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staje całkowIcie ~yłą~ony:l systemu kredytowego, gdyt zablokowane

Reforma walutowa lV zachodnich strefach Niemiec - daje
miliardowe dochody bankierom amerykańskim

środki pienIężne zostały

Za- wYch. Fi'rmy niemieckie zostały pod- bo banku skromnie zaznacza, że ,,·dopuszczalny jest udział zagranicy". Zna
czy to, że amerykańskie sfery finanso
we, będące w posiadaniu nOwYch marek będą mogły zdobyć akcje I wziąć
stępnych dotychezas dokumentów kumarek.
w swoje ręce sprawę rozdziału kredyIIsy I cele reformy walutowej przeproOficjalny komunikat o powsta~iu te- tu dla Biz?nn. Kapitał niemiecki zewadzonej przez anglo-amerykańskie
władze okupacyjne w Niemczech.
Jak wynika z tych materiałów przed
stawiciele państw zachodnich skrupu'
pulatnie I w tajemnicy przygotowywali
MOSKW A (P AP) -

"Prawda"

mieściła artykuł swojego koresponden- dane dyktatowi finansistów amerykań
ta berlińskiego Korolkowa, który de- ski ch. W okręgu Ruhry powstaje akmaskuje na podstawie tajnych niedo- cyjny bank kredytowy z kapitałem
zakładowym 100 milionów nowych

a i chcą z

zamrożone

i

oddane do dyspozyej' kapitału amery~
kańskiego.
Ta gigantyczna afera ftnansowa - ,
kończy Korolkow - została zorganJzo
wana przez bankler6w amerykańskich
w celu eksploatacji NiemIec zacboo-.
nlcb, za którą pracująca ludność niemlecka będzie musiała drogo zapiac~

I

Pal st ,

garnąć

Bernadotte zachwa'la plan uknuty przel Bevina I Marshalla

"Rozfemca" -

W poinformowanych kołach londyńskich siwa Izrael. Arabowie mają podobno otrzyma!
LONDYN PAP. - Odpowiedt komitetu politycznego Ligi Arabskiej na propozycje hr. utrzymują, że nowe pwpozycJe rO'l:jemcy ONZ wyłączną kontrolę nad JerOE"ol1mll onu: połu
Wszystkie te przygotowania, kt6rym Bernadotte, a w sprawie uregulowania proble oparte są na mglo-amerykańskim projekcie dniową aęść prowlnc1i NE!gev. Znaczna
mu palestyńskiego limana będzie dopiero w tlO utwGuenia konfederacji palestyńskiej. Prze- część Palestyny arabskiej ma być włączona
zaprzeczało się oficjalnie w prasie i w
botę.
widują one znaczne okrojenie terytorium pań l do Transjordanii. Nowe granice żydowskiego
oświadczeniach
były przeprowadzane - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i arabskiego państwa zostaną zagwarantowane przez Anglię i Stany Zjednoex<>ne. Propow celu ostatecznego rozdzielenia Niezycje hr. Bernadotte·a pIEewidują ponadto, ił
miec i ustanowienia kontroli monopoli
nowe państwo żydowskie przez oues kilku
amerykańskich nad Niemcami zachodlat znajdować się będzie pod kontrolą Rady
Powierniczej ONZ.
nimI.
W kołach londyńskich przypomina się, te
Trzecia z kolei ustawa o reformie wa
plan anglo-amerykański zapewnia USA i Wiei
lutowej przewiduje zablokowanie poHELSINKI PAP. Dwudniowe wybory do skle l obronę praw narodu zapewnł Jedynle ki ej. Brytami. uprzywilejowane stanowisko w
łowy nowych pieniędzy i w ten sposób sejmu fiński ego zakończyły się w piątek o Związek Demokratyczny
Narodu FIńskiego. Palestynie, m. in. prawo eksploatacji 'ej zaso
stwarza sztuczny brak środków oblego godz. 8 'w!e(;zorem. Osiałeczne -wy-nłkł wYbO Wszy~y robołnicy głosują na związek demo bów naturalnych, prawo budowy ba~ wojenkratyczny narodu fińskiego.
nych w Jame 1 Akable ora~ szeregu lotnisk.
rów ()publlilkowa.ne zostaną dopieTO w przyszłym tygodniu.
odrębną

reformę walutową.

iki wybor'
zostaną

og oszone

PO'łÓ~Ź

w JiPon~1

LONDYN (P AP). Z Tokio dono, zą, że mia!lIK> 'Fukui, które w poniedziałek dotknięte zostało straszliwym trzęsieniem ziemi, obecnie
poważnie zagrożone jest przez powódź. Wezbrane wody rzeki Kusuriu zniosły już drewniane mosty, które }:>czyly Fukui z północny
mi przedmieściami. Tysiące członków straży
pożarnej bez przerwy pracują nad wzmocnieniem zagrożonych :am.

roź

Komuniści

Frekwencja w y borcza . . równo w cl:Iieln1cach robotniczy ch jak I zamieS'lkalych przez
sfery miesz,czańskle, była wysok a. Wybory
miały przebieg spokojny.
N i& zanotowano
żadnych incydentów.
Gazeta "Tuekansan Sanomat", nawołując
obywateli w artykule opublikowanym w
czwartek, do głosowania na Związek Demokratyczny Narodu Fińskiego, pisze: ,,nie wol
no dopuścić do nowych awantur wojennych,
do nowych ustaw nadzwyczajnych i terroru
le slrony reakcji, P'lkól, swobody obywatel-
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OtwarCle
• ysl y
ll-em Odz.ysk n

sprawy Inc1onezjl\ starając się zagarnąć bogactwa naturalne tego kraju, Odezwa wzywa
ludzkich i prawie 5 miliardów guldenów ho- naród holendel'6ki do przecIwstawienia się
lenderskich. Pdrtia Komunistyczna Holandil przelewowi krWI i żąda wycofania wojsk ho'
podkreśla, że kapitał amerykański ingeruje w lendel'6kich z Indonezji.
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przybyła

-

i bezrob c a

włoskich.

ponownemu

wojenne w Indonezji kosz
towuły Holandię w lipcu 1947 r, tys i ące Ofi-al

pomina,

s ec

nądzy

I

nar6d do przeciwstawienia
rez tet-vow i kr.wi

ł

w której czytamy m. in.: "wprowamellle w
życie planu Marshalla regulowany przez tra
sty ameryl,ańskie import do Włoch - c:zynią
rząd współodpowiedzialnYm za systematyczne
pogarszanie się warunków żyda mas ludowych, za wzrost bezrobocia 1 pogłębienie się
kryzysu gospodarczego".
W strajku nie biorą udziału pracownicy
handlowi. ponieważ postulaty ich zostały
przyjęte przez pracodawców.
Podczas strajku odbyły się wielkie wiece
w Rq;ymie ł w lnnych większych miastach

RZYM PAP. - W dniu 2 lipca proklamowa
ny został przez Włoską Konfederację Pracy
12-godzinny strajk generalny na terenie całych Włoch na znak protestu przeciwko gło
dowym płacom we Włoszech.
Komunistyczni przedstawiciele _Konfederacji
Pra cy zwrócili się do robotników z odezwą,

•

w~,.waio;

HAGA (PAP). - Jak podaje holendart;ka
prasa, sytuacja w Indonezji uległa dalszemu
:naprężeniu. Gazeta "De Vaarheid" uonosJ, że
28 czerwca odbyło się tajne posiedzeme partIi
katolickiej, na który:n by! obecny przewodniczą<,y tej partIi
profesor Rommer, Rommer,
k tóry wróci! medawno z Indonezji, gdzie kon·
ferował z holenders kimi wład-zami kolonialn y·
mi, wystąpił z 'Żądaniem natvcbm;astowego ro z
po n ęc i a k ro ków wOjennych przeciw Repuhli ce Indonp. zy jsk ,ej. Częś ć kIerownictwa partii
katoiick iej ośw:adczvla s i ę za odłożeni em terminu wojny do 7 lipca.
Wczoraj zo-stała opublikowana w gazecie
"De Vaarheid" odezwa Komunistycznej Partii
Holandii do narodu holenderskiego, Manifest
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WARSZAWA (PAp). W dniu 2 b.m.

odbyła

się we Wrocławiu konferencja prasowa zorga
nizowana przez komisarza rządu dla !praw
Wystawy Z'em Odzyskanych wiceministra

do Warszawy

WARBZA WA PAP, - Do Polski prZyje<:ha-, dlu na temat kontyngentów towarów, które
la delegacja brytyjskiego M inisterstwa Hau.- mają być wyeksportowane z Wielkiej Bry ta· Kośc ińskiego.
cllu - Board of Trade, w celu przeprowatTze- nii do PoloSki w ciągu ł"oleu 1948.
'
Na konferencji, która zgromadziła około
podkreśla, że krajowi grozi katastrofa f przy- nia rozmów z Ministerstwem Przemyslu i HanDnia 30 czerwca rb. podsekretarz 8tanu dla 80 dziennikarzy krajowych 1 z-agran1cznych,
~~j~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~ haD~u zagronkznego,
d~ Grossf~d
przyj~
,radcę ~mbasady ..brytyjskiej p, Hollidaya i wiceminister Kośc'ński oświadczył, te wyC_Z_IO:D:-:k::,o:w:-::-d_e_l
___
____
-_zo_st_a_D_ie_o_tw_arta
__

KD- lux - Klan przecl·w partl-I- WaII ace a
Zbó 'l!cka orian:z~cia ameryk~ńska przvgołowu:e akc:Q terrorystyczną

NOWY JORK (FAP). Kierownik akcji w yhorczej "Trzeciej P órtii" Baldwin podal do
wiadomości przedstawicielom prasy, że organizacja terrorystyczna Ku-klux-klan organ i
zuje tajne zebra.nie w stone Mountain (stan
Georgia) 23 lipca tj. w dniu otwarcia zja zdu
partii Walla ce ·a w Filadelfii. Ku ·klux-klan ma
na celu w zmóc terror przeciw "Trzeciej Partii". Przewodniczący Ku-klux-klanu Green
rozesłał milion e~zemplarzy odezwy, w której
nawołuje cczłonk6w Ku- klux-klan do wzięcia
rytualnych w Stone
udziału w ceremoniach
Maunt a in, Green spodziewa s'ę zdobyć nowych członków do T<u-klux-klan i rozpocząć
intensywną akcję terrorystyczna orzeci.w Mur=nom. katolikom l ZYdorn.

dodał, żo d:dałi\lność

BaldwiD
K'l -klu x-klanu
jest wymierzona przeciw siłom pos tępowym,
popierającym kandydaturę Wallace'a na prezy denta Stanów Zjednoczonych Ameryki Półn~cneJ· .
•-

Zakończenie

eg. .~a:-c:JI:-.
.;
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l-e Ika l-twa P

W=-d.:n:.;ł,:U_2:.,:1;,..ll:;P:.ea
::...:b,:.r;,.=-

Konitz

przy Dt·osła olbrzym;e
straty faszystom greckim
•

RZYM (PAP). Agencja Ele!teri Ellada do-

obrad w Kopenhadze

Polska otrzyma z Danii dndatkowo 10 tysięcy koni
WARBZAWA PAP, - W dniu 28 czerwca
rb, zakończyły s i ę w Kopenhadze obrady komisji mieszanej polsko - duńskiej, W wyniku
tych obrad , w celu zape wnienia równowagi
w wymianie towa.rowe j m i ędzy obu krajami.
podpiea.no protokół wprowadzający zmianę w
~ontl'JUlenW:h umownyeh oraJ kontraktowa-

~s_ta_w_a

nosi, że w toku lO-::'Iniowych walk na odcinku
Konitzy oddziały wojsk ateńskich poniosły
cieżkie straty, Si ęgające tysiąca ·zabitych i 2
t.ysięcy rannych, Wśród zabitych znajdUje się
2 pułkowników.

W Rurnelil ocldziały arml:l dp.molITat.vcmej

no ""dalkowo 10 tysi ęcy konI. Ponadto etro·

na polska uzyskała pew:ną ilość dewiz na pokryci e salda.
Delegacji polskiej przewodn iczył w!cedyre.
ktor depa.rtamentu ekspor tu ministerstwa prze
myslu i hd!l\ ri1-1u , .inż. Antoni l?~ ~ .tro,
me d\l.Ó6kta1 a:n. E.aG~_
'- -

zajęły Amfilochie, ważny węzeł komunika-

cyjny.

l

N.a odcinku ~alrCl ki -

Janina -

Filipiaaa

oddzlały powstancze dokonały szeregu aktów
sobotażu nĄ lini.a®. k~ -.ro»k

rZJdoW,YcA.

-~~~=-~n"
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o' u z idCl. e. it Ko.. m. kndantury
Berlina w'~~~~!~;:~!'u;;~~
·

KomUDl'k t radz.'ec -l'eJ'
BERLIN PAp'.

_
Biuro Informacyjne raadm:lnistraejl wojskowej w Niemczech opublikowało komllOlika
v aw1.~'ący
5ytuaC,~ w Sojuszn!czej Komendanturze Ber-

ddeckłeJ
lmll.;

"*on1unikat stwiE'rdza, ~e na zlecenIe rad"ie
cldego komendanta Berlina przedstawiciel ra
dl1i~ak1 w SojusznlozcJ Komendanturze _ płk.
K4linln zakomunikowAł delegatom pozostałych
mocan;tw, fe nle widz! moźnośc! brania udzia
tu 'W posiedzeniach 57tabu sojuszniczej komen
dantury. Sytuacja ta tiunl'lczy się faktem, że
S~ml<'2." KmnendilJltUIa Bel'lJal<l pnerwała
w tstocłe swoją dz:łała:!ność na pas'edzcn1u w
dDSu 16 oenvca.
Na posiedzeniu tym komendant amerykań
I5k1 płk. Howley sprzec!'l'Iil się omówieniu ra
dzieckiego wniosku w sprawIe polejszenia by
tu robotników 1 zatrudnionych w przemyśle
I transporcie Berlina, po czym po szeregu
obr-aźli>l<l'-ch dla SojusQ:niczej
Komenda'ntury
WTJ)Owied'li, opuŚcił salę zebrania. To prowoklcy}De RChQwanle slę arnerykańskie90 ko~,a spowodowało przen\'an1e pra<: Sn~miaej Komendantury BerIlna. Protest radziee1..i ):irzei-.azan:v wladmm amerykańskim
w zw1ąZ'ku z niesłychanym wys~ąpiel1lem Ho
'\o\1eya po7.ootał bez odpowiedzi.
Komunikat zwraca następnie uwag~ na fakt
ł,s nie zwracajac uwagi na to, Iż Berlin

a

mlOIS

raCJI

znajd1l.iJ: sfę '" rad7.leckleJ strefie okupacyjnej
: go,po(l1'rczo stanowi ozęść tej slrefy _ dowódcy amerykańsl,.l. brytvJ~ki l fran.cus 1 w
Derlinie opublil<owali w swych sektornch bez
prawne rOlporządzenie o wprowadz.eniu w
(lMeg na terenie Berlina JlQwych pieniędzy
lachodn!c h stref okupacyjnych Niemiec ze
snccjalnynl nadrukiem dla Berlina "b".
Posunięcie to zmierzało dl) zde:z:organlzl:YWan1a

•

rabiac

pod~

jaeh aresztowano ponad
cI6b,
nych o udzleł w niedawnych Rlnleezkach. :z.
obieg': pieniężnego ! poderwania gospodarki mll'~z~\te, jak wi/!?omo, wYwołane były nIew lI'acll!eddej 5trefie okupacyjnej orB1 lH! te- lud;lun I WII"UDKanll prr:cy na plantacjach kau
renie samego Berlina, co nie jest zgodne :r: za r~Ui\.U.
•
* •
sadami 4-stronnego zarządu Berl·nem. Komunikat oznacza w t:akot1czeniu, że od powie- Nowym dyrektorem m!ędxynarodO'Wtl OJ
dzitl1nośó za 7erwanle prac SOjuszniczej Ko- ganl7:acjl dht 6praw rolnictwa i w-yży'wien!1l
mcndantury Berltna spada na amer Y kańSk2e-1 (FAO) na Europę miano'.vany został Holfl'l'lder
go, brytyjskiego l francuskiego ' komendantów Boerma. Boerma był jednym z w&p6łnutorów t.
w tym mieście.
f:W. programu odbudowy Europy.

l

r •I

s

z

tyr.ąe
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I ryk AnglIi.cy •••

ylko banki rzy

megą

LONDYN (PAP), "Daily Express", kryty_,optymi= opierają t::t nadziei, :te handel an- pomoc ta je_~t dla Anglii niekorzystn~, gdrl
kuje anglo-amerykallski układ marshallowskl gielskl może zosta'" uratowany przez plan nie usuwa ona przyczyn trudnoŚci ekonom1cz"
i stara się rozwiać iluzje tych kół, które swój Marshalla. Angielski dziennik stwierdza, :te nych Anglii, opó~la termin p rzel'roW3.dzeroa
koniecznych reform i powoduje wzrost cen Ul
warów amerykań!:kich, uniemożliw18]IiC w
ten !lpO!ób uzdrowienie bilansu hnndl~ł<I
AnItlii
Dzi~nnlk londyński podkreśla, ~~ .sytuacja
NOWY JORK (PAP). Przygotowania do niu przez słowiańską radę Południowej Kawymaga
zacieśnienia sojuszu ekonomicznego
lifornii,
obecnych
było
2
tysiące
Amerykanów
zwolania IV kongresu Słowian amerykań
skich, który odbęd~ie się w Chicago w dnia·~h pochodzen'ia słowiańskiego, którzy potwier~ Anglii z krajami imperium brytyjskiego j !Itr.
dz:li swą wolę kontynuowania walki o pokój fą krajów szterlingowych wbrew poIlty~
24 - 2ę września, są w pełnym toku.
Na zorganizowanym w Los-Angeles zebra- i demokl'acj~ pod kierownictwem ameryk ań- Ameryki, która stara IIlę pl'7enkod:tl6 przeprowadzeniu takiej politykI.
~Rm. .~I&LQac~'••~PH~Mmm~. .~m.......~~.a~ms.aM"«".
sklego kongresu wszechsłowiańskiego.
ClIł
822 delegatów z ramienia r6:!ny{:h organi·
zac)i słowiań.skich wzielo udzial w lO-ej doMOSKWA PAP. -:- Jak d0!1~1 Tast s S%ancl,
~,
rocznej konferencji amerykańSkiego kongI"ellU
partia komunistyczna Chin, która roebawtml b~
wszechsłowiańskiego w Zachodniej Pensylwa
dzle obchodziła 27-lecle twego tstn!e.n.la, 'WTTO
nli. Uczestr. i:y konferencji ostro skrytykowal1 sIa ogrom1l1e 1 liczy &z!,ś 3 m1llony ez!onkó.,.,.
BUKARtSZT. Dziennik "Scyntela" pis7e na
Nie ulega wątpliwoścI, :te Jedynie poparcie ministra sprawiedliwości USA CIarka u jego
Partia ta, która. odn10słd lZereg lukce56w "
temat rezolucji Biura Informacyjnego: "Przywojskowe, polityczne, gospodarcze i dyploma
wódcy jugoslowieńsldej partit komunistycznej tyczne Związku Radzieckiego uniemożliwiło lm próbe: zastraszenia kongresu wszechsłowiań wake o wolność Chin, cieszy (l1~ pO'parc!em
łlroill sobie. że jugosłowiańska demokracja lu perialistom zlikwidowanie niepodległości naro skiego grofbą wcielenia na listę t. zw, orga- n~jnerszych warstw narodu ch!ńsklego, poma
d.!JWQ powstała w ooosobn 1enlu, zdała od mlę doweJ państw Europy południowo-wschodniej nizacji dywersyjnych.
gającego ayn.ni • .,., WYTNole.nhl ""ego kraju.
d%ynatdowej wnIkt ant~mpeIlaJłstycznej oraz oraz restauracje w tych krajach władzy bunu
te mo.te się ona rozwijać Jedynie w oparciu o azyjnej. RO'lbraja Jąc Jugosławię ! przeciwwłasne
siły.
Niebezpiecznym błędem jest stawiając siebie frontowi demokracji ! so<:jatwierd:łenie jakoby
wyzwolenie JugosławiL llzmu ze Związkiem Radzieckim na czele, przy
'pod okupacji hitlerowskiej, zdobycie niepo- wódcy k9munistyczne,j partii Jugosławii nie
dległoścJ i proklamowanie republiki
ludowej rozumieją 11lb udają, że nie rozumieją, że
półroczny w
wykonało
było wynikiem jedynie l tylko walki narodów wkroczyli na drogę zdrady nfepodległ.!Jśd naro
Jak się doWiadujemy, Zakłady Energe- kładÓW produkcyjnych I 3-ch roz~elcsycb
Jugosławli przeciwko
nejefdżcom
hiłlerow dowej JugosłaWii. Nasza partia pisze dzlen
tyc;:ne, wchodzące W skład Zjednoczenia Zjednoczenia :r.mnlejs2:Y)y "tę .,., stosunku cle,
.kim.
nik - uważa za swój obowlau'k wychować
Energetycznego Okręgu Łódzkiego. wyko- pierwszego półrocza 41 1'. o 13,5 procent.
MaJJT pracujące Jugosławii, Rumunti l In- sw,'ch członków oraz masy ludowe w duchu
nały plan produkcji za pierwsze półrocze
aycb krajów południowo-wschodniej Europy miłości do Z<;RR, do partH bolszewickie! oraz
ZEOŁ
IPrOlltało
:r.apotrzebowaniu J!lOCIl:
7:dołały zdobyć l zachować niepodległość naro do wielkie!1o wodza nar.odów radziecldch- \V 111,1 procentach.
Plan półroczny został
przez Zjednoczenle wykonany już w dniu 12 dzlęki racjonldnemu wykorzyltanlu lrtni~,,·
dową jedynie dz:ęki istnieniu kraju socJa!iz JUleła Stalina".
mu, który rozbił armię hitlerowską i stQrpedo
Dziennik "Romania Libera" 7amieścił rów- czerwca. Zużycie własne energ;l w stosunku cych urządzeń, przeprowadzeniu szeregu re·
wał usiłowania państw lmperialistyc'lnych pra- n!!'?; artykuł. w któr~'m potępił stanowisko Z1\- do pierwszego p6łroczI'l 47 r. zmnIejszyło się montów 1 \ doko"naniu :r.nacmych 08ZCZędn~
gtlllcych ponown!e ujarzmić narody W1"ZwoJo- jęte przez kierowników jugo~ław!ańsklej par- o 5.4 procent. straty w sieci zarówno 4-ch za- śc!. En~rgetycy odnleśl! powa~ny lukc... ~
ne.
lii komunistycznej.
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WlEDEN (PAP). - Wład,c aus triackIe w
Llnzu udzieliły koncesji na prowadzenie zakładu dezynfekcyjnego firmie "Anton" Sl:lpeck.r". Były S. A. Obersturmbannfehrer A. SIupecky instalował komory gazowe w obozach
koncenlracy j nych 111 Rzeszy. Wynalazkiem
Slupecky'ego były słynne samochody-komory
gazowe, których Nie-mcy
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do przepro-
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W komendantur;.e długo i skrupulatnie badano jego dokumenty. Wreszcie dyżurny ofi_
cer \l.ryd.ał Amosow,wi żądaną przepustkę. W 1o\varzYstwie dwóc:ll eses'owców Amosow
udał się l1a trzecie piętro. Na schodach stali
oparci o ścianę uzbr jeni żołnierze, którzy ba~
dawcz,o !'pogJądali La ubranego po cywilnemu
Amos wa. Niektórz'f· z nich rozmawiali p6ł
gbsem, inni palili "'! milczeniu obserwując
wszystko dokoła bacznym okiem.
Amosow znalazł się w labiryncie niezFczonych korytarzy. Już nin. pamiętał ilości stalo_
wych drzwi, przez kt.óre musiał przechodzić.
Wreszcie bwarzys71cy mu eses'owcy otworzyli drzwi do jakiegoś małego pokoiku. Znajdował się tam d 'żurn~' brjgad,~nfoJchrer. który jeslczr raz dokładnie spra\vdzil dokumen_
ty Amosowa. Kazał zaczekać i Amosow został

mał?

-

Mieszkam w hotf'lu Adlon - odpowieAmosow.
- Bardzo dobrze, - Niemiec skinął głową
i odnotował coś w notatniku - do wieczora
jest pan wolny. Wieczorem proszę pozosta·
wać w hotelu, gdy;' odwiedzi pana pański ku_
zyn Obergruppenfuehrer von Taube, który
przebywa obecnie w pallskiej sprawie u naczelnika sektora rOSYjskiego. Na dole, gdy pan
będzie wychodził, otrzyma pan od dyżurnego
oficera prLepustkę, która ułatwi panu jutrzejszą wizytę do nas. Zegnam pana, panie Spejerl
A więc. do jutra.
Za cClwilę Amosow znalazł się znów na korvlarzu i odbył powrotną drogę po przez
wszystkie korytarze, pokoje i schody. W war_
towni doręczono mu przepustke: na jutro, a jedział
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dnocześnie, Amo~ow dowiedział się

na chwilę sum w tym nieprzytulnyrn pachną
cym pleśnią pokoiku. Po upływie kilku sekuncl drzwi się otwarły i na progu ukazał się
człowiek ubrany po cywilnemu. Był już nie
młody, ły sy, o wyraLnie zmęczonej tvV'arzy. Gdy zobaczył Amo~owa zlekka się uśmiechnął
i rzckł urzędowym tonem:
- JestE.m już powiadomiony o pańskim
przybYCiu, panie Speier. Szef rosyjskiego sektora równieź wIe o tym, że pan znajduje się
w Berlinie. Niestety. będzie mógł przyjąć pana dop iero jutro r~::-.o. Gdzie s ię pen zatrzy_

11ł''''

wznowienie fllmu muzycznego produkcji radzieck'ej

•

Spojrzawszy na zegarek Amosow przyśpie
kroku. Zbliżała się godzina, o której mu~
sia.ł stawić się w gabinecie szefa rosyjskiego
lIektora wywiadu n.:emieckiego. Godzinę tę
Heidel podał mu pr-eti odjazdem, a którą zapisał w notesie z dokładnością co do minuty,
gdyż wiedział, że szet wymaga od swoich pod
władnych jak n ajdalej idącej punktualności.
Gdy Amosow znalazł się przed olbrzymim,
szarym gmachem gest.apo, po<:zuł, jak mocno
zabiło mu serce. Zl::I!żala się chwila o~tatecz
nej rozgrywki.

11 proc.

pla

NA OGOLNE Z.,\DANm PUl3LICINOSCI

w swoim
czaS!e 6kazany przez sąd wojskowy na S la!
więz;eni.a, zaś syn j!'go, były dowódca Hltlerr •
jugend, został. niedawno aresztowany jaoo .
przywódca tajnej organizacji hitlerowskiej.
Zona Slupecky'ego była w czasie wojny kie·
rowniczką kobiet hitlerowskich w Linzt1.
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został

Decyzja włodz austriackich wywarła w sfe
roch demokratycznych głębokie oburzenie.

.".

~~Kiriw~~:f~~IE

W Wiedn II

wadzenia egzekucji. Slupecky
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Chłi1

od dyżur
nego oficera, że by! przyjęty przez osobistego sekretarza naczelnika rosyjSkiego sektora
radcę Monkiego.
Gdy wy6zedł z gestapo odetchnął z ulgą.
A więc do wieczora był wolny. Spotkanie z
kuzynem miało nastąpjć w hotelu.
Amosow zjadł obiad w restauracji hotelo_
wej. Podczas obia ::.l~ yrzygrywała orkiestra,
ale zupa była wodnista i kotlety przypominały raczej źle usmażone podeszwy.
Porcje były małe, chleba nie podano wcale Na prośbę o podanie pieczywa, USługujący
kElner sz€ptem odpowicdział, źe chleba obecnie nie podają w res tauracjach berlińskich
wcale. Jednocześnie usl~arżał się na !ycie.
- Pan wie - powiedział przyciszonym gło
sem - że tylko przyjezdni korzystają z prawa spożywania obi:Mitt w restauracji bez kar_
tek. Berlińczycy muszą pOSiadać specjalne
kD1tki. Wycinamy talony mięsne, ale pięć razy
na tydzień mięsa n!e ma wcale. Pan miał dzisiaj wyjątkowe szczęŚcie. OpowiJ.dają, że na
wschodnim froncie jest dużo mięsa 1 słoniny ...
Moja siostra otrzymuje często dobre paczki,
które jej wysyła syn - z westchnieniem dodał Niemiec.
Po obiedzie Amosow kazał nostarczyć pod
podanymi adresami paczki, które prZyWiózł
zc sobą. Chciał trochę odpocząć i uporządko_
wać swoje myśli. Ale nie było mu sądzone zazna~ spokojlL Położył się już na łóżku, zapalając papierosa, lecz nagle m.łyszał dzwonek telefonu. Aparat znajc!ował się w jego pokOju na
biurku. Podniósł słuchawkę i usłyszał czyjś
nieznajomy glos, kt6ry przywitał go rado..~nym
okrzykiem:
- Witaj, Hansie. Czy mnie p01.najesz?
Słuchawka mimowoJi zadrźała w rękach
Amo!'owa. Z nateżenIem wsłuchał s i ę w
dźwięk głosu, który ciągnął dalej:
- Tu muwi Ernst. Przybyłem specjalnie do

&W

=

Berlina, aby zobaczyć lIi!ł z tobl\. Po pr.o&łu
nie wyobrs.źam &obie jalt ty teru wYglf!dau.
Przecie! nie widzieliśmy !lię JUŻ tyle lat, t.ak
że i ty prawdopodobnie 7.apomniałe~ fi tym,
L;e masz kuzyna.
Wysiłkiem woll AmoS<lw zmu!ll siebie dQ
r~dosnego przywitania nieznajomego kuzyna.
Wiedział dobrze, :te teraz wszystk~ zaleźy od
jego spokoju, bystrej orientacji, a przede
wszystkim szcz~ścia. Wymieniając swoje 1ml~,
von Taube wybawił AmosoWB z najwięks.ze
go kłop0tu, gdy! nie wiedział nawet jak li,
nazywa Jego kuzyn.
- Słuchaj Hansie, - zabrzęczało w mem_
branie telefonicznej - rozmawiałem dzi!l.aj
w twojej sprawie z Ottonem. Powiedział, .te
zostanie ci powierzona bardzo wd:na misja.
Prawdę mówiąc, wystawiłem twoj" kandyda~urę natychmiast potym, gdy dowiedziałem
Się o miejSCU twego pobytu. Niestety, wątpi~,
czy uda się nam dzbiaj spotkać. Jestem ogI'o..
mnie zajęty. Jutro Otton zawiadomi cl~ gdzie
SH~ spotkamy. Mam z tobą dużo do omówie.
nia. Tymczasem żegnaj.
Z dziwnym uczuciem Amosaw Słuchał von
Taubego. Nie wiedział kim jest ów tajemniczy Otton, na którego powoływał się kutyn.
Bał się pytać, by ~ię nie zdradzić. Zresztą po...
stanowił płynąć z prądem, bowiem nic inne_
go nie mógł uczynić. Jutro miało się wszyst.
ko wyjaśnić. Jednak sytuacja Amosowa kom.
p:~kowa!a się z godziny na godzinę. Na wido~
wni, prócz von Taubego, ukazał się jeszcze zagadkowy Otton. Moż e to był jeden z dawnych kolegów Hama, a może jeszcze jakiś no_
\Ary krewny kapitanr Speiera? W każdym razie, fakt, że von Taube nIe wymienił nazwi~ka Q:"ego Ottona v. skazywał racze' na to, te
lstotn;e był to bliskI Spe ierowl człowiek, któ.
rego ten nie mógł zaOO1'Y\.o.leĆ nawet po trzydzier,tu latach,

U :ir6dła własnych ail
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kałem go dopiero w połowie 1946 r. w ŁodzI,
na Piotrkowskiej.
S
sp
z, czo Ul 'wyłontła r:e
Dmgim słabym punktem Jest masarstwo ne będzie zdobycie odpowiedn:ch środków fi_ Serwus, dzlert dobry' _ zawołałem. ,~em ZWIązku Gospodarczego Spółdzie}ni trudite zresztą do pr,zeprowadzenia jeśli nie m~ nansowych. Bardzo ważne jest pod tym wzglę- Bardzo się cieszę, źe pan tyje.
!h'
ob?k inl!-ych central - Centralę Spol- zapewnionych ciągłych doslaw żywca Poglę- dem powiększen'e wpłat udziałowych członków
_ Ja też się cieszę _ mruknql _ ale Jesl
le i Spozywcow, która rozmiarem swego bienie współpracy spółdzielni spoży~ców ze do zł. 2.500,
dużo takich, którzy z tego powodu wcale nie
aparatu i wysokością obrotów jest najwięk-I' spóldzieln'ami skupu tr'lody' chlewne]' może
A dalej: stopniowo realizowany plan akCji będą mieli powodu do radości.

Przebudowa
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central branżowych
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popraw'lc sytuaCję na tym odcinku. Celowym werbunkowej nowych członkow, ktoryby da
o eJ~uJe m:eJską spółd.rlelczość spo- byłoby w planie długofalowym podwoić istnie w rezultac:e dalsze 2,5 miliarda złotych wła.
żywcow, na którą sklad~ się: 860 spół, jącą sieć 300 masarni.
snylłh kapitałów.
dZIelni pOwszechnych, 600 społdzielni zarn-I
D'k
' .
Istnieje jeszcze jedno fródło powiększenia
kn : ętych - fabryc'lnYch i 220 spółdzielnli wOJ' , Ó ynaml. a rozwoJowa. 6'póld'ZleIm. epo.żyw- w'asnych kapI·lało·w. Jest nim poprostu os"częd
skowych łącznte 1 680 spółdz! I . zat dn'
c w wzmoze Się szczegolme po reorgamzacJi
1
'u
,
.
Ul
ru i la-/.
'''d'
" SK'leJ
l'
.
jących 45.000
pracown·ków.
W e centrali
]'eJ' Sp?~
z~e Iczo ś'
c. Ju:ej
..,.- C entral ny. Z'
wląze,k na gospodarka. Może ona dać ]'eszcze w bieżąaparacie terenowym, zatrudnionych J'est około ~p.old~leIczy podjął decy.z Ję d~central!,zacj.i spo. ł cym roku w spółdZielniach ponad 500 m:lio1
aZI I I ru
d
h K
S łd I
nów złotych i w Centrali 1 miliard. Kwoty
6.000 pracown ·ków. Obroty spółdzielni (bez
e n g p zawo o~yc. raJ owa . po Zle ma uzyskane w ten sposób powiększą własne
w.łączonych do Gmlnnych SpółdzielnI') spoz'yw K.oleJ~rzy, Pocztowo cow, .N a. uczycIel:, Ban.kaw. obrotowe spółdzielczości
cow za ub. rok wyniosły 94 miliardy złotych. cow. I S amoc h o dZlar'ly ~ wn,e usamo d Zle l mą środki
.
. k
.
Ii 'będą mogły
.
Obroty Centrali wyniosly 135 miI'ardów do- swoJe teren~we .pla~owkl, ktoTe włączone zo- byc użyte na pOWlę szeTI'le panu lTIwestycy]tych.
staną do spałdzleln : powszechnych.
nego, modernizacji sklepów itd.
zawodoN iektóre cpółdz ' elnie p-rzystępują już do
St~bi1izacja gospodarcza i wzrost stopy żySpóhlz!elpie po~zczególnych gr~p
opracowania planu redukcji pożyczek. Usilna
ctowe] warstw pracujących nakłada na han- wych utracIły racJę bytu. Podobme rzecz się praca winna doprowadzić do zmiany stosunku
deI spółdzielczy rozszerzone zadania:
ma ze ISpó~dzielntami zam.kn ' ętym~: spełn.Hy kap'tałów własnych do obcych Z 1:7 na 5tOOpanowan' a .,roblemu zaopatrw:enia lud- one zasadniczo swą rolę, w najtrudniejszym 5unek 1:1.
ności pracującej miast. A więc opanowa- okresie aprowizacYJnym, zaopatrując ludność
Uporządkowana Ipółdzielczość spożywców
;oia pr~dukcji.1 rozd~iału chleba, przetwórstwa .robotn'lczą cen.trów J)rz.emysłowych., Obecn:e będz:e w stanie bez trudności zrealizować swój
l r,ozdZlalu mięsa i wędlin, zaopatrzenia lud- Je~nak CZą.5, ~uz wł?czyc, Je w ogol~y nurt plan rozwoju. Przytym przybywa jej mocny
noscl w artykuły pow's zechnego spożycia.
§p~łdz.el~oscl sp~zywcow. ,?rzeszema tych sojusznik: akcja koncesjonowania wyeliminuOpanow~nla wyżywi.enia w~rst'Y' I,lracują- sp.o~dzlelTI! będą mIały. odpowl~dn'e przedsta- je z handlu element przypadkowy, spekula:yjcych, kto,re ~orzystaJą li: wyzywlema zb :-o- wlclelstwo. w ?yrekcl1 CentralI.
ny. Handel społeczny zapewni opanowanie
1'Owego (stolowkI, restau.ra:Je, kantyny itp.).,
R e~rgamzac!a. ta d?pro~adzi. d? ut'Y'0rz.eni~ rynku towarowego w Polsce, stabilizację syZadan~a te przyp.adaJące .na społdzle]czośc w .kaLUym m~esc : e JedneJ duze] społdzleln! tuacji gospodarczej i wzrost dobrobytu warstw
'''. powazne z U\":,agl na J?:Osladame p:ze.z ~ : ą spozywcow.
pracujących. .
duze~o apa.ratu ~ystrybuCJI detaliczne], JakleDla realizacji nakreślonego planu potrzebJ. Niemiec.
go me pOSiada Jesz<.:ze handel państwowy.
.'"_ _IM'l;m_ _ _ _ _-="I_'IIIl_ _ _ _ _ _ _ _ _!!III!I1_ _IIIJ!~
- Sieć ta I:czy 8.000 sklepów spółddelC'lyclt,
• \:.~.
~-~
w miastach 1 40 spółdzielczych domów tował
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ess
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No, to chyba jasne _ Imcil 7:łrytC1',lTanym tonem.-Nie wie pan, Jlu to kolaborowało
w czasie okupacji, ilu zachowywało się podeJ-

.. k
. ~
I ni czemme,
OczYWJ's'cJ'e
z'e wI&m , ale przecież ,,_
.vr"....
,~.
- Ja wlaśni e - przerwał z chytrym uśm1e

rzame

szkiem ja ich wyszukuję. Idę Bobie ulicą;
kapelusz spuszczony na nos i nagle łC1Jps: Stał
~
dranJ'u " ml'll'cJ'u aresztować .l
To mówiąc rzucil bystrym okiem po prz&chodniach, krzyknąl: mam, J nie pożegnawszy
się ze mną, puścił się w pC!goń za jakimś podejrzanym facetem. Od tej pory straciłem J
nim znowu kontakt aż do ubieglego tygodnia.
Wsiadam właśnie do tramwaju, aż tu ktoś
mnie chwyta Za rękaw i mówi wesoło: dzień
dobry!
_ Dzień dobry, panie. Ol ... _ odpowiadam. _ No, i co u pana słychać? Zajmuje sie pan
nadal poszukiwaniami podejrzanych osób?
_ Naturalnie! _ odpowiedzi ał z dumą. _
Nawet wypracowałem sobie calą metodę. Sia·
dam. uważa pan, do tramwaju i patrzę ludzio~
prosto w oczy ...
- No, i co? - spytałem zaciekawiony
- I co - pan pyta? - zawołał. - Ten
i ÓW, proszę pana, zawsze oczy spuszcza, mie'
sza się, i kieruje szybko ku wyjściu. ZnaczY.
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go nie
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administrację obejmują
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winien
obsługiwać 1.000 mieszkańców miast. Wobec
stanu około 11 milionów ludności miejskiej i
istniejących 6.500 sklepów spożywczych, na le
ży 'Zorganizować 4.500 nowych sklepów.
Na każde 10.000 mieszkańców winien powstać jeden 6klep owocarsko-warzywniczy.
Z tego wyn ka, że powinno ich powstać 1.100.
Zadanie otwierania sklepów nabiałowych
pr'lejmują
spółdzielnie mniej
spożywców.
Sklepów
tych nie pow'nno
Owocarsko-

1)
mieszkaniowe, które budu- w doma:h, których
od
ją własne domy, przyczym członkowie są 10- Państwa, samorządu lub osób prywatnych. pan O. detektyw-amator, poszukiwacz kolIakatorami tych domów i mają · udz ' ał w Zarzą- 107 spółdzielni tego typu administmje 10.419 borantów i osób z zapaskudzoną hipoteką, spu
dzie spółdzielni na zasadach ogólnie spótdziel- izbami.
ścił oczy, l zaczął się wiercić niespoko;nie.
czych. Do takich spółdzielni należy mi ędzy in3) spółdzieln'e mieszkan,lowo _ budowlane
_ Czekaj-no pan, _ powiedziałem rdz!o
nymi Warszawska Spółd'lielnia Mieszkan'owa. budują mieszkania dla członków, które stają wlony - cóż to' się panu stało? Ale pan O.
73 spółdzieln i e mieszkani<lwe posiadają 26 tys. się właścicielami tych mieszkań po spłac i e ko nie udzielił mi odpowiedzI, tylko szybko prze857 izb.
sztów budowy w ramach komornego. 176 SPÓł-/ mknął się ku wyjściu. Mignął mi jeszcze przed
2) spółdzielnia administracyjno-mieszkanio- dzielni mieszkan'iowo-budowlanych wybudowa oczami, gdy pośpiesznie wyskakiwał z tramwa
- _
dostarcza
swoim
członkom
izb.
waju.
E. _
Tam.
__
____
___
_ _ _ _m.:eszkań
_ _ _ _ło_26.055
___
_ _ ....... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________
__

warzywniczych.
Sklepów rybny ~h i sklepów wędliniarskich
'winno być w każdym mieście conajmn'ej po
jednym - na 15 tysięcy mieszkańców. Sklepy
artykułów gospodarstwa domowego i mydlarsko-chemiczne uzupełniałyby rozbudowę dystrybucji spółdz'elczej.
Najmocn:ejszą pozycją w branżowych skle
pach są sklepy włókienmcq;e, których liczba,
prEwie wystarczająca pI7ekroczyła 630.
Plan rozbudowy Spółdzielczych Domów Towarowych był opracowany zbyt pocho-pnie w o](resie gdy spółdzielczość niesłusm~e uważała Państwowe Domy Towarowe e:a konkurenta. Plan ten będzie więc musiał być poddany gruntownej rewizji i odpowiedn' o urealniony wespół z P.D.T.
Przyszła likwidaCja Zjednoczonych Central
Aprowizacyjnych w związku z przechodzeniem
z aprowizacji reglamentowej - na wolne zaopatrzenie, nakłada na spółdzielczość spożyw
ców poważne !Zadania dodatkowe.
Jako dalsze główne zadanie wyrasta otworzenie w dużych m' astach i centralach fabrycznych gospod-jadł.'Jdajnl gdzie człowiek
pracy będzie mógł spożyć w warunkach kulturalny-:h smaczny i niedrogi pos 'łek. Plan minimalny obejmowałby założenie conajmnie.j
600 jadłodajni -gospodo
W zakresie wytwórceości wysuwa się na
czoło
potrzeba rozbudowy piekarstwa. 500
istniejących piekarń sp6łdzielczych nie wystar
cza. Należy wybudować okOło 100 piekarń nowych, odpow' ednio zmechanizowanych, obejmujących
wszystkie d·ziały piekarstwa z
ciastkarskim włącznie

FundoDlent zespolenia narodu

być

niż

Zjednoclenie partii robotniczych wCzechosłowac'i
Po niedawnym po/qczeniu partii roboln iczych na Węgrze,ch przyszla teraz kolej na
nam Czechosłowację. Jedność klasy robotniczej zostala lutaj zrealIZowana w zjed·
noczonej Komunistycznej Partii Czechoslo\\l acjJ i przypieczętowana 27 czerwca br. na pod
nios/ej uro czyslości w największej saJi pro skiej. Czechosłowackie masy ludowe odczuły
bratnią

glęboko

tę historyczną chwilę·

cji ludowej w marszu swym ku pomyśl.
ten sposób jeszcze jeden kraj demQkra·
ności i przyszłości socjalistycznej ma już po·
za sobą ten niezbędny i tak dOTIlosły w swych
skutkach etap, jakim jest polilyczna i organi·

W

zacyjna jedność szeregów robotniczych - poa
stawa jedności całego narodu. W ten sposób

demokracja czechosłowacka, związana z nami
szervko zakrojoną i zacieśniającą s i ę współ·
pracą, onniosła w krótk im czasie trzecie swo·
je walne zwyc:ęslwo nad reakcją rodzimą i ob
cą i wyszła, zwarta i wzmocniona, na S7e·
roki, prosty i jasny gościp i ec rozwoju i postę·
pU. Toteż tak samo, jak cieszyl iś my się z od·
parcia przez masy ludowe Czechosłowacji za·
machu reakcyjnego w lutym, z ich wspaniale~
go zwycięstwa wyborczego w maju, tak 5amo
z radością witC'my czerwcowe historycZTI-e osiągnięcia klasy robotniczej
bratniego nam
kTa:!1.
Oto proste i pełne treści słowa man ife6tu.
który wśród entuzjazmu zebranych 3.200 delegatów robotniczych uchwalony został w sal!
"Lur:erny" w Pradze:

Gro .... o .. · zOnJ'enlo
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"Łączymy

w naszęj wspólnej partii wszy'
s tki e nasze najlepsze tradycje narodowe i
i wszystkie dośw ia dczenia mchu robotnicze'
go, doświadczenia, które koszlowały nas tyle ofiar. Bierzemy pod uwagę równ i eż wszy'
s'kie doświadczenia wielkiej m i ędzynarodo·
wej walki klasy robotniczej.
Chdmy, aby nasz kraj, był bogaty i
szczęśliwy, aby troska o poziom życia czło
wieka by la u nas najwyższym prawem.
Skupimy w swych 6zeregach 2,5 miliona
członków. IdZIe z nami olbrzymia większość
czechosłowackiego ludu. Zy&kaliśmy jego za
ufanie, jako że potrafimy dotr-zymywać da'
nego słowa . Chcemy być zawsze godni tego
zaufania .
Cześć i sława
zwycięskiej
[dei 60cjalizmu!
Niech zYJe Komunistyczna Partia Cze·
chosłowacji !"
Pojmujemy głęboką wymowę tych I!'łów
tym lepiej. że odpow;ad1 ją one wiernie na·
szym własnym myślom i uczuciom. Również w
naszym polsk Im domu, który budujemy dla
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pozbawiona. Co się tyczy materiału wojenne·'
go, to nawet p')Tównać nie można amerykańsko·faszystowskich zasobów ze szczupłymi
środkami Armil Demokratycznel.
s'dm - Gramos - Smolikas. Tsaldaris i Sa- I
I
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wsze Jes Wlę n:SZą I)
l<:Z Y . o moze Się
d v d z\.e
c~raz Jasrue] owo ZI, ze armIa
ar- zdarz ć, że 'eden żołnierz Armii Demokrat cz
kosa Jest me tylko zdolna do skutecznego od. Y""'e]' zn] a v n" 10 z'oln' zy
II' TsYalIZ
ler
ann
. potęznej
. . o fensywy monarc h 0- f aszys t ow neJ
parcIa
d: WI,< ~ S f CZ;..'
I'
skiej, ale potrafi również wyrwać inicjatywę
arrsa o u .sa.
i odni eść zwycięstwo w tej decydującej bitaskrawo dowiodła tego oslalnia ofensywa.
wie.
N i ezwy1.ły duch panu jący w Armii
Degusi zrobili raz jeszcze falszywy rachllnek. mokratycwej i o wiele lepsze pozycje, za jęte
mperialiści amerykańscy i ich greccy siuprzez wojs.ka Markosa. pozycje od dawna 70rWiedzieli d{)brze, że na tak skróconym froncie qanizowane i ufortyfikowane - zatarły liczebmają zape "'nloną olbrzymią przewagę lk7.eb·
na przewaaę nnimi/ów dolara. Jeden przykład:
ną . I rzeczyw iśc : e, żo!~:erze Markosa musieli
'i0 obrońców w'osk i Ondria polożonej u stóp
walczyć i walc7ą jeszcze w warunkach nader , Gramosu odparło dwukr{)tny atak trzech banierównych: jeden żolnierz Markosa przecIw lalionów, zadając monarcho-amerykańskIm na i
6 żołnierzom armii monarcho-faszystowskiei. mitom ciężkie straty. W oświadczeniu. sk ieroP01a tym ci ost'ltni rozporządzają lotnictwem . wanym przez obrońców tej pozycji do gen .
którego Armia Demokratyczna je6t eałkowicle : Mo;rkosa, :i:.o~er~e zap~~ją: .. Ufajcie na-

ATENY, w czerwcu. '
monarcho-faszystowskich
przeciw
silom
ci dwóch już tygodni trwa ofensywa wojsk
demokratycznym, dzialającym na obs'Zarze gór
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chwały całego

ulicy robotniczej

narodu, na n'iSze}
się
history czny

zbliża

dzień święta jedności

l zbratania.
\V warunkach czechosłowackich bazą zjed'"

noczenla ruchu robotniczego stała się 2-miliono
wa partia komunistyczna. Nie oznacza to bynajmniej jakiegoś "zwycięstwa" czy supremacji ~ednej partii robotniczej nad dmgą .
Czołowa i najsilniejsZd paąia narodu, posiada j ąca olbrzymi autorytet wśród wszystkich
warstw ludności, Komunistyczna Partia Cze,
choslowacji wytrzymała wielką próbę dni lutowych, mobUizując do walki z reakcją naj·
szer6ze masy ludu czechosłowackiego. Te j postawy KP Cz. świadomi robotnicy - socjalde.
mokraci nigdy nie zapomną. "Przystępujemy
do partii - oświadczył na uroczystym zgromadzeniu w "Lucernie" przewodniczący Czeskiej Socjaldemokracji tow. Zdenek FierJinger
- która wykazała swą tężyznę duchową VI
decvdujących dniach walki o republikę .....
Należy jeszcze przypomnieć, że dni lutowe
staŁy się dniami klęski nie tylko reakcji. lecz
i prawicy socjalistycznej, posiadającej na oncza3 poważne pozycje w Cz. S. D. - Po lutym bI. nastąpił dalszy wzmożony wzrost liczebny partii komunistycznej. wzrost jej auto~
rytetu i popularności C'LOłowego przywódc y
part;i tow. Klementa GottwaJda, 'w yb raneqo ostaL'lio jednomyślną uchwałą Zgromadzerd-a
Narodowego na stanowisko Prezydenta Republiki.
Gdybyśmy postawili pytanie: któż więelest
zwycięzcą w tym rozwoju faktów 1 wydarzeń?
odpowiedź będzie brzmiała krótko:
Zwycięstwo odniosły tu wielkie t niezwalczone idee marksizmu - lenin.lzmu, które
wiernie i niezachwianie realizuje Komunistyct
na Partia Czechosłowacji i którym demokracja
fz~:~~rwacka zawdzięcza dziś swe istnienie
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duch boJowy .ar·m;.•-
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szczęścia i

•

szym bojownikom, którym przyświeca wasz
Zjednoczenie czesk~h partii robo tn:cz'Vch
przykład. Um iemy być godnymi żołnierzami potwierdza i ugmntowuje
zwycięstwo ~5ad
Armii Ludowej. Naszych pozycjI bronić będzie marksizmu - leninizmu t stanowi rękojmię
my do ostatniego... Monarcho-faszyzm nie przyśpieszonego marszu bratn iego nam kraju
przeJdzie
Monarcho-faszyści i amerykańscy ku pomyślności i szczęściu .
M. Minko'V'skl
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Centrala Spółdzielni Ogrodnkzych 'lIj!:es?;a
. ",ue
. ' s tla t y. Po dczas g d y wo IS
. k a a tens
' k le
' 70 spółdzielni'
'.
dz'laWie
reJonowyc h z zas:ęgIem
ponoszą ciężkie klęski w masywie Gramos _ lalności każ.da na trzy powiaty, 200 spółdzielni
S!no1!kas, Ar:n'a Df'Dlokratyczna, posiadająca oqr.odniczo-warzywniczych i 16 zakładów wyini<';a tywę w c,llej Grecji, zad~je poważne cio tworczych. Ogółem spółdzielczość ogrodnicu
Sy wojs~om Soflllisa - Tsaldarisa. Ale po- liczy 61.244 członków i dysponuje 120 zakła
wszeclmą uwagę przykuwa wielka bitwa. to- dall'!i przetwórczymi. Preliminarz obrot6w Cen'"
cząca się na fropcie Gramos - Smolikas. J nie i tral! na 1948 (obroty płodam i ncpodl1icz~'1!l.i i
hezpodstawnie. Jak to dał do erozumienia gen przetworami owocowo- 'arzywnymi) opiewa
Markos w rozkazie. wystosowanym do żołnie· 1]a sumę 10 m:liardów złotych .
rzv i oficerów Armii Demokratycznej, wielka
Głównym zadaniem Centrali lest troska o
bitwa tocząca się na tym froncie, może stat TOl!:WÓj ogrodnictwa a Jednocześnie o pod:l.ies i ę pun~tem zwrotnym
wojny wyzwoleńcze j 5ie~ie dobrobytu chłopa i udostępnien : e szaw GreCJi.
~oklm masom ,społe< ' zeństwa, JlOt~eb\1ją,cxm do
lł(1JM S2Y~~~lt;l.
ZYcla I1Ioduktow oarodnl~b.--
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służy
mieszkańcom ŁOdzi

PSS

Na pierwszym

miejscu

Ipółdzielnl r6żne90

bu

typu,

Z Im

ędrówek

po §I,'epach PSS

miar owa
II

wŚród około 200
dził!.łają-ch !la

-,

~ nz& Wielkiej Lodżl, Itol Powszechna Spój
btalnła Spożywców.
Spółdzielnia ta tak popularna w Łodzi, w
t=6rt& ,..ewte kaM. rodzIna ma w IIwym groet eh~ł joed.nlł9o członka PSS, jest równie:!
Duł " batu jako kolos spółdzielczy, jako
uJw1ększll. lp6łdzielnl<t w Polsce.

-2N~r~.~181

Duit, Htetyc70ie -wyglądające wystawy
na kt6rych pelno malowniC7.o ułożonych owoców, jarzyn I innych smakołyków, zach~caJą
do czynienia zakupów. Wraz z wielu Innymi
klientami wchodzimy tl0 wn~trza oka.załego
sklepu PSS Nr 192 przy ul. piotrkowskIej 29.
Sklep jest przestronny 1 podzielony na
działy - owoców l jarzyn, konserw pieczywa, nabiału, artykułów kolonialnych' - herbaty, kawy, kakao oraz napojów chłodzących.
Przy okrągłych stoliczkach na wygodnYCh fotelach spragnJeni popijają wody zdrojowe ze ,
wszystkich uzdrowisk Polski na wszySf.kie
możliwe dolegliwości lub wodę sodową czy
kefir.
'
Kierownik sklepu tow. Marlan Fellńskl,
uprzejmie udziela n~m wyjaśnień, dotyczą Sklep Nr 192 przy Ilblegu ulic Plotrkowskl..,j
I Wlęckowsklego
cych codziennej pracy sklepu.
- Obrót dzienny dochodzi do pół m!Uona _ wzorem zagrarUcznych sklepów rzeźn!zł, 2:A tę sumę kupuje u na! przeciętnie około ezych. Gospodynie pracujące poza domem
ftOO klientów. W najbliższych dniach dla wy_
będą więc mogły łatwo po powrocie z pracy
gody kupujących ,,-,-prowadzimy dział nowy
przygotować obiad. ' W ogóle robimy wszyst- wędlin, a następnie dział mięsa - już ko, aby ułatwić gospodyniom pracującym
przyrządzonego do gotowania, czy sm~enla
prowadzerue domu - na przykład niedawno
zaangażowallśmy specjalnego pracownika,
który zajmuje się odnoszerUem do domów
zamówionych u nas telefonicznie artykułów.
Rachunek plad się przy odbiorze - w domu,
po .prawdzen1u, C7.Y zostały odesłane zamówione produkt,..
Sklep Jesł, jak stwierdzalny, doskonale
zaopatrzony I ceny, zwlaszcza na drogie jes%:cze na mleścle w sklepach prywatnych owoCle 1 nowalijki _
IIł 00 najmniej o 20 _ SD
procent nlźsze.
Organizatorzy wczasów l wycieczek zblorowych mogą się tutaj zaopatrzyć w gwarantowane konserwy w puszkach, rybne l mlęsne - doskonałej jakości. Pr.Iy większych za_
kupach otrzymują do 10 procent rabatu.
l\lożna tcf zaopatrzyć się tutaj w sól clechoci6akl\ l Iwonicką n~ rozmaite dolegll-

eny to

r

,

dostać

tutaj bowiem motna wy.
od
nici I sznurowadeł, poprzez artykułyelektro.
techniczne, włókiennicze, perfumeryjnei kOllcząc na gotowych sukniach, spodniach,
poprzednio,

łączn~e artykuły przemysłowe, zaczynając

bipIiźll i e.

Prowadzony Jest na łych IIl\mycb F.M!fldach: dosł.arczenla. ludnoścI artykułów p.,
godziwych c~nach i w odpowledl1im gatunku.
Z~anizowana 1 prowadzona planowo PSS
Zniesiona jui zostala sprzedaż artykułów
. . 4alnllo .nu, tende':ję do 'W"Lrostu, dąży do
wJÓkienn:c7.vrh - wyłącznie' za okazanlem
~k<>jenl. ""lIlystktkh p{)trzeb członków !
legitymacji Związków Zawodowych - towaru
tupujll:ych prze7 znaczne powofększenie a50rjest tak wiele, że nie ma potl'lleby ogranina
CJaentu towarów, przez podniesienIe JXld
n:a zfll{tlpów - ruch W sklepie jest więc
~~ nośd , }akokt wyrobów własnej
bardzo d \lży.
~~
przn epnedał w n-ych 370
Personel ek~pedycyjny w lIC7.ble ~e os6b
szybko i składnie obsługuje kupujących nte
~IlÓ to'W'aró." IIłljl~%ej jakoAd po gozniechęcaj~ lię nawet pn;y kapryŚnych
~h eenacb. Spółdzeln1& ta odegrałll. bar. . ~łł fO~odara, roI 'W czasl. ableklientach. Naj\1'ększym powodzeniem cieszą
.........
.•.
'I
się obecnie gotowe sukienki damskie, które
""l-,. ~ lat, b~~ istotnym 1 decyduj,,już są długie jak nakazuje nowa moda i
cya ftgllłoll.torem cen. będąC! hamulcem dla
względnie tan'ie,
~eklI1l1llt6,.. \ chroniąc .wych klientów i całą
Przez Dom Towarowy przewija się dzłen~
t.6dt .od 'W'yZye'lttl.
nie około 1000 klientów, 00 daje obrót przeciętny w wysokośCi 1 mil. zL Na partern
I na obszernym pierwszym piętrze - wszę
dzie półld uginają się wprost pod towarem,
kr.órego wybór mo~e z8!pokoić najbard:clej
wyszukane :!:ądania. Wielki jest obecnie wy.
b6r wełen wszelldego gatunku I kolorów zapobiegllwi powinm właśnie teraz ,.,aopatJ'zyć się w ten towar, bo wełna stanll!ła o kU
kana.ście procent - mamy wprawdzie polnlll
lata, ale tylko patrzeć, jak ?:Ilem" się kloprt;1
z garderobą jesienną l zimową.
Sklepy PSS w Łodzi, któreśm,. zWledziIL
to tylko dwa przykłady działalności PSS.
A przecle! Łódł posiada taklch .k1ep6w
przeszło %00. Nalety zdać lObie Ipraw~ ~ fak
tu że nic innego jak właśnie 11klepy spół.
dz\elcze wpływają w znacznej mierze nil
kształtowanie się cen na wolnym rynku.
"Me!.
Wlaśclclele sklep6w prywatnych ch~(I
p1ynq Iowary
Drugi sklep PSS _ Dom TowlL'rowy prą - nie chcąc - musz" swoje ~n.,. obrrlta~ d"
ul. Piotrkowskiej 100 - kt6ry zwledz1Uśmy- poziomu cen w sklepach PSS.
zapewne 'Imany jest wielu naszym czytelniZyczymy PSS dalllzego powiększania 11"e1
kom. KierownikIem Domu jest tow. Stefan sklepów - będzie 11.0 prawdziwym dobroBłaszczyk. Dom Towarowy - ma Inny Cha-I dzlejstwem dla ludności pr!lcuj!lcej naszego
Spółdzielni Spożywców Społem" rakter nIż sklep PS s, o klórym była mowa miasta.
M. Z.

Placówki PSS
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"Społem"

CentTala Sp6ldz!elnt Spotywc6w
1.600 Ip6łd.zl.elnl. S" to
mieJ-k.1. pOWl%echne sp6łdzielni. IpożywCÓW,
poza. tym tak r:wan~ spÓłdzielnie zamknięte,
dz!alajace przy fabrykach I warsztatach pra
eT oraJ 200 ,pół~zieln1 wojskowych. WlIzyst
ki. t. ~6.!:dzie1nle liczą około 1.400.400
członków 1 prowad71ł około 1.200 rklepów i
1.000 zakład6w wytwórczych masarnIe, pleII'!'UtU ~ółem około

Praca

SpO' Idz,·elczos'c'

karnIe I I n n e ) . "
Obro1y miej~ldch IIpóldzłelnll Itpoty"wców
wyni06ły w roku 1941 - 944 miliard6w zlotych. Dla u~prawnjenia obr~tu towarowego
Centrala powoluje do życia oddziały rejonowe, które obe j mują """ym zasięgiem obszar
od 2 do 5 powiat6w. Centrala będzie jednak
zaopatrywala w te artykuły również i spółdzielnie Samopomocy Clllopskiej.

w szeregach

Samopomocy--Chłopsk'·e,J.·.
SamopomoObrót gmbmych I'póldzielnd a,,skupia
zu- mopomocy
w roku 1947 -

Cen trala Rolnicza Sp6łdzielnl
Chłopsk:ej w WarsIlawie

całą,
nifikowaną sp6łdzlelczość wi.ej5ltą, realizują,:
postanowienia lubelskiego kongresu chłop
skiego 'Z 1944 r .. aby w każdej gminie powstala gminna I!ip6łdzielnia Samopomocy Chłop

cy

ukończenlu.
Chłopskiej wyni6sł
23,2 miliard6w złotych, liczba chłopów580 tysięcy. Gminne 5p6ldzielnle Samopomoc,'
Chłopskiej prowadzą d:r.Lala,lnoŚć rolnlcc:o-ho·
dowlaną, zagospodarowują resztówki, pozostal~
z parcelacji, utrzymują 1.620 zakładów przemysłu rolnego i pomocniczego, zaopatrują wieŚ

skiej.
Do 1. t. 1948 na ~.006 grodn w Posc", zorganl:zowanych bl'ło 2.602 gminnych !Spółdzielni, w artykuły przemysłowa i spełniają 5zere~
czylI program wykonany został w 86,S proc. funkcji uslugov.'Ych (techn'lka. kultura, h1gtoz tym, iż obecnie akcja ta Jest na całkowitym na).

spółdzielczych

t.

----------------Spółdzielni Wydawniczych

-.rtZYlltklch rodzajów 1p6łdzlelczo~ct, cy wynosiła w dniu 1.1 1948 - 41.902, z.apracy wykazuje w PolSCe Ludo- trudniały one 29.104 osób. Fundusze własne
waj llajw1ęks:ry r<>~r04łt i rozmach organizacyj- na dzIeń 31 . 12 47 r. wynosily 194 m:Uony
nT. Według Itanu na dzień 1. t. 1948 r. spół złot:rch. Według \Slanu lila dzień 31. 12. 47
spółdzielni
dztelui wytwórC7ych 1 pracy było w Polsce sp6łdzielnie pracy prowadziły 810 różnych za- ZI'%8SZa
2.464. Spółdzielnie pracy 1 "'-ytwórcz. zrzesza- kładów 1 posiadaczy 671 sklepów !przedają
spółdzielni Księgarsko-Papierniczych
j. drobnych rzemieśln1k6w 1 drobny przemysł. cych własne wyroby.
Według obliczell :za rok 1947 sp6łdzlelczość dzienników 1 czasop:osm. 31 dzienników i 'Z7
Liczba członków spółdzielni wytwórczych· 1 pra
wydawnicza uczestn1ayła. w 11,7 proc. w mutacji wydanych przez s~ółd~ieln!e to prawie
61n ok ra jowe j produ keja k.s:ążki. \Nakładem
90 proc. ogólnej liczby dz'ennlków w Pol~ce.
og
.
Największym! wydaw~ami 'Pracy i <:zasoplsm
lub PrzT pomocy techni,:znego aparatu IPól-1 są spółdzielnie: "Czy teln'k", Prasa" ! "Wie·
~,
.)
~~
dZ'ielnł .....'Ydawn!czych ukazuje sit1 ponad 100 dza".

Centrala

lp6łdzlelCZ'ość

ponad 50
i J)onad 260

i

Księgarskich

Wydawniczych

--------..
•

Mleczarstw-o

l

Ta T
. czars t "", ..TO

F-Inanse

na odcinku spoidzlelczyn1

Centrala Spółdne1nt Mleczarsko-Jajczar-, ~ych 'Wartości 418 m ~1ionów złotych, 4.752.000
.kich zrzesza około 750 I5p6łd~aellll mleczar- Ja j konserwowych wartoścI 74,5 milionów złosklch. Sp6łdzlelnie te dysponUją 662 zakłada~ tych, 4.316.000 jaj mrożonych wartości
ml przerobowymi. Ponadto 'W terenie pracuje 14.135 tY8. zl, oraz 273.260 kg drobiu warlo1.873 zakładów pomocniczych - 'Zbiornic mle- ści 216 milionów złotych i 1.745 kg piena war
k.., l Śmietańczarń. W roku 1941 Centrala toścl 2.670 tysięcy zł. W I-szym kwartale 1948
ek-sportowała ponad 35 milionów jajek świe· roku ogrót Central! wyniósł 2.986 mironów zł.
_
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W&p61ne posiedzenie KC Pobklej Part II Robotniczej l CKW Polskiej
ParW Socjall.
• tycznel, odbyte dn. 3.IV. br. poslaJlowilo przystąpIĆ do organizaCyjnego przygotowania
Jedności organicznej, tj. połqczenla PPR 1 PPS w JEDNĄ WSPOLNĄ PARTIĘ KLASY
ROBOTNICZEJ.

Ddniach
la reat1ucjt tego
wydany

zadania, w ostatnich I nek partu będzie miał możnoŚć wypowied1:eprzys'l:le)
.
nolitej partii klasy robotniczej". Referat ten
e noczone
art! .
OWląZ em WI~ każ.IMt dokumentem o h!5toryanym :znaczeniu. dego członka PPR i PPS jest dokładne 'l:apoPo raz pierwszy po pr'zeszło 50 latach rozoicia znanie się z treścią referatu, pnestudlowanie
w polskim ruchu robotniczym ukazał 5ię do- go, aby wiedz:eć, jaka będzie zjedno>czona par
kument, opracowany przez centralne wllldze tia, jakie będą jej podstawy ideologic'Zne, jej
obu part1i robotniczych, który m6wi "o zalo- struktura organizacyjna, jej rola i zadania Jażeniach ideologicznych przyszłej 'Zjednoczonej ko partii klasy robotniczej.
partit klasy robotniczej". Dokument ten jest
eterat 57czeg61owo omawia te zagadnienia.
podsumowaniem osiągnięć i doświadczeń naWska2uje on na roję klasy robotniczej,
szeJ dotychczasowej jedności działania oraz 0- jako czołoweqo ocldziahl narodu polskiego. w
kreśla. rtadania na przyszłość.
warunkach demokracji ludowej. Szczególnie
efent .tanowić ma materia} do dyskusJI ja5no l'OZWillięla jPst myśl, że tylko klasa TO'W organizacjach partyjnych nad charakte- botnicza, jako przodujqca sila narodu, zapew·
rem 1 JadMIaml zfednoczonef parW" - czy ta- nić może Polsce trwałą niepodległość I rzeczymy Vi przedmowie.
wisty rozw6j, gdy okres 20-letni n;ądów w!eltwarla zostaje dvskueJa w l'leregech par- k;<:h kapitalistów i obszarników ujawnił ich
Ui pned Kongre6E'm Z j"dnoczeniowym. niezdolność zapewnienia Polsce nieDodleg!ego
Na W6ZY6tkkh kołach obu partii, każdy czło· bytu.
został nakładem CKW nla swego zdania nad charakterem
PPS 1 KC PPR re1erat pt. ,,Na drodzt) do jed- Zj d
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[Bank Gosp. poł z.

.

Spółdzielczego jest wek własnych 1 1.335 sp6ldzielni oszczędno
.p61dzielczości. Zadania ściowo-pożyczkowy-:h. Jako zbiorn:ca rezerw
swoje Bank ,r ealizuje w oparciu o sieć placó- pieniężnych świata pracy Bank współdziała w

Bank

centralą

Gospodarstwa.

f;nansową

organizowaniu obrotu bezgotówkowego i prze-

I

Referat podnoe! rogadnlenle walkI kla30wej
w warunkach demokracji ludow~j, pod·
kreślając, że mimo załamania podstaw pano.
. lk'
k ' lu i b
I
l

kW3111a
kI wie 'legoP l apltaL d o .sza.rn.ctwa,
t
D . wa a . asowa w o sce ~ ~weJ rwa, ale on
analizę elementów kapltaltstycznych I wskawje na siły, które nie zrezygnowaly je6zcze
Z pr6b przywrócenia panowania wielkiego kapitalu l obszarnictwa. Szczeg6łowo omawia referat najważniejsze wytyc'Zne pracy Zjednoczonej Partii f trudności na drodze dalszej roz
budowy gospodarczej t pogłębienia zdobyczy
demokrac}i ludowej. Wreszcie referat podkreśla, żp Zjednoczona Partia będzie partią czynu, partią nowego typu. Tylko taka Zjedno.
czona Partia poprowadzi Polskę na drogę do
so:jalizmu.
est w szeregach naszej partii dużo mlo.
dych towarzyszy, kt6rzy nie zdają sobie
dokladnie sprawy 'Z roli I zadań parliI, którzy
ni!'! pr.zyswoili sobie jeszcze ideologii mark51·
slowskiej. Praca nad referatem ułatwi towarzy~zom zrozumienie istoty Zjednoczonej Partii, Dysktlsja wokół zagadnień poruszonych bę
dzie znakomitą I17..kO/ą wychowania ideOIO~IC'l'!
nego i uświadomiemi1 polityC'Znego członków
ob,.! partii. Szeroka dyskul5ja na. kol~ch pO-I
zwoli członkom PPS ! PPR p rz v$wolĆ sob i ~
gł6wne WYtyczne Zjednoczonej Partii.
J S

j

kazowego, ~twiera. rachu~ki bież~ce instytucJom sp6Id~lel~'lym l ZWiązkom Zawodo",:Y1D
oraz organlza~Jom. epolecznym i mstyt~ICJOm
gMpodarczym przy'mule WTJłaty na kSlązeczki
'ł dk owe. za'j a t Wla
.' z I'ecenla
. ID
. k as owe .
SA a
Bank
d' 1
'
l k
k dytó
k ótk
u 'l~e ad swo.m t C'l ~n om h re
w
r
o - i le nio ermmowy~.
i
. Cz~onkaml , Ba~ku mQgą być. Ipoldz.ieln~e 1
I zWlązk~ społdzlelni, wz.ględnle ~osladałące
osobowosć prawną zwIązki i nstytu\:je .spolecz
ne" gospodarcze, zawodowe lub polityczne.
Og,olny obrót Banku wynIósł w roku 194~.
1.6,28,3 millardó~ .złotych;. Po.n~d 150 tysH~CT
os~b. otworzyło lUZ w BG~ k~lązecz~i oszclęd ~
no~c!!O.we . Zgodn,e z zasadaml noweJ. str~ktuJY
spoi dZielczeJ Bank Gospodarstwa Społdzlelc7.e.
go prowadzI czynnoś(~ rewizyjno-lustracyjne
w ,sl.osnnku d~ wszystk'ch sp6łdzielni oszczędnOSClOWO- poz~czkowych (Bank6w Ludowych,
Kas Stefczyka ltp).
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it;zQ(ł Nieruchomości
~~~

Zarządu Miej-sk'ego -

I

śmIeci i

w trosce o stan nieru- oświetlenie również ich nie obejmuje. Ci więc
chomo§ej opuszczQnych 1 ponuconych - gIO- płacą lvlko podstawowe komorne z roku 1939.
D() ławników złożyło Interpela<.ję.
Zdan:em więc autorów podania - należałoPo wy~erp1\jąq7m ~prawozdaniu Dyrektora by wprowadzić stałe opiaty za świadczenia w
Zarządu Nieruchomości, podjęta została dlUŻ-\ stosunIm progresywnym do zajmowanej :lości
1S7-A dys~usja, VT której omaw:ano między in- izb mies'lkalnych.,. Ciekawa byłaby tego rodza
"ymi 6prawę adm:ni:;tratorów, zaciągnięcia po- ju ankieta, rozpisana wśród lokatorów.
życzki na remcnty domoW' oraz sprawE: uak- j
Poza tym Komisja opracowała Instrulccję dla
tywnienia pracy Kom:tetów Domowych.
! Komitetów Domowych w sprawie remontów
Wybrana Komisja w skład?ie <1b. ob. Tagow-I nieruchomości, regulamin dla adminstratorów
skJego, RapaIskiego, \Vłodarskiego, dyr. Gins-I oraz wzory podań.
berta oraz czł<Jnków Dyrekcji Zarz[~u N:zrnch()m~d - prą:ystąpila do pracy.
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usuwa niesumiennych
Kontakt
z Komitetami Domowymi ~ Sprawiedliwsze dla ludzi pracy opłaty

Pfil jednytn ~ ostatnk:;h posiedzeń ~oleg!um tych wydatków unika, a wywózka

~
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mi . z

administratorów-Ściślejszy
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.Opracowu!lY plan mwe!rtycy1Dy Zft~l,il:u .
Nleruchomosct na rok 1949 - przedstaWia SIę I

I

następująco:

Przyłączenie 80 posesyj do 6łed wodoc!ąg~- I
wej kosztem zł. 12.000.000. Na przyłączenie
posesyj do sieci gazowej kosztem zł 12.000.000.
Na przyłączenie 50 posesyj do sieci kanal:zac.
kosztem zł 50.000.000. Na zakup 5.000 puszek
do śmieci kos'ltem zł 13.000.000. Na roboty za-

I
I

bezpieczające

Id"nków

przed dalszym n'.szczeniem bu'kosztem zł 100.000.000. Razem ~ł

187.000.000.

M
t
.
k
t
d··
ey~~m~~~l:~~!~;J~ obe~: !~:łla ~i'::~~l~ I a er!3,Y we olane na
ar y o zlezowe l
; s tr!:tlCj- Ci do 15 b m

Większość % n:ch mało poświęca c;r;asu I tro-I
Ił
ski, administrowanym bullynkom. DOpuszczają!
'" . lWi [j
",li
•
•
~ię też karygodnych zaniedbań. Przeciwko
Rejonowa Celltrala Aprow[.zacyjna w Łodzi
Wyżej wymlenł~ne listy względnIe :r.dwlad- Mały Grzesio po raz plcl"I'MIZY wIdzi jagody
opleS'lałym admin~stratorom przeprowadza się podaje dl.> wiadomości ws~ystkilll zatnteresowa czenia, podpisane przez Radę Z&kład(lw~ I Wy
.• ~'>...
obecnie dochodzenia, poczym sprawy skiero- nym, że na kaTly Oo.zleiowe 1947-1948 r. za działy Personalne - zakłady pracy I!rot?t w
wane będą d~ KomiSji Specjalnej - za brak III kwartał 1948 r. wydawane będą materiały Rej{lńoweJ Centrali ApTowizacyjnej w ŁodzI,
POKAZ PRAC MSOLWENTOW .
należytej. opieki nad majątk'em narodowym.
wełniane.
' Plac Zwycę!stwa 2-4 w nieprz.ekraczalnym ter
WYDZIAŁU AKTORSKIEGO P. W .5. T.
Ponadto
postanowiono
wym6wić
pracę
W związku z PowY1;szym Rejonowa Centrala m'nie do dnia 15-go lipCa 1948 r.
Dziś o godz. 13-ej w (Państwo"\vym Teatqe
'WSzystkim admin:stratorom % dniem 1 llpca b. Apmwizacyjna zarządza rejestrację kart odzie
Karty odzież(}we mogą rejestrować tylko et W. P. odbędzie si~pokaT. prac abliolwent6w
r~ a na m:ejsce zwolnionych przyjęcI będą no- żowy·ch w ternlinie 00 dnia l-go l'pca 1948 r. poslaclacze, którzy w okresie 3~h pełnych Wydzil1łu Aktorsk:ego Państwowej W~eJ
VIi w charaktea6 urzędników - a(lminl:stralo- 'I' d<> dnia 15-go lipca 1948 r. Stosownie do Ia- miesięcy p.'>prze<lzaJącycb mles:ląc rejestra('ji Sikoły Teatralnej. W proqrllwe: Ko-::hanow·
rów.. Poza pOb?Taml otrzymywać będą ponad~o rzą.dzeni~ Minis.tra Aprowizacl~ rejestracja t. j. kwł~c'eń, lIlaj, czerwiec rb. oraz w mie- ski, Fredro, Mussef, Shaw, Rittner, Szan1aw~ki,
Pf()'Wlzję od !Zamkasowanego czynszu komorn:a lmrt odZieżowych .odbywać się będzie wg na- siącu rejestracji tj. w lip<:U byli stale za~rud- Nałkowska. Bilety w ka61e teatru. Dals%y c:ąg
lleg-o.
stępujących zasad:
nJflni w zakładach pracy, uprawnionych do po pokaru Jutro, w niedziel!;, o godl:. 11-ej.
Og6łem dotychczas zatrudniano 269 Ildmini-l al zakłady pracy t:atrlldniaJące pO'Yryiel 50 blerania kart zaopatrzenIa..
---~atorów. Po reorganizacji przewiduje si~ tyl-, pracown!'ków,
uprawnlonycll do rejestracji
Zakłady pracy zobowiązane 1Il\ pr:zechowy- POMOC
ZmOWA NA KOLONIE LETNIlI
k - 116. Z dotychczc~ Ilatrudnionych pozo-l kart odzIeżowych, wystawią zaśwIadczenie w wać w swych aktacb odpisy 'IIr-ykaz6w przesła
Jak 51ę dowiadujemy, po umknięciu akcJl
.taną tylko d, któny wywiązywali Idę ze formie listy zbhroweJ wg wzoru zaląC'Zonego llych d.'> R. C. A.
Pomocy Zimowej _ :Miejski Komitet Opieki
S'wych zadań należycie. Admin:st·ratorem będzie przy naszym Okólni!{u Nr 4 % dn'(I 25. 4.
Naclmienla się, te przydział 'WełnI' rakłady Społecznej przekazał M mil. zł. na akc3ą kolo
mó.gł zostać rÓ'wnież i uspołeczniony lokator, 1948 r.
pracy otrzymają po uprzednim rozl czenliu się.
l
dl d' l Łodzi Dz1 ki ternu 1000
!am.ieszkują~y w danej i pobliskiej nieruch 0hl zakłady pracy utrudniające ponlteJ 50 finansowYm I punktowym z obuwia u. I kwar- m~ l:tn ch
a z.ec
•
ę
.
mości.
J osób mogą wystawiać zaŚ'w1adczenia dla reje- taJ 1948 r. i bilwelny za II kwartał 4S r.
dZieCI ~ędzi lato na wsi, w dobrych warunW dal!'zytI\ etapie KomIsja pIY:ewlduje
stracj] Indywidualnej.
I REJONOWA CENTRALA APROWIZACYJNA Itach zdrowotnych.
w~ą.zanle kontaktu z KoroJtetamł Domowyml,
•

l

I

na-I
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wościaml

zwolnienia lokatorów od udz'ału w
kosztach remontu, a wprowadzenie pew'nych
opłat tUI świadczenia, jak np.: za wywÓZ śmieci l fekalil, ośwetlenie klatek .chodowych j %U
tyde wiiv do motorów itp.
Cli
W jed'nym z podań do Dyrekcj1, lokaton:y
uważają, że system. pobie.ranla od lokatorÓw
W clągu najbliższych dwóch m:esiGcy poopłat za . remonty - /est krzyw~:zący ludzi pra dobn:e, jak I w całym kraju również w Łocy. bowi.em w ęk<;zo-c ich zamieszku:je w do- dZi1 PailStwowa I{omunikacja Samochodowa
mach m'6zc~ol1ych, a zatym wymagaJący~h re uruchomJ transport towarów obok istniejącemontu. UdZiał W!ęc w kosztach remontu o b - .
.
c iG/źa n~dmiernie budżet, gdyż wpłata nas tę- go juz tr?nsportu pasazerów.
pl1jl1 lE'dnnra'lowo podczas 'ldy ludność leDl'obnIcowy ru('h transportowy będzie 00. ~vtl1owan<'l, zamieszkuie domy, znajdują- bywał się codzienn'e i w miarę zgłoszeń - to
re ",jE; ~tosunkowo w lepszym stanie - więc znaczy, te jeżeli zbierze się więcej paczek -

I
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NOWY ZARZĄD
STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO
W ŁODZI
Na czwartym dorocznym Zjefdzle Wojewód7.
kim Stornnictwa Demokratycznego w Łodzi
dokonano wyboru nowych W"Jadz Wojewódzkich tegot Stronnictwa. W skład nowego Komitetu WOjewódzkiego Str. Dem. weszły na~tępuiace osoby:
To Aletowa Stanisława, Bursze Tadeu5IT., poseł
f<>d. Czyżowski Kazimierz. (Piotrków), mec. Gó
lecki Edward, prok. JackieWICZ Jerzy, radny
Jaszczak Stan:sław, radny Kaczmarek 'vVacław,
cedzia Kałamajski Seweryn, star. Kwaśniewski
Ludwik (Kutno), La·s ecki Feliks (Łęczyca), poseł Mertyn Kail:im:erz. plOt. dr Nowacki T~
deusz, dyr. Ochab Stanisław, mec. Pajor WItold (Tomaszów Maz.), Poszepczyński Włady
Ilaw, dyr. Sipowski Leon (Rawa Maz.), wi::epr.
poseł Sobol Wacław, nacz. Swiątkowski Ryszard, na-c. Szczepan:ak Czeslaw, radny SZpinger Stefan, prof. dr Tomaszewicz Wincer:tty,
Waszak Józel (Zduńska Wola) mec. WeIssBielski JanusQ:', poseł Za9órski Stanisław,
Zwierzchowski Lucjan (Zelówl.
Do Sądu ParlyJnego weszlI: Holowact;Ow8
Anna, prof. dr Łukaszewicz Witold, pr~f. dr
Namitkiewicz Jan, prof. dr Rappaport Emil Sta
ni law, pro!. dr Remb ielińsk: Roher!.
.
Do Komisjl Rewizyjnej weszli: Jatkowski
Ignll'"Y. dr Marzyflskl Michał, starosl.a SkorupEki Zygmunt.
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uruchomi się więcej samochodów. Na "en cel
łódzka PKS otrzymać ma I!!pecjalny tabor ok.
30 samochodów ciężarowych _ 8zezelnych i
okratowanych, aby zapewnić jakna~wl"ksze
J
'<
bezpieczeństwo przewożonym towarom. Paczki będ<ą nostarczane pod wska7.anvrn adre~em
i włalicic:el ich może jechać wrRZ z trans porlem, a może t~ż '\1\'Y51ać sam towar. W każ-

e ·snaz

rok

dvm ra7.ie PKS pl'U.l mie całą odpowi~l.
n~ść za dost.arczl'rue transportu na miejsC8
przctna czenJa..
Zasadniczo towary transportowe w więk
szej i1o~cI h~r1l\ jP.S7.(,7.~ w dniu wysłania u
adresata. Jeżeli zaś chodzi o drobnicę - to
najpóźn;ej w ciągu S-ech dni od daty wysył
ki.
W pierwszym etapl,. l6dzkl PKS projektu·
Je uruchomienIe komunlkacJI łra.nsporl4weJ
na trzech Uniach: Łódź - Warszawa, Łódt Radom l Łódź - Katowice. W drukim etapie
uruchomiona będzie linia Lódź - Wrocław.
W ch"W'l1i obecnej PKS przygotowuje się
d.o jak naj szybszego uruchomienia transportu
towarów. Jednocześnie Wydział taryfowy
opracowuje szczegółowo koszty transportu.
Prawdopodobnie nie b~dą one wyższe, niż
koszty transportu towar6w koleją, czy inny·
mi środkami komunikacji.
Dzięki uruchomi~nlu tran.sportu PKS wytwory przemysłu łódzkiego zyskają możliwo
ścI szybkego dotarcia do ośrodków handlowych w całym kraju. (m. z.)
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.or-I wodowych

potrZ'eby odbudowującego się
pOI'O'lum~nl\l l Urzędem Zatrudn'enIa
przemysłu wymagają szkolenia nowych kadr gamzuje kursy dOskonalenIa tawudowego dla
~odzJ.eży W 5Z'kQ\ach z.awodowych. 1;(urato-\ tyc~, .którzy z braku dokładn~J wieMy fachonum Okręgu Szk. ŁódzkIego ma w ZWiązku z weJ nie mogą znaleźć pracy. W naszym Oklęr,ym ~Z€roko zakrojone plany na rok bieżący. gu kursy takie będą obejmowały na razie 500
Sl~ tlzkół zawodowych będzie rozszerzona I osób. Poza tym powstaną dodatkowe kursy.
w roku bIeżącym ! dostosowana do potrzeb ży dla tych, któr.zy· już pracują, celem lepszego
da gospodarczego okręgu łód'Zkiego. W naj- przygotowania ich do vawodu.
bliższym czasie powstanie obok Jut istniejąW roku bieżącym będzie pOłożony duty nacych !lUó! zawodowych różnego typu 15 no- c:sk na pomoc dla 5tudiuiącej młodzieży rowych ~k6ł róinego typu t to takich, które są b<!tnkzej i synÓW drobnych rolników - przy
niezbędne na danym terenie: w Opocznie wlęksLllŚci szkÓł zawodowych będą bursy i inliceum ceramcizne, w Radomsku li-::eum tematy. Poza tym mlod·zież będzie otrzymypr%emY'Słu d~ewnel9o, w Zduńskiej Woli wała ksIążki szkolne, odzież, pomoc lekarską I
tkactwo mechaniczne w Piotrkowie - liceum dożywianie.
pn:emye:tu odzieżow~go. Aby podnieść poNa rozszerzenie warsztatów w szkołach zadom nauko'wy w tych 5zkołach Kuratorium or
ganiruje ośrodek kształcenia, specjalnie dla na
uC%ycielł srzkół :zawodowych.
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liczba fachowców

Kuratorium
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l pracowni dO "1 stycznIa 1949 r.
Kuratorium preeznaczyło 5 mil. zł.
Po~a tym Kuratorium w roku bie.tącym, podobnie Jak w latach ubiegłych przeznaczy szel'eg stypendiów dla zdolniejszych Ilbsolwentów
szkół zawodowych. W roku 1948 fundusi! etypendialny wyrażał się cyfrą 10 mil. tł, Co stanowilo jedną piątą część calego budżetu szkół
zawodowych.
Absolwenci szkÓł za1\'odowych okręgu łódz
kiego, których wyszło ze szkół dotychczas 23
tys. - znaletIi już pracę w życiu gospodarCENTRALA SPOŁDZIELNJ PRACY
cQ;ym na różnYch stanowiskach. Część z nich
"SOLlDARNOSCO"
wyjechała na Ziemie Odzyskane, a inni etuCentrala Spółdzielni Pracy "Solidarność"
d:ują w dalszym ciągu na wy;ższych ucz elzrzesza przeszło 200 spółdzielni żydowskich,
niach.
(m. %.)
zatrudniających około
6.000 ludz1. Są to w
93 proc. spółdzielnie pracy i wytwórnie, a w
7 proc. usługowe. Głównym zadaniem Centrali
jest zapewnienie pracy należącym do niej
spółdzielcom. Centrala zakupuje surowce i odRejonowa Centrala Aprow. podaje do
DLA WOJEWÓDZTWA
daje je swoim członkom dn przeróbki. Pro·
wiadomoŚcI, że na karty zaopair~nia z naKat. I odcinek nr 19 _ l kg kC'lnserw po dukcJa towa·rów wyrllbjanych z ~:tro~c6w dodrukiem Zg (dla tych, którzy da~leJ otrzY-1 zł 12,50 za l kg. kat. l odclnel. nr 20 _ 1,30 kg t starczo~ych preez C~ntralę ~pMdzil"lmom. miała
mywali karty R. C. A.) wydawa.ne będą:
rąbanki po z. 6.- za 1 Itg kat. IR odclnel\: wartośc ~ :oku 1.9 .7.- 8142ó4.1.00 złotych.
i
.'
.
Dla podmesr.enla Jakosd produkCji Centrala
K~t. I ode nek nr 19 - l kg konserw po I nr 1_" - 0,70 kg rąbankI, leat. IR odCinek przeprowadZa fachowe dokształcani~ zespołów
zł 12,.,0 l'la 1 kg, kat. I odcinek nr 20 - 1,30 kg nr l:> - 0.6a kg rąbanki, kat. Dz 3, '7, 12 od- pracowniczych, zaopatruje spółdzielnie w ma.
rąbanki ptl zł 6.- za l kg, kat. lIt odcinek cluek nr 19 - 0,70 kg rąbanki, kat. Dz 3-7 szyny i narzędzia. Centrala "Sol'darność" pO
nr 15 - 0,65 kg rąbanki, kat. IR odcinek odclnl'k nr 22 - O, 65 kr: rąbankI, kat.. C od- siada na terenie kralu 24 sklepy, w który~h
nr 14 - 0,70 lllg rąl't~.nld, kat. Dz 3, 7, 12 od- I clnek nr li - /l.35 kg rll-ba.nltl. kat. C ndclnek w rokl! 1947 sprzedano t.owaru za 1.002 mili 0cinek nr 29 - 0,65 I.g rąbankI. J{at. C odcinek i nr. 10 - 0,325 kg rąb<lnkl. ktlt, M odcinek ny zł.
nr 9 - 0,35 leg rąblnld, kat. C odcinek nr 10 Dl' 15 - 0,325 kg rąbll,nltl.
NiEPOGODA BRlTZnZI
- 0,325 kg rąbanKI, kat. l\f odcinek nr 15 M1«:so należy odblel"3ć w tennlnle od dnIa
() ,325 kg rąbanki.
, S-gO 7 do 25. 7. 48 r.
Zarząd Okręgu LIJdzkipi!o
Ligi Morsk'ej
komunikuje, iż mająca s;ę odbyć Zahawa Ludowa (na Polesiu Konstantynowskim) na
rzecz Lig! Morskiej w ramach "Tygodnia
Swięta Mona"
w dniu 27 czerwca b. r. zoWladze zdrowotności publicznej w tym napływ publiczności skłol)ił władze sanitarne
stała z powodu niepogody odwołana.
roku aby zapobiec ewentualności epidemii naszego mias~a do przesunięcia ost.atecznego
Zabawa powyższa odbędzie się \V dniu 4
tyfusu podjęły już od 15. 4. br. energiczną terminu szczepień do dnia. 31 lipca br.
Dodać należy, że do tych wszystkich, któ- lipca 1948 r.
akcję pro!naktyczną.
rzy w wymienionym terminie nie poddBdz~
Wydano l.arządzenie o przymusowYm się Bzczepieniu, będą zastosowane sankcje
ODCZYT W TOW. MIŁOSNII.. OW
JĘZ. POLSKIEGO
szczepieniu przeciw durowi, któremu podle- karne.
Tow.
Miłośników
Jęz. Pol. urządza w sobf)'G
Szczepienia
odbywają
się
w
nast.ępujących
gają wszyslkie dzieci ponad 5 lat, mołdzież
dozorach sanitarnych: przy ul. Lagiewnickiej dn. 3 lipca 48 roku o g"d·z. la-ej w sali 22
oraz dorośli do 60 roku życia.
Należy nad.mi(>oić, że akcja f;zc:,:epień oży 37, Zeromskiego 4. Kiliń.skiego 9•. Lubelskiej przy ul. Lindleya 3 odczyt \J!of. H. UlasZ"lM
wiła si~ dopiero w ciągu ostatnich dni. Nagły 7, Rzgowskiej 146
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zczepienia przeciw durowi
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zwartych szeregach i zespolonym
wysiłkiem młodzież polska chce pracować dla ugruntowania Polski Ludowej
i jasnej, lepszej przyszłości całego narodu
~""""""ntI1lł'~.Ift'.'A"'I"

Przed I(ongresem
Zjednoczeniowym
Historyczna I data zjednoczenia ruchu mło
w Polsce zbliża się szybkim kro
kiem. Od Kongresu Zjednoczeniowego dzie·
lą nCM jesz<:ze niespełna trzy tygodnie. Obec
nie w ŁodZIi ,jak i w województwie odbywają się ko.ruferencje w yborcze,
na l(/ór)'ch
zostają wybierani delegaci na Kongres
W
Łodzi odby~y się już dwie konferencje. Wy·
branych zosllaJo 21 delegatów. W wojewódz·
twie odbyły się 8 konferencje okręgowe, a
mianowicie: 27 czerwca w Kutnie, w której
uczestniczyli rówmez przedstawiciele po·
wiatów Łęczyca i Łowicz, oraz w Opocznie
z udziałem prZledslawicieli powiatu koneckiego i tomaszowskiego. \V dniu 29 czerwca
odJbyła się koniierencja
w Pabianicach, w,
której brali udz:iał przedstawiciele
powiatów łódzkiego i \ l'lskiego oraz miast Pabianic, Zgierza, OZOłrkowa, Aleksandrowa, Piotr
kowa i powiatu ,piotrkowskiego, oraz powia;
tu ladomszczańsJdego. Ogółem województwo
wyOtalo już 42 delegatów, którymi zostali
najleptJl aktywiści ze wszystkich organizacji
dz.ieżawegD

młodzieżowych.

Trzeba podkre-śIić, Że konferencje wszę'
dzie odbywały się nadzwyczaj uroczyście.
Znalazło to swój wyraz w dekoracji sal, budynków, czy ulic l w licznym udziale przedstawicieli władz państwowych, partii politycznych l Inlejscowego społeczeństwa. War
to podkreślić, Że obszerne dyskusje (brało
Lbdział około 70 osób), jakie tocz}'ły 'się na
konferencjach, nie mialy za temat, czy ma
być jedność, czy ma jej nie być", ale "Jakie
zadania staną przed nową organizacją". Dyskutanci podkreślali szczególnie ważną rolę,
jaka będzie miała do spełnienia nowa organ iz acja w rozwoju ruchu współzawodnictwa
pracy w mieście i na wsi, w upowszechnieniu oświaty, w wychowaniu nowego czło
Wieka itp.
Dziś odbywają sIę osiatnie konferencje
wyborcze. W Sieradzu odbędzie się konferencja dla powialów sieradzkiego, wieluń
skiego i Zduńskiej Woli, a w Skierniewicach obradować będą koledzy ze SkiernieWiC, Brzezin 1 Rawy. Również i miasto Łódź
ma dziś swą ostatnią konferencję.
Niewątpliwie i te konferencje staną się
wielkim przeźyciem dla młodzieży uczestniczącej w nich.
Delegaci, których wybraliśmy, z pewnością godnie zareprezentują nasze województwo na Kongresie Zjednoczeniowym.
J.

Jak

Wrażenia
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młodego zycla

z odwiedzin S.

Podsłuchane

włódzkim tramwaiu

"Dziesiątka" byla, jak zwykle pełna, Kur-I
czawo trzymalem się zwisającej rączkI, patrzy
lem przez szyby na uliczny ruch i myślaJem o
nad c hodzą cy m Kongresie.
- "To będzie wielkie wydarzenie dla wszy
stkich" - obija mi ~ię o uszy. O jakim wieJkim wydarzeniu może kloś mówić obecnie?
Dla mnie istmeje obecnie tylko jedno pomyśJaJem a jest nim...
_ Kongres _ dolecial mni
znów /Jtrzęp

e

rozmowy.
.
.
ZaciekaWiony poczqlen:t ruedyskre!nle, ale
za to natrętme przysłuchrwać SIę·
~ Dla nich, rzecz jasna mówił jeden z
rozmawiających, wysoki, 18-/0 lelni może chlo
pak. Ale Ja nie widzę doprawdy powodll ,
dlac:lego dla nas. Rozumiem, że mówi tak
ZWM-owiec, OM TUR-o'l'!iec, czy "Wiciowiec" (! mówi się "Wiciarz", Kolego). Ale
przecież wiem, Że ty nie należysz nigdzie 1 cóż
cię to może obchodzić. To wszystko jedno
przecież, czy tak, czy siak.
- Mylisz się, Pawle - odrzekł młody brunet w okularach, w którego stronę ów Paweł
rzu!;,ł sWe lekceważqce "siak" ....:. Nasi kole·

dzy zorganizowani uważają zespoloną organizację za swe wspólne zwycięstwo. l słusznie.
Mówią oni o tym, że wzrośnie przez lo ich autorytet wśród mJodzieży. I znów słusznie. Weź
mnie dla przykła~[/ ..N!~jednokrotn.~e myślałl;m
o wstaplcn/U. do JOklCJS. orgamza~JI.. młodz'ezo
wel· :4le do l'lkleJ? Moze do "WICI lub ~MD?
Jakos me n~ogłem SIę zdecy~ować. Uwa~aiem,
a zrcsztq nie tylko. la, al f' Jestem pev,rJen, iŻ
~yło takich .wlelu, ze w ~olsce powmna być
,edna organIzacja młodziczowa. l dlateg.'J sądzę, że bard7.O waźne dla wszystkich jest to,
iż pcrwslaje jedna organizacja mJodzieży, organizacja ,do której znajdziemy łatwiejszą drogę
i która będzie reprezenlantem całej młodZieży.
a nie tylko jerinego jej odJamu.
-- Może maóz i rację, Zbych, ale ... lu,
niestety, przygodnie podsłuchani koledzy wysiedli i nie dowiedziałem się, co za "ale" wyłusz czyć

chcJał Paweł.

Jechałem dnIe; l myślałem znów o Kongresie j o tym, że Zbigniew wyjaśni chyba P~
w10wi jego "ale", I o tym, że Zbigniew przyjdzie do nas i że będzie z niego na pewno dziel
ny członek ZMP.

Podslll.chal leI.

delegatów na Kongres

T

Łodzi.
Konferencję

zakończono

w§p6'no

z Hanką tango. Bylo to już po
oficjalnej i artys1ł'cznej C7.ęści rozdania
matur, a w trakcie trwania C7.ęŚCl trzeciej ostatniej wspólnej tańcówki. Ostatnie nasza
spotkanie w takim gronie, więc o C7.ym mówić? Naturalllle o szkole. Gawędziliśmy WIęC
o tym, jak to dawlllej bywało, o egzaminach,
które mieliśmy już za sobą, wreszcie o dzislejszej Uf<Jczystości.
HanCe najlepiej podobały
się
komiczne numery programu. '0 przede
wszystkIm parodia audycji
BBC, C7.ytana
przez J anka. Hankll ził!imiew'lła SIę ,:;twlerd'la·
iąc, "jakie to pndobnl" rio tych idi ..,ty.... 'Znyrh
pamiętnikó ,.'/' Mikołaj .... zyk,,·'.
A prze<:ież Hanka dwa la ta temu mów iła
je'5zcze. że "ratunek m<Jże (nzyjść tylko stamtad" (inaczej wówczas akcentowane), że Mikołajczyk to mąż opatrznościowy". że "jak
można się uczyć w takicb warunkach". Co
Łódzkiego
jednOŚCI
W środę dnia 30.VI. wyje<:hały 'l ŁodZI więc znac7\ła nasza· r<Jzmowa? To było to. ('o
pIerwsze grupy wczaSOWICZÓW, którzy będą się w l!cz·onym jp,7yku nazywa "przemianami
psychicznvmi wśród młodego pokolenia". Han
wypoczywać i pracować w ramach naszych ka zrozumiała, k to ma słuszność i gdzie jest
wczasów orga.nizacyjnych w Ustroniu Mor- prawdziwy patriotyzm.
skim i w Międzyzdrojach. Zapisy na na'5tępne
*
tumu-sy przyjmują Dzielnicowe Komitety Jedpatriolvźm;e mów ił również Józek. Dzieności.
.
. epos t
'
Jutro, to jest ,{ bm. o godz. lO-tej w lokaju
S Ię z mm
rzezemami
z eg1:·1 Ismv
WOjewódzkiej Szkoły ZWM, W:leń5ka 37. od- zaminów maturalnych. Ja opowiadałem mu o
będzie się
odprawa wszy'5tkich w yje żdża ią mojej dzieslPCiostron'-:owej pracy na temat
cych na. Krajowy Zlot Młodzieży do Wrocła "przemia'n spoleC7.nych'·, on natomiast mówił
wia. Obe<:ność obowiązkowa. Koledzy, którzy mi ('> ~woim temacie: ,.sluzh~ dla Polskf' u 1'0nie pnybęda na odprawę, n ie poj<Jdą na zlot, mantyków, pozytywistów i dzis", Józek jesł
W&&?.:±zzg!SŁ!Ui!:~;:n""llti±'W'f'

Kronika organizacyjna
Kom:tetu

..

O

*

pewn io ną opiekę lekarską·

Prze<:iętnie mamy 15 wizyt dziennie, q
1:10
zwykle lekkie niedomagania, ciężkich wypadków nie mieliśmy - objaśnia nam dyżurna. -ł
sanitariuszka.
Zapraszają nas na ob~.d.
Obiad ema"-;;r.
Mamy okazję odżywiać się należycie po naszych łódzkich "p<lpularuych" obiadach. Mię
sa i tłusZr<:zu aż 1.a. dużo - stwierdzają junacy
z Opoczyń6k leg o. W pierws:z:y<:h dniach zja·
daliśmy tylko połowę, było za tłus!e po na·
szym "żurku'.
- Czy chCielibyście pozostać tutaJ? - pytamy junaków.
- A po co będę wracał do domu? Zo5l.4j12
tutajl
Na 0'g6ł ,r,ęltszość tego pragn4i!, gdyi
twierdzą, że tutaj wszystkiego mogą się n.auC7.yć, li. biedy nie zaznają.
Starzec PelJka
przew. WKS

odśpiewaniem

S. D.

hymnu SFMD.
droąa

I

ańczylem

śniadanie, 7-8 przemars-z: do pracy, 8--t3 tmtca, 14.20 prz.eman;z % pracy, 15.20 obiad, 18.20
wyszkolenie liniowe, polityczne, sanitame, roI
nicze Hp .. 19-ta kolacja, 2Q-ta świetlica.. 20.30
apel, 21.00 capstrzyk.
Niedziele i liwięta wolne są od za.jęć, c:za-s
przeznaczony jest na rozrywki kulmraltn.e 1
sportowe (kino, teatr, gry, zabawy itp.).
Ciekawy jest program 6zkole.ni.a społeczno
politycznego, uderza M.-S wszechstronn<Jść ~
matów i głębokość zagadnień.
Udajemy się do ko=ar, gdzIe mieszkajl\ ~
nacy. Wszędzie czy:stość i ład. Sale sypialne
duże, łóżka wzorowo Zrd6łane. Na kaidytn korytarzu sprężyście wita nas juna.k~łniboWT·
Swietlica - miejsce nauki i rO:Lrywek junaków. Każda kompania ma swą własną świetli
cę, istnieje między nimi rywalizacja wygląd'!!
świetlicy i pracy w niej, na ścianach wykresy wyścigu pracy. To główna ambicj~ pos.z.cz;e
gólnych kompanii i plutonów. Pomysłowa i
piękna ' oprawa gazetki ściennej rzuca nam si.
w OC7.y. Treść gazetki wszechstronna. Wraienia z pracy i Ziem Odzyskanych, artykuły ide
ologiczne, nowelki i p<lezja. W każdej świe
tlicy z.najdują się biblioteki, dobór książek od
powiedni. Szachy i inne gry, instrumenty mll~
zyczne u~upełniają wszechstronność świetlicy.
- Tutaj spędzam~ najmilsze chwile na5'1:ego życia, każdy znajduje coś dla s iebie - Z41
gaduje nas jeden z junaków.
Izba chorych. Dwóch junaków leży na ł61:
kach, lekkie obrażeni.a przy pracy. Mają m~

ła głębokie poczucie odpowiedzialności I troska delegatów o oblicze nowej organizacjl
oraz jej zadania w ogólnym dziele odbudowy.
Na Kongre" Zjedn<Jczeni<JWY wybranych zo
stajo przez aklamację 10-ciu delega tów. Będą
oni godn,e reprezentowali młodzież robotniczą

W a k a c- y . , n
cel

.

• w Szczecinie

ków. Wchodzimy na dziedzinie<: koszar. W
bramie junak-wart<Jwnik sprawdza nasze per60nalia z szykiem starego wygi-ż<Jłnierza. Naó
bramą napis: 16 Brygada SP. Jest to brygada
łódzkich młodzieńców.
Upewnia nas o tyn:.
wielki herb Ł9dzi, Ułożony- misternie z kam i Jł
ni i cegły przed jednym z bloków koszar.
Na dzi'edziticu wzorowy porządek.
Udajemy się d<J Komendy Brygady. Odbywamy kró tką konferencję z zastępcą Komend.a.nta - zaznajamia nas z całością życia junaków.
Rozkład zajęć przedstawia się następująco:
godz. S-ta P<Jbudka, 5.15 gimnastyka, 5.35 toalety i zbiórka, 5.55 komunikat pra60wy, 6.30

Ranek, dnia 16 czerwca. Szcze<:in - miastoogród. Z zielen: drzew dumnie wyglądają pa.łace, ocalałe od zniszczeń. Sterczą też liczne
ruiny, czerniej a zgliszcza niegdy~ w5palllałych budowli. Nad miastem huczy gwar pracy. Zgrzyt d,:wlgów, i<Jsxot betoniarek, stukot młotów, gwizdy statków. Ulicami przecią
gają szeregi
chlopców w zielonych mundur'
kach - t<J oddziały z brygad SP ciągną do
pracy.
Udajemy się do koszar SP. Na ulicy "Ku
sloń{.u" kilka pięknych bloków-domów. Są to
koszary. Z daleka dochodzą nas glosy żyda
młodzie.ż<Jw ego, krótkie komendy, śpiew, z okien echem roznoszą się dźwięki kapeli juna·

We wtorek dnia 29-go czerwca odbyła się że w pracach SP.
konJerencja wyborcza o·kręgu 31, obejmujące
Przewodnie<zący Ł. K. J. kol. Jabłoński, wygo Dzielnice SIódm.-Lewa, Sródmieście i Wi- głosi! referat, mówiący o celacb i zadaniach
dzew.
ZMP, w którym podkreślił, że ,,Nowopowstaloy
Już od wczesnego
ranka gromadzili się Zw. MI. Polskiej, wyrosły z naszych wspólmłodzi, uroczyście ubrani, niecierpliwie ocz enych tradycji, będzie organizacją demokratycol
kując IOZp<lczęcla obrad.
ną , grupu;ącą w swych szeregach wszystkich
'Widać było dumne i z.a.razem zatr<J'5kane
mlodYGh patriotów Polski Ludowej".
twarze ubranych w niebie'5kie czy białe ko'
Ożywiona dyskusja nad referatem wyka.z~szuler Dzień ten był bowiem niezwykle waż·
ny, pierwszy w dziejach historii młodzieży lI'§pÓl..,q
i
polskiej. Młodzi delegaci czuli na s<Jbie odpo-

wiedziiUn.ość, nał<Jżoną
przez członków koła,
wyboru ludzi zasłużonych i
oddanych spraWle młodzieży.
Godzina lO-ta. Kol. Bursze pełnomocnik Okręgu Wyborczego zagaja konferencję, przedsta.wiając porządek obrad.
Konferencję powitał w imieniu
starszego
społeczeństwa
tow. Stawi ński, 1-5zy Sekre·
tarz Woj. Kom. PPS stwierdzając, że partie
robotnicze Łodzi z radością powitały fakt połączenia się organizacji młodzieżowych i ży
czą jak najowO<.:niejszych obrnd na Kongresie.
Z kolei zabrał głos K<Jmendant Okręgu
Łódzkiego Służby Polsce, ob. Stobiecki. Stwie!
dził on, że młodzież SP z baczną uwagą śled,l
przebieg przygotowań do stworzenia jednej
organizacji młodzieży polskiej i wierzy, że u·
tworzenie Jednej organizacji młodzieży pomo·
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.,..Brygady Służby Polsce uczą, WYChowują, bu~ują
Nowe formy

wybieraliśmy

odpowiedzialność

., ••,..~~ ...",,,,.ą.""łA""""lia_~_ _,,,,,...
·.a__ jl.' __ .'JII

głęboko wierzącym

r

wl

kat.o likipm. W jego pracy,
jak t<J z jego słów wynIk ało, znalazł swe od·
zwierciedlenie konflikt m iędzy wolą budowy
PolskI Ludowe: a ohową przed represjami relig ijnymi. J,ozek pytal. co ma robić. Słyszał o
tym, iż k~ęża zabraniają należeć do ZWM-u
i innych
ideowo-wychowawczych organizacji

młodZIeżowych.
Czytał,
iż
kSIęża potępiają
"Służbę Polsce". On chCe jednak Polskę bu·
dować i chce byćiedn0f"7eśnie kat0likiem Py
tat mnie, co mil robić. Kry.,;ia popro'5iła JM.ka
do "hliileqo w~ka" pr7prywając nilszą rozmo·
wę Nip odpow'edzia1pm mil. Może to i lepiej?
Zast'lnńw s·ę . .lń7kll. OdpnwiF'rlż 7.nil;rl7if'<';'/.: W

sob:e.

* * *
T eraz
już są wakacje. Wspomnienia z minionych dni i te dwie rozmowy, które na;

bardziej utkwiły w parp. ęci. Hanka, która już
zro-'uffilała, ale n ie jest jeszcze zedcydowana,
i Józ ek. który szuKa drogi. Takich Józków i
l-lanek jest w:ęcej. Jedni z nich znałeżlI już
WCZEśniej swą drogę i 6<! obecnie aktywnym;
członkami organizacji młodzieżowych, innt
przeżywają konflikty duchowe, inni znów szu'
kają jej jeszC7.e. Coraz więcej jed.nak kole·
gów i koleżanek rlochnr1z i dn zrozumienia, te)
prawdy, że "Polska Ludowo - to nasz w~p61ny cel, a budawanie iej dobrobytu - to nasza
wspólna droga" .

Przypomina mi ";ę pocza1ek tpi droqL Je·
den Z'WM-owiec. czv OM TtJR-owiec w kl&!l

•

•

sie, Walki, o prawdę to~z()ne

kolegami, ni~
a nie j ednokro tnie i z tym lub innym wrogo nastawionym
nauczycielem. Dziś szkoła zmienia już swe obhcze. Z mienia je przez' pracę czynników
szkolnych i przez naszą pracę odd<Jlną. Coraz
mniej jest w niej ludzi wrogo nastawi<Jnych
do Polski Luodwej, a coraz więcej takich, jak
nasi traktorzyści lub ci, którzy jadą na wcza·
sy organizacyjIlP dlatego. Że na nich można
pra<"ować . Coraz wi~ej jest wTe.i'Zcie Hanek
<"zv JÓ7ków, )J";zi 'p~Z('l P n ip ~ał.kowicie zde.
rydowan yc h , ille ludzi. którzy """,jdq na naszą
rozumIejącymi

drngę w

oz;

rzeczywistości, .

nrrjblii,ou'; przy.<z.loBrf.

N iemniej jf'dnak wiele jp .• ' jesu'?!" dn nobienia. Musimy jeszcze wielu naszych kole•
t'
h
łk
. b
go,:, s O]ącyc . ca OW1Cle na u oczu, przekonac o słusznoscl naszego postępowania. Musimy wskazać właściwą drogę Hankom i Józkom. Zagadnienia te winny przemyśleć akt y'..
kl'
k' h f
WISCl S2 o 1lI wszyst .IC. orm pr.acy w przyszłym ZWIązku Mł<Jdzlezy PolskIej nad umasowieniem jego szeregów. Trzeba, aby przvszły
rok szkolny z·astal na" całkowicie ~r:z~)towan"mi
do na.c;zeJpracy. ,
Trzeh.' aby n asz e
.
.
przyszłe rozważania wakacyjne pośw:ę:ić już
. H
Ole ance, która się już przekonała , ale jeszC7e nie wie, co czynić i Józkowi, który szuk"
droql. 1'1.11'1 Han<"1!, traktorzystce i Józkowi. ~
cootnikowi -'5. P.",
l.
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Ko;::~~~~skaTrzydniówka Służby Polsce wemini

ł.3 ~.A1 190i8 r.
:MRa,(ola, Ja.cka.

Zyt o

Oddziały "Służby Polsce", które wyjechały, ny Zytno przez swoją prac,ą przyczyn. i się .dO. \. trzech d.ni .czuli się dnskon3 'e, \V s.we j pracy
na obozy pracy spe'niają -obowiązek pracy w odbudowy Polski Ludowej' wyruszyll na mIeJ wykazali wiele zapału, (l czym św.adczy przy
ramach SP na terenie powiatu.
sf!e pracy, by rozpocząć budowę szosy na od-, chodzenie do pracy już o godzinie szóstej ra·
K I N A
Młodzież junacka wsi powitała radośnie dnku Mała Wieś Zytno.
no, a nie .iak zarządz'la Korn'Cocla SP - o go.. Kino "Wolność" - Od dnia 30 bm. zorganizowanie "trzydniówek" "Służby PolW ciągu trzech dni junacy oczyścili rowy dzinie S-ej .
.l,lA!i:ąPi zmi-ana programu. Wyświetla sce". Pierwszą trzydniówkę urządziła Komen- przydrożne 1 przygotwali pewien odcinek naPostavva nas7.ej mIodzeiży d0V10dzi świado·
hy'h~ie film p. t .•,Skarb Tarzana". da P<lwiatowa "Służby Polsce" w gminie Zy- wierzchni do brukowania.
mości zadań jakie nakłada na nia .,Służba Fol.
\"
WaatNIEJSZE Tm...EFONY
Nasi dzielni junacy przez przeciąg całych sce" i pozwala przypuszczać, ze młodzież &ta·
tno. Junacy z transparentem "Mł{)dzież gmi~tln'll!łl"lIlnl*,III!I'1 If IUIIIIUI'IUln'HIlIIU" IIII'lIltUlIł"1H11"11''''''!łI!IIIl 'II'fI'li 'UIU"" lIłnl
" ")lfiłU"tlfll'lIlI llIlIlIlIlIltll",I"IIII'ltllłllll'I\"IIIITlnlłłtl1''''11'1f111'1"1'ł'1tti'lllł'1f~
nie godnie obok ch) OP!) i re botl1ika - do od .
~ -~Straż Pmrna
budowy kraju.
a.ili-.)iu.rz~ · Be-zpieczeństwa Publiczno
.;' ::':"'~95 Radomszczański"
Trzydniówki "Służby Polsce"
obejmą
wszystkie pozostałe hufce gminne w pov"iecie.
• .-ł 5.),.AW::, ,,Prasa"
iłł~- .~#"'wa Konlenda MO.
SZ;.
AkCja zbiórkowa, jak również i deklarowa-\ członków PPS-u sumę 1,603.475 złotych oraz
,~~~
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Wsp~lny Dom

nie kwot pieniężnych na Wspólny Dom Zje- bezpartyjni w ogólrej liczbie 1233 - kwotę
dnoczonej Partii spotyka się \V naszym mie- 531,850.,:łotych.
ście z pełnym zrozumieniem ze strony społeNie tylko jednak w postaci zbiórki wpłyczeństwa.
wają sumy pieniężne na ten szczytny cel. Z całego powiatu l miasta Radomska na- Obie partie urządzają Imprezy, które spoty·
pływają sprawozdania 7. Lrw:ijąeej w dcJs::ym kają się z dużą aplobatą naszego społeczeńciągu akcji zbiórkowej,
stwa m. in. mecz piłki nożnej w Radomsku po
Do dnia 30 czeI"Wca 2311 członków PPR-u między reprezentacją PPR·u a PPS-u przy
zadeklarowało sumę 2,361,900 zloŁych, 1573 niósł 80 tysięcy złotych.
(8z.).

l

1)1 - ' ~tarQ5two : PClW.latowe

Ogr6dki działkowe dla robotników

U wylotu ulicy 16-go StycznIa na molownl- Dowiązał się wyasygnować przewodniczący
czym wzgórzu r<lzłożyły się dawne ogrody Rady Związków Zfwodowych ob. Okoń·Osta
miejskie. Pozwoliłem sopie użyć określenia łowski. Zakłady zaś przcrnysłowe będą stop.
"dawne", ponieważ w tej chwili ogrody te ule niowo zwracać powyżs~ą lni',rotę Pow. Radzie
Związków Zawodowych.
gają całkowitemu prz.eoprażeniu.
Dzięki więe pożytecznej
inicjatywie ZaNa zebraniu przedstawicieli Związk6w Zaw{)oowych i Zakładów Pracy zwołanym w rządu Miasta, Zwią::k ów Zawodowych i Zadniu 17'go czerwca na wniosek ob. burmi- kładów Pracy otrzymają robotnicy juź w niedalekiej przyszł<lści swoje działki. Założenie
~trza Błaszczyka, postan<lwiono bowiem dotychczasowe ogrody miejskie zamienić na ich przyczyni się n:etylko w dużej mierze do
ogródki działkowe, które zostaną' oddane do podniesienia wyglądu ulicy 16-go Stycznia ale
również da możność robotnikom za<lpatr?,enia
użytku ludziom pracy.
Ogródków dzia!k<lwych do tej pory Radomsko nie posiadało.
Obszar ogrodu obejmujący 10 1 pół hektara podzielony zostfnie na 500 działek, każda
licząca 200 metrów kwadratowych. W ogrodzie pozostało ok<llo 200 drzewek O\vocowych
dobrze utrzymanych, które staną się własno

~ję chociaż częściowo

we własne warzywa i
owC't::e. Poza tym oglódki działkowe są dosko·
nałym miejscem WYp<Jczynku po pracy, miej
scern spacerów w dni świąteczne oraz dają wic
IE' zadowolenia przez sam fakt uprawy roślin.

Czekamy więc na oddan:e do użytku ludzi
pracy działek ogrodowych wierząc, że w przyszlY:11. roku w okresi.e wiosennym zazielenią
się one roślinkami warzywnymi i będą one
chlubą naszego miasta.
(Szewera).

Odpowiedzi Redakcji

Koleżanki z gi:Jnazjum. Ukończenie
liceum zawodowego upoważnia do dal
szych wyższych studiów na każdym
wydziale wyższej uczelni, poza medycyną· Jeśli więc będziecie miały zamiar
studiować medycynę, będziecie musiały dodatkowo złożyć egzamin z łaciny.
Romuald Ojrzyilski. Są dW::J gimnazja ogólnokształcące, przy których znaj
dują sję bursy: VI. Łodzi przy ul. Pomorskiej 105 i v..r Rudzie Pabianickiej
XXIII Gimnazjum Państwowe. Jeżeli
zaś będziecie
się starali o uzyskanie
stypendjum, to zależne jest to w pierwszym rzędzie od Waszych postępów
w nauce. Na początku roku szkolnego
Rada Pedagogiczna rozpatruje na specjalnej sesji postępy uczniów w nauce
i kieruje wnioski w sprawie stypendium do Kuratorium Okr. Łódzkiego.

-

Przodowoicy _pracy i wynalazcy
w " etalurgil"

ścią działkowiczów.

Podejmując uchwałę urządzenia

ogródków
rlT.ialkowych, przed3tawictele Związk6w za-I
wodowych i Zakładów Pracy wyrazili zgodę
r,a udzielenie działkowiczQm pomocy materia l
nej, gdyż zachodzi konieczność ogrodzenia
terenu siatką, dokc.nania podziału pomiarów
działek, wybudowania studzien, oraz wykonania różnych niezbE,dnych przy zakładaniu
ogródków prac.
Według obliczenia i planu inwestycyjnego
prace te wymagaj a sumy 1 miliona złotych.
Ponieważ przedstawiciele Zakładów Przemysłowych zadeklarowane na ten cel sumy pieniężne będą mogli przekazać na ręce Zarządu
Miasta dopi-ero po ~:,zedłożeniu planów swoim
dyrekcjom, a prace przygotowawcze mają być
rozpoczęte już w najbliższym czasie, w drodze awansu sumę jednego miliona złotych zoo

Ogłoszenie

o przetargu

W fabryce ,.Metalurgia" kierownikiem pro- smary, wskutek czego zaoszczędza się tygo.
dukcji łopaciarni i widIami jest tow. Andrzej dniowo około 80 kg. oliwy.
Wydział Powiatowy w Radomsku
Rak, który pracuje w fabryce od 24 lat. AnPrzewodnik~em w widlarni jest ob. Józef
drzej Rak jest wynalzacą noży segmentowa- Kuśnierz, który pracuje w "Metalurgii". 25 ogłasza przetarg nieograniczony na bunych do cięcia blachy. Za ten wynalazek tow. lat i wykonuje normę w 165 - 190 procen· dowę w Szpitalu F0wiatowym UWil
Rak otrzymał w roku 1946 20,000 złotych pre· tach. Ob. ob. Jan Skóra i Stanisław Zieliński piętrowego budynku i nadbudowę 2-go
mii. Prócz tego tow. Rak wynalazł maszynę pracujący przy fabrYkacji łopat wykonują nor piętra na istniejącym l-no piętrowym
do zawijania tulejek przy "vidłach, za co mę w 135 - 150 procentach.
budynku.
W ciągu <lstatni<:go półrocza wysłano zavtrzymał premię w wysokości 6 tysięcy z10Wszelkie informacje i podkładki.

t)ch. Ponadto przy walcach do prasowania
on łożyska kroplowe do samo-

wideł ulepszył

granicę

okolo 50 tysięcy
talurgii·'.
(Kt.).

Przed rejonowym zjazdem
W Piotrkowie odbyl0 się posiedzE:Jlie
Powiatowego Komitetu Jedności ~no..
. p.10 t r k"ow ._- R a d oros k o l.
d ZleZOWe)
.. . '
M~eJsklego Komitetu JednOści Piotrkow.
Na zjeździe dokonany został wybór delegatów na KrJllgr~:; ',vl'ocławski, który - jak viaJem'J - odbędzie

Zbli;";;: ~b~O~~~i~~O~:~;'~~~\PR li

Nowy

wideł

produkcji "Me·

młodzieży

Isię w dniach 19, 20 i 21 lipca 1948 l'oku

i będze połączony z. OgólllGpol.ft\:im Zlotern
Młodzieży.
Z ra.mlema
. . '7i:T'"
't t
.\ I):i '~ wo'dzk'lego l?"iOml·e:.l
Jedności na posiedzeniu obecny był ob.
Gonera Tadew::z, -.; rami,~nia Powiatowego Komitetu Jedn05(~i Radomsko
ob. ob.: StaromłYllbk,t, Stalka, Vlo1dan,
Solarz i Szcześnie'<T::ki.

Związek

ofertowe na poszczególne roboty, moź.
otrzymać w sekretariacie Szpitala
Powiatowego W Radomsku.
Oferty w zalako\vanych
opertach,
bez znalm firmov;ego L: napisem "Oferta na roboty budmvlane i nadbudowanie budynków Sz!?itala w RadomskuH,
- należy składać do cinia 17 lipca r. h
do godz. 12-ej.
O~warcie ofert nastąpi W t y rrJ: e dniu·
i lokalu o godz. 13.30.
Zastrzega się pra. .vo wyboru dowolnego oferenta, ograr.iczenia robót lub
unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn i bez prawa cdszkodowania.,

na

Zawodowy

P,·zewodni.czący

Wydz. Powiatowego
M. N mcac7;;i.

145-K
PPS weszło w k{)ńcowe stadium r{u cał- ',
Powiatowa Rada Zw .Zaw. w Ra-/
Robotnicy ",ryżej
wymienionych
kowitemu połą.czeniu PPR i PP~ w.jedną. ~je: domsku zawiadamia wszytklch robtni- branż, któ~zy jeszcze ni.e ~głosili się
dnoc~oną parhę klasy .Robotnlcze]. Mle]ski ków i pracowników zatrudnionych w po dekfaracJe celem w~tąplel1la do swoOgłoszenia
Koml~et PPR ~ dn. 27 I 29 ,czerwc.a. pr~epro- I cegielniach, ceramice czerwonej szla- jego związku, winni to uczynić w
wadZIł zebr~nla W 50 ·ClU korach wpleJS~lCth w I chetnej i półszlachetnej tchnicZl,ej, kar- dniach najbliższych, by mogli otrzymać
SKRADZIONO dovi,7ód osobisty Pacelu wyłomel1la d e1ega tó w na
OWI a owy l
. kl' l"
"k h k .
l·t
.
.. t
.
b
Zjazd obu partii, który <ldbędzie się w lipcu. ~rnl,
m ne.rm, w~plenm ac, amIe~ e g: ymacJe, pO~llewa~ ermm wy oru larz Piotr, Radomsko, Dobruszycka 23.
Na tychźe zebraniach oraz obradach powiato· ?lOło~ac~, glpsowm.' fabrykach ~apy ~ Zarządu Oddz!aht. Jest . ~y~nac~ony
145-g
w:ych, miejskich i dzielnicowych aktywów P. IzolacJl, ze na terem e naszego mIasta l przez Okręg Łodzln na dZlen 25 hpca.
p. R, czlonkowie Polskiej Partii Robotniczej powiatu organizuje Oddział Związku
Nadmieniamy, że nasi członkowie' KOKOSZA Kazimierz, Aurelów, zaguentuzjastycznie uchwalili ręzolucję, w której Zawodowego Robotników i Pracowni- winni zgłasząć się do SekreLariatu Pow. ,I bił zezwolenie na bl:o ~ Nr. 423.
146-g
zebrani solidaryzują się w pełni z uchwałami ków Przemysłu Budowlanego, Cera- Rad;' Zw. Zaw. w RadoJ11.sku, ul. Kościu
ZGUBIONO ksifJ '~k,: tyloniow, na
KC PPR i CKW PPS, postanawiając z całą mo micznego i pokrewnych zawodów.
szh Nr 7.
(Kt)
cą i gotow J~dą wypełniać zlecenia i uchwały
nazwisko Czesław Szymczek, Wola
ocu C€'ntralnyi'h Komitetów na drodze przy147-g
Roszkowa.
gotowania (:eJ jedności organicznej.
(Sz.)

I

drobne

I

Brak i farmatora a

sta~ji

•
..
'fSRADZIONO (~Il'.yód osobist~" karb;
I;;OMUNIKAT
rowero;vą nil nl'lZ-'.vi::,dm
Janiny GasińMIEJSlUEGO KOl\łIn;l'U prR.
Wielu obywateli miasta Radomska go '.:l'zcba. iść osobi~:r:ie aź na stacj\)o ahy skiej.
148-g
Miejski Komilet PPR zwołuje n:;l. dzień 4 i po\viatu radomszczańsl-:iego pragnąc zolienlowiłć się w rozkładzie jazdy.
Jjpca o godzinie 14-ej zebrania aktywów PPR wyjechać pociągiem,
Warto byłoby, :lby czynmld miarotelef,muje na
KTOKOLVIi'TEK vir.dzialby o .1.)sach
TLastępujących gmin:
dajne
zainteresowały się
tą sprawą i Czarnecl<:iego Eug(>'li!1~za. któ. J p05\zer:1ł
stację kolejową w Radomsku z
pro
Kłomnice, Dobrzyce,
Kruszyna. Wielgo·
śbą o ud7if'lenie im odnośnych infor- wydal,,' zarządzenie, by na stacji kole- na wojnę VI 1930 r;,k'l. 4 pułk al tylerii
rrJyny, Zakr7 6'Nek, Kobiele Wielkie.
Lódz i1CG~;'Gn'y ,;est PO\\-~~·
Tematem wszystkich zebrań będzie spra- macji. Mimu to nie otrzymują odpo- jowej w Radomsku udzieltno telefonicz ciężkiej wiedzi, ponieważ na stacji nie ma od- nie informacji o przyjeżdżE'jących i od- domić żonę Gen(),yC'fl?, SrJkola. Góra .
wa zjednoczenia pclskiej kla.,y robotniczej.

(S::.).

powiedniego informatora. \iI/sl,Ulek te-

:22dżaj~cych pociągach.

(Kt)

:?oczt'ct F'rzedb:Srz.

WYDAWc;,.A, Wojew. KomltEllt PPR w t.od71. KomiteT Redakcyjny. Reó. 1 Adm. Łódź. PlOłrkowska 86. Telefony: Redaktor Nacz. 216·14. Sekrela'r.at 254-21. Red. nocoa 112-31.
nl.. Piotrkowska S5, tel. 1 U-50. Konto PKO VII-150S. Zakl. Graf. R. S. W. "Prasa". Adm1nistracja a1& przyjmuje odpow ledz!alności za termlnow-v druk ogł:mcti
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TEATRY
TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Z powodu remontu w miesiącu lipcu teatr nieczynny.

ii

.YU&2&u::w... . . .

Ze .fioortu

•

c

Deszcz-wróg I

be

r

ciekawą imprez" kolarską ,
~
pojedynkiem Beka z Kupczakiem rozmawiamy z Gabr,.chami o
Polski ,

popsuI wczoraj

TEATR POWSZECHNY
Teatr w miesiącu Upcu nieczynn:r.
Teatr "BAGATELA" Piotrkowska 94.
emocjonować się
Dziś i codz:lennle o godz.
20-ej koniec
wyścigu dookoła
przedst. 22-ga znakomita komedia Ludwika
Verneuill'a pt.
Deszczyk miy co dwie, trzy dętki, a pozostall musieli jechać pisywała p<I go da, ty<tlco iii. optIftCI~ 1144
raz lepiej. Nielicz- na własnych, mocno już zdezelowanych. Wy- to je-st mnie I Leśkiewic7:a (<l bai. ko'led~ klu.. MUSISZ BYC! MOJĄ"
na garstka widz6w daje mi się, że jak na 2.000 kilometrów etapy bowi) Mfekty. W GdyUl zostaliśmy jut be~
Kasa czynna przez cały dz ień: tel. 272-70.
gum l Ule mieliśmy Już co reparować. Wpraw
zebrana w Heleno- były nieco 7a dlugie.
rEATR KOMEDIJ MUZYCZNEJ "LUTNIA"
_ A jaka była organizacja? - pytamy.
dzie nie byłem zupełnie przygotowany na tak
wie
na zawodach
Piotrkowska 243
_ Organizacja byla bez ZaT'Z1ltu - mów! długie etapy, miałem zbyt dług~ pI'%erwą, a18
sprinterowskich
Ł.
DziA 1 eodz.. o godz. 19.15 "ROSE-MARIE"
Pewne tylko r07:goryczenie jakoś bym tam prz.ychodził w czołowych glU"
K. S-u
skryła się Gabrych ojciec. romantyczna operetka w ., obraz.acb'
pod dachy trybun. wśród zawodników wzbudził jak zwykle po- pach.
- Organlz.acja wyśc1qu była pierwswrzęd
Otto Halbacha. Udział bierze 60 osób. - Chór
Na boisku kręcą się dział nagród. Ci 00 przyjeżdżali często na
- Balet - Orkiestra. Btlety wcześniej do napokurczeni kolarze, dałszych miejscach otrzymywali cenn:ejsze na. Pogodę przez pięć etapów mielf.śmy dO<!~
byCIa w Spółdzielni Artystów - Plastyków a wśród nich do- nagrody od zwycięzców etapów. jak to miało konalą - koń<:zy młodszy Gabrych 1 ucieka
Piotrkowska 102, 8 od godz. 17-ej w kasie
strzegamy
Gabry- miejsce z Pietraszewskim. No, ale na to rady do szatni, aby przygotować sili do startu do
chów ojca i syna. nie ma... Komisja sędziowska wie co... robi. jednego z wyścigów na dłuższym dystan~ie,
teatru. W niedzielę kasa teatru c:zynna od
dodamy, Że kom i6ja Slldziowska który się Jednak już nie odbył, gdyż cora2
Leśkiewicza i Sały (Od siebie
godz. 1t.
składa się z samych warszawiak6w przyp. większy deszcz nie pozwolił organizatorom na
gę niefortunnych
TEATR KAMERALNY DOMU ZOLN1ERZA
Red.).
dokoóczenle wyścigów.
uczestników
"Tour
ul. Daszyńskiego 34
Gabrych Junior taruje, te musi al wycofa~
W razIe pogody doltoJłczenl. kh na3!!U'~
de Pologne" .•
Dz:~ I codz. o g. 19,15 sztuka Maxwel1 Anper
dzisiaj o godzinie l8-eJ.
W trakcie przed- się z wyścigu.
(Kl.'
sona "Joanna z Lotaryngii" z IRENĄ EICHLE
- Wyścig był ładny, nie ma co mówić. Dobiegów sprin terowROWNĄ w roli tyo:ułowe 1
skich, w kt6rych
Kupczak z dziecinną Prz.,,,OIHnio',, §;ę doane czas q
Letni teatr "OSA", 111. Zachodnia 43, tel. 140-09
łatwością
uporał
Godz. 19,45 otwarcie teatru letniego I presię z Sałygą II i Fo
miera rewiomontażu pt. "W ogrodzie przy porysińskim w czasie
rodzie" z udziałem całego zespołu.
15 sekund (ostatnie
Teatr "SYRENA" Tra. ugutła 1
GABRYCH
200 metrów), Mar·
zwyciężajq
(Odzież)
chwiński Olespodzie
Balet Zizi Halamy, zapowiada T. Bocheń
KRAKOW (obsł. wł.). - Spotkanie pilkar- k6w: Szumiec (Pawlowski) - Pi 1ltEk , Je~lonka
wanie wyciął. osła· skie między b. reprezentantami Polski, a "old- - Seichter, Wilczkiewicz, Strycharz - Zie1
ski, pocz. o godz. 19,30, kasa czynnl1 od godz
wionego zwyc:ęstwem nad Bekiem, Musiała boyami" Krakowa zakończyło się zwycill- I miański, W6jcik, Kempiński (Korzucll), Grab10-1:ł l od 16-ej.
w czasie 14 sek, a Bek pozostawił za sobą stwem b. reprezentant6w w stosunku 2:1 (2:0). ka, Danz I (Nowak).
Grynkiew;cza (ostatnie 200 m. - 14 sek) Składy drużyn: Polska (oldboye): Koźmin, I
Bramki dla zwycięzc6w zdobyli: !ator !
nawiązujemy z Gabrychem rozmowę na te·
Pajda, Martyna, Gieras, Chruściński, St.yczeń, Łanko. Dla pokonanych - Grabka. EędzioM
mat wyścigu dookoła Polski.
Balar, Zmuda, tank o , Kowalski, Adamek. Kra· i Dam II.
.
ADRIA - "Guwernal'!l~a", godz. 18, 20,30; w
Gabrych senior nie jest w humorze, Trud· ,
no się dziwić. W Gdy ni musieli "wysiadać"
niedz:lelę 15,30.
BAJKA - "Mężczyrnl w Jej tyciu", godz. 18, obaj - ojciec z auta, a syn z wyścigu. Wszystkiemu jak się okazuje winne byly' dętki.
20; w niedz. 18.
- Syn miał na pierwszym etapie dwie guBAŁTYK - ,.Zagubione dni", godz. 18, 18:";
wyruszyła już
Sztafeta
my - mówi papa. - Mówiono nam, że drugi
21; w niedz. 13,30.
etap będZie lepszy, tymczasem okazał 6ię JeMOSKWA (obsł. wł.). - W czwartek naPierwsza sztafeta wyrusz'!!& s Zaglębt.
GDYNIA - Kino nieczynne - n!. czas re- szcze gorszy. Na drugim etapie syn nie mial stąpi! start pierwszej w; dr.iesięclu sztafet, ja- KUŻDieckiego, niosąc % so,h~ raporty o atanie
montu Program Akl~u alno§ci przeniesiono gumy, ale za to Leśkiewicz, z którym jechał kie przybędą z obszaru całego Związku Ra- produkcji przemysłu w~gloweg() f metalurgia
do kina ,Hel".
ralem miał aż p ięć. Przez cały czas chłopa dzieckiego do Moskwy. 15 5oiI!rpnia na otwar- nego na Syberii oraz o rozwoju !kultury fizyCII
HEL - (Dla 'młodziety) "Pięciu Zuchów", kom re pa rowałem je jak mogłem, przeważnie cie letniej "Spartakiady" o mi6trzostwo Zw i ąz nej na tym _terenie. Pozostałe sztafety wyrnnlłcą, ale w końcu nic si-ę już nie dalo zrobić ków Zawodowych. W s ztafetach uczestnlczyć szą z Ukrainy, średniej Azji, li: republik nadgodz. 16, 18.30, 21. w niedz. 1330.
będą automobiliści, motocykliści, lotnicy, wiobałtyckich oraz % Krymu. Ogólna długość trd
HEL - "program Aktualnoścl Krajowych i trzf'b~ bylo zrezygnować z dalszej jdzdy.
- Ci co jechali w drużynach narodowych ślarze, żeglarze, kolarze, jeźdźcy na koniach wszystkich sztalet wyniesie ok. 28.500 km.
I Zagr. Nr 19" godz. 11, 12, 13 14 w niedz.
- doda je nasz rozmówca - dostali zapasy, po oraz biegacze.
11, 12, 13.
'
, ,
MUZA - "Zycie Emila Zoli", godz, 18, 20;
UJ Sol"
w nIedz. 16.
POLONIA - "Rosanna ~iedmlu lc~jężyc6w"
godz. 16, 18.30, 21, niedż. 1330.
PRZEDWIOŚNIE "Płomień Nowego Orleanu", godz. 18, 20; w niedz. 16.
ROBOTNIK - "Wyspa Skarbów", godz. 17,
pOkonała
ię
19, 21; w niedz. 15.
ROMA - "Ostatni Etap", godz. 18, 20,30, w
niedz. 15,30.
SOFIA (obs!. wł.) przewodniczący Naczelnej Rady Kultury Fi- nia odnio6ła WY8<lk.1e lwydąstwo nad Alba..Jrlll
REKORD - "Curie Skłodowska", godz. 18,
W stoli~y Bułgarii za zycznej [ Sportu Bułgarii - gen. Stoficzew.
w stosunku 99:9.
20,30; w n :edz. 15,30.
końc'l.ył się już turZ drużyn polskich sukcN odnio6ła Jedynie
Końcowa klasyfikacja. turnieju Jlnedłtnłl
STYLOWY - "Wieczna Ewa", godz. 18,30,
niej koszykówk1, ro· reprezentacja kobieca, wygrywając w ostat- się następująoo:
zegrany
w
ramacr.
'nim
swym
spotkaniu
z
Jugosłow
ianka
mi
11:16.
ln,30, 20,30; w niedz. 14.30.
Mężczyźni: 1) Węgry 14 pkt., .t. kosą
Igrzysk Bałkańsko - W spolkaniach drużyn męskich obu tych
SWIT Tinur i Jego Drużyna", godz. 18.30,
Srodkowo _ Europe} państw zwyciężllła Jug06lawioa w 6tOSUnkU 389 do 181, 2) Czech06łowacj.a - 12 pkt., .t.
20.30; "w niedz. 16,30.
koszy 410:111, 3) Bułgaria - 10 pkt. at. k06zy
skich.
W . ostatnim 44:35.
TATRY (w ogrodzie( - "Wiosna", godz. 16,30,
322:221, 4) Jugosławia . - 8 pkt. st. kony dniu
rozg(ywek
spot·
W
pozostałych meczach drużyn męskich: 18,30, 20,30, w niedziełę 14,30.
kania odbyły się w Czechosłowc:cia pokonala Triest 15:28, Rumu· 339:210, 5) Rumunioa - 6 pkt., st. kO<!zy TĘCZA "Kulisy Wielkiej Rewi!" godz. 16,
4 pkt., ,t. koszy 249 :285,
obecności
członków nia odniosJa wysokie zwycięstwo nad Albaniq 305:241. 6) Polska 18,30, 21, w niedz. 13,30.
1) Triest - 2 pkt., st. koszy 119:276, 8) Albani!
rządu bułgarskiego oz w stosunku 118:20(1), a Węgry wygrały y; Bul·
- O pkt., sI. koszy 121 :749.
WISŁA "Casablanca", godz. 17, 19, 21; w
premierem
Dym:tro.! gari~ 54:26.
.
niedz. 15.
Kobiety: 1) Węgry - 14 pkf., tł. kony ....
wem na czele. Uro·
Gry zespołów ' kobiecych dały następujące
WŁOKNIARZ "Gasnący Płomleń", gocb.
czystego zakończenia wyniki: Bułgaria pokonała Węqry 40:18, Cze-ł 402:103, 2) Czecllosłowacja - 12 pkt., .t. kozawod6w
dokonaj chosłowacja wvgrala z Trie<;teom 6~:9, 8 Rllmu szy 314: 121, 3) Rumunia - 8 pkt., at. k06ry 15,30, 18, 20,30; w nledz 13.
248:191, 4) Polska - 8 pkt., «t. kosI}' 19l:17e,
WOLNOSC - "Zagubione dni", godz. 15,17,30,
5) Bułgaria - e pkt., .t. Jtoa-q' 262:118, &l 1u~
20; w nledz. 12,30.
Z Irontu ao'k o 'iGę
gosławia e pkt., et. kos'lJ' 214:162, 7) Trlełi
ZACHĘTA "Rodzina Froment'·, godz. 18,
- 2 pkt., st. koszy 105:279, 8) Albania.-O pkt.
20,30; w nledz. 15,30.
sI. koszy 56:32 .

Zamiasi

Byli reprezentanci Polski
"old boyów" Krakowa 2:1

«INA

Z Zagłębia

Kużnieckiego
pierwsza

OJtotn' dzieri hoszr.hor,u

Taki

Co

usłyszymy

przez radio

PROGRAM NA SOBOTĘ 3 L'I PCA 1948 R.
12.04 Dziennik. 12.25 P ieśni P. Cza jkowskiego. 12.45 Poradnik dla wsi. 13.00 Koncert.
13.4.5 "Kompozytor Tygodnia" (płyty). 14.30
(Ł) Z dzisiejszej prasy. 14.35 (Ł) Kwadrans mu
lyk: tanecznej z plyt. 14.50 (Ł) Bajki muzyczne dla dzieci (plyty). 15.05 (Ł) Komunikaty.
15.10 (ł,) Koncert rozrywkowy. 15.30 ,.spełnio
ne życzenie"~łuchow. dla dzieci. 16.00 Dzien
nik. 16.30 Kwadrans lekkiej muzyki fortep ia!!lowej. 16.45 "Przy sobocie po robocie". 18.00
Wystawa Ziem Odzyskanych. 18.05 "Melodie
świata". 18.40 (Ł) "Przepowiednia"-auo. rotr.
19.00 (Ł) ,,5 minut poezji". 19.05 (Ł) ,.Pr7.ygotowujemy się do nćwego roku szkolnego".
19.15 (Ł) Muzyka lekka (płyty). 19.30 "Emancypantki". 19.45 Wiecz6r autorski Wł. Broniewskiego, J. Brzechwv, J. MinkiewicziI i S.
Grodzieńskiej.
20 10 (E) .. Wiec:zór MickieWIczowski": 1. ..Moie sootk.,nia z Mickiewio'em"
felieton S. Pol1aka, '2. .,Mickiewj('z w piośn/
polskich kompozytor6w", 3. Zagadka. 10.40
"Miniatury skrzvpcowe". 21.00 Dziennik. 22.00
Muzyka tanecma. 22.45 (Ł) Koncert życzeń
rcz. I). 22.58 (Ł) Omów. pr('l'lr. lok. nil iutro.
23.30 Muzvka taJ1 P czna. 24. (Ł) Koncert 'i;vczeń
(rz. II). 0.35 (Ł) Zak('lń{'Zenie audycji l Hymn
-_. _ - -

LĄ"',{} STUDENTÓW ŁODZKICU
Tegoroczne łato studenCi wyższych uczelni spędzą w urozmaicony sposób.
Główny Kom itet Wczasów Akademickich
organizuje w tym roku Dnmy Wypoczynko·
we oraz t. zw. Obozy 5poJeczne. które znaidują Się na Ziemiach Odzyskanych i Tlarl
morzem. Okres wypoczynknw:v studenfów
_
lMzkich rozp.1czyna się l:, b. m. I o~ólem
obejmuje 1030 studentów uczelni łódzkich.

•

•

•
c·ze
go . wynl U les
"le
Rumunia
Alb
118:20 I
Polska ostatecznie na 4 i 6 miejscu

Ostalnie
wydarzenia
na boiskach w
kraju

lo

•

MUZEUM PREHISTORYCZNE ZAMKNIĘTE
cołym
Wydział Kultury 1 Sztuki Zal'Zl\du M1eiPierwsze spotkania r ciężyła miejscową drużynę KS (Zagłębie) w skiego zawiadamia, ~e Muzeum Prehl~torycz
mistrzów piłkarskich stosunku 2: 1 (\ :Q ). Drużyna Zagl~bla zagrała
"l€', miell2:czące się przy Placu Wolności 14, 1'.0~~
klasy "A" poszcze· b. slaho, a na i6łilbszą formacją był a tak
gólnych okręgów o "Skra" wypadla bardzo dobrze, jako z~pół !uje zamknięte dls zwiedzającej J)ublieznowejscle do I-ej lub wykazując dobrą konrlycję i poprawną t&h- ~ci na ez.as od l lipca rio l Sierpnia, z powodu przE'prowadz;:!\'lych remontów
lI-gieJ Ligi przyn iosły nikę· Sędzi{lwal oh. Now~k.
na,; ępujące rezultaty:
W
Chodakowi e
mIejscowa
"Bzura'
zremisowała z "Lubli.
nianką"
w stosunku
2:2 (0:2) Bra mki zdo
W Łodzi, na bo- \ RZUTY:
byli dla "Bzury" Zac'lkowski - 2, dla "Lubli·
niankl" Malinowski i Różylło - po 1.
KS
od
Ku ł a: t· - W"
isku
były
sili Wima
zawody
oJclec h ows ki (TUR) - 1195
, m,
W Olsztynie miejscowa "Gwardia" prze
lekkoatletyczne
w
2
Stegliński
(HKS)
- 11,88 m, 3 - Ober:gralo z "Lech ;ą" (Gdańsk) w stosunku 2:1.
ramach Juhile\16ZU bek (TUR) - 11,64 m.
W Siedlcach ZZK ,.Ognisko" ;ll'lkol1iłło KS
XX-leCia TUR·u.
"W:C1" rBialy"~0k) w ~to.mnku 4'2 13:1), via·
Dysk: 1 - Obp.rhf'k (TUR) - 32,26 m, 2 BTPG1:
bywil jąr; bramki prz"7 Mi171H'l Z,piJńsk'f'qo
100 m: t - So W.,jd~b()wski rrUR) - 31,87 m, 3 - StegUABartnickieqo i Tr7os.~ . Sędzio-,v<l.ł oh. Augusty'
~nClw",ki (HKS) ski (HKS) - 29.28 m.
DIak z Warszawy.
11.8 sek., 2-Woow
Oszczep: 1 - Czyiykowsld ('!'UR.) -39,94 m,
W Przemyślu krakows'ka tlruiynll " Cheł
czvk
(HKS)-11.9
mek" zwyciężyla m iejscow ą "Polonię" w sto'
2
Ostapow:cz (HKS) - 39,47 m, 3 - Ste.sek., 3 Wal·
sunkll 3:0.
czak
(TUR)-l1,9 gliński (l-IKS) - 34,62 m.
W Krośnie ,.Legia " (Krosno) pokonała nie·
sek.
SKOKI:
'iP0071,.wan i e "BaiIdon" (Katowice) w !tosun·
~OO m: l - Wdowczyk (HKS) 53.8 sek.
W1W"y7.: l - SosnowE'kl (HKS) - l 54 m,
ku 3:2 12:1).
W Bylom~u "Pomorziln:n" z Torun ia 7.wy· 2 - Bartos ik (TUR) - 55,4 sek, 3 - Oberbek 2 - Sysak (TUR) - 1,49 m, Przybylski (EKS)
- 1,49 m.
ciężv l m : ejscową drużynę "Szomuierki" w slo (TUR) - 55,5 &ek.
sunku 2:\ (2'0) W drużynie 1wycięzc6w do·
1500 m: 1 - Kundzik (TUR) - 4.28 sek.
W dal: t - SosnowskI (HKS) - 6,20 m,
skonaJe zagral bramkarz - Wiciński, które· 2 - Kowalski (HKS) - 4,30,3, 3 - Wójc;k 2 - Przybylski (HKS) - 6,03 m, 3 - Ani.kiemu drużyna zawdz:ecza w głównej m·.erze (HKS) - 4.30.9
iew rrUR) - 5.95 m.
Sztafeta 4x400 l - TUR w czasie: 139.9, w
zwycięstwo Poza tvm 1obr?f' !ilqr,,! Osm~ń
Tvczka: t - Anikiejew rrtJR) - 2,70 m,
ski - w !l'lm"'-Y· W drulvnie "Sl,·,mb:erek· składzie: Wal.'zak Oberbek "''/Sak , Bar\os k ? - Przyhvlski (HKS) - 2,60 m, 3 - Sysak
2
sztafeta
HKS
w
czas
ie:
3
4t
2.
zadf'woliła ledvnie l'n.a obron1.. B'amk; dIs
'TlIR ) - 2,50 m.
Sztafeta Ol impijska (800 400 200 100) l 1wy,~ięzc6w z::Jobvli !v!a~ko,,,,,ld i .I{a m · ń~ki
W ?gólnej punktac.iI 'Zwyciężył RKS TUR
rJla pokonanych CzeplOnka. SędZiował ob rUR w czasIe: 3.46.9, wskladzie>: Kund7.ik. Sy· - Lodż - 60 DlJ.l,H"- T-ł'{(S - Łódź - 53 pkt.
Cll\'rki 7. Sr~n.'lWCd. Wiclzów ponarl 5 tys.
"lik, W"lczak. Barl06ik, 2 - sztafel~ 1-1K5 w
I
W Sosnowcu "Skra" (Czestochowal :LWY' czasie: 3,55,7.

:~

lekkoatleci TUR zwyciężają HKS 60:53
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