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Zywio~owy ruch pro-

Partie rządowe ogłosiły komunikat, w
R:3YM PAP. - Sekretariat Włoskiej
We Florencji i Bolonii lokale partii faKonfederacji Pracy ogłosił 14 lipca o godz. szystowskiej i partii chrześcijańsko-demo którym w ~l)osób obłudny ubolewają nad
2'Z-ej następujący komunikat:
kratycznej zostały zdemolowane. W Neapo zamachem. Równocześnie jcdnak minister
Wszyscy pracownicy, wszystkich kate- lu rozpoczął się strajk generalny. Masy ro spraw wewnętrznych Scelba zwołał rodzaj
gorii przystępują do strajku aż do odwoła botnicze zg-romadziły się przed gmachem rady wojennej, w której wzięli udział: minia od godz. 24-ej dnia 14 lipca lD48 r. O Izby Pracy i lokalem partii komunistycznej. nister obrony narodowej Pacciardi, naczelgodz. 6-ej rano 15 lipca wstrzymany zosta- Do powaŻllych incydentów doszło w Bolo ny dowódca sił zbrojnych i komendant głó
nie wszelki ruch kolejowy, piekarzi, praco- nii, gdzie w starciach demonstrantów z po wny policji włoskiej.
W czasie posiedzenia senatu socjalista
Wtucy central mlecznych oraz pracownicy licją zostało rannych około 20 osób.
';3pitali i telefonów są zwolnienie od strajku. Pracownicy elektrowni będą strajkować
15 lipca od godz. S-ej do godz. 20-ej Dzien
niki nie będą się ukazywały. Wyjdą jedynie
biuletyny Izb Pracy".
i\l~d mcr{erców strzela do r~bDtn:ków
Togliatti przebył pierwsze godziny nocy spokojnie. Profe'sor Valdoni, który
RZYM P AP, - Zamach, którego ofiadokonał
operacji, czuwał bez przerwy całą noc przy rannym. O godzinie 3.30
rą padł Togliatti, wywołał głębokie wzburzenie w całych Włłlszech. Natychmiast nad ranem puls wynosił 80, ciśnienie 115, temperatura 37,5.
po wiadomości o zamachu Izby Pracy
Badanie wykazało trzy rany: pierWsza na szyi, która jest tylk·o powierzw większych miastach
proklamowały
chownym draśnięciem, druga w okolicy klatki piersiowej i trzecia, .,ajpoważstrajk generalny. W Mediolanie i Turynie niejsza - opłucnej lewego płuca, kula naruszyła ko~ć i wtargnęła do opłucnej,
robotnicy pozostali w fabrykach, czekając
n3. dalsze instrukcje. Ruch pociągów w powodując naruszenie płuca.
RZYf'1, PAP. - W stanie zdrowia Pa lmiro Togliattiego nastąpiło w ciągu
tych miastach został wstrzymany. W Bolonii. Rzymie i Prato doszło 14 lipca w go czwartku pewne pogorszenie. W związ ku z ogólnym osIabieniem lekarze zaledziuach popołudniowych do starć między cili zastosowanie tlenu.
policją a demonstrantami. Policja.. która
Koła lekarskie oświadczają, 7(' moż na będ.:ie stwierdzić, z rafą stonowczoś
początkowo występowała ag:resywme,
nacią,
iż niebezpieczeństwo śmierci minęło całkowicie dopiero po upływie 36 godzin
stępnit: wobec zdecydowanej postawy !!las I
od chwili operacji, to jest w nocy z 15 na 16 lipca.
l'Obotmczych zmuszona była Się wycofac.

Pogorszenie stanu zdrowia Togi iattiego

I

Pertini wyraził w imieniu socjalistycznego klubu parlamentarI).ego solidarność Partii socjalistycznej z partią komunistyczną.
Przypomniał on zasługi Togliattiego w w;al
ce o wyzwolerue klasy robotnicze.; i w walce
o najżywotniejsze interesy kra.iu. Pertini
skorzystał z okazji, by zapewnić raz jeszcze. że w wypadku gdyby czynione były
próby postawienia partii komunistycznej
poza prawem - partia socjalistyczna stanie u jej boku".

Ha placu Colonna

w Rzymie

N a placu Colonna . w Rzymie odbył się
wielki wiec, na którym przemawiali poseł
komunistyczny Paietta i socjalista Lizzardi, żądając dynJ..isji rządu. Poseł Lizzard,i
oświadczył:
"jestem pewien, że wyrazam
myśli socjalistów, zgłaszając naszą solidar
ność z bratnią partią i ubolewanie z powodu zamachu. Reakcji włoskiej nie udalo się
w ciągu 4 lat rozbić ruchu robotniczego
i nie powiedzie jej się uczynić to obecnie,
wymierzając zdradziecki cios przeciwko naj
znakomitszemu przywódcy klasy robotniczej. Pozostaniemy zjednoczeni i reakcja
poniesi:e całkowitą klęskę. Rząd klerykalny
musi ustątlić miejsca rządowi ludowemu".
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Wielkie wrażenie
cie wTos1dm fakt,

de Gasperlego

wywołał

wczoraj w sena
Nitti
odpo-

że były premier
wyraźnie oświadczył, iż rząd ponosi
wiedzia1ność za zamach.

Front de mokralyczno-Iudowy
ObradUje w permanencji

Komitet wykonawczy frontu demok'ra
tyczno- ludowego po odbytym w czwartek
zebraniu ogłosił komunikat, domagający
się bezzwłocznego ustąpienia rządu de Gasperi'ego. Komitet wykonawczy frontu po•
stanowił obradować w permanencji.
W czwaJ,-tek o godzinie l6-ej zebrał sis.
Niemiec, aby w ten sposób przyna.imniej I powinien byc podpisany przez odpowiedni komitet wykonawczy włoskiej Konfederacji
częściowo wynagrodzić szkody, wyrządzo- I niemiecki rząd demokratyczny. Te' wyjąt Pra~y, który poweźmie decyzję wielkieJ
'ne kraiom, które ucierpiały na skutek agre kowo ważne porozunJ..ienia 4 mocarstw zo- wagi.
sji niemieckiej.
I stały pogwałcone przez USA, Wielką BryStra:k pO wszechny trwa
Zgodnie z tymi porozumieniami rządy 4 tanię i Francję, akcja w zakresie demilitaW
całych
Włos~ech trwa strajk powsze1
mocarstw przyjęły na siebie odpowiedzial- . ryzacji nie zostanie doprowadzona do koń
ność za administrowanie Niemcami i zobo- I ca, a tak ważny o§rodek niemieckiego prze- chny. Dzienniki nie wychodzą, wiadomości
publikują jedynie biuletyny
Izb Pracy.
wiązały się ,wspóInie określić statut Nie- mysłu wojennego, jak zagłębie Ruh!'y zoRównież sklep.,y spożywcze zostały od po~ie~ lub I?oszczególnych rejonów, w tej licz stał wyjęty spod kontroli 4 mocarstw. łudlua zamkmęte.
ble I Berlma, któ;e stanowią częśc obszaru Rządy USA, Wielkie; Brytanii i Francji
W Mediolanie w czwartek o godz. 11' ra
niemiecki~go.
,
udaremniły realizację postanowień, doty- no robotnicy zakładów Motta zajęli fabrykę
ZobOWIązały . się one równocześnie za-I c2.ących reparacji z Niemiec zachodnich.- rozbrajając policjantów, którzy jej strzegli.
wrzec z Niemcami traktat pokojowy, który
(Dokończenie na stronie 2-giej)
Prżybyłe na pomoc posiłki policji użyły
bomb łzawiących i broni, ale wkrótce zosta
ły pokonane przez robotników. Robotnicy
opanowali fabrykę. W czasie starcia zostało rannych 8 policjantów.
__
W nocy ze środy na czwartek rzucono
bomby na willę dwóch przemysło-w:có-w: W. 0Włoskiej
kolicy Mediolanu.
W Turynie trwa w dalszym ciągu o'mpaMOSKWA (PAP). W związku ze zbrod- życie wodza I~Iasy robotniezej i wszystkich
niczym zamachem na przywódcę Ko- pracujących Włoch _ na naszego ukocha- cja labl'~'k przez robotników. W pDłudnie
munistycznej Partii Włoch Togliattiego, nego tow~rzy:sza . Toglia!ti~go. CK WKP odbył się wielki wiec pod przewodnictw.)ffi
CK WKP (b) przesłał Centralnemu Komi-. (b) wyr~za. zal, z~ przY.Ja.cl?łom tow!"!Zy- 5em·ic.ra komunistycznego Roveda.
tetowi Partii Komunistycznej Włoch na- sza Toghattiego me udało Się uchrolUc go
Do incydentów doszło przed gmarhem
stępującą depeszę:
' p r z e d l)odł~'m. z~m~chem zza. węgła". .
cl ··~7P<5( i,'CJńsko -demokratycznego dzienniDepeszę. w mlle~lU C~~tral~ego KOmt~e- ka "ropolo Nuovo", gdzie wybito wszystCK WKP (b) wyraża swoJe oIml'lenie
z powodu zbrodniczego zam::l.chu, dokona- tu KomutllstyczneJ Partu ZWlązku Radziec kie szyb). W godzinach nocnych rzucono
bombę na lokal chrześcijańskiej demokracji.
W Cremonie 4-ch policjantów zostało ran
nych w starciu z demonstrantami. W Terre
Annunziata w pobliż1J Nea.polu zdemolowano lokal chrześcijallskiej demokracji i ko
misariat policji.
Do incydentów doszło również w innycn
miastach prowinc.i ~ neapolitańskiej: San
Głęboko wstrząśnięci zbrodniczym zadrogiemu tow. Palmiro TOJ?;liatti najser- Giovanni,
'l'eduzzio, Castellammar a.
machem fasz;vstowsldch pachołl,ów, wro
deczpiejsze ż."rzellia szybkiego {>owrotu
Wiece odbywa;a się nawet w mniejgów łdasy robotniczej i pokoju świato
do zdrowia. Jesteśmy całym sercem z
szych miejscowościach.
wego, przesyłamy Wam wyrazy braterWami.
Wszędzie strajk jest konsekwentnie prze
skiej solidarności. Prosimy przekazać
KC PPR
-strzegany.

Z wiqzku Ra zieckiego

na noty USA, W. Brytanii i Francji w sprawIe Berlina
MOSKWA (PAP). Jak donosi agęncja
Tass rząd radzieck: otrzymał w dniu 6 lipca
1948 r. notę Stanów Zjednoczonych Ameryki Północne; w sprawie Berlina, którą
doręezył rządowi radzieckiemu ambasador
ZSRR w Waszyngtonie Paniuszkin.
W dr,iu 6 lipca 1948 roku noty analogicznej tre$ci zostały doręczone rządowi ra<1zieckiemu przez rządy Wielkiej Brytanii i
Francji.
W dniu 14 lipca rządowi USA została
wręczona odpowiedź rządu' ZSRR o poniż
szej treści:
Rząd Radziecki zapoznał się z treścią
noty StanÓ"N Z;ednoczonych, w któ,
rej tłumacr.:-f si~ sytuację, jaka powstała obecnie w Berlinie, zarządzeniami
władz radzieckich Rząd radziecki nie może się zgodzić z tak;m oświadczeniem rządu
Stanów Zjednoczonych. Rząd radziecki
uważa., że obecna sytuacja w Berlinie wynikła z pogwałcenia przez USA,
Wielką
Brytanię i Francję uzgodnionych przez 4
mocarstwa decyzii w sprawie Niemiec i
Berlina. Pogwałcenie to znalazło swój wyraz w plzeprowadzeniu odrębnej reformy
walutowej i puszc2:aniu w ol1ieg specjalnych znaków pieniężnych w zachodnich se
ktorach Berlina oraz w politycznym rozb ~ c·· u Niemiec.
Rząd
radzieckJ wielokrotnie uprzedzał
Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Fran
cję o odpowIedzialności, jaką biorą na siebie, naruszając decyzje w sprawie Niemiec uprzednio uzgodnione przez" mocarstwa. Postanowienia powzięte w Jałcie i Po
czdamie oraz porozumienie 4 mocarstw w
~prawie mechanizmu kontrolnego w Niem"
czech - zmierzają do demilitaryzacji i demokratyzacji Nierniec, do podważenia podstaw militaryzmu niemieckiego i do niedo. puszczenia do odrodzenia Niemiec iako pań
siwa. agresywnego. Postanowienia te mają
więc na celu przekształcenie Niemiec w
:państwo demokratyczne i miłujące pokój.
:Wyżej wspomniane porozumienia przewiduj, ~b.9~~~ sP.ł!!t.y rąl'!racyj zę stropy

I

lalina
Partii Komunistycznej

Depesz
do

felegramy~'icna k;pPOdP;'r'diw PPS
do Kom:tetu Centr. Komun·stycznej Partii WIoch

*

Wstrząśnięci

* • rzycie]ami

do głębi wiadomością o :
zbrodniczym zamachu faszystowskim na I
tow. Togliattiego, przeslłamy Waszej
Partii wyrazy mocnej solidr.oll!iości i wiary we włoską klasę robot1\i~ . która tym
ba.l'd~;~.i zesrQli swo]" sBy w hl''''''''ZI';f"d- I
ll,?j walce z fasZ"Y~JDem, z reakClia.. z hu-

I

pokoju i z imperializmem .
Min~ster Modlelew~~·t i
Tow. To ~li~ttiemu, W1 fH'!l'Vemn przywód
cy włosIdei lda..,y robotnicze,i. przesyła
rozpoczcd urlop
my najsel'dccZJ1i A isze życzenia powrotu
WARSZAWA
(PAP). l.finhter ~praw za.
do zdrowia.
granicznyeh Zygmunt Morlz('1(>wski wyic.char
", CKW PPS
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Jcali chodzi o oświadczenie rządu USA,
Rządy l'l$.A, Wielkiej Brytanii i 'Franfji
Zapoznanie się z treścią wspomnianego· zwalają na taki stan rz~zy, aby w nerlinlć
separatys~czną działalnością rozbiB.y czte.. w nocie USA pisma prezydenta '1"rumana IIUb .sektorach zach6dnith Berlina zostały ~e nie tla się zmusić groźbami naciskiem lub
rostronny ,'l\\echanizm kontroli Nietuiec.
do premiet"a Stalina z 14 czerWCa 19-\5 rok,u wptówadzone odrębne znaki pieniężne, któ ~ inny sposób do zrezygnowania ze swego
W wyniln . tegt> Rada Kontroli plrzerwa12. swą działaJ :lOŚć. Po.konferencji Uondyńskiej 3 mocars\w przy: udziale krajów Beneluxu. rządy\ USA, Wielkiei Brtytanii i
Francji podjęly~kcj~, zmierzającą do rozbicia i rozczłonkov;raruia Niemiec, co znail.azło m. in. swó; WyLaz w odbywajqcych się
obecnie przygotow.anialCh, mających na cela powołanie sep8:tatystycznego rządu dla
zachodnich stref Niomiec, oraz - w odrębnej reformie walutOlWIej, przeprowadzonej
}.8 czerwca b.r. w strefach Z'lchod!nich.
Poniew.aż obecna s!ytuacja w Berlinie,
jak zresztą i w ca!ych \Niemczech iest bezpośrednim następs'twern' systematycznego
naruszani.a pljzez rządy \USA, Wie!lkiej Bry
tanii i Francjj. uchwał k<mferencji poczdamskiej oraz porozumienria 4 mocarstw o
mechaniżmie kontroli w Niemczech, rząd
l'adzicki zmuszC"Uy jest uznać za zupełnie bezpodstav.me oświrudczenie rządu
USA, iż zarządzen:i\a w sprawie ogranicze-.
nia ruchu komun:kracyjnego między Berlin~rn a zachodnimi strefami okupacyjnymi,
wydane przez dowództwu radzieckie, by"
uchronić strefę rarlzilecką przed dezorganizacją, są rzekomo na:ruszeniem obowiązujących porozumień dotyczących zarzadu,
BerI:na.
,.
.

nI

Rząd USA twierdzi. że okupuje sektor w Berlinie ,na ,mocy prawa, wynikającego z klęski"ti kapitulacji Niemiec, powołując się przy tym na porozumienie; zawarte między 4 mocarstwami w
sprawie Niemiec i Berlina. Potwierdza to
iedynie fakt, że wykonywanie wspornniaLego wyżej prawa, dotyczącego Berlina, łą
czy się z obowiązkiem respektowania przez
mocarstwa okupacvjne - ukł.adów, zawartych między nimi w sprawie Niemiec, jako całości.
Zgodnie z tymi układami, Berlin miał
być siedzibą władzy zwierzchniei 4 mo. carstw okupacyjr.ych, przy czym osiągnię
to porozumienie na temat administracji
,Wielkiego Berlina" poe kierownictwem
Radl{ Kontroli. Tak więc.. pOIozumienie o
4.stronnej a.dministracji Berlina stanowi
nieodlączną częścią składową umowy o czte
rostronnej administra1!ji Niemiec, jJlko ca-

I

łości.

Z cJ:l\~.ilą gdy USA, Wielka Brytania i
FralicJa swą separatystyczną działalnością
w zachodnich strefach Niemiec, rozbiły system czterostronne; administracji Niemiec
i zaczęły tworzyć we Frankfurcie n/Menem
stolicę dla rządu Niemiec zachodnich, podważyły one jednocześnie również te prawną podstawę, która gwarantowała ich udział
'v administracji Berlina.
Rząd USA w nocie swe; wskazuje dalej
na to, że jego prawo do udziału w administracji Berlina opiera się również na tym,
źe Stany Zjednof'zone wycofały swe wo.1:;ka z pewnych reionów radzieckiej strefy
okupacyjnej, do których dotarły w toku
działań wojennych w Niemczech. Rząd U.
S, A. podaje, że nie wycofałby swych
wo;sk z tych rejonów, gdyby przewidział
sytuację, jaka wytworzyła się obecnie w
Berlinie. Rządowi USA dobrze jednak wia
domo, że wycofuiąc swe wojska do granic
:;trefy amerykańskiej, wytyczonych w
układzie 4 mocar&tw o strefach okupacyjnych Niemiec - wypełniał jedynie przyję
te zobowiązania, k(órych wykonanie mogło
nlU li 'tylko dać prawo wprowadzenia
fiwych wojsk do Berlina.

-

llia Erenbm'f!.
iE&L2

i odpowiedzią premiera Stalina z 16 czerw- i re nie mają obi~gu w strefie radzieckiej. prawa udziału w ckupowaniu Berlina, :rząd

ca 1945 r. potwierdza, że dzięki osiągnięte- i Tymczasem jednak wprowadzenie reformy
mu wówczas porozumieniu wojska USA, I waluiov"ei w zachodnich strefach Niemiec,
Wielkiei Brytanii i Francji otrzymały mo- Berlin a wraz z nim cała radziecka strefa
żność wkroczenia tak do stolicy Niemiec- okupacyjna, znalazły się w t..'tldej s~'tuacji,
Eerlina - jak i do stolicy Austrii - Wie- że wszystkie unieważnione w strefach zadnia, które - jak wiadomo - z03tały zdo- cJlodnich zna.ki pieniężne mogły zalać Berby te jedynie i tyl:w przez wojska radziec- lin i radziecką strefę okupacyjną. Dowódzkie.
two radzieckie było więc zmuszone przedWiadomo jednecześnie, że wspomniane sięwziąć niezwłocznie kroki dla obronv inwyżei porozumienia były jedynie częścią teresów ludności niemieckiej i gospodarki
układów w sprawie Niemiec i Austrii, ukła radzieclde:i strefy olmpacyjnej oraz obszadów, których wypełnienia rząd radziecki w ru "Wielkiego Berlina".
dalszym ciągu się domaga.
Niebezpiecezńr:two zagrażające normal..,
Rząd USA oświadcza, ż.e wprowa- nemu rozwojowi życia gospodarczego stredzone przez dowództwo radzieckie I f Y radzieckiej i Berlina dotychczas niezosta
tyrr_czasowe ograniczenia ruchu tran f 10 zażegnane, gdyż USA, Wielka Brytania
~r-ortowego między Berlinem a strefami za- : i Fra."lcja w dalszym ciągu utrzymują Jr
ch()dnimi, utrudniły zaopatrywanie ludno- l Berlinie swoją odrębną walutę. Równocześci zachodnich sektorów Berlina. Nie mo-I ś?i<: dowództwo radzieckie' stale troszczyło
żna jednak zaprzeczyć, że trudności te wy SIę l troszczy się nadal o warunki bytu ludwołane zostały akcją rządów USA, Wiel- ności Berlina i zaopatrzenie jej we wszystkiej Brytanii i· Francji, a przede wszyst- ko nieodzowne. Dowództwo radzieckie dą
kim ich separatystycznymi posunięciami: ży do jak naj szybszego usuunięcia trudnow:prowadzeniem. no~vej. waluty w z.8chod- ści, jakie. ~kły n~ tym odcinm:. Nad~o
nich strefach. NIemIec. l w za<:hodru~h se- rz~d r~dzlecki. w raZle potneby, .ru~ ,będZIe
ktorach Berhna. Be.rlin. ??łozony ~est ~ I ~ał wc p~lwko temu, by SWOlDll s;odka
centrum strefy ta.dzleclne} l stanoWI częsc I nu zapewwc w dostatecznym stopmu zatej strefy. Interesy ludności Berlina nie po opat.rywanie całego "WielIdego Rerlina".
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DOKOxCZENIE
na lotniskach, w szpitalach, w
lesie. Czasem konceTt urywał się okrzykiem:
"Lotnik!". Liza dowiedziała eię, jak wybucha·
ją. bomhy burzące: zilarzało się, że Tnllsiala leźe6 w lepkiej rudej glinie. Nocowała w sebro·
l'Iach i kanonada stała się dla ni('j zwykłym,
prawie c1omowym hałasem. Gruby ~enerał poił
j~ maderą, mówiąc: ".J estpm przecie stary t.ea·
troman, w Swierdłowsku nie Opu~zc7.ałem żadnaj premiery". Lotnik, młody chłopaJt ze złotą. gwiazd~ na piersi, pl'wny ~iebie i wstydliwy
rzekł:
"Przypomina mi pani moją pierwszą
miłość ... " Nadszedł mnj, ze swymi nagły·mi hałllśliwynii ulewami, z kukaniem kukieł<,k wIe'
8ie, kiedy chciałoby się ~oś sobie wywróżyć, z
głupimi żartami i zawTotami .2"10wy.
Jednego z ostatnich wieczorów Lizę odp':owadzał major Doronin.
Przed wojną. był stu·
dentem chemii. Rozmawiali o wiGŚnie, o Tołsto·
ju, o t.vm, że wszyscy hyli kiedyś dziećmi; m6·
wili. gdy';' b~li sil') milczeć. Nast~piła jednak
chwila, gdy zamilkli.
Spotkali się cztery dni temIJ. Doronin poma·
gaJ wtedy akt(\wn1 nlokować ~ię na w~i. Li7.a.
od nierwEzej chwili była nim zachwycona, cho·
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Demonstracja wlosk-ego fr
Posłowie

komunistyczni i socjalistyczni
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opUŚCili

lud weg
parlament

RZYM (PAP). N1\ czwartkowym posiedze-' botnik6w na znak protestu przeciwko zamacho- li,
gdy robotnicy już od 12 godzin porzucili
niu Izby Posłów sekretarz generalny Konfede-/ wi na To>'(litlttiego - Konfederacja, Pra.cy ogIo- pTacę w konsekwencji spontanicznego odruchu.
racji Pracy di ViLtorio o§wiadczył, że po spon· siła strajk powszechny. Strajk rozpoczl!ł się
Robotnicy pTzeciw8tawiaj~ mę wzrostowi f d '
tanicznym porzue('niu pracy przez licznych ro- oficjalnie o północy z ] ! na 15 lipca tj. w chwiszyzmu i reakcji, z kt6rych wynikł zamarb
i będą bronili wolności republiki. N aleZy skoń
ezy6 z polity1uh która nzbraja morderców. R~
botni<"y nie myślą tolenwa,ć, Il.by rząd popierał

ny
ytuacja na frontach
al
s
l

FRONT POŁUDNIOWY
Lotnictwo egip5Jde ponownie bombardowa.Jak donosi Agencja Reutera, w Kairze po- ło .Jerozolimę.
dano do wiadomości, że oddzia!y egipskIe,
popierane przez lotnictwo odparły ataJci w01sk I
FRONT WSCHODNI
żydowskich na Ein Karia.
)
Wczorajszy kOTIluuiknt iracl:it>go ministerW 'reI Awiwie ogłoszono, że oddziały ży· ~t~-a obrony narodowej donosi, że samolot)'
(lowskie, operujące w reJonie Jerozolimy, zaję' irackie zrzuciły bomby na instalacje portowe
ły wieś arabRką. Szara oraz l.falkh1t.
Hajfio, niszczQc część urządzeń wraz z ma·
Dzielnica żydowska Jerozolimy była ostrze· gazynem portowym. Jedna. z bomb wznieciła
!iwana. przez artylerię arabską.
pożar na statku, znajdują,cym I!i.ę w porcie.
WojsIm żydowRlde odbiły 'IV ci~gu nocy ufor- •
Dalej komunikat donosi, że oddziały :Łyi1ow·
tyf\kowan'l osiedla egipskie Beit AHa. Oddzia- ł ~kie, atalm.i~ce pozycje wojsk irackiclI, zmtlły żydowskie zajęJy również miejscowość Iblin szone zostały do odwrotu. Silne ataki nieprzy·
w ol{Qlicy jeziora Nazaret. \V rę~!l wojsk Z3'"-1 jacielskie !Ja Kfar Rassim zostnły udaremnione
dowskich dostał Rię zna'.~zny materiał wojenny. przez wojska irackie.

(W

Rozłam

w

E'ILADBLFIA (PAP). W środę w noey za·
się w ]"iJadelf.ii kilkudniowe obrady
konwenc.ji partii demokratycznej. Obrady za·
ko1'iczyły się ostrym zgrzytem i wewnętrzno·
partyjnym rozłamem. I'owodem tego było od·
rzucenie przez wifkszość delegatów poprawek,
zgłoszonych
uo programu wyborczego partii
przez przE-dstawicieli reakcyjnych stan6w po-

reakcję·

Na zebraniu nie byli obecni II.ni premillT
de Gasperi, ani minister spraw ivewnętrznyeh
Scolba.
Po~eł

kOlllunistyrzny Paietta zaznMzył, f;e
setki rannych i szereg zabitych, i że
w takiej sytuaCji rząd ma. obowiązek złożyć
OdpOwiednie oświadczenie. Paietta wyra.ził pogląd, że komunikat rządu ogłoszony w m-ogf2
jest wyraźnym wezwaniem do wojny domowej.
są

już

Z kolei zostały złozone inne interpelacje,
m. in. zapytano, czy w~zczęto
dochodzenie
przeciwl,o redaktoroVl<l. naczelnemu "Umanita! '
Carlo Andreoni za. jego artykuł, w którym nawoływał d.) zamordowania. Togliatti'ego. Interpelacje te ze względów formalnych zostaly
odrzucone. Po~łowie ludowej.;o frontu demokratycznego zażądali zawieszenia obmd. Wniosell:
o zawieszenie obrad został w głosowaniu od.rzucony przez więk~zość rz&.-dową., wobec czego
kie, w opozycji do Trumana. R071amowcy za· posłowie frontu opuścili salę, a. chrzescijanscy
powiedzieli również opracowania własnego prCh demokraci i ich sprzyroierzp.D.cy kontynuowali
granm wyborczego, uwzględniającego w szer- przez pewien c?as "normaln~ pracę", a nast~p.
szym zakresie "prawa stanowe".
nie odroczyli posiedzenie.

partii Trumana

Jwńczyły

łudniowych.

Klęska

. Odrzucenie wniosk6w delegat6w południa
do bezpośredni('go rozłamu w partii.
Kilkunastu delegatów południa opuściło
manifestacyjnie salę obrad.
Zbuntowani delegaci, na kt6rych czele zna·
lazł się gubernator .stanu Mississippi Wright,
zapowiNlzieli zwoln.nie odr<;,bnpj konferencji
południowych
demokratów w
Birmingham
(Alamba).
Konferencja rozpocznle sIę w s,,botę, a jej gówn:vm zadaniem hędzie wysunię
cie własnego kandydata na wybory prezydenc-

RZYM (PAP). Radio Wolnej Grecji nadało
nas·tępujący komunikat naczelnego dowództwa
armii demokratycznej:
Operacje które rozpoczęły się 15 czerwca. w
Gramos - Smolikas trwają. W ostatnich dniach
walki przybrały na gwałto·wności. Wszystkie
ataki nieprzyjaciela. zostały Odparte. Nowa.,
wiełka Ofensywa, która rozpoczęła się 12 lipca
na. zachodnich i wschodnich odcinkach frontu,

I

wojsk ale' skic

pod GramosPlSmolikas

doprowadziło

rsi

miała na celu zd()bycie naszych pozycji i opa.nowanie przez wojska ateńskie obszernego terytorium, zajmowanego przez WOJSka. anna
dem~kratycznej.
Nieprzyjaciel został odparty
z Wlelktmi dlań stratami, które wynoszą 458
zabitych. 623 rannych oraz 73 jeńców. WojSka.
nasze zdobyły wielką ilość materialów wojennych.

I

nogiła talizman: numer poezty polowej. Nie nie,

-

powtarzając wyuczone nD.

.,w••
pami~6

zdania.
on napiRze; potem Wiedziała, że Dorouin zostal zabity. Za.częło
u8pokoiła si\,: "On nie ma czasu, nacierają ... " się niby życie: wstawała, ubierała sIę, powtaNapiRała króciutki list, starajęc się ukryć swą. r7.ała role, jadła obiad, czując, że to wszystko
namiętność, zazdrość, ohawę. Odpowiedź przy- jeRt bez sensn.
szla czułn. ler7. gorzka. Liza w gniewie zgnio·
Nast,?pni.e. przyszedł znowu liRtonosz i przeciaż nawet uie był ładny. Analizując się, za· tla list. Doronin pisa! jl'j, że w życiu jPRt dlJżo
pytywała: "Dlaczego1 Przecież widziałam wie· dziet"innad)', że na froncie zdawaol się jej, że czytała: "Droga Towarzyszkol Muszę zakomu.·
lu takich jak on ..." .,- I natychmiast przeczy' .ie~t intere~u.ią(·y_ lecz gdy wojnA. Rię skońr7.Y, nikować wam smutną. wiadomość. W naszym
la sobie: ,Nieprawda! 'l'akiego człowieka spo· I"'-da sig jej nudny i banalny, oua jest prze- szpitalu ewakuacyjnym zmarł wasz narzeczony,
tykam po raz pierwszy. Rozumie się, ze na po· dei aktork~. ('zekfl ją burzliwe ż.'·cie
(,.sto major Doroniu. Hohiliśmy wszystko, by go
Był
zńr jest on przeci~tny,. to uie aktor. Lecz wszy różnych możliwości" _
pi~ał), a on. Doronin, 11ratować. lecz był bardzo ciQżl,o ranny.
stko w nim jest uip,zwykłe. I surowe oczy i je'icżeli do spra ,,,y nie wtrąci si~ kula lub mina, dzielny do końca, pro~i.ł, bym n:lplsalu i przl'tslaJA. WRm jPg"o ręczny zpgarek ..le~tem RtaT!!.
go słowa o Lermontowie, i to, gdy rzekI: "Nie :~tanie 8ię zwyczajnym chemikiem.
b<;dzie się pani gniewała, jeżeli bęilę pani m6Ohrazila ,ię cheiala wyrwać z serca urzurie, kobieta« i jak matka, ściskam Was z całe"'o
'"
~erca ...
wił Liza?"
pr7.<,konyw~la f;icbie: Grałam i zngralA.m sir;>_
"A więc jutro
wyjeżdża~z~" Doronin nie \1mi p m odróżniM'pra""jy od urojenia ... " Po
Liza dała znać, ze je9t cllOra. Dwa dni nikt
zatrzymał ~ię. Wtedy Liza poJoż~'ła ręce na .ie- chwili nległa:
"On mówi tak dlatego, że nie jej nie widział. Pot.em przyszła do ·teatru. Grago ramionach i pierwsza pocałowała go.
Po kocha. · 1C'cz ja teraz wiem, że grać umi(>rajll-rą la rolę, kt6rej nie luhiła. Było jeilnak w Lizie
czarnym niehie leciała zi"lona rakieta jnk sa- to zupełnie ro innego niż umierać". Dręcz.vła coś J10WE'gO. Gdy powiedziała: , ..leżeli kocha~z,
motnjl, błędna gwiazda.
Qię tak przez t:vdzień, llO'cz potem l1RP1.ala do cal.v
świat jest w tobie, a śmierć nie isinieGdy Liza wTócila do SWf';!O ll1ia~ta, Wgzyst- DorOllillf\. namirtny,
llirdQrzrr.zny, jak sama je ... " sala zamarła. Urz~nzono jej owację.
ko b~'ło dlf\. nif'j obce i n;ezro:mmiale. Nie by- mówila .. babski" li~t: p,·zy.i"llala. że go ko- Rt>żppr ły sy i sll1ntny, mówił: .. Lizeczk(), barla w ~taflie słurhać rozmów o pl"zydziałacb cha. pisnła: .. lecz nip, mogę ż.vć. bez ciebie ... " dzo l<ię rozwinQłaś, stałaś się wielką. aktoTką ... '"
żywnościowych lub o tym, źe Wala żyje z dy- Kied.v wrzuciła list do skrzynki, pr7.estrft~zyła Bezd2więcznie
odpowiadała:
"Nie trzeba .. .' 11
rektorem. Jeden z aktor6w rzekł: ,.Dzi~iaj nie się: .. A wi\,c nie będę już aktorki} f".
Przyszła do domu i poraz setny odczytała list
ma nie w komunikacie - nic nie wzięli". Li·
Długo czekała. na odpowiedź.
I oto przy- nie.znajomej kobiety. "Powiedział jej, że jeRt
za uniosła się: "Nie wolno tak mówi." I Przecież szpdł liRtono~z, przyzwyczajony do okr7.yków mOIm narzerzonym ... "
8pogl~d::tla na zep;arek
to walka, luew ... " T('atr w:vdaw~ł się jej spo· rRdo~ci i przl?rażenia obojętni!! W1"\,rZ.rł jej tPD Doronina. ·WFkaz6wka powoli oru'zcza.Ja się w
wszpilnial ....ln: widzowie nudz:j. .ię, z -przyzwy· li.t który wrwriła do skrzynki. Na kopercie dół. ] M gle Liza rom~'ślała: "A jednak jBstp.m
czajenia hij~ brawo i ~p;es zą do ~ zatni.... Jak był napi~: .. Opll~rił oddział". P"zeleźała r'łły aktorlrll..._"
bardz:o tę&kniła ~ tamtymi widzami!. .. Na pier dzień. Wieczorem grała, grała źle. mechanic;!4'
KONJEO

AKTORKA
I

Występowali

radziecki nie zamierza wdawać się w roztego oświadczenia. Rząd radzie.
cki nie potrzebuje stosować polityki naci.
sku, gdy:i: wsp.omniane wyżej rządy, depcząc
uzgodnione uchwały o administracji Berlina, same anulują swoje prawo udziału w
oku!Jowaniu Berlina.
Rząd USA w swej no-cie z 6 lipca
wyra.ża goiowość rozpoczęcia rokowań między 4 sojuszniczymi władza
mi okupacyjnymi celem omówienia sytuacji, jaka wytworzyła się w Berlinie, ]ecz
pomija milczeniem zagadnienie Niemi~.
jako całości. Nie oponując przeciwko roko
waniom, rząd radziecki uważa jednak, za
konieczne podkreślić, że nie może łączyć
rozpoczęcia tych rokowań z wypełnieniem
jakichkolwiek'wstępnych warunków. Rząd
radziecki uważa, że 4-stronne rokowania
mogłyby przynieść pożytek jedynie w tym
wypadku, jeśli nip będą ograniczone do zagadnienia adrp.inistracji Berlina. Nie można. bowiem oddzielać tego problemu od
ogólnego zagadnienia 4-stronnej kontroli
nad Niemcami.
Noty o podobnei treści zostały w dniu
14 lipca b.r. wręczone również przedstawicielom rządów Wielkiej Brytanii i Francji.
strząsania

chcinla

I.

pi~ać:

c7.ekała,

aź
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WE WSPOŁPRACY MIĘDZYPARTYJNEJ na LENINOWSKICH ZASAD, do mobilizacji mas
etapie przygo.towania ostatecznego zjednocze- robotniczych około przyszłej Zjednoczonej
nia PPS i PPR, Nie znaczy to, Towarzysze, a- Partii",
byśmy w czymkolwiek
osłabić mieli
naszą
Hucznymi okla.skami zebrani przyjęli przeczujność, abyśmy mieli pomlJac różnorodne mówienie tow, Stawińskiego, który wraz z poczęsto przyczyny
pojawiania się partyjnego zostałymi przedstawiciel3lDi WK PPS obecny
>szowinizmu, Ob<Jwiązuje na>s i Was BEZ U- był na nar·adzie,
STANNA CZUJNOŚC I SAMOKONTROLA.
LOi.!'-Sow'ńs~(e!!o
ol>owiązuje na.s i Was przestrzeganie zasady
KRYTYKI I SAMOKRYTYKI po to, abyśmy
Referat O UCHWAŁACH PLENUM KC, do
znacZ<Jną godziną 8a- nie tylko mogli w porę ujawniać i naprawiać tycący sytuacji w Kamunistycznej Partii Jula zapełniła się dele- błędy, ale abyśmy zachowali naprawdę dobry goslawii i podstaw Jdeolagicznych Zjednoczogatami
fabrycznych kontakt z prowadzonymi przez nas masami.
nej Pru·t'ii pols~iej klasy robotn!czej wyglosił
organizacji
partyjZ",ołanl'a UItO.'OWI"ft.ftl'a Par~-II
TOW, LOGA-SOWIŃSKI. W zakończeniu renych. dzjałaczami !)dr
l<U
II
Oji'JI
,
,
feratu tow, Loga-Sowiński licznymi przyklatyjnymi,
przodowniW zakolkzelllu swego przemówienia tow, darni z terenu łodzi iilustrował FAKT ZAOkarni pracy - JJepe- Staw,ński' oświctdczył: "Czeka na5, Towarzy- STRZANIA SIĘ WALKI KLASOWEJ w dobie
Tow. Edward Ochab rowcami, Na sal: 0- sze, jeszcze n,ejedna bitwa NA FRONCiE obecnej, wskazał na metody, Slosowane przez
becni
są
również WALKI KLASOWEJ, tej walki, która w wa- reak, ję w walc"
przeciw naszej gospodarce
prżedstawiciele WK PPS - przew, WK run\ach demokracji ludowej nie tylko, Że nie państwowej i wezwał aktyw partyjny i wszytow, Duniak, I sekretarz tow, W, StawińskI i wyg""a, ale ulega nawet zaostrzeniu, Plenum stkich członków łódzkiej organizacji PPR do
tow. tow. Pokorskl, Bugajski i S0!tan,
Waszego
Komitetu Centralnego postawIło wzmożenia swej czujności w walce z wrogiem
Zebranie zagaja I sekretarz komitetu łód7..kie- przed Wami ZADANIE UBOJOWIENIA PAR- klasowym,
go PPR, tow. Loga-Sowiński, który zapra<sza TlI, podkreśliło moment ideowości i potrzebę
Zebrani aktywiści partyjni entuzjastycznydo prezydium przed.stawiciela Komitetu Cen- mobilizacji koło zag9.dnień produkcyjnych, mi c.kla.ska.li wielokrotnie przerywali słowa
~ralnego naszej partii, tow, Edwarda Ochaba, Hasła te wskazują dziś drogę nie tylko pepe- mówcy, wyrażając w ten sposób SWOJĄ SOjak również tow, tow. Grudzińskiego, Głąb- rowcom, ale i wszystkIm świadomym działa- LIDARNOŚĆ Z HISTORYCZ YMI UCHWAskieg<?, Mroza, Uzdań.skiego,. GłaŻ~wskie.g<:> i czom robotniczym w Polsce, Wierzymy, Że re- ŁAMI LIPCOWEGO PLENUM KC PPR.
Grzes,la~a, ~,o~, Lo~a-Sowlnskl wIta goscl ~ ahzacja ltpcowych uchwał plenum przez 5zeb.ratn~eJ partu 1 u~zlela głosu I sekretarzowI. re gl Polskiej Partii Robotniczej, prze~ kadry
Dyskus;a
łodzki;J , organ,za'<;J1 PPS,
tow, \Vmc;ntemu I całego ruchu robotniczego przyśpieszy nasz
Po referacie odbyła się ŻYW A I INTERESta~nsklemu, ktory wygla'5za przernowIenie MAl<SZ NA DRODZE DO SOCJALIZMU,
SUJĄCA DYSKUSJA, w której wzięli udział
pOWJtalne:
Zyczę WaJD, Towarzysze, w lIDlelliu
,'.
. k i, Głażews k i Schaff Leon,
••
•
łodz- tow, tow. Kucins
S~awm
kiej organizacji PPS owocnych obrad, Jestem Bąk, Budzyńska, Sza tur, Durys, Soltan (WK
W
przekonany, iż dadzą one nodstawy do dalsze- PPS), Treopczyński, Ka.cperek, Osicińska, Wygo ZBLIZENIA KADR CZŁONKOWSKICH 0- pych, Zagozda, Uzdański, Frankow5ki i Król.
Szanowni d Drodzy Towanysze! Mając za- BYDWU NASZYCH PARTII, do dalszej MOBI-I Wszyscy mówcy JEDNOMYSLNIE ZAA!SZczyt w .imieniu Woj. Komitet'.! PPS prz·ywi- LIZACJI SIŁ OKOŁO MARKSISTOWSKO- PROBOWALI REZOLUCJĘ PLENill--1 KC PPR.
ta.ć kO'llferen.cję
łódzkiego
aktywu Polskiej
Padil R<J'botniczej mogę wyrazić moją prawdtiwą radość, że czynię to w świadomości, iż
bliski jest już dzień, gdy obradować będą
wspólnie towarzysze z PPS i towarzysze z PPR,
jako AKTYW JEDNEJ, ZJEDNOCZONEJ PARTII POLSKIEJ KLASY ROBOTNICZEJ.
Dla organizacji łódzkiej obydwu naszych
Rezolucja narady w dniu 14 b.m.
partii obecny okres p05iada szczególne znaAktyw partyjny w Łodzi, zebrany na
czej. Tylko bowiem zasady międzynarodo
czen,ie. Tematem Waszych obrad mają być
naradzie w dniu 14 lipca 1948 r. po zapoweJ 8uJldarności robotmczej,
tylko ścisła
UCI-IWAŁ Y LIPCOWEGO PLENUM KOMITEWOIIiu się z releralem tow. Logi-Sowińskie
współpraca z ldasą robotniczą i narodami
TU CENTRALNEGO POLSKIEJ PARTII ROgo o wynikach iipcowego pJenum KC PPR
Związku Radzieckiego i krajów demokracji
BOTNICZEJ. Uchwały te do,tyczą NIE TYLKO
, po dyskUSJi nad referatem, stwierdza
ludowej są w stanie zagwarantować nieiPEPEROWCOW, Obecnie już prawie w takim
5wojci calq solidarność zuchwalami plenarpodleglo.~ć Polski. Ucllwaly plenum KC PPR
samym 6ropniu obchodzą one nas, pepesown€fJo pOSiedzenia KC z dnia 6 i 7 lipca br.
nakreślające Partii, klasie robotniczej i ma-:;ów, bowiem, czy to sprawa oceny i potępie
Narada pot~pia szkodliwą antyrobotnIczą
som pracującym Polski prawidiowe perrua błędów wszystkich, którzy w międzynaro
polityl(ę przywódców Komunistycznej Parspektywy walki klasowej" perspeklywy odowym ruchu robotniczym usiłują dokonywać
tiI Jugoslawli, którzy zaplqtali się w błę
parte na 17larksistowsko-/cni,nowskiej analil'~wi:zji zasad marksizmu-leninizmu, czy to oce
ti:Jch nacjonalizmu i reformizmu.
wstąpili
z,e neczywislości polskiej,
staną sJę dla
ma historycznych tradycji 'Polskiego proletana tOTy awanturnIctwa politycznego, odstqłOtl7.kiej organizacji PPR \\'ytyczną w coriatu, .czy to sprawa perspektyw zwycięstwa
pii/ od zasad marksizmu,leninizmu i obecd7.ICnnej jej dzialo/noki,
Narada wyraża
w toczącej się z całą zaciekłością walce klanIe wy/anlUJą się z frontu mlędzynarodo
peJnq gotowość penerowców Łodzi do walEowej - są to dziś sprawy ważne, SRPA WY
\;, ej soIJdarności klasy robotniczej oraz
ki z wrogIem klasowym na froncie produkISTOTNE dla wszystkich działaczy, dla woSzypchają naród jugosłowinński w objęcia imcv jnym i ideologicznym, przeciw naduży
stkkh aktywistów slojącego przed ostateczperializmu amerykańskiego. Akiywiści l.ociom i szkodnic lwu gospodarczemu, przenym zjednoczen;em polskiego ruchu robotnidzi wyrażajq całkowitą zgodność ze stanoCJW korumpowaniu apar(1tu go.~podarczego
czego.
WIskiem zajęlym w tel sorowie przez Komilokalu dzielnicy
ŚródmiejoSka - Prawa
PPR odbyło się p~zed
wczoraj
ZEBRANlE
ŁODZKIEGO
AKTYWU PPR, poświęcane
omówieniu
WYNIKOW
LIPCOWEGO
PLENUM ltc PPR.
Jeszcze 'Przed wy-

Tow.

w.

Rehrat tom.

Biura Informacyjnego pfl1
tii komunistycznych i robotniczych w sprawie
sytuacji w KPJ. Dyskutanci w sposób wnikliwy zanalizowali uchwały plenum KC w <sprawie PODSTAW IDEOLOGICZNYCH ZJEDNOCZONEJ PARTII i w sposób konkre.tny przed·
stawili drogi realizacji tych uchwał w terenie.
Głównymi sprawami,
którym dyskutanci
poświęcali najwięcej uwagi, były: 'Sprawa wal
ki klasowej w ustroju demokracji ludowej,
sprawa krytyki i samokrytyki, jako żródła siły
partii robotniczej, sprawa szkolenia 'ideologicz
ncgo, jako nieodzownego warunku słusznej oceny przeszłości ruchu robotniczego i słusznej
postawy partii wobec nowych, stojących przed
nią zadań.

W dyskusji oSporo miejsca poświęcono rów
SPRA WIE PODNIESIENIA ROLI KOŁA
PARTYJNEGO, jako dołowego ogniwa partii,
jak również sl)rawie wzmożenia pracy partii,
a w szc'lególności fabrycznych organizacji par
tyjnych w DZIEDZINIE PRODUKCYJNEJ. Oddzielne miejsce w dyskusji zajęla spraWa rooszerzenia zakresu działania spóldzielczości, a
w szczególności - spółdZielczości wytwórczej
na wsi.
nież

Pe~na

CzerVłO

w pełni solidaryzuje

spólna ocena prz8siośti Jue.o
robotniczego
ciągu

swego przemówienia tow,

Stawiński mówi na temat WSPOLNEJ OCENY
PRZESZŁOSCT RUG-IU ROBOTNICZEGO:

się

ej

iednomvś'nośc

z lini ą

partyjną

Przebieg dyskusji wykazał, Że w każdej z
poruszanych spraw łódzki aktyw partyjny jest
W PEŁNI JEDNOMYSLNY Z LINIĄ PARTYJNĄ, która znalazła swoje jasne sformułowanie
w uchwałach plenum KC, Z oburzeniem i gni$
wem dyskutanci mówili o odszczepieńcach z
KPJ, którzy zapomnieli już o tym, ikomu zawdzięczają wyzwolenie swojej ojczyzny. "My
pójdziemy inną drogą - oświadczył jeden z
dyskutantów, tow, Durys, Dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że ZWIĄZEK RADZIECKI
jest główną siłą, która umożliwiła nam wyzyrolenie i która jest GWARANTEM NASZEGO BEZPIECZENSTWA I NASZEGO POKOJOWEGO BUDOWNICTWA",

ski ila zebranie
imieniu PPS

Aktyw partyjny

W dalszym

popierająca uchwałę

Łodzi

ze stanowiskiem plenum KC PPR·

MÓrJi toW. E.

Oc~ab

Obrady podsumował członek Komitetu Cen
tralnego PPR, tow. Edward Ochab, W treści
wym przemówieniu omówił on konkretne zadania stojące przed Partią w świetle uchwal
Plenum KC PPR, Podkreślił on jednomyślność
z jaką aktyw łódzkiej organizacji partyjnej
przyjął te przełomowe
uchwały i gotowość
peperowców Łodzi do walki o ich realizację.
Słowa tow. Edwn.rda OeJmha zphrani raz po
raz pl'z~rywają. gorącylIli oklaskami,
W toku narady, która przekształciła się we
WSP ANIAŁĄ DEMONSTRACJĘ GOTOWOSCI
BOJOWEJ ŁODZKIEJ KLASY ROBOTNICZEJ
do kontynuowania swojej walki o pemą reali·
zację
programu socjaJ.IstycZl1ego,
nadeszla
WIADOMOSC O ZBRODNI AGENTOW IMPERIALISTYCZNYCH. DOKONANEJ TA PRZYWODCY PROLETARIATU WŁOSKIEGO PALMIRO TOGLIATHM, Zebrani w ŻyWiołowy
sPQsóh wyrazili swoje oburzenie z powodu te'j
przez kani/alistów,
przpciw saholażowi I
zbrodni. i, dali wyraz swojej proletariackiej sospeiwlacjl, i wszędzie tom, qdzie na froncie
hdarnosC! z walczącym ludem włoskim, w rewalki klasowe; Komitet Centralny wyznazolucJi, którą zamieściliśmy we wczorajszym
czy pozycję dla łódzkiej organizacji.
numerze "Głosu".
VI' wvniku wielo!1od7innvch obrad ZEBRANarada wzywa Komi/et Łódzki do rn1.- !
poczęcia szerokiej akcji w terenie, rwy kf7ż i NI UCHW ALlLT REZOLUCJĘ, witającą z uzna
nl~m uchwały plenum KC, którą podajemy pody peperowiec na każdym kole partyjnym
nne;,
w ł.odzi zapoznoi się i przyswoił sobie do\1\' podniosłym nastroju. świadczacym ł) durobek plenum KC,
ł
:_bO_JGw_i_-m=
aktywu lódzkie!ło ;aknllczono
Narada wila z zadowoleniem Jasne sfor-

Ipt Centralny, który poprzez swoją współ
w ramach Biura Informacyjnego
wio żył SWÓI wklad w dzieło zdemaskowania fałsrywej polityki przywódców KPJ i
tym samym w dzieło wzmocnienia klasy ro
botniczej całego świala w walce z wroqimi
je] teoriami i oportunistyczną polilyką,
Narada aktywu czerwone; Łodzi, miasta
Q
bogatych tIOdycjach walk prolelariatu,
Rolidaryzuje się całkowicie z oceną przeszłości pols!dego ruchu robotniczego, którą
dal Komitel Centralny,
NaIada zapewnia
Komitet Centralny, Że aktyw PPIJ. w Łodzi
będzie
zdecydowanie zwalczać pozostało
ści nac/onalizmu oraz drobnomieszczańskie
go reformizmu i sekciarstwa, Polski ruch
Tohotniczy wysoko dzierżyć będzie sztanriar międzynarodowe! solidarności robotni-

I

pracę

I
I T(ybuna~
.•
~',',
~
~

Tutaj, u nas w Łodzi na'5Z wspólny poprzeszlosć, OZ!lacza t0warzysze, wra:i~iwą ocenę me tylko tego, co działo s:ę w
szeregach łódzkiej klasy lobotniczej w okremułow/2nie zadań ideologicznych i organi- ł n~~~~~ę ~d~~e.:aniem Międzynarodówki.
sie przed llierw6zą wojną "mperialistyczną, w
zacyjnych, które przed Partią poslawił na
okreoSie międzywojennym, ale także i tego, co
obecnym etapie KC, widząc w nich decydustanowiło treść walki i pracy w latach po wyjacy wkład w dzieło ziednoczenia PPR i
:zwoleniu, gdy coraz jaśniej zarysowywał się
PPS, w dzieło budowy Ziednoczone; Partii
przed nami profil naszej drogi, DROGI BUDOpolskiei klasy robotniczei, któm będzip. ClO
Wy l:'.OLSKI SOCJALISTYCZNEJ,
łową si/ą w pracy i walce o Polskę SocjaMamy odwagę przyznać, że w SZEREGACH
<'
listyczną·
tODZKIEJ ORGANIZACJI PPS w tym okres!e
pooełniane były nie tylko takie czy inne po~
~
11I11I11I11I11I11I11I11IIIIII'1:lllIli 1U\,1I11I11I11I1111:11III1:1[lIIIIlIlllIIIIIIIIII!I'I~IIIIIIIIIIIIII,IJlIJI11111111111'1111,11;1 ,t:lIIIIIIIIIIIIIII'lliI'III,illlllllllllhl 'I I ,t I,\"I .1 1IIIII' .... I,lllillll illllliillllllll 1oII11I.,IIII,illl,m :lill.IIIII,llIllIlhIUllllilllIll.llllllllllllllilillllllllllllilr.tlllllli'lIiI"1111111111111111111111',11'.111111'11'.'11"111""1'
jedyncze błędy, a I e Że b Ył Y całe miesiące, g d y
" .,.
linia na5zej organizacji ODBIEGAŁA OD ZASADNICZEGO KIERUNKU POLITYKI JEDNOLITOFRONTOWEJ ODRODZONEJ PPS, a w
każdym razie realizacja nawet tej linii odbiegala często w praktyce od wypowiadanych założeń,
Mamy odwagę mówić o tym jasno i
szczerze, tak, jak to powinno mieć miejsce na
zebraniach robotniczego aktywu także dlatego,
C7.a~opi~m?, ra'17i::ckie "Nowoje ·Wrem.la" w znla~ia Bcrlinll; tzw. "markami Clay' a". IV ~ią.llantów i aferzyst6w. W tym celu komunikacja.
że możemy już dziś z cała pewnOŚCią 6twier- korespondell(,.Jl 7. !\lPmlec chara kt('l'vzu,le całą. I gu ]Pflnrg'o dma lf) ('Z('l'\Ha - n~ gra II]I'\" między strefami zoatała. chwilowo ograniczona,
dzić, że POŁOZYLISMY KRES MOZLIWOSCI cJotyC'hCZRSOW:j. politykę
mocantw 7.achodnich I z Bizonią wladzo radzierkie zatrzymał'/' ponac1 a ruch ludności i towarów poddany ścisłej kon.
ODRADZANIA SIĘ JAWNYCH PRA W!CO- w Brrlin;'" jako próbę przf'k'\7.t!1łrenia tego
tysi<;,cv lndzi. którzy usiłowali IlI'zcm:'l'cić do troli.
WYCH WPŁYWOW, że usunęliśmy złe meto- miasta w bazę anglo-amerykańFką, jako próbę Rtrefy rad~irl'l<i('j stare, zdewalnO"l""ne marki.
dy pracy organIzacyjnej. że umo{'ni1,śmv pod-l wykorzvsta nia go . dla. ~reorr.:anizowania .ży~ia
,Z t('go też .powodu rad,zirc~a amj~istraeja
~l'as~ mo,:or ol6w .a~:erykan~~lch - kont:r~
stawy -pod wzmożoną mobilizac;ę naszveh s'ł gospodarczrgo Tadzle('](]e,l strefy okupacY,lne,]. wO.Jskowa
pocl,jęła odpowleiłnll). akcJ!" ahy nuu,le ,." ?~o,l,e Wremla
?od,J~ła WTZ&"I"ę, lZ
I1ie tylko na wewnątrz, ale przede wszvstkim I
Znal:u:lo to swńj jaskra\vy wvraz w próbach/ochronić strefę wRchodnią. od najazdu Rpcku. p,rzerlstawl~leh mocarst~ z.acnodmch ,;wyrzuca
• ~lę Z BerlIna, FabrykUJe Slę legendv o mo~cie
pO"l"ietrznym" między Derlinem a Bizonią., po·
przpz HÓTy m iłosiemi amel'?kn.nie zaopatrują.
ludność zachodnich stref Berlina.
-
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·endpowie- dZI31na
-. osobana odpowie-d-I
liku;~i:~?~!'~ię:,r;~:~r{i~i{::~~f~~~Ji
113 nym s~ anOWIS,
I

WC7.oraj z rana zaalaTmował nas telefon.
_ Przyślijcie do nas kogoś, aby zobaczył,
jakiE> dostaliśmy mięso na ohiad. P.Z,P.W, Nr.
38, Strzelców Kaniow~kim 63.
. .
Jedziemy na mIeJsce. Przed kuchnią, mieszczącą. się w ma łym b u d yn k'u na po d WÓl'ZU zgro
'ł
'k'
P
'k
madzlł się t um pracowm owo
rzeważaJ::t
0I
l
biety. Przez otwarte o ma za~ ą(11I~ą. z ciekawo,
idą. wewną-trz, Na kuchennym stole leży kupa
kości i kawałflk mięsa_

dij. gdyhy do spraw związan:vch ze swoją. fun- nilzielac - slonżq. się nam robotnicy. To wieI· potrzeb dwumilio~owpj ludności
zachodnich
keją inne podejśde miała kieTo,,~niczka apro· ka dama, Co ją my obchodzimy.. ,
se1<toTQW miasta, me ,mówiąc. ,ju2: o potrzebaCh
wi7.acji p. Pęczakowa. Może się z.darzyf>" zwła
Stan bigicnie~n:v knC'hrtj buc1zi teź wielkie J;fzGmysłu" Istotnym :W,nnak ~PRt to - podkre·
~zeza obe(,lli!' w lecie źe mięso zostanie dOR tar- zastrzPżf>nia, Z oill'3.zą spog'l~(lam:v na czarne, sla cza~opu;mo l'adzprkH) - 7.<' samoloty amery
czone nic świeże, ale' t~ spraw~ trzeba się oso- zakopcone ścipJl.v. prz.vl)omina,;~re wnrtrz(> sto' ~ań.kie T~ie t~'IE' pl'zYIVor,ę 1o,"'nry ,do Bf'r1in~.
,'"
t d co d z:.enme z gorą oJ~OO t on
biście zlł';iąć i zn.intel'eRować. Pani Pęezakowa ,'n,cego obok komina fnhr.~"znpo-o.
W J'crnym lle. w:ywozą, ,8 t ',am:t
.
" rohotnicv.,
.
jednak nie uważała 7.a ~nka7.ane Ram<>j się po· kotle,
J'ak .
nas l'nfoTlnu,;O
gotu.,'eJ •się n aJró.)!noro d nleJsZe.1 apara t ury, maszyn, ob ra b'la
..
k tl
fatygować i coś zaradzi~. 'relefoniezn~ intel"' zupę i kawę (l), nic teź dziwlIc>go. że w ka' re 1(.
R
k ók
.
wencję ady Zakładowe.i zb:vła. T t o i auto' wie pływają. nie mniejsze oka tłuszczu, niż w
Zagadnienia Berlina - poc1kreśla dalej czarytatywnie - ja wiem, co rol>ięl
zupie.
sopii'mo - nie można odrywać od całokształtu
Wszystko to wy-mn.ga, naszym zilanicm, jak zagadnienia niemieckieg:o. \Vrzawa umyślnie
Trzy tygodnie temu zdaTzyła się poilobna
_ Z tel!o marny ul!otować rosół - skarzą
najszybszE'j interwenrji odpowiednich czynni- podjęta wokół Berlina i krzyki o kryzysie ber·
historia
i
w6wczas
kierowniczka
aprowizacji
nie
lię kucharki. Pię~, łb6w cielęcYl'b, wyschnięte
ków, a n!ljpTo~t, 7.ą. drogą. do popTawy będzie lińskim" mają. jedynie na celu odwrócenie uwa.
żebra jakiegoś c,zworonoga i kilogram
mięsa okazała również żadnego zainteresowania spraprzeprowadzenie zmillny na staTlowi~ku kiprow· gi światowej opinii publicznej od i8toty zal!ad·
wą. bądź eo bądź w pierwszym rzędzie ją. ob,
bez kości na 90 stołowników.
niczki aprowizacji. Osoba pełniąca tę funkcję nienia. Istota zaś zagadnienia - jak podkreś
Kośr,i istotnie nie wzbudzaj!1- zaufania, w chodząc,!-, nie dyr!' ktorów naczelnego czy han- może byc pO?:hawiona ,.błękitnpj krwi p. Pęcza lila narada 8·miu państw w Warsza~de jest
dlowo·admini~tracyjn!'go.
dodatku nie są. p07.bawione robaków.
kowej ale muąj za. to być bar''!?if'j zwUc7<ul,l1. ze T07.wiązonie sprawy niemieckie,i w ovarciu c
(1lchwałY .i1l~ i Jlocz.dalllĘ~i.e-,
lfie b:vło by moie z tego tak ~ęlkiej trage- Pa.ni 1gero:l'rni!l~ Jt oi61e ni~ l]lDi 8i~ s,llrawami bytowlmi praco~nikó:w.
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Przed wojną przemysł odzieżowy i konfekcy jny faktycznie nie i-stniał w Pols-ce. Midiśmy lylko chałupniclwo, oparte na prymItywnych formach produkcyjnych, bez od'powiedniej bazy technicznej i bez per-spektyw rozwojuwych. Przemy-sł konfekcyjny we właści
wym znaczeniu tego slowa pow6tał dopiero po
wojn·ie i obecnie liczy 27 dużych o~rodków,
zatrudniających około 40 tys. robotnfków, w
tym około 35 procent - w ośrodkach, położo
nych na Ziem;ach Zachodnich.
Szybki rozwój przemysłu konfekcyjnego
stworzył konie<'zność- wyodrębn~enia go z Cen
tralnego Przemysłu Włókienniczego j' utworzeme własnego ośrodka kierowniczego -

Zarządu

rzemysł

gdzie zracjonalIZowany syste-m taśmowy zostal
już ostatecznie wprowadzony, wyniki zarówno
pod względem jakości, jak i pod względem
wydajności, a co za tym idzie, pod względem
wzrostu zarobków, są bardzo dobre. W Ośrodku Nr 3, gdzie obecnie następuje przechodze-,

mniejSZe od przeciętnego zarobku za oslo tnie
mlesJące. Nie uważamy lego wyjścia, rzecz jas na, za do-skonale, traktujemy je jednak jako
chwilowe i nie wątpimy w to, że już w na;bUź
s7.ym czasie również w Ośrodku Nr 3 nastąpi
'dzięki

W wyniku ostatlLich obrad kol~gium Za
za najbardziej pa.wy J;ll1i1 on'anie B.ali
Sportowej i i\'znir:;icui'l IiItli Ubojowej. Nie
mamy nic przeciw teml'l, ale gdyby tak do
w.w. potrzeby "włączyć" jeszcze jakąś potężną. elewację miE'szkaniową ł 1Ifoże to nie
być hala,
wy~tarczy
na począ.tek jahl
H-piętrowy drapacz._.

zracjonaiJzowanemu systcmowi znaczny

nie na system taśmowy, zagwarantowaliśmy; wzrost dobrej Jakościowo produkcji i wzrost
chwilowo robotnikom minimum zarobku nie zarobków robotniczych.
A. P.

..

Centralnego Zarządu Przemyąlu Odzieżowego,
pod1egł~go bezpośrednIo .Mini-s.terst--:u
Prze-mYSłU I Handlu.
O zam!erzemach I planach

_ _ OSAd-

ne

CI

rzą.du Miejskiego uznało
lącą potrzebę
miasta

yk

ąkę

ltontrole e łvn{n

.

spraw"e "celnoścl"

. ~ cz:"artck, 15 lip~a ;V g!narhl~ Urzędu W?- ~. ~a, zehraniu ustalono rozdzi.elnik na mie~rąc
]e.wodzklego odbyła SJę lWrlTerencJa w l'praWle slerp,en dla wolnogo rynku l na przydzJaly
nowego Centralnego Za-rządu informuje nas ł Za.opatrzenia rynku w mąkę. Na konferencji kartkowe.
tow. dyrektor Woltowicz.
l obecni byli m. in_ przcdst'twiciele Zwią:r.ków: Z inicajtywy 'Związk6w Zawodowych postaUsamodzielnienie się przemysłu odzie- Zawodowych, partii politycznych. Samopomocy nowiono wys:>łać lotne E'kipy kontrolne ,które
żoweqo umożliwi nam ściślejsze, niż dotych- Chłopskiej i Rejonowej Centrali Aprowizacyj- .. ~prawdznć będą pracę młynów,
procentowośB
czas powiązanie się z naszymi odbiorcam;, ja- nej.
I przemialów, zapasy itp.
(s.)
kimi są Ministerstwo Komunikacji, MON i sze
reg innych m;nisterstw i instylucji. Podclas,
gdy dotychczas zaopatrywanie ich odbywało
!!I\
się la pośrerln:ctwem Centrali Tekstylnej. 0U
ms
hecn ie P?słllgiwać s-ię bę.dzie.my wła~r.y.mj t
W celu umożliwienia maturzystom pocho- chłopów 'iv)-kazać się zaświadrzeniE'm Rady Za
Sentralam\ Z?ytu, co nastąpJ JUZ od 1 ~azdz;er, c1zenia
robotniczo-chłopskiego w dostaniu się' kładowej lub zaświado:enicm Urzędll Gminnen.ka bL SKrOCJ to znaczme d~ogę t?WOIU Od! na pierwszy rok studiów "Wyższych Uczelni, j go z zaznaczeniem ilości ha.), w kwalifikacji
producenta do konsumenta,. ktory dZlękJ temu I środowiskowy Komitet .JednoŚci Demokratyc>r ł uwzgl{'dniać się będzie zasługi kandydata w
otrzym~.go JW. le~zym staOle.
.
nej organi7.uje bezpaltny Kurs Przedcgzamina- pracy społecznej i w walce z okupantem (odleza eZDle od tego planuje~y znaczne I cyjny, który odbędzie się w dniach od 9 - 31, powicilnie zaświadczenia).
ro;,,:zerzeOle Sl~l rozdzJelczej. W ciągu br. u- sierpnia rb.
Pro~ram kursu ściśle będzie przystosowany
t\~(}.z'ymy okolo
100. sklepów
detallcznych,
Zapisy przymujc coilzi!'1l11ip SekrE'tariat roie do egzaminów konkursowych.
rowLu:z w mJłych mld6teczkach, na terenach, szczący się przy ul. Piotrkowskif'j 48 w lokalu
Powiatowy Komitet .1edności i Powiatowe
do klorych d~tychc~a6 nas.ze wyroby nie do- Komitetu Jednośc.i Demolu-atyczllej w godz. od Zarządy Organizacji Ideowo-Wychowawczych
cJerały. Pld.nUIf'rny Jak I?-aJszybsze utworzeDl~ J6.00 - ]9.00. do dnia l-g-o sil'rpnia br.
I udzielają informacji.
aparatu, klory będzJe zajmował Się opracowy·WARUNKI PRZYJF.CJA: świadcf"two matu..
Kwpstionariusze werbunkowe wydają. Powia
WdTIlem zagadmeń z dziedziny mody i estetyki I ralne pierwsz('ństwo n',aią dzieci rohotników i towe Komitetv Jedności.
konfekcji, jak również zracjonalizowaniem 0 - ' "
.
dzieży zawodnwej i przy5tosowywaniem jej
do potrzeb poszczególnych zawodów.

U
111

g

1ft, .

Każdy przystanek tramwajowy jest zaopatrzony przez Zarząd Miejski w metalowy kosz do śmieci. Mimo, iz "cel" jest spory tudzież wyraźny... śmiecie trafiają nie
do kosza, ale koło ko~zl'" na chodniki tudzież jezdnię.
Brak wi.ęc "oka" i celnosCi
ze strony P.T. obywateli naszego nliasta.'l
B, nie: po prostu BRAH: KULTURY I lITEC1ILU.JSTWO.
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Czy planowane jest

ŁODZLo\.NIN

rozszerzenie prze-

mysłu odzieżowego?

-

Jeszcze w br. uT\lchomimy kilka nowych

ośrodków konfekcyjnych. Głównym

jednak

10

o ręg'

I

n
Łódz

gadnien.iem. na którym musi koncentrować się
IUlsza uwagn,./esl w r.:hwili obecnej Jakość na- I
Równoległa praca elektrowni, połączonych mieznego dostarczania energii, a więc: o-szczę- gla. Zgierz również mógłby w całości sprosta/!
szel pr~dukcJl. Ok%
25 procen~ nasz.ych
wspólną sieCIą, ułatwia możl!wości przerzuca- dno ki węgla, transportu itd.
nocnemu obciążeniu, ale ods.tawia Się Elekrabow Jdzie nil ek~port, lecz row~lez w sto- nia obcJązeń Sieci z jednej elektrowm na druNa przykład Elektrownia Łódzka możp po- trowmę w Zgierzu z ruchu w nocy, niedziele
SLtn~u do produkc/I, przeznaczone, na .rynek gą. Przy rozwazan,u tych możltwości szeze-j dołać W całości zapotrzebowaniu, ale bierze i święta I przestawia 6ieć na pobór prądu 1:
we", nętrwy, . sta":''lamy obecrue coraz wlększe gólną wagę przywiązu ie się do sprawy ekono- Się energię ze Sląslca, bo nie trzeba wozić wę- Elektrowni Łódzkiej, bowiem Elektrownia Łód?;
~'ynlogllnJa
]akosclowe.
~~__~~~~__~~'__~____~__~__~~~__~__~~____~~____________~____~~~
ka ma bardziej ekonomiczne urządzenia od
- A jakie są rezultaty tej walki o Jakość?

WY-I

Zgło

·a
kur
ze na
'
11\1

Elektrowni w Zgierzu. Również większość ele
trowni przemyokwych w nocy, nieoziele i
święta przestawia się na Elektrownię Łódzk~.
prawiła się. Nie obeszło się to bez pewnych {
\Vspółpraca poprzez przerzucanie ohc;ą;i:eń
trudności. Tak np. w Ośrodku Konfekcyjnym
Służby
Łodzi
sieci znajduje też zasto60wanie między Elek!oJ! 3 w Łodzi starania o polepszeme jakości
Komenda Miejska Powszechnej Organiza- 16 do 21, świadectwo ukończenia minimum trown:ą w Częstochowie i Piotrkowie.
produkcji dały dobre wyniki, jednocześnie
kla-sy gimnazjum
w miarę możności opinię
Rozszerzenie wt>półpracy poszczególny<:h za
jednak nastąpiło chwilowe obniżenie wydaj- cji "Służba Polsce" w ŁodZii, ul. Łąkowa
.
I
.
k
t l f . t k
..,
ł d ..
.
Z
Z 0d
b kładów zawodowych i przemysłowych międ~y
ności pracy pewnej Ilości robotników i zniże przyjmuje zg oszenla na
urs e e OnlS e .
or9am~acJJ m o z;ez.oweJ, . w.
av.: owy.c
sobą stanowi przedmiot stalej troski Zjednonie ~ch urobków.
Kurs trwać będzie przez mies<iące: wrze- lub. tez szkoły, zaswladcze.me lekarskie, .et":'Jer czema Energetycznego Okręgu Łódzkiego, a .."
sień, październik i listopad. Zajęcia odbywać dzaJące dobry stan zdroWla z uwzględniemem
- Jak więc rozwiązaliście tę sprawę?
łu h
szczególności dotyczy zamierzonej współpracy
Właściwym rozwiqzaniem jest racjona- się będą codziennie za wyjątkiem n.ie.dziel i s c u.
Elektrowni Łódzkiej z Kaliską, .ora7. w.;pólpralizacja meto:i prodllkcy jnych.
PrzechodZImy świąt po 4 godziny dziennie. Dla pracujących
Kandydatki po złożeniu podań zo-staną pod cy Elektrowni w Piotrkowie z Elektrownią
obecnie na pracę systemem taśmowym, która i uczących się przewidziano godziny popolu- dane egzaminowi. Podania należy składać do Państwowej
Fabryki Sztucznego Jedwabiu
w ostotecznym rezultacie spowoduje nie tyJJw przy
dniowe
od 17miejscowej
- 21. Kurs
prowadzony
6 sierpnia
br.
(m. z.);..._________________
Nr 1 w Tomaszowie
Mazowiecki.m. _ _.:._..;.;
(m. ~)
udziale
Dyrekcji
Poczt i jest
Te- dnia
_______
...;_________
..;._..;.________
-

W większości ośrodków jako-ść wyro-

bó~ w ciągu o"tatn:ch tygodni wybi.tnie po-

przyjmuje Komenda

powrót,

lecz

Polsce w

1

~

również

nie; wydajnoki

przeluoczenie popJZp.dprzy
jednoczesne; o wiele
produkcji. W tych o.środkach,

legrafów.

o

i

Wyróżniające się u<:zennice po ukońwniu
kursu mogą być zatrudnione w Urzędzie Poczt
i Telegrafów.
Kandydatki powinny złożyć podanie wraz
Dzielnica robotnicza na ~tokach prawdopo- \ $& już daleko p~u~ięte. poza stację kraJkową
z życiorysem, własnoręcznie napi-Sllnym, załą dobnie już pod komec wrze~;nJa bI. uzyska go dotychczas-owej LiIllLl, idącej przez ulicą Poczając: świadectwo, stwierdzająCe wiek od lat tową linię tramwajowq. W tej chwili roboty mOl'5ką.
CYTRYNY
Cała linia na Stoki
po ukończeniu rob6t
Zar7.ad Wojewódzki ZwiąZKU Uczestników
będzie miała 4.5 km
długości. Będzie to Urna
Walki Zbro.inpj o NiE'po(lIegłość i Demokrację I
pojedyncza z "mijankam.i"·.
w Łodl\l, począ'\-~7.;V od dnia 17 lipca spnerla-j
Roboty prowadzą Miejskie Zakłady Komu.-oć będzie w 10kRlu ~dasn~'TI1 Piotrkowska 49
nikacyjne przy dużej pomocy w materiale ze
e~-trynv podopiecznym
i nicznmożnym członstrony DOKP, która dostarczyła częśdowo
k. om Związku.
Zarząd Wojewódzki Związku
szyn, na Stokach bowiem znaiduje się równiet
przy tvrn zaznacza że cytryny z powodu psucia
osiedle kolGjarzy, oprócz osiedla dla pracowlIię należy w·yk1Jpić jak nH,j ZYb. ciej.
ników CZPWł.
(m. z.)
W PZPB Nr 1 w tkalni na 12 krosnach proc.). W przędzalni (750. wyzec.) osiągnę
odznaczyły
się
Ix-ena
Malinowska
(110.6
ła
Józefa
Piwkowska
15i!
proc.,
Stanisława
WALNE ZF.:RRANIF. ZW_ nCZESTl--'1XóW
:proc.), Julia Kowalczyk (109,9 proc.) i Szydłowska 14.6,2 proc., a Ewa Rudzińska
W ALh.""! ZHHO.TNF..J
Maria Switoń (108,5 proc.). Na "szóstkach" 146,1 procent.
Zwj~zck D"rzestników Walki Zhrojnej o Nie
wysunęły się na czoło
Helena Pałkowska
W PZPB Nr 9 w tkalni
(6 krosien)
podległość i Demokrację ?:arząd Grodzki w
(13p.6 proc.) i Helena Bogus (131,6 proc.). pierwsze miejsre zajął
Stani~ław
Kubik
Łodzi, pnwillnAmia ewycb rzlon kóiv, że w dniu
, Stefan Pałczyński o~iągnął 130,6 proc., Cze- (16J,3 proc'.). Feliksa Pakulska. m:yskała
18 .. ym lipca 1P 18 r. o /;or:z. P-tf'j w terminie
sław Grzelka 1:14.9 proc., 'reodora Owrzarek lllo.,! proc., Sahina Kowal~ka 15S',5 proc.
pierwsz~-m i 9.30. w termin'ie drugim, ndhędzie
(4 krosna) uzyskala 161,4 proc., a Józefa W przędzalni od7.naczyły się Krystyna Lnsię Walne Zpbranie, w DnJllu Kultury Milicjan ..
Jóźwiak 133,i! proc. W przędzalni wyróżnił d"i~zak (137,3 proc) i Maria Kolasińska
"
ta, ul. Nawrot. Nr 27. Obecność obowiązkowa.
się Antoni Mys:z;kowski (J 36.5 proc.).
(146.8 proc.).
o;.,J
.:.01
W PZPB Nr 2 w przędzalni (6 stron)
W PZPB Nr 14 w tkalni na 15 krosnacn
Qg In
Z TOW. PRZYJACIóŁ ż'OLNmRZA
oSi1łgllęła Maria Stelmaszczyk 137,5 proc., osią,gnęła
Ludwika Marciniak 158,1 'proc.
J..
I. ę
•
I Koło 'rerenowe 'l'orrarz.ystwa Przyjaciół
Kazimiera UZllańska
strony) uzyskała
przędzalni odznaczyły się Leokadia Stru..
Si uW ~
arę
żołnierza IH7.ąrJza w sobotę dn. 17.7. br. o go ..
148,9 proc.), Genowefa Sm ulik ]40.,8 proc., mino (750. wnec. 145 pl·OC.)_
W dniu wczorajszym w Wojskowym Sądzi-a
dzinie 21·Pj w sali Domu Milirjanta ul. Nawrot
Genowefa Pawlak 130.9 proe.) a Jadwiga
W PZPB Nr 22 w przęnzslni (3 strony)
Rejonowym nastąpiło zakończenie procesu
27, ZA RA WJ;J. Doborow:t orkiestra. Bufet na
Łuczak (3 strony)
150.9 proc. W tkalni Leoknilia .Tauczyk i Janina C'abaj lll':yskały
przeciwko 19-osobowe; szajce, grasującej SW<!omiejscu. Goście mile widziani.
na "szó~tkach" pierwsze miejsce zajęła po 15:2,1 proc., a Zofia "Gr.zE;lło i Genowefa
go czasu na terenie powJatów łódzkiego, kut.Maria Borówka (ISO proc.) Bronisław Ciuła J:l~ka (4 strony) po 175.2 prorent.
now<;kieqo. łęczyckiego, lowickiego i poznańEGZAMINY SĘDZIOWSKIE
osiągnąl 177,5 proc. Irena Drzewiecka llzyW PZPB w Pabianicach w tkalni uzyski ego. Banuyci z bronią w ręku napadali i raW dniach 18 do 26 czerwea br. odbyły się
~kała 176,7 proc., a Maria Skabiak J71,8 skała Aniela Ulman nn. 8 krosnach 166,1
bowaU pod pozorem przeprowadzania rewizji.
w Si!dzir Apelac:vjn~'m w Warsza~ie, z siedZI"
proc. Na "czwórl,ach" w~·rńżnil:v się Hali- proc., a Stanisłn.wa Maksymowicz na 6 kroChwytali się różnych wybiegów w swej banba w Łodzi. pod przewodnictwem Prezesa Sądu
na Sobieraj (165,2 proc) i Wladysława Maj snach 186,4 proc~ Na "czwórkach" odznadyck!ej działalności. Raz pod pozorem bólu
ApelacYinpgo i w obecnoścj delE'gata M!niste!(16:l.8 prnc.).
c7.yły się Wlnny'f.ława
Czerwl1lska (J7fi.'ł
zęba dostali się do dentystki, bv w następstwa Spl'arrirdliwo!1ci - egazminy SędzlOwskIe
W PZPB Nr 4 wyróżniły się przij,dki: proc.), Annn Paruszewska . (lfi5,6 proc.),
stw:e włożywszy jej rewolwer do ust sterrodla aplik~ntów ~ądm'yeh.
Waleria Płeskn (li5,9 proc.),
Franciszka. Helena Pawłow~ka (164.:ł proc.) i .JÓzefa
ryzować i obrabować.
Cały korowód świadDo e::;zllminów zo~tHlo dopuszczonych 32
Marciniak
(1"70.,6 proc.) i 'Janina Holajn Barafl~l\a (11l2,8 proc.). \V rrz~ilza)ni wy..
ków swymi zeznaniami obciążył Jędrzejczaka
aplikantów. przystąniło 27, złnż~-ło egzamin 2~,
(16G.6 procent.).
rÓżniła się Helena Spionek (750. wrzec. i Ka'szczarka, jako notorycznych zbrodniarzy
w tym aplikant Zofia Stypułkowska z wym..
W PZPB Nr. 5 w tkalni na "czwórkach" 154,2 proc.)_
i oH)anizatorów bandy. Sąd pod przewodniekiem celującym.
odznaczyły się Weronika Kazimierska (187,1
W PZPB w RudZIe Pabiaruckiej w tkaltwem pułkownika Ochnio skazał: Jędrzejczaka
p.oe.), l'v1~l'ja R.Ynkowska (182,9 proc.), Ma- ni (10 krosien) osiągnęła Bolesława Nowak
Feliksa i Kaj-szczarka Zygmunta na karę śmier
WYNIKl ZBIORKl
I ria S~k (li9,8 proc.) i .Mada Migdał (177,2 150,6 proc., a Maria Wlazło 14.'5.6 proc. Balci, Wieczorka Czesława na 12 lat. Złotowicza
Zarz"d Okr"gu Łódzkiego Ligi Morsldej 'Z
proc.).
bina Psiuk (8 krosien) uzyskała 163,9 pr.,
Zbiqniewa na 10 Jat, Wnęka Karola na R lat.
. " "Swięta Mona." w., d niac h.
27
W"
PZPB Nr 6 ~ tkalnI' na "szóstkach a Zenobia Sawicka 162,1 proc. Na "szóstCaekow~l,l'nO"O Romana Ka.ztnlana StanJ'oław"
okazJ'i, Tygodnia
. ''''
,. - ,
"...,
d I b k
I
uzyskała Kazimiera Wudzke 163,5 proc., a ka('h"
wyróżniły
~ię
Helena BAchman
lIfajszczaka Józefa
W(>solow~He"o Tadeusza.,
i 29 czerwca 48 To prze~rowa 'Z.l z .Jor 'ę u le1-Wanrla 8trzelcz'V.k 163,1 proc. Na "czwór- (155.6 proc.) i Janina Rydz (B6,1! proc.).
K'
k"
St'· ł
'5' l'"
I
lI1ą na rzeC7 Ligi MorskIeJ. W wyruku zebrano
aprows Jego
ants awa po
at więz emia.
kacIl" odznaczyły się Emilia Janiszewska W przędzalni (3 strony) Hi>lena Piaseczna
Włodkowskl'ego Kazl'ml'e-a ".~ • lat"
og6łe.m zł 274.120..
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.~ ronika m. Radomska
KOMU WINSZUJEMY
Piątek, 16 lipca 1948 r.
Dziś: N. M. P. Szkaplerznej

Akc -a

F, ryc M

w l1aszym mteście mus1

współzawodnictwa

• 1

.

przybrać WI~.(Sle ffHm

ary

Ruch współzawodnict.wa pracy w Więk'l \V Radomsku i powiecie 1.·3domsz·~~alikim pov,o:anv 11:' pon;:;:ltlm lipca IJr. VorrtitE:f
szych mia3tach przemysłowych Poiski ma wr,pólza.vodnictwo pracy w wi~kszych z.a- U8}ll'J.I·;.Il( nia l'racy, który dziala.i.~;c p;;y
za sobą już bezmała trzyletnią historię kładach rozpoczyna się wlaściwie obecrue. .?ow:ato;w~ j 11.adzie Z',vią3kóW Zaw~d3 ;ycil
walki klasy robotniczej o podnie3ienie pro- POI'. aż'l<j. )Jcmoca VI tworzeniu orga~l; 'oj 'y j- już . . · ki!;;::). dni po swym powst?I1iU utzy~
AZNIEJSZE TELEFONY
dukcji i własnej stopy życiowej.
Ilych Uętćl l.\, współzawodnictwa orJ.'~y jest l1lI wiele, j(';'li idzie o popl.lary~ae.i~.l'\.!chu
10
Straż Pożarna
\"5pólzuwodr!:ct va w::;ród mas robofJll::.Ł./ ,:h.
Be""<.!. c tioświauc:"enie i'uchu Yr.3p6L:·.1 ,~·;)I:i
11' - Urząd Bezpieczeństwa ·PubI1czn.
'lidw~{ IJtilcy v; f'<:1.l1:,t"iowej l'<l?J:Y'X! I I·~;:lli
12 - "Głos Radomszczański"
-;:.iętych iln unilm! 'cie tych błę~lc').\'". ,!aine
I'.' pJc ząjj;~,. ch wJ;:r;~d:Jły Slę tu : O\".:tZ!~ do
12 - R. S ..W. "Prasa"
Do rc.ku 1947 majątek pari.~~\Vt)w~r WrJ& E'iąc:l \" p;;n7.umiclliu z -vlr.\i nis!ratl'I'l·m t~:!o l'u,hu.
13 - Powiatowa Komenda MO.
'Nie F0nil. pierwszy Państwowa F'l)bl'?j~.:L
Wygrzy.Ja pozostawał w bardz') 7.łvm sta- :nujątku ob. Pr.schalisem . .Ju,~ ~lO mi.""iącu
51' - Miejski Komisariat MO
nie. Dopiero po zorganizowani:! KaLl. PPR. okazał) sie, Z~ uch .vai3. 7.o:::t:J1.. wyk) .łana l\{cb,j ;.::~nych przyst<jpuje do wflp:JknvoduidwĄ. G::I7.!eś t:1m w kart.otelu,:Ll Z.~er1l1o
do któ!'~go początkowo należalo 20 l'obot.l!i- w c".kl l'czci:t !lośc:.
50 - Szpital Powiatowy
V,- ro.m blczącym w prac',' naci pl'Zy;::-C((l- c2EniLt tkwi napcwno wiadomość. :le zuloków, s~ ~uacja radykalnie się zm'.0 nił& :lH
91' - Starostwo Powiatowe
lepsze. Na pierwszym p03i,~dLL'n:u J(da \'.'l.lil·.CJ}, l"Guót polr.ych: Ol'lti, ';i'J' ,J'ow j ga br:-ll:.l 1)~17.ial we wspólzawod '-:iciwic r'l':l:
omów;Oll'J sprawę współzawodni~twa pracy ŻJ1lW '.,';'-" .... r ii; się klrbOlYY ;\.,; ri.I~·.\':t ."in- ey \\. m-cu f!lllreu br. 'lor);:Jnlz·JW1.1":\ ~ ~
prowadzonym do nisła'Nucgo l-ollea przez
oraz 1,;.'h valono doprowadzić mająlek ctl) t dl"d. Rvl;[lk .3roni.,ia'\v i .L~nt~rz f" lefcu1
K I N A
df-l'.v!:ego dyrC'l.tora F'abryki Zajdla, który
.
(mał.)
Kino "Wolność wyświetla film produkcji należYlĘgc :;b:.lU sanitarnego .JJ ci·'\.g'u m'col)cc.l1i<> ZH popełnione mal\\·crsacje zllalad
polskiej p. t. "Jasne łany".
się za ·,·.··;::.tami więzie)~n)'llli.
Dyr. Z,!:jdE'i
czasu p,JJreAdres Redakcji i Administracji
pc:owó' ,-\':} b. n:ldszarpni~t~ w Z'tcln'1c~niu opinię •. zorf:anizol\'ał" Vi'Spólzawodmc"Glosu Radomszczańskiego"
Dnia 13-go bm. odbyło się w Radomsku nie plen\4'11 Miejskiej Rady arodowej, na two Jm.,ey. pod którym sam si~ podpisał.
Radomsko, ul. Reymonta
39.
posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej z którym wybrany zostanie nowy wicebur- O współzawodnictwie tym Jlic niC:! wicd.zi:;li
Administracja - telefon nr 12. czyn- udziałem przewodniczącego MRN-nu tow. mistrz m. Radomska.
robotnicy i naturalnie upadJo ono po filena codziennie od godziny 9-ej do 16-ej Kirkiewicza. Na porządku dziennym stały
Dawny wiceburmistrz tow ..Julian Ciesiel- siącu.
dwie sprawy, referowane przez przewodni- ski już od dłuższego czasu nie wykOllYWUDobrze sif stalo, że tym razc 11 5(\nl'.'/a
..... czącego MRN - wybór nowego członka je swych zadaIl służbowych ze względu na współzawodnictwa pracy staIl,;ła na o byE' b
k
.
Prezydium MRN oraz sprawa w~boru no- zły stan zdrowia.
dwu kolach bratnich partii robot.niczych.
omasacYJne
wego zastępcy burmistrza.
Tow. Ciesielski złożylna ręce przewodni· Towarzysze peperowcy i pcpesowc~ .na ze,O oty
W powiecie
' w związku z ustąpieniem tow. Stanisła- czącego MRN oficjalną rezygnację z zaj-! brąniu II dniu J 3-ym bm. postanowIli przywa Kucharskiego z Prezydium Miejskiej mowanego stanovviska.
stąpić do współzawodnictwa pr.ac~', a J~dDzięki energicżnej akcji Administracji Rady Narodowej w Radomsku jego na
Należałoby mieszkmlcom i samorządowi i nocześnie do t.ego współzawodn~ctwa WCIąOgólnej przy Starostwie radomszczańskim, miejsce obrany został tow. Eugeniusz Mo- naszego miasta życzyć, by wybór nowego gnąć masy bezpartyjnych. 8(1·ClU lowarzyna terenie wsi J edlno, gm. Radziechowice ryń.
wiceburmistrza odbył się ja.k najszybcie.i szy z koła PPS i J 60-ciu towarzyszy. z k?Przewodniczący Miejskiej Rady Narodo- brllk jego odczuwa zarówno samorząd ła PPR postanowilo na t.ym zebramu, ,ze
przeprowę.dzone są roboty komasacyjne i wej podał do wiadomości radnych. że w miejski, jak i społeczeristwo naszego mia- każdy z nich z osobna za~ozna }{Qlc,;ow
melioracyjne. (Kt),
najbliższych dniach odbędzie się posiedze- sta.
(Dz.)
bezpartyjnych z wytycznyml wspol7.&wod- - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _..:._ _.:..______________________...._____•________ nictwa pracy. Tak
stalo za.inicjowanego przez towarzyszy z. partu robotniczych współzawodnictwa pr!lC:Y jJl'z,?stąpili wierni robotnicy bezpa:ri.):'.ll1\~ Dma
14-go lipca br. wybrano wspolrue KOll1il~t
Wspólzawodnictwa Pracy ora~ trzy ,sekcJe
Referat Karllo-Admilli.3tracyjny,
przy \ 3 dni aresztu za niepełnienie warty nocnej. antysanitarnych warunkach. SLa.nisława - organizacyjną, techniczną I wyl1~ko'vą.
Starostwie Powiatowym w Radomsku, uka- Józefa Kozakiewicza, administl'ato!'a niC'ru- Grzędziela, zam. we ,vsi Ci.;',:lwwic·}, gm. Współzawodnictwo obejmie wSZystkl'.l wyrał kilku obywateli, lekceważących sobie chomości. położonej w Radomsku, p 'zy uli- Ż,vt.no 500 zł gr7.ywn", ')0 zł kosztó • działy produkcyjne. ---: ~ięt''.lrnię, hal c m:;tprzepisy, a mianowicie: Igilacego Jaguści- cy Plac 3 Maja, Nr 2 - 500 zł grzywny, postf.'powania, z zamianą 11a ::; '~ni 1l1'eS"I,(li szynowe, apreturę. szlJfwTl1lę, 1'101J~OWl1lQ
ka, zam. w Radomsku, przy ul. Reymonta bO ·zł kos'Ztów postępowania, z zamianą na za skup i handeł nabiałem bez upraWni(~ll.
oparć politumi, monŁowl1lę krzeseł l
wyNr 12 - 500 zł grzywny, 50 zł kosztów :3 dni aresztu za utrzymywan:e posesji. w
(Kt.)
kO{lczalnię połysku.
. ..
.
postępowania, z zamianą na 3 dni areszt.u
Komitet zobowiązał Rię w na.Jbl!i;sz:;cli
za wybudowanie szopy drewnianej w Ramiesiącach przygotować wytyczne i iC!ri~Y
domsku, przy ul. Nowej Nr 43, bez zezwo- Zduri§ko 11'010
współzawodnictwa pracy, dla robc~'ll:\O'"
lenia. S1.aniąława Papierkowskiego, zam. we
zat.rudnionych \V wydzialach pomocmc:;ych,
wsi Łysiny, gm. Koniecpol - 2.000 zł.
H. nawet i gospodarczych.
. .
.
grzywny, 50 zł. kosztów postępowllnia, z
Jako cl.?icli 1'OZpoczQf.'iu tCSpO{Z(I !/"Jr.JI' i() l1'U
zamianą na 10 dni aresztu za to, że nie dopracy obrww 15-ty lipca br.
.
sl:trczył konia Straży Pożarnej.
Współzawodnictwo pracy w I'"llstW(,,,:cJ
Nie wszyscy mieszkańcy Zduńskiej Woli \ nicach i ~kierni~wicach. Otr7.ymała ona też
'Vładysława Witkowskiego, Zfl.Ill. we wsi wiedzieli o tym, że w ubiegły roku szkol- urządzema dla mternatu.
I!'abryce Mcbli. Giętych w Radomsku l'OLpJGomunice, gm. Dobryszyce 1.030 zł nym istniało na terenie ,ich inia~ta PańJ?o liceum uczęryzczać ma 300 słu~hac:z;y, częte zostało na zdrow.'ch podstawa~ll. Nagrzywny, 50 zł kosztów postępowania. z za- stwowe Liceum Pedagogiczne, ktorego wy- k~orzy rekr~tt9w~~ SIę b~dą Wvłączllle z ~y uczeni dO:5wiadczeniem marca br., kIedy to
mianą na 3 dni aresztu za niepo!'ządlo w kłady odbywały się w gmachu Szkoły Pow now robotl1lkow I chłopm\·.
pracy
organizow:mc
Ponad 8~ -ClU współzavvoclnictwo
piekarni. Stanisława Starosteckiego, zam. szechnej przy ul. Łaskiej. O liceum tym słpch~czy z klas ~tarszych pn:yb~dzH~ ze przez ówcze:;ncgo dyrektora bez iaktycznew Zakrzówku, gm. Radomsko - 1.000 zł
• . . er!" . . d '
hwili obecnei. zlikWldo:1'? J1e 7 0 Ll~eum w ~abJaIllcach .
go udziału mas l'obotnir.zych zeszł? na JnPgrzywny, 50 zł kosztów postępON3.,~a, z m0Vl;'1 ~lę ... osm e.l oPlerOt c m roku do
W dmu 12 bm wlZytował hCf'um Naczel- llowce biurokratyzmu l mcchamzmu, 1'0.'
nik IV Wydziału Ksztalcenia Nauczycieli boblicy-organizatorzy współzawodnictwa ], l]
!lamianą na 2 dni aresztu za niepłoml.!Ow:>. gdyz hceum to przechodz w ty
n!c wędlin, przeznaczonych do odspn;(~dflż.v. wła~~ego gmachu przy ul· Daszynsklego który zapowiedział poważne. sybsyd'ia dl~ cowego postanowili, ~e każdy p.ragnc.cy
. •
uczelni.
Władysława Majewskiego, zam. w H.adOln- Nr "'0.
udz ia ł w w3połzawodn 1 ctwlC PJ:c~y
Jest to piąta z kolei szkoła średnia w wziąć
. Szkoła została ]UZ zaopatrzona w m.cbl:
~ku. przy
-ul. Reymonta Nr 9 50\) zł
podpis,Zc zobowiązanie. Na sf.1Jach \'·Y\"··l~
oraz
wszełkie
przyrządy
naukowe
ze
zllkwl'
Zdullskiej
Woli.
a
pierwsza
tego
t.ypu
w
grzywny, 50 zł kosztów postęp'),vama, z
szone zostaną t.ablicc orientacyjne. na l~to
zamianą na 3 ruli aresztu za antysanHm'ny dowanych liceów pedagogicznych w Pabia- powiecie sieradżkim i laskim.
(Zch) rych widnieć będą nazwi:"ka przodu~1cycll
stlm posesji. Leokadię Zawisza, zam. we
we współzawodnictwie pracj"
,
wsi Kletni, gm. Dobryszyce - :WO zł grzyPostanowiono. że pierwszy etap wnpolz.,;wny, 50 zł kosztów postępowania. z zamia- Rowo UozoUliecha
woclrtictWil bęc1"ie nosił charakiel' wsp,'ll'!;l«
ną na 3 dni aresztu za nietrzymanie psa na
Kodnictwa międzyoddzialo'Nego - wo·.'męt:rz·
uwięzi. Antoniego Króla, zam. we wsi Silnego, w następnych ctCl.pach robollllcy weniczce, gm. Maluszyn - 1.000 zł grzywuy,
zwą do wspó1zawodnictwa inną Iabryk~
50 zł kosztów postępowania, z zal1lian~ na
Zdrowe dziecko - to przyszłość narOdU., dla dobra ludzkości.
mebli w kraju.
Aby jednak dziecko było zdrowe, trzeba
Na;lepiej postawione są punkty opieki
Cala klasa robotnicza Radomska, wszyscy uświadomieni społecznie obywat=:le z
roztoczy~ opiekę i nad matką. Rozumieją nad Ma:k.ą, i Dzi~'ckjem w Rawie i w No- najwyższą u'vagą, śledzą początki ruchu
to samo:::ządy terytorialne w rawskim, two wym MleSCle.
współzawodnic1-'va pra"" VI Państ'''owej "fi':Jrząc liczne punkt"'.· ot:ieki nad Matką i Dzie
W Nowym Mieście kosztem 60 milionów bryce Mebli Giętych, kt.órej zalo:;{a dala
.J
pierwsza t. zw. "dobry początek" wielkiej
c.kiem.
zł., które wyasygnowało Ministerstwo Zdro akcji współzawodnictwa pracy w naszyn1
W cllWili obecne; w powiecie jest ich wja, stworzony zostanie wkrótce wzorowy mieście. Życzymy im jak najlepszy::h osią
FABRYIH TKANU POWSTANĄ
9,
co
oczywiście nie zaspakaja wszystkich Ośrodek Zdrowia. W budynku tym mieścić gnięć na polu podniesienia ogólnego dobroNA WYBRZEZU
byLu kraju i własnych zarobków poprzez
potrzeb.
Pow ażną przeszkodą w otwieraniu się będi.ie przychodnia, klinika i ośrodek wielki ruch współzawodJJictwa pr<1cy. CzeMorskie Zakłady Rybne zamówiły w Danii
p.owych ośrodków jest brak lekarzy, a ra- leczniczy.,
.
kamy na naf:ladowców załogi Fnhr,,j,i. kll1urządzE:nia do pro~ukcji tranu jadalnego. Po
cze; uspołecznionych lekarzy, gdyż na
Poza tym wkr,')tce rozpoczną SiG prace rzy niewątpliwie znajdij. "i\, w~rr)rl I.'·i,;,k!>t::rowadzeniu tych urządzeń 'zostaną zorgani_ 12-tu znajdującye!';. się w powiecie rawo przy bu'10wie Domu Dziecka w Rawie oraz szych zakladów pracy n;:J~zego miasta.
zowane na Wybrz€>żu dwie potężne fabryki &kim zaledwie dwóch oddaje swą wiedzę w Gostyninie.
J
(Dz)
_fiN
MW
FA.ia
przetwórcm, po jednej: w Gdyni i Szczecinie.
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Opieka nad Matką i OzieckielD
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CHŁOPI

BUDUJ4,

SZKOŁY

Mieszkańcy
gminy Wojsławice w pow.
chełmskim
opodatkowali się na budowę

szkóL Składki w wysoJrości :l 00 zł z 1 ha
przeznaczono na remont starych i postawie
l1ie nowych budynków szkolnych.

SMIERC W TATRACH
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zawia
dornione zoet:tlo we wtorek wieczorem o wy
padku który nastąpił w okolicach Giewon
tu. W~słan:.l. l1atychmi~st ekipa dotarła o
godzillie 12-ej w nocy do miejsca wypadku!
31a żlebie Kirkora, gdzie zna.lazła zwłokI
ofiary katastrofy, ucznio Liceum Krako~
skiego, Bronisława , yójcika. Wybrał oJ? Slę
w przeddzień wypadku wraz z kolegamI kolejką na Kasprow v Wierch, !\lul-d przez Tur:
nię Myślenicką i Halp. F'ondral·.ową poszlI
na Giewont. Wypadek nastąpll w drodze
powrotnej.
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'Iv, nA WCA: Wojew. KomItet PPR w lM2:L Knml!et
Dzlt.ł OQłoszefl: ul. Piotrkowska 55, tel. 111-50. Konto

Prędko!

Redakcv)nv. Red. t Adm.

PKO VIl-1505.

Zakł.

Łódź,

Prędzej!

Plotrkowske 86

Gral. R. S. W. "Prasa",

Telefony: Rectaktor

Złodziej!

Nacz. 216-'.i..

Administracja nie przyjmuje
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TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Z powodu remontu W miesiąC1l lipcu te-

atr nieczynny.
TEATR POWSZECHNY

Teatr

W miesiącu

przed dZls'ejszym

lipcu nieczynny.

po~edynktem

DZiSiaj już niewiadomo po raz który, spot-,
kają się na torze helenowskim dwaj rtasi
jedyni rasowi sprinterzy Kupczak i Bek. Kto
maro lnreresuje się kolarstwem, temu z pe I{nr·~,:,ą ;uż z sa:nej prasy obrzydły te p: i ~dyfJ,~~ •. Wciąż tylko
Kup<:zak i PeK ' Be{ -.
Kupczak. Oczywiście. że woleliby"my, a"y
CI dwaj zacięci rywale nie walczyli tylk0 ze
s JJq ale na to nie ma rady. Tym dWJ:n nie
mQZ~ na razie n 'kt zagrozić. Zwy·.:;'!z·:a Bp.!· a
na m S,f7~dWdCh w Krakowie lVI·I';"i!. w
t:1Gz. d :Iza; LE; mniej "qroźny" n',z w Fodwawelskim Gr odzie". Janik 1 Janicki z Wrodawia, też nie robią widoc.:z.nych postępów,
'Warszawa od chwili, gdy straciła swe "Dynasy" przerzu.cila się wyłą-czrue na szosą i ni€'
posiada w chwili obecnej żadnego rasowego
torowca, - pozostali więc tylko Bek i KUJ>czak.
Ci dwaj "mohikanie" walczą tylko ze sobą
i tylko ich bezpośrednie spotkanie, może wywolać na widowni zainteresowanie . Chcielibyśmy w i ęc. aby organizatorzy o tym pamięta
li i n:e psuli tych bądż co bądź clek.awvch
pojedynków przez urządzanie czteroosobowYch

Teatr ..BAGATELA" PiotrkoW5ka 94o godz.. 20-ej koniec
przedst. 22-ga znakomita komedia Ludwika
Verneuill'a pt.
Dziś i codziennie

"MUSISZ BYC MOJĄ"
Kasa czynna przez cały dzień; tel. 272-70.
TEAnt KOMEDn MUZYCZNEJ ..LUTNIA"
Piotrkowska 243

Dziś i codz.. o godz. 19,15 .. ROSE-MARIE'·
romantyczna operetka w 7 obrazach _
Otto Helbacha. Urlzial bIerze 50 osób. _ Chót
- RF!let - OrkIestra. 81lety w-cześnlej do nabycIa w SpóldzlelDJ Artystów _ Plastyków _
Piotrkowska 102, 8 od gOdz. 17-ej w kasIe
te-,trn. W niedzielę kasa teatru crynna od '
godz. 11.
TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNIERZA
ul. DaszyńSkiego 34.
!).ziś o Jodz. 19,15 sztuka Maxwell Al!dersoIla "JOANNA Z LOTARYNGII" z Ireną Eicble
równa w roli tytułowej. Urlział biorą: St'inisław Bugajski, Stanisław Daczyński, Jerzy Du
l7.Yński, HalJn~ Głuszkównil Czesław Guzek,
'II/anda Jilkubinska, Jan'l5Z Jaroń, Michał Me-I
lina, Adam M:kołajewski, Tadeusz Schmidt,
Ewa Szurnańska i Ludwik Tatarski.
Reżyseria Erwina Axera, kompol!:ycja plalityczna Otto Axera.
Kasa czynna od 12-eJ, tel. 123-02.

fi nałów.
Każdy pobyt KUPGaka w ł.odzi trzeba tak

wykorzyscać. aby publkzncść miała maks.imum
emocji. Emocji tych będzie pozbawiona. gdy
w finale SPO'l<'! s i ę Kupczak z koalicją trzech
przypuśhny łodzian_
"7: d
.
ł dz'

~

. t kt
. tak roze b o .Iallle
, v' .a. .omo,
b'
k k :a"ycznle
w·
d b .
leg . a V
ra ow_aruno I o e rac

upgra J ą

Letni teatr "OSA". u\. ZachodnIa 43. 11'1. 14fl-09
Dziś ") godz. 19.45 "W OGRODZIE PRZY

POGODZIE". Ostatn'e dn-i. Wkrótce komedia
muzyczna pl. "Rozkoszna dziewczyna" l'!: H.
Makowską. W. Brzezińskm, T. Wolowskim i
"\Tl. Kwaskowskim w rolach głÓWnych.
ROZKOSZ
NA DZIEWCZYNA
TMtr "Osa" przygotowuje jedną z najle,szych komedii muzy,:znych świata, p. t.: "Rozkosma dziewczyna".
Do obecnego wystawien'a "Rozkosznej dziew
~y" w "Osie", kierownictwo teatru zaanga
zowało szereg nowych wybitnych sił aktorskich, które już odbywają próby pod reżyserlą
T. Wołowskiego.

inwencji Panowi .•1 ~
nowoiytnjJch

To i owa z

Łódzi

'N ;;cbotę dnia 17 bm. w sali Vidorii (ul.
Killllski-cgo 2) odl:iędzie się rewanżowy meCl
bokserski pomiędzy ósemkami Vktorii i Con{'ordIi IP lotrkówl. W ósemce Victorii walczyć
będ!.i e mistrz t.0o.zi Stefaniak, który został
przywrócony do praw zawodni a.
Poprzednie spotkanie tych drużyn o moralny
tyluł mistrza kI. B okręgu łódzkiego zakończy
lo się wynik iem remisowym 8:8.

a kogo

INII

Kupczak - Bek

rr: \.'"

Z hiJtoril

Igrzysk
Olimpilskich

jak najwięcej szans Jla ewentualny sukces,
'~,
co zresztą na t'lrZe lódzkim dla zamiejscowego kolarza nie jest samo przez się rzeczą łat
wą i n.ie można mieć
do nich o to żadnych
pretem;ji. Umiejętność taktycznego ro.zegrania wyścigu Jest wielką zaletą ra,90wego spnn
tera i odgrywa niemniejszą rolę od jego bez
względnej szybkości, jedna.k nie może to być
zwykłe przeszkadzanie innych, co u nas s:ę
niestety praktykuje.
Dzisiejiize zawody bedą dokończeniem tych,
którym na przeszkodzie stanął desz-cz i w który-cb organizatorzy, a wlaściwie komisja sę
dziowska, zadecydowała rozegrać finał czwór-'
kowy. Sądzimy jednak. że tym razem "panowie w białych czapkach" pójdą za głosem try
bun i nie pozbawią nas tym raZeJIl walki Kup I :'
czaka z Bekiem pierś w pierś i to w dwóch
albo trze<:h biegach finałowych.
Amsterdam 1928.
Dobrze byłoby również urozmakić nieco
program zawodów. Można byłoby z łatwością
nowożytne Igrzyska Olimpijskie TO zeto 'Uczynić przez wprowadzenie handicapów,
grane zo~tay w lD28 T.
W Amsterda.
w których mogliby startować kolarze słabsi, mie. Brala w nich udział dość liczna e~spedy'
a Więc licencja B. a nawet ,,kartowicze" otrzy cja polska. W Amsterdamie po raz pIerwszy
mując odpowiednie fory.
zdobyliśmy dwa złote medale. Jeden Z{I zbiór
Przed wojną dui.ą popularnością cieszyły s i ę poezji Wierzyliskiego, drugi zdobyła ~ rzucie
wyścigi z dwóch startów na dogon ienie. Roje- dyskiem Konopacka osiqgajqc odleglosć 39 m
dynk~ teg?, ~odza lU pomiędzy. doskoz:alym 62 cm.
..
.
.
"s.zteJerem
Lengem a kolar~.alJ1l zagramC7..IJYW lekkoa.lIetyce męskie] oSlągmęto wów'
mi. sprowadz~ły. na .. Dynasy tłumy pubiIcz- czas nilsl~puJąc.e . wy:ukl:
n05<:'1. DZISiaJ me mamy Langego, ale mamy
100 m . ·P. ~lll:ams (Kanilda) - 10.8
mnych l , tO w ŁodzI. TakI pOjedynek Piet~a200 m. P. V_dbam3 (Kanada) - 21,8
k'
W
·
·
k'
k
t
'
"
.dno
J R,. R'"
szews lego z
rzeSlllS I~, czy
oryms. z mm...
dIOU t'.! (USA) :-:- 4-t, 8
nych s.z ybszych szosowcow warszaw5kJ.ch z
uno m. D. G. A. Lowe (Anglia) - ~:51 ,8
pewnościa w'l bndzilby i w Łodzi nie mnh?js7<:!
I. S00 m. H. L. L.arva (Finlandia) - 3:53 .2
zaintereso w n:e od pojedynku Kupczaka z
50GO m. W. Ihtola (Finlandia) - 14:38
Bekiem.
10.000 m. P. Nurmi (Finlandia) - 30:18,8
Trochę inwencji panowie, a unikniemy gro110 pl. S, J. M. Atkir.son (Płd . Afryka) 14,8
żącego niebezpieczeństwa przesytu publi.d00 pl. Burghley (Anglial - 53,4
czności wciąż tymi ,.amerykanami" i wyśclgaKula J. Kuck (USA) -- 15.87
mi na 10 klm. dla .. kartowiczów".
(Kr.)
Oszczep E. H. Lundquist .- 66.60
Organizatorzy dzisie;szych
zawodów (ŁKS)
D ysk C. Houser (USA) - 47.32
komunikuiq, że bilety 1Ul poprzednie zawody
Skok w rial E. B. Har::lm (L;SA) - 7,13
nie dokorlczone wskutek delizCZU będą honoSkok wzwyż R. W. King (USA) - 1.94
rowane. Należy je tylko wymienić w k:J'lach
Tyc7ka S. W. Carr (USA) - 4.20
prty wejŚciu.
Dziesi ęc i obó j P. Yrjoelae (F'nlandia) 1.116 p.
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oWląze
Londynie

ADRIA - Z powodu remontu, kino nieczynne.
BAJKA - "Kulisy Wielkiej Rewii"
olski Kom ihet Ohmpijski podał już oficjal' BOKS: Kasperczak (w. musza), Baz_uk (w. I Ogólem ekipa zc:.wodni<:za liczyć będzi e 23
g'Jdz. 17,30, 20; w nie<k. 14,30.
ny skład naszej reprezentacji olimpijskiej. koguda). Antk;ewicz (w. piórkowa). Chychła osoby.
BAŁTYK "Postrach Mórz"_
RÓŻni się on nieco od podawanych poprzednio (w. półśredn i a) . KolczYllSki (w. ś r ednia), i Szy
I<.erownikami poszczególnych drużyn b~dą:
d.IT. Czesław Fol'yś
(lekkoatlet yka), prez!>!
GDYNIA - Kino nieczynne - na czas re- sk ła dów. A więc w lekkiej atletyce w Lon- mura (w. półcIężka). Ra~em 6 osób.
SZERMIERKA: dr. Nawrocki. Karw:cki, Za- B.~lewic.z (boks). Friedrkh (szermIerka) i Jemontu Program AkI, ualności przefties:ono d yn ie reprezentować nas będą:
Adamczyk (10-ciobójj, Glerut·to (10-c:obój) , czyk, Banaś, Fokt, Sobik i Wójcik. Razem 7 liński (kajakarstwo).
do k ina ,.Hel'·.
.
..,
Poza tym t. drużyną lekkoatletyczną pon ja,
HEL - Program aktualności kraj. . za r. Kużm.:c k.i (! O-ciobói). tornowski (kula). Waj's- osób .
l
g \ 'Mal'cmkleW1.cz (dysk) Nownkowa. (sko~ w
KAJAKARSTWO: . SobIeTal (Jedynki)' Matło dą: trener Grzesik i masażysta Sporny, a z plę
Nr 21,
dal). 1 Slnoradzka (oszczep). Razem 70sob.
ka 1 Jezewskl (dwo jkl). Razem 2 osoby.
ściarzami _ sędzia Zapłatka i trener Stamm.
HEL - .,Konik Garhusek"
MUZA - "RodZina Artamonowych".
Naczelną Radę dla Spraw Młodzi eży i Kultu
POLONIA - "Hosanna SIedmiU ''.SJężyców''
ry FIzycznej repre z entować będzie gen. Zarzyc
ki; Główny Urząd Kultury Fizycznej - Zd$tęp
godz. 16, 18.30. 21, niedź. 13.30.
ca dyrektora ppłk. Szemberg oraz szef Odd?ia
PR7,F.DW 1 0ŚNIE .. Młodość Maksyma"
lu Sportu - ppłk. Czarnik; Akademię WychoROBOTNIK - "Casablanca".
wania FizycznEgo -dyr. Al5.ademii płk. GórMiędzyrzeczu
ROMA - .. Plomień Nowego Orleanu", go:!z.
ny. delegowany na Kongres Kultury Fizycznej,
18, 20; w niedz. 16.
POZNAN ('01&sł. wł . ). W dniu 13 b. m. do końca miesiąca, przy czym w dniach który odbędzie się przed Olimpiadą w L,on-:lyREKORD - "Wieczna Ewa", godz. 18,30, 20.30; I nastąpiło oficjalne otwarcie pięściarskiego
28-29,
odbędą się przedboje i ćwierćfinały niQ. Z ramieni,a PKOL pojedzie do Londynu
w niedz. 16,30.
STYLOWY .. Zagubione dni"; godz. 15, obozu wyszkoleniowego dla juniorów w mistrzowstw Polski w Międzyrzeczu. Pół inż. Przeworski.
Międzyrzeczu na Ziemi
Lubuskiej. Obóz finały i finały rozegrane zostaną w Pozna. Liczba 5-ciu "oficielów" z uwagi na to. że w
18,30, 21; w niedz. 13.30.
~romadził 84 juniorów z całej Polski we niu w dniach 31 lipca i 1 sierpnia b.r.
czasie Olimpiady odbędzie s i ę około 12 k'ln~WIT "Carrie klamis"
Na podstawie mistrzostw wyłoniona zo- gresów różnych dziedzin sportu - nie jest
TATRY (w ogrodzie) "Gasnącv płomień" . wszystkich klltegoriach.
god'l. 16, 18,30, 21; w niedz_ 13.30.
Głóvmym trenerem obozu jest ob. Mi- stanie reprezentancyjna "ósemka",
która wcałe wysoka. Ekipa dz.ennlkarska i;kładać
TĘCZA "Błyskawi<:a"; godz. 17, 19, 21; w zerski z Warszawy.
który ma do pomocy w dn1u 22 sierpnia rozegra we Wrocławiu s i ę \Jędz!€' z 8-m iu osób.
niedz. 15.
Ogólna liczba osób w y jeżdżających 'Wynosi
trenerów Majchrzyckiego, Tlllińskiego i spotkanie międzypaństwowe z reprezentaWISŁA "M\'iorlia ser,:". godz. 16, 18,30, 21; Wolniakowskiego z Poznania. Obóz potrwa cją juniorów Czechoslowacji.
1\3 osoby.
w niedz. 13,30
WŁOKNIARZ "Melodia Ser-c", god'l. 15,30,
I
18, 20.30. w niedz. 13.
WOLNOŚC "Postrach Mórz" 15, 17.30, 20,
S!3snICY
w niedz. 12.30.
~
W niedzielę dnia 18
ę
lipca br," zgodnie z kalendarzem
~portowym, na
usłyszymy
o chw :lt obecnej na Ogólnopolskie Ig rz yska Włókniarzy wplynęly następu j ące Lgł'l.
pOleCelIe Pols ki ego Zw.
Program na PIĄTEK Hi LIPCA 1948 r.
~z en i d: lekkoatletyka męska 203 osoby, ż p.11ska - 103, koszykówka męska - 1$
. Y.
Kol a rl'k iego _ Wrocław
12.04 Dzennik. 12.20 Utwory wiolonczelowe.
druży n. koszykówka kobieca 6 drl1ż y [l. siatkówka męska - 14 drużyn. SIatkówka
_
"ki O k ręg o wy Związek
12.45 Po r adnik dla ws i. 1300 Muzyka obiado- .
zeliska - 11 , szczypiorniak męski - 6 ;:espołów. zeński - 4. Do zawodów pływa,"k ; ,h
~
.",'.! Knl a ro;;Kl o.r qJn izuje na
wa . 13.45 Igor S trawiński. 14.30 (Ł) Z M-siej-!
z głoslio s i ę 84 zaw<Jdnlków i 36 zawodmczek.
..~
allto~t r ad z 'e w yśn q 570sz~j prasy. 14.35 (Łl Muz yka obiadowa (płyty) . '1
Do wyścigu kolarskiego na 100 !dm - 26 kolarzy. nil 50 klm. - 30. w Łen . sie
sowy o tytuł Mistrza PolskI na ro k' 1948 ,na
męsk i m 12, w pięściarstwie - 96 zaw0dllikow. w gImnas tyce bez przyrządów dystans ie 180 km.
15.05 (t) ''''·iadomości sportowe. 15.10 (Łl "Z
dziedz iny RadiotechnIki". 15.20 (Ł) Interludium I
1000 osób.
Po rozegraniu wspomnian ego WySClgU zoz płyt. 15.30, Chrońmv przyrodę ojczystą" ·
stanie ustalona ,eprezen!acja szosowa Polski
W piłkarsk i m turnieju weźmie udzi~ł 22 drużyny. Igrzyska Włókniarzy stimowić
15.45 Kwadrans muzyki lekkiej. 16.00 Dzitm tk.
będą el :mlnac je do I Ogólnopolskkh Tgrzysk ZW i ązków Zawodowych w Warszawi.e. Zw.
na Mistrzostwa Swiata do Amsterdamu, wo16.30 Muzyka. 16.45 Audycja dla chorych w I
Zaw. Włókniarzy przewiduje zorgan,~:lwanie obozu treningowego dla zawodników, któbec czego należy oczekiwać na sta rcie wszystoprac. ks. M. Rękasa. 17.00 .. Jacek płYnIe do!
rzy na 12,;lyskach zajmą pierwsze i draiJlo ·n ;" :sca.
kkh -czołowych zawodn ików krilju, którzy stomorza". 17.15 Koncert dla przodowników pra-I
czą na trasie zacięty pojedynek o zaszczytny
cy. 18.00 "Mówi Wystawa Ziem Odzyskanvch" . I
tytuł Mistrza Polski i prawo rep rezentowan.i a
18.05 "W rytmie tanecznym". 19.00 ..Służba ~
kra hl na M I"'tf?ostwa,h Św i ata.
Pols-ce". 19.10 PrzE'riwws kil zaniil do lec7. ell 18 I
Z gło"'zenB wraz z wp Isem po z ł :no od za,
uzdrowl('k r l'wego". 19.1 S Piotr CT.ajkowt'iki wodnIka, Kluby winny przes y ła ć d·J W rnclaw,
.. Eugeniusz Onf'gin". 21.00 Muzyka taneczna
sk i eąo
Okręgoweq<1
ZW1d?k ll 1(·, lar"k;ego,
(płyty). 21.30 Dziennik. 22.00 Muzyka taneczWrocław. Kościuszki 51.
któ ry j ednocześn i e
aresztują ł'ia~ych
grę
na. 22 .45 (Ł) Kon-cert żvczeń. 22.58 IŁ) Omów.
zajmuje się zakwateHlwaniem zawodników zaKażdy
medal
ma
dwie
strony.
Nie
zaw~ze',
wany
zo~tał
w
parku
miejskim
przez
Zwią.zek
progr. lok. na jutro. 23.00 Ostatnie w i adomości
m i ejscowych.
23.10 Muzvka taneczna (płyty). 23.20 Proqram jl'dnak j ed na strona jest tak pi~klla ; miła dla ro~tępowej ł-lołdzieży stanu Maryland.
okajak
strona.
odwrotna.
Podobnie
jPRt
ze
A
re~ztowalli,
których
zwolniono
następnIe
na iutm . 23.30 Zaknń rz €'nie iJldycji i Hymn.
gportem IV n:;Ą. Z jedn~j strony podoba . lą Rię za kauc.ią - staną przed Rądem za "niewłaści
nam wyli; ki spo r tow~, ów amerykań~kich _ " we aaeho" ani<," i opór władzy.
opuśc' la Amn ykę
z dl'ugi~j strony w sporcie amel'~'kańskim guie·
Rzecznik Tl'zeciea .Partii stanu Maryland
ŹdZl się kOJ'up<'jB, gang-stE'fRtwo, nie liczenie się oświadczył, że aresztowanie ucz€'Btnik6w turNOWY
JORK
(obsl. wł.) - Na pokładzie liDZIS PREMIERAI
ze zdrowiem i żY"iem z.awodnika. Dopełnia za! nipju jeRt ja~krawym pogwałcenlem konstytll- niowca "America" wypłynęło w środę, do Lon
16.7 48 r. - 22.7 48 r.
minry tej ciemnej strony - pogwałe e nie wszel- ('ji amerykańskiej.
dynu 260-du zawodników. stanowiących część
kich praw prawń.ziwej demokracji i człowieJak wiadomo, .Murzy110m w USA nie wolno amerykańskiej ekipy olimpijskiej.
rzeń stwa. Oto ia~kraw.1' l'r zykład tej nierelda- również grać w golf .. i koszykówkę. Mogą się
Repr<i!zentacja USA' na Olimp i ad ę ekła(jJać
Olowanej strony sportu w UBA.
natomiast b"k~o\Vać - bo 81} atrakcją. i "kasą.'· się będzie ogółem z 431 zaw<1nn' kńw i zawadPohcja. w Baltimore are~ztowała nh'dawno rlla żą.rlnvcb wrażeń ajnl,esów. "Demokratyez- n:czek. Część z nich przyb y ła do Anglii wo:r.e
24 białych i czarnych rod zarzutem przekro- nv" kraj
l:!:,l zie sport jest prz~... ijejem bia- ~ n i e j, ostatnia zaś oruna llrzyjedzi e w termInie
P.KF. 29·48
SZCZECIN
r zenia ustaw micJ~1
przez wspOlny udzIar IY.ch - ~ to W. dodatku dobrze IYtuowan,Ych ... póżnlejszy~1l'
PAPROCIE
RADOiNE SWI~TA
W. turnieju tenlsovm, Turniej ten J;orianizO1>-023528
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