proc. o<i zboża konsump- m~s.zyi:iowy<:h chr01~1 go od ";'Yzysku bryczna nie ~ajmuje się sprzedażą warzyw i owocow - odpowiedziano nam.
młoty zarówno w su;oirh ośrodkach jal' cyjnego. Przy wymianie rolnik za 1,30 wieJsk1ch bogaczy i spekulantow.
W. - „to się nie opłaca". Odpowiedź ta
i dla tych, którzy jeszcze. rnuszą korzy mtr. swego ziarna otrzyma 1 mtr. zbostać z młocarni prywatnych.
- - - -- -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zdaniem naszym - nie wymaga lm
mentarz.y.
Zarząd Związku
Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, to jak
Rolnicy przyoruOpustoszały pola.
ją ścierniska. W znacznej części kraju
zebrano już w 100 proc. źyto i pszenicę„ Kończy się żąć jęczmień, przystę
puje się do zbierania owsa. W kurzu
i szumie młocarni, ciężkie, złociste
ziarno wysypuje się z kłosów, sucho
stodoły,
zapełnia
szeleszcząca słoma
rosną kopiaste sterty. Umilkł dawniej

Nowy

Obrony

Tydzi e ń
Przeci w p ożarowej

W dniach od 21 do 28 bm. Związek
za pośrednic
Straży Pożarnych RP.
twem oddziałów straży ochotniczych i
.zawodowych z terenu całego kraju or
ganizuje tydzień obrony przeciwpożarowej.
W ciągu tygodnia obrony przeciwna terenie całego kraju
pożarowej
przeprowadzona zostanie zbiórka ulicz
na, której celem będzie zdobycie potrzebnych funduszów na uzupełnienie
taboru przeciwpożarowego
sprzętu 1 1
poszczególnych odcidziałów straży ogniowej. Również w czasie. tygodnia
przewiduje się organizowanie dla ludpropagandowych o
ności prelekcji
znaczeniu obrony przeciwpożarowej oraz specjalnych pogadanek radiowych.

Uczestników Walki Zbrojooj oWolność i Demokrację ~v~~'Ji7!i1!~!ć~yu;:~~~n~i~:z.y~~p~~~

Zastanawiano się rÓ\lvn.ież nad spa- o połowę w ostatnich 3-ch miesiącach,
W lokalu Związku Uczestników Wal
Zbrojnej o Wolność i Demo- sobem zdobycia pot!'zebnych sum, na to jednak sprawa ta wymaga w dalze strony
krację w Tomaszowie odbyło się osta:t- uruchomienie szwalni, która pracowa- sz.ym ciągu bacznej uwagi
(B)
nio zebranie członków Związku, na któ łaby na zasadach spółdzielczych. Każ- Rady Zakładowej.
rym wybrano nowe władze Oddziału dy członek związku miałby prawo ko- •••••••••11111••••••••••••-•••••
rzystać z usług szwalni, płacąc jedynie
Związku w Tomaszowie.
WCZQSY WOdz'1e
Po wysłuchaniu sprawozdania z dzia 2? procent ceny, pobieran~j pri;ez kraw
·
łalności ustępującego zarządu odbyły cow prywatnych. Tow L1stwon zapro-1 i...
Zarząd Okręgowy Ligi Morskiej w
się wybory przy czym w skład nowe- P?~ował by opodatkow~ć na cel ~zwal
. niedzielę
Katowicach urządza w każdą
go zarządu weszli jako przewodniczący 111 Jednoraz?wo ~szystkic~ c~onkow.
W rocznicę bitwy oddziałow AL z wycieczki grupowe PJ kanale o-Jiwietow. Kiełbasiński, V\'iceprzewodniczący
b
k. d · 19
h'tl
t
- tow. Listwoń, i skarbnik - ob. Bli- k
wrze kim pod na.zwą: „Jednodniowe · wcza·
o upan em 1 erows lm ma
.charski.
Szeroko omawiano sprawę uzyska- śnia nastąpi urocz:-irste poswięccnie no sy na wodzie"~ Wycieczki te urządza
ne są barkami w grupach po 1000 onia nowego lokalu dla Związku, co jest \.Xego sztandaru związkowego.
Na zakończenie obrad wyłoniono Ko sób. Wycieczkowicze płynąc wzdłuż ka
uzależnione od remontu dawnego budynku ZWM, przy ul. Armii Czerwo- ~~sję w~rybfikacbyjnąL. _Wt s~ładMKo.mi- nalu w piękniejszych okolicach wysia.
arian,
is won
SJl wesz i {) . o . :
jak pisaliśmy nej, w którym mają znaleźć pomieszczenie wszystkie Cyni::i.k Kazimierz, Switkowski Włady- daJą na ląd i urządzają piesze wycie.
organizacje społeczne Tomaszowa. Po-, sław, zastępcami zostali ob, ob.: Wla- czki oraz gry i ZR.bawy w lasach i mi
czyniono już starania dla uzyskania ~owicz Zygmunt oraz Zawada llranci- polanach.
szek.
niezbęnych na ten cel funduszów.
ki

Jadnodniowe

I

1

WYDA WCA1 Wojew. Komltei PPR w t.odzt. E<.omltel Reda key iny. Red. 1 Adm. f.ódt, Ptocrkuwska 86.
Dział oałosze61

DJ. Piotrllow&ll.a 55, tel. lll-50. Konto PKO Vll-1505.

na

Zakł.

Graf. P c;: w •• Prasa".

Telefony1 Redaktor Nacs. 218• 14.

AdmlniatracJa a.le prryjmn1e

Sekretanat 254 .21, Red. nocna 112-31.
za terminowy druk _i_ogłoszeń.
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TEAT RY

OLYMPiADA - OLYMPiADA.·!

TEATR WOJSKA POLSKIEGO

Z powodu remontu w miesiącu . sierpniu
nieczynny.

t-~tr

TEATR POWSZFXJHNY
Dziś o godzinie 19.30 „~ABUSIA" G. Za-

I ~~

polskiej w reżyserii Dobiesława Damięckie
go. Dekoracje J. Przerackiej. W roli tytuło
\"e.i Irena Górska, jedna z na.h d{)lniejszych
aktorek młodego pokolenia. W innych rolach wvstępują: E. Drozdowska, H. Krzywi ,
eka, M. Stróżyńska. z. Truszkówna, J. Za.ru l
bin, J. Dwornicki, Z. Filuś i Z. Kęstowicz. '

Fil!pinczyk Triani

KOMEDTI MUZYCZNEJ ,,LUTŃIA~
Piotrkowska 243
Dziś i dni następnych o godzinie 19.15
. CNOTLIWA ZUZANNA", operetka w
;::.('h 11ktach J. Gilberta.
Biletv wcze~niej do 11'\bvcia: 111. Piotrkow
Londyn, 9, VIII.
,..i.„. 102. a od godz. 17-ej w kasie teatru.
Drugi dzfeń oli mpi jskiego turnieju bokserW niedzielę kasa teatru czynna od godz.
sk:ego rozpoczęły walki w wadze piórkowej.
11.-ej.
Reprezentant Polski w tej kategorti Antk\awicz
wygrał swo je spotkanie, zwycięża j ąc wysoko
Teatr ••B GATELA" ·piotrkowska 94.
punkty Filipifr:zyka Tri•ani.
20-:ej konleri naOd
Dz i ś I codziennie o godz.
początku walki Polak był stale w ofenorzedst. 22-ga znakomita komedia Lud,mk 1 sywie. Przez pierwsze dwie rundy twardy Pi·
Verneuill'a pt.
lip ińczyk wytrzymywał ataki Antkiew;cza, w
„MUSISZ BYC MOJĄ"
trzeciej jednak wyraźnie oslabł i przewaga Po
Kasa czynna przez cały dzień: tel. 272-70. laka uwidoczniała się coraz bardziej.

omal nie znok autow any/"
przez Antk iewic za

TEATR

fEA TR KAMERALNY DOMU

ZOŁNTERZA

34.
Ostatni tydzień sztuki Maxwell Anderso1'"'· ..JOANNA z LOTARYNGII" z Ireną
~ichlerówną w roli tytułowe.i. Reżys<>ria
F.rwina Axera. komnm,vcfo nl„styczna Otto
Axf!ra. Początek o godz. 19.15.
tel. 123-02.
Kasa czynna od godz. 12-ej
ul.

Daszyńskiego

Kompromitacja, za

Na

„Rozkoszna

pt.

H. Makowska

dziewczyna".

oraz
tytułowej
Piasecka, W. Brzeziński,

T. Wo-

ski. wa. -

Orkiestra PQd
Z. Wiehlera. - Dekoracje: J. GalewTańce L. Sadurski. - Nowa wystaModne stroje.

wyjeżdżają

do

w ramach imptez sportowych Wystawy
Z.O. w dniach 14 - 16 bm. odbędą się po
raz pierwszy we Wrocławiu główne mistrzestwa Polski w pływaniu i skokach. Zawody
w odremontowanyc h basenach
odbędą się
stadionu olimpijskiego im gen. Swierczewskie
go.
Przygotowania do przyjęcia ok. 500 zawod·
ników z całej Polski są już w pełnym toku.
Zawodnicy mieszkać będą w hotelu „Sporto-

ADRIA - „~ycie Emila Zoli"
godz. 1.8.30, 20.30 w niedz. 15.30
P AL'l'YT{ - .. TajPn'.lllica nocy wi•;'.il1 jnej"
godz. 16, 18.30, 21: w niedz. 13.30.
BA.TKA - „Sińrlma iasłona"
gorJz. 17.30. 20, w niedz. 15.
GDYNTA - Kino niec~ne - na C'laS remontu Program Akitualnośc! pnP111 ' e~iono
do kina •. Hel'".
HF.L - „800-lecie Moskwy"
godz. 16. 18. ?O w niedz. 11.
HEL - „Program aktualności kraJowych
i zagranicznych Nr 24"
P.'"d?:. 11, 1.2, 13. 14. w niedz. 11, 12. 13·
Jl.1 UZA - „Rosanna siedmiil księżyców"
godz. :18, 20.30. w niedz. 15.30
POLONIA - „W pogoni za mężem"
godz. :16. 18.30. 21, w niedz. 13.30.
„Zaguhione dni"
PRZEDWIOSN IE godz. 17.30, 20, w niedz. 15.30
ROBOTNIK - „Wakacje"
dodatek: Przegląd Sportowy Nr 8
gorfa. 17, 19. 21, w niedz. 15·
„T{opciuszek"
ROMA godz. 18, 20. w niertz. 15.30
RF.V.OR:n - ..Młod0"ć l\lf<>~syma"
i:rridz. 18. 20 w niedz. 16.
STYLOWY - ..lJ:oja miła"
pnrh 16, 18 30. 21. w nil'ldz. 13.3n
śWIT - ,.Kwiat miłości''
godz. 18, 20, w niedz. 16.
,.Dra~onwyck"
TĘCZA godz. 17, 19, 21: w niedz. 15.
T P.. TP..Y <w o~rndzie) - „As wywiadu"
!<!"~?;. 17, rn. 21. w niedz. 15.
„Bolero"
V/T~r- . \ godz. 17, 19, 21, w niedz. pocz. o godz. 15.
»WIS:ŁA«

BOL~RO

Pięśc · arze

Zrywu 1 IKP

rozpoczęli

treningi I

londyński

WLondynie

Wrocławia

wym' przy ul. Dicksteina i w Domu Akade·
mickim przy Pl. Grunwaldzk'.m. Do komite·
tu organizacyjnego napływają zgłoszenia klu
bów z całej Polski •
Z Łodzi do Wrocławia jadą pływacy YMCA
ze Szczepaniakówną i Nastałkiem, Filmo·
wiec z Branieckim i Jerą oraz Zjednoczone z
Nikodemskim (100 i 200 m. kl) Witc-.t.akielll
(100 m.) grzbiet., Krogulcem (100 i 200 kl.)
i Przyborowskim (skoki).

dzieją się

cuda

Po raz pierwszy zdarzył się wypadek, że
zawodnik, mający czwarte miejsce w konku·
re1tcji ,uzyskał" czas lepszy od kolegi, który uplasował się na trzeciej P?zycjt. WyĘ>a·
dek tak.i miał miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w sobotę w czasie finało
wego biegu na, 200 m stylem klasycznym w
konkurencji męskiej. W biegu tym Sohl
(USA) przybyły na metę trzeci, lecz sędzia
mierzący czas podał jego wynik - 2:43,9 min.,
podczas gdy czas Davies'a (Australia), który
ukończył bieg, jako czwarty,wynosił 2:43,7
ci. 21,05.

u

Cracovia" bez trenera
I

KRAKÓW (obsł. wł.) - Doskonały trener
Cracovii Karol Pruha, prowadzący od lutego
treningi piłkarzy Cracovii, zmuszony został po
będący utzędnikięa:a
wrócić do kraju. Pruha,
zarządu miejskiego w Pradze, nie otnymał pro
longaty półrocznego urlopu i musiał pow.r6cić
\ na zajmowane stanowisko.

Międzynarodowym

W sobotę rano wyjechała do Czechosło
wacji ekipa Polskiego Związku Motocyklowe·
go, udającą się na Międzynarodowy Maraton
Motocyklowy, rozpoczęty wcwraj w Zlinie.
Z PolskJi wyjechało 59 motocyklistów, którzy
po raz pierwszy w histori.i polskiego sportu
motocyklowego wezmą tak licznie udzi11ł w im
prezie międzynarodowęj. W głównym konkursie o Wielką Nagrodę Maratonu Polskę repre·
zentować będą: Brun, Dąbrowski i Jankowski
oraz Zymirski. Rywalizować oni będą z dosko·
nalym zespołem . włoskim, w skład którego
wchodzą kierowcy o sławie światowej: Giu·
dici, Bonatti, Longan.i i Monti. Wło~ jadą na
„Morini" 125 ccm, które, zdaniem fachowców,

I

stanowić będą rewelację. Nie*mniej groźnymi

przeciwnikami będą Czechosłowacy na „Jawach" 250 ccm: Dusił, Hanz, Bednar ii Novitzky. Węgrzy pokonani w r. ub. przez oba poi·
skie zespoły podczas międzynarodowej 6·
dn iówki, wystąj:ri.ą w składzie: Szabo, Ender
(„Puch") 125 cm, Kralik („-łflwa" 250 cm) Koermendi, Puhony (BMW 500).
Polacy startować będą również w konkurencji o Nagrodę Tatr dla zespołów klubo·
wych, gdzie konkurować będą z Czechosłowa·
ka.mi ii Węgrami oraz w konkursie o Nagrodę
Sił Zbrojnych, gdzie jedynym.i ich przeciwnikami będą Czechosłowacy.
Holendrzy, Anglicy i. Szwajcar startować

tylko w konkurencji indywidualnej.
Do Nagrody Karkonoszy dla zespołów fabrycznych zgłoszon8 jedynie zespoły Czecho-

będą

słowacj.i.

Ogółem startować będzie w M. M. M. 221
zawodników, tak, że impreza ta zarówno pod
względem rozmiarów, jak i obsady będzie jednym z największych wydarzeń w europejskim sporcie motocyklowym. Trasa wyścigu
wynosi ok. 2.700 km.
Poszczególne etapy na terenie Polski rorzegrane zostaną na trasie: czwarty etap dniia
12.8. br., start z Lubawki godz. 14.15 - 17.30,
meta w Jeleniej Górze 15.15 - 18.20. Piąty
etap dnia 13.8. br. start z Jeleniej Góry 15 9.20 przez Nysę, Olecznicę, Swierzawę z metą
w Jeleniej Górze 16 - 19.00. Szósty etap 14.8.
i>r. z Jeleniej Góry o godz. 9.20 przez Swieradów - Zdrój, Zgorzelec, Bolesławice, Chocianów, Lubin, Leg!llicę, Jawór z metą w Jeleniej Górze gdoz. 13.35 - 16.05. Siódmy etap
n~si
15.8. br. start z Jeleniej Góry o 5.40 - 9.20
do Wrodawia z metą na
y. W tym roku doskonała forma Pietraszew· przez Swiebodzice
Olimpijskim.
skiego i znaczne podciągnięcie się w formie Stadionie
naszej łódzkiej' stawki szosowców pozwalają
przypuszczać, że tym razem złote statuy Ku·
charskiego pozostaną u nas.
Start do wyścigu niedzielnego, który bę·
dzie niewątpliwie atrakcją dla całej sportowej
Łodzi odbędzie się na boisku „Wimy" o go·
dzin ie 8 rano. Atrakcyjność jego podniesie
jeszcze obecność na nim samego fundatora nagród, który jakżeśmy już donqsili, bawi obecnie w Łodzi.

etki Kucharskiego
ozłote statu
szos1wsv
na:lepsl .
w
wałczyć będą

n;edzielę

Klasycznym wyścigiem kolarskim Łodzi o
nie lokalnym, lecz ogólnopolskim
Z'Ilaczemu
.DezJ 1'~ ., ql~ A
I jest wyścig szosowy na dystansie 150 km, i·
mienia ś. p. Czesława Jask.Plskiego, w którym
rok roczn ie !!lita naszych szosowców walczy
o cenne nagrody e>fiarowane przez Czesława
Reżyser: JEDN BUiłLER
~ j Ku<"harskiego.
W rolach głównych: ARLETHY,
W n i edzielę l5 sierpnia na trasie Łódż ANDRE LUQGET. MEG LEMONIER~ 1
Tcmaszów - Łódż odbędzie się
1 Piotrków I już po raz trzeci ten wyśdg. Tak się składało,
że do tej pory łodzianie nie mieli w nim szczę
Przed mistrzostwa mi EOZB
ścia. Piękne nagrody wędrowały do Wal'Sza-

PF'.J.!; •. IIERA
k '"'J11 "" i ia nrod . Fr~P 011 C)1,5cj

•

zwycięzca

w
istó
ykl
loc
mo
ch
ski
59 pol
Maraton ie
startuje w Wielkim

I

Dziś

drugi

kompromitacją

Plq u;a cq ·lód zcq

Ni1'\JA

Kino

(Polska)

Olinani..,.dę

I

Reżyser: T. Wołowski. b'lt.utą

Antkiewitz

organizato rów Igrzysk Olimpijski ch

w roli

B. Halmirska, St.
M. Dąbrowski, Wł. Kwaskowski,
łowski, L. Sadurski i inni.

.narąines•e

ków nastręczało również wiele wątpliwości.
,
LONDYN 9.8. ,
'
Organizacja dzięsięcioboju nie stanęła na Kierownictwo drużyny polskiej dożyło nawet
wysokości zadania. Poszczególne konkurencje , protest odnośnie mierzenia czasu Adamczyka
przec'.ągnęły się w drugim dniu, jak wiado- 'I w biegu na 110 m p. pl. Adamczyk padł jeszmo, do późnej nocy, a ponadto popełniono. sze cze ofiar~ porI1;yłki sędziów w. rzuc!e oszczereg omyłek Po pierwszym dniu sklasyhko- pero, gdzie zaliczono mu wyrnk 36,78 m zawano Adamczyka na ósmym miejscu. Spro- , rniast 43,70 m. Po,myłkę tę dzięki interwenstowano to potem i podano że jest 6-ty, co cji kierownictwa sprostowano.
W olimpijskich zawodach kajakowych, któ·
również nie odpo~iadało pr~wdzie. Ostatecz
nie po dokładnym obtczeniu okazało się, że re rozpoczynają się w środę llbm. bierze
po p ierwszym dniu zawodów Adamczyk zna- udział 18 państw. Ogólnie faworyzowane są
lazł s '. ę na siódmym miejscu. Mierzenie wyni- tu osady Szwecji i Kanady.

I.ETN! TEATR „OSA"
Zachodnia 43, tel. 14-0-09
19.30 punkt. Komedia muzyczna R. Bena~kie~o

W ostatnim starciu Fili.pińczyk był bEski
nokautu. Antkiewicz przy nieustannym do?m·
gu publiczności atakował do ostatniego gongu,
rzucając przeciwnika na liny. Przy końcu te·
go starcia Triam był wyraźnie osłabiony i sła
niał się po każdym cios.ie Polaka. Pod ko:iiec
rundy sędzia zwrócił uwagę sekundantowi
Sztamowi za zbyt głośne uwagi.
W dniu dzisiejszym Antkiewicz walczyć hę·
dzie w II-ej rundzie wagi piórkowej, a w wa·
dze pólcię.żkiej zadebiutuje Szymurli.
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Włókniarze dziękują

W związku ze zbliżającymi się mistrzostwa·
Ogólno~olskich
mi p i ęściarze łódzcy zabiefają się już do in·
censywnych treningów.
Komitet Organizacyjny II. Ogólnopol- skiego 99, Komendzie Chorągwi Harcerzy
Kierownictwo sekcji bokserskiej Zrywu wzy
Igrzysk Sportowych Włókniarzy przy ul. Skorupki 10-12, świetlicy Oddz.
skich
wa wszystkich swych zawodników do regular
za pomoc przy prze- Dziew. Zw. Zaw. Włókn. przy ul. Kilińskiepodziękowanie
składa
nego uczęszczania na treningi, które odbywa·
prowadzeniu zawodów w ramach Igrzysk go 145, świetlicy P.Z.P.W. Nr 4 przy ul. Kąt
ją się 3 razy w tygodniu w poniedziałki, śro·
a w szcze- nej 29 i świetlicy P.Z.P. Dz. Nr 4 przy ulidy i piątki o godz. 18-ej w Parku Ludowym. Łódzkim Związkom Sportowym,
gólności L.0.Z.L.A. i L.O.Z. Kol., oraz Cen- cy Gdańskiej 49. za zakwaterowanie i zor*
dla uczestników
P. "'anizowanie stołówek
Sekcja p i ęściarska IKP również rozpoczęła trum Wyszkolenia San!farnego W.
,
_.
.
"
zorganizowaza
Akadęmickiej
Kompąnii
i
reodbywa
i
już prz ygotowania do mtstrzostw
Igrzysk, 1 tym wszystkim osobom, ktore
Jednolekarskiej.
i
sanitarnej
obsługi
nie
ę
;
s
gularne tren ingi. Drużyna IKP składająca
i nrzeprowadzi ć
Komitet składa podziękowanie pomagały znr,,.<>n.i?:owa6
:i młodych ambitnych chłopców może w tym cześnie
Igrzysk9
Napiórkowul.
orzy
Dziecka
Dornu
Centr.
sezoni" sorawić niejedn& niespodz.ianke.

za pomoc w organ'.zacji

lgrzyu s,ortowrch

Niezwykle zaciętą walkę stocwno w finale
biegu na 400 ro st. dow. w konkurencji kobiecej. W wyścigu tym pierwszych 5 zawodniczek pobiło dawny rekord o•linu>ijski, należący
do H0<lenderki Masterbroek, 'który wynosił
5:26,4 min. Zwyciężyła Amerykanka Curtis w
czasie 5:17,8 min., 2) Karen Harup (Dania) S:Zl. 2 min„ 3) Gibson (Anglia) - 5:22,5 min.,
5:25,3 min„ 5) Helser
J 4) Caroen (Belgia) (USA) - 5:26,0 min„ 6) Tavar~ LBra..zvl.ia)
S:?a
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