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iszczyciele Warszawy von dem Bach i Reinefarl pod opiekQ giełdziarzy amerykańskich

WARSZAWA PAF. - Dyrektor Głównej Ko
misjI do Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce ob. Gumkow~k' po powrocie z Berlina
udz:elił przedstaw'cielrwi PAP szeregu infor
macji n a temat ekstradycji zbrodniaTZY wojennych.
Sprawa ekstradycji zbrodniarzy wojennych
Ile .tref okupacyjnych paIlstw
anglosaskir.h
napotyka na coraz wiE:ksze trudności. Ostatn ' o
wydane zostało zarzadzenie komendanta strefy
brytyjskiej, które 7: dniem _1.9 br. dopuszcza
składanie wniosków
o wydanie zbrodniarzy
wojenn h, jedynie co do zbrodn'an:y, któr,y
są przestępcami w rozumieniu
niemieckiego
kodek~u karnego. Zarządzenie to pomijając, że
jest oogwałceniem
deklaraCJi moskiewskiej
z 1943 r., która m 10. zawierała postanowienia o odpowiedzialn"'śc\ za zbrodnie wojenne
oraz ustalała sposób ekstradyq i zbrodniarzy,
pl1rozumienia londyńskiego z 1945 r. i uchwały nr. lO, powziętej przez przedstawicieli 4-ch
mocarstw, które zatwierdzały postanow' enia de
klaracji moskiewsklej, a w których nie ma zawartego upoważnienia dla komendantów poszczególnych ,tref do jednostronnego w:lfowa
dzania zmian powyższych uchwał, praktycznie
W)"('C7 IInł~mozliwla ekstradycję przestępców
wojennych. Normy prawne bowiem, na 'tasadzie klóryrh oparto odpowied'tia\ność 'ta zbro
dnje wojenne, v:ostaly wykształcone dopiero w
toku prac Na)wyżs'lego Trybunału Międzyna
rodowego. Ił \II 5zC'ZE'q6Ino~ri proce,u norymberskiego, a t m ~.amym nie obięłe są n'emiec
kim l.ri,!!'k 'm k"rnym '1/1 21V ązkll z tarządle
niem tym szef pol~kiej misjI wojskowej pnv
SOjusmiczej RaclzlE' r<onłroli gen. Prawili do-
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ogłoszonym 29
czerwca br. kierownictwo komunistycznej partii Jugosławii całkowi
cie podtrzymuje swą dotychczasową politykę, Zaprzecza jakoby KPJ
prowr: dzi1a nieprzyjazną politykę
wobec ZSRR. CI jednocześnie wysuwa szereg insynuacji po,) adresem
Związku Radzieckiego. Krytyka linii postepowania KPJ w sprawach
wiejskich oraz w sprawie nacjonalizacji drobnego przemysłu i handlu
zawarta w uchwale Biura Informaeyjnef!o stanowi. zdaniem kierownidwa KPJ. zachętę dla elementów
l~apitalistyczn:vch i reakcyjnych na
wsi j w mieście.
O'" ~adl'7,e'1ip I1roni polityki par
Iii iUg'oo;łowiańskiej ot!nf'~njp frontu na l'fIoowt'e-o. t wierdząf. że cliły
front narodowy bez wZl!lędu na róź
norodność je{!o elementów •• walczy
o socia]i7m". Odnośnie zarzutu bra1m demokracji wewnętrzno-nartyj
nej i stosowania w partii dykt~tor
skich metod. kierownictwo KPJ
orlpowiada. że metody te najlepiej
orlnowiadają warunkom istniejącym
w k'·'łju.
I{i t'ownictwo IrPJ Jlodnosi swo
j.. q; korne zasługi i 111e poda:illc
żaonych argumentów odrzuca zarzut nacjonalh:mu oraz zaprZf.'("13
.ia.koby rz:vnilo ustępstwa wobec
p;łllstw impf'l'ialist:vt':7.nyeh. Nie rhee
ono wuawl\ć się w dyslmsje o hl~
da ch, hvier,lząe. że Partia Jugosło
wiańska żadnych błędów nie po,!>eł

nHf'. powtal''7.l\ w Ill\Js'7.ym eiąlfll
.t.;n'!i
na ni -rówlu' '~akt(lwanic

KP.f w biurze informacyjnym. a na
zako lrze!lie obłndnie zapewnia o
swej rzekomej soIidarno~ci ze Związ
kiem Radzieckim i krajami demo1,1';H'ij hHlowd. (RAP)

wYm procesem o 'tbureenie Warszawy. W node skierowanej do władz amerykańskich, kt6
re dotychczas nie r'hcą zgodzić się na wydanie
tych dwóch zbrodniarzy - władze nasze wystąpiły 7 propozycją, by p;brodn'arze ci, będąc
zył ostry sprzeciw, na który dotychczas n'e ne starania o ekstradycję von den Bacha i Rei głównymI oskarżonymi, wydani zostali iedynie
uzyskano odpowiedzi.
nefahrta w związku z mającym odhyć się jesie na okres procesu, po czym bez względu na wy
W chwili obecneJ władze polskie czynią us'l n:ą br przed Najwyższym Trybunałem Narodo rok, odesłani zostaną z powrotem . W ralle od
mowy władz amerykańskich wyrok wydany
zostanie zaoc'l:n'e.
Jednocześnie z notą o wydanie von den Bacha i Reinefahrta władze polskie wystąplły o
ekstradycję szefa gestapo na Warszawę Haana oraz H. Hoefle'ego, który będąc spec1alnym
WARSZAWA (PAP). - Dnia 30 ub. m orlo torialnf>go na budowę dróg. DotaCję tę w łąc2" dowódca broni SS przy wyższym dow6dcy SS
było s:ę pod przewodnictw"m Prezydenta R. P. nei Fumie 454 mil. złotych pn:eznaczone są i policj; na obszar wschodni z sled'Zibą w Lu
kole jne pOSiedzenie Rady Państwa.
przede wszystkim na budow~ dróg łączących blinie, został przeniesiony do akcjj tłumienia
Na mocy uchwały Rady Państwa zarząd sa. siedziby gmin z siecią dróg o powierzchni powstania w getc'e warszawskim. H. Hoefle
twardej.
został aresztowany w Salzburgu przez policj~
morządowego funduszu wyrównawczego otrzy
Na posiedzeniu Rada Państwowa poW?ięła austriacką. Będzie on sądzony rallem ze Stromał prawo decyzji o udzielaniu dotacji powia· uchwałę o trybie powoływania obywatelskich pem !a zbrodniczą działalność na terenie getta
towym i gminnym 'twiązkom samorządu tery' I korn'sji podatkowych.
I warszawskiego.
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BERLIN (PAP). Prasa berlińska ołi:łosiła 30 stała nagle postaw·rn;:l wobec odrębnej re_
czerwca odpowiedź mHszałka Sokołowj;kiego formy wRlutowej stref zacbodnich, co wywona pismo gen. Ro~rtsona w sprawie ogranL lalo truf]no,;ci w 7;t'ciu gospodarczym strefy
czeń w ruchu pasa:i.~r~i;.im ł towarowym mię· ral1zieck1ej ł konieczność 7.astosowania śr dzy strefan,i zachoirimi a Berlinem.
ków dla. ochrony h,r]ności I go""podarki w raMarsz;;łek Sokol, wski stwierdza w ~woim dl.jeckie.~ strefie rkupl'c;t'jneJ.
liście. że z.. rządzone !Jrzez adminisfrację fil.
f)b~cnip" nb"
.~
t1 l.en;a wvmi'ln.
dZlecką \' dnIu l!) c?'erwca ogramczen'a są tyl wn' ch mareń na nowe z. nalepkami, sztab
ko przej§c;owego charakteru i zostały wpro- adminiotracji radzieckiej wyda' rozporZ<!dze.
VI adzone jako OChrl'nR r;;dzieckiPj st.refy pned me w kierlmku otwa. cia ruchl' granicznl'go
skutkami r.drębne.l ret..nn:v walułowej V7 .. t re dla Il1dnoścl nlemil'ckiej. pflslada,iącl'j paszfarb z3chod lich. Maro'7.alek Sokołow!Oki pjl'ze port;v mied7.y",trl'fo-ve. Marsz~łek Sokołowski
dalej. że radziecka anministr?C]3 wnigkowa ??7.naC7 ) 7.e musi ieszczEc prze, pewien czas
była zawsze za przeprowadzeniem osólnn-me_ utrzymać w mocy ogranicz<m!a w ruchu samo
mieckiej teformy wlllutowej, tymcza~;.>m zo- rhndow:vm na Autos~radzie Helm~1edt-Berlin,
---------------------------------------•
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Układ

gdyż nalL-.ży przeciwdzhłać nielegalnemu przy '
wozowi ,9kluty ze sin f zachodnich. która niedopuszczor.a jest do I'biegu na terenie Berlina. W sprawie ruchu kołowego na trasie
Berlin - Helmstedt, jak komunikuje marsz.
Sokołowski będzie ,., otw!lrty natychmiast po
' u lec'· '" h ·c" ..•
z n::lzpń, (') ni rJO.
wmno zająć już d'lŻO czasu. Mar~zalek Sokołowski uznaje środki przedsięwZięte przez wla
dze amerykańskie i· brytyjskie ella utrzymania
lotniczego połączen:a Le strefami zachodnimi,
wyrażająC nadzieję, że przepisy dotyczące bez
pieCZell>twa lotów będą całkowicie zachowan~,
Zrpasy żywnościowe Berlina powinny wy~
siarcz:vć na bieżące zaopatrzenie ludności je·
szrze na kilka tygndni, pisze marszałek Sokołowski, do tego czasu ruch kolejowy powlnien być już w c~ości przywr6cony
W końr'u swego pisma marszałek Sokoło
wi-lki zwr'lca uwagę, żp brytyjskie w'adze oku
pacyjne w"trzymały ruch swoich pociąg6VT do
strefy r;:tdzieckiej pod pretekstem rzekomego
$C'E:; za rlewizy pewną ilOŚĆ węgla I koksu, tak
z8trzynl'lniR 30 tys wagonów kolejowych. oz..? wart.Jść całego f'ksportu pol~klego do Fin_ MarszałĘ'k <;okołowski stwierdza, iż nie oąpo
landii w rnku 1949 wynie~ie okolo 25 milio- wia.da to pra.wdzie. ;t,'Irządzenie władz bry.
tyjskich Idóre ~zl{C'i zł rozwojowi handlu mię
nów dolarów.
W ~asie rokowań obie delegacje jostano- dzystreftlwego powinno być skasowane a rucb
WIły, że Vole właściwym czasie rozpoczną się tow&.rowy ze strefy brytyjskiej do strefy ranowe p~rtrdktac.ie w sprawie dalszego zwięk dzieckie~ wznowi:my, co leży w obo~óln11D
szenia ~miany handlowej pomiędzy Polską intPnesi~.
a F'inlandią.
Ukłau wsiał pcdpisan.y w imieniu r:t.ądu
fińskiego przez mmistra handlu I przemysłu
Uno Takl'<, a w imie'1iu rządu polskiego przez
WARSZAWA
posła R. P N Helsirokach Jana Wa"i1ewsklego
Melduję. Iż państwowy przemysł włókien
,prze\\'odu;czącego polskiej delegacji dr. Sta_
niczy wykonał w dnłu 30 czerwca {lIan pół
rryczuel produkCji w 111 procentach według
wartości w c('lIach nipzmiennych 100 proc.
Wyl"'""n f .. płilTw 1tJ·"ło miejsce w dnłu 11

I

o wzajemnej wymianie handlowej

SZTOKHOLM (PAPl. Z Helsinek donoszą,
w dniu 29 czerwc~ podpisany został po_
rr.ięd<!'y Fin:andią a Polsk~ układ o wymianle
handlowej na rok i&4f; Układ przewiduje. że
że:

wartość wymiany t'Jwórowej u~iągnie 8,5 miliona dolarów po i<"f'±r.1ej stronie tj. ponad 100
proc. więcej niż w roku bieżącym.
Finlandia dostarczy Polsce celuloze, makUlature, podkłady kolejowe, miedź. piryty I
olej sosp.owy. Polska eksportować będzie do
F.nlandii węgiel, żela7o, produkty ze 'l.zne,
artykuły włókiennicze, cukier i sól. Poza wę·
glem, którego Polsk'l dostarczy w ramach
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Na dzień 30 czerwca b. r. państwowy prze
mysI włókienn'czy wykonał plan produkcji
orzemvslowel w 11 t plocentach wedlug f"eJl
Q'ezmlennych l 1931 r. 100 procentowe wvkonanie planu zostało osiągnIęte w dntu 11
czerwca b. r.
Wykonanie planu !)rodukcyineqo w po~zr"leQ6Inycb braniach przedstawia się nast.ę
pui"lco:
Pr7p1'l1v,>ł Bilwełnl .. nv 10~ ,5 prn("
Pr7E"
mysI Wełniany - llfi proc. Przemysł W16ipn Łykowvch _ 121 .5 prof". Pr7emy!'1 led
wahn'rąn-G~lantervinv - l 14 oro~. Pr7Pnysl Dziew1arski - 106 prorC'nt Pr7emvsl
!(onrpkrviny _ 115,5 proc. Przpm\'sl Włó,il"n <:7tl'c7Dvr:h _ 112.5 prr, ent Pr7em v, ł
\rtyknlów I Tkanin Te("hnicznych _ 116,5
"rnc Roszarnie Lnt1 ł f(onopi _ 104,5 proc.
Należy przy tym zarnar7:Vć iż plan prO·",k 'vinv
"ierw~'I'E' pńłrnf"'le b. r. bvl o
,~ prorent większy. nii w pierwszym pólro'7 " roku uhlegleoo. Faktyczny wzrost proillkcjl wvn()s;" wier w oMr.wnaniu z pierw 'zvm pół"oczem 1947 t 28,1 procent, a w
1wóch naipoważnieiszy"h hranżach wynosi
on: w przemyśle hawf'!rnli'loym - 42." flro-

"/I

wykonał p~an

28,5 pro-

~ent
Pr9.:emysły te wyprodukowały:
nów 300 tysięty metr6w tkan:n

t59 mi1iobawełnia

l1ych i 20 milionów 373 tysiące metr6w tka'li" wełnianych.
Spn~ród lódz k ('h fabryk włókienniczych
,nd w?qlędpm wykonan'a planu wysunęły
,le n~ f"7nlo:

Pań~twowe Zakłady Pr7emyslu Rawelnlaneqn Nr l. Pdństwo'Ne Zakłady Przemysłu
RnwC'lniilnl"Qo Nr 3. Państwow€' 7akładv
Pr7PIllvsln Rawetnianpoo Nr 16. PaństwowE'
7ilklArlv Pr7emys)n Wf'łninnl"(Jo Nr l. Pań
<:twOWE' 7akladv Pr7pm Wf'lniRnN)o Nr 4
Pań,lwnwe Zak l"ctv Pr7pmys!n Wełnianeqo
N, S. Państwowe Ziednnczone Zakłady Prze
mysł!l POI1c'l:llszn iczeqo Nr l.
Niliw,,7.ni"i!l?vm i l"!ynnlkilmi, kt;', .. nmn?;,wiły flr7erlterminowe wykonanie planu by.y: r",wó) r"rh'l wielowarGltatowego. pDS tę
Ily ruchu wsoółzawnrlnłctwa oracv. uruchol..,ieJ'!iP w;elklel lIoścl "Iec'lynn:vcb pOIJrzednlo mas7yn lak rńwniez pierwszE' efekty akrjl mał,,! racionaJlzacfł.

i Handlu

ZaslęP"a

DyrektOJa Generalnego
Cenlralnego Zarządu

Przemy!'łu Włókienniczego
[nz. Cz. Bą.bińskl

w 111 aroc.

CE'ot. w przem~'śle wełnianym -

Przemysłu

Sytuac 'a I!os~odarcza
w 'nd~ach
LONDYN (PAPl. Zgod01e z o~tatnl!Irl
z Indii, sytuacla gospodarcn
lego kraju p"'qars7.a się z każdym dniem. Prasa wyraj- pllWil7.nE' zanil?pok"jenie z P9wodu
ustawicznpj podwyżki cen, wzrostu bezrobo·
cia i tenrlf'ncji spf>knlacy;nych na rynku.
D7.iennik "Hindnstan Tirnes" podaje, Że w
ciąqll oslatnich siedmiu miesięcy ceny hurtoWe wzroslV przC'ciętnie o 22 proc. Wzrost cen
detalicznych postępuje jeszcze w szybszym
tl"mpip. N·"ktĄr o <Htvknly piPr 'HP) polr"cb-y'
podro;';~łv w tym
samym CZd61E'" '3" - 4lJ
proc. Pismo "Indian News ChronicIe" stwier·
dza , że w wielu m'ejscowościach kraju najważ
!1iejsze arty!,uly mozna otrzymać jedynie za
pośrednictlVem spekulantów,
którzy us.ta~l"
ceny wedlu" wlunAftO widzi.m.i.i:i~
wiadomościami
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Uchwały potępiające

Skutki

U! -JugosłaW1ę.

4 NorwojOl'!!ki "Dany Worker"
zamieśc'ł art ykuł. ..". którym podkreśla, że nadzieje prasy re
akcyjnej n.,. przerwanie frontu pokoju tlą dare
mne.. Komunkki jugosłowiańscy rozwiążą bowiem IIW& problemy i eacieśnia. współpracę
ze Związkiem Radzieckim i 'krajaml demokra
cjł ludowe).

Bułgarska Partia Robotnicza
front ojczyźniany opublikowały
komunikaty w których wyrażają bez zastrzeieA .WIł ealIrowlłą solidarność z rezoludą Blu
ra Infcmna.qjnego w sprawie Jugoslow4nlskiej
l'artH Komunls1yczneJ.
Bulgarski front ojcv:yżnlany wyraził przeko1!.anle, że w łonie PartiT K<Jmunlstycznej Jugo
uawH znajdz'ie się dość sil, które przeprowadza zmianę polityki kierownictwa Jugosłowiań
IIkiet Partii Komunistycznej. Bułgarski front oj
czyźniany wyraża nadzieję, że elementy demo
lon~tyczne w Jugosławii wzmocnią pozycje JugOiławi! we wspólnym froncie krajów demokracji. ludowej, we froncie skierowanym prze
ciwko tmperl:aUlJI10W! l podżegaczom wojen-

SOPlA PAP, bułgarski

1Iym.

PltAGA: PAP. - Prezydium Centralnego Ko
mitetu Wykonawczego Czechosłowackiej Partii
Komunistycznej ~2i.ęło uchwałę, w której
lI.p«'obuje rezolucję Biura Informacyjnego. Cze
chosl<JWacka Partia KomunistYClZIla apeluje do
komun~stów jugosłowiańskich,
aby zmusili
"wych ikierowników do naprawienia popełnio
nych przez nich błędów, względnie do ustą
pienia,
W centralnym organie Czechosłowackiej
Parti! Komunictycznej ..Rude Pravo" opubliko
wany został artykuł, zawierający anal~ę dzia
talności niektórych cZ<Jłowych dz'iałaczy Jugo
slowiańskiej Partii Komunlstyo:znej. Dllaacze
ci - czytamy w cytowanym artykule - pro
waMi polltykę sprzeczną z zasadami marks!
dlU i lenłnizmu, pOlitykę zgubną dla klasy pra
call!tCeJ Jugosławii. Rezolucja Bhra Informaeyjneqo świadczy o <Jgromnej sile frontu 50<::jalistycznego, który nie obawia si~ rozwiąza
nia najbardziej trudnych problemów. RE!lZolucia ta -- pisze w końcu autor - przyczyni
flię również do wzmocnienia Czecho!łowackiej
Partii K<Jmunistycznej. Komun:ści w Czechoslo'W~cjl będll mieli możność wyjaśnienia w
ramaeh wielkiej kampanii ~deologf.czneJ sze:e!fu problemów, o których mowa w rezolucji, a
które dotyczą również Ozechosłowacjl. ,

PARYZ (PAP). -

Na uroczystl'j akademii,

przem6wienie, w którym poruSl:y! m. in. spra-

wę Jugosłowiańskiej Parti,i Komunistycznej.

•

M6wca poddał !!Iur<Jwej krytyce gtanowisk<J
kierowników Jugosłowiań.5kiej Partii K<Jmun~·

p

ważne

ia zIemi

LONDY.' (PAP.). Jak wynika % danych .opustycznej. Scisla współpraca Związku Radziec- bllkowanyrh w Tokio, silne trzęs'enie ziemI.
kiego i krajów demokracji luóowej stanowi jakie nawiedziło Japonię środkową w ]XJnl!'gwarancję pokoju.
Demokraci
francusc
działek, znIosło memal dosrezętnle ~ po_
wdzięczni 81\ za czujn<Jść i gtanowcZ<Jść partii
komunistycznych, które bezkompromigowo po w'erzcbni ziemi 52 miasta I wsie . .Blisko 'fi
tępiły obecnych przywódców Jug05ławii, Wio tysięcy d,omów zostało zn1szcwnych.
na ich - zakończył Tillon - polega na od·
Li'czba oftar nie jest jeszcze dokładnie zn'lstępstwie od nauk Marklla - Engelsa - Le.
St r
na, przypuszczalnie jednak jest bardzo wysoDlna a ma.
Po przemówieniu obecni uchwalili jedno- ka. W najw:c;kszym OŚr<Jdku przemysłu j!!dgłosnie rezolucję, w której m. in. wyrazili pel- wabniczego Japonii - ~ukui - zgin~lo ponad
ną aprobatę rezolucji B'iura Informacyjnego w 4 tysiące osób, blisko 9 tysięcy odniosło rasprawie
Jugosłowiańskiej Partii Komunistycz· ny. Miasto Fukui w ceterech piątych leż)' w
neJ'
.
.. Zebr~/ - czytamy", r\!'tohlcJI - !yw/q gruzach, ogólne szkody, wyrządzone w ,tym
pT~eko~QIlle, ~e zdro~re elementy Jugoslo· mieście wskutek trzęsienia ?:iemi, ocenian!'1 'ą
wJańs1(Jej PartJJ KomUnistycznej r;muszq obec- na 8 miliardów J·enów. BI'sko 30 proc. manych przywódców Partii Komunistycznej Ju.
goslawil do naprawy .swych błędów lub do
szyn włókienniczych nie nadaje aię do uży1stąpienia",
ku.

urządZ<Jnej ::z; okazji setnej rocwicy Manifestu
Komunistyc:z:nego wygłosił b. minister T'lIon

Na akademii byli m. in. obecni Maurice
Thorez. Jacques DucJos, Marty, Cachin, Fajon,
BilIoux.
Tillon podkreślił postęp. dokonany w Świe.
cie w ciągu stulecia od wydania Manife5tu Ko
munisty<:7nego. TiIJon przedstawił rolę, jaką,
odegrał Związek Radziecki w walce z faszy~
zmem, "Robotnicy i wszy-scy demokraci _ powied,liał Tillon d<Jwiedz~eli się ze zdumieniem o .antyradzieckiej pozycji, 'lajętej przei
kierowników Jug{)słowiańskiej Partii Komun'istyczne]'"
-

trzęsie

w Japonii

solidarn"e stanow 'sko lugoslo lI:ańskie i Parł i Komunistyczn 9 i

NOWY JORK PAP. - Kierownictwo AmerYI
kmskiej Partii Komun:stycznej ogłosiło komllnikat, zawierający aprobatę rezoluci! Biura In
fOflIl;acyjnego w sprawie Jugosłowiańskiej
PalU!. Komunistycznej. Rezolucja ta - czytamy
w komuniJkaci? - daje komunistom JugosłoWiańsklm br?n, przy pom<Jcy której mogą oca

l>ras

r acyjnego

I
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traty faszys ó
rozbijają się

Wszystkie ataki

RZYM (PAP). Agencja Elefterl Ellada d<Jnosi, te w dalszym ciągu walk na wzgórzach
Gramos-Smolikas l\rmla gen. Markosa utrzyrua.ła wszystltie swoje pozycje, zadając poważ.
ne straty nleprzyjadelowL WOjska m<Jnarchistycwe wspierane były silnym ogniem art yleryjskim oraz lotnictwem. W rejonie Konicy
wojska faszystowskie rozpoczęły oźywi<Jną
działalnośĆ celem zajęcia wyżyny Melica. Pomimo wsparcia artylerii i l~.nictwa, oddzia10m rządowYm nie udało się wyprzeć żolnierzy gen. Markosa.

w ogniu wojsk Markosa

Na pelopon,ezle

I

armia demokratyczna z
każdym dniem rozwija swoje operaeje wojskowe. W ostatnich dniach w rejonie tym zginęło 92 żołnierzy z armil faszystowskiej.
W Macedonii zachodniej, wschodniej, EpL
rze 1 Tracjt oddziały gen. Markosa stoczyły
szereg potyczek, w wyniku których wojska
rządowe stracl1y 'pvnad 200 zabitych,
RZYM (PAP), Radiostacja Wolnej Grecji
zwraca się ~ apelem d<J wszystkich postępOwyeh sil na całym świecie o uratowanie żyeia
wielkiego patrioty greckiego Markenslnisa, are

Isztowanego
przed 15 dniami przez
ski.

"Szaber powietrzny" z Berlina
BERLIN PAP. - "Taegliche Rundschau" pio głośno reklamowanym przez AnglosaSÓw "moście powietrznym" między strefami ea.
chodnimi a Berlinem stwierdza, że użyte w
wielkiej !1oścl samoloty amerykańskie lądują
cs na lotnisku Tempelhof nie są w stanie dostarczyć więcej niż 10 proc. żywnOŚCI potrzebnej na za<Jpatr7.enle ludności sektorów zacho
dnich Berlina. Właściwym celem tak licznych
raidów powietrznych jest zdaniem "TaegIlche
Rundschall" fakt bdowania· na powracające
oz Berlina samoloty maszyn l artykułów przemy
slowycb wywo;i:onych I~ dr.ogą do stref tacho
dnich.
Cały hałas w kierunku
utworzenia "mostu
powietrznego" między zachodnim Berl'inem a
szą,:

Bizonią - pisze "Taegl1che Rundschau" był ~
trzebny dla umOlŻIiwlen1a wywiezienia wszys!
kich wartościowych obiektów z sektorów zachodnich P{)d pretekstem "akcjł ratowniczej"
dla )udnośd Berlina. Jest to jedyny powód dla
gorączkowego
wprowadzenia na trasę Frankfurt - BerJi.n tak licznych amerykański:h
i brytvjsk:ch samolotów.

WasJlis Markensinls, sławny chemik, w 5WOim czasie zajmujący wysokie' stanowisko Ilań_
stwowe, poświęcił ca~ swoje życie sprawie ludu greckiego, był jednym z kierowników walki przeciwko hitIei'owskim okupantom OlS'"
wybitnym działaczem organIzacji EA~L

Tsaldarisa w odwet za
przez wojska rządowe nJł
wzgórzach Gramos-Smolikas, postanowił za_
mordowaĆ tego bohatera greekiego.
Kończąc sWÓj rpel, radio WOlnej Grecji
stwierdza, że interwencja na rzecz ocaleniA.
bcla Ma.rkenslnlsa jest obowiązkiem WszY!lt.
kich d~molrra.t6w na całym świecie.
Faszystowski

rząd

porażkę, poniesioną

Ll"lll nl"riI 'n:'I1ll' I nil :m"II'lnl"lrl'lnlill"l;',"I"I'~I1I1't:1t'l "","'lIllwn I "

Drożyzna

w Austrii

WIEDEN (PAP.). Na wcz<Jrajszym posiedzeniu Ndy m'inistrów postanowiono podwyżkę
cen produktów spożywClzych o w:ęcej niż sto
procent. Podwyżka cen odnosi się w pierwszym rzędozie do cen 7boża i mic;sa.

·Prawicowi socjaldemokraci
wsp6łprac:owali

rząd ateń·

fińscy

z wywiadem orohitlerowskim

MOSKWA (PAP). Z Helsinek donoszą, te mat" opublikowały materlałv dokumentarne
dz:ennlki "Vapaa Sana" i "Riuekansan Sano- \PotWierdzaJące wspópracę wi~lu prawicowyC'h

NOWe .PrOPIOZ"YCJke fl'kl8ernIadto' tk"te' a ;;~:~'!~7:SI~;:~~?;~~~~~~'~w~:~:;, ~::

J MOSKWA (PAP). W p~ed6iębior6twacli
a
{ blstytucjach odbywaj~ się pogadanki, p<Jśv,rię
cone 'fe'lJOlucji Biura Informacyjnego w &pra·
MateIlały te oskarzaJą takIch wy1>'itn~'ch
wie K<Jmuni.stycznej Partii Jugosławi!. Treść
działaczy
socjal-demokratycznych jak AlLore'Z<Jlucji pr.z;yjęta 'Został" z pełną aprobatą za~ego
nen, KiJpelja, Puskala, Poutanene 'i inni. Z
równo członków Wszechzwiązkowej Partii Ko
LONDYN (PAP.). Jak donosi agecnja Reu-, kończąc tym 4iamym 25-letni okres okupacjr niektórych dokumentów wynika, że działacze
munl&tycznej, jak I bezpartyjnych robotników
tera, w Kairze odbędzie się w dniu dzisiej- tJ Palestyny przez Anglię.
ci przekazywali tajnej policji i wywiadowi do
i l'Iraoowników umysłowych.
szym specjalne posie~enie komitetu Ligi ~ Anglicy pNekazaJi port w HaWe lSD żydow niesienia na temat działalności poszczególnyrh
Arabskiej, na którym .ozpatrzone zostaną n'e-' s,kimi policjantom portowym, którzy będą spr.a organizacji demokratycznych i !ch k:erowniopublikowane dotychczas propozycje hL Ber- w<Jwać w nim władzę pod nadzorem obserwa-, ków. Na wielu doniesieniach znajdują się p.,d
nardotte w sprawie utrzymania pokoju w Pa- torów ONZ.
pisy autorów.
Łodzi
lestyn'ie. Propozyjce te są również przedmioVI dniu wczorajszym odbyły się X i XI po- tem studiów rządu żydowskiego w Tel Avi,iedzenia plenarne MRN w Łodzi.
v:e.
Radni uchwalili pożyczkę w wys. 27 m:li<JW kołach arabskich w Kairze twierdeą, iż
nów złotych na remonty domów znajdujących propozycje te zostaną odrzucone, jeśli przeWarszawa (RAP-SAP)
Glówny - 100.000 zl, od Komitetu PPR Ma,i~ pod Zarządem Nieruchomości.
widują uznanie suwerenności Zydów nad" jaDnia
28
czerwca
na
konto
Centralnego
Ko
rynarzy
w Gdyni - 250.000 zł, od Związku
kąś
częścią
Palestyny.
MRN potępiła list papieża do biskupów n'eZawodowego Górników - Katowice 500.0('10
TEL AVIV (PAP.). 'vV 'środę w południe.
mieckich.
mi~etu Budowy Wspólnego Domu wpłynęło od Bank Spółdzielczy w
Jaworzn:e "pl arii
Szczegółowe !prawozdan1e z posiedzeń po- ostatn'e oddziały brytyjskie opuściły na poZarząd 50.000. Z drobnych sum wpłynęło 84.000 d.
kładzie krążownika "Phoebe" port w Haifie. Związku Zawodowego Literatów damy w dniu jutNejszym.
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- Jestem po prostu radzieckim ezłow1e
Idem i mam wrażenie, że rozmawiam również
z radzieckim człowiekiem. To chyba wystarczy. W chwili obecnej jesteśmy wszyscy zwią
zani i wszyscy dążymy do jednego celu,
Waśka z szacunkiem popatrzył na Amosowa 1 rzekl:
_ Rozumiem, dziękuję, że pan mi zaufał.
Je$tem awanturnikiem i pijakiem, ale zdrajcą nigdy nie byłem i nie będę. Z tym ło
trem Pietrowem jeszcze się obliczę·.. A co
mam powiedzieć Iwanowej, jeśli zapyla mnie,
skąd o tym wszystkim wiem?
Amosow spojrzał w oezy Waśce:
- Proszę powiedzieć, że spotkał pan kogoś, kto niebawem wyjedzie stąd na pewien
czaS daleko, Proszę powiedzieć, że ten ktoś
ma zamiar rewizytować swoich starych przyjacióŁ Niech Iwanowa powtórzy !to lam gdzie
trzeba. Niech nie zapomni jednego słowa rewizyt;:;. To wystarczy. Zapamięta pan to
wszystj{o?
'Waśl{a z namaszczeruem powtórzył n.iezro·

dla niego słowa wciąż z szacunkiem
na starego człow!elta. Domyślał się,
że jest to k!toś z wyższego dowództwa partyzanckiego. Kuzmienko dużo słyszał o partyzantach i marzeniem jego było dostać się do
nich.
Amasow pożegnał Waśkę t udał się do komendantury. Po drodze wspominając szczegóły swego
niespodziewanego spotkania z
Waśką robił sobie słuszne wyrzuty, że zaufał
tak lekkomyśln:e człowiekowi tego pokrojU.
Ale wewnętrzne przeczucie mówi!o mu, że na

zumiałe
patrząc

Waśce można polegać.

XVII.
W drodr.e do Berlina.
Już o ósml':j rano nazajutrz Amosow został
wezwany do gabinetu Heidla. Gruby Ober_
sturmbahnfuehrer :- sze:'okim uśmiechem powitał Eweg) gościa i z '\vy.. zukaną uprzejmością zapyta', jak mu się ~pal0 na nowym rnielscu. Potym uprosił Amo owa do zajęcia
miejsca. Drm olbnymim blurku 1 uśmiechajqc

~
-I

co

się wręczył mu uroczy~cie plik papierów.
żołnierzy z'lładowa2<J ogromną skrzynię, ppl_
B.y! to ~as"port nie.miecki, v.:iększa suma pi~_ ną najnzmait5zych produktów. Po załadowlł_
nIędzy l p1'Zer-ustkl do Berlina. Jednocześme niu tej ,.paczuszki", Amo!'.ow z trudem umie_
rozpromieniony Obersturmbahnfuehrer poin- ścił się w aucie, po raz ostatni uścisnął tłl.lst~

formowa! Amoso v',>, że wszystkie potrzebne
dokumenty nadeszły dzisiejszej nocy 1 to na
skulek interwenc.ii san.ego Obergruppenfuelirera von 'l'oubego, który z niecierpliwością
oczekuje przyjazdu swego kuzV1~a do Berlina,
pragnąc jaknajprędzej z nim się zobaczyć.
- Wir.szuję! - wysokim dyszkantem zawoła I Heidel, ściskając rękę oszołomionego
Amosowa - miałem rację, kochany kapitanie,
pański kUZYn ułal:-'j panu nieT.~·lko pobyt w
stolicy, ale prawdopodobnie przyspieszy zała_
twienie wszystkich spraw, związanych z nowymi zleceniami. Będę miał do pana rówr,ież małą prośbę. Chciałbym, abyście dorę-

czyli m9.leńi\:ą paczu'zkę dla mojej Milli ... To
mOja żona. Niech .ą p:.tn odwiedzi i opowie,
JEik tu sp~ dzam cza~. Polecam w Berlinie pa_
hU hotel Adlon ..Jest iam, co prawda, piekielnie drogo, ale zasłużył pan na komfort. Zrestlą dają panu na drogę sporą sumkę, która
powinna wystarczyć, W Berlinie otrzyma pan
jeszcze. Wyjeżdż~ pan za godz:nę. A ja tym:
czasem przygotuję raport, dotyczący waszej
osob!..Dr.ręq:Ycie go osobiście naczelnikowi
rOSYjskiego sektora.
Za godzinę raport, o którym wspominał HeideI był gotóVl. Jednoce;eśnie Obersturmbahnfuehrer doręczył Amosowowi "małą paczuszkę" dla żony. Na ,mak He.!<lla, do maszyny,
którą Amosow miał jechać do Mińska dwóch

l

łapę

Heidla, który raczył osobiście odprowacizie swego gościa. Amo.o'Na odprowadzał rów
nież"bratar:.ek" Misza. Szczerząc w uśm:echu
b;ale zęby Misza równ:e7. gratulował AmOFOwowi i życzy! szczę{,'iwej podróży. Amosow w
cuchu miał pewne wątpliwości co do szczę~liwego zakończenia fWCj ryzykflwne.i wypra_
wy, ale wszelkie wahania były już nie nR
mejscu; kości zostały rzucone i podjęta niebezpieczna gra.
Do Miń:;.ka Amuow do.iech~J bez żadn:ch
pn.ygód. Przywiezi ..JJO go do hotelu, w k .. rym znajdow11ł się sztab, oraz mieszkali oHcerowie. P"wital go wysoki oficer o wyglą.
dzie pruski~go junkra starej daty. Sal'..itu,ią('
oznajm], że przedz'ał dla kapitana Speiera ~,
pociągu berlińskim zC.5lal zarezerwowany, A
odjazd nastąpi za dwie godziny. W oczekiwa_
niu na pociąg wysoki ()ficer bawił Amosowa
rozmową o wyższości niemieckiej rasy. Matę~
rial do tej pouczacej konwersacii Ni",rni€'C
czerpał 7. wiadorności (, wzrastaj~cym l~chu
partyzanckim. Ruch - twierdził - jest dowodem niższości intelektualnej dziczy rosyj_
skiej, kt('ra nie potrafiła ocenić należycie
wszelkich dobrodziejslw jakie meSle '[.wy_
cieżonym wyż.:;za ku1Łura nit?miecka. Pa~tv
zanci w ogóle byli powodem n:epokoju Pr7.ygO
dne!!o towarzysza AmOi<OW8.
lD. e. D.).
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lurO Informacyjne Partii Komunistycz_
nych i Ro!:>otniczych z całą ostrożnością
napiętnowało rozbijacką i antyradziecką pOrf.a
wę kierownictwa Jugosłowiańskiej Partii Komunistycznej. Lecz najostrzejsze słowa nie wy
starczą dla potępienia odszczepieńców ruchu
robotniczego, tych co łamią międzynarodową
solidarność socjalistycznego frontu walki z
imperializmem.
Nie ulega wątp :iwości, że rozbijaczom z
kierownictwa KPJ wszechwładza uderzyła
do głowy. Pycha jest złym doradcą, sprowadza
nadmiar dufności w siebie. Upojeni sukcesami
walk partyzanckich czasu okupacji, sukcesanu pierwszego okresu budownictwa Republiki Ludowej - Tito i inni zaczęli przeceniać
Siły własne i możliV'·ości JugOSławii.
Wprawdzie nie minęły jeszcze cztery lata
od wyzwolenia Jugosławii spod hitlerowskiej
okupacji, a już zatarła się widać w pamięci
przywódców partii jugosłowiańskiej historia
tak nieda'wnego przecież okresu. My Polacy,
śledziliśmy w napięciu i z uznaniem najwięk_
szym partyzantkę narodów Jugosławii, waL
czących z hitlerowskim najazdem. W obydwu
naszych krajach walka partyzancka wniosła
powa:bny wkład do walki wyzwoleńczej narodów Europy.
Ale wystawilibyśmy sobie świadectwo braku 'Poczucia rzeczywistości i wręcz dziecinnej
megalomanii, gdybyśmy chcieli głosić, że to
właśnie oddziały partyzanckie rozbiły hitle_
rowską machinę zbrojnej okupacji.
Jasne l
bezsporne jest dla każdego, że zarówno naroJugOSławii, jak naród polski, jak wszyst.
kie narody Europy zawdzięczają swe wyzwolenie przede wszystkim potędze Związku Ra_
dzieckiego, zwycięskim marszom Armii Radzieckiej
krwi jej żołnierzy obficie na tylu
polach Europy przelanej.
Kto nie chce o tym pamiętać, kto nie chce
tego uznać - z pewnością nie działa w dobrej
wierze.
A czyf illie Związkowi Radzieckiemu i jego
armii zawdzięczają narody Jugosławii, że z
cl1wilą gdy pozbyły się okupanta, mogły swobodni.. przystąpić do budowy nowego, ludowe_
go państwa? że nie groził im powrót dawnej
faszystowskiej dyktatury?
Jak potoczyć się mogły losy Jugosławii,
gdyby to nie Armia Radziecka prz-ynlosla jej
~· yzwolenie,
świadczy wymownie przykład
Grecji. Naród grecki nie mniej gorąco pra_
gnał wyzwolenia społecznego, aniżeli narody
.TugOlJlawii, niż naród polski, niż narody Cze_
ehosłcwacji, Bułgarii, Rumunii czy Węgier.
Lecz mimo to naród grecki po dziś dzień ugina się pod jarzmem dyktatury monarcho-fa_
zysi:owskiej. Tyle tylko, że miejsce mundurów
ze swastyką zajęły mundury zamorskich "doradców" wojskowych. Taki sam los czekałby
Jugosławię gdyby "wyzwolenie'·
przynieść
jej miały armie anglosaskie.
Ale megalomania przywódców sięga dalej.
... Sądzą, że mog;!, >Iwhować niepodległość Ju~osławii f zbudować socjalizm bez poparcia
pKtii komunistycznych inny eh krajów, bez
poparcia krajów d;emokracji ludowej, bez po_
p3rcia ZSRR. Sądzą. że nowa Jugosławia mo.
~ się obejść bez pomocy tYch rewolucyjnych
Iił". (Z rezolucji Biura Informacyjnego).
Tito chełpi się, że potrafi zbudować socjalizm sam, że nie trzeba mu niczyjej pomocy. Cóż to jest? Czcza fanfaronada. Słowa, za
kt.6rymi niema pokrycia w czynacł;l. Tito i 000
cni przywódcy Komunistycznej Partii Jugosławii sterują Jugosłav'ię nie w kierunku socja_
li~u, a w kierunku kapitalizmu.
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rodów swojej klasy robotniczej i chłop.stwa. jej leżą wspó:ne żywotne interesy i wspólne
Budcwał kosztem ogromnych wyrzeczeń. Bo ;;>nt.yimpzIialistyczne cele wolnych, uwerenbył izolowany. Bo z zewnątrz liczyć mógł tyl- nych narodów.
ko na pomoc rewolucyjnych sił klasy robotnL
Przywódcy KPJ chcą pozbawić narody Juczej świata, na sympatie mas wyzyskiwanych gosławii dobrodziejstw tej współpracy. To już
wszystkich krajów. Bo wyspę socjalizmu ota- nie fanfaronada. To nie pycha tylko. To awan
czało morze państw kapitalistycznych. - Bo turnictwo polityczne.
ZSRR miał do wyboru: budować socjalizm al"Słabo orientując się w sytuacji międzyna_
bo - skqpitulować. Związek Radziecki nie rodowej, zastraszeni szantażem· groibami im_
5kapitulował Obrał drogę budowy socjalizmu periaJistów - stwierdz l rezolucja Biura Ini SOCjalizm zbudował.
formacyjnego - przywódcy jugosłowiańscy
Obecni przywódcy Komunistycznej Partii przypuszczają, że i(lac na szereg ustępstw wo_
Jugosławii obierają. jak widać z ich postępo_ bec państw imperialistycznych potrafią pozywania drogę kapitulacji przed imperializ- skać ich przYchylność, dojść z nimi do porozu_
mem.
milenia w sprawie niezawisłości Jugosławii i
Dzisiaj narody krajów demokracji-ludowej, stopniowo zaszczeplC narodom jugosłowiań.
budując socjalizm nie są osamotnione. S(ano- skim orientację na te państwa, tj. orientację
wią liczną rodzinę, mają oparcie w potężnym na kapitalizm".
Związku Radziecki m, jego ogromnych zaso_
Przywódcy KPJ znajdują się na niebezpiebach, rozbudowanym przemyśle. Lata wyrze- cznie śliskiej drodze. Na drodze niebezpiecznej
czeń narodów Związku Radzieckiego nie po- dla Jugosławii, dla ~ej narodów. Wyprowadze_
szły na marne. Dzisiaj inne narody budując nie Jugosławii z obozu socjalizmu i demokra_
SOCjalizm mają drogę łatwiejszą. Współpraca cji ludowych groziłoby temu bohaterskiemu
Zt Związkiem Radzieckim, współpraca wzaje- krajowi fatalnymi konsekwencjami. Spekulomna krajów demoJrracji ludowych, ożywiona wanie na antyradzieckich planach imperialiwymiarla towarowa między nimi stanowi je_ stów - to niebezpieczna gra. Drogo może ona
den z filarów ich planowo rozbudowywanej kosztować Jugosławię. Stawka na kapitalizm
gospodarki. Pomoc jakiej udziela demokra- to droga n ie uchronnej utraty niepodległości.
cjom ludowym Związek Radziecki ma na celu Los Grecji powinien tu być dostateczną przenie dyktowanie warunków politycznych, nie strogą. Należy ufać, że narody Jugosławii prze
,marshallizację" tych krajów u podstaw strogi tej nie zlekceważą.
- - - - - - - - - - . . . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _....

Zniżki

"!

na Vi vslaw. Ziem Odzyskanych

I

W związku z Wystawą Ziem Odzyskanych winien nastąpić jednak najpM.niej do godz.
we Wroc;:lawiu w dniach 15.7 - 1510. 1948 r. 24-ej dziesiątego dnia od daty ostemplowania
Ministerstwo Komunikacji przyznał~ specjalne biletu na stacji wyjazdowej pierwotnej.
ulgi kolejowe dla zwiedzająCYCh Wystawę.
Przy pr.zejeździe zorganizowanych wycieczek conajmniej 500 osób pociągami nadzwyZasadnicza, indywidualna zniżka wynosi
czajnymi złożonymi z wagonów towarowych,
50 proc ceny biletu w-li: I?-0rmalnej taryfy. będzie sl.~sowana 66 proc. zniżka od opłat taZniżkę realizuje s'ę w iten sposób, że osoba
ryfowych na przejazd do Wrocławia i z po.
U d ająca Się na Wystawę nabywa na stacji wy
·azdu
bilet
dowolnej·
klasy
na
pociąg
osobowrotem.
]
Prócz tego dla wycieczek zagranicznych
wy lub pośpieszny na przejazd do Wrocła- przyznane zostały specjalne ulgi.
wia za opłatą normalną i bilet ten służyć bęPrzewozy zwrotne eksponatów odbywać się
dzńe do bezpłatnegG powrotu po uprzednim będą bezpłatnie, o ile zachowane będą przepoświadczeniu go przez Komitet Wystawy 0- widziane taryfą warunki.
raz og~emplowaniu w dniu "wyjazdu w koleWskazane wyżej ulgi mają zastosowanIe
jowej kasie biletowej lub w Oddziale Polskie- d
la zwiedzających Wystawę do dnia 18.10.
g o Biura Podrńży "Orbis" we Wrocławiu.
1948 r. dl a wy.st awcow
' za.,~ ,I pf>l..~one l u t PCh Ole?!
.
Bezpłatny wyjazd powrotny z Wrocławia nego Wys.awy do dnia 31.1 O 1!l48 T. (m.).

.....

...,.~~

.....

....,.~...,.~~

........

~~~

.......

~~~~...,.~~

....................................

~

.....

OUlO

Mówi się wprawdZie: Łódź - polski Manchester, stolica wlókiennictwn. itd, ale tytułY'
te nie powinny nam zbytnio do głowy uderzać. Bo, proszę was, M011chester Mancheste 4
rem itd., lecz poza tym w Łodzi są na ogól
"oddzin.ły prowincjonalne·', "cen/rale" zaś, jalł
wiadomo - w Warszawie. A spróbuj, bracie,
jeden z drugim, zrrlatwić jakqs sprawę bez wie
dzy, aplOba/y, tudzież decyzji centrali!
Nic więc dziwnego, że ob. KurG-Ś, dyr. ł6dz
kiego "Odadoze''', pothebując kupić dla swego urzędu 1 sosnowe liczvdło, zwrócił się o po
zwalenie do cen/roli "Odadozet" w Warszawie. Już po uplvwie miesią ca z centrali "Odo·
doze!"" w Warszawie wplynęła odpowiedź do
JOc/zldego oddzialu "Oc/oc/ozet": "Po/wierdzojąc odbiór Waszego pisma z dn .... ...• znak O/L
Nr 0038563 w przec/miocie 1 so~nowego liczydła, prosimy o szczcgólowt> uzasadniertie w/w
zakupu·'. Westchnął cl 'r. KurCLŚ i pod yktował
maszynistce "szczegółowe uzasadnienie·': że
człowiek, nieprawclaż, jest omylny, zwlaszcza,
jeśli pracu je w buchalterii, dlatego tei jest po·
żqdane, aby nie liczyć na palcach, lecz na 11czydle. Oczywiście, jesz{;ze bardziej pożąda,!Q
byłoby mQsz yna do IlczerUa, ale w braku laku
wystarczy i zwykłe liczydło za jedne 600 zł.
W miesiąc po wysianiu "uzascu:lnienia". ~
centrali ,.Odadozet" nadeszla depesza : "poda~
liczbę zatrudnionych w buchalteril. Stop. Załą
czyć życiorys. S/op·'.
Naturalnie, łódzki "Odadozef' natychrrUasf
podał liczbę zatrudnionych, za1qczajac życio
rysy. Dyr. Kuraś zatarł przy tym z radości rę
ce: no, teIOz prawa chyba będzie wreSZCIe załatwiona.
Pozostawał przy tym błogim mni emaniu do czasu otrzymania nowego pism a"
centrali: "Prosimy o bezzw]oczne delegowrmle
przedstawiciela Oddziału ceJem dokładniejsze
go wy jaśnienia sprawy zakupu liczydła.
Dyr. prychną} ze złości, wystawił sobie delegację służbowq, podjął diety i wyjechał do
centrali "OdrrdGzet·'.
.co wla.~ciwie chodzi? - ryknqł, znalazłszy się w wydziale aclministracyjnym "Oda
doze!"'. - Co z moim sosnowym liczydłem?

°

- Wszystko w porzqdku, ob. dyrektorzeuśmIechnął się uprzejmie referent cen/roli, "1
' las·nl·e '
w1
te}· spraw.;n
chcj~libyśmv
P011U wrę
,
,
.

czyć szczególov. q instrukcję w sprawie oszczę
dnego używanin liczydeł.
_ No, piękni.e, bardlO pnnu dzięku/ę bąknął Kuro~ -

ale gdzie jest pozwolenie nn
zaktlp liczydla?
- Pozwolenie na wkup Jiczydla~ - zdzIwił
się referent. - Pan chyba kpi? PrzeCIeż nie
możemy go w r 7.eŚniej udzielić, dopóki sie nie
przekonamy, 7e prncownIcy pań skiego oddz/alu n it> opnnown/i rlokłrtrlnil' in,o;lru1a:jl, którq,
pnnll ohf>('oip II'ręcwtn .. ,
B. Tam .
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Mara wytw6rn'•• o. wielkim z a ze lu

Jeleniogórska fabryka szklaI o tyell e

Trudno równ'i eż było z -produkcją IIzkła
W 1945 r. znajdowała SIę tu kupa gruió ''',
tec.hmcznego, odporńego na dzialanie kwasów, a fachowców Polaków me mozna było, jak tn
ługów i wysokiej temperatury, potrzebnego w się mówi, znaleźć na lekarstwo. Brak sun "::1,
laboratoriach przemysłowych, leczniczych itp. - d co najważn iejsze, brak recept na wyró~ ;'0D.z;ś w rezultacie
ob j ęcia
w posia,darje szczególny<:h gatunków szkła wydawał EJ'ą
Ziem Odzyskanych posiadamy w Jeleniej G6- ,przeszkorlq nie clo pokonania.
~ze fabrykę s;kła oprt.cz~e~o, jedyną, w Polsce
Nieliczni w Polsce fachowcy, a m 'ędzy mp_r_z_e_d_e_W~S_zy~s_t_k_i_m~z~N_i_e_m_i~ec_.~~~~~~~~_1~J_~~y_n_q~z_~_s_m~lu~n_a~s_w_I_e_~_e_.~~~~~~~ nymi dyrektor inż. L~owski nie ulękli SIę ,~J
dnak trudności, zakasali rękawy i w kro'kim
czaSIe uruchomili fab rykę, rozszerzając ~IOtlniowo zakres jej dz iałalności i asortyment
produkcji.
NOWY PORT LOTN1ICZY W MOSKW1E
FABRYKI PENICYLINY
"W chwili ohecnej wyrabiamy już 25 \fa·
Przed kilku dniami uruchomiony został no·
W mieście Leninakamie dobiega końca bu- tunków szkła, il dzięki daleko zaawanSCV"il 4
wy port lotniczy w pobliżu Lubercy. Jest to
trzeci z rzędu port lotniczy Moskwy, na któ- dowa nowej fabryki penicyliny. Ukończono już nym pracom laboratoryjno-badawczym iloM;
rym lądować będą ciężkie samoloty pasa,żer- budowę pawilonów prz~my610wych i pr~ystą ta wzrośnie wkrótce do 15 - mówi z d!l.mą
dyr. naczelny fabryk i. Wartość mieslę.-::n6J
skie, pocztowe oraz towarowe, kursujące mię
Zwiąuk Radziecki budował socjalizm dzy Moskwą a stolicami republik związko piono do produkcji -pierw~zej pa.rtii penicy- produkcji sięga już 1.5 - 16 mi1· ,)n:}w z!, łI
wyroby fabryki jeleniOgórskiej 'JoHuk! wan8
w !'.w'tn ogromnym kraju sam jeden. - Bu- wyd., a również pomiędzy Moskwa i większy liny.
są na wielu rynkach mied'lynarodowych.
, dował go znojną, ofiarną pracą swoich na- m! ośrodkam i przemysłowymi ZSRR.
1I11_1I1I_"lI_lIłl_lI"_IIIł_"lI_""_II"_I"I_IIłI_""_IHI_IIłI_""_"lI_IIII~1Ił~"II
Wywozimy na6ze szkła optycZ.lle do Szwecji, Czechosłowacji, Szwajcarii, RumunI:, Ho·
lapdii. Ameryki Południowej. Dalsze "lamow: •
nia napływają Ze wszystkICh niemal zakąL<ow
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Miejsk ej Kom.sji Kontroli Partyjnej

Wielkie dni przeżywa obecnie polska klasa
"",botnicza: następuje zjednoczenie ruchu ro·
botniczego,
następuje
zwarcie szeregów,
W~ród członków o'bu partii robotniczych pa·
nuje prawdziwy entuzjazm, wzmaga się aktywność partyjniaków, wzmaga s i ę aktywność
w pracy partyjnej i w pracy zawodowej.
A.le i w tym okresie znajdu ją się lud zie,
którzy choć są członkami Partii , żyją wlasnym tylko życiem, dbają przy pomocy wszelk Ich d07wolonych i - co gorsza - niedozwolon ych środków o własny mteres.
Kiedy f.abryki i zakłady przemysłowe przel'lły w rę<:e narodu powstała robotn icza Straż
Przemysłowa,
której zadaniem była ochrono
mienia ~po]ecznego. W większości wypadków
St.raz Przemysłowa ze swoich obowiązków
chlubnie się wywiowje. Bardzo ofiarnie pra·
eu ją funkcjonariusze Straży Przemysłowej
Zdarzają

Przed wojną nie wyrabian<l w Polsce 6<)czewek, obiektywów, pryzmatów dla mikroskopów, aparatów fotograficznych, epidiaskopów, lornetek i wielu innych i.nstrumentów,
pf1.y których majduje zB6tosowanie szkło op·
tyczne. vVszyl!tkie te artykuły musieliśmy IIpro
wadzać za drogie pieniądZe %?a granicy, II

jednak smutne wyjątki.
Lucjan Chodakowski, Bogusław Gilewicz,
Henryk Gajek, Ste[an Gosek. i Marian Podsia·
dły w roku 1947 wstąpili do t.zeregów naszej
pa.rtii. Pańs two -powierzyło im ochr(\nę mielria pańfilwowego Ośrodka KonfekcYinego Nr 4.
C:ty Je ~hroni'li? C"lV och ronili? - .Wręcz prl R
_ cI~: Jami okradali klase Tobo!I!~~7.ą i nasz.e

państwo.
potrafiła

Stanowili 6~ajkę złodziejską, która
sobie nawet "zabezpieczyć tyły" za sowitą opłatę zapewnili sobie milczenie innych.
Rozpatrując sprawę wspomnianych osobni·
ków Miejs ka Komisja Kontroli Partyjnej nie
miała absolutnie żadnych wątpliwości. Osobo
nicy ci znaleźli się w naszej Partii, w Partii
budowniczych PolskI Ludowej, tylko po to, by
leg:tymacją
putyjną
osłonić swą nieuc7.ci'-"ość. I nie było również żadnych wątpliwości
co uo teqo, ja k 'Z tymi osobnikami postą~ić:
wszyscy wymienieni i również ci, k~ór2y l.a
pieniądzf' pokrywali milczenie m ich przestr!psIwa, ZOSTALI Z PA RTII USUNIĘCI. Dla taki6\ jak oni, nIe ma miejsca wśród ludzi uczciwych, oddanych sprawie klasy robotniczej
i narodu.

•

Mieczl'slaw Gelet nie był fulnkcjonari 11szem Straży Prz.em)l'6łowej. Zajmował stanowi&ko {) wiele wyższe: był dyrektorem administracyjno-handlowym w Ośrodku Konfekcyjnym Nr 3 (d ... Wó1cz~nka"), a potem nawet -z:a
awansował otrr.ymał stanowisko dyrektora
nac,eln>?qo Centralneqo Bill.ra 'Zaopatrzenie
Przemysłu Konfekr.yjncgo. Na obu 'ych clfl.
nO_WIskach miał wie u podległych ,abie pra·

cowników, ale podlegała mu również... ka-sa.
Więc pan dyrektor z kasy tej korz)'litał. Pożyczał. Rzeczywiście pożycza!. Bo pan dyrektor miał pewną słabość - sk łonność do pewnej hazardowej gry. Bywało, ŻE!' wygrywał ,
więc zwracał kasie pożyczkę. Bywało jednak,
że przegrywał i wtedy, rzecz jasna, nie zwracał.
W sumie został poważnym dłużnikiem
podległej sob ie kasy. W sumie prlewal. Przegrał swoje stanowisko, St.racił zaufanie -partii.
Uchwalą M iejskiej Komisji Kontroli PartYjnej
Mieczyslaw Gellet zoslał usunięty z 8zert>gów
Polskiej Partii Robotniczej i zd ;ęty ze sianowislta dyrektora naczelnego CBZP K,
oraz
aprawa jego przekazano zoslało przez partię
władzom sądowo-śledczym.

Polska Partia Robo tnicza. nie chce mieć w,
swoich 6zeregach ludzi, wykorzysl.ujących jej
zaufanie dla przestępczych celów osobilltych,
dla robi-enia kariery. Ktokolwiek, j~kiekolwiek
by zajmował stanowisko, oz chwil4, gdy zapomniał, że obowiązJciem jego jPst służyĆ" ludowi - musi się znaleźć poza szeregami naszej Pilrlii.
Bo partia nll~'Za - 10 pll.rtia ludzi czystych
serc i czystych rąk. Bo partia n8~'1'1Ol t" partia
h'idown'czv<"f. P'ls' l"'law~j. błu~,srych pol"k.iej klaSIe rob::: L..'1:cz:;d
A, p

ś'wiata".

Fabryka powstała rhpiero w \942 r. Za]
za cza,ów n:"!!11'e~k,ch pon~d 50"
.~s ot>, z cze-g{) więk6zosć stanow' i jeńcy.
':<:
dz:wnego, że wydajność ich !l·J<.Y byla me'
w·elka,
Dziś pracuje ttl 420 osób, a produkcja jes'
znacznie wyższa, niż za czasów hitlerowskich_
Wybudowany niedawno on fundamentów,
kosztem wielu milionó'\7 zl nowy p'ętrowy buóynek fabryczny, liczący kilkai 7 ;as;cll metrów
długości, m ieścić blldz;e oddzia', szlifowania
i polerowania szkla. Do nowego bJrlynku soro
wadza s~ już maszyny i na {keI'! 2:: l·pca
przewiduje się uroczyste ich llTuchomienie.
Rozpoczęcie produkCji
w nowym budynku
przyczyni się do dalszego jej zwiększenia fI
do podniesiellia jakoki wytwarz~tnego szkła.
Zresztą i obecnie fabryka może byr dumna ze
swych wyrobów. v.,' naszych oczach gotowano
wodę w szklanych naczyniach wyprodukowanych w tutejszej fabry<,e, oglądaliśmy równiez
epidiaskopv, triangulatory radialne, słuząf'a
do sporządzania map terenowych ze zdjęć lot
niczych i wiele innycll ciekawych aparatów,
z których niejeden produkowany jest tylko
w dwóch, trzech fabrykach na świecie.
Mała wytwórnia szkła optycznego w Jeleniej Górze, -podnies:ona przez nas ze stanu
kompletnego upadku, ma wielkie znaczenie
11J~ tylko dld ni;~, ah I ('la cal:::] n:eClU!ill E,I.
trudniała
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Z:;rhocnny wezwani"'ł11 .. Glow" ~piE'!;zę po- I wylamywania ~ię kój zębatych. Jednym ~to- twie. Ambicją w:ęc WR7.ystkir.h w~1'0IZ.2w on
. rtzlf'l'f ~lfi ~v;, m spn.lrz.<'i;en'ami z o~ńlem I WE'ł11 Są pl'zyc~~ ną wIelu inn.ych j<,szcte defek niczących, a zwŁaszcza członków nhu pprt' i,
cz~·tp'nik0\V, 'ak ró\\'n 0'>7. wyrwać z ap:'ltii dy ' !ów w maszynie wywołujących częste pO~!oJe. winno być dan'", przykładu innym, jak n::ll1'l)'
tPkcjP . klE' nwnk'". a. ~pokojllie pl'ZE'chodząZnaczny odsetek pożarów ma równi('ż swe pracowaĆ', aby osiągnąĆ' dobre' wyn ki.
C''' do pnl'ządku dzienn<'go nad poruszanymi f.ródlo w ni<"pl'zesttzeganiu CZyl;tOŚCI m'ejsca
N'e mniej ważn<l jest sprawa wl;7.elkich
t(>01<11 ami.
pracy i maszyn.
udoskonnlcń i pom słów, którą jeszcze zbyt
Z:'ls;)r'n'r:z~'m warunk'('m osiągn'ęcia doReasumując przyjM: musimy do wnio~ku, mało docen:ają dyrckc.ie l k·erownictwa.
h"ych wyników \ '~nół7awodnictwa pracy, i to że przestrzeganie czysto~ci należy uznać za
Z pl'oletariack m pozdrowieniem A. P.
p.'d kM.d"m wzglęrlem, było, jest i będzie za- podstawowy warullcl, umów o współ1,l\worlnic
Pe.lma,istrzy PZPB Nr 1'7
chowanie ("l.' 10śd miejsca pl'al'Y i maszyn,
8",z ulr/.vm?n ·a bowiem !('Iilo w:'ll'unku, jes,
niE' flo r"nw~lcnjil oo'ągnicc'e o~zC'zędno~ci surOwrR. ~ll1nrri\V, pagów, I'n, molorów, prądu
ltd. R01 Zl ""ne po podtonze czy też po poaar~
drod;te
~;;d7,(,,,, rl'~z[ki ~ U'OWCil, I\Olice niedoprzędu lub
Jl1k na!! ln'orrhuje Dyrek<ja Okrę~owa czeskiego . W dniach tych "przedi1i odhy·
P1'?P(jzy ro;e śW'aclcz'l dobrze o OS7częctnym sza
Bata -w dnioch od 1 do 1(l lip('a w .... w~ly wać się hędzie ponowni" wy/qnnie nrz la[(1\\D n .u SlITOWCf'm. Tilk ~amo nie świadcz,!
stkich ~klppach Bata na tpreni(> Łoń7i - lony. prz.y clylJJ W'azn(,'ć /'\hocnych tp.lo~
dnl-p,?E" o rac.ionalnym w~pól;awodniC'lwiE" pra- I
odhywać się
hędz;e
wyprz<'da'Ż
p07.osta· nów - .. żMtych" - pr7_pdln<:ona będ'l e do
c:y nb "'pionE" knr7f'm wdny, bawt'tny lub ko-)
l1'ch ilsortvmentów obuw1a czC?klego BEZ
dn'a 17 lipca rb.
n0p,Rmi -:'cany suf'tu. tl'an~mlsje, koła maTALON()W.
~z~'n\' itd.
A ..... ęc n'ezrpali'l(1wanp ohE"Cnle tli'
W dTlinch od 12 rio 77 IIpro rb . .~Ir/~l'Y
':edb,,!p n l :zys7c'.cnfe m,l~zyn t ł11jE".i~C'a
7.0 ~ t a ną zno pa t rzo ne w n \)W" PvO';.;T..:.I;.;iP..;:O;;;h;,:.1'..
"'...·1...
•rl-:I<l,::.n;.;.;.y..,;"..;il..;l~;,.7..:.Y...;...z~,;.c.:.h...o_\\_ro
...c_·1....._---......___.....____•
....-..-p
pr'!c:y przy zmianie koloni ,partii" nie wpły-

Od 1-10 bm. wyprzedaż obuwia czeskiego bez talu ów
e obuwia w
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Męsk'e piUl!OU
z imitlK'jt 7;un~Zll (fe na
telonyll koszhlją w klepie ,,Bata" 3,60~ ~ł{)

t cb. Te męskie pantofle l tej samej ID1ltacj! .• ilJnS1U pa-rfl kroków dalpJ w prywa"l''1J1
T<lC1g~1yI11p 11 i. (lW S m. kłóry
dlit l'ekI.1my
sw 'ch wyrohów używa ('7.~to ang t>l5kipq.o
słówka: hand - ~ho"'1i. są oceni(lT1~ na.~
t.:i.OOO xł<>tych. LO?ps7a rollota - być mote,
h\dni~j 'zy !asoll II (!w~tpli ,·1(', mim/l to
nawet bilnd _ Shoe6" nIe uspra\\l~ ltwla tak
wrgorowancJ ceny.

lw!n ok PrzYCtV!i9 y
drml'lszą.. Pols}(~ MI 1l00000ł Tyt l QW
s'ię 2 11.<1 .iaT nl wypuncze la na ,yn!

Jak
n~

aa.ie nmn'ch gatnn w p,.
hi y. ŻE' wvr";;:;'ty 'l1lin ę
wscystkicb P. T. Pr:!;;O("Y, i"~li pnd arlre:;em
PoIsło:1ego ,{oJl<J.polu TvWnlowf'g'l wyraz my
życ7enie, aby nowe gatUTlk p",ie-o'lów rzeC'lywiśrie bYłY d .... hre i to n e tylko w clą
gu pierwszego tygodnia.
w

1 ajbliźszym

Są

p! erosów.

o

nroS'U -

W"

·el

W~(>1 ~ rlkowy. w<:q1cl wolnorynko'ury,
węgiel de.put towy. ·~.gil'l int0n\"eneyjny oto liczne GA iUNKJ naszego w(l(J a. które
znIknąć 11'Ia.jllo $ dniem 1 lipca b. f. Od tej

W'!j'. dohr7p 11il pl''ICę ZE'spolów, sl'oiących
Dł~aJnlY
J)"f:7 poz . tan' e po pr~tu węgIel. OczyS2"'lnK;>c'h ,.w., ~cigowców". Mimo, ii. w 7.akła ,
~
wiście, reforma '.w('isza nikogo chyba nie
darh pr:'lcy rozwieozane są nap'sy o zakazie ł
martwt. Jesteśmy p1"1.e<:le:i .wo ~nlkemi
CZy~zcz",l1ia maS7~'n w biegu, zakazy te są w
.(~
!'adr "JAK SIĘ ZWAł.. TAK SIĘ ZW At..,
BYLE TANIO KOSZTOWAŁ", a Jak .;x; inw'ek~zof.ci
wypilrlków
pOł11;j;;me.
Skutek jest
S wego C7asu d
' l smy
•
. I sa.
t
T ymczasem, lal\.
. " 51"
i1o~ć
t k"
t
bl'
.
on051
nilnyrn C zy t e 101.. ""owiadu1·p111'V.,
.
II)Mnują. zasada ta będzie bezw''L~lędn'E' przea l, -:e C7.y o na .zgrze arn~, cZY':". przę- kom o konkur~if' Pstptycweg.'l urządzenia kwi"l ' ZgtOS7ł~ń do ud, alu w konkllrsi" jest min'millstrzegana.
dZBlm hlb 5Kręcaln: wkręca SIę w nl'-1 kurz nil(ów na balkonH('h k,lmif'llic ł<W7l<dch. Kon- na. W 1wi<'j7ku 1 tym Wydr.iał Planlacjl podaŁODZI NIN
I to w dodatku kurz rMno koloro\Ń'Y. przę-I knrs ten ogłosił WydZiał Plantacj' Zarządu nowił pny kwalifikowaniu balkonów do nagród
dza laka l towar z niej utkany nie bt;dą I Miejskiego, 'przeznaczając specjalne nagrody brać również pod uwagę l balk"ny tych, którzy
WYJAZD DZIECI DO GLOWNJ\
'WIęc O1oJl:ly być zaliczone do I gat.
NicC'7.Y- dla zwycięzców.
nle staDl;li do konkursu.
Tow Kol. i pół ',o1. w Lodzl 1in,,-,aclam:a, Ż"
stnść ma'\'.yny oprpcz wyzej wspomnianych
Głównym zadaniem konkursu było uplększePrawdopodobn'e konkurs będ7.1e rouITzygnlę~kulków, powodu,ie jeszcze inne. A mianowi- nie Łodzi. któr.ej .tak bard10 brak je.st. zielcni. ty w sierpniu - w pełIli lata. A więc, Ilwaga, wyj,1vd dlec' do Glown~ naHąpi dn. 4 lipca o
ce: z1'lniec7.y~zc:zone łożY1:ka, wrzedona, wał- Wxdaw~loby Sl.ę, ze ko~kurs t~n po":tnlen z~a- ~osposiet BystrE' oczy jury konk'lrsowego zwró gociz. 14,10 pociągiem ze stllqi L6c.ź.-K!ll.
Zhiórka o god?, 13 na dworcu.
ki
ł"
. .
. . ..
,
lezc duzy oddźWIęk wsród ffilE's;>;kanców mlil- ~one są na wasze balkrmy,
(m.)
, wa y l lnn(' C7.ęsc~ WYWoł~Ją. clęzkl chod 1I_1I11_11I1_1I11_1I11~I!II_llII_III1_III1_III1~;III~III1_IIII_III1_1I11 _Uli
IIII-.m_UI1_11I1
""
ma"z~'ny
Stąri nacim'('rne zm:ycle prądu byra rrl\.\'odpm u'u<;,rania walów, wałków, rolek,

z ac

o

zi wcz

I

z polskq banderą. "Ballyk", zarzucający wła.
śnie> kotwicę w fale morsltie.
W tak pomysłowy sposób Liga Morska pro
pnqow?!a swe lIasla wykonania naszego plallU;
morsklE"qo.
I
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UWAGA, WCZASOWICZE!
Okręgowa Kom sio. Związków Zawodowych
w
t.nrJTi,
Wyrlz~al Wczasów,
zawiildamia
W~.G~'3Ik'ch
,ainterpSoWilI1Vch,
iż
prz:vrl7.iał
J:!1 PJ~C na wC1asy. na turnus od 16-qo do 29-go
lIpca rozpocza e się dnia 7-go hpca br.

I

i

l

KWrSTA NA RZECZ SIEROT
PO rOI _\,LYCH OBRONCAClI OJCZYZNY
,,, n'Fol plę dl1 a 11 lipca h. r. DuszpasrerFh\a \ '0 ,kn",e w Lorizi urządZił kwpstę uliczną no'] rzecz s erot po poleglych Obloilcach Ojc;:\ zn'l.
Bie~;f'p. d07i rio które dla Ojczyzny ~traciły
wqystko. bo rodziców l dom, proszą o pomoc \
t;pc>!e czeó.,lwa. ,
AKADE HA SPOLDZlfLCZA W L0DZI
'\I na<łcl'lld1ącą s"bolę, dl'l a 3 I. ca, w parku
h e h.'''l.'l wsh im odbrdz'e się UTO, zysta Akademia
SpUd7ielna w zwią7'.u z pr7ypadającym w tym
dnln "Dnit>m S!>ółdlielczo~r j".
Akar:1\;nlh r07poc/:vna się o !Jodz. 13.30. Miej
"ki Komitet Ohchod'] "Dni" Snółilziołczo:<id" w
pot'l7.t mi7.nh Z 'f('zyc!iIlCll O ClZ 7apraS1a na'
al a Em'F; TOlJOtni ·(jw I praC'()w'll~ów m. ł... o{lzL
Prngram przew ńuJe C7(~~Ć or cJalną i bogato

I

l

Uł'Jzmak"ną f'v:;ść artystynną,

JHURO PORAD PRAWNYCl-ł
p, LV Sl R. f>EMOKRATYCZNYM
VV lt'ips:,,\coch lipcu i s'ierpniu nr. Bwro Porad Prawn~'ch. istni~jące przy Rtldz'e Gosponar
c7ej SIr. Demokralyczneqo w Łodzi (Plot rkow!;ka 7fl, TT pięll'O) nie bęrl7ie czynn". Porany
wznowione bęri~ dop'elo we wrześn u i udzie-I
lanE' będą tlzy razy w lY!lodnlu.
STOWARZYS7" 'TP lvIY':;U WOLNEJ
W ŁODZr
Zarz'Id 7~wi~di\mI1l cdonk;,w! ~ympilly
'kó v, li. Z <11110''11 1 linea hr. cnnny hr.>d7.i o Sekretar''11 w
ilc!ęn1) ;~n'ch rl"·i!ch· p ... nipriZI'It,
ki I ~rorlv rd ~nrlz. Hl - 21 "PIZ ~nhoty od
i6 -- \9 w 101 alu t mcz.,<:owym przy u!. Pi!)tr
kowsklei 21, froht, I metro.

....
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I
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wiaty na bo k n ch

W grudniu ubiegłego roku pow!'tal 'Z~pół
baletowy przy świetl;cy PZPJG Nr 8 w Łodzi.
Zapi5aly 6ię tclm mlododane robolni('e i córki
robotników zdkladów w wiE'ku 14 18 lat.
Pilne. kochające tanll'C udennk€ dw., razy
w tygodniu po dwie odzil1Y fwi, lyły pod kił',
nmkiem baletm;stpyni Tealrll WOl ka floJ·
s.kiego - Jadwigi Hryniew~i<k'ej.
Dobri! chęci l praca zlobily "wole - rl'7.ulta!y Qqlądahśmv wla~llie Vl ub'!'qly wtorflXw 6ali Teatru POW6Zffhl1f'go. qdzip ocib\'l 6ię
popi~ ze6połn. 6kladającego się :z 20 d7.iewcząt
pod kif"TOwni<:twpm i pr7.y w~p6Iudllal!" Ja·
dwigi Hryniewi<:kiej. ZE"ipol{)wl IIkQmpłln'O
wala orki~~tra równip?: nrilcow"ikriw i'~.
kłild6w, f;ldada jąrłl ~lp' 7. 8-mJU
-ób pod oa·
tulą Danuty Mal i c;7.pwakiej.
.
',.'. I
Program był bogaty iwykanl r67.n"rod·
,"
".' . '. ". .
. .. .
...... I nost możliwości 7.espolu. Pi ęknie wyp~dlY'
. W··.. · . S
d stylizowane tańce lud6we - "Mazur" (do muczaslc " wf~la Morza" spn.~ac/ę w§ró
przechodniów budził posuwający się po szy·
nach Irnmwaiowyth no ulicach Ińd7.k;('h sialeJ{

." ., I

ie

J

y

odnoszą zasłu!on
zyki ż op ry "Straszny Dwór" Moni us".k i). ,
}(rakowlOk ora? insceni 7 i1cja b",lelowa: "Do·
żynkl". Poza tym 'Zespól wykon<łl walca i poloneza. oraz jeden taniec charaklprvslyrz.noeksperymentalny pt. ,,Maszyna" do muzyki Ta
de\1~7.a Millera.
Id.eli wdm ' emy epod IJwaq"l f kt, Że 7"'1PÓ!
jP,,"7c,e pr"lerl !p61 tOk;P'111 n'e m'al
o 'ę!"i a (I
ańc'U, to b(>'lw7!JI~nie pod'llwiac Mle~' ;Cl\'l0
'1'1r8":", opĄnowilni~ te<:hniki i ,c;wohocię ru-

chów na prawdziwej, c'I nie świet!;('owej sc~·
nie.
J,*zcze rn okazał{) 6ię. 1:/> wśró TC'bfJtni·
<'7ej mJodzieży dR.emią zd<llnoŚCi. l-t"lfY-ch Tacjollillne wykorzystan 'e
ul1lożliw :a
Poń-s'wo
Ludowe.
W naźhlii;;zych dni ch 'Zf'spól w m ... -a ns
trzytvgodnlowe w,.;t y We v. z,G ich
iek·
'1\7.,
. ach 1')1 -. 1 dr' in ·ml.... tą!) l
w \V,-ort·W·ll w c'Za ..:.
n i Wroclaw;

n§zfi

~ WO~I ~ I fł Jad z amerykań kiaj

V.I~sd ay .c'skfe
e k iJI rIo'
'iki

II

,/

all

Wczoraj przed Wojskowym Sąriem Rejnno· slrief. Z tTt>ki tej wrog:e.l l'<>l~C'e ulotki wyru,
wym na law:e oskarżonych 7/lsiiHlIo l2·tu kalo, ~,,> Niemcy wY61€dleni z Pols·kl wrocą na
volk~d"'lIł./,;choW, kt6r7~ r07.pow<;7.fOoChn IlH ulol, ~we dilwoe miejsce 7.ilmieszkania, a ma;ątk1
kę niemieckq. pochodzącą ze strefyamerykań· :ch hędą im zwrtkoTlE'.
Oskarleni :Ci! imowali
s:ę kolportażem tej ulotki,
kt6T4 (H?ep ~ali
ręcznie w kilku eqzl'mp!i!rzach.
Okol:c7..nof.ri, klórp ujawn'la T<lZpraWa Ł1'l
dowa. przed tawiają s'ę następu;ą<:o: pod koniec kwietnia br. Atma fagin otrzymała od
swojf"go ma 'omego z Niemiec Odpi~ ulol i,
prze7J'Ji!C70nej sp€'<:jalnip dIn Niemców w Po!·
sre. Ulo ka W7."wala do golowośri bnjnw"f·
w P7PB Nr l w tkalni na 12 krosllilcn! skala VI ładysława Lass 188 proc., a Eugenia
Mag;n dałi\ tę ulotkę innvm N;emcom do prze
wysunęły się na c2oŁ'l Helena Rybak (154,7 laJfryd 150 proc. W tkalni na "czwórkach"
czytanin. 2mb on{) równ'poż f'p~c;alnv od;;)'~
proc.) i Józefa Seweryniak (146,5 proc.). Jó- od'l·zaczyły się Julia Rakowska (188,3 plOC.)
dla Niemców, znajdujących się w obozie w
lera Krzyżilll ak osią.gn~la 133.3 P !'OC., StaWlklolla Garnys (180 proc.). Tadeusz NoLodzi.
olslawa 'lvlic:halak 125 proc., Agata Kaban- wakowskl osiągnął 184,8 proc.
Na trQP tej antypolskiej roboty Mprowa·
kiewicz 124,4 proc, Genowefa Korzeninw~l{a
W PZP13 Nr 6 w tkain' na ,,~zóstkilch"
dzA! władzE'! polsk;e przvpadek. Mianov<'icie.
122.5 proc., Maria Pyllak 123,7 IHOC., a Ju- odznaczyli się FeJiba Marciniec (16",8 plOC.)
Niemk.\. zatrlldn:{)na w Straży Pożarn~j jako
Hanna Kowalczyk 120,'1 proc. Na "szóst- l Konstanty Kazlmie'ski (163.4 oroe.). Na
~prząt<1c2ka Olga f('Jbsz '1'gllD ta ulntk~
kach" piel wsze m ejsC'e zajął Stefan Pał- ,C7:wórkach" wyróżniły s ę Maria Rajska
w m'eiecu pracy i n7.ięki t-emu dostali! się "na
czyński (155,5 proc.). Helena Bogus lIzyska- (170,4 proc.) i SL Andrzelczak (104.6 proc.).
w ręce zas1ępcy komAndanta S'rdy Pc~arnej
la 148,4 pror;:~ a Helena Pałkowska 147 W przęd7alni (750 wrzec.) osiągnęła Anna
m'asta Łodzi. kpt. Stefana M a'ko wi f'r'ld ego.
proc. Ce~ylia Pawlak (4 krosna) osiągnęła Giza 150,7 proc.
Kpt. Makowiocki natychmiast 7aw i anomił wła
dze BE'zp:eC7eństwa i w~zczęte dochodzen'e po
14~,9 proc,. Teodora Owczarek i ~aria DraW PZI'B Nr g w tkalni na 6 krq~nach
zl'Iolilo uiąc wszystk;ch oskarżonych.
tWlc~a po 143 proc. W pr~ędzalnl od'lnaczy oierws·ze miejsce 7.ająl Stanisław KUJ.:'
Na rozpraw:e bE'zczelni vol\<;deut r:he Eta.
Iy ~lę Bron sława SWI10nlCik (166,5 PT?<=.), (159,3 proc.). MaT a Tomczyk uzyskała 157,5
rają eię wmówić w Sąd, Że nie zdawali <;C'bia
Mana Jc;dr'1ejczak (160,9 proc.) oraz Joze- proc., JadWIga Treda 153,8 proc., a Sabina
sprawy Z wag: 5woiE'qo prrestęp<;lwa, tym .nie
fa Kllcharska l LUCJa Krawczyk (po 158,7 Kowalska 151,2 proc. W przędzalni (3 stromniE'j do w:ny wszyscy przvmali 6ię.
proc.) .
'ly) odznaczyły siE: Anna Jeruzal (150 proc.)
Sąd skazał: Almę \1artn na 5 lat wi~enla
W PZPB Nr 2 w przędzlIl11i (6 stron) osla.Regina Rosłaniec (134 proc.).
i ulratę praw na lat 2. Zygmnnti'l Golie"! - na
gc~ęła IMkarial3A4~aml1siak J136:3 proJc.,. ~ kAnn(~
W PZPB Nr. 1ł w tkalm na "S7óstkach"
2 lata. i utratę praw na 1 rok. Emmę Gol 'e _
, les e s a
,T
proc.
al1lna asms a .. Illzyskała Z0t:.a Szytnaóska 153.4 proc. W
,trony) uzyskała 141,3 pr.oc., ?enowefa S~u. IJrzędzalni oMnaczyly' s ę Ler,kildi., Świer~zq ~ na 2 lata i utratę praw na l rok, Klarę JurklIk 134,5 proc., Stefania Ka.cprzak 132,9 (169 proc.). oraz Weronika Kuświk i W/ady ł na 4 la~a i ut'"alę praw ni! 2 lilta, Helenę Fel·
de. Adolfa Millera. Emmę Rachowską, Nłltalię
oroc., a Władysława. NaslarowJcz (3 strony) 1sława Czeka' ( o 158 proc.).
Da-ss 'i JÓze·fa Wernera - na 2 litta i utratę
153,1 proc. W tkalnI na 6 krosnach od2:naI p
.
prawna 1 rok, Eugenię Vverner i Olgę Kuh-sz
czyły sie Irena Drzcwi€cka (172,? proc:), Ge
W, .P~PB Nr 16 .w przędzalnI (872 wrzec.)
nowefa M.isztal (171.8 proc.). Mar a Skabak w'yroznily SJę ~'!ana Napora (158 proc.) oraz
- na 4 lilta każdą i u ra ę prew n'l hl 2.
VV .stosuttl.;u do wsz,\!'5tkich skazBn)'ch iast060.
(171,4 proc.) i Maria DrE'lichowa (170.7 Joze(a Nowak I Ewa Zontak (po .154,5 proc.).
wano przel'Ac€k mi nla.
W PZI'B. Nr 22 w przędzalm (4 str,my)
proc.). Władysława tvIaj osiągnęła na 4 kroW m"tywach Sąd p;odkreśm, że o arienJ
;nach 160,5 proc.
Mar a Golmska i Helena V-:0}kowska OSląI d:>:i-nłali
św iadomie,
<'t,lowo roz!' w"zE'-:hn',ji
W PZPB N 3
II I l
'tk hU gnęły po 170,4 pro,:., a Janina Kaczmarek I
· r
w d.<aWp na ,,5(;705~' ac ) Anna S7k1ldlarek (3 strony) po 162,5 proc.
ulotki, ldóre, qdyhy bYły rr,.powsze<;' nione Vf
o d 7naC'Ly y 5lę Leo k a:a
E'jman,
proc.
"
większym zakr~ie, przynio.lyby ni.e 'ątp\'w;~
Antonina K~pska 1173 pIOC.). We w<;prilW PZ~B .w RudZIe PabianIckiej w tkOllnl
duże szkody.
lilWodniclwie 7esPQlowym zespól majstra To .(10 kr?slenJ uzyskała Marta Maler 1.'18,5
Z.R ierlvn<l O f;:{) 1kzn"" t !a!To<in:);: . S 'd uznaJ
~ika osią9ną! 124.4 proc, wyprzedzając 7e- ~ BloDlsł.aw a Frąl~z.ak. 146.:3 pore. Na 8 kro
podeszły w'e-k ni~których oskarl,on ych.
-pól Sobczyńskiego (121,3 proc.). Zpspół Zi- "nach .os ą~n~ła Joz\'la SkIba 175.6 poro.c., ~

ł

O1onia (127,9 praC' l wypr7edz ł zespól Marcinkowskie'lo (111,3 proc.). Zespól Bana.zCllvka (130,8 proc) ulE'ql nieznacznie 7e,polowi C7Iapiń~k'E'go (130.9 proc.). Tkdlnia
,A" uzyskali! 114.3 proc., wyprzedzając tkal
oip .. B" (:04 proc.).
W PZPR oJr 4 w pr7erlZlllni (:l ~!rOny) wyróżniły S'ę Wal~rill
P1t> o ka (175.9 prol".l,
Franf"'sz kll Me>
'k (170,fi proc.) i JanJna
Hol" In (Ififi.fi I
W 1'lPB Nr 5 w trze"zaln! (3 !5ll'O!l~) uzy
''!!MiC&

ZenobIa Sawlcka 160,6 proc. Barhara Jacon
(6 krosJen) uzyska!" 168 proc., a. Helena Ma
lecka. ~S8,3. proc .. W przędz~lnl (3 stron ,)
wyr?znlły SIP. Mal'la Skorupska (170 proc.) I
Mafia Nowak (165 proc.).
W P7PB w Pab1 alli<'ach w tkalnI na " krO'''lIch oią-gnł;la. Sabina Zy-ch 182.7 pl'o<,. $le
·.1I~ia
1'llynia (fi krosi{>(1) 11Zy~k~ła 172.R
prN'. Nil "cz1"f,lkarl}" wyr6:irt'ły ~ill Sjal1i<ławi! Bujnow;lcz (167,9 prIX.), .T-Juofa 13arańska (163,7 Jl r.l I Zbfia r{\imek (161.9 llr::.).

Weyera
w

o~f9cln

a

dn:'u wczora iS7ym w Cl'kręgov.'Ym Sad 109
Kar. y-m m:ala odbyć oSie €.'praw;! hyłe{jCl v.
mendanti! śledczego Komendy P<lhcli w' Lori"!;!
w okresiE" sanacji - SIrmislawa WeyeTIl. ,",'y·e.
yer (l(C;'i;nrżony jE'St o (<l, że na pO(".2:ll f ku Okll.
pacil przyjął vlksli6tę.
Sprawi'! led11ak "Zo"fał~ onrO"''ZCina U 'w'Z{:Tlę
du na niMtawi~'I1.n'ctwo ~will.dk6",.
O ponownym t~!IJ.ie zawiadomi13lY 111l.-
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Kronika m. Radomska
KOMU WINSZUJEMY
~~k 1 lipca 1948 roku.
Dziś:

Krwi św. J. Chr.

RADOMSZGZA~SKr

No qruzach UJojoq
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Sztucznego Jedwabiu w Zydowcach jut pracuje

}( I N A
\Vyobraźmy sobie martwe miastecz-, niarki i "kwaśne ł:~picle"
pod działa
Kino "Wolność" - Od dnia 30 bm.
nastąpi zmiana programu. Wyświetla ko na linii Odry i fabryczne pobojowi- niem kwasu siarlwwego i dwuśiarcn
f ny będzie film p. t. "Skarb j'arzana". sko, po którym czmyhają tylko :-:ZCZU-I nn węgla stają si';) roztworem, z którery. Tak było w 1945 r., a nawet je~zcze go wysnuwają się lepiiie jak cil~cz pai w połowie 194.6 1'. Teraz przed portier- jąka - niteczki, c'~eka je jeszczp. długa
WAŻNIEJSZE TELEFONY
nią, spinającą obręb czerwonych bu- droga przez suszarl:i, szarpaczki, pra10 - Straż Pożarna
11 - Urząd Bezpieczeństw\t Publiczno dynków, w miejscu, gdzie zatrzymują sowal:zki i taśmowniki zanim zacznr~
się autobusy ze ~zcz"cina co osiem się wysuwać w postaci obłoczków bb12 - "Głos Radomszczański"
godzin
przepływa fala ludzi, odzywa się łej, połyskliwej te:l:stry. Specjalna ma12 - R. S. W. "Prasa"
syrena z wysokiegl) lwmina oznacza- szyna ugniata je, p~ku.it> i wiąże w bele
13 - Powiatowa Komenda MO.
nego
pierwszymi litel'r..mi urzęd.owej gotowe do wyruszf:nia \V świat, prz(}·
51 - Miejski Komisariat MO
nazwy: "Państwowa Fabryka Sztucz- ważnie do łódzkich fabryk włókienni50 - Szpital Powiatowy
nego Jedwabiu Nr. 4".
czych.
.
91 - Starost\vo Powiatowe
.
.. * •
Fabryka w Żydolvcach czynna Jest
,
Zydowce nie produ~mją jeszcze sztur.z- dopiero od kwietnia, a już dostarcza 3
nego jedwabiu, czekają na pe\o\'JlC ma- tonny tekstry dziennie, jedwabill sztucz
Adres Redakcji i Administracji
szyny. Tymczasem wyrabia si~ tu tek- nego ma dawać 10 tonn na dobe;!
"Głosu Radomszczańskiego"
strę domieszkę do bawełny.
• * •
Radomsko, ul. Reymonta nr 39.
W
ciągu ośmiu dni, w nowoczesnych
Dlugo
zwiedzali;;my
fabrykę , bo każ
Administracja - t elefon nr 12. czynhalach
o nastrojn nier"lal labon'! Lury} dy z majstrów miałby pretonsję gdyby
na codziennie od godziny 9-ej do 16-ej
nym, zachodzi ów ,.cud·', że arkusze jego dział pominąć. - Ladnie tu , co?
W soboty od godziny 9--ej do l3-ej.
celulozy, podobnej do grllhego papieru, - pytają. I mówią, że pod względ2n1
przechodząc wraz z scdą kaustyczną urządzeń, nawet T.l maszów nie umywa
przez młyny, mieszad~a, kadzie, błot- się do Zydowiec. A w Tomaszowie nie-

PONOWNA LUSTRACJA
PRZECIWSTO~KOW A
W OLSZTYŃSKIM
W związku z wykryciem w ,iI/oj. olsztyilskim ogniska stonki ziemniaczanej,
odbędzie się w dniu 10 lipca na terenie
całego województwa druga powszechna lustracja przeciwstonkowa.
. ._ _11_
. . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
•
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którzy z nich prar,owh1i ponad !~O lat,
tylko nie zawsze 1\3. str.nowiskach ma;sirów. Zresztą, przywiązania do Zydowiec nie mierzy się latami: Ta fabryka
wyrosła pod ich r ;kami i sporo kosztowała trudu. Ale odblldO"łł:l poszła o dwa
miesiące szybciej, niż to przewidywały
na";odważniejsze pla.ny!
Spacerujemy rotem z dyrekbrer.l
handlowym, rozmawiając o fabryce i
jej ludziach. Np. inżynier Vogt. Ten ży
je tylko fabryką, śpi w biurze na łóiJ...·u
polowym, między stołerr; zawalonym pa
pierami a ścianą. wytapetowaną wykresami produkcji. W rozmowie z nim
rozumie się jasno znac7t"nie tego, co zro
biono w żydowcach i co się jeszcze zrobi w najbliższym. czasie . Odbudowana
fabryka będzie liczyła 38 budynków.
W Polsce centrnlr:eJ mamy zEledw~e
3 fabryki sztucznego jedwabiu: w Tomaszowie, w Cho'1<tkowie i \Vidzewie,
to też fabryki Ziem OdzyskanychŻydowce i Wrocław, craz Gorzów i Jenia Góra są nam po prostu niezbędne.
Produkcja włókna. sztucznego, w której lata ostntnie pl"7..~'l1;of'ły rewelacyj$
ne wprost zmiany -' to nie tylko c:~ra
wa nylonów czy wdzięcznycl'! sukienek!
Wlókno sztuczne, Tlrzed wojną w cenie
mniej wi~~cej bawełny teraz rię..ć razy
jest od niPj tańsze . a znajduje daleko
szersze niż dawniej z "tstcs0wanie. Zagraża n:twet podobno b&.wełnie i wełnie,
nie mówiąc już o jedwabiu natnralnyn1..
My się tym oczyVliHcie nie martwimy.
Suro\vce potrzebne do rrC1dllkcji włól{
na sztucznego mamy w kraju.

W drugim Państwo"vym Gimna~:jum l reprezentował Pl'z(:!wodl1kzący Powiai Liceum w Radomsku odbył się ogza- towej Rady NaroJcwej ob. Skubi6z Jómin dojrzałości. Dopuszczono do egza- zef.
minów 11 uczniów.
Najlepiej zdawali: Ociepa Jan, KoEzgaminy dojrzałości zdali:
lek Halina i Ko~a:;ko~sl{~ Ali~ja. " .
Drzazga Ireneusz, Kołaczkowska HaUchwalą .~adJ 1 :da~:gl.c~neJ n~ZWllina, Kosińska TerE-sa, Kołacż1mwskił ska. tych trzech ~Latl:l _ z.ys~ow zo;:,ta.~ą
Alicja, Mierczak Teodora, Nowak Jani- zapIsane w ,.'Złot~J Ks~ęJz~ II-go Pann-a, Longkames Salomea, Ociepa Jan, stwowego GImaZjUm l Liceum w RaWitoszczyk Wanda, Wróblewska Danu- domsku..
,.....
. ' et" •
ta i Dnsin'" Elżbieta.
Na spe.cJalne .vyrozn~eme za;;lc'bl~J~ Sierndz
•
b .
•
.•
praca OClepy J an~, ktory od ~rz~cleJ
Plzewo~lc~ył ob. dyr. Kozłowkl Jo· klasy gimnazjalIlt'j do drugiej licealnej
zef. Z ranuema władz szkolnych przy- włącznie był uczr;.iem celującym. Ob.
był na egzamin inspektor szkolny tow. Ociepa Jan jest synem drobneb'o rolSpurek Władysław, czynnik społeezny nika.

Rozwój
organizacji kobiecych

es

Samopomoc Chłopska w pow. sieradzkim
obok wielu innych prac n ' e zaniedbUJe i odcinka kobiecego.
Na terenie powiatu \II tej chwili znajduje się
15 kół Gospodyń Wiejskch, które grupują okoNarodovłej
ło 270 członkiń.
W czoraj odbyło się posiedzenie W 0- że budżet przedgtawiony przez
mil. zł. na zapomogi dla rodzin pomor
W bieżącym sez/mie zorganizowane zostaną
jewódzkiej Rady Narodowej, któremu wódzką Radę Narodową je~t wyrazem dowanych przez faszystó,,,,' działaczy przez Koła Gospodyń Wiejskich 23 dziecińce,
które wezmą w opiekę około 800 ~ieci.
przewodniczył tow. Socha - DomagaI- troski o człowieka. Budżet ten przewi- demol(ratycznych.
duje
na
oświatę 38.7 proco, na popiera·
Premie
przewio.ziane
dla
hodowców
Ostatnio powstała w Sieradzu Rada Kobieca,
ski. Zagajając, tow. Domagaiski zwrónie
rolnictwa
14,7
proc.
Założeniem by.§ła należy przeznaczyć tylko dla w skład której wchQdzą przedstawicielki wszyst
cił uwagę
zebranym na kOHieczność
tego budżetu jest odbadowa znimr.czeń oŚrodków Samoponacy Chłopskiej 01'az kich organlzacji pracujących na tej niwie.
przygotowania i przedłożenia budże
i usunięcie zaniedbali, powstałych w średnio-i małorolnych gosopdarstw. Po
Obecnie projektowane jest zorganizowanie
tów poszczególnych samorzą.dów tery- wyniku 6-letniej okupacji. gtąd duże za tym mówca za:·.'rl1nnllov;at by dndatOśrodka Zdrowia w Zapolu. W tym celu Wytorialnych w wyzn:1CzcrLych tenninach. sumy przenaczono na biblioteki i świet kowo przeznaczyć 100 tys. zł. na biblio dział Kobiecy Zarządu Powi1ltowego SamopoZagadnienie to omawiane było na po- lice. Sprawa odbudowy rolnictwa zna- teki dla "Służby Polsce". Budżet wraz mocy Chłopskiej w porozumieniu oz Ozerwonym.
przednim posiedzeniu Rady NarodoVi'ej lazła również w poważnej mierze sw 0- z wniesionymi przez tow. Minora po- Krzyżem organizuje specjalqy kurs dla przow obecności szefa kancelarii cywilnej je odzwierciadleni.: w budżecie.
prawkami został jednomyślnie uchwa" downic zdrowia, s po!\ ród który ch rekrutowac
Z kolei tow. Minor stawia wniosek lony, po czym omawiano zagadnienia się będeie personel Ośrodka .
Prezydenta R. P. - tow. Mijala.
Na kursie wykładać będą specjalnie sprowaPo zaprzysiężeniu nowych radnych w imieniu radnych PPR i PPS o przy- gospodarki PZHR., zagadnienia oświa
dzeni z Łodzi fachowcy.
rozpoczęły się obrady Dad dodatlsowym znanie z innych p02ycji bud?;etowych 1 ty i in.
budżeiem Wojewódzkiego Związku Sa-

Budżet

Wojewódzkiego

Związku Samorządowego

uchwalony na plenum W ojew. Rady

WO.ie.,

morządowego na rok ~ 948. Budżet ten
zamknięty jest SUl\1ą 61.011.306 zł. Najpoważniejszą pozycję stanowią wydatki na oświatę i wycho\>vanie - 2'1 milj.
zł., w tym na przedi':zkola-J ,5 milj., na

$typendia - 2.5 m]j.. dla burs i internatów - 1.250.000 zł. Na popieranie
rolnictwa przeznac7,Ono 8.950.000 zł .. 11l.
in. przyznano również na remont urzą
dzeń nawadniających i nowe l11iwodnienie łąk - 4 milj. Zf.
Na nagrody dla gospodarstw małorol
nych \-"yróżniającycJ. si!,'l pozion,em. hodowli lub uprawy - 350.000 z1. oraz
poważne kwoty dla s,kół rolniczych i
P. R.W.
Dziat Zarm.v ia Publicznego otrzyma
0'.870.000z1. . w tym 2 milj. przt'zYlaczono na zwa1czan;e chorób zakaźnych
oraz 1 mmon zł. na wyposażene nowo
rodków w szpitalach samorządowych.
Na opi ekę społeczną przeznaczono 2
mil. zł.
.
W dy skus.ii nad budżetem w imieniu
radnych PPR-u i PPS-u zabrał głos
I sekretarz Komitelu Wojewćdzkiego
PPR - tow. Minor, hóry stwierdził.

•

S~d S l ar .ośc· ns

Referat
Karno - Administracyjny
przy Starostwie . Powiatowym w Radomsku ukarał kilku obywateli lekceważących sobie przepisy, a mianowićif.::
Stanisława Boga.cza,
zam. w Jedlinie, gm. lRadziechowice, za niewy~{Q
!,anie zarządzenia władzy gminnBj 2000 zł. grzywną, bO zł . kosztów p'lstę
pow ania, z zamirtl'ą n3 10 dni army;tu.
Tadeusza. K war!,'}, zam. w Radem-

Zakończeni e

sku, P. O. W . Nr. 7 - 500 zł. gr~ywną,
50 zł. kosztami f.ostępewania, z ?Hoianą na 3 dni aresztu, za opilstwo i zakłó
cenie spokoju nocnego.
J(izefa Bry/a., syna :':-na, zamż \V TIado-ndm, DobrJ s'i'ycka Nr. 23 - 5il0 z1.
grz:; \vną, 50 zł. ~"sztami posLQpoV'. ania,
z zamia.ną na 3 d 'J i ar ~ bztU. za to, że
nie stał z platformą w oznaczonym
l'Y'.icjscu r ostoju.

roku szkolnego w. Jedinie

W dniu 26 czervica r . b. w siedm \oklasowej szkole powszechnej w Jedl·
nie. gm. Radziechowice .. pow. radomszczański, odbyło c:;ię z3.ko{1czenie roJ.<u
szkolnego. Po raz pierwszy w historii
szkoły powszechnej wjedlnie 8-miu
chłopców i 6 dziewcząt, pochodzących z
Jedlna i Jankowie. ukończyło siódmą
klasę. Dzieci te będą uczyć się dalej zawodowo.

Po otrzymaniu świadectw od kierow
nika szkoły, dzieci odtańczyły w strojach ludowych tańce: gór» Iski, kujawiaka i rojaka. Ponad o chór dzieci
starszych odśpiewał kilka pidni oraz
kilkoro dzieci deklamowało wiersze.
Redakcja 7:yCZy kierownictwu szl<oly
i personelowi nauczycielskiemu -dalszej owocnej pracy Szl!,cJnej. a dzieciom
- wytrwałej i pilnej nauki.
(Kt.).

ze

Stanisława Szczyglo'a;skiego) zam· w

RadOl~sku, P. O. W. Nr. 46 -

za opilstwo l wszczętą awanturę w restauracji Kaczmarka - 500 zł. grywną, 50
zł. kosztami postępowania, z zamianą
na 3 dni aresztu.
J(a.r~Za CidZika_
, zam. w Radomsku,
Brzezl1Icka Nr. 4, grzywną 1000 zł., 50
zł. kosztami postępowania," z zamianą
na. 3 dni. aresztu, ~a tl1, że na przejeź
dZIe lwiejowym sbi11ął samochodem, nie
przestrzegając pr;:epil~ ów Jazdy samochodowej.
Antoniego Czarnolę, zam. we wsi
Ulesie, gm. Dąbrowa Zielona - - 1000
zł. ~rzywną,. 50 zł. kosztami postępo
wama, z zamIaną na 5 dni aresztu za
niep~si.adani~ kart.y rzemieślniczej.
AltC1ę lI1oM;, zam. w Radom!':ku, Narutowicza Nr. 21 - 500 zł. grr.ywną, 30
zł. koszt.ami postępowania, z zamianą
na .? dm a::esztu za utrzymywanie poseSJI w anhsanitarnych warunl{ach.

WYDA WCA: Wr)jew. Komitet PPR w t.od'l1 Komitat RE'dllk('yJnv. Red. I Adm. f/ldt. P----------------~------------------------~~
! or,l(ow~k" qó. Teler', ny: RedAI\tor NIlC7. 2t6~ 14. Sekretilrlat 254-21. Red. nocna 172-31.
Dział oqłO$2E!ńr lU. Piotrkowska 55. tel. 111.50. Konto PKO VIl-1505. Zą!ł. Oraf. R. S. W. "Prasa", 'Admlnistracl~ nie DTzvlmule odoowled;dalności za termInowy druk ogłoszeli.
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ó·cik Pietraszew
:~~T-1
Tandem
L"~.412 ~T::~~,~ ucieka na VII etapie wyścigu dookoła Polski

TEATR!'
TEATR WOJSKA POLSKIEGO
t powodu remontu w miesiącu lipcu teatr nieczynny,
TEATR POWSZECHNY
'. :..

Teatr w młelllącu Upcu nłeczynny,

Teatr ..BAGATELA- Piotrko'WlU 04-

,

179

"'~'l.~.eo

Dziś

1 codziennie o godz. 20-ej koniec
przedst. 22-ga znakom1ta komedia Ludwika
Vemeum'a pt.

IW h'a.qlihacjl IndqUJldualnel I dr~~łJnoUJel
po !5iedlJllu etapach bez ZD2~O"

BYTOM (obs!. wł.). - Siódmy etap wyści chem. Cil!głe gumy I Inne defekty nie PQzW'agu Dookoła Polski przyniósl sukces ulubień· lały mu do te) pory pokazać swej prawdZIwej
<:OWI Łodzi Lucjanowi Pletra6zewskiemu, któ- klasy. dopiero wczoraj Pietraszewsk.lego opury pierwszy przejechał taśmę mety w Byto- ścił pech i łodzianin bez przeszkód mógł Da miu pned WÓJdk.iem, Wyglendą oraz Szwe- w i ązać walkę z czolową klasą warlSzawską·
Pietraszewski wygrał Vll etap w imp,)Dują
dem Rydmarkiem. O ile zwycięstwo Pietr'll'
Sm1ałowski
szewskiego trudno zali<:zyć do jaki<:hś niesoo- cy sposób I we właściwym sobie stylu dolą"
KaSa czynna przez cały dzień: tel. 272-70. dzianek. o tylp. sposób. w jaki to 'lwycię-stwo czając się do ucieczki WójCika bezpoś~edD:o
był
do pewnego stopnia niespo· niemal po ostatnim finiszu lotnym. który ło·
TEA n
KOMEDII MUZYCZNEJ .,LUTN1A" odniósł,
dziankll.
dzian in ~ygrał przed warszawianinem
Piotrkowska 243
Wszyscy wierny. Że świetny ten kolarz Cod
Wójcik I Pletra.szewski zmieniając sfę na
Dzi~ 1 codz. o godz. 19,15 "ROSE-MARJE"
dłuższego już czasu jeździ z wyjątkowym pe- zmianę szybko
poczęli
zdobywać przewagę
romantyczna operetka w 7 obrazacbOtto Helbacba. Udział biene 60 os6b. - Ch6r
Z ied"oczonuch
- Balet - Orkiestra. Bilety wcześniej do na- No pll-l ...
byda w Spółdzielni Artystów - Plastyk6w Piotrkowska 102, • od gOdz. 17-ej w kaste
Czołówka zb/ifa sIę do WrocłaWIa
teatru, W niedzielę kasa teatru c:cynna od
godz. 11.
Z okazji .. Swięta Morza" na ki tej imprezy podajemy, jak następuje: bieg
nad pozo6~ałymf kolegami. Przez punkt odty-w
plywalni .. Zjednoczonych" od- 100 m st. klas. pań: Instunajd 1 min. 50.2 sek ..
TEATR KAMERALNY DOMU tOLNlERZA .. ~
czy obaj ucieKIDlerzy przejechali nie z,atrzybyły SIę zawody pływackie eli- Bieg 100 m st. klas. panów: Krogulec l min.
ul. Daszyńskiego 3ł
m:nacyjne
przed
Igrzyskami 33.3 sek. Bieg 100 m st. dow. panów: Placek mu ląc się. Goniącv icb pr7ez jakiś czas Wrzewskutek dwóch gum mus'ał wkrótce
Dziś i codz. o g. 19,15 sztuka Maxwell Ander
~~~~01 Wlókni8rzy. Rozegrano jedynie (Zjednoczone) 1 min. 21 .4 sek. Bieg 1500 m st. siński,
sona ,,Joanna z Lotaryngii" z IRENĄ EICHLE
trzy konkurencje na 100 m. Po· dow.: klasa I: Bonecki (Filmowiec) 25 min. skapitulować.
Na stadion w Bytomiu wpadli razem W6JRÓWNĄ w roll ty.~ułowej. W pozostałych roza tym dokończono mistrzostw 13.9 sek. Klas'!. II: Swiętochowski YMCA 29
lach. Stanisław Bugajski, Stanisław Daczyń Okręgu Łodzkif. go biegami na 1500 m stvlem min. 8 sek. Klasa III: Cwierciakiewicz 33 min. cik i Pietraszewski. wal"67awiaTIln jednak dal
się na f:nis'lu łi'itwo obejść łodzian inC'wi. który
ski, Jerzy Duszyński, Halina G1uszkówna. dow'.)lnym dla żawodników trzech klas. Skoki 14 sek.
W ogólnej punktacji o mIstrzostwo okr~gu przybył pierwszy na metę przejeżdżając 170
Cze!ław Guzek, Wanda Jakubińska. Ji!!nusz o. tytuł mistrza okręgu łódzkiego nie odbyły
S Ię· Przyborowski ze Zjednoczonych wykonał pierwszą l<lkatę uzyskała YMCA
przed F]· km w C'laSle 4:48.33 godz.
Jaroń, Michał Melina, Adam Mikołajewski,
klika pokazowych skoków. Techniczne wyni· mowcem I Zjednoczonymi.
Grupa czoł<,wa. w której przyjechał Sląu.k
Tadeusz Schmidt, Ewa Szumańska I Ludwik
Wyglenda, zwycięzca VI etapu oraz Szwed
Tatarski.
Rydmark przybyła na IItadion dopiero po 5<iu
Reżyserla Erwina Axera, kompozycja plaminutach za uciekinierami.
lityczna Otto Axera. Kasa czynna od godz.
Etap wczorajuy posiadał tnV lotne f1ll.iIlZ8.
wy
Fi:J.isze te wygrali: Szwed Rydmark, Wójcik (
lI-ej do 13-ej 1 od Hi-ej, tel. 123-02.
W dniu l-go lipca rozpoczyna flię obóz tre- Pietraszewski. Na VII etapie wycofał się tylko
Letni teatr "OSA", ul. ZachodnIa ł3, tel. lłll-1I9
W Warszawie od· ningowy dla juniorów p!łkarski<:h okręgu łódz jeden na sz<:zęscie zawodnik - warszaw:lInin
Godz. 19,45 otwarcie teatru letniego ł prebył się w<:zoraj mecz kiego
w Spale 'Z następujących klubów po Mich.
miera rewiomontażu pt. "W ogrodzie przy pow ramach rozgrywek tr'Zech zawodników: Arko. Włókniarz Zgierz.
Drużynowo na etapie VII Wroclaw Byrodzie" .z udziałem całego zespołu.
o puchar Kałuży po· Ognisko. PKS Pabianice. DKS Łódż. Resu\'l!la, tom sensacyjne zwycięstwo odniósł drugi zeVictoria. TUR Pabianice oraz spól Polski przed ~espolem III, Czech06łowa·
l i ędzy reprezentacja· Skra Baluty,
Teatr "SYRENA" TrauA'utta t
li Poznania i War- Zryw Łódź.
cją. Szwecją L. PolskI! 1.
Balet Zizi Halamy, zapowiada T. BocheńNa obóz. organizowany przez PZPN w <:'Zezawy.
Po siedmiu etapach drużynowo prowadoz!
ski, pocz. o godz. 19,30, kasa czynna od godz. ~~f§~m§]~~-~
Ni~podziewan:e sie od dnia 5 do 24 lipca br. w Swidnicy kapi- nadal Polska I przed PolskI! II I Szwecjl\.
Kowalski wyzna·
10-13 l od 16-ej.
~
zwycięstwo
odniosła tan związkowy ŁOZPN-u,
Indywidualn ie na oierwszym miejf'cu utnyreprezen tac.jll Pozna· czvl zawodników z następujących klubów: mu je iSię nadal Wójcik przed Wrzes!ńs!t'IIl
Zjednof'Zone, Arko. ŁKS. PTC, ZZK Łódź. PKS i Pietraszewskjm. którego od Wrzesińskiego
nia 3:2.
PabIanice /')fal DKS Łódź
dZil'lą już tylki' sekllnrly.
ADRIA - "Guwernal1l.ka", godz:. 18, 20,30; w I
niedzielę 15,30.
BAJKA - "Mężczyźni w Jej tyciu", godz. 18,
I
20; w niedz. 16.
BAŁTYK "Zagubirme dnI", godz:. HI, 18 ~~;
21; w niedz. 13,30.
GDYNIA - Kino nieczynne - nil czas rez okazji .. Swię tów. W 12-ej mlD. za faul Pletrzaka na Cicboc·1 Tarnovią oraz wczorajsza gra 1 ŁKS-em t6tta Morza" WClO- kim sędzia dyktuje rzut karny. który w trze· 1nieją wprawdzie braki techniczne.edna.k ammontu Program Ak1~ua1no~ci przeniesiono
raj na boisku ŁKS cią bramkę zamienia Fornalczyk, strzela ląc W\bicja re.bi wiele. Cichocki tle się C'luł nil prado kina "Hel".
rozegrano
towa- prawy róg s'alki ŁKS-u. Robinzonada Szczu- wym skrzydle. jego pozycja to środek napadu.
HEL - "Program Aktualności Krajowych
rzyskle spotkanIe rzyńskiego była spóźniona. W 20-ej min. mu· Res'l.la 'lespolu grala be7 slabvch ounkt6w.
i Zagr. Nr 16", godz. 11, 12, 13, 14, w niedz.
pomięnzy
zespo, rowaną pozycję marnuje WIdzew. Gra !.m:eW ŁKS-ie bardzo sIano wypadl Baran. po_
11 12 13.
łami ligowymI Lo· nia Się jak w kalejdoskopie. To z jednej. to moc D1enadzwyczajna. Włodarczyk poprawny_
MUZA - ' "Życie Emila Zoli", goM. 18, 20;
dZI: ŁKS-em l Wio z drugiej strony widać nieudolność napastni- Szczurzyński nie ponosi Winy-Uj przepuszczow niedz. 16.
dzewem.
kÓw. Strzał C ic hock lego w 31-ej m:n. Szczu· ne goale.
POLONIA "Rosanna siedmIu 1ocslężyc6w"
·Niestety,
gra rzyński z trudem broni na korner. ŁKS dąży
Zawodam! kierował IIlabo 1'. Grynfewskl.
wcale nie wyglą· do wyrównan ia. ,iednak tyly Widzewa 1111 zagodz. 16, 18.30, 21. nied~_ 13.30.
dała na "towdrzy- wsze na stanowisku. Dalsze obustronne 8taki
PRZEDWIOŚNIE - "Bitwa o szyny", godz. 18,
ską",
byla ostra. nie przynoszą zmiany wyniku. Pozostaje 3:2
20; w niedz. 16.
m iejscami brutal· dla Widzewa.
ROBOTNIK - "Wyspa Skarb6w", godz. 17,
na.
OfIarl! padł
Zespoly wystąpiły w następujących slde 19, 21; w niedz. 15.
Gbyl. który otrzymal silny cios w żolcjdek dach:
ROMA - •. 0slatni Etap", godz. 18, 20,30, w i p.erś od Janeczka. Zawodnik Widzewa muBUDAPESZT (obsi. wl.). - Węgier!;kl Zw"
ŁKS: Szczurzvński. Wlodilr<:'Zyk. tut
Łul!
nie dz. 15,30.
Lek Piłki Nożnej oostanowll n e
siał opuScić do przerwy teren walk;. Zawody t. Karolek. P;etrzak, Hogendorf. Baran, Jane·
wysyłać
swej reprezentacjj na
REKORD . - "Curie Skłodowska", godz:. 18, wczorajsze nIe stały na zbyt wysok:m pozio· czek. Łącz. Patkolo.
lbliżającv s:ę
o!:mpl jski turniej
20,30; w n iedz. 15,30.
mie. N ie wzbud7i1y one dużego zainte.resowaWIDZEW: Musiał. KopaniE!wski. Wiernik.
p : łkarski. Zw'ązek węg:ersk.: uwaSTYLOWY - "Wieczna Ewa", godz. 16 30 nia. gromadząc tylko 3 tysiące widzów. Na Slaby, GbvI. Stempel. Marciniak. Pawlik owski.
la, że jego reprezentacja amator18,30, 20,30; w niedz. 14,30.
' , godz . nę przed meczem oadal deszcz. prawdo- Cichocki. Pa<"Nek. Krygier.
ska nje jest od1Jow'ednim prozepodobnie
odstraszył
on
wielu
m
i
lośników
pil·
Ze;;pół
Widzewa
ostatnio
zdradza
poprawę
SWIT - "Stalowe Serca", godz. 18,30 20,30; w
:iwnikiem dla krajÓW. w których
karstwa. jedndk podczas zawodów była ldeal- formy
Dowodem tego iest zwyci~two nad
niedz. 16.30.
amatorstwo IstnIeje tylko nom!·
na pogoda.
TATRY (- (w ogrodzie) - "Młodośt Maksynalnie.
Prowadzenie dla ŁKS-u w 8-ej minucie
ma", godz. 16,30, 18,30. 20.30: w niedz. 14,30 zdoby~ Patkolo. Potem Jane~z.ek fauiuje Gby Jak wiadomo. Węgry uczestnfczyly w losowaniu turnieJu alimTĘCZA "Kulisy Wielkiej Rewii" godz. 16, la, ktory zmuszony Jest OpUSCIĆ bOisko. Zastępiiskiego I m!alv qrać 2 siewnia
PQje go Konarski. Gra równorzędna utrzymuje.
18,30, 21, w niedz, 13,30.
. _
,.
1 k. w pierwszej rundzie rozgrywek z reprezentaWISŁA "Casablanca", godz. 17, 19, 21; w się do przerwy. przy czym oba zespoły mar-I
nują kilka dogodnych pozycjI. Wy równu Ji'wa
Nil oOlsku WKS-u odbyły s ę f na1v ek o cją WIoch w Londyme.
njedz. 15.
bramka dla W.dzewa pada w 35 mln. Strzał at~ety~znvch mistrzostw dIn oftcer6w t tlonW!.ÓKNTARZ "Gasnący Płomień", ,odt Clchockiego
schwytał Szczurzyński.
jE'dnak ofIcerow .'I.awodowy('b lednn~tek oz .potil dywl- OCZlI," ""Ół'ł'i P~r~"::i!.
..--15.30. 18, 20.30, w nJedz t3.
nadbiegajll c y Pawlikowski zdolał wybić bram- ZJI. WynIkI oSlągmęto na6IępllląC~.
WOLNOŚC - "Zagubione dni", godz. 15,17,30. kafzowi pilkę. 'Zdobywając dla swych barw
100 m - pp<1r. Hn.lowlcZ. (Wrzesniil) 12 iliP-k.
20: w niedz. 12,30.
wyrównlljący punkt.
400 m - nnnr G"rowskl (GniEzno) SB sek.
PARY! (obs!. wł l. - Podczas lekl<oatlePo zmianie stron następuią zmiany w dru1500 m - ppor SOblera)skl (Gn:ezno) 4.47.
ZACHĘTA .,Rodzina Froment", godz. 16,
tycznych mistrzostw ParYża Francuz Pujazon
żynach.
Wraq na boisko Gbyl. Brak nato5:000 - plut. Wlazło. (Poman) 18_~5.
18,30, 21; w nie dz. 13,30.
przebiegI 3.000 m z przeszkodam i w 9:1 0 m:n.,
miast Janeczka. Cichocki qra na środku a tak u.
Sztafe~ 4x100 - bron pancern a 50.8.
Patkolo na prawym łączniku.
Dysk-ppor. Wasylkiew!cz (Gmezno) 29.90. co ~est drug im wynikiem na ŚWiecie.
Już w 5-ej minucie piękną bramkę dla Wio
Kula ppor. Mlęszkows~1 (Gmezno) 9.85.
Polak Marcelak wygrał SZOSOWy wyścig
dzewa strzela Cichocki z podania Marciniaka.
Granat -- plut. Floflanc~yk 60.80 ..
ProgTam na czwartel" 1 lipca 1948 r.
W m inutę potf'm !lilnv strzał Gbyla Szczu:zyń.
Skok
dal.-chor. SNafl~5k!. (Gmezno) 5.55 kolarski dla zawodowców. przebywa ją<: 250
12.04 Dziennik, 12.25 (Li Sonata As-dur ski broni na rzut rożny - nIewyzyskany. W
Skok wzwyz--chor. SpraflD~kl (GnIezno) 1,60 km w 6:41:21 godz.
Beethovena. 12.45 (Ł) "Znaczenie oWIec w go- 8-zi minucie P3tko!<1 strzela drugI pun k\ dlil
Sltaf",ta ol:mpij>5k~ - Gnie~.nrJ ;ł'5613
~podarstwie"; 12 <;5 (Ł) ChWila muzyki ludo- ŁKS U. Gra cię niECO oźvw t. publlcznośĆ' ble
Or'1n zacja pn?n"t~ill('a p.,n rzulnym o- ~ .,..,tntll.flt<n h "'II
IW
wej. 1300 Koncert muzyki polskie l, 13.45 "Klau rZe udZIał w grze. dopinquw: SWOich fawory' kiem płk. }.-flozko - c1nbril.
diusz Debu5sy'·. 14.30 (Ł) Z dzisiejsxej prasy. \
14.35 (Ł) Muzyka obiadowa (płyty). 15.05 (Ł)
II
II
•
KOPENHAGA (obsI. w1.). - łdę.
"Przegląd wydawnictw polon'stycznych. 15.15
(Ł) Kwadrans muzyki czeskiej (płyty). 15 .30
iz ynarodowe wyścigi koli'lfskip. a"Śpie,·ramy pio~enki" - audycja muzyczna dla
'1'1 torów o .. Grdnd Prix" Belg;; zad7.ie~i. 15.50 Muzyka lekka. 15.00 Dziennik,
wllczyły liię
zwv(:' ęstwRm Belga
16.30 "Na swojską nutę". 17.00 Recital skrzyp-ichandorffa. \V wyściqach Drali u~owy J. Szigetiego (płyty). 17.45 "Z źycia tech\V dniu dzisiej5zvm o godz. 18-tej w Hele- z Odzieży.
~~1
Jzial kolat7.e francuscy, szwajcar·r~~
niki". 18.05 "Wskazan' a do leczenia uzdrowi- now;e tKS orGanizuje na torze zawody srr:n'vV programie zawodów przewidziane są
scy l bel~J1Jsry.
skowego" pogadanka, 18.10 "Dla każdego lerowskie z udziałem
najlepszych zawodni· bieql sprinterowskip, wyścig auslralijski, oraz
• * •
.,;oś miłego". W przerwie: felieton filmowy, ków torowych z całej Polski. Zobaczymy więc dla posiadaczy kart wyścigf'Jwych.
LONDYN (obsI. wl.). - \Iv rama('h przygo20.00 Dziennik, 20.20 "Uprowadzenie z Seraju" Kupczaka z Garbarni krakowskiej, mistrza
Jak wyn:ka z Il.sty zglosz-onycb kolarzy. towań kolarzy angiel~kich do Olimpiady rOZe"
- opera komiczna W. A. Mozarta. 22.30 Muzy- Polski na rok 1948, dal~j Beka z ŁKS-u. Mu- na iprawdoporlobniej dojdzie pono 'nle do po· f)'rano na przedmi",śctach Londvnu w'ścig ko"
ka taneczna 22.45 (Ł) Koncert życzell (cz. n, siala z Krakcow'I. !.wycięzcę Beki! na ostatn:ch I iedynkn Beka 7 teqorocznvm rni .. !rnm PO!1iki la~s'-i na ,35 okrązen " łąrznel rlłu';J('\śd 10A.;
22.58 (Łl Omów. progr. lok. na Jutro. 23 00 mistrzostwach Polski w Krakowie. Slon:nę z Kuonakiem. Będz;emy mogli rownież s:ę orze mIl. \VvsClg 7Qromadd nd st'lrcio 1'1 c70ło
Ostatnie wiadomOŚCI_ 23.10 Muzyka oz; płyt; Krakowa. Jan:ckiego i Jan'ka 'Z Wroc!aw i 1l. knni1f. C7V 'lWVcięstwCl Musiała nar! ndllep- wv-ch kolarzy ilnq;el-kich - k'lnd, d~l.';w n~
23.20 Program nd iutr<1. 23.30 (Ł) Kon~ert ży Kudertil i V!łoclarczyka 7 Gwardii warszaw- <;zvm f;nrinlerem łórIl.kim. iaki~ krakQwlanin Olimniadę· ZWY~leivł elementis w czas.!.
czeń (cz.
0.20 (Ł) Zakończenie dudycji j ~k lej, Grvnki('wi('z~ l ZZK f;tnłE'cznel'jo. Boru- od",.n<! w Q<łatru('h mi~trzostwacb Polski. bylo 4:42.0 .,"d7.
cu Z Lh.S-u oraz Kolsk iego i Blas~zyńskiego . tylko dzielem przypadku.
, 0-030020łiym n.
.,MUSISZ BYC MOJĄ"
w roR głównej l w reżyserii Kazim. Szuberta,
w pozostałych rolach: Jadw:ga Baronówna,
Hanna Bielicka, Kazimien Dejunowicz i Igor
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