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kańskich Wall-Street Journal", p. Crom.ley,
opisując działalnOŚć Departamentu Stanu f De

parlamentu Woj:iqr USA w walce o realizację
zaborczych cełów imperialistó')V amerykańskich
stwierdził fakty, które nie powinny ujść naszej uwagi.
Crom.ley pisze w swym artykule, ie w akcji
przeciw krajom demokracjt lodowych oraz
przeciw Związkowi Radzieckiemu wymienione
departamenty USA porozumiały się co do
udzielenia „wszechstronnej pomocy" Stanów
Zjednoczonych „dla wszystkich grup i partii,
które zechcą w jakikolwiek sposób przeciwsta
wić się" ..• państwom demnkracil ludowej i w
pierwszym rzędzie Związk.o:>wi Radzieckiemu,
,,lub przynajmniej przysporzyć im kłopotów".
Pan Cromley dodaje, że w dyrektywach dla
swych agentów Amerykanie wskazują, że akcja antyradziecka i przeciw demokracjom ludo
·wyni „powinna być r.ozwijana stopniowo i soliclnie"
Dzieiuuk amerykański ,,New Jork nmes"
% kolei informuje że Departameont Stanu skiero
wał pewną liczbę swych agentów „do spraw
krajów za żelazną kurtyną" na przeszkolenie
do Nadional War-College. Jest t<> uczelnia dla
specjalnych urzędników Deyartamentu Stanu
I Departamentu Wojny, w której wyk1adane są
przedmioty, „związane ze strategią wojsk.ową
I l?Olityczną", mówiąc zaś prostym językiem
je11t to wyższa szkoła szpieg<>stwa t dyWersii
polityanej, gospodarczej J wojsk.owej.
\V tejże gazecie „New Jork Times" z dnia
23 lipca jnformuje, że wśród wspó'bpracOWników poselstw amerykańskich zagranicą znajdu
ją się agenci powstałego niedawno „Centralne
gn Organu Wywiadowczego", którzy dla komu
nikowania się ze swoją Centralą w Ameryre,
korz;ystają z przywileju poczty dyplomatycznej i innych środków lączn<>śd, stojących do
dyspozycji personelu dyptomaiycznego poselstw amerykańskich.
W tej chwili nie chcę roą>atrnvać faktu cyn1dnego wprost przyznania się Amerykanów
rlo brutalneg0 gwałcenia zasady prawa t dobryC"h obyczajów międzyuaxodowy<:h i naduży
wania nietykaln.„śd dyplomatycznej 1 g.ościn
ności obcych państw dla wprowad1enia agentów swojego wywiadu i ułatwiania im „robo
ty"
Nie jfft bowiem zamlarem tego artyku1U
uczenie amerykańskich giełdziany dobrych
manier.
· Jeśli informuję o tych faktach. naszych c:zytelników, to dlatego że, jak sądrzę, powinny
one kaV!emu z nas dać wiele do myślenia.
Przytoczone wyżej fakty świadczą, że 1mperla1lśd amerykańscy nie żatują sił i środków
dla organzacjf szpiegostwa, dywersli t sabota
żu, gdzie tylko się nadarzy po temu sposobność. Przytoczone fakty świadczą, że. wszystJsie rozbite, ale bynajmniej nie dobite elementy reakcyjne w naszym kralu: byli fabrykanci i obszarnicy I ich sługusi wszelkiej marki,
którzy zawsze byli gotowi sprzedawać polski
lud każdemu, kto im zapłaci, mogą liczyć na
pomoc w dolarach ze strony 0 bcych imperialistycznych agentur - w swej walce przeciw
demokracji ludowej w Polsce.
Niedobitki reakcyjne nie reprezentują, oczy
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Trumanowskie polowanie z nagonką na n1ezaw1slość państw marshallowskich

Kulisy ostatnich narad w Waszyngtonie i w Hadze
MOSKWA (PAI'.). Znany publicysta Marynin, komentując w „Prawdzie" osta~nie
rokowania w Hadze i Waszyngtonie, stwierdza, że rządzące koła ~merykańskie realizują na tych konferencJach swe plany ostatecznego przystąpienia do wojskowego bloku zachodniego i wzmocnienia swej kontroli
nad nim. Zaostrzająca się sytua~ja wewnętrzna w USA i chęć wymuszama dalszych ustępstw u partnerów europejskich,
dyktuje amerykańskim dyplomatom tak zawiłą procedurę oficjalnego wejścia w skład
unii zachodniej.
„Prawda" wska~je! ~ szczegóąńe dziś
w obliczu wzr1'!Stlł1ace1 popularnośct Walla-

ce'a i jego trzeciej partii niedogodne by- i państw między sobą, „które kończą się
loby łamanie tradyc:yjnych przepisów kon- , uchwaleniem odpowiednich planów i zwróce
ytucji ameryki;i.ńsk.iej, zakazujących U<izia ' niem się do Stanów Zjednoczonych z prośbą
lu USA w blokach wojskowo-politycznych. o pomoc". Taką rolę odegrała konferencja
Kierownicy polityki amerykańskiej :powta- , w Hadze. Teraz czas na tn.eci akt w Wa·
rzają więc znany trick, zastosowany JUŻ raz szyngtonie, podczas którego miałoby naprzy uprawomocnieniu udziału USA w ak- stąpić ostateczne przystąpiende do bloku
cji marshallowskiej najpierw odbywają się zachodniego czy też atlantyckiego po uzynieficjalne rokowania, w których toku prred skaniu większości dwóch trzecich głosów se·
stawiciele amerykańscy występują z inicja.- natu. „Prawda" stwierdza, iż wewnętrzne
tywą stwol'7,enia szerokiego bloku i dają sprawy i trudności amerykańskie mogą od·
wskazówki_ swym partnerom europejskim. ; wlec termin tego trzeci.ego aktu.
Jednakże dyplomaci amerykańscy dają
Taki włarue był sens rozpoczętych 6 lipca
jednocześnie do zrozumienia swym europej•
rozmów W: Was~gtonie. •
W drugim akme odbvwaJą stę narady 11 skim kontrahentom, że trudności konstytu.
cyjne mogą być przezwyciężone pod wa.run
1 kiem nowej
w post.a.ci dalsrz.ej retzy•
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republiki •e
mowanemu Przez Andre
PARYZ (PAP) Uchwalenie inwenstytury tował się jeszcze swoją nieudolnością.
dla Andre Marie, dającej mu pełnomocnic_
„Humanite'' drukuje długi spis podobtwo uformowania rządu wywołało wśród nych rezolucji podpisanych przez związki
mas pracujących Francji silne wrażenie. zawodowe, przedstawicieli inteligencji i
W całym kraju szerzy się ru.;h protestacyj. organizacje związku kob!et fr:mcuskich.
ny przeciw rządotti, który będzie się skład1.t z wrogów epubliki.
przeciw

Man
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Pracownicy zakładów projektowania i budowy silników samolotowych wysłali rezc.lucję, podpisaną przez przedstawicieli C.
G. T. Force Ouvriere, Chrześcijańskich
oraz organizacji
Zwil}Ztków , Zawodowych
„Boiowników 0 Wolność''. Rezolucja prote
stuJ·e przeciwko rządowi, którv poza nie-

powinny naąać. t~mu aparatowi „atryJ;>uty
suwerenności" 1 pisze, że nad rozdrobmo:ąą

zachodnią niezależnością należałoby wznieść
amerykański".

„dach

Tak więc wzmożenie kontron nad eoropeJ
skimi partnerami bloku zachodniego - to
istotny sens rokowań w Hadze i Waszyngto
nie - kończy "Prawda".
•

faszystowskiegoWykrycie spisku
ministerstwie rolnictwa
W

węoierskim

eBUDAPESZT (PAP). - omcja.lny komlllllibt
węgierskiego Mini-sterstwa Spraw Wewnętrz·
nych podał do wiadomości o wykryciu organ!w.c/J aplskowef, na czele które/ stall wysocy

n.iz;o<wali w ro.ku 1945 „B1oik: B~rtyjny", któ-za md<lf[llie 6111bota.ż irefomly rolnej
przez obni7lande poziomu produ!lr:cji gogpo~
da.rstw rolnycll, dzialalność szp1.egoiw6łu, w porozumieniu z organiz.a.cj4 6:Z;piegoW6kll obcego
urzędnicy Mionisterstwa Rolnictwa.
Spi6l©wcy, którzy piastowa.Li wy60kie st.a- pań~twa oraz protegowanie na kiieroWillliae ste.
.„
ludz:i o faszysł.<l'w51kiej oatien,llacji.
nowiska
zorgaHorthy'ego,
r!awiścią do mas pracujących skompromi- nowiska za czasów reż.imu
1

ry miał
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ielkie straty woisk
Sophulis

cofnął

swoją

ateńskich

dym;sję

RZYM (PAP). Rozgłośnia Wolnej Grecji 2,850 pocisków armatnich. 101 lekkich mio-1lem greckim sprawować w dalszym ciągu
podała komunikat o stratach wojsk ateń· taczy min, 13 tys. granatów, 2 miliony na.- swe funkcje.
RZYM (PAP). Związek urzędników pań
boi i wiele innego jeszcze sprzętu wojskoskich od 1 stycznia do 30 czerwca 1948 r.
stwowych wyznaczył na 29 lipca 24-godzin
W ciągu 6 miesięcy wojska monarcho· wego.
ny strajk ostrzegawczy z żądaniem pod•
faszystowskie straciły 1.340 zabitych, %,635
LONDYN CPAP). Agencja Reutera dono wyżki płac. Jeśli to żądanie zostanie przez
jeńców. 618 żołnierzy ateńskich przeszło
W tym si z Aten, że premier Sofulis, który w nie- rząd ateński odrzucone, strajk będzie trwał
wiście, jaldejłr..'llwiekba,dź poważniejszej siły na stronę armii demokratycznej.
zdolnej przeciwstawić się otwarcie . klasie ro- samym czasie wcjka demokratyczne zdo- dzielę oświadczył, że ma zamiar podać się dalej.
W związku z zapowiedzią strajku urzędbotniczej i ludowi polskiemu. Dowodzi tego były: 36 ciężkich miotaczy min. ł działa, do dymisji, postanowił po rozmowie z króników poczt i telegrafów odbyła się narafakt pełnej stabilizacji gospodarczej i politycz
da z udziałem ministra finansów .na której
nej w kraju, Jaką obóz demokracji osią.qnął w
wyniku stoczonej zwycięsko walki z .obozem re
doradcy amerykańscy przyczynili się do
akcji.
odrzucenia wszystkich żądań pracowników.
Tak. Nie mamy podstaw d.n obaw, aby dz'.laPOSIEDZENIE NAJWYŻSZEJ RADY
Frankfurcie - co innego
łalność niedobitków rod.zimę) reakc,ji nawet W Berlinie mówi co innego i w
ATEŃSKIEJ OBRONY NARODOWEJ
podwa
mogła
wspierana przez agentów dolara
RZYM (PAP).-Wobec niepowodzeń woj<Sik
BERUN PAP. - Na 7JWołanej bezpośrednfo Ametykan!e będą domagall &lę ułatwień w ko
żyć ustrój Polski ludowej, władzę robotników,
po pow.r ocie z USA konferencji pra60wej gen. munikacji pomiędzy strefo.mi zachodnich Nie· monarchistycznych na froncie Gra.mos - Smow Polsce. Clay oświadczył m .in., że władze amerykań miec a rochodnimi sektorami Berlina.
pracują.ce]
chłrpów i L,teligenc]i
likas, z inicjatywy generała. van Fleet kierowAle pod jednym wanmkiem. Że będziemy CZU• sJd e gotowe są „poczynić pewne ustępstwa••
W komeJJJta.rz;u do tego a.św.iadczenia berliń· nika sekcjri woj6kowej misji amery\ltańskiiej
wać i nieubląganie zwalczać wszelkie machi- w dziedzinie walutowej na terenie Berlina. W ski korespondent Reutera podik.reśla, że w tu- zwołano w Atenach Na.jwyższą Radę Obrotny
nacje agentur reakcji i wypierać wrogie klaso zamian za to - jak powiedział gen. Clav - tejszych kołach polityczinych podkreśla się, iż Narodowej. Głównym :zadallliem Rady ma. być
wo elementy z ich pozycji.
władze amerykańskie gotowe są wycofać tzw. rozpatrzenie obni:lenia dyscypliny w szeregach
S:i,:pieg czy dvwersant nie może cofnąć hola
,,markę zachodnią„ z obiegu z zachodnich sek- wojskowych, nie wykonYWania rozkazów do·
~
wództwa i nikłych wyników podjętych dz.lała/i
his torii. ale może naprzykład - przy braku z sklej Partii Robotniczej stanowią istotne niebez torów Berlina.
w wyrażnym kontraście do umiarkowane· ofesywnych.
nasz.ej strony czujn:>ści - podpalić i uszko- pieczeństwo, rozbrajają bowiem klasę robotni
elektrownię, czą i masy pracujące w obliczu nie znaJą.cej go tonu oświadczenia Clay'a z.nalazło się jed- ZAMORDOWANIE WYBITNEGO DZIAŁACZ~
dzić lub zniszczyć fabrykę czy
GRECKIEGO
.
nad wzniesieniem której pracowało w pocie skrupułów bezlitosnej w'alkl ze strony wroga nakże oficjalne za.rządzenie, opublikowane w
RZYM (PAP). - Rozgłośnlia. Wolnej Grecj11
poniedziałek we Frankfurcie, po przyjeż<lzie
czol a tysiące robotników, ale może spalić ele- klasowego i obcych agentur.
Nasza dr.ąga do socjalizmu prowadzi przez tam gubernatora amerykańskiego z Berlina. Za donosi o nowej zbrodnii rządu ateńskiego. W
wator lub ;młyn z zapasami zboża nad którymi
trudziło się w znoju tysiące chhpów, może ostrą walkę klasową. KaZcly robotnik, ka7.dy rządzenie to mówi o zakazie wywozu W5Ze·l· gmachu policji ateńskiej zamo.rdOIW'alllo wybits trzelić z za węgła w cenionC1JO dzialat:za robol chłop pracujący, musi sobie z tetto zdawać kich towarów z Bizon:ii do radzie<:kiej &trefy nego działacza kom111ri6ty=ego Sofantzoglu,
niczego tak jak to miało miejsce we Włoszech sprawę, jak też i z chytro§cl i przebległośc', okupacyjnej oraz importu z tej strefy do Bi· po czym wyrzucono na ulkę, próbując upozocynicznośei l bezwzględnOŚcl agentur r.odzi- zoni.i.. Za.rządzenie nie dotyczy międzyna.rodo- rować popełnienie samobójstwa.
z tow. Palmiro Togliatt'im.
wego tranzytu przez zachodnie Niemcy.
fakty, mej i obcej reakcji
artykułu
Pr~yfl.>czo.ne na początku
FRANKFURT PAP. - W poniedzdałek rozpoAntypolskim knowanlom wroga przeciwświadczące , c wzmożonej .,działalności" anglosaskich ośrodków dywersji i szpiegostwa, do- stawmy czujność ludu polskiego. Sparaiłżuje częła się tu nowa konferencja pomiędzy gul>emalorami 6tref zachodnich w Niemczech, a
wod z ą , do Jakieg,o stopnia fałszywe są „teo- ona w zan>dku wszelkie wrogie zakusy.
Narady aktywu PPR
A przede wszystkim trzeba, aby „każd_y 11-tu premi erami prowincji zachodnia - nieryjki" głoszone przez niektórych niedowarzoDziś, dnia 27.7.48 r. odbędą się ~dy ak
nych domnrosłycb „polit;vków". którzy g'JO~n . członek Polskiej Partit Robotniczej aut się m:ieckich. Gubernatorzy zapoznają się z ostał·
że walka klasowa w Polsce gaśnie, a my w Pol źolnierzPm w tej .wielkie.j bitwie klasowej, kt61 nim stanowiskiem premierów na temat propo· tywu PPR, poświęcone omówieniu uchwał
ISCe, drogą pokojową ,,wrośniemy w socjalizm". ra sle toczy i um•al roi,poznawać wroga klaso- zycji konferencji londyńskiej w 6prawie przy- Lipcowego Plenum KC PPR:
s-cleg<> ~ poLitycmeao zachodnich NieOśrodek Konfekcy~y Nr 2 -. godz.. 13~~
Takie z gruntu błędne poglądy, które spotkać wego" lZ referatu L lł- 7..ambrowskłego),
mi*
IL U.
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Odrzutowym
MOSKWA PAP. Odło:!one na nłedzielę
25 bm. pokazy lotnicze odbyły się wczoraj
w Moskwie. Od samego rana olbrzymie
tłumy mieszkańców stolicy ZSRR wszelkimi środkami komunikacji miejskiej oraz
pieszo zdążały do tradycyjnego miejsca,
na którym rok rocznie odbywa się parada
lotnictwa ZwiąZku Radzieckiego.
Olbrzymi obszar lotniska w Tuszynie
im. Walerego Czkałowa zapełniło pół miliona ludzi O 4-ej po południu na horyzoncie pojawiła się armada powietrzna, skła
dająca się z 96 samolotów sportowych,
które lecą w szyku układającym się w litery. Widzowie z zachwytem odczytuj:}
zdanie: „Chwała St.a.linowi"„
Z przeciwnej strony horyzontu nad.leciały 3 samoloty. ·Wtem z maszyny pilotują
cej zostaje wyrzucony sztandar 10-cio metrowej długosci. Dotychczas żaden lotnik
na świel'ie nie odważył się podczas lotu
wyrzucać sztandaru o tak dużym rozmiarze. uważano bowiem, że jest to niemożli
we do wykonania.
Następnie dwaj pfloci Winokurow i Zachudalin dokonali lotu na sportowych maszynach. Maszyny te lecialv mzez ciiłv
czas jedna tuż nad drugą. l\.flode lotniczki
Raeenska, Postnikowa, Szmelkowa, Bodriagina i Drigowa pokazały na 5-ciu maszy11ach l!lportowych przykład wspaniałego
opanowania najtrudniejszych figur pilotażu.

Ogólny podziw wzbudziły ewolucje grupowe samolotów sportowych i szybowców.
Nagle nad głowami publiczności pojawił
~ię eamolot transportowy, z którego platformy podniósł się w górę helikopter. Helikopter dokonał paru piP;knych przelotów
nad lotniskiem, następnie siadł spowrotem
na platformę transportowca.
Druga część poświęcona pokazowi lot·
nictwa wojskowego. 9 myRliwc6w dokonało
gtUpowej ewolucji, która wymagała wysokit•go kunsztu i dokładnogci. Nad lotniskiem przeleciał na1ti~ nnie 83.molot o napę
dzie odrzutowyrn. no'Vitany burzą oklat;~ów. setek tysfocy ludzi. 1'T1rrle pojawiła
się piątka odrzuto,vycb samolotów w zwar
tym szyku, skrzydło przy skrzydle i wzbiła 11ię w górę pionowo. Taka figura zostafa dokonana na odrzutowych samolotach
po raz pie~zy w dziejach lotnictwa.
Po krótkiej przerwie został pokazany bó.i
między 15-tu bombowcami typu Tupolewa
oraz 20-tu samolotami innego typu rów' ·
nież tego samego konstruktora. ·
Trzecia część uroczystości stanow11y
ewolucje sp~.dochroniarzy. Nad lotniskiem
ukazały się dziesiątki olbrzymich transport.o~·ców, z których zaczęli wyskakiwać spndochroniarze. W jednej chwili nad głowa
mi widzów otworzyły się setki różnokolo
rowych spodorhronów, które powoli opuszczały się ku ziemi.
Parada lotnicza zakończyła się pokazem
na inowszych samolotów transportowych z
olbrzym.em, maga.cym posamolotem mieścić 75 pasażerów, na czele. Nowy ten
tsamolot konstrukcTi Tupolewa jest prze}maczony do dalekich podróży. Pokazano
ekspresy konstrukcji
również samoloty Iljuszyna, które odbywają podróż na trasie 10 tys. kilometrów w cir~ dob~r.
Parada lotnictwa 25 lipca w Moskwie
b:rła pokazem dalszego olbrzymiego w:r.ro-
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go rwyclęs.ko rorwl~fą produkc/ę lf(JJllO!otów
stu sił lotnictwa w ZSRP...
MOSKWA PAP. - "Prawda· omawtając w o napędzie odrzutowym. Nowe l!amo/oty o na
artykule wstępnym zatytułowanym „demon· pędzie odrzutowym świadczą o stałym postę·

.
stracja sily i kunsztu lotnictwa radzieckiego" pie przemysłu radzieckiego:
Zachwyt ~tek .ty51ęcy widzów wywo.lało. m1
podkreśla mistfZ96two lotników, którzy wyka-

zali nowe wybitne O&iągnięcia. Zwycięstwo od!
niesione nad fdsi;y::mem - piS.2&. dzien~ nie wywcłalo wsrod ikol!ll>trukto.row, lotników
i techników lotn:ictwa .radzieckiego na-strojów,
Myśl
że jest czas odpoczywać na lauriach.
twórcza w dziedzinie lotnictwa pracuje z nie·
słabnącą siłą, udoslronal<lfąc ooraz bardziej lol
nlctwc radzieckie.

Parada lotnictwa w Tuszy.nie - podkreśla
dziennik - wykazała przede wszystkim sukce-sy przem'}'ISłu lotniczego. Kon&tru.krony, in·
żynierowie t pracownicy pnemygłu lotnicze-

Zakończenie

6lrzo;;two

techrucz.n.e

lotników

radz.1eckJch.

„~rawda" zaznac~, że w uro?ysto~ch lot·
rnczych w Moskwie brały udział setkli maszyn
szkolnych, setkA potężnych 4-motorowych bom
bowców oraz samolotów o napędzie odrzuto·
wym, które przelatywały z szybkością błyska-

wicy.
k~ńczy
!'arada. lotnictwa rad~ieckleą<>
dz1enn:k - wykazała, ze lotnictwo .radzieckie
stoi na straży pokojowej pracy i ro~kwilu
bezp1eczeJ\·
ZSRR, służąc •prawi~ pokoju
8twa.

Uroczysta akademia
tu czci Findera i Fornalskiej
WARSZAWA PAP. - Dnia 26 bm.~
sala klubu pracowników MBP &ZC:Zelnd• YJ'Pel
niła i;;ię towarzY'5UIIDi walki i pn:yjadółmł ,.Ja•
Małgorzaty Fornalskiej t Paiwła Finde·
6i" ra, <:rolowych działaczy polskiej klasy robot·
n·czej, którzy zginęli z rąk g.esta.po
Na uroczystość przybyli a:łonkowie Kom1tetu Centralnego PPR: Roman Zambrowski,
Jakub Berman, gen. Witold, Jerry Albrecht i
inni oraz czołowy aktyw PPR :r.' terenu Stolicy.
Urocz}'fltości -z.agaił ~t.a:r:z KC PPR w!cemarszałek Sejmu Zambrowslci. P.rzypom.ni'Sl on
że we wspanidłej plejadzie bohaterów i»lskiej
klasy robotniczej i bojoWIIlików walki narodo·
wo • iwyzwo.Jeńc.zej Fin<ler Paweł 1 Malgonata
Fornalska :zajmują s.zczególne m<iej6ce. Należel!
oni do tych działaczy po.Jskiego rewolucyjnego .ruchu robotmczego, którym wraz z Nowot·
ką, Wiesławem i innymi wypadlo wypracować
i realizować nową koncepcję walki rewolucyj·
1no • wyzwoleńczej w warunkach okupacji hi·
tlerowsk:iej.

konwencji Partii

Truman i Dewey zazdroszczą sukcesu Henrykowi Wallace

_Do projektu programu wyborcz-.ego, opraco- 3-ch tyslęcy delegatów.
Jakk0 1
wanego przez komisję redakcyjną konwencja
wiek ncwa organd1.lac}a będzie popieOstatnimi punktami kOlflwencji było przyjęcie w_ni_osła szereg konkretnych poprawek. Na/waż
programu wyborczego ora:i; wybó.r Centralne- rue1sze z nich to zaostrzenie postawy partii rala Wallace'a w un.eczywistnien·iu jego proprzeciwko frankistowskiemu reżimowi Hiszpa- gramu ,to jednak pozostanie O'lld niezależn4 od
go Komitetu partyjneqo.
nii oraz wzmocnienie. punktu programu, :zapo- Pa.rtii Postępowej.
Przewodniczą-cym Centralnego Komitetu
.Na marginesie Konwencłl Part!ł Post---..
brano byłego gubernatora 6lanu Minnesota, wtuiad.aNjZ.qcegCJ akcję na rzecz poparcia autoryte•
.....-1•
0
Bensona, uś WJoCepn.ewodnkzącymt - preze.
pow.szechną uwagę zowróciro zd~wawe1
FiladelfN
w
-.1ę
ro~
W pomi~ałek
ga Związku Praoowlrików E\ektryczn~, Rad.o
m<>Nie
amerykańsk4ej.
priasy
.reakcyjnej
nie
ce
wych i Mechanicrm.ych CIO - Plt%gerokta Zjazd młodzieży ze Stanów Zjednoczonych,
oraz 6łymlego śpiewaka mu.r:zyń6.lt.iego - Ro- Iem utworzenia organizacfl młodzieżowe/, po· gąc pnemikzeć ~lbrzymiego wrażeni-a, ja.kie
wywarła mowa Wallace'a i s.am przebieg Kon· · I w Jl • N z· d
b_e_s_o_n„a_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _P_1_e.ra_1_ą_c_e _ _a_a_ce_a_._a__,_a_z_p_r_zy.;.b,.y.;.J_o_o_k_o_Jo wencj:i na jej ucze-stnikach o.raz szerokich ma- .
&ach amerykańskich, dz:ienniki reakcyjne nazywają 1>pontainlicz.ne owacje, zgotowane W•lla~
ce'owi i Taylorowi - „histerią". Owej „hi11terii". dzi~.nni~ te przeciW6tawiają nekomy „entuzj<lzm , ktory miał cechować obrady poprzebuntują się brytyjscy robotnicy budowlani
dnich konwencji. W ten sposób stojące. na uLONDYN PAP. - Na dorocmej konferencji fas-zysto'W'Skle} działalności. Inne cezoluc~ do sluąach Wall-Street'u pra&a sta.re się storpedozj.edll0<:7.0nego związku robotników budowla- magają się przy=MJ.ia robollnikom 12-dn.iowe- wać sukces Partii Postępowej, a zwrócić ponych Anglii debatowano nad .rezolucją, 06tro go urlopu płatnego, jak również powiększenia nownie uwagę &połeczeństwa na obietnice, za.
brytyj-skq politykę rr.agraniczną. racji żywnościowych dla robotników budowla- warte w programach wyborczych demokratów
!kuytykującą
i repubVkanów.
Rezolucja wyraża za·niepokojenie ::r: powodu nych.
pogarsz.ająąch 6ię 6006wi.ków międzyn,a.rodo·
wych i podkreśla., te je!Jt to wynikiem brftyjFILADELFIA (PAP). -

zakończyła się

W

nledz.ielę

w nocy

konwencja PartJJ Postępowej.

Przeciw polityce Bevina

skiej J amerykańskie/ polityki zagranicznej.
polityki tworzenia bloków, które z,agra.żają po
kojowi świata.

m~rumie ~u~u~y ro~otni~ów ra~1ie[~i[~

Rezolucja ta, imłe5'1.<m.a przez delegate. od·
dz.io11Ju lo.ndyńskiego Elem.ira, zo&tał<I. pod.trzy·
ciągu
mana przez wielu delegatów, ale pod pre6ją
generalnego sekreta,r:za związku .robotn~ków
pięcioletni
wykonało
budJJwlanych Fousetta została zdjęta z ponąd
MOSKWA PAP. - Walka o przedterminowe Z każdym dniem rośnle llczba 11tachanowc6w,
ku dnia.
Przyjęta rostala ?e'!JOlttc}a, domaqajiice. się wylronanle p!OI1u plęcioletnlego 1tala 11ię na/- którzy wykonall plan wy.znaczony do lmdc& r.
wprowadzenia praw 11moż!iwiających roczwój ważniejszym hasłem klasy robotnlczef ZSRR. 1956. Tak np. w Zagłębiu Krzywego R<1og11 t11:o-

Wielu stachanowców - w
plan
roku

By'ły

szef gestapo w Krakowie

generał

SS Teobald Thier

KRAKÓW (PAP). - Dnia 26 bm. roz.począl
si.., przed krakowsklim Sąd.em Okręgowym proCe6 przeciwko generałowi SS, Teobaldowi Thie
rowi, 6Zefowi policji kryminalnej SS :l gestapo
w Krakow.ie.
Akt oskarżenia z.a.rzuca Thierowl, że w cza
5ie &wego urzędowania w Krakowie popełnił
szereg zbrodni przeciwko ludtlrnści. Na 6kute.k
jego zarządzeń p.rzeprowad:z.a.ne były ek6term.inacje, wysiedlania, 11~ztowama i łapankii uli·
ezne. Dysponując pełnią władzy policyjnej ukia.dał on. i wprowadzał ..,, życie bądź z wła-

Komendant Ptas·1e1· Wyspy

stanął

przed

Sądem

jednego
·

fo 300 górników wykonalo /u:t cały plan plęcio
letni. Obecnie robotnił-y 1 rnżyn.ier<>'W'ie wi6lu
dąią do tego, ażeby cale :roklady pracy /uż obecnie dawały produJcc/ę. wysnac.zo..
ną planem na rok 1950.

fabryk

Produkcję wyznaczoną na 1950 .rok daje jui
snej inicjatywy, bądź z polecenia władz na·
czelnych rozporządzenia irepresyjne. Thier po- moskiew6ka fabryka .,Dynamo", która ośmio
pełniał również zbrodlllie sł.o6owania zbiorowej
krotnie przewyi-s:zyła poziom prredwojemiy
odpowiedzialność przez branie zakładników I
wykonywanie odwetowych egzekucji. Podpi- produkcjli, rT.dklady budowy maszyn w Złoto-
Karagam.d7:1e ('Ka
sywał również af.i&Ze z nazwJskami straconych uściu (n.a Uralu), kopalnie
zakładników.
zak-stan), fabryki bud<YWy me6'Z'}'n ,.. A:t.lerbejW pierwszym dn.in rnąm1wy odczytano e.kt d2a!llie, produkujące ma<S.Xyny. połir:tetm. dla
po czym sprowadzoru> personalia
oskarżenia..
Thiera. Dzi5'.lejsza rozprawa poświęcona będzie przemysłu naftowego f.td. Sukcery te ~
pne6łuchaniu świadków, którymi są przeważ umożliwione p."Zede ~ tlzlękJ neronie krewni niewinni.e 6lraa::mych osób.
klef mechanlzacjl proce«6w wytw6rc%1ch.

w

Wówczas z ich twarzy znikł uśmiecll 1
szyper rzucił marynarzowi blaszane pudelka siadały na wysokich skałach.
·
.
Cały wschoilni brzeg 'był wielkim zwil- ko.
Kosicyn zupełnie nie wyobrał.ał sobie, 00
gotniałym śmietniskiem. Kosicyn oglądał
l )
N
( owe a
j~ z .cie~awością? po chłopsku, ~ah!-jąc po- ma dalej robić z „rybakami". 2ył na świ&Na dole dynu1o ognisko. Sześciu półna-1 meWJez:a,Jącego się .morsk1eg<? mierna. Były C!e wszystkiego dwadzieści!l dwa lata, znał
(dalsey ciąg)
gich Japończyków siedziało przy kotle i I t':1 pog11te zardzewiałe beczk!, szklane kule s!ę na ~otorz~, orientował się w kompa_ Zda.je się, !e mowlę po rosyjsku f
- A mnię się nie zdaje. ::'Iłowa. są rosyjskie, po kolei wyłapywało makaron, zerkając na 1ci.ęzarkow w sznurko~y~h siatkach, but.el- SI~, ale mgdy Jesz~ze nie J?rzebywał na wyk1, bambus, strzępy sieci, maty, szkarłatne sprn wraz z J'aponczykanu. zresz14 niedłu..i
sopkę.
& treA 6 japońska.
Kosicyn zdjął z siebie wszystko, prócz kleszcze. krabó~, rozkłada,iące się 'wodoro- go się namyślał. W czystym mundurze w
Szyper spoJrzał nn. młodą r:ft.d~tł twarz aterspodenek i rewolweru. Czuł się tutaj znacz I sty z c1emnym1 cebulkanu na badylach. k.itl~ zapiętym na wszystkie guziki, ĆEuJ
nila i od razu osłabił szkot.
- No·of - zapytał gro.foie Kosicyn, i kii· nie pewniej niż na morzu, chociaż zadra- szcząt1:d wios~, liny spróchniał.e kręgi i że- się Jedynym gospodarzem tej ziemi, n.a
śni{'cia na plecach jeszcze bardzo doskwie- bra "'.lelorybow, pumeks, deski z nazwami które.i rozsiedli się i mlaskali bez ceremo. .
wer znowu pociągnął naprz.ód.
Ląd był bli~l•o, lcc:r. R'.).źm~tlł Rp1e111one bal· rały, a w ustach miał gorzki smak soli. s~tkow, _Pasy ratunkowe, kt.óre jesz~ze nii podejrzani „rybacy". Trzeba było od
wRny nR ka.micniAt·h jes?.eze bliżej. Nie prze- Mimo wszystko był to ląd. Gorący twar- mkogo me uratowały, szorstkie rozgw1a- razu pokazać Japończykom ich właściwe
stając pilnow&ć steru, Kosicyn patrzył ponad dy! Owiany wiatrem, Kosicyn spokojnie zdy, meduzy topniejące wśród wodorostów, miejsce. Tym bart.lziej, te Wielka Ziemia
~szystko mart.we, znajdowała się wszystkiego w odległości
pł.otno po~rowców czapkę sindo na sopkę, znjety swymi 1,l1yślnmi„. spoglądał na jeńców i na morze.
Wyspa była swoja, znana z dawnych wi!gotne, n~czym kawałki l?du, . zbutwiałe dwóch mil · od wyspy.
Szkoda, za wolno się posuwamv. Na pewno burJapończykom icłi wła§cfwe
Pokazać
ta podejdzie do brzegu, ua P"wno: „No, trzy· wypraw. Tut.aj odbywały się. czasem ćwi- płotno pokryte kryształkai;ru so!i.
Ponad tym cmen~arzyskiem bi~lały war- miejsce„. Ale jak? Przypomniał sobie spomaj ~ię'' - powiPdział sam do siebie, napiera· czenia strzeleckie, rwano dziki czosnek,
zbierano w czapki marynarskie jaja mew. s~wy suchych gałęzl. N.aprowadziło. to Ko- kojną mowę i sposób, w jaki KołoskoW'
j'}c na koło eterowe.
Niechaj tam sobie Japończycy szepczą si~yna na. myśl 0 ogmsku,, wysoki~, dy- przemawiał na zebraniach (jedna ręka 7.
- Nie trzeha, Iwan! - krzyknął sindo.
przy kotle - szkuna jest rozbita, a na młiąc~ się sygnale - ogmsku, kt'?r~ ?Y- tyłu, druga w klapie kitla), wyprostował
- Wierni Odczep si('!
oby widoczne o~ stro~r morza w d:;1en 1, w się i powiedział surowo:
. Szyper po~hi<'gł do dr~wiczek. wypr.hnął szalupie daleko dotrzeć nie można.
nocy. Ale gdy się zbhzył do Japonczykow
.
.
.
"'ios!o. Z ka.Juty z wrzaskiem wyskoczyli na
- Hej, starszy! Wyjaśnić załodze mo1e
Od s1.lnego zapa~hu trawy i od. c1~płe: i kazał przenieść gałęzie z brzegu na ich
po.kład Japończycy.
„Kobe·l\laru" szla wpro~t na sopl;:ę _ ciem · go .POW1~trza, ,faluJą?ego nad. kamien!ami szczyt ~óry. nikt się nie ruszył z miejsca. rozporządzenie. Jesteście teraz na bezludchciało. się .spac. \~łozyws~y wilgotny Jes~- Szyper nie chciał nawet podzielić się zapał- nej wyspie. To, po pierwsze... Ziemi tutaj
nozieloną, kędzierzawą. nfrzym baranek.
mało, a ta, która jest też nasza, radziec•
Rzucono kotwicę. .A.le szkuna zwrócifa się cze .. ~ntel i ~podme Kos1cyn postanowił kami.
Skosi mo warakrimasen - nic nie ro- ka. To znaczy, że porządki będą również
już do brzeiru burtą, dnem nrlerzała o kamie- obeJSC wzdłuz brzegu całą wyspę.
takie same. To ;tńa!lłlY. Bez pozwolenia nie
Naiwny pomysł! Zaledwie nogi dotknęły zumiem - powiedział śmiejąc się.
nie. Przez burtę, chrobocząc żwirem, spłukując
Siedmiu r~ baków, sapiąc i mlaskają::, wolno się oddalać, żadnych kawałów nie
piasku, odrazu poczuł jak osłabł, jak go
Judzi, przelewała się woda.„
Była to Ptasia Wyspa - niewielka kup3 bolą wszystkie mięśnie i błagają o zmiło- jadł0 makaron. Zdążyli ściągnąć ze szY..u- urządzać, zacnowywac się rozumnie i przepiasku i k"Amieni pośród ciemnej ponurej wanie. Wyczerpany kołysaniem, Kosicyn ny i ~chow~ć pod wodorostami skrzynkę z strzegać porządku. W przeciwnym razie wody. Kosicyn zrozumiał to jak tylko wze- gotów był wyciągnąć się u podnóża spoki. makaronem i kilka paczek i;·1charów i te- będę karał jako komendant z całą surowoszło słol1ce i rozpędziło mgłę, a za cieśniną Co? Położyć się? Mocno się uszczypnął i raz spoglądali z szyderstwem na głodnego ścią.„ Czy są jakie pytania?
odpowiedział szybko sindo Tak, nwrynarza.
ledwo powłócząc nogami, poszedł dalej.
ukazały się pstre góry kontynentu.
- Nie rczumiem - przetłumaczył z go- Jesteście komendantem? Dobrze. W takim
Była to wyspa bez strumieni, bez drzew,
Ze szczytu sopki widać było wszystko:
razie zarządźcie, żeby nas odżywiano. Po
brzeg otoczony szumiącą falą pas żwiru i bez cienia, wyspa porosła szorstką roz- towością sidno.
Kosicyn spochmurniał. Mógł obejść się pierwsze, ka.sza z ryżu, po drugie, ry~ po
wodorostów, pale z mokrą bielizną, nawet wichrzoną trawą. Mieszlrnły tu jedynie
muszelki na dnie przewróconej „Kobe-Ma- ptaki. Czarne, tłuste nurki odrywały się od bez wody, bez chleba, ponieważ dotyczyło trzecie, kompot, dobrze?
Spojrzał tryumfująco na Kosicyn&, & za
ru". Szeroko i swobodnie oddychało mo- wody i, z trudem przeleciawszy jakie sto to j~o osobiście. Ale zapałki... Ognisko
rze, liżąc martwą szkunę. a na wysokicl: metrów, wlatywały do dziur przebitych w powinno płonąć. Zapytał bardzo spokojnie, nim, nie orzest.aiac żuć. wybałuszyła oczy
1cała zało~
bałwanach połyskiwały jeszcze tłuste pla· zboczu góry. Mewy wznosiły się wysoko, zmrużywszy oczy:
to. c. n.L
......., Znó~ mi~lisz jez._o~~ ·N9_?J
kołyisza.c sie na !SIJreżyą_tych..... skrzydłach.
my ropy naftowe] i kołysały ~ię maty.

! śmiało biły się w powietrzu i tylko z n:ad-
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M~PI~~~~~='!~~~~~i~„.•
Francii
a
amerykanizaci
Dalsza
kapltulacJI przed
Andre Marie tworzy
1~m ~:~~ą.. Wiecsorem

kapitałem

rząd

Andre Marie, przedstawiciel manj, liczącej zaledwie kilkudziesięciu posł6w w
parlamencie, grupy radykałów, tworzy nowy rząd francuski. Będzie to najbardziej
prawicowy rząd we Francji od czasu wyzwolenia. Mówi o tym dostatecznie ~ego
skład. Do nowego gabinetu mają wejść tacy politycy jak „grabarz Francji' Paul Reynaud, przedstawiciel skrajnie prawicowej partii PRL - Daniel oraz oficjalny przedstawiciel grupy gaulistowsk iej - Christaens. W rządzie premiera Marie maJą brać ud7iał najbardziej reakcyjni ministrowie poprzedniego rządu, jak
Schuman, Moch, Rene Meyer i Teitgen 01 a.z b. premier Rama.dier i Leon Blum.
.
.
lu_m odegrał. decyduJącą '.'.olę w osta;t- j cza :utw~rzeme ~owego rządu~ ba!dzieJ od, Ul!11 kry~ys1e rządow:ym. i ut~o!.Zemu powu~d:tJącego mt~r~so~ Wielkiego ka.piotec~eJ noweJ, a_rcyrealiC)'J.neJ koalicJt :rzą- fału i Jeszcze bardz1eJ mż dotychczasowy,
doweJ. Powodem do ob!l-lema poprzedniego posłusznego rozkazom, płynącym z War~ądu S_ch:uman~ posłuz:-,.ła rzeko~a opozy- szyngtonu.
~aden demokrata we Francji, albo poza
CJ~ soc1:1l;skw I radyl~"}6w przeciwko nad
n:~ernyi_n w.vuatkom WO)Skowym. W rzeczy Francją nie żałuje oczywiście ostatniego
rządu Schumana, który smutnie się wsławił
w1stosc1 był to tylk~ prelfk~t.
Przyczy~y C!'t;'łfmegu kryzysu rz,ądo:vego swoimi krwawymi rozprawami z francuską
odnosiły się znrO"IĄ'IJ.O do spraw polityki weFrancji.
wnętrznej, jak i zewnętrznej
tł
to wyraźnie Leon Blum, pisząc
Stwierdził
niedawno, że należy rozszerzyć dotychczasową większość rządową w parlamencie.
W6zechzwiązkowy Naukowo _ Badawczy InRozszerzenie to miało oczywiście pójść po
linii przyciągnięcia do wspó;prncy skrajnej stytut Węgla przy Ministerstwie Przemy&łu
Węglowego Okręgów Wschodnich zakończył
prawic)', do gaullistów włacznie.
Nie trudno zrozumieć, dlaczego właśnie niedawno doświadczenia z zastoMwaniem oś·
teraz konieczne stało się dla burżuazji. fra.n wietlenia luminiscującego w kopalniach węcuskiej rozszerzenie reakcvjnej koalicji rzą gla. Kilka kopalń zaopatrumo już w lampy
. dowej. Zbankrutowana „Trzecia Siła" nie
była już więcej w stanie rządzić bez zdccy- CziitelnlCQ pl§Zą
dowancgo i konsekwentnego l>Oparcia skra,j

B

sw,. a o dz,. enne w ko paIn ach

ip:zae~~~!~d;e~~az~l~n~ę~~l~
:iJvr~v:c;o
k~ej ofensywy przeciw prawom i warunkom

tego dnJa •potJta-

- Q> 11ychad w .tollcyl - ~taleom.
klasą robotniczą. Trzeba jedz\ak zda6 l!IObie
- Nie wiem - odpGrl Kazio, oo!ero/qc poi
sprawę, że w nowym rządzie, który tworzy
obecnie Andre Marie, zjawiają się obok naj- s czoła. - Doprawdy, ale wfem. Ta.kl, rosubardziej reakcyjnych ministrów poprzednie miesz, upal.„
To ,,odkrywcse'" wyjo.łnlenJe IW bardlO
go rządu, takie postacie, jak Paul Reynaud
mnie zadowoliło.
i przedsta.wiciele gaullistów.
_ Upal upal~m _ sauwatykm w ton!• raOznacza to, że w Francji tworzy się rząd,
którego zadaniPm będzie jeszcze bardziej cze} men tors.kim _ ale prieclei mJałe§ w War
przyśpieszona amerykanizacja Francji. je szawle coś zalatwM, widziałeś alę s kim.A, rosś
szcze ba.dz:,Pi bfzlitosna walka z francuską
klasą robotniczą i je.i demokratyczi;ymi zdo mawiale ··•
- Tak /etJt - potwlenbll Kaslo - .ll1Gll
byczami, jak systemem ubezpieczen społecz
:iych, 40-to godLinnym tygodniem pracy itd. rac/ę, kupę ,znajomków wldZ'ialem, ale rozmoNAkazuje to wszystkim ludziom pracy we wa .z nimi jakoś alę nle kleiła .••
- Spleszyll aię pewnie' - wtrqcllem doFrancji wzmożoną czujność i jedność dh
przeciwstawjenia się r:&nom reakcji do nrze myślnie. - Nle mieli CMSU'
- WłaAnfe - kiwnql glową JCazJo. - Zukształcema Fr~mc51 w lrnlonię kapitału ame
pełnie nie mie!f czasu. Ot, apotykam np. ~
· J.C.
I"lkait"ldego
czelnika Paplińskiego. _ Dzień dobry - m6·
wię _ panie Euge.Jl>fuuu. _ Zatrzymał ,Alę b.

alych-0.ćr

niechętnie.

1"

t. zw. „światła dziennego". Zasto6owanie ~wia

tła dziennego w kopalniach stanowi obok me li
chan!zacji zasadnic-zych procesów wytwóra:ych poważny krok naprzód w dążeniu do
zapewnienda gómikom jak najlepszych warunków pracy.

- pytam. - Pogo- Co
da _ odparł nleclerpllwie. - Nareucle, panie, pogoda. _ To wiem i bes pana - ueklem
- ale co poza tym' - Paplińslcf samla.st odpowiedzieć, popatrzył na niebo. - O, o - rzucił z niepokojem - wldzi pan: chmurka' Pewnie będzie deszczr - Nie będzie - burknqlem
- na pewno nie będzie. - Taa.1<1 - uciesiyl
się naczelnik. - No, to do widzenia. Idę•
~ Dokąd,
_ Czeka/-no _ pnerwal JCm:Jo _ JIQlCJS

bezkarnie hula pasek owocami i J. arzynamr? i;t~e~ei~~~~E1~J!~E::::JJ~h?tci~
Dlaczeno
S

I

--r

go zatrzymałem. - Co alę atalo, - apytalem
inna położyć tamę spekulacJ·i
„
• ICZOSC
Sp O, Id Zie
bytu mas pracującvch. Jaskrawym tego wy
zdziwiony. - Odcisk paina piecie' - żaden
W
razem były ostatnie wielkie strajki pracow
Dlaczego w sklepach prywatnych kilo- górowanych cen na te artykuły, dowodząc odcisk - tachnql się Ma/erancwlcs. - Słońce
ników państwowych. które groziły sparalitowanfom całego aparatu państwowego. z gram ogórk6w kosztuje od 160 - 200 zł., 'słusznie, .że przyczyną tego jest handel' mnie piecze, każda chwila droga, a pan tu c.Mlł
Jrugiej strony, również ~merykanie nie kiedy kilogram ogórków w cenie hurtowej łańcuszkowy uprawiany przez pośredników zabiera„.
OczywlAcfe, po!egnalem go wobec tego b.
ukrywali swego niezadowolenia wobec niedo wynosi od 50-70 zł.? Analizując ceny i a,Pelując do instytucji, spółdzielczych i
statecznie szybkiej, ich zdaniem, marshalli hurtowe warzyw i owoców musimy stwier- panstwowych o ukrócenie apetytów po- chłodno, s czego slę wyrafole ucieazyl i pozacji Francji. Nie ukrywali oni również dzić, że sektor spółdzielczy i państwowy średników i przeprovvadzenie zakupów mknął rączo w stronę tramwa/u.
_ To aamo _ clągnql Ka%.lo _ mJalem s
swego niezadowolenia z powodu wahań, ja- nie opanowały źródeł produkcyjnych w wprostu źródła oraz rozprowalizanie i~h po
kie ujawniły się ostatnio w rządzfo francu- terminie. Nie wykorzystuje się Spółdzielni przez sieć swych sklepów bezpośrednio do I Innymi znajomymi na ullcy 1 w paru urzędach.
skim wobec awanturniczej polityki amery- Samopomocy Chłopskiej, które mają moż- r~k konsumentów. Sądząc, że rozporządze- SpoglqdalJ w niebo 1 tegnali mnie crym pręn?ść zorganizowania sk~pu wa:zyw i .owo- nie Prezydenta Miasta Lo?zi, na mocy !rtó- dze;, bo się bardzo §pleszylf.
kańskiei w sprawie Niemiec.
_ No to bardzo pięknie _ powledzlalem
w takiej s:Vtuac.ii dojrzał ostatni krvzys cow wprost od ogrodników i rolników. rego będą czynne w Lo~! trzy targowiska
rządowy we FrancJ1, a Leon Blum, najbar- Sytu~cję tę umie~ętni.e wykorzystali hur- hurtowej sprzedaży .owoców i warzy~ (na do Kazia'_ znaczy i/ę, Jest w Warszawie
.
dziej autentyczny rzecznik interesów mono- towmcy warzyw na Zielonym Rynku, któ- Placu N1epodległosci. na Placu Zwycięstwa tempo
_ ·T t :t _ odparł Kazio _ale w tym wy.
poli amerykańskich, podjął się, jak to si.ę rzy w ~.akupie i zbycie rozprąwadz~ją., wa- i .PrZY: zI?i~gu ulic Wo,isk.a Polskiego i. L:;ijuż stało „rozszerzenia podstawy rządu w rzywa ! owoce w 95 procentach. Juz nieraz g1ewmckię,.µ_ przr.i::zyn1 się, do u.zdr<;>wie~~ padku ~s,e w WarszawJe _ Wisła.
l
ze społdz1elczosc
tego hanam. Wierzymy,
podnosiła prasa alarm z powodu zbyt wy- ukróci
oznarzeczy
gruncie
w.-..;.
co_
a_
parlamerrcie",
rozum.km - neklem z dzJwlony - Nie
i owocami
warzywami
_ _..;.__________________
_..;._
___
_ _ _ _..;._
.;...
1
przez bezpośredni skup warzyw od produ- c6:t to ma za związek,
ln,eroelncle na.1zuch C7ętelni•ów
- Bardzo duły - wyJ<!AnR Kazio. - Wklcentów i przez uczciwą marżę detaliczną.
Uprzystępni to ludziom pracy zakupy tych fole nad Wisłę §pleszył się Papliński, MaJeratak potrzebnych organizmowi artykułów. nowicz, Zyslak, Kowalski Jtd. Kąpa~ slę J opaJednocześnie należało by zwrócić uwagę lać. Rozumiesz: wielka woda, pogoda, urzędo.
. .
. • .
.
.
albo um!~scić P?p1elmczki w wagonach władzom Powszechnej Spółdzielni Spożyw- wać szkoda.
Przed k1l~oma. mi~s1ąca!Dl wprowadzono
•
Obywatele! Cieszmy 1lę, łe' ł6df rtłe Jeły
ców, aby poleciły kierownikom sklepów,
na tran;wa1ach łodz!tlch nułą dla palac~y albo zabronic palema w ogóle!
Sam jestem nałogowym palaczem, ale aby posiadatt na składach warzywa i owo- nad Wisłą, Pilicą, Sanem lub Bmrq. Spraw-btowacJe .. ~ ost~tmm do~zel?nym wagom~
uważam, że obecny stan w owych wago- ce w dostatecznej ilości, co ułatwi ludziom ność urzędowania, powiedziałbym, przez to.. .u
woln? pahc. Tysiące pasazerow „palączch
~rzyJę!o. to zezwoleme z. prawdzi~ą. P•ZY- nach dla palących" jest nie do utrzymania pracy zaopatrywanie się w te artykuły w nas fest większa. Co „pflnlejst" urzędnicy nJe
mają gdzie na plażę w godzinach pracy prysklepach spółdzielczych.
Jemno~cią. Przed wyd.aruem. takiegą „~e- na dłuższą metę.
E. Tam.
skać„.
"(Bit)
J<1/ft Sa.dmoski
zwo~em.a" trzeb~ było Jedna~e ,Pomyslec o
popielmczkach l poumieszczac Je w wago- 11111111un111111111111im1 1111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
•
na.eh dla palaczy.
:Bo jakiż jest obecne skutek tej miłej
„in owacji" ?
.
Wagony doczepne „dla palących" przedstawiają dziś zbiorowisko śmieci i niedopałków. Poprostu obrzydliwość bierze pazdolności
trzeć na wu~trze takiego wagonu.
Zdarzaią się równeż •• kulturalni" palacze,
(Od !ipecjalneqo UJqslannlha .-Glosuu}
którzy „dla żartu" otrzepują popiół z papierosa na głowy podróżnych, a nieraz WROCŁA w - w lipcu.
aby oświetlały 'fYCZerpująco i wszech5tronnie wych. Wymaga wielkiego wysil'ku umysłow•
Wystawa Ziem Odzyskanych jest swego ro określone problemy i ilustrowały w sposób go i nawet pewnego zasobu wiadomości podpoprostu za kołnierz tym, którzy mają
stawowych.
dzaju wyiątkiem w porównaniu z innymi tego przejrzysty pewne tezy.
szczęście mieć „siedzące miejsce".
Ale j-ak.że zajmujące 614 te przechad.zk4 po
Co gorsza bywają również dowci.pnisie, rodzaju imprezami w Polsce.
I dlatego naiważniejszą część Wy-stawy W znacznie poważni ejs:z:ym stopniu operu- teren A otrzymała może niezbyt su:zęśliw1t, a- obszernych pawilonach Wy5tawy. Jak pomyczasem w stanie mocno podchmielonym,
którzy poprostu wypalają towarzyszom je ona symbolami, środkami artystyc-znymi, f:il le prawdziwą nazwę „Wystawy problemowej". słowe są graficzne rozwiązani.a, znalezione
dla wieiu trudnych do przedstawienia zagadpodróży dziury w ubraniach, korzystając z mem, mapami, planszami. ilustracjami i tabli** •
cami.
Wystawy, choć ni€ń 1
zwiedzanie
Rzeczywiście,
niemożliwego wprost ścisku.
Co krok stajemy, -zdumieni !miarośdii myArgumenty mateńały zgrupowane są tak, bardzo przyjemne, nie należy <lo rzeczy łatDyrekcja naszych tramwai musi wybrać
śli twórc.ów Wystawy, kh mwencjii. 6'terokoI
.;..___...,________________________.._________
za50bem arguś<:ią horyzontów myślowych,
l11odeD1 noszqch ar~ąhulóUJ
mentów.
Bo też Wystawa Ziem Odzyskanych nie
jest dziełem jednego człowieka, jest. ona owo-
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spekulację

B rUd y w wagonach dla paIaczy
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czego

możemy być

Wystawa ZO wyrazem

Łódzka

dumni

twórczych naszego narodu

• • •
zba Lek·arska wy1asn1a
l

cem pracy wielkiego zespołu Judzi - robotnl·
ków, rzemieślników, znakomitych uczo.nych
do świata Jekar- f artystów. Smiało można Mryzykować twierdzenie, że prawie wszystko, oo w kraju na-

je się po to, aby móc w ramach istniejącej ilo-1 lać zaufa.nie społeczeń.stwa
Do
Naczelnego Re<laktora „Głosu Robotniczego" ś<:i łóżek szpitalnych racjonaln.i e ob;;łużyć mia sk.iego.
Dane dotyczące zajśda między dr A. Hor- szym reprezentuje twór<:zą myśl, brało w ten
sto, a nawet i województwo.
Ob. ftd":'ard_a Uzdański ego .
.
Posta.w a leka·r za dra A. Horba<"e"\\'ic:za wo- bacewiczem a dyżurnym lekarzem szpitala na czy inny sposób udział w zorganizowaniu tej
Piszę w odpow1edz1 na artykuł um1es~cwny
przez Ob. Redaklora w „Głosie Robo~czym bee dyżurnego lekarza, w obecności obcych Ra<logoszczu, dr~m St. Flakiewiczem, są skru- wspaniałej imprezy. .
I to, że nasza intellgencja pracu/qca w spoludz.i była - naszym zdarnem - nie tylko nie pulathie zebra11e prze.7 Izbę Lekarską i przez
20 bm. po~ tytułem „Kapturow_e Sądy .
. J~k°. wt~e:preze6 Okręgo~eJ I'Zby Lekar· słuszna - ale demagogiczna.. Dr Horbacewicz Wydział Zdrowia Zarządu Miejskiego. Ws.zyst- sób tak gromadny, ofiarny i szczery wzięła uskieJ ŁodzkieJ, która w spos.ob . tak gwałtowny przekona,ny o swej słuswośd me postarał s.ię kie moie twierdze.n.1a w sprawie powy-is.zej są dział w pracach przygotowawczych do Wyslazostała zaatakowaina w powy~szym artykule, rozstrzygnąć tej sprawy ani z dyrektorem szp1 pooarte dokumencaill:l dostępnymi dla Redakcji wy Ziem Odzyskanych uważa~ nalefy za /eszz~uszonv; 1estem zaprotestowac przeciwko for tala, ani z Wydz. Zdrowia, i nie porozumiał się „Głosu Rohotniczego". O wynikach clochodze- cze jeden triumi demokracji ludowe/ w Polsce.
• • •
. nawet z Ubezpieczalnią Społec:z.ną, z ram!enia nia dyscyplinarnego w stosunku do doktorów
mie 1. tresc1 teg~ artykułu.
Cóż dziwnego, te ktoś z "kolegów porównał
Jezeh ch?dZ1 o s~ołeczeństwo, o $Ze~ok1 e której wykonywał &woje funkcje ja.ko· lekarz Horbacewicza ! Flakiewicza Sz. Redakcja zoWystawę Ziem Odzyskanych z książką, która
masy robotnicze Łodzi, to musz'! one być i.nfo~ pogotowia. Doprowadzanie takiego nieporozu- stan ie dodatkowo poiformowana.
żałuję bard.z.o, że Sz. Ob. Redaktor nie uwa uśwladami<t i ua:y?
mowane prze.z prasę w &po-s?b rz~czowy 1 mienia do skandalu public:z.nego na łama<"h pra
Pogląd ten jest całkowicie słuszny. Trzeba
ob_1ektywny._ Zdmwa kryty~a _nigdy me za_szk_o sy wskazuje na brak dyscypliny społecznej dr żal za stosowne otrzymać ścisłych danych u
?z1, a prze~wn..e przy<;zyna się do poglęb.ema Hwbacewicza. Cóż sądzić o niezliczonych skar czynników bezstronnych przez porozumienie i by jednakże dodać, te jest to książka, która
S':'f1ad?mośc1 i do r_acio~alnego __ustosunkowa- gach. często jakże mało uzasadnionych, które autorytatywną instvtucją, jaką jest 17.ba Lekar uczy w sposób tak szybki, dokładny, wszechnia s1ę do wszys~1c~ m~ytuci1 gwa_ranruią- napływaj!\ od obywateli masowo do Izby Le· ska lub Mieiski Wvdział Zdrowia. zanim rzu- stronny i przekonywujący, jak żadne chyba
cych now_e f?rmy _zyc1a w odrodzone] ~emo- ka.rskieF Jakby wyglądał świat lekarski, gdy- cił trk ciężkie oskarżen,ia na łamach swego po dzieło na świecie.
Argumenty i fakty, pnytoczone pnez twór
prasę codzien- czytnego pisma.
krat_r~.zne.i ~Jczyzme .. Szac~nek dla tych mst_y- by wszystko to opLeralo 1>1ę
Prof. dr med. Jerzy Jakubowski ców Wy-stawy, wchłaniamy wszy6tk1mi n~eotuc1: Jest tez :va.r:unk1em s~ł'( na&Zego ustroi~· I ną?
mal zmysłami i całą naszą świadomośc!ą 1 to
wice-prez.es Izby Lekarskiej
. Wyp adek, l~L kmiał Pmieire,_ pdrrzeAdst~~~ I Niejeden lekarz, który nie potrafił wylejest może główną przyczyną, że Wvstawa
* •
myć chorego doqo.rywającegu z p-Owodu raka
· .
&l ę na~ 1ępuiąco. ~. arz ogo ?Wta,
Ziem Odzyskanych wbija się w pamięć" -iwie•
bacewicz zakwahf_:kował n1esłuszn: e_, 1ako czy gruźlicy, niejednokrotnie byłby zakwalifi·
OD REDAKCJI: Z zadowoleniem stwierdza- dzająceqo mnóstwem, w pierwszej chWill C7ęprzypa<lek_ nagły ~ue.zn~cz1:1e o?ostrze:i1e prze- kowany jako morderca. A jednocześnie ileż
wlekłej ~1edomog1 krązemowei.. Dyzurny le- wyroków skazujących na lekairzy wydają sądy mv, że Łódzka Izba Lekarska zabrała wres7cie sto niedostrz:egalnych doznań, a w kon6 ekwen
karz &zp1tala na Radogoszczu,. me _będącego o- Izby Leka!'Sk:ej za nieodpowiednie. lub nieety· głos w sprawie, po.ruszanej na łamach trybunylcji pozostawi·a na zaw-sze niezatarte wra'Żeo. 1 ·e.
Możemy być dumni, że w czwarty::n roku
na-szych czytelników, jaką stanowią „Jnterpew~go dnia w _ostrym P?gotow1:i, nie miał obo· czne ustosunkowanie SH~ do swoich iadańl
lacje naszych czytelników". Można nie wątpić, niepodległości, a w trzy lata po powrocie na
wi<tzku w ogole przy1mowama nanlycb wyKażda skarga wpływająca do Izby Lekar- że wystąpienie nasze mogłoby nie Il.06ić tak Ziemie Odzyskane udało się nam, ku podz!wo·
padków, a tym bardziej wyiej wym ienionego.
Za orqaniz.ację dyżurów poszczeqólnych szpi- skiej jest skrupulatnie rozważana przez Zarząd ostrych_ form, gdyby Izba Lekarska wcześniej wi naszych przyjaciół I... wr~w, stworzyć
tali odpowiada Wydz. Zdrowi.a Zarządu Miej- Izby, z.anim trafi de Sądu Dyscyplinarnego. wystąpiła z wyjaśnieniami, a nie po a:terech arcyd~eło, które jest żywym wy.r.azem zd'Jlnoskiego i od niego płyną instrukcje dla poszc-ze Izba Lekaffika ma za zadanie czuwać nad po- miesiącach. Czekamy na wyn.ilr,I dochodzenia śd twórczych naszeao na.rodu. na6 :z:ego gen1u„
w: i.. _,
aólnych dyżurnvch lekarzy. W5zystko to dzi•- ziomem etycznym lekany i jednocześnie utrwa i. merytoryczne wy-świetlenie &prawy;
1 1.z11 na.rodoweao.
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prania i szycia. Przygotowywano się do
wielkiego święta. Cała ludność okolicy jednocześnie wylec miała w pole, dla każdego
było to więc wystąpienie publiczne, o którego przystojność, a nawet i niejaką wykwintność bardzo dbano. Kobiety dłużej niż
zwykle przesiadywały nad brzegiem rzeki,
stukami pralników napełniając powietrze,
a pranie to jeszcze popra~riały dopóty, dopóki płóciennej odzieży męMw i braci nie
nadały prawie olśniewającej białości. Otwie
rały one skrzynie i wydobywały z nich najlepsze na domowych krosnach z lnu i wełny wytkane ~pódnice.
Kiedy na drodze rozległ się turkot kół
i gwar urywanych głosów, a czasem nawet
zapanował ścisk wymijających się wozów
- nad polem, mrowiącym się gromadkami
żniwiarzy, wśród upału i blasków słońca
stała się wielka cisza. Gromadki żniwiarzy
zw~lna _lecz nieustannie posuwały się w ;,óż
W porze ~niw, na tej rozległej równinie n.ych kie~un_kach. Czase.m tylko wzbi~ał
ziemia wydawała się złotym fundamentem, s1ę nad mmi wybuch śmiechu lub poWJedtwigającym błękitną kopułę i okrytym
ruchliwym mrowiem drobnych istot. Właś
ciwa barwa ziemi ukazywała się tylko tu
j ówdzie, na drogach porosłych rzadką trawą i na wcześnie zaoranych szmatkach
pola. Dojrzałe zboża płynęły gorącożóltą
lawą, która miejscami wyginała się w zaglę
bienia okryte również gorącożółtym ścier
niskiem.
W tych to zagłębieniach - rozszerzając
je coraz i okrywając wypukłościami zżę
tych snopów, mrowiły się drobne, ku ziemi
schylone istoty.
„KOCHANY PROMYKUlu
Ulewą żaru błękitna kopuła oblewała ich
Po krótkiej rozmowie z Heleną Rysiówną
zgięte plecy, a gorący ten oddech nieba postanowiłyśmy napisać do Ciebie „Promyskraplał się na ich twarzach i spadał na ku" i podać swe „rady" co do treści „Promyka". „Promyk" od dawna v;rychodzi
ziemię deszczem potu.
tylko na jednej stroniczce (z powodu braku
Na rozleglej przestrzeni pola tnlwiarze papieru) i co tydzień, a naszym zdaniem,
wydawali się rojem istot ruchliwyc1t i róż- powinien wychodzić co dwa tygodnie i na
nobarwnych. Wyglądało to tak, jakby ma- dwóch stroniczkach. Wtedy jedną stroniczlarz jakiś gorącożółte tło bez ładu osypał kę moż~aby p_oświę?i? st&:rszej mł<?dzi~ży
kroplami różnych farb. Biała i różowa _ sz~olneJ, a m1anowic1e,. 0~1sywać mektore
. ·
B ł t. k
dzieła naukowe lub zyc10rysy uczonych
przemagał wszystk Je ~ne. y y o OSZU1e i wielkich ludzi. Druga stroniczka mogłaby
mężczyzn l kaftany kob.ret.
.
być poświęcona dzieciom młodszym, a więc
Przez parę tygodni, poprzedzaJących podawać jakieś ładne bajki lub ciekawe
porę żniw - we wsi panował wielki ruch opowiadania. Wtedy zarówno z młodszych,
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Ptasie jarmarki

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

PRZEBUDZENIE SIĘ ŻYCIA ,
Wysepki te budzą się z zimowego snu
wcześniej, niż za.zieleni się uboga
roślin
ność północy.
życie wnoszą

tu ptaki. Nadlatują przede
wszystkim w olbrzymich ilościach kajry,
z upierzenia, kształtu i ruchów dziwnie
przypominają
pingwiny. Mają podobne
czarne fral:.i, białe kamizelki i niezdarnie,
powoli poruszają się na lądzie. Kajry przebywają też na wodach Dalekiego Wschodu
i gnieżdżą się na kamienistej wysepce u
wschodniego brzegu Sachalinu. żyją tam
w zgodzie i przyjaźni z tłumem fok, które
z niewiadomych ludziom powodów, obrały
sobie właśnie tę skalną wysepkę, jako
miejsce spędzenia letnich wakacji.
W „jarmarkach" biorą udział nie tylko
kajry. Przybywają tam czajki i inne ptaki, ::t wśród nich polarne kaczki - edredony, niezmiernie cenione ze względu na nietaden .z najpopularniejszych ludzkich bywale ciepły, lekki puch.
jarmarków nie gromadzi takiego mnóstwa
Przez rHugi czas ptaki na siedmiu wysurzestników, jak słynne jarmarki lltasie. pach rządziły się same, a ludzie utrudniali
Odbywają się na wyspach dalekiej północy, im tylko życie,
niepokojąc je i niszcząc
wśród skał i ubogiej roślinności tundry.
przez bezplanową i rabunkową gospodarkę .
Czas ich trwania - to krótkie lato pół
PRACOWNIE NAUKOWE
nocne, a miejsce zebrań - kamieniste WY·
Wladze radzieckie WYdzieliły owe siedem
bn.eie siedmiu prawie tmstvnnvch. małych

trzem przeleciało głośno wykrzyknięte imię,
stado wróbli zerwało się z krzykiem, tu,
tam, ówdzie szybko migały stalowe błyskawice sierpów.
Wozy jedno i dwukonne, zbaczając z drogi, bez szelestu tocząc się po ścierniskach,
stawały w zagłębieniach otoczonych lasem
nietkniętych jeszcze zbóż, owady ćwierkały, czasem przelękniony ptak trwożnie zaś~ergotał, a wszędzie szeroko, jak okiem
zaJrzeć i . uchem zasłyszeć, płynął w polu
suchy, meprzerwa.ny szelest poprzecinanych i na ziemię kładących się kłosów.
Parę godzin do zachodu słońca brakowało. Lekkie, przedwieczorne wiatry muskać
poczęły wierzchołki niezżętych jeszcze zbóż
i urywanymi a.k.ordami szmerów wtórować
~emu suchemu, nieustannemu szelestowi,
Jak~ wy?av.:ały łamiąc się pod sierpami klosy. i. z .ziemi podnoszone snopy. W tym szeles.cie 1 W tych s~erach P?S~cie miwiarek
rómobaryvne, m1lczące, niskie, wysmukłe,
przy~adz1ste, .prostowały .się co chwila i, w
t:ył mec~ odgięte! podnosiły w rękach garśc~e dł:igich, klosis~ych ło~yg, które na rozc~ąg~iętym powrósle złozywszy, znowu do
zi.emi przypadały. Czas~n:i ta lub owa szyb
kim ruchem rękaw odziezy po spotrćałym
czole. przesunęła lub odetchnęła głośno. Do
stóp im razem z kłosami upadały różowe
k~ko~e, I?~nsowe maki! siwiejące bła':'atk~.
Niskie, liliow~ groszki, dI"?bne. rumianki,
kosmate kotki z~~taw.ały metk.męte wśr?d
o~trych kole.ów. sc~erm. ~pod ic~ rąk ~nekiedy wznos~ się i w powie~rzu igrał biały
puch prze~witlego. brodawnika.
Prz~d mmi, o ktlka czasem kroków zry\Val się ptak spłoszony i przelękniony, lo-
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tern przerżnąwszy powietrze, nie wiedzieć
gdzie - w gęstwinie zbó.t jeszcze stoj!łcych
przepadał.

Wieczór zresztą nastawał. Za rzeką słońce połową ognistej tarczy iskrzyło się nad
borem. Ostatnimi promieniami jego przeniknięty kołami wozów i licznymi stopami
kńrzu poniesiony, złoty tuman owijał znowu długi szereg domostw i ogrodÓ\V, potęż
ne grupy drzew rozłożystych, splątaną sieć
płotków i ścieżek. Biały pas drogi i wezystkie ścieżki, wąskie przejścia między śclana
mi świerków i stodół napełniły się powracającymi do domów ludźmi i zwierzętami.
W powodzi pozłacanego pyłu, gromadnie
przesuwały się, krzyżowały się z sobą, ukazywały się i znikały barwiste, kobiece ubra•
nia głowy w czepkach, chustkach i warko·
czach, twarze zmarszczkami okryte, mizerne, smutne, lub rumieńca.mi kwitnące i pomimo przebytego dnia ciężkiej pracy, w we.
solych UŚ..'lliechach ukazujące perłowe rzę
dy zębów, ale wszystkie ciemną brunatnoś
cią ogorzeliny obleczone i wszystkie lśnią
ce od potu. Powietrze huczało od gwaru ich
głosów, od ryku krów, beczenia owiec, turkotu l~ół i szczekania pSÓ\V. · Słycha~ było
głuche, ciężkie postękiwania kobiet, usiłu
jących prostować zbolałe plecy pod odzieżą,
na której ciemniały mokre plamy potu.
Słychać było chichoty dziewcząt, którym
niesione sierpy nie przeszkadzały układać
małych wiązanek lub wianków z ~erwanych
po drodze kwiatów. Słychać było cienkie
głosy dzieci, wybiegających na spotkanie
matek, swawolne krzyki podrostków i gdakanie kur,grucha.nie gołębi i pianie kogutów.
powiedzieli się jeszcze i inni czytelnicy oraz
przyjaciele ,.Promyka".
Jak przeszedł Wam egzamln 1 Gdzie;
spędzacie wakacje?
Reda.kt<)r""

KOCHANY PROllfYKUf
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Ksiiµ,.
ka p.t. „Piętnastoletni Kapitan" już jest
moja, gdyż dostałem ją na imieniny. Ale
teraz mam większą radość, bo zdałem do
piąte; klasy i to bez żadnego dostateczne·
jak i starszych czekałby ze zdwoJoną cie- go. Kończę już mój liścik. Proszę o odnokawością, co tam „Promyk" ciekawego wiedź. Zasyłam serdeczne ukłony dla całej
redakcji.
i miłego napisał.
Jeśli nasze ,.rady" będą dobre, prosimy
Jerzy Walczak - J,ódź
Cię „Promyku", by doszły do skutku. Serdeczne pozdrowienia dla całej redakcji zaODPOWIEDZ
syła.ją
Brawo, Jureczku, dzielnie si~ spisałeś.
.Jadwiga Piwnicka
Same „czwórki" (a może i jakaś piątka?)
i Helenka. Rysiówna.
to pię_kne stot?nie. Wypada życzyć Ci tylko,
bys me gorze] zdał na przyszły rok do k!aKOOHANE pzI~\yuS~ ! .
sy 6~ej. Co b~dziesz robił w czasie wakacji?
. R~da Wa~za wyd!l-J~.mi się c~łkiem mezł~ I N!łp1s:; mi co~ stamtąd i w ogóle pisz troch~
i o. ile. '!' ciągu na.i»li~zych kil~u tygl!dDI w1ęce.i . o sobie, kolegach, i:odzinie. Skła·
obJętosc ,.Promyka me zostanie pow1ęk-1 dam C1 serdeczne acz spóznione życzenia
szona, to chyba wprowadzimy ją w czyn. imieninowe no, i wesołych wakacji.
Wolelibyśmy jednak, by w tej sprawie wy·
·
Re<laktor

\\-"JSp, jako rezerwat, ukróciły niszczycielskie wybieranie jajek i puchu z gni::lzd, a
do nowego rezerwatu, skierowały uczonych
ormitologów. którzy mogli na miejscu w
niezwykle sprzyjających warunkach badać
życie i obyczaje ptaków. „Ptasie jarmarki" awansowały do godności prawdziwych
praco'.vn.i naukowych. Obserwowano nie
tylko życie poszczególnych ptaków, ale całe
ptasie społeczeństwa. Studiowano ich życie
gromadne, przeprowadzono badania nad
ich celową współpracą, a jednocześnie notowano te objawy współdzir.łania, skoro za
kwalifikować
można do instynktownych
odruchów.
Gdy zabierano kajrom jajka .z gnia.7..d,
ptaki te mimo to niezmiennie przynosiły
pożywienie w tym okresie, kiedy w gniazdach powinnyby się już pojawić pisklęta.,
mimo że piskląt nie było.
Czajka, która zgubiła gałązkę w drodze
do gniazda nie wracała z drogi po nowy
materiał budowlany ,ale dolatywała do roz
poczętego gniazda z pustym dziobem i tam
pracowicie, a bez sensu kręciła się, udając,
że coś robi.
Obserwacje, zebrane przez ormitologów
na siedmiu wyspach w ciągu ostatnich kilka lat - posłuży jako materiał do ciekawych obserwacji uczonych radzieckich.

rosnących,

a

latem

skały
otoczone są
rumianku.
W końcu maja zdarzają się tam często
śnieżne zawieje, ale już wtedy wśród skat
zarzynają czajki wić swe gniazda. Otwarcie właściwego „sezonu budowlanego"
przypada na czerwiec, gdy pojawiają się
biało-czarne niezgrabne kajry.
Cnieidżą i~ę one wszędzie, wyzyskujtł
każdy najmniejszy występ
skalny, aby
na ,gołym kamieniu złożyć .'!we błękitno
zielone jajko, ozdobione delikatnym ciemnym rysunkiem. Tylko· w wypadku, gdy to
oiel"wsze jajko zcstanie zniszczone, b.jra
złoży drugie, nieco mniejsze, a ydy i to
drugie ulegnie jakiemuś nieszczęśliwemu
wypadkowi, z>:isie trzecie, już ostatnie,
Samiec i samiczka siedzą na jaj!m na
zmianę. Taki sam zwyczaj panuje u czajek
i wielu innych ptaków.
Gdy w gniazdach pojawiają się pisklęta
- nastopuje pracowity okres odżywiania
rnłoder:0 pr,kolenia.' Rodzice po kilka razy
dziennie wyruszają na połów i karmią potem pisklęta kawałeczkami ryb.
Dorastające ptaki pod okiem
rodziców
po raz pierwszy zapoznają się z wodą. Jest
to ich „egzamin maturalny", do którego
na.leży
też
umiejętność
chronienia się
przed drapieżn.yml ptakami i zdobywania
pokarmu.
WIOSNA NA WYSPACH
W roku ubiegłym władze radzieckie włą
Uboga ro'slinność WYSP jest przedłuże czyły do tego rezerwatu kilka dalszych
niem tundry półwyspu Kola;. Z drzew wysp, mięidzy innymi wyspy Nowej Ziemi,
spotyka się tam wierzbę północną i karło będa,,,. n=o-<lłuieniem nóiDM.n.aa.a Uralu.
wata. brzoza. Za to wiele jest .ia.sr.6d. nisko
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kwitnącego

• Łódł., której po-wszechnle przypiauJe się za
l~dwłe s~:uletnią hs~orlę szar~o. mało błysko
tl1weqo llif<:'ia codziennego, wypeJnionego po
brzegi trudną, znojną pracą - w ROKU BIEŻĄCYM OBCHODZI SWOJĄ WIELKĄ ROCZ
NICJS -525 LAT ISTNIENIA, JAKO MIASTA
2'.'.apoznane dzieje Łodzi, częstokroć także w
łwiad~~śc1 jej obywateli, przyczyniły się do
wyro~1en1~ fałszywego sądu w społeczeństwie
po!sk1m o braku t~go klejnotu historyczneqo,
ktorym tak dum'.11e szczycą się dziesiątki I
miast większych 1 mniejs'Lych. Dzisiaj nad1zedł czas, _by ta zgoła szkodliwa opinia o mie
polski.ego, o tej pierwnej
śde robotnika
,.;prz~ce Rzeczypospolitej", 11:ostała rozwiąza11ą1 by p'.lwszechnie było wiadome, że to mia pr~eią! rząd polski K:ólestwa Kongresowego,
sto posiada głęb<>ką tradycję historyczną, u ktory . w. zaprowacłzen1u i rozwinięciu p.rzemypodstaw której leży ciągłe stwarzanie trwa- s!u .widział ~ajwłaśdwsze wyjście z tej trulych wartości gospodarki narodowej; że bisto ~ dnei ~yh~aCJl. ?~ p~acy tej zabrali się z całą
r1ę tę, jak przedte_m w okresie przedprzemy- energią owczesm. kierownicy. życia .gospodarsłowym twor.i:ył łodzki rolnik tak w now- czego - Lubecki, Mostowski, Staszic i tym
mężom ~ódź. zawdr.dęcza swój . przemysłowy
szych czasach przędzie ją łÓdzki robotnik.
i d i byt. Ob'JK nich us ilnie starał się 0 uprzemyW historii tego miasta za·r sowu.
calkłem odmienne epoki· pi[rwsz~ą ~ ę kw e słowienie swojego województwa mazowieckie
pnedprzemysłowy, obra; d'l:ieiów .r~ln~c~~~ g.o prez~s Rajmun? Rembieliński. Pilnie zajął
_ się Lodz1ą, wyniesioną do rzędu ma'.st fabryrzemieślniczych Łodzi od średliiowi
cznych. w r. 1820, aby pn:y\j'.ltować miasto dla
e~~-a . po
cząw5zy al; do pxzątków wieku
19 1risaJ ą~1:; izagran1cznych ~rzy~yszy;. przede
wszystkim
~
kiedy to rod'Li się druga epoka _
0
Pktó dokon~ł regulacJ1 m1.asta l rzek, wyi.naczył no
mysłowy którv trwa do dnia dzisiejs·
we dzielnice, przeprowadził podział placów
rego zna.mieni~ jest praca walk ~ebo, t
budowlanych, zarządził budowę u11Ządzeń prze
a 1 un ·
•
mysłowych oraz d'Jmów mieszkalnych. Wresz
Ł
"'"'
0 zj
1en~Oci0 1/

Lata krwi
rugim długotrwałym okresem protestu
robotników łódzkich w walce o wyzwo·
lenie sp'Jloc'lne i narodowe llyły liłta 1905 1907. Klasa robotmcza Łodzi wraz z całym
proletariatem Polskim i rosyjskim prowadzi
bohaterską walkę z caratem i wyzyskiem kapitalistycznym.
W latach okupacji niemieckiej 1915 - 1918
robotnik łódzki, mim'."! zd'liesiątkowania j1•go
szeregów przez wywożenie na przymusowe ro
boty, prze:i: powstałe bezrobocie na skutek
unieruchomienia warsztatów pracy, org'lnLzuje
walkę z zab'Jrczym prusakiem.
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W zwl~zku z p'.lstępem przemysłu rożwinął
się także handel w Lodzi.

Eooka w1elkokapita!istyczn:i

60 i 70 wieku XIX powstają wielkie
W1.przedsiębiorstwa
nich !
przem. 'e. wiele
e;

zaczęło produkować wyroby wełniane. Jest to
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epoka wielkokapitalistyczna. \V r. 1880 Lódż
liczy .mieszkańców 78.000, a p'>d konie<: tego •
stulecia przeszło 300.000. Powstają nowe fabryki - miasto zamienia się w olbrzyma prze
1
m~słoweq<? e; . wielkiT?i firma.mi . o obrotach
I
charak
przyb1era3ących
wielu m1lionow rubll,
ter k'Jmbinatów różnych wielkich pn.eds:ę-1
biorstw. Wtedy też powstają tak typowe dla
systemu kapitalistycznego spółki akcyjne dla
' "° ~
,,,.,,=
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historii ::i:jawia się nazwa
„LODZA" pod rnkiem 1332 w przywileju
'Vlaqys.ława, księcia na Łęczycy 1 Dobrzyniu.
Jest wo~11czas wsią, jedną z włości biskupstwa
ku1a,~·s.k1e~o w klur'7u wolborsk '. m, uwolnioną
od c 1 ązarow prawa książęcego. Kiedy powsta
ł~ osada w tym ~iejscu, kto był jej zaloży
oelem - poW1edz 1 eć nie potrafimy. Lódź, ja~o własność włocławskich biskupów, pozosta
Je w ich posiadaniu do końca starop'Jlskiej
Rzeczyposp0Jite1 - by aktem króla pruskiego
przejść na własność rządu w r. 1798. PrŻe
biskuT>a Jana
niesiona wolą młodzieńczeg')
w r. 1387 e; prawa polskiego na
Krop:d~y
6redzk1e, dobrze zagospodarowana jeszcze
p1zed lokacją ·'Jtrzymuje zaledwie trzy lata
wolnizny, rmwija się stale i pod nazwą Starejwsi Łodzi przetrwała aż do czasów nowor~a kartach

Gmachy Sqdów przy Pl.

Dąbrowskiego

Na gruzach trzc{.'h zaborców powstała Polska, o której marzył o którą walczył niezmor
dawanie robo tn ik polski. Nie spełniło Pań
stw'J Pol;kie pokłi'lrlanych nad:zlei - robotnik
pozo5tał nadai w przemocy obcego t rodiim2g1>
kapitalisty.
J a k prz ed t~·rri. t~k i w rlwudzłec;tol„d 11
niepo?leglości rot>otn ik łó dzki :rn111szony, ucie
kal się d'."l v.-ypróbowi'lnej walki, dn strajkqw.
R<>k rocznie korzystał 'Z tego podstawowego
oręża proletariatu i bron i ł swych 11:dobyczy s'J
cjalnych i politycznych. Strajki lat 1923, 1931,
1936, 1937 okupione krwawą walką z fabrykantami i r e ż ' mcm ~anacyjnym są symbolem
zmagań łódzkiej klasy robotniczej.

Trag1czny okres

r'.lzpoczął tragia:ny okres prawi~
ft ok5-<:l'.l. 1939letniej
niewoli narodu polskiego pod

żytnych .

W'"·'~

XV na ziemiach wschodniej Wielkopol ski ,!:)st ·' Jkresem kolonizacji miejskiej. Na
pogra ni czu łęczycko-sieradzkim, na rubieżach
krainy „p'.skorków'• potrzebami gospodarciz.y.mi wywołana powstaje nowa osada mieiska,
rozlokowana na północ od ~tn:ejącej Starej
PQJ!orama Łodzi
-wsi.
525 lat temu, r~ku 1423 w dzień świętej cie 1823 r. zjawili się pierwsi osadnicy nie- celów przemysłowych. W przemyśle włókien
Marty pogromca krzyżactwa, król Włady mieccy, wypędizeni ze swego kraju kryzysem niczym łódzkim zatrudnionych było pod kosław Jagiełło, wydel w Przedborzu przywilej gospodarczym i panującym
niec XI~ w . 55.000 robotników, a przed wybu
bezrobo :iem
na erekcję miasta Łodzi. Wielki król pragnął otrzymali w Łodzi bezpłatnie ziemię i drzewo chem pierwszej wielkiej
w'Jjny światowej
p'.l- budulcowe, zw'Jlnieni n sze•reg lat od podat- około 100.000 lud11:i.
nadają c ;>rawo magdeburskie, aby nowe
wstale m iasto cieszyło się i rnądziło tymi sa- ków i służby W'.ljskowei oraz zaliczki pieyv tym okres!e żądzy złota powstaje przerspni wolnościami, co monarsze miasto woje niężne Pierwsi tkacze sukiennicy osiedlili się
dziwny twór miejski be:i; -glanu, bez myśli
wódzka Łęczyca. W r'Jk pó7.niej biskup Jan w założonych dla nich Nowym Mleśce.
pr.zewodniej, chaotycznie zbudowany, bez pry
Pel1a określa przywileje i obowiązki mieszm1tywnych uriz.ądzeń sanitarnych, wągający
czan łódzkich. Od tego czasu datuje się ży
Jakimkolwiek · zasadom u·rbanistycznym. Wybawełna
wot miejski Łod'Li. W tych odległych czasach
rasta miast'J kontrastów, siedlisko wrogich na
odnajdujemy początek przemys1owej melror. 1825 powstaje obo.k nowe osiedle, prze rodowi bogaczy i przytulisko dla polskiego
polii Polski.
znacz.one dla przem. lnianego i bawebt. chł'Jpa, późniejszego robotnika -prolctairiusza;
Miasto żyje wewnętrznymi swoimi potrzeba
obu obok pała<'u milionera nędzne mieszkanie nopo
mi. Mieszkańcy trudnią się rolnictwem i rze- zwane Łodką, rozciągające się
1
mios~em. Wielkie wydarnenia p'.l!ityczne tych strona~h . traktu. w1odą<;eg~ do Piot~kowa. WOC'Zesnego niewolnika. Jedynym imperatyczasow przechodzą obok, nie mącąc spokoju Przybywa]~ tutaJ e.nacz.n1e.is1 fabrykanC1 zasie Wl'!m rządzącym kapitalistycznym.i mocarzami
ówczesnych mieszczan. Miasteczko powoli dlaJąc dolmę rzeki Jasiem. W I. 1827-1830 był pieniądz i wyzysk.
wzrasta od stu dusz w r. 1459, kiedy uchwałą powstają wię~sze prz~dsi~b~o-rstwa p:zemysło
1918) była
k?-pacJa niemiecka (1914 y.,r1e~kop'.llan wystawia jednego uzbrojonego we; przędza_lme lnu, .b1elmk1, farb1arme? wyciosem tak dla łódzkiego ośr'.ldka przezołn1ere;a na wyprawę pruską, aż do liczby 800 kon,czal.me I drukarnie. W tym okresie ludobywateli aa P.rze:omie 16 i 17 stuleci. Od po n~śc m: ~sta wvros!a r, 1829 do pra:vie. 5.000 mysłowego jak i dla ludności pq!Akiej. Syste
łowy 17 w„ dz1ęk1 spustoszen'.om szwedzkim m1eszkanców. Sukiennictw'> w Łod~ i:ue roz- matyczne nlszozenie fabryk: wywożenie mai. zarazom nawiedzającym miasteczko, datuje wi nęło si ę~ natomiast miast~ przypadła. rola szyn i urządień technicznych, surow-:ów l wy
się stały upad r 1< Ł'.ldzi popr.zez całe następne przodo.wan1? w c~łym polskim przemysle w produkowanych t·'JWarów - to jedna strona
to
Drugą · stroną
„działalności niemieckiej_
·
stulecie, by dojść w dobie rozpadania się sta zakresie lnianym 1 bawe!nlanym.
walka z ludnością cywilną: repre,;je wywła
Wybuch powstania Iisł<>padowego I wojna S'ZCZenla, rekwizycje I branki do Niemiec do
rej Rzacz.ypos~ol i tej do 191 mieszkańców
p'.llsko-rosyiska 1830 - 1831 przerwała roz- pracy w cnyi~nych batalionach robotniczych.
i 44 domow nueszkalnych.
wój łódzkiego przemysłu - zapanowała „cis-za warsztatowa'' i jej skutki - wiellde bez•
robocie. Niepomyślny wynik powstania wpły
Wysiłki
takim opłakanym stanie zastaje miasto nął na osłabienie gospodacrze kraju. Z kryzy
W okresie drugiej N'lepodległośd niewiele
, pierwsza okupacja niemiecka (1793-1806) su pow'Jjer.nego pierwsza Łódź z -::ałego okrę
Wowczas panoszy się prusak, dążąc d'J 11:a- gu przemysłowego podnosi się nastawiona na pracowano, aby naprawić odzledzkzone 'Zamia:ny miasteczka na wieś. Dalsze wypadki rynek wewn ętrzny ze swym rozbudowanym niedbania w mieście. An.i rząd, ani łódzki safabrykantów nie
przemysłem bawełn i anym. W r, 1839 wprowa morząd miejski ;i:ależn1 Od
polltyczne udaremniłv te niecne zamiarv.
dzono pierwsq:ą maszynę par'.lwą jako siłę na mogli i nie bardzo chcieli poczynić wkłady
Już za Księstwa Warszawskiego (1807 1815) Łódź dźwiga się z upadku gospodarcze pędową. Od tego czasu do r. 1850 powstają w niezbędne, by miasto zeuropeizo-w~ć.
go i liczy 514 mieszkańców w r. 1810, lecz Lodzi nowe wielkie przędzalnie bawełny Miasto utrzymuje w 4aiszym dągu dlarak
kraj'Jpoczątki rozwoju przypadają dopiero na cza- miasto staje się głównym ośrodkiem
ter głównego :entrum przemysłoweg·'> kraju,
wego przemysłu włókienniczego. Zniesienie a w związku z tym jest newralgicznym środo
sy Królestwa Polskiego.
oraz
granicy celne j polsko-rosyjskiej (1850)
II
wi skiem ruchów spoleczno-p1>litycz.nych.
p~tęp
Gospodarkę kraju, wprzągniętą w wojenną inne przyczyny wpłynęły na rnaczny
zrujnowaną, przemysłu łódzkiego.
machinę Nap'.lleona, całkowicie

W

Len i

O

Pierwsza okupacja niem:ecka

europeizoc i todzi

W

Ruchy

brutalnym butem hitlerowskim. Okupacja, to
najbardziej żałosna karta w cłr:l:iejach naszego
miasta i. zarazem próba b-Ohaterstwa łódzklefJO
proletariatu. \V swej eksterminacyjnej polity
ce niemiecki okuoant niszczył każdy przejaw,
wszelki ślad polskośd: pomniki narodowej
chwały wysadzał w powietrze, s·zkoly I kości')
ły pozamyka!, książki polskie palił pod kotła
mi fabrycznymi, nawet wymazał 21 mapy Euro
py nazwę miasta narzucając mu wrog'ie prza
zwisko. Bard'l:iej jeszcze nieprzejednaną walwypowiedział

czł'Jwiekowi.

uwoził

Ku nowei Pol :ce
Mimo tych wszystkich wyszukanych Maleń
czych metod pogromu ŁÓ;dź polska tyła i wal
czyla w podziemiu. Polskie grupy konspiracyj
ne organizowały sab'.ltaż wojenny i akcje
do
stanął
łódzki
Robotnik
bojowae.
lub
zwyciążał
z okupantem
walki
\V pierwszych szeregach walczących
ginął.
byli członkowie Polskiej Partii Robotniczej.
W jednym i d"ntgim. przypadku ·r 'Jbotnik łódz
kl przygotowywał pole do zwycięstwa roku
1945, zwycięstwa klasy pracującej e:wydę
st:va. Polski Demokratycznej, odniesionego
dm;k1 bratnie.f pomxy narodów Związku Radzieckiego i Arm ii Radzieckiej.
W nowej Polsce ten wieczny żołnlerz-robo-<
tnik łódzki stał s i ę właścicielem swojeqn war
szt.atu pracy - fabryki. Z niewolnika kapitali
styoznego przeist'lczył się w pełnoprawnego
obywatela. Dziś świadom praw i obowiązków
stanął do pracy i walki i zbudowanie Polski
Polski &ocjalisprawiedliwości społecznej stycznej.

społeczno-polityczne

oczątki

P odn'Jszą

tych ruchów do odleglej51ZYch
się czasów, mianowicie si~ają
roku 1861, kiedy wybuchł w Lodzi pierwszy
bunt robotników ze szturmem na maszyny był to konflikt zrodzony warunkami ekonomi::iz.nymi.
Wkrótce J>')tem rewolucyjni robotnicy łód'Z
cy łączą 15ię z ogólnym ruchem narodowym
roku 1863, wstępując niemal do wszy15tklch
oddziałów powstai1czych, walczący-:.h na tych
terenach.
Lata 1872, 1883 i 1884 - są to daty pierw·
szych znanych łódzkich strajków robotniczych. jako odpowiedź .na z.akusy ograniaenia zambków.
Pierwszym wielkim strajkiem robotników
„bunt" z r. 1892, wywołany dzia
socjalistycznego.
łalnością agitacyjną ruchu
Robotnik łódzki zamanifestował dzień 1 maja
opuszczeniem warsztatów pracy; demonstracja
mi w dni następne oraz poniesionymi krwawymi ofiarami zwrócił uwagę społeczeństwa
na ciężk i e warunki . pracy I. na hrutalue postę
powanie fabrykantów.

Tysiącam~

na najcięższe roboty w głąb Nlemiec 1
koncentracyjne najlepszymi
zapełniał obozy
synami m"iasta; przeludnił Pola.kam! więrz:ienia
dw~
stworzył
łódzkie; w szatańskim planie
obozy śmierci na terenie miasta, z których je
de11 stał s i ę najb'Jleśniej8zym symbolem Łodzi
symbolem tywych p-owalczącej i ginącej,
chodni Radogoszcza. Dla wytępienia ludności
żydowskiej „zorganizował" getto łódzkie, naj
większy ośrodek niszczycielski Żydów na zie
miach polskich.
łodzian

łódzkich był
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Etapy rozwoju wielkiego miasta

lódt zrzuca szaty brzydoty · niewygody
Zamierzenia urbanistyczne na najbliższe dziesięciolecie

. Chodząc po ulicach na6z~o llllia6ta w codz:ien.nym swym marszu do p.racy lub przyjem·
nym spacerem, nie często zas-tan.aw.iamy 6ię
i;iad t~, że ooś się jednak w tej Łodzi dzieje
1 Z11Uerua n:a lepsze.
Wprawdzie powoli, ale systematycznńe i uparcie pos.zerzają się ulke, przybyw:ają z:ieleńce d kwietniik:i, gładka, aGfaltowa na·wie;r.zichnda
wypiera .tu i tam poczciwe, istaJl"e, ale· bardoo
~oik:uc-;diwe „kocie łby". Gdyby jed'D.<lk ten czy
.._...,. pofatygowai! się do llliepo::oornego, lecz za
to bardzo pracow.itego WydZJialu Planowania
Przeskrennego, przekonałby się łatwo ze 6tosów rozłożonych map i wykresów, z pira'Illlidy
cyfr ~ ob1iczeń, że przyszła Łódź rośnie piękniejsza, niż wczoraj li d.z-iś, pomyślana mądr.ze
i celowo tak, aby czlowiek pracy mieszkał w
Illiei estetyc'Zillie i poruszał się wy900nie.
Zaj.rzyjmy ' na chwilę wścibskim okiem do
t~o. co WydZ1ał planuje na dzień jutrzejszy.

NIECO DALSZE PLANY

Szczegółowe ukształtowanie

centralne/ dzlel

opartej na ulicy
Piotrkowsk.iej i Kościuszki - to jedno z naczelnych zadań najbliżs.zej przy&złości.
Drugie .zadanie, niemniej ważne, to =egóło·we projekty uksz.tałtowania ulic: Kilińsk!iego, Przęd.zal.nianej, Łagiewniickiej, Wojska
Polsk.iego, 11-go LiGlopada, Nowotki, Narutowicza, !landurskiego, Stalina i Armia Cze.rwonej.
nicy dyspozycyjnej miasta,

Ze W6zystkimi powy7.mymi planami ściśle

związany je6t pewien drobny, ale ważny

s.zcze

gól.
W celu uzyskania dla miasta terenów do
realizacji planowego zago~damwania prrestrze=~o, opracowano już wnioski o przejęcie przez Gminę Miejską około 5.100 posesji
zabudowanych i okoł<> 1.400 posesji niezabudowanych, które wyłączone będą z ogólnej
sprzedaży ponuconych poniemieckich po&esji
(Sczep)

O r s z a n I•c y
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Z GRUZÓW I ZNISZCZEK! POWSTANIE
NOWA DZIELNICA
Najbliższe miesiące p.rzynfo-.;ą opracowanie
-.;zczegółowych planów uk6ztałtowania i zabudo·w y po pierwsze - teHmów, położonych na
osi uLicy Lima,nowskiego. po drugie - obs.za-1
rów byłego ghetta, leżących między ulicą·
Północr.~ a przysz.łą trasą ś.rednico·wej 1.ini·i kolejowej, która - jak wiadomo - przebiegać
bPdzie ze Stoków przez Bałuty w kierunku
Za naszym
Dworca Kaliskiego.
Nakireślen.ie powyższych planów będzie celowym W'Stępem do przek62takeruia obecnie pu
stvnn'{'Ch ł zaniedbanych terenów b. ghetta na
nowocz·esną, tętniącą życiem dzielnicę Łodzi.

uciążliwy

kołowrót

i z powrotem"
"W \lt

i z powrotem" p.t. „SUOHE MIA.STO"
inż. Ch. wyjaśnia., iż nieprawdą jest, jalcob7
Łódź była suchym miastem, natomia.St prawdą jest, że Łódź jest miastem mokrym.
Mokrym, panie Redaktorze - pisze iai.
Ch."- nie od w.ody, a od wódki. Bo tak juł
jest z mieszkańcami polskiego Manchesteru,
do miejskiej Bied
że zamiast się włączać
wodociągowej, WŁĄCZAJĄ SIĘ DO O WIE
LE GĘSTSZEJ MONOPOLOWEJ SIECI
WóDOCIĄGOWEJ ••• ''

Ocet siedmiu złodziei
pewien wyraftnowaJl'J'
się wyra.ził
bfl)osz. - Nie - rzucił chemik - to tylko
rozwodniony WITRIOLEJl
Tak ezy owak - oświadczył uczony uro
log - oddajmy to przedtem do an!Llizyl.
O co chodziło? Naturalnie, o JASNE •
lód.zKich browarów.
- NIECH JE JASNY SZLAG TRArIJ
- za.wołali chórem: bibosz, chemik i urol1>log.

Tak

Przemvs'Gwa przy fabryce im.
suzslczyka sue1n a swe zadania

Przed trzema laty w fabryce im. StrzelCTj"ka powstała Szkoła Przemysłowa, której zada·
niem było wykształcenie nowych wykwalifjkowanych pracowników dla przemysłu metalowego.
Trzyletruia wytężona p.ra.ca I. nauka przynioGła obecll!ie pierws:z.e plony. Podczas za.kończe..
ni•a roku szkolnego rozda.no dyplomy 23 uaniom absolwentom. Sześciu z nich, chcących
5-ię kształcić dalej wstąpi do liceum, resztę mtrudnią warsztaty i biura zaldadóV( Strzelczyka. Najbardziej potr.z.ebującemu fachowych
sil, wydziałowi tok>arskiemu, przybędzie 12-tu
nowych wykwalifikowanych pracowników, innych zatrudnią narzędziownia., biura, oraz od·
dział montaży obrabiarek.
Najlepszymi wynikami w nauce, zajęciach
praktyc.z.nych oraz wzorowym z.achowaniem o-O
znaczyli 6ię absolwenci Marciniak, Kozaneck.ri
(S.}
i Kopczyński.

komunikacji normalnej.

zliik:widować

tę

swtązku s notatką drukow&Jlł

Szkoła

W .ramach powyższych zamierzeń opracowane będą w najbliższym <:zasie plany przyszłego ukształtowania isieci nowych liini!i tramwajowych, które mają być podi:ielone na dwie
zasad.nkze trasy: komunikacji szybkiej: szybka kolej miejska, na wzór kolejek napowdetrznych i ipod.ziemnych w w.ielikich miastach oraz

Pragnąc

w

Nowi fachowcy dla metalurgii

10-ciolec;ia.

NA BAŁUCKIM RYNKU I PLACU WOLNOSCI
NASTĄPIĄ ZMIANY

Poczta „w

Łodzian.In.

NAJW AżNIEJSZE SĄ ZAMIERZENIA
KOMUNIKACYJNE
Realizacja planów regulacy i ·n ych miasta
podzielona została na kilka etapów. Ustalono
przy tym, że projekty regukyjne pierwszego
etapu przeprowadzone ws.laną w okresie najbliższego

te i z poUJrote ...

I

pośrednictwem harcerze hufca Łódź-Sróqmieście-grupa

I.esko -

ślą pozdww:enia

dla rodziców z Orszanicy

„11-latek"

'Pomieszczenia dla
Budynki szkolne

będą. ząpe"Wn-one

tramwajowy na Placu Wolności, przyjęto konŚpecjalnej
cepcję przeniesienda dzisiejszej krańcowej s.tacji tramwajów dojazdowych z Placu Wolności
Jak się dowiadujemy w Wydziale Oświa com robotniczym. I tak naprzykład, będą I
na teren zieleńca, położonego między ulicami ty Zarządu Miejskiego, sprawa zapewnienia takie szkoły na ul. Rokicif1skiej, Lęcz:1 ckiej
Ogrodową, Stodolnianą, Kanałem Łódki i Noszkołom jedenastoletnim odpowiedniej ilo- na Zarzewiu, na Chojnach, przy ul. Przywomiejską. Rozwiązairuie to poZ-Wala na stopści budynków w nowym roku szkolnym jest szkole koło ulicy Pabianickiej, za parkiem
n"'.owe włączenie 6ię do realizowanego etapo•
drodze. Powołano specjalną ko- , Wenecja".
wo nowego Uikładu linii tramwajowych, nasta- na dobre,j
misję mieszaną, w skład której obok przed ' Komisjia rozwafa także możliwości pew
wionych na oołkowite usunięcie tramwajów z
stawicieli Wydziału Oświaty wchodzą rów- nych przesunięć, które polegają na tym, że
ulicy Piotrkowski-ej i Placu WolnoścJ.
nież przedstawiciele Kuratorium i Inspekto ciąg szkoły jedenastoletniej od klasy Vfll
Ł;iczy się z tym nowy plan Bałuckiego Ryn
w starych budynkach
ku, przewidzianego jako centralny ośrodek ratu S?kolnego Łódzkiego. Prace tej kqmi- do XI pozostanie
średnich.
szkół
na,jbMciągu
w
i
ukończeniu
na
.iuż
są
sji
zespołu
handlo'W'O-dyspozycyjny północnego
dzielnicowego miasta, z któr~o U6U!I1Jięte zo- szego tygodnia surawa pomieszczeń dla
stanie ~s"tniejące tam tarrgowi5iko, utwo·rzony szkół będzie już definitywnie załatwiona.
będtzie natomiast 6kwer d plac z bu.dymkami
Na podkreślenie zasługuje fakt, że przede
biurowo-handlowymi oraz użyteczności pu- ws~ystkim postanowiono zapewnić szkołv
blicznej.
jedenastoletnie peryferiom Lodzi - dzielni-

Komisji na dobrej drodze

Prace

Każde dziecko, które zdało egzamin, 'PO
rozpoczęciu roku szkolnego z całą pewno-

ścią znajdzie miejsce

w szkole.
Nowy rok szkolny będzie poniekąd prze-będzie bowiem pierwszym rołomowy: kiem realizowania nowego systemu szkolnictwa. Prawdopodobnie już w roku przyszłym szereg- trudności lokalowych i innych
zostanie pokonanych i Łódź uzyska wystar
(m.:lJ.)
r+afam1 ilość jednostek.

Howe mo11un1entalne gmachy staną wlodzi
Miasto wyznacza tereny pod

W PZPB Nr 1 w tkalni na 12 krosnach

odznaczyły się Maria Paziak (120 proc.), He
Jena Kolas.a (115,7 proc.), Stanisława Micha-

lak (113,8 proc.) i Irena Malinowska (112,(.
proc.J. Na „s.zóst:kach" wyróżniły się Helena Pałkowska (188,1 proc.), Cecylia Haryto-

now (140,6 proc.), !re.na Nowak (137,5 .proc.)
i Aruna Ramus (135 proc.). Antom Kaźmierc.zaik: (4 k.rosna) osiągnął 140,3 proc. W przę
dzalni wyrózniły się Ksawera Klimczak
164,8 proc) i Genowefa Skibińska (152,l
proc.).
W PZPB Nr 2 w przęd~alni (6 stron) uzy
;;kala Anna Ciesielska 136,7 proc.), a Arilonina Jędrys 132,7 proc. Maria Wałęska (4
strony) osiągnęła 143,4 proc., Bronisława
Oiejnicz.ak 137,5 proc., Bronisława Wośniak
132,5 proc., a Prakseda Borkowska (3 strony) 145,4 proc. W tkalni na ,,szóstkach" wy
(170
Bronisław Ciula
sunął s'ę IM czoło
oroc.). Wiesława Brzez~ńska uzyskała 156,3
proc., Maria Drelich 14CJ,3 proc. Na „czwórkach" wyróżniły się Ma'!"ia Jóźwiak 168,7
proc. i Halina Sobieraj (166,8 proc).
W PZPB Nr 3 w tkalni wy.róiniły &ię
Antonina Kępska (6 krosien - 178 proc.) i
Genowefa Zwolińska (4 krosna-177 p.roc.).
We wrs.półzawo<lnictwie ze5połowym zesp?ł
majstra Banaszczyka (123,5 proc.) wypr.zedz;ł zespół Człapińskiego (108,1 proc.). Zespół, Niedbały (114,4 proc.) wysunął się
przed zespół Sobańsk.iego (104,1 proc.).
Tkalnia „A" (116.4 proc.) wyprzedziła tkałnię „B" (103,5 proc.).
W PZPB Nr 5 w tkalni na „czwórkoch"
(180,3
odznaczyły się Genowefa Sasi.K
proc.). Maria PryczP.k (177,8 proc.). Michalina Starnow&ka (175,5 pro<:.). Antonina Sadowska (169,6 proc.) i Helena Wierzbicka
(1 fi7
) ,1 proc..)

I

W PZPB Nr 6 w przędzalni (750 wrzec.)
Helena Pęczerzewska 146,5 proc.,
a Helena Jagielska 144,8 proc. W tkalni na
,szóstkach„ uzyskała Stanisława Kołacili
ska 162 proc., a Stanisława Szewczyk 161,?
proc. Na „czwórkach" odznaczyły się Emilia Janiszewska (170,3 proc.) i Kazimiera
Górecka (165,9 proc.).
W PZPB 1Nr 8 w przędzalni (920 wrzec.)
Zofia Ogińs.ka uzyskała 177 proc., a Zofia
Brożyńska 170 proc. W tkalni na „szóstkach" Zofia Hofman i Janina Raj os.iągnęły
po 190 proc.
W PZPB Nr 9 w tkalni (6 krosien) wysunęli się na czoło Józef Zakrzewski (159 3
oroc.) i Stanisław Kubik (157,8 proc.) Fe·
ik&a Pakulska osiągnęła 154,5 proc., a Maria Tomczyk 151,6 proc. W przędzalni (762
wrzec.) od.znaczyły się Joanna Wi·tczak
(154,6 proc.) i Antonina SYPniewska (151,7
proc.).
W PZPB Nr 16 w przędzalni (852 wrzec.)
odmaczyły się Maria Zielińska (153,5 proc.)
Irena Kaprańska (t~.1 proc.).
W PZPB w Pabianicach w tkalni na 8
osiągnęla

krosnach uzyskała Sabina Zych 169 proc.
Aurelia Rutkowska (6 krosien) osiągnęła
Ui7,1 proc. Na „czwórkach" wyróżn;ły się

fielena Sw.iątek (172 proc.); Stanisława Bujnowicz (167,5 proc.). Józefa Barańska (163,9
proc.) i Anna Paruszewska (163,3 proc.).
W przędzalni Bronisława Spi<mek (750
wr.zec.) uzyskał·a 154,3 proc.
W PZPB w Rudzie Pabianickiej w tkalni

(10 krosien) osiągnęła Bolesława Nowak
162,9 proc.), a Maria Wlazło 130 proc. Regino Poros (8 krosien) uzyskała 176,3 proc„
164,9 proc. Helena
a Zenobia Sawicka
Braun (6 krosien) osiągnęła 156,8 proc., Le-

okad1a Rakow6ka 150,5 proc.
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Tanio i

budowę

byłej fabryki Richtera
Gdańskie.i i Skorupki,

Brak Domu Akademi::kie~o dawał sir
dotk1iwie we znaK:i stu~ntom Politechniki.
0st.l ~nia wysunięto cały szereg planów
budowy przyszłego Domu Akademickiego
oraii: ustalono dr.f~•1itywnie, :iako miejsce
najbardziej odpowiednie na ten cel, teren

prży

Za najbardziej odoowiedpie miejsce pod

zbiegu Żeromskiego i Kątnej.

ąusto'H'nie

Powszechny Dom Towarowy

w

Łodzi,

u-

względniając na9ły wzros.t popytu na ·konfei.cię letnią w związku z panuiącą od kółku dni
p'.~kną pogodą, zgromadził na swych sik:ładach
duża ilość poszukiwanych airtykułów z konfek-

c;i letniej.

Na 1więks.zym po.wodzeniem deszą s.ię obecnie (<."Lte.roczęśoiowe) damskie komplety plażo
we w cenip t,ą2Q złotych, następnie płasz.cze
plażowe orai letnie, przewiewne suknie damskie, w cenie t.092 zł - również duży popyt
daje s~ę zauważyć na letnią konfekcję męską.
Osobny dział starnowi obuwie, którego

05

Prewentorium

z

zbiegu ulic

budowę Gimn~ium i Technikum Włókien
niczr~--i. uznany został nlac położony przy

Ubiory d'Ta ludzi pracy w

Ra

•

POT

6nrzedaż odbywa się, tak jak i innych a.rtykułów, bez talonów.
Chociaż lato jeist jeszcze w pełni, PDT przy
aotowuje się już do sezonu ;esiennego. W tym

celu nagrnmiidzono cały szereg ubrań, kostiumów jesiennych, płaszczy, sukien wehl.ianych
itp. PDT zapowiada, iż 6przedaż w-szygtkich art)"ktilów odbywa się bez ograniczeń i bez talo\
nó.,.N'.
W tych dniach POT otrzymało poszukiwane z trudem na rynku, firanki. 1 metr ~rainek
kosztować będzie 1.311 zł. Sprzedaż fi.ranek od
(Zyg)
bywać się będzie od 1 sierpnia br.

a w groma
CZPWI w Sokolnikach

dziecięce

I ·

· k ] k
d
·
·
p
ł
d p
l
opie a e arska i wychoapierm- wma wygo ę rzemys u
arzą
n rany
zł. przebudował wawcza stoją. na wysokośd zadania.
czego, sumptem 5 mil.
ostatnio i przystosował do obecnych po:l;kllh'łl lTI9.,,
WS?YSl!y
trzeb dawniejszą willę fabrykanta niemiecKomisja Społeczna Do Walki z Alkoholizkiego Finstera w Sokolnikach, i zorganizował w tym budynku prewentorium dziecię- mem apeluje do społecuiństwa o ujawnianie
ce dla swych pracowników. Położone w potajemnej sprzedaży alkoholu w piwiarniach
pięknej okolicy, otoczone zewsząd sosno- i budkach.
Ujawnienie należy zgłasza~ piśmiennie lub
wym lasem, prewentorium pod nazwą „RaOchrony
telefonicznie: 1) do Inspektoratu
ul. Narutowicza 6 tel. 208·97. 2) do
Skarbowej
8
dosna gromada" uruchomione zostało
bm. Na pierwszym, sześciotygodniowym urzędu Akcyzowego w Łodzi. Gdańska 211,
turnusie p~zebywa grupa dzieci„ zagr~żo- tel. 203·68, 3) do najbliższego komi~ariatu MO.
nych gruzlicą. względnie ze srodowlSk'l. 4) do Komitetu Społeczne"'o do Walki z Alkoliczbie 32. Na niczym im tur holizmem, 11-go Listopada"' 76, w uoclz. 8 - 11
gruźliczego, w nf
nie zbywa. koi ortowe urząd.zenie - zane- rano. tel 264-"1

Ce t

do wahi z

I

atos
l'llailka ze

PTOTR'll(OWS'll('ł

spelculaclą

na

tłuszcze

Kronika Piotrkowa Całe społeczeństwo pomaea Komisji Kontroli Cen

I

W ubiegłym roku powołane zostały
do życia Społeczne Komisje Kontroli
Cen przy Miejskich i Powiatowych Radach Narodowych. Pracują ona do dzisiaj mając za zadanie obronę człowieka
pracy przed wyzyskiem ze strony nieuczciwego kupca lub wyzyskującego
przejściowe trudności aprowizacyjne
spekulanta.
W ostatnich dniach Komisja przeprowadziła kontrolę rynku w Piotrkowie
oraz w pobliskich miasteczkach. Stwier
dzono! że wsh:itek żniw. zmniejszrła . s~ę
po?az tłuszc:ow ze wsi. na .rynki rmeJ-

KOMU WINSZUJEMY
WTOREK, 27 LIPCA 1948 ROKU
Dziś: Natalii
WAżN}EJSZE TEI.EFONY
Urząd Bezpieczeństwa Publicm. 10-49
Powiatowa Komenda MO. - 13-14
Miejski Komisariat MO - 10·41
10-72
Straż Pożarna Ubezpieczalnia Społeczna - 11-13
Szpital św. Trójcy - 10-70

cy pod rozmaitymi pretekstami poza-!
mykali obecnie sklepy. Wszystkie zapa
sy słoniny sprzedają oni na wywóz
przyjezdnym nierejstrowanym handlarzom. Dzień w dzień można widzieć,
jak wszystkimi środkami lokomocji
wiozą oni toboły z tłuszczem i mięsem.
Ale cała akcja zmierzająca do pozba~
wienia Piotrkowa tłuszczów spełzła na
niczym: chłopi po skoszeniu żyta dostarczyli już dostateczne ilości masła
na rynek. Można je dostać w wielkim
wyborze. Dostawę masła w tym czasie
zawdzięczamy społecznemu stanowisku
ski~. SytuacJ~ ~ę staraJą się wy~o~zy-, Kontroli Cen przy Powiatowej Radzie
stac. n.1euczc1w1. ~upcy. ora.z rzezn!c~. Narodowej, skierowanej do nich poJak JUZ podawalismy, mektorzy rzezm- rzez sołtysów i działaczy politycznych

Walczymy

z analfabetyzmem

Rozpocz~ta na wio~nę bieżącego roku I gramu nauczania analfabetów.

sz.eroka

~kcJa ~auczan:a ~nalfa.be~ów ~oz-:

w P10trkowie l powiecie dZ!ę~i
zrozum1emu ze strony całego społeczenstwa oraz postawie Inspektoratu Szkolne.
.
.
.
. .
go.
. Od. ob. msp. Ka~rzela dowiadu3emy się,
ze dotychczas zare3estrowano przeszło dwa
tys.iące analfa~etów,, z czego wię~szośc na
DYŻURY LEKARSKIE
wsi. W ostatmch dmach otibyła się w SuPt1gotowie lekarskie - nocne telefony leiowie tygodniowa konferencja kierowni'l.1-13 od 21- 7 rano.
ków szkół c'elem om6wienia metod i proW niedzielę i święta dyżur dzienny
w szpitalu św. Trójcy.
Redakcja I Administracja

wmęła .się.

Z miasta i

WAżNE ZEBRANIE.
„Głosu Piotrkowskiego"
Pionków Trybunalski, ul. Słowackiego, Sekretariat Powiatowei Rady Związków
Zawodowych zawiadamia wszystkich człon
nr 26. Telefon 15-40
Adtnlnlstracja czynna od godz, 8 cło ków Rad Zakładowych, działaczy związko
godz. 16, w soboty od godz. 8 do 13. wych oraz ~yrek~orów i kiero.wników persc,na;nych, ze. dnia 31. b.i_n. t.J. w .sobotę o
W soboty od godziny 9-ej do 13-ej.

Na terenie powiatu piotrkowskiego zorganizowanych zostanie ogółem 50 trzymies : ęcznych kursów czytania i pisania dla
analfabetów.
Jeśli chodzi o powiat, wielką pomoc w
akcji zwalczania analfabetyzmu okazuje
Związek Samopomocy Chłopskiej tak firasowo jak i organizacvjnie. Pracuią też
społeczne Komitety do Walki z Analfabetyzmem. Przewiduje się, że ogólny koszt
kursów wyniesie około miliona zł<>tych.

z powiatu

SWIĘTO

i spółdzielczych. Trze?a podkreślić, że
duzą rolę w u~rzy~amu cen na .dotyc~
czasowyn; po.z10r:i1e odegrał~ tez P~~~
towa Sp~łdz1clma Mlecz~rs,-1:a. „W1es ,
dostarczaJąc masło bezposredmo robotnikom.
Ale walka z nieuezdwymi f'lPmenta
mi nie jest jeszcze skończona. Jak wiadomo, wielu kupców nie ma nadal tłuszczów na sprzedaż, tłumacząc się, że
nie opłaca im się go trz?mać bez zarob
ku. Także rzeźnicy wolą mieć sklepy
zamknięte. Na przedmieściach w dnie
targowe już o wczesnej godzinie uwijają się po ulicy przekupki wykupując
przede wszystkim tłuszcze;
Wobec tego Społeczne Komisje Kon•
troli Cen Rpelują do całego społeczeń•
stwa piotrkowl'kiego i okolicy o wsp6ł•
w akcji zwalczania spekulan•
pracę
tów, żerujących na ludziach pracy.
W rozmowie z przewodniczącym
S.K.K.C. przy Powiatowej Radzie Narodowej, tow. Janiszewskim oraz prze•
wodniczącym S.K.K.C. przy Miejskiej
Radzie Narodowej tow. Wolnickim dowiedzieliśmy się, że nadal obowiązuje
w Piotrkowie zakaz hurtowego zakupy
wania \.vszclkiego rodzaju artykułów
żywnościowych przed godziną ~edena
stą rano. Rozporządzenie Prezydenta
Miasta ma na celu zapewnienie pierwszeństwa zakupów dla własnego użyt
ku. Dopiero potem nadmiar tnwar6w
mogą kupować na wywóz handla.·ze.
Dlatego też we własnym interesie
leżeć za•
całego świata pracy winno
trzymywanie wszystkich handlarzy nie
stosujących się do niniejszego zarządza
nia. Czynią to już funkcjonariusze Mi•
licji Obywatelskiej. Tak samo o wszel•
kicłi nadużyciach nieuczciwych kupc6w

P.K.W.N. w MOSZCZENICY.
obchodzono w Moszczenicv
uroczyście S\vięto Odrodzenia Polski. W
gc,dzinach popołudniowych odbyła się wiel
ka zabawa ludowa w parku fabrycznym
przy udziale dużei ilości okolicznych gogodzm1e 10-e] odbędzie się zebra.me wybor spodarzy. Doskonała organizacja zabawy
•
. ••
Konto czekowe redakc11 „Głosu Piotr· cze w świetlicy Po>via towei Rady przy ul. spoczywała w rękach towarzyszy z PPR i
PPS. Podczas zabawy przygrywały aż trzy należy bezzwłocznie meldować Społecz
kowskiego": Komunalna Kasa Osz- Aleje 3 Maja 21 na I piętrze.
orkiestry.
•
czędnośd w Pfotrkowle nr 425.
nej Komisji Kontroli Cen, mieszczącej
się w gmachu Związków Zawodowyc:H
przy ulicy Aleje 3 Maja 21 lub telc.fo•
nicznie pod numer 14-18. W akcji tej
winni wziąć przede wszystkim udział
Piotrkowska fabryka Octu Spiry't usowe J Budowę przeprowadza Spe>łeczne Przed- konane są w kraju zgodnie z najnowocze- wszyscy kontrolerzy społeczni. Trzeb~
techniki.
zdobyczami
sniejszymi
go „Społem" rozpoczyna w tych dniach bu sif;biorstwo Budowlane Oddział Łódzki koW planach budowv nowego gmachu znaj pamiętać o tym, że w ubiegłym roku
dowę nowoczesnego gmachu fabrycznego sztem przeszło 20-tu milionów złotych. się prócz sal produkcyjnych także
duie
na miejscu dawnego ogrodu frontowego Naiważniejszą instalacją tei nowoczesnej
tylko dzięki masowemu udziałowi całe„
przy ulicy Aleje 3 Maja 25. Nowy 3-piętro fabryki będzie nowy generator na 6 tysię &wietlica i łaźnia dla pracowników. Jak go społeczeństwa, a przede wszystkim
wy budynek będzie miał około trzydziestu cy litrów spirytui::u miesif;cznit! co pozwoli nam oświadczył kierownik fabryki tow.
r.a wytwarzanie przeszło 120 tysięcy li- Czajkowski Franciszek - już za cztery członków naszych partii w walce ze
metrów długości.
trów octu 6-cio procentowego miesięcznie. miesiące najnowocześniejsza fabryka octu spekulacją zahamowaliśmy wzrost cen
Pędzie to więc 4-krotnie większa produk- w Polsce rozpocznie swoją normalną prozaprowiantowanis
zapewniliśmy
i
Wieści
cja aniżeli obecnie. Wszystkie zespoły urzą dukcję.
miast.
WYROK NA NIEMIECKICH POMOC- dzeń maszynowych i laboratoryjnych wyNIKóW
W Lubaczowie odbyła się 3-dniowa
rozprawa przeciwko Grenowi Janowi i
wspólnikom, oskarżonym o to, że podczas okupacji wydali w ręce gestapo
sześciu Żydów. Żydzi ci ukrywali się w
lesie grobelskim koło Lubaczowa. Głów
n ego oskarżonego Grena Jana skazano
na 15 lat więzienia, Michałeckiego Karola na 3 i pół roku więzienia, Knapa
Stanisława na trzy lata więzienia.

W

niedzi.elę

-Budowa nowej f abrykl octu
z kraiu

DZIECI POLSKIE Z FRANCJI NA
WYWCZASACH POD ŁODZIĄ
Do Łodzi przybyła pociągiem sanitarnym Polskiego Czerwonego Krzyża
grupa 40 dzieci polskich z Francji.
Dzieci spędzą 6 tygodni wakacji w
obozie w Bełchatowie nad Pilicą.

Czytajcie „'Głos Piotrkowski„

·przyeo dy
Jasia

CONCORDIA 0:4.
Concordii nad zgierską drużyną „Boruta" ma wielkie znaczenie dla
naszych graczy ze względu na uczestnictwo w ogólnopolskich igrzyskach związko•
wych•
Tylko dzięki energiczne.i interwencji sę~
dziego Milewskiego nie dopuszczono do
brutalnej gry.
1
BORUTA -

Zwycięstwo

Wimioiu1
Rodzinka na spacerze!

A to kto?

No„. co ty na to?

Seltretarlat 254-21, Red. nocna 172-31. ,.,
AdmlD!slrac.}4 Al• pnylmaja NPowledziWoki _ 14 łarm!AOWJ: -: drak _ ogł011eA. ~

WYDAWCA• Wojew. Komltf!ll PPR w Lodzt Komitet RedakcyJn1. Red. 1 Adm. Lódt, Pio trltowslta 86. Telefony: Redaktor Nacz. 21&-14.

Olial oałoazeil1 aL P1otii.ow1i.a SS. tel. 111·50. Kont.o PKO VII-1505. Zakł. Grał. JL S. W. „Prua".
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TEATRY
TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Z powodu remontu w miesiącu lipcu teatr nieczynny.
TEATR POWSZECHNY
Teatr w miesiącu Upea nieczynny.
Teatr ..BAGATELA• PlotrkoW&ka N.
20-ej koniec
Dziś i codziennie o godz.
przedst. 22-ga znakomita komedia Ludwika
Verneuill'a pt.
„MUSISZ BYC MOJĄ„
Kasa czynna przez cały dzień: tel. 272-70.
TEA IR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Piotrkowska 243
Dziś 1 codz. o godz. 19,15 „ROSE-MARIE•·
romantyczna operetka w '1 obrazacłl Otto He1ba<:ha. Udział bierze 60 osób. - Chór
- B<'llet - Orkiestra. Bilety wcześniej do oaoyc1a ,,., Spółdzteln1 Artystów - Plastyków Piottk:owska l.02, a od godz. 17-el w ka!le
teatru. W niedzielę kasa teatru aynna od

Ze sportu

6R.A.T ·U L 'U JEM V!
łl

P

o

Ogólnopolskie Igrzyska

CZlterech dndach be:z.krwa1wych bojów 7'!l· grywa

wcr.oraj II Ogólnopolskie
końoCZy'ły &ię
lgn:y6ka Sportowe Wlók.ruiarzy, będące do.r<><:z
ny•m przeglądem ich pracy na polu krzewienia
wychowa.niia fizycznego i sportu.
Gdy opustosrnły już boiska, zajmijmy się
Ze6tawiC!lliem ogólnego ich bilansu.
w p<»ró·wnaniu z rokiem ubiegłym Igrzyska
P·rzede
wyipadły w tym roku o wiele lepiej.
wszystkiim popraw.il się ich poziom s.poirtowy,
i, co jest dla nas objawem najba.rdziej może
pocieszającym, tego.r-oane Igrzy-ska zdysta'IISOwały zupełnie Igrzyska zes.zloroczne, jeśli cho
dzi o o.rgam.izacje. Nie znaczy to bynajmruiej,
że w tym roku było ws.zy6tko dobrze. NJe, tu
·i ówdzie tra.foiały Slię d w tym roku różne niedociągnięcia, których można było uniknąć, na
tt .
ąod1
p.rzyklad przez wystaranie &ię odpoiwied'!IJiej
którzy anformowatiby pu·
ilości 6peake.rów,
TEATR KAMERALNl DOMU ZOŁNIERZA
bliczność co dzieje się na boisku .. Bo gdy byul. Daszyńskiego 34.
liśmy pienvszego dnia na boi-sku k. p . Zjedno-1
OQ:iś o godz. 19,15 sztuka Maxwell Andersona ~JOANNA Z LOTARYNGII'' z Ireną E•cble CT.one, w żaden sposób. me mogliśmy dow.ie·
dzieć si ę 6iedząc na trybunie. kto z kim roztówną w roli tytułowej. Udział biorą: Stan1sł<1w- Bugajski, Stanisław Daczyński, Jerzy Du
szyfrcki, Halina Głuszkówna Czesław Guzek,
· Wanda Jakubińska, Janusz Jaroń, Michał Melina; Adam Mikołajewski, Tadeusz _Schmidt,
WARSZAW A. - Progr.am startów zawodEwa Szumańska i Ludwik TatarskL
Olimpiadzie w Lollldynie
Rełyseria Erwina Axera, kompoe:yc_ia pla- niików poJsJtich na
przedstawia się następująco:
stycma Otto Axera.
30 lipca: Wajsówna - rzut d115kiem.
Kasa czynna od 12-ej, tel. 123-02.
31 łrlpca: Smoracka - rzut oszczepem.
LETNI TEATR ••OSA"
2 sierpnia: Łomowski - :rzut dyskiem..
3 sierpnia: Łomowskii - .r zut kulą.
Zachodnia 43, tel. 140-09
4 sierpnia: Nowakowa - skok w dal.
19.30 punkt. Komedia muzyczna R. Be5 6ieq:mia: Adamczyk, Gierutto, Kuźmdckli
nackiego pt. „Rozkoszna dziewczyna". - pierwszy 'dzień 10-cioboju (biegi 100 i 400
H. Makowska w roli tytułowej oraz metrów, S1kok wzwyż, skoik w dal, rzut kulą):
B. Hl\lmirska, St. Piasecka, W. Brzeziński, szermierze - &-zpada w konkurencji drużyno·
:M. D~ibrowski, Wł. Kwaskowski, T. Wo- wej.
6 sierplllia: drugi dtlefl 10--cioboju (bieg.i
łowski, L. Sadurski i inni.
1500 m, skok o tyczce i rzuty
Orkiestra pod 110 m p. pł.
Reżyser: T. Wołowski. -

S~ortowe Włókn 1 arzy

mecz

piłkairski,

czy

też

by?y

Imprezą t!daną

mecz w l!liflt-

kówce.
Publiczność była ,,ciemna, jak ta.bab w ro
gu". Gospoa.a.rze :zapomnieli rÓ'Wllież przygotować boisko do siatkówki, w rezultacie czego
goście (sympatyczne aęstochow.ian.lci z bielawi<l!Ilkami) musieli sami reiwie6zać siatkę i starać eię o m:ia.rę, służącą do sprawdzenia je§
W}"SOkości ... , no, ale to jest prze-ależ wybacza.I·
ne.' Przy takim nawale pracy moma było o
tym i o owym z.a.pomnieć. Nie :z.apomniia.ru:>
jędnak o rzeczach najważniejszych.
W C•iągu czterech dnd byJ<iśmy nie zdMld wy
łą=ie na swe 61iły. jak w roku ubiegłym, w
ściągaruu z różnych odległych nieraz bardzo
boisk stosów samych suchych wyników, lecz
za.raz niemal po ukończeniu zawodów, otrzy·
je regularnie z głównej kwatery
mywaliśmy
Ig,rzysk. Z tego też względu Igrzj"6ka Włóknia
rzy znalazły już w tym roku 6Wój wydźwięk
w całej prasie łódzkiej, przez C() same Igrzyska wzbudziły więk&Ze zainteresowanie wśród
publicr.ności.

Z kalendarzyka naszych olimpijczyków

oszczepem i dyskiem): szermierze - szpada w
ko:nJmrencji drużymowej (drugi dzień).
..
7 sierpnia: szermierze - s.7!pada w konku!1 Ogó/nopoJsJdch
turrue1u piłkarskl17!
.rencji ~n.dywidualnej: b0<kserzy _ pierwsza W
I Jg:zysk S~ortowych. \l\'."łokniarzy wzięło ud.zJał
runda turnieju (finały 13 sierpnia).
k nlru · wiele druzyn prowmC]onalnych. Oto .niektóre
bl
.
.
.
10.. 6:ł&J?rua: szermierze - wa a ,.. °'
· frogmenty x rozgrywek Włókniarzy na boialw
k. p. Zjednocz.one.
renc1• druzy.nowej.
11 sierpnda: szermierz.e - szabla w koniku·
rencji drużynowej kajak.a.rze.
Nie było jej jes~ W!p!N!.Wdzńe m. Wllele,
12 sierpnia: ka.jak.arze.
ale w każdym bądź ra:zńe więcej, niż iw rok.u
13 si~pn.ia: 6.ZeTlillierze - szabla. w k.onku· ubiegłym. Sam p.rogram Igrz}'IS-k o.p.raC<>'WanT
Na uznamde zasługujie
był dość gzczęaliwJe.
rencji 0.rndywidu~lnej.
14 sierpnia: szermsie~ - Ma bla 'W' wnku- róW'lllleż to, że nie pomdnięto boisk p.ro'Wń.ncjo
rencji ddywidualej.
nalnych, jak. na przykład w Tomaszowiie, Zgi&
rzu c:.z.y Aleksandrowie, gd7lie spo·rt włóikiemit
czy ma swoje mniejsze czy większ.e ba'l."T.
O iJe w ogólnej punilctacji zwyciężyła. Łódł.
o tyle n.ie we wszystkich gałę'Zlia.ch sporta
Łódź przodowała. Demoną Łodzi b~ bob. P&bieniice wykazah• jao;zcze raz &Wą mocną poZ'f"
p~łkarskie
w królowej spo,rtów - lekkiej aitletyee.
cję
LONDYN (obsł. wł.). - Wobec wycofania' n.ia, Anglia - lr1a!lldia, albo Holaaidia., Praru::ja W kolarst:wle triumfowała Częstochowa, a. w
- Indie, Luiksemburg albo Afganistan - Ju- pi·łkarstw:ie mały._ Prudnik.
pięciu d;rużyn
s.ię
ol.impijskiiego turni& gosław.ia, Chiny - Tu.reja, Szwecja - Austria.,
lmpl!l'hująoo wypadt<11 w n~eduelę na ze.koAArr Korea - Meksyk, Włochy - Stany Zjedno- czen.ie Igrzysk defilada Włókn.iarzy. Patnąc:
ju piłkarskiego
giel&ki ZwJązek Piłki czone.
n.a tę młodzież, budującą ~ lepszą pnzyPJerw61Le cmery spotkanie od'będą się cklda s.zło-ść gospodar<:Z<l p!2erz coraz to w:iększe pod ·
n.a zlecenie
Nożnej
31 lip-ca, dalsze cztery - 2 sierpnia..
iMięd.zynarodowegQ
ndesiearie produk:cjd., ma&zerującą ziwa.r tym, w;y
Związiku Piłka Nożnej
spo,rtowanym k'Tokiem przed trybunami - upe.
Losowanie drugiej nmdy •turnieju odbęd.z.ie jaliśmy &ię niekłamaną radości!l, że już dtlsd.e:j
postanowił na dzisiejszym ;posiedzeniu prze się dnia 2 &ierpnia.
nie jest ona sikazan.a na. nędzną wegetację. &
polllOwne
prowadzić
Poza tym komisja postanowiła, te w rarz!le pełną pie.rsią może czerpać zdrowie t t~
J<IBowanńe rozgrywek wyniku nierox.strzygniętego, w którymś z 2-dl !!Id boiskach sportowych, tak me<lawno ~
Afa.ga zamkniętych dla lud"Li -p:racy. Dz.ieAaj te boWMI
p;ierws:zej rundy.
spotkań elim~nacyjnych: Luksemburg W wyniku lorowa.nrl.a w pierwszej <rnn&ie nistan i Irlandia - Holandia., drużyny grat bę są już otwarte naośoiei - niech tylko nie
turnieju olimpijskiego grać będą: Egipt - Da· dą dogrywką 2xl5 min.
(Kr.}
św:iecct pustka.ml.

I

batutą Z. Wiehlera. - Dekoracje: J. Galewski. - Tańce L. Sadurski. - N owa wysta-

wa. -

Modne stroje.

KINA
ADRIA - ,,Gasnący Płomień"
godz. 18, 20.30; w niedz. 15.30.
.
BALTYK - „Dragonwyck"
godz. 16, 18.30, 21; w niedz. 13.30.
BAJKA - „Młodość Maksyma"
godz. 18, 20; w niedz. 16.
GDYNIA - Kino nieczynne - na czas remontu Program Ak!tualnoścl przeaiesiono
do kina , Hel'".
HEL - „Toi.ir de Pologne"
godz. 11, 12, 13, 14; w niedz. 11, 12, 13.
HEL - (dla młodzieży) „Urwis Gawroche"
godz. 16, 18, 20; w niedz. 14.
MUZA - „Wiosna"
godz. 18, 20; w niedz. 16.
POLONIA - „800-lecie Moskwy"
dodatek: Przegląd sportowy Nr 8.
godz. 17, 19, 21, w niedzielę od 15-ej.
PRZEDWIOSNIE - „Monsieur la Souris"
godz. 18, 20.30; w niedz. 15.30.
ROBOTNIK „Rosanna Siedmiu Księżyców"
godz. 16, :l 8.30, 21; w niedz. 13.30.
ROMA - „Moja siostra Eileen".
godz. 18, 20, w niedz. 16
REKORD - „Błyskawica"
godz. 18.30 20.30, w niedz. 16.30.
STYLOWY - „Gospoda Swiąteczna"
godz. 16.30, 18.30, 20.30; w niedz. 14.30.
SVV'IT - „Zagubione dni"
godz. 18, 20,30; w niedz. 15.30.
„Postrach Mórz"
TĘ}CZA godz. 17, 19, 21; w niedz. 15.
„Wakacje"
TATRY <w ogrodzie) godz. 17, 19, 21; w niedz. 15.
„Człowiek z karabinem"
WTSLA Dodatek „Tour de Pologne".
godz. 16, ~.30, 21; w niedz. 13.30.
WLóKN ARZ - „Melodia Serc"
godz. 15.30, 18, 20.30; w niedz. 13.
WOLNOSC - „Dragonwyck"
godz. 15, 17.30, 20; w niedz. 12.30.
ZACHĘTA - Kino nieczynne z powodu remontu.

Co

usłyszymy

drugi rozlosowano
raz
na olimpiadz·e
.rozgrywki

Po

,~H'ielobój
i inne ciekawostki ze

ludoD'q""

sporłu

zwlqzkowego

WARSZAWA (obst wł.). - W celu upa- ośrodek wyszkolenfowy, obliczony na 450
całkowicie w
wypo6liŻO.ny
Ośrodek
msiętnienii.a zreali:zowan·ia Planu 3-letniego :zo.. miej6C.
gimnastycz.n.e, .r·ing bokserski i
sta.ną :zo.rganizowane w Polsce wielkie imprezy przyirządy
6portoiwe. W związku z tym Komisja Central- sprzęt 6po!CtoWy, będ7Jie cz.ynny przez cały rok.
Od dn:ia. 1 sierpnia b..r. lOZpocz:nńe s.ię w
na Zwdąików Zawodowych irozpisuje konkurs
n.a kompozycję gimn.astycz.n„ w.raz :r; podikła- CzerWlińslk.u obÓ2 treniingowy dla grupy około
dem muzycznym dla masowego poikaru g:imna- 300 SlpOftowców - lrole}a=r, którzy przygotostyanegio, ooobno dla gruJp żeńskich i mę· wywać się będct do I Ogólnopolskich Igrzy6k
Sporfowyc.h Zwią?Jl!:ów Zawodowych.
s.k.ich.
Doskonale warunki terenowe i komfort.owe
Sz.cziegółowe wa1TUnkt koll1lkunom 'llOStanłl. ourządzenia wnętrz predestynują ośrodek s.porgł06zom.e w pierwszych dniach sierpnia ł>r.
' to·wy w Czfilwiń<Sku do za,jęaia czołowega m~ej
* * •
Związkowa Rada Kultury Pt?:ycmej t Spo.r- sca wśród tego rodzaju obiektów w Polsce.
• ·
tu zaikłada w Czerwińsku pod Pozin.aruem stały
Wydzieł Budowy ł Zaopatrzen<ia Zwtl\7.:k:O·
POD ZNAKIEM PIĘCIU Kół OUMPIJSKJCH wej Rady Kultury FizyC:z.nej i Sportu zakupił i
rozµrowadził w II kwartale br. sprzęt sport.owy na ogólną sumę 6.489.295 zł.
Zakupiono także 15 kompletów urządzeń 5ll
I~ gJinil.d.Stycznej, z których 6 7.06tan.i~ po raz

przez rad·o

12.04 Dziennik; 12.25. Utwory na dwa
fortepiany; 12,45 (L) „Walczymy ze stonką"; 12.55 (L) Chwila muzyki; 13,00 Kon
cert rozrywkowy; 13.45 „Antoni Dworzak"
14.30 (Ł) Z dzisiejszej prasy; 14,35 (L) Mu
zyka obiadowa (płyty); 15.05 (Ł) Felieton
sportowy; 15.10 (Ł) Wielka wiązanka melodii rewiowych, filmowych i operetkowych
(płyty); 15.25 (L) Skrzynka ofiar na rzecz
LKR; 15.30 „Cuda wody"·-pogadanka ?la
dzieci; 15.50 Skrzynka ogólna; 16.00 Dzien
nik; 16.20 „Poznaj swój kraj"; 16.30 Koncert rozrywkowy; 17.00 „Zjazd we Wrocła
wiu" - słuchowisko; 17.45 „Gra w szachy"
18.00 „Mówi Wystawa Ziem Odzyskanych"; Doskonały niegdyś w biegach na 400 m z płot
18.05 „ Ulubione melodie"; 18.45 „J ak zo- kami Burghley (Anglia), obecnie członek Ko·
felieton Jana Kotta; mitetu Olimpijskiego wita pierwszych olimpijstałem pisarzem:' 19.00 (Ł) „Wczasy udane i nieudane";
czyków w Londynie.
19.10 (Ł) „Chopin na fortepianie"; 19.30
symfonicz„Emancypatki"; 19.45 Koncert
Państwowe Zakłady Przemysłu Dzieny (płyty), 20.58 Komunikat meteorologicz
wiarsldego i Wełnianego Nr 6 w Łodzi
ny; 21.00 Dziennik; 21.50 Skrzynka techul. Wierzbowa 44
niczna; 22.00 Muzyka taneczna; 22.40 Ko- ~
munikat z XIV Olimpiady"; 23.00 Ostatnie o
~zatrudnią natychmiast
wiadomości; 23.10 Muzyka taneczna; 23.20
Program na jutro; 23.30 (L) Koncert ży
na szwalnię wyrobów dziewiarskich
czeń; 0.30 (f.\ Z:;i.kończenie awlvc:ii j Hymn
2 Wykwalifikowane MA,J STROWE
025511.
p -

·CQ:(O

•

Od dnie. 4 dJo 17 sier;piD.14 lir. ~ ~
w Złocińcu obóz pnygol.owa"lrerl'f gro;py- g:imnastyc:mej, liaącej ok. 3.000 OSÓ'b, która ,,..,_
s-tąpi n.a poika:z:ie zbiorowym w dni11 otwarc:H
Ig.rzvsk Spoirtowycli Zw. z.aw.
Obóz, na który 'Zostal:i powo«im :nń~
cy ze ~zystk!ich OKZZ·ów, ma za mdalrlie
wzorowe p.mygotowanie grupy do pok.a2111. Wy
szlrolen:ie spocrywać będ?Ąe w rękach 39 kl·
struk.torek i 70 instrukto<rów, z !których SO jeet
tegorocznymi absolwent~ A. W. P.
W czasie trwarua obo:zu zos.tan11 ~
wadZO!lle próby „wieloboju ludowego", który
ma spopula.rywwa.ć wychowanie fizyc:zne na
całym obszarze .Ri.eczpospolitej.

z Londynu

LONDYN (obsł. wł.). - W sobotę przybyły
do Anglii dalsze transporty zawodlllików zagra
'1icz.nych, wchodzących w skład ekip olimp1j,;kich 13 państw. Oprócz Pola,ków przybyło 44
!.dwo<lników z Turcj~. 47 zawodników i 9 zawo-..Jnic-z;ek z Austrii, 39 :vaWQdników z Brazylii.,
holenders·k·i, 100 Finów, 13-osobowa
ze;;pół
44-orobowa ekipa
duńska z.a.loga yachtowa,
włoc;ka, 9 zawoqników z Porto Rico, 39 Hiszpanów, 42 Szwedów, druqa część ekipy jugosłooraz 88
wiańskiej, złożona z 24 pływaków
Belgów.
•
Jes<:ze jednego konkurenta w pchnięciu

Dzisiaj

pierwszy 'l\'TI)fÓbowanych podcma m'Wod6'w
gJmnes.tyC7Jilych w ramach I-6zych OgóJD.opolmch Igrzysk Sportowych Związków Zawodowych.

Ikulą

m.a trep.rezental!lt Polski na Olimp1adzi•
Jao;t nim Ateńczyk Co6f.,aa Atagannas, który uzyskał podczas trelllin911 wynik
15,51 m. Rzutem tym Grek poprawił swój najleJJ6ZY tegoro=iy wynik o 71 cm.

Łomows.ki.

*

Francuska Federacja Kola-r&ka wyznaczy>l:.a
następujących zawodników do ekipy olimpijskiej na tegoroczne Ig,rzyska w Londym:i.e:
sprinterzy to.rowi: Progent, Bellen9eri 1 km na
czas: Dupont, Faye; drużynowy: Fay>e, Daon,
na dochodzenie:
wyścig
Babiłlo·t, Jearui.ot;
Blusson, Deca.nneld, Dupont, Vervialle; s-rosat
Beyhreat, Rochet, Dupont, Socquat.

wyścigi

Klub Spol!'towy „Partyzant" o.rga.nizuje dzisiaj o god~. 18-tej na to.rze w Helenowie wielkie wyścigi kolarskie. W programie przew:idzi<mv jest bieg amerykański parami na 100 o·
krążeń toru z IO·ma finiszami. Udział zapowied.7Jiell najlepsi zawodnicy Warszawy, Krakowa
i Łodzi. Sta.rtują: Napierała, Wójcik, Wrzesiń
ski, Siem:iński, Kapiak, Kudert, Bober, Bukowiik.i, S ta:n:vru.Jci, Włodarczyk, Ku.ncz.a.k.. Mll.6ia.l

donosZą„.

- iulro

piłka

i z Łodzi najlepsi za,wodn.icy z Pietraszewsk:lm
na czele.
W środę ro.zpocr..n:ie się druga runda e.po-tkań piłkarskich o wejście do klasy A Okręgu
Łódzki-ego. W Koluszkach ZZK gra z Włóknia
rzem. a w Pabianicach PKS z Neptunem. Obecnie prowadzi ZZK „ ~1'lr, X>I7.ed WMJ<marzam za.i.ar~

