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Mfmo nfesłychanegó terroru fas.z ystów ateńskich
- wojska Markosa osiqgajq nowe sukcesy
Ofensywa Sophulisa

spaliła

na panewce

RZYM (PAP.). Agencja Elefterl Elfa.da do.
Inne oddziały armi demokratycznej ostrze
nosi, że grecka armia demokratyczna przeja· Uwały z możdzierz.y i miotac?.y min bazę lowia wzmożon~ działalność w połud.niowo.-za. tniczą wojsk ateńskich w Sade!, niedaleko
chodniej części Macedonii, w okolicy miast Salonik.
Tsotilion i Grevena. Wojska gen. Markosa ?.a·
RZYM ('PAT) - Rozgłośnia Wo~~ej Grecji
atak<YWaly :z ikiiJku &tron mia-sto Gr-evena. Wailki naidala oświadczenie miinistra SJPiaiwied.Jiwo~ci
w tym rejcnie trwają w dalszym ciągu.
greckiego rżądu demoikrait)'(:Zlllego, Po<Tfiro.ge-

PRAGA (PAP) - W lrodę po połudn~u mi·
ruster '1>!fl'W za.gmnlcznych Czech03łowacjt -

Posiedzenie Rady

Państwa

ni.sa, . w s;prawie masowych ~eik.ucji , dokonywa.nyc.h przez fa.szystows.Jc.i reżim ateński na
b. czlOOJkach ruchu oporu.
Dema6ikując cynicz.ne
twlerdzern.ia reżi,mu
ateń&kiego,
jalkoby roz.strzeliwaru nie by'li
członkaimi ruchu oporu, lecz , 1przestępcami" ,
5.kaza.nyml legalnie przez sądy greckie, mini·
ster Porfirogenis oświadczył: „Wiadomo, że
patriotów greckich sądzili sędziowie. nałerź:ą·
cy do stroillI!.ictw ultrareaikcyijrny>ah. Rz;\d aiteń
ski postarał się o to, by zaiwcza&u UIS11'114Ć z Sil·
downictwa wszyistkich ludzi ucz.ciW)'(:h i bez·
stronnych. Wyroki greckich try·bunatów faszy·
stoWISkich są w całym tego słowa maczaniu
parodią sprawiedliwości".

WARSZAWA PAP. - Dnia. 12 bm. od.było
się pod pr.zewodniotwmn Prezy.denita. R. P. .kolejne po&iedzenie Rady Państwa, n.a którym
ait
d . B.
K
r
rozp rywano &prawo 71 anie mra
ontro. 1 z
badania 2:amk1nięci11 rac1hu.I!Jków państwow)'(:h
za okree od dinia 22 11,p<:.a. 19.(4 r. do 31 mar·
ca 1945 r.

Rada Państwa Z'!lleciła dla Bi1UTaK01n'troliprzed
W iJmej aud)'(:ji radio5tacja Wolin.ej Grecii
dr Vladimir Cfomentts Ol'aJI minister komllni·
stawienie powyilsz~o tprawozdania Sejmowi podała szereg wia,domości o ro=iarach ikrwa·
kac/i - AJCJ' Pelr Wyj echali •• Pragi do War •
Ustawodawc-zemu z wn:i-0skii!tlll o udzielenie wego te.r~oru w Grecji.
Od czerwca 1947 roku do chwiJi olbecnej, na
szawy.
rządowi
ab8ClLJtorium. Sprawozdainie Biura
Mfai.il!trówl Olementisowl toW&IZyuy w poKon.troili posiada charakter dokumentu Msto- podstawie wyroków sądów wojenrnych, roz·
dróży jego małżolOJca. Wun: z mini&trami wy·
rycznego, obrazującego okres budowa.nia de· strzelano ponad 1.600 patriotów greckich. W
jech,ał pmedsta.wiciel c.zechosłowaclkiego MSZ
mokratycznych podstaw państwowości poi· tym samym okresie czasu właidze monarchi·
- Hajdu. oraz sek.retan:e -oso'biści mitn.istrów.
~kie/.
styczne i różne organizacje fasrzyistows.kie, po·
11-1111-1111-1111-1111-i111-1111-1111-1111-1111-1 n1_1_1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-111 1-11n-1111-n pieraine przez reżim ateński, 29ładziły około 10
. tysięcy osób, wśród których było wie11e lk:obiet
i dzieci. Odbyły 6ię także masowe egzekucje
we wszystkich więzie.niaoh i o:baz.ach koru::entracyjnych. W chwili obecnej olkolo 25 ty\Się
cy patriotów greckich znajduj.e &ię w więżie
nia>tl), a o:koło 45 tysięcy znajduje się w obo·
państwa żydowskiefł'o
.·sobote
v,ach ko.ncentracyjnych i w obozach dla deipor·
· LONDYN (PAP). Jak nodosi & J'erozol.imy I
W środę rano ro?.poczęło 8ię posiedv.enie tydowsklego • eh~ wycaśnlęcła brytyj. towanych na 'wyispach. Wśród uwięzion)'(:h
Agencja Reutera, oddzlaJy ~ona Arabskie- Żydowskiej Rady Narodowej, Na posiedzeniu słdeco mandatu w nocy z H na 15 maja.
i deportowan)'(:h jest przeszło 5 ty\sięcy kobiet.
l'O króla Trant!jordanit Abdulla.ha zaatakowa. tym, któremu przewodnicz:ył Shertok, ma zaPaństwo żydows1."i,e będzie nosiło ofłcjalnl\
RZYM PAP. - Agencja Elwterl Ellada 'J)O·
ły w środę rano ł osiedla łydowskłe ·w rejonie paść of!;cJalna decyzja o proklama-eji państwa nazwę: Izrael.
daje, że w Atenach odbyła się narada wojen·
Kfar-Et.zion na drodze pomiędzy Betleem a
na z udzia~em szefów a.rmii fasz'Y51lo'W'6.kiej.
Hebron.
SofuJi.sa i 1'.saldari6·a, •zefa ameryfltańslkiej mi
sji wojskowej vam. Fleeta i aingieloS!kiego ge·
Wiado~oś~ ta zo&tała podana oficjalnie
nerała Paw.
przez :r?.ecznika organizacji Haganah.
Przedstawiciel amerytka~ oświadczył, te
Oddzia~ arabskie WI>rowadziły do walki
fest niezadowolonym z przebiegu „wielkiej O·
tamochody pancerne oraz znaczne ilości pielensywy wi.ose.nnej". Armia dowiodła· raz fe·
choty, uzbrojonej w broń automatyczną. WARSZAW A PAP. - Zarziid stołeczny i wo I stały ustalone ostatecznie tra.kiatem poczdam szcze - oświadczył van Fleet, :że nie potra/1
Również kolonia żydowska K.far-Darom u. jewódzkl Stroruiict'Wa Pracy, poddając głębo· .~kim. List ten godzi w interesy wszystkich
zadać decydującego ciosu oddziałom Markosa.
atakowana została przez: oddziały arabskie. - kiej analizie treść ora~ int~ncje fa11u papie· Polaków! a ~ięc ,1 kat-0/ików, a~ooowiących 1:1:11 1111~•. u11111111 1111111:1111 111 1111 111 111n 111 1111 11111111 1 11111111 1u111ro1~um 1111111J111tn1111u11111111au1:11111n
olbrzymią
w1ększ-0sć
n.a.rodu
polskiego.
Krat-Darom jest osiedlem żydowskim, poł0skiego do bisikupów niemieckich, powziął na·
Zarząd stołecziny i wojewódzki s1twierdza,
tonym na południu Palestyny w pobliżu gras' t~Uil\Clł uchwalę:
że katoli·cy po.Jscy w sprnwach wiary kierować
nicy egipskiej. ·
„Zarząd stołecMy J wofewód'Zki Str01111/ctwa się będą · za.sadami wyznawanymi i głoszonymi
PARYŻ PAP. Wedlug doniesień agencji
Oficjane źródła żydow~k.:~ donoszą, że o Pracy stwierdza, że list pasterski papieża d-0 przez kościół katolicki, w sprawach polityki
września lk:rólowa
północy z wtorku na środę oddziały ar;i.bsk.ie biskupów niemiookkh, je-st wymierzo·n y prze· obowiązuje Ich polska racja stanu, którą re· AFP z Hagi na 'J)Oczątku
holenderska Willhe'Lmina aibdy«mje IM rzecz
zerwały układ o zawies~niu broni w Jero· ciwko granicom P!>Tski na zachodzie, które Z-O· prezen_tuje rząd polski."
swej córki, księżniczki Ju1liallllly.
mlim.le, atakując . posterunki żydowskie na
południow0-?.achodnim przedmieściu miasta
Nekor-Hayim.
Oficjalny komunikat angiel~, wydany '
Jerozolimie, !lltwierdza, że mandat brytyjski
nad Palestyną zakończy się o północy 1 dnia
Ił na 15 maja. Ewakuacja brytyjskich oddzia.
łów wojskowych z Jerozolimy rozpocznie $ię
WASZYNGTON PAP. Sekretarz stanu\ amerykań5ko • radziockkh. „NależałJ przed·
NOWY JORK, (RAP). - Henry Wallace
w piątek 14 maja.
Marshall z.łożył na konferencji prasowej oś- stawić rządo-vń radzieckiemu - powi ediiał wystosował list otwarty do generalissimusa
Wysoki kom~arz brytyjski &ir Allan Cun. wia.dczenie, w którym zaznaczył, że <'elem Marshall - różnicę między treŚCll\ tych OŚ· Stalina stwierdzający, że wymiana not mię
ningham opuści Ha:fę w sobot~ 15 maja na noty werbalnej złożonej mini&trowi Mołoto· wi adczeń, a określonym s-tanow1s:c iem rządu
wowi było wyjaśnienie rządowi rdrJiiediemu , amerykańskiego, które nie uległo zmh n:a."
dzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Rapokładzie krążownika „Euryals".
podstawowych wytycm)'(:h pol;tjki ameryk'3ń
Następnie Marshall oznajmił, że rząd ame· dzieckim przyjęta została z radością przez caWe wtorek wieczorem przybył samolotem skiej.
rykańs.Jc.i nie rozpocznie mkow1ń dwu6tron- ły świat.
z Nowego Jo:"lru do Tel Awiwu dyrektor deMa1'61hall stwierdził. te w Stan 11.cn Zjednr,- nych ze ,Zw i ązkiem Ra<izieokim. Uzati'tdn i ając
W liście tym domaga się aby zwołana zo·
partamentu politycmego Agencji .żydowskiej CZ<>111ych wygłMza się wii!'le rozma:tyd y:n1e· ~o stanowisko se!k.re~rz 6.tain.u U~Ą. podkreś.Jil, stała konferencja
na której podjęta zostanie
1
Shertok.
mówień i o~wiadczeń.
na tem11t sto-sunków ze rząd ame.rykanoik1 me zam1e.rza w clwu- akcja ceiem zakończenia tzw. ?.im.nej wojny

I

·Wojska'

transjordańskie

w Palestynie

nastqot w

Proklamacja

15 maja r.b.

SJronnictwo Pracy o liście

papieża

· wystosowanym do biskupów n· emieckich

Wilhelmina abdykuje

Po wymianie not między USA i ZSRR
Oświadczen:e

Trumana i Marshalla. -

s~~nych ro~wmitth

Wystąpienie

.~maw~ć za~~id

Fl•asko konferenc1••1 paneurope1•sk1•e1• dot~~~h~d~J~h ;1~~w~

--------------------------------------

MOSKW A PAP. - Donosząc o 'Zamkn i ęciu
obrad konferencJ'f „Sta11ów z1·e<:inoczo.nych Eu
ropy" w Hadze, ag'en<:J'a ·TASS ""'daJ'e, iż przy
... jęto wn iosek powołania do życia „europejskie
go ośro.dka kulturalnego", oraz rezolucję po·
Jilycz.nq J

gospodarczą.

Koml. tet

poliot)'(:my

d

opracowal

rezolucję,

omagającii i;ię zwołąnia „zgromadzenia euro-

pej&k.ieg'o", w skład któ,rego wejść mają dele·
gaci ~tw iprzyist~ującycli. do noiwo organl·
ZOW<m)'(:h ,,Stanów
Zjednoa:on"'{Ch Europy".

i na oi;tatnim posiedzeniu plenarnym św 1 a'd• ur:zesrnicy
.... .
k on f erenc ff, zd a1ąc
·
czy, ze
so bi'e
z·1edno ClO nyc h
sprawę, rz pro f ekl „ St an 6 w
Europy" nle znajdzie aprobaty szerokich maa
ludnoścl, starali aię wszelkimi siłami 11111knqć

Prezydetnt Tru·
man ośw i adczył, że ceilem noty werba·lnej rzą·
du amerykańsk i ego . 6kierowa.nej do ZSRR, by.
ło w y jaśn i en i e . że Stany Zjednoczone nie ży·
· wroqw
· h am· agr&.;ywnyc h zamiarow
· •
w1ą
wo„„ee związ
· k u Ra d zie<:
· k 1e90.
.
RównoczeŚlll i e prezydent Truman podkreś·
li!, że n01ta amerykilńs.ka n ie omacza zwrotu
w dotychcza~;owe,j polityce Stainów Zjedno-czo.
-'ny<.dl.

Wall ce•a w Ił. Jorku

i

~~wnie~ »W~ku ~kaju~

NOWY JORK (RAP) - Wczoraj wieczorem
odbył się w Nowyim Jorlcu wiec, na którym
pr.zemawial Hemy WaHace. W związku z wymian'! not między Stanami Zjednoczonym!
a
Zw1ązk itl'ffi Raodzieckim Wallace wyraził nadzieję,
te są w stanie podjąć od·
. d że. mocarstwa.
k

powi e nie roki, celem położenia kresu n.a,piętej sytuacji I zagwarantowania długotrw11lego
poddania projektów pod glosowanie opinii pu
pokoju. Głównym warunkiem pokoju - O·
.
I·
bi1czne
świadczył Wallace fest powszechnP rozbrofenie, zaniechanie produkcji środków n/sz~zy:1"~4.Wtwó.i"lf§fWthttdW.i™'_.,.~„\'1~$~'Hm'i11nf1~i~ł™r~ cielskich, wstrzymanie eksportu broni l r~"obon
· dna wymiana handlu. WaJJace zaatakował na·
~
stępnie reakcyjnych polityków, którzy hamu1u postęp 1 stoją llcr prz eszkodzie w u trwaleniu
::
-...
pokoju na świecle.
'
WASZYNGTON (PAP) - Departame'Jllt &ta.·
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Wzrost

skarbnik SN zeznaie przed Sąde
[e i z - nfówny
li
.WARSZAWA (PAP)I- Na wstępie piątego Iszc.nia e;um budżetowych na orgamizacje w<-j· członka prezydium - Sw!e:tewsk!ego.
Po ro1lJ>aLrzen!u wnio.sk&w dowodoW}"Ch
łłaJ'du

·
dnia rozprawy przeciwko członkom :n:ielegal- skowe SN?
06karl.O'Ily potwierdza swe zemaill!a w śledznego Stronn.ict~a Naro.~owego, ~ąd ;I>f2!-Stąpil
lwie że kierownik NZ\V, ,Stefan" 7t!'żądal
do prza;łuchama osk. Lecha Hajdnk1eWJcza.
Hajdukiewicz przyznał 6ię <Io w~y c~ęśdo- ł pod~yżtize.nia budżetu, poni~waż mia! zamiar
wo. Z dany.eh biograi1cznych. wynika, ze .był 1kompletowaś na nowo organizację po o!>taton J~zcz~ za czas.o~ akadem1ck1ch„czlonk1em nich aresztowaniach.
\V związku z dalszymi pytaniami proku:a„M~odz1ez Wszcx:hpolsk:a , a od. roorgan1zaCJi
1 3
fora, Hajdukiewicz przyznał się do udzialu w
.
tu 9 5 członkie.m SN.
. Po ~YZ:"'olem~ lfl:Z'}llStąpił do do pracy kan- wydaniu wyroku śminci na „nielojalnego"

I

gp~racyjne!, iprzyJ~~Jąc propozy~Ję Ma.tlac~ow-

I 11-

sk1ego, lktory wyiezdzał za granicti. Os.karzony
tylko
że był rzekomo
tłumaczy się jednak,
wyd~ia~ ~rga,ni„tyt~larnym" !kiernwniki.em
zacyjnego prezydmm SN, przy-znaie się Jednak
do udziału w zebrania.eh prezydium.

Według zeznań Hajdukiewicza, w okre<Sle,
kiedy kasa stroinnictwa ~07 o~tawała je6ZCze
Pli:I nadzor.em M1chalowsk1ego i ~atlachow5k1ego, udzieola'no często „poz)l'Czek czlonJrnm
SN :na ich pry•watne potneby. Hajdukiewicz
6tw!erdz.ił, że póżniej sumy te zdołano odebrać
.
tylko w znikomej ·części.
Oskarżony podobnie, jak inni Wstpóloskarżeni, szeroko opowiada o kontrowersjach między Marszewskim a pozostałymi człoukami
prezydium.
Kończąc swe wyjaśnienia Hajdukiewicz oświadczył, że już na pewien czas przed arersztowaniem mial zamiar wyco.fać 15 ię z pracy
konspiracyjnej 1 że Jeśli dzisia i Jest Jeszcze
ktos w konspiracji, powinien Ją natychmiast

porzucić.

Odpowiadając na dals.ze pytania oskariony
11twierdził, ie SN w kraju uważało za swe kierownictwo władze :naczelne stronnktwa, prze-

.bywająte na. emigracji.
Ekspozyturami rządu londyńskiego

w kraju, według słów oskarżonego, były tzw. dele46
riatury, które zorganizował Sojka w r. 19. ·
Organizowanie delegatur przeprowadz<1l Sojka
·w tym <Samym czasie, kiedy reorganizował
Stronnictwo Narodowe. W skla,d delegatury
weszło wielu czlonków SN.
\V związku ze sprzecznościami w zeznaniach Hajdukiewicza, zostają odczytane wyj t.ki z protokółów śledztwa, podczas którego
Hajdukiewicz zeznał, że celem delegatur było

l

Sojka zorganizował równlM l'!ieć 11\CW.)ści
-i zagranicą. Kierownikiem łitcZ111ośc! miał 'ZOstać 1początko·wo 06k. Madńi;ki, ale na ~Jrnte.k ł
w~wnętrznvch %atar~ów, ikiewwnictwo po.
wierzono Marszewskiemu.
P k Lityn'ski· - Jaikl b,,., """"'Ód podwv-71
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o stosunkach w Polsce
zbieranie
1 przekazywanie ich do Londynu oraz .szerzenia w kraju propagancW w duchu „onentacjl'
Iondyńsk!ej".

·

1111 -

1111 -

1111 -

I następnego.
1111 -

1111 -

Wystąplffl!le tow. Cyrankiewicza oraz artyk•tł tow. Wiesława spotkały się z entui.jasl)"Cznym przyjęciem wśród członków obu
pRrlil I be7parlyjnych robolników Jód7.klch.
Najlepszym tego wyraz m jest akcja pieiwsz.o
majowa, w której dominującym zagadnieniem
stała się sprawa jedności organicznej PPR i
PPS.
Wspólne przedmajowe zebrania PPS i PPR
~lały się zapowiedzią wielkiej mobillzach sił
obu partii za jednością przeciwko prawicy.
Zebrania te przyczyniły się do wielkiej popularyzacJt w masach robotniczych idei Jedności organicznej obu partli, budowy Wspólnego
Domu. Kampania ta zaktywizowała czlonltów
obu partii, oraz skuplla masy bezpartyjne
wokół zadań wal!<i 0 plan trzyletni 1 jedno ć
klasy robotniczej. Wiele załóg fabrycznych
przyjęło zobowią.zanie przedterminowego wy~
konania planów produkcyjnych. Masowa 1 bojowa, jak nigdy dotąd manifestacja klasy robotniczej Łodzi 1 Maja zadokumentowała, że
klasa robotnlC'la pragnie jedności organiczne},
pragnie zbudowania jednej potężnej partii Polsklej klasy robotniczej.
Hasła dalszego rozwoju ruchu przodownlctwa praąr, hasła przedterminowego wykonania
planu gospodarCLego, które rozbrzmiewały w
podkreśJlły, że PPR-owcy,
demonstracji,
PPS-owcy t be:r.partyjnj rozumieją, że nowa
partia będ:zle miała więcej siły I potrall wTaz
z całym narodem jeszcze lepiej, szybciej 1
sprawniej budować Polskę Lud9wą. Polskę nienleżną gospodarczo, Polskę dobrobytu dla lud:r.i pracy.
Łódzki Komlwt PPR stwierdza, te t-majowy
potężny przegląd sił 1 demonstracfn twórczych
jednościowych nastrojów klasy robotniczej
stawia przed całą organizacją Mdzką. zadanie
pełnej mobilizacji do jak najszybszego zrealizowania jedno§ci organicznej obu partii na
gruncie wspi11nej ideologii marksistowskiej.
w· serdecznej atmosferze braterskleJ w~ólpracy PPR i PPS na wszystkich &Zczeblach organlzacji, we wszystkich organizacjach ma-

"".yniosły około 12 milionów złotych.
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1948 r.
R zoluc·a Plen11m Ko ·11etu to• dzkiego PPR z dnia 10 maia
•

~rz.ybyprzezHaJdukie·
reorga111.izacji
r. 1946 Sojkę,
gran:cy ·w stronnictwa.
legoPozut
wicz wszedł również w 6klad mowego prezydium w charakterze Głównego Skarbnika SN.
\V dalszym ciągu zezna11 oskarżony przed6fawil tok 1Pr1!lcy w wydziale skarbowym i;tronnictwa. W chwili objęda przez niego funt;cji
w kasie było około 2 i]"Sięcy dolarów l pewna
f;UJni5 w złoly<:h. Zrn gran;cy otrzymał oskarżony 1000 dolarów, a raz 14 .000 dolarów. Od
ks. Matusa oskarżony otrzymał 3 tysiące dolarów i z ·innego je.ozcze żró<lla 6 tysięcy dolarów, od Sojki - 8 tys:ęcy dol. i od inmego
emi~ariusza - 10 tysięcy dolarów, od Dziubeckiego - 7 tysięcy dolarów. Ws:z:ystko Io
w ciągu 1946 roku. Wydatki w tym okresie

wiadomości

1111

!Prokuratora. i obrony, Sąd odczyta.I protokóły
zeznań świadków Ro6zk.ow&k!ego, Zawarlzm&kiego i Marszewskiego.
odczyitaniu protokółów, dotyczących
p0
wywiadowczej działalnośd Stronnictwa Narodowego oraz jego łącu1 o~i z ośrodkami z~granionymi - Sąd zarządził przerwę do dnia

ezr ocia w Angri

brytyj<Skim
LONDYN (PAP) - W
trwają w dal&zym ciqgu re<lu'k.cje robotników.
Dziennik „Daily Telegraph" pisze w %W'ląz·
W6kutek kookurencji
.ku z tym zjawi-skiem,
towarów amerykai!;;kich, w. wielu gelęztach
przemysłu bryityjskiego zaryso'WUje 15lfł 011t.ry
kryzys. Przede wszystkim ma to mieJ~e ..,,
przemyśle reidiowym, gdzie wielu pnedllę
biorców musiało zamknqć fabry!lti i zwolnić
robotników. Dzle11i.nik ,,Ne<Ws Chronlcle" do·
:nosi z. Ma111chesteru, że &prawa wzrooStu bezro·
bocia w !Przemyśle metalowym• będzie oma·
wiana na organizowanych w całym kraju konfer?ncj~ch przedsiębiorców i przedstavricieli
Zw1ązkow Zawodowych.

~

sojuszu

V
li

eh, postępować będzie dzieło :zbliżenia
obu partit.
Komitety współpracy powJnny stać się organ~f planowej, systematy<'Znej W&l>ólnej roboty, obejmującej wszystkie sprawy I zagadnienia danego terenu. Komitety ws-półpracy po
winny stać się kuźnłą jdeowego :r:bllł.enla człon
ków obydwu organizacji. Członkowie PPR i
PPS w Komitetach współpracy w pebtt odpowiadają za ideowe :r:blłżenłe, :r;a konkretni\
pracę członków, tak Jednej, ja.k f drugiej organizacjL
Jednym z taklcli konkretnych głównych :r:aKomitetów
dań organlzacyjno-polltycznych
Współpracy powinna być akcja 2.blórkl na budowę Wspólnego Domu Zjednoczonej Partll
klasy robotniczej. Koonitety Wspó~ncy powln
ny w tej nkcjl dotrzeć do każdego członka
PPR I PPS, tak, aby ta akcja wpłynęła na
wuost uświadomienia politycznego 1 dojnakaidego PPR-owca I
ideologlC"Lnej
łości
PPS-owca.
Akcją zbiórki na budowę wspólnego domu
oraz cOdzlenna robota prowadzona pnez Komitety Współpracy ł ł<m'arzys:r;y z obydwu
partii, powinna uaktywnić, ożywić wszystkie
ogniwa obydwu organizacji paztyjnych. Trzeba, a.by w tej a.!tcji skupić w walc.e o Jedność
organiC7.ną. wszystłde zdrowe 1 twórcze elementy masy członkowskie) oby«hru partiJ, budząc ich czujność przeciwko kreciej robocie
prawicowych ro7b1Jaczy - wrogów Jedności
klasy robotniczej.
Komitety Współpracy w\nny w~ląć w swe rę
ce kierownictwo walki o wykonanie Planu
Trzyletniego, powinny wszczepić w szeregi
czlonkowslde obydwu part11 poczude odpowiedzia.luośd za swój odcinek pracy, za 11w6J
warsztat i fabrykę, bacząc, aby w akcli współ1awodnictwa, w ruchu przodowników pracy, w
akcji racjonalizatorskiej c:Uonkowle obydwu
part1 rJe tylko uaestniczyli - co jest kh partyjnym obowiązkiem, ale t przodowali. Czołowa i>rzodująca rola przyszłej, zjednoczonej
partii klasy robotniczej w narodzie :r:ależy od
SOW)

I

Wsp lny Dom
-

Remba Rolnicza w Czarnocimle wpłaca zł Dom sumę zł 1.000,-.
Towarzyszom l kolegom za złożone lmle10.000,- na Wspólny Dom i WZYWa Zarząd
maj. doświadczalnych Wyższej Szkoły Gospo- n!nowe życzenia serdecznie dziekuję i wpłacam zł 2.000,- na Wspólny Dom - Zygmunt
darstwa Wiejskiego w Łodzi.
Pracownicy Fabryk! Metalowej Nr 2 Dy- Kazimierczak.
Na ostatnim zebraniu Kola Partli PPR przy
rekcji Pri.emysłu Miejscowego m Łodzi wpla·
cają zł 2.610,- zebrane na zebraniu ku czci Państwowej Tłoczni 1 Rafinerii Olejów Jada!l·go Maja na Wspólny Dom i wzywają do nych członkowie zadeklarowali się na wpłatę
zbiórkl wszystkie fabryki metalowe dyr. jednodziennego zarobku na budowę Wspól-

MOSKWA (PAP.}. W dniu 11 maja I-oie- Przem. Miejscowego.
nego Domu w sumie zł 3.561,-.
zydium rady najwyższej ZSRR ratyfikowało
Z okazji imienin Zygmunta Krajewskiego,
Tow. Pernak Domlnik na wezwanie tow.
układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wza- tow.: Zakrzewskiego l Kubisa wpłaca na kierownika oddziału Nr 2 Państw. Zjedn. Z.
jemnej, podpis.any między rządami ZSRR a
Wspólny Dom zł 3.000,- i wzywa tow. tow.: P. Dziewiarsko-Pończoszniczego w AleksanRepubliki Fińskiej w dniu 6 kwietnia b.r. w Marciniaka Leona, Fijałkowskiego.
drowie składają pracownicy na Wspólny Dom
Moskwie.
Swierski Stanisław wpłaca na Wspólny zł 4.350,-.
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- Skąd pan o tym wszystkim wie? - wy.
krzt.usil z 5iebie Launitz - przecież w -gabinecie vrtedy nie było nikogo prócz pułkowni
ka i mnie. Wątpię, aby ktoś wydobył chociaż
słówko od Paulego •.•
I znów przez twarz Jak'owlewa przebiegł
lekki ironiczny uśmiech. Bawiąc się niedbale
ołówkiem powiedział nie tracąc zimnego spokoju:
- Niech pan przestanie myśleć o tym, co
Chodzi o to,
mógł komuś powiedzieć Paull.
co pan mi powie w teJ chwili. Uprzedzam pana
że czasu mam nieO:użo. Pan również nie rozmuszą
dziś
porządza czasell;), gdyż jeszcze
pana dostarczyć do trybunału. A więc - słu
cham, Launitz!
Jakowlew znów rzucił badawcze spojrzenie
w lderunku zgarbionej postaci Niemca. Nie
uczucie jakiegoś weopuszczało go dziwne
wnętrznego niepokoju. Niemiec podnió;,ł gło
wę I. popatrzał wprost w oczy Jakowlewowi.
B~ł prawie spokojny. Lecz oczy jego dziwnie

a głos zlek1ra drfał, gdy zwrócił
do radzieckiego oficera.
- Nie wiem co zaszło i dlaczego znajduję
się w tej chwili w gabinecie Rummla, a wy
zajmujecie jego miejsce przy biurku. Zgadu.
ję, że to wasze podłe partyzanckie sztuczki.
Ale oświadczam, iż nic wam nie powiem i
nie odpowiem więcej na żadne pytanie. Nie
Major von
traćcie więc nadaremnie czasu.
Launitz nigdy nie rzucał jeszcze słów na
wiatr!
dumnie, ale wyg1ąd
Słowa te brzmiały
Niemca zdradzał wyraźny niepokój i coraz
bardziej ogarniający go strach. Jakowlew
wyczytał w oczach Launitza nietylko e.trach,
ale również śmiertelną, zwierzęcą nienawiść.
Znał dobrze to spojrzenie zaszczutego zwierza,
którym odznaczali się wszyscy gestapowcy,
gdy nadchodziła chwila ostatecznego porachunku. ·Wiedział dobrze, że Launitz dużo
dałby za to, aby w tej chwiU mó.c zamien~ć
się z nim rolami. Prawdopodobme istotme

błyszczały,
się

nie traciłby wtedy czasu na rozmowy, a ba<3ał
by tak, jak w ogóle „badano" w gestapo...
Nagle za oknem rozległo się przeciągłe wycte syreny. Na samo brzmienie tej syreny Jakowlew mimo woli zadrżał. Coś aię musiało
nakazał
ponieważ major surowo
zdarzyć 1
wszystk im swoim podwładnym, aby budynki
fabryczne zn11jduji;ce się w Naftogradzle, by.
ły szczeln'ie strzeżone.
Niewątpliwie był to sygnal. Ale dlaczego?
w jakim celu? Co miał oznaczać? Twarz Lau.
nitza również zdradzała niepokój, zdziwienie
~ gdy spojrzał na Jakowlewa, jakieś dziwne
iskierki ukazały się w jego oczach. Niemiec
zgadł że Jakowlew był zaskoczony tym syg'
na ł em.
Nagle odezwały się strzały. Dopiero wtedy
Jakowlew uprzytomnił sobie co się dzieje.
Tak jest. .Alarm lotniczy! Syr~na alarmowała
czerni nocy na ciemnym nie·
partyzantów.
bie zahuczały motory nieprzyjacielskich samolotów. A więc niepokój, który odczuwał
Jakowlew, miał realne podłoże. Niemcy nie
chcieli tak łatwo wypuścić Naftogradu ze
· h . k
Ią '
SWOIC
Major sięgnął po słuchawkę telefonu. Połączył się ze swoim sztabem. Rzucił do membrany kilka krótkich rozkazów i Zn.ów zwrócil się do siedzącego w milczeniu Launitza.
Launitz z.mienił się prawie nie do poznania
· bł e. z coraz b ar· pewn oś cl s1e
·
Nabrał wu;·kSzeJ
dziej wzra&taj1}cym napięciem wsłuchiwał się
w. odgłosy strzałów rozle,r.!ających się t.uż pra.
wie za oknem.

w
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tego czy każdy z czl<>nków obu bralnł.ch partit
ztjmle na swoim odcinku, przy 1wolm warszta•
cie pracy, to przodujące miejsce, Ja.kle przypada nafl 1 tytuliu obowiązku c'Lłonka partii
robotnie7.ej.
Realizacja }Manu trzyletnlego 1twan:a podstawy dla systematycznej poprawy bytu całej
klasy robotniczej 1 całego narodu. Sprawa troski o człowieka pracy o jego warunki pracy 1
bytu, sprawa opiekł nad matką 1 dzieckiem
robotniczym (żłobki, przedszkola, kolonie pół
kolonie letnie 1 tp.), sprawa bezpieczeństwa i
higieny pracy, sprawy mieszkaniowe 1 inne te.
go rodzaju sprawy powinny stale najdowa6
się na porządku dziennym roboty Komitetu
Współpracy.
Organl:r:acja łódzka pnystępuje obecnt.. do
wyboru wła-Oz w kolach partyjnych. Akcli tej
nie wolno nam traktowaó jako zwykłej ak~JI.
wynikającej tylko z naszego statutu partyj.
nego.
Wybory do władz partyjnych powinny 11fę
st•ć wyrazem osiągnięć politycznych 1 organ(.
zacyJnych kół partyjnych na swoich terenach,
twia<lectwem ich dojrzalaścl politycznej.
Wybory da.jlł wszystkim kołom możlłw<>M
usunięcia Istniejących jeszcze braków w Ich
pracy.
Wybory powinny przeJś6 pod maldem1
a) usprawnienia pracy dziesiętników, kolporterów, ewidcncJl partyjnej, Inkasa składek partyjnych; b) podlliesienia · aylelnlctwa prasy
partyjnej I poziomu ideologicznego członl<ów
partii; c) takiego dalszego zbliżenia ideologie:&
nego, organizacyjnego I towarzyskiego pomlędzy członkami PPR i PPS, takiego zblltenla.
klóre jest warunkiem jednogd organicznej
obydwu partil_
W wyborach przestrzega6 naleły 112erok1eJ~·
demokracJJ wewnątrz-partyjne). Kandydatll!l
do władz partyfnych nale~y gruntownie prze-

dyskutować. Należy uważnie pnysłuchiwać się
glosmn czfonków partii, nby do władz partyj.

nych weszll towarzysze oajczymiiejsl, najofiarniejsi, przodujący w cod?iennej pracy,
zdolni do pokierowania organizacją..
Plenum K. L. zobowiązuje wszystkich członków Komitetu 1 aktywistów partyjnych do
wzięcia czynnego udziału w akcji wybOTczeJ
zgodnie a instrukcją Wydziału Or9anizacyjnego.
odnowionym k1eTownfdwem
Współpraca
1
zl>Tatanla
atmosferę
WK PPS stworzyła
wlą.ie nlćmi
PPR-owców ł PPS-owców,
serdecznej współpracy członków obydwu partii
robotniczych. Plenum Komitetu Łódzkiego wy.
k h
h
l •
raża przekonane, ze w tyc warun ac OTganiza.cja łódzka PPR potrafi wspólnie z towarzyszamt z PPS rozwinąć taką pracę tdeologiczńą w neregach obu partu robotniczych,
która ułatwi wszystkim towarzys:r:om drogę do
jedności organicznej, drogę do Jednej partit
Polskiej Klasy Robotnicze!. Plenum Komitetu
Łódzkiego wieny, że organlzacja łódzka nie
zawiedzie nadziei pokładanych w na.w.ej Partil
przez klasę robotniczą i Nill'ód PolskL

I-

No, cóż, Launitz? Będzie pan odpowladal na moje pytania? - ostro 1 lakonicznie
zapytał Jakowlew.
- Już powiedzla:em, te nie - usłyszał
krótką odpowiedź. Spojrzenia Launitza biegły
w kierunku okna, a oczy zdradzały coraz
więk&ze zdenerwowanie. Po chw!ll dodał z
pewnym od.cleniem :ironii w głosie: - Mam
wrażenie, że niedługo zagrzeje pan miejsce w
tym ~abinecie · · •
Nim Jakowlew zdążył odpow~edzieć zuchwałemu Niemcow~ na progu gabinetu sta.
nął zadyszany Melelicza.
- Towcr:zyszu m~jorze! .- zawołał głośn?,
nie zwracaJąc uwag1 na Niemca i nawet me
salutując - Niemcy robią nalot na gzyby
naftowe, rzucają bomby zapalające. Towa.
rzysz Andrzej wzywa was natychmlast, abyś.
cle sami kierowali akcją!
Jakow~ew powsta~ z miejsca 1 ;'skazując
na Laumtza - rzucił lr:ótk i rozkaz.
- Zabr~ć g~ ~atychm1a&t.1 Pogadamy z nim
później. Piln~11c.1e go dobrze. Za parę godzin
.
odtransportu1ec1e .go do. tryb.unalu.
Nagle ro1legł się jakiś dziwny przeciągły
ł
tr l S.
i
i d Z d " ł Ś '
za ząs ię ca Y
gw z · a rza .Y ciany
dom. Rozległ się straszny wybuch. Przed oczyma J?kowlewa ini.gnęł~ prze~traszona twarz
M~tehcy, blada m~~a L~urutza, walące się
ściany··· cały pokóJ U!Wll'ował i Jakowlew
poczul straszny .ból ł w lewym
d . ramieniu ...i
Czarne. P1amy rru~nę Y ~rze ,Jego oczyma
za chwilę poczuł, r;e traci prz~ tomność.

1
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szkodnikach i chwastach
Przyjaciel mój, Kazio, jest te f(JCet w cam tego słowa Maczeni.u praworządny i wsze/·
e zarządzenia władz bardzo sobie bierze do
rea. Oczywiście, sprawia mu to nieraz spo-

Bizonia

praworządności, zacząlem się wstanawiać,

kolonią anglo·amerykaiiską

Christoph, plan Marshalla i zepsute dak yle.„

kłopotu.

- Ministerstwo Rolnictwa I Reform Rol·
eh - skarżył mi się np. w początkach ma·
- wzywa cale społeczeństwo do walki ze
odyszkiem, który zagrnża rzepakowi, lecz jak
, powiedz, mam zwalczać słodyszek, kiedy
paku nie hoduję?
· · Tak Bamo zmarlwila Kazia wiadomcść, że
fonopol Zapałczany wypuszcza 40 milionów
udelek zapałek z barwnymi napisami i has/au, nawo/ującymi do wykrywania s1kodnika
.emniaczanego,' zwanego sionką Colorado.
- Kupię, ma się rozumieć - oświadczy/
~io parę takich pudelek z fotografią slon·
., ale skąd 11. .:zmę do tego pole kartoflane?
Najbardzif'j jednak przygnębiło mojego
·zyjaciela ostatn i e rozporządzenie prezydenta
lodzi o tępieniu c11wastów.
- Tobie to dobrze - westchnał z zazdro·iq praworządny Kazio - masz og~ódek, prze·
obowiązek tępienia chwastów, w szczegól·
?ścl ost1,1, perzu 1 ognichy możesz wypełnić,
e - ja?
Chcąc pomóc przyjacielowi w Iwltywowa·

Nieinieck.ie nadzieje i rozczaro-wania
(Od specjalnego l1.orespondenta „Głosu 0
U

Berlin, w maju.

na berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa - Sie·
ge-ssaule, uwieńczonej u szczvtu trójbarwnym
sztandarem fral!lcu~ 1<im, zjawiły s:ę pewnego
ranka na&tępujące, wymalowa.ne białą farbą
napisy:
„Kto przyjdzie teraz? - Christoph!"
„Klo nam, da zwycięstwo? - Christoph!"
apisy te, które wśród berlińczykfiw wzbudzily w;eJ'ką se.ru;ację i zaciekawienie,
trwały tyl·ko przez je-de-n dzień, widoczne
z dala na cokole kolumny, później zeskrobano
je 6larannie, jedna<k imienia ,,Cluistoph" nie
udało się usunąć całkowicie.
Czytelny jego
śla.cl p<>został do dziś dnia,
a sens imienia
i treść napisu komc.ntowane są żywo przez
ludność, która s.klonna jest nawet upatrywać
pod tym imien iem nową edycję „Adolfa" lub
legendarnego Me~jasza, mającego tym razem
objawić się N iemcom, aby zwiastować im po·
cząte.k nowy.eh czasów.
•
•
olumn a Zwycięstwa, w-zniesiona na pamiątkę b i·twy pod Sedanem
(ku utraipieniu
Francuz.ów!), mieści się u wylotu Charlottenburgallee, w sektorze brytyjskim, wi<ioczina
jest z daleka i dominuje na<l pogrążonvm w
odmęcie ruin otoczeniem.
Może właśnie dla·
tego mistyfikatorzy, czy też członkowie nieznanej jeszcze bliżej sekoly polityc=o-mistycznej tę właśnie kolumnę, symbol zwycięstw
pruskich, obrali za tło dla położe<nia napisu,
mającego
obudzić nadzieję w wypełnionych

Z

j.oki sposób móglby on zastosować się do
zqdzeń wladz o zwalczaniu szkodników.
- Czekaj-no, Kaziu powiedziałem
?kodniki przecież na każdym gruncie wyra·
ają. Sam wspomniałeś, że ten twój znajomek
biun:e żyje z „oleju" z cudzych głów?
- Zgadza się - rozpromieni/ się Kazio. 'o typowy SŁODYSZEK RZEPAKOWY/
- Skcużyłeś się również - ciągnąłem da·
•J, - że sekretarka waszego dyrektora to ma·
iwana lala, która fatalnie podkopuje autory1t waszego urzędu?
- Tak jest! - wykrzyknql Koalo. - Istna
:roNKA COLORADO!
Przypomniałem przyjacielowi n-0.stępnie, iż
:ialał się w swoim czasje na jednego ze swo:h szefów, jegomościa bard~o niepozornego
:ycznie i umysłowo, za to nygusa, nieroba,
\ys"ęcy
itryganta i plotkarza.
- Prze/ - zawołał Kazio. Prawdziwy
\/\/ Europie jest kiobka miast slyi!Jnych z róż,
erzl
ja•k np. Visby, czy Usieux, które relklamują się
Bez trudu też odnaleźliśmy sporo „ostów" w barwnych plakaitach przede W\Sfl.ysVkim róża„ognich".
mi. Natomiast mało kto wie w Polsce, że w
- Widzisz, - uśmiechnąłem się - co się naszym kraju jest miasto, mogące pod tym
•1eni
na tere-nie twojego biura? Doprawdy, względem śmiało koi!l.kurować z na.}bar<lziej
1crsz co zwalczać, tylko pamiętaj o paragrafie I sławnymi ogródkami za granicą! W Płooku na
!·cylowanego wyżej rozporządzenia prezyden- zboczach, opadających stromo do Wisły, znaj:a: „CHWASTY NALEŻY NISZCZYC prze.z duje się 5.000 krzaków róż, co jest niewątpli·
l'Yrywanie, wykopywanie lub koszenie PRZED wie rzadką i godną ziwiedzenia osobliwością.
ZAKWITNIĘCIEM".
Bo gdy zakwitną i rozPiękne ogrody na ty.eh zboczach, stanowią•:eniq się na dobre, trudno, bardzo trudno jest ce daW1Iliej prywatną własność, prze.jął Zarząd
~ likwidować„."
E. Tam.
I Miej&ki, tworząc
specjalne skwery różane.

K

wątpliwościami sercach?
Jakkolwiek by nie było, czas obrali dla sie-

bie odpowiedni, jako że berlińczycy, wydani
w znaciJ1ej swej części na hip prowojennej
propaga'!ldy panamerykańskiej, czują się zmęcze·ni i z utęsknieniem wyglądają na horyzoncie jakiejś gwiazdy, która by im zwiastowała
koniec niepewn.ośd, koniec głodówki, koniec
podjudzania jedtllych przeciwko drugim.
Berlińczycy pragną przede wszystkim poko·
ju i zjednoczenia, czego dali dowody, odwracając się w dniu 1 ma.j a tyłem do zwolenników
międzY'Jlarodowej awantury
(którzy urządzili
„odrębną" manifestację) i pólmil'.onowa masa
zwole.nn i·ków polrn ju maszerowała pod sztandarami Związków Zawodowych po ulica.eh sek·
tora radzieckiego.
Tajemniczy, zwiastujący zwydęstwo Chri·
stoph, krzyka.cze wieco•wi na placu przed
Reichstagiem i nadzieje na „plan Marshalla"
po1.0starl:y tego dnia po stronie zachodn;ej, między Kolumną Zwycięstwa a Bramą Branden·
burską, ale pozos.tala też i po tej 6tronie gorycz zawodu i rozczarowania.
Jrzeba powiedzieć prawdę: mieszkańcy Niemiec zachodnich, a równie:i: i waczna
cręść mieszkańców Berlina ulegli dz!!llaniu propagandov,rych frazesów, widzą<: ;uz
strumień
wszelkich,
materialny.eh
dobrodziejstw, 6J!>łvwających na nich z dobr')Uiwej
ręki „wujasz.ka" zza Oceamu. Ale, gdy zac1ęw konfrontować frazesy z faktami, Z<'łamala iliię
nagle wiara w a.merY'kańskie dobrod-ziajstwa,

I
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barwnych krzewów zdobi zbocza nad

.Jóźwiak

• ll'ltold
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w : stą

Skwery te, będące słm;zną chlubą Płocka, są
dostępne dla publiczności, która ma możność
podziwiać z tego miejsca zarówno boga<:two
krzewów wielobarwnych róż, jak i wsipaniałe
:widoki, roztaczające się na Wisłę i na katedrę
płocką.
Róże

te zakwitają w końcu maja i począt
kach czerwca, przemi€niając zbocza 111a<iwiś
lańskie w jeden różnobarwny i pochinący ogród.
Celem poikazania tury&tom z innych ro1ast tej
jedynej ·w Polsce osobliwości, orga.nizuje się
na przełomie ni.aja i czerwca masowe wycieczki.
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Tow. Teodor Duracz, zwany przez nas w
był mlo!ytn, ani nowym towarzyszem walki o wol· ść i sprawiedliwość społeczną. Znali go sta
'ty bojownicy sprawy socjalizmu, gdy bro!ił ich przed sądami sanacyjnymi, gdy odaiay w togę adwokacką walczył w obronie tych,
tórych rządy faszystowskie Polski przedwrze
niowej wtrącały do więzień za walkę o spravę mas pracujących, o lepsze jutro ludu polkiego.
Tow. Duracz, członek Międzynarodowej
~igi Obrony Praw Człowieka i Obywatela sta
iął w pierwszych szeregach wałczących gdy
·
fodność człowieka najhardziej sponi ew1erana
rostała przez faszyzm hitlerowski.
W ciężkich latach niewoli niemieckiej, pod
irzybranym nazwiskiem Delkacz _ ca'e swe
lOgate doświadczenie bojownika 1 wiedzę od
.aje dla sprawy walki 0 Polskę. Jest jednym

asie okupacji „Profesorem", nie

1

'

nt~liil'~nr:11-r11:11~1111i1•:1~1:'1!i1~tl'ł'''''llllllt"lłlli!łrmi'I ' r-111łf11i111111111111·'1'~"~~·11:;11·1-11~11r1•11111um!iłHlllłlll• l'•lntJ11m:1::11.1bJMl!łl1'iłllfl'illl-il-.mmlllll:lilllOl!l!lllllilRMlftllll'łlllPJV1llłllllł!llmłlll!lłQIJ1&łllłllllll!:'lllli~IJlitl!Pllllll1mllllml

Fronc is z eh

pierwszych organizatorów

Stowarzyszenia

)rzyjaciół Związk:.t Radzieckiego. Jest jed:iym z pierwszych członków Polskiej Partii

Robotniczej.
M!mo podeszłego wieku - pełen mlodzień
!Zej siły, energii, pełen n i espożytej wiary w
iwycięstw 0 postępu, pracuje dniami i nocami.
3iega jak młodzieniec na spotkania partyjne.
o nocach pisze artykuły do pism naszej Partii
piórem swym zagrzewa do dalszej walki.
l/ierzy, że Zwią.!-ek Radziecki zwycięży, wie'7.y, U! nowa Polska będzie Polską robotnika

~

wiedziałem, że

f),

a rozbudzona . tym bardziej gorycz wybuchnęła
z niespodz:ewaną sHą fali strajków głodO\vych
w Bizonii. Te marshallowsk1e fakty, o których
głośno
od kilku dni w prasie niem:xkiej,
przedstawiają slę m. in. nastę,pująco:
·emcy potrzebują nawozów sztucznych
dla podniesienia wlarnej produkcji rolnej.
\V ramach planu Marshalla da się 7.a.tem
N iemcom w ciągu 15 mie-sięcy 571 tys:ę<;y
to-n nawo-zów sztucznych. Ale: za każdą toną
nawozów sztucznyc h Ni""llcy muszą zapła·
cić 19 ton węgla, dokładnie pięć razy tyle,
ile potrzeba dla wyprodukowam.i a tony na·
wozów we własnym zah-:re,;;e. N•'?.mcy pro•
dukowały same przed wojną 1,3 milio:ia ton
nawozów sztucznych rocz.nie. Czy nie oyło·
by zatem bardziej racjonalnie pozwo:ić im
na produkowanie ich na własne potrzeby we
w!a.snych zakładach, niż za tak drogą ceną
&prowadzać aż zza Oceanu?
N iemcy są głodne l poszukufq fe'dzenia,
przede wszy5tkim tłuszczu i mięsa. Niemcy
oczf'ldwali, że okręty amerykańskie przy·
wio-zą im przede wszystkim
pusz.ki z mlęsem, m i ęso mrożone i mrożol);e rY'by. Za.mJast
tego nadeszły„. daktyle.
Daktyle, mają<'e już swoją historię, opowiedz ianą z ironią przez niemieckie dz1en•
niki. Daktyle te były zleżałe i zżarte or1e>&
roba.ki talle, że n !ikt ich już nie chciał kupo·
wać: odbyły one wędrówkę do jedne-go
z krajów europejskich, abjętych również alk·
cją marshallowskiej pomocy, ale wtaidze tego kraju miały jeszcze dość suwereinnej mocy, aby odmówić przyjęcia owoców palmydaiktylowej, które też o-desla.no z powrotem
do Ameryki. Ze jednak ek&porter amervkań·
ski nie może tracić z tego powodu, że Euro·
pejczyk nie ma apetytu 111a zepsute daiktyle,
statki z ła,dunkie.m wyruszyły poo.ow.nie w
drogę, tym razem do portów Bremy.
Tu da:k.tyle zostały nareszcie wyładowa·
ne, a Rada Gospodarcza Bizonii w mikzeruu
zaakceptowała ich wysoką cooę, p~nies'oną
jeszcze przez koszt oceanicznych woj;i.ży.
Niem.cy chcą nie tylko jeść; Niemcy pra·
gną się równieri ubrać.
Dobrotliwi Anglosasi uw-i..ględnili te iprag·
nienia i ZillpOWiedzieli nadejście do Niemiec
Zachodnich aż 27 milionów mełrów &anim
bawełnianych. Wielka z tego powodu radość
zapanowała w.\ród ludów Bizonii, ale, niestety, trwała bardzo krótko. Bo gdy tylko
za<:zę.ly nadchodzić pierwsze transporty tkc;:.
nin, przekonaino się ze zdumieniem, że posiadaią one niewidziane dotychczas w Euro·
pie wzory i odznaczają się 111iespoty<kanym
w Europie lichym gat1mkiem: niektóre więc
miały, jako deseń, wizerunki wielkich, ;,fry·
kańskich lwów z grzywami, inm.e znowu zdo·
bne były w krokotlY'le i lamparty. Początko•
wo iprzypuszczal!lo, że na.&tąipiła omyllka w a•
dresie i że towary przeznaczone dla tuby}.
ców w Po~inezjl, pn.:ysłamo do BLzonezji, póż·
niej jednak wyjaśniło 1Się, że droga drogich
tkanin przypomina nieco wędrówkę dakt)"Ii:
były one i6totinie fabrykowane dla Murzy·
nów w Kongo, g<l.y tam jednak rynek kh nie
wchłonął, wysłano ie (zawsze w ramach do·
brotliwej pomocy) na przyodziewek dla

akcja się udała, że chłopcy
Interesował Go całokształt prac partyjnasi spisali się bohatersko (był tam i Jego nych, nie tylko odcinki pracy oddane Mu pod
syn - Jerzy Duracz) - oczy Jego pełne by- opiekę. Żył życiem Partii i życiem Gwardii
ły radości i łez, nie mógł mówić, szepnął tył- Ludowej. Cieszył się każdą nową komórką
ko: pomściliśmy naszych powieszonych towa.- partyjną, każdym nowym oddziałem partyzanc
rzyszy, będziemy walczyć dalej''.
kim. Każdą stratę Partii, aresztowanie toGdy oddział Gwardii Ludowej w brawuro- warzysza, śmierć gwardzisty przyjmował z głę
Niemców.
wej akcji opanpwał KKO i odebrał Niemcom bokim bólem, mimo te cierpienia swe doskoTak więc do'brotiiwy wuj Sa-m pomaga
milionową kontrybucję nałożoną na ludność nale potrafił ukrywać.
Niemcom, ale w odbudowie ich potęgi m.ilitar•
Warszawy cieszył się jak dziecko. Pełen raKiedy przed Komitetem Centralnym Partii nej - natomi~it przede wszystk im dba o ry.
dości ! wiary mimo że był to przecież dopiestanęła potrzeba wysunięcia towarzysza na je nek zbyt dla swoich wątpliwej jakości towa·
ro początek walki mówił: „krzepniemy bojo. den z najbardziej odpowiedzialnych odcinków rów.
wo, ideowo, no i zdobyliśmy trochę grosźa do pracy, wy"pór paell bez wahania na tow. DuGdy na podstawie chociażi'by ity•lko ty.eh 3-ch
dalszej walki". Tym żył - walką. Całą du- racza. Partia wiedziała, że potrafi On nie
zacytowanych faktów oceni się r:zeczyszą b"ł zawsze z naszymi oddziałami wałczą- tylko wykonać powierzone mu zadanie, ale wistą waritość .ipomocy" amerykańskiej - to
J
zrozumiemy, dlaczego w selkforz.e brytyjskim
cymi w polu, z każdym bojownikiem.
gdy przyjdzie potrzeba oddać życie za Berlina gotowi 611 szukać bodaj mistycznego
Tow. Duracz pracował z pełnym oddaniem sprawę„.. Tak pracował do dnia aresztowa- „Christopha", który by ich VtY!Prowadził ze
! samozaparciem starego bojownika. Nie ist- nia.
ślepego zaułka anglosaskiej gospodarki kolonialo dla niego, zwłaszcza w okresie okupacji,
.„Został aresztowany w 1943 roku w domu nialnej .
życie prywatne. Był cząstką Partit oddany przy ul. Kruczej. Mimo straszliwych tortur
Zrozumiemy również, dlaczego podczas !?O"
jej bez reszty. Od chwili powstania Partii zadawanych Mu przez gestapo - milczał. Zgi tężn.ej manifestacji majo:Wej na Unter den Lm·
d
·
łu
b
'·' ·ó
organizuje z polecenia Komitetu Centralnf'go nął, jak żył - bohatersko i z godności~.
sn, ~a6zeru1ące . t . my ro obn""' w ska.ndowały
1
no
i
poszczególne odcinki pracy partyjnej. KoCa.le swe żvcłe poświęcił sprawie walki o
g os
wyra7Jllie:
•
Nie chcemy plcrnu Mn hall 1
a·11
mitet Centralny powierzał Mu zawsze zada- wyzwolenie człowieka z pęt wyzysku spra.
.
rs
a..
·or
.
•
'
Chcemy Jeść 1 budować sa.mJ.l
nia, których wykonanie wymagało odwagi I wie walki o wolnosć - l iriną,ł na po.sterunpoświęcenia.
'
ku.
Leopold Ma.rschak,
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chłopa.

Pamiętam nasze spotkanie po udanej akcji
Tak np. londyński tygodnik „Economist",
!;wardii Ludowej na Cafe Club, Dworzec
czonym ikontrolę nad p-0lity!ką zagraniczn11
Pomimo usilnych stµrań ze strony pew'.H.ówny i Kurier Warszawski. •Gdy Mu po- omawiając ekonomiczne możliwości krajów
nych kół Zachodu, wnczelniajqcych _
i strategią militarną Europy Zachodniej."
zachodnich w zw1ąziku i planem Marshalla,
w miarę sił 1 możności _ swoją „źelazną
Notujemy te charakterystyczne głosy z zatwierdzi, iż „Zachód nie powinien zrezygnować
interesowa.niem, lecz bez wszelkich uczuć fał·
kurtynę", odzywają się tam przecież i trzeźz koncepc1'i traktowania gospodarki europej. .
ł
szywej dumy i próż.noścl. W Polsce bowiem
w1e1sze
g osy w sprawie utrzymania l zaskie/, 1·ako caJo§ci". ,,W !onteresie Europy Zaistnieje calkowita l powszechna świa.cJomość
cieśnlania
stosunków gospodarczych poWzorem lat ubległy::h Instytut Przemysło chodniej - pisze ,Economist" - leży jak naj·
rńiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią.
pożytku, wynikającego dla wszye;tkich za·nteresowanycb ze współpracy gospodarczej po•
o-Rolnkzy woj. !ódzkieqo orqanizuje Kurs silniejsze wzmocnienie łączności ze Wschomiędzy Wschodem i Zachodem Europy. Temu
1-zygotowawczy do egzaminu dla budowni- dem, faktem jest bowiem, że potrzeby żywnościowe kra;ów zachodnio • europejskich mogq York Herald Tribune" w artykule W. Sb!rera przekonaniu i tej woli Rządu RzoczypospoWej
:zych uprawniony-h.
Rozpoczęcie najbliżse:ego kursu przewidzia- być zaspokojone w pełni jedynie pod warun- stwierdza, że „odcięcie krajów zachodnia-euro- dał ostatnio wyraz min. Minc, przemawiając
współpracy
gospodarcze/ z krajami pe/skich od źródeł surowców i artykułów żyw. na otwarciu Targów Poznańskich:
e jest w połowie maja br. Zap!sy i zgłoszenia kiem
- Jesteśmy potrzebni innym fam! są,
a kurs przyjmuje Sekretari11t Instytutu Pre:e- wschodnia • europejskimi." ,,Nie ma żadnego nościowych Et/ropy Wschodnie/ miałoby kanam potr.zeibnl. Tej prostej prawdy nie zatrą
nysłowo-Rzemieślniczego
Woj. Łódzkiego, powodu - konkluduje „Economist", - aż..,by tastrofalne następstwa dla planu Marshalla."
Są zresztą i ta.cy, którzy jak np. tygod- l nie zmienią żadne „bloki", żadne „że,Jazne
Lódź. ul. Marsz. Stalina 7 do dnia 20 maja br. plany współ.pracy gospodarczej bloku wschod·
uważają, kurtyny", żadne sztuczne linie podziału, fa•
.Vykłady odbywać się będą 1-2 razy w tygo- n!ego czy też zachodniego ml11ły w ogóle wv· nik „New Statesman and Natlon" iu w god1inach popołudniowych. Wvkłacły lączać podobne próby wznowienia przedwo· że „pomoc amerykańska nie uratuje Europy brykowane pr:z:ez spekulantów zza Oceanu.
I od ruiny„„. Dlaczego? Bo plan Mar-.;halla ma I
bję!i sp~cjaliści profesorowie, wybitni znaw- jennvch form handlu międ7:ynerodowego".
Nawet pary6kle wyddllie dzienni/ka ,,New jedy,nie nil celu „zapewnić Stanom Zję~~\ B. D„ .J
pnedmiotu. Opłaty niskie.
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Kurs przygotowawczy

a.

Nr
Trudno n~ d7.iFs ęciu maszynach wyproduli:owac tyle k1Jog'amow przędzy, ile za.planowaIllo d,.,a p :ęt.nastu ma.szyn, a taka mn iej wię<ej
brła sytuaCJa w PZPR Nr 14. C : ą'.)'łe po,stoje
'Z powodu braku ob•lugi, chroniczny brark rewek _dla obrączn'.a·ków powodowały, ie fabryka Ille wykon ywala pia.nu, chociaż 7.arówno
zał.a ga, jak i J.;ierown.ctwo fa.bryki wrkazują
duzo dobrej woli i pracują ofiarnie.
~le obecn ie sytuacja zmienia się zdecydo·
Wanie na lepsze i „czternastka" w maju wykonała już swój plan produkcyjny.
Przede wszystkim nie będz i e :.,więcej p~to·
jów, spowodowanych bra1<iem cewek, kt·hV>Ch
ostatn io otrzymano 35.000 sztuk. Gdyby 'tak
sprawę czę~c ·
można było rozwiązać je.szcze
w -m:ennych, to pQ>;unęloby to sprawność jeEzcze bard7-iej naprzód.
wciąż jeszcze mamy
Części wymiennych
mało i ja.kość kh p.ozoslawia do życzenia.
Fabryki, prorh~kujące te części, nie zada ją
&ob ie trudu, ażeby należyc'e oJ slużyć klie'1la.
Wyn :k jest taki, że n ' ewla.k.wie wykonane
koło zębate n !e tylko "5amo rnżyje się w bły·
6kawicznym po prostu temoie, ale jeszcze na
dodatek zniszczy współpracujące kolo.
\V PZPB Nr 14 wiele :z.działa.no dla oopraw!en ia jakości produkcji i podniesienie dyscypliny pracy. Pod tym względem je.s•t tu o w'ele lepiej, an :żeli w innych fabry'kach. Boląc:z.kę
za::i;ta.dów stanC"wi f~kt, że nie posiadają o'!le
•wła,..nej wykończalni, a wi~ muszą sprzeda-

z

n

N ' eprawdopodobne, ale podobno prawdziwe.
Ze swej strony życzymy załodze „czt~rnast
kl", by raz na zawsze urwała s ~ ę z „ogona" fabryk przem~łu bawełnianego i 7.nalazla się na
stale w szeregu tych, które plan wyp"i 1 ają
em-Pm.
z nadwyżką.

ich tkaniny, kla"J'.l<'!ób
często w
Podobno stwierdzor,'.J, 7e
wręcz krzywdzący.
partia towaru, w której . po wyjściu
ja0kaś
z tkalni stw;erdzono zaledwie fiO proc. „primy", wydala po wy kończc.ni u 80 proc. pierwszego gatunku.

WY'kańczalnie, kupujące
je bardzo ostro,
syf ;kuj ą

i dza ie muzea
e1nografinn
n

Cekawe eksconaty przyrod ·cze,

Ciekawe są muzea łódzkie ! warto je zwiedzić, tymbardziej, że nadszedł okres wycieczek i wyjazdów letnich. Eksponaty w muzcach może w niejednym zbudzą żyłkę zbieracza, przyrodnika, badacza. !\luzem Prehistoryc:r.ne obrazuje rozwój kultury w ciągu
kilkudziesięciu tysięcy lat: broń naszych prad7.'adów, ozdoby, narzędzia, ceramika, s:i:czątki kostne ludzkie i zwi,.,r:r.ęce. Muzem Etnograficzne przedstawia nam dorobek kultury
ludowej: bar.wne stroje .ludov,·e, sztukę ludabudowmc.wo, tkaniny, narzędzia pracy.

łódzkie

Choclai tramwaje łódikie borykajq !ię 1
wa:inymi trudnościami finan .mwvmi, czyn
są ws1clkie wysiłki, aby urządzenia Ich
bor atały na \vysokości swych odpowie,•
nych zadań. - W warsztatac/l tramv.·ajo
bPZ przerwy wre praca reperacji 1 remoo111
zów. Oto naprawi11ny już silnik przy po
dźwiga wz.noswny jest do górnych wars;ztQ
gdzie prace reperncy jne zostaną ukońci

i z preh'.ster i

Muzem Przyrodnicze to zb!ór ptaków, ssaków,
owadów, minerałów, kopalne szczątki z.wierząt, płazy i t. p. słowem obraz życia tajemniczej dla nas i pięknej przyrody. Może zbiory przez was poczynione pomnożą eksponaty
muzeów.
Z AZWM „ZYCIE"
Organizujcie wycieczki <lo muzeów. Muzea
Uwaga humaniści zrzeszeni w ,J,
są otwarte codziennie prócz poniedziałków i
ZNMS, „Wici" i ZMD. W czwartek 13 ł
wielkich świąt w godz. 10-17.
Muzeum Preh:storyczne i Etnograficzne - , o godz. 20-tej w lokalu ZNMS - Piork°'
Plac Wolności Nr 14, Muzeum Przyrodnicze nr 111, odbędzie si~ wspóln~ zebranie.
Obecność członkow obowiązkowa.
I - Park Sienkiewicza.
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ę ubrac za tan·e pieniądze
sktepy PSS cbfic:e zaopatrzone sq w materiały i konfekt
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Tej wio~mv zarówno witryny, jak \ półki we wszelk:e artykuły włókiennicze dało
sklepowe, mieniące !'ę bogatą i rói.norodną efekcie ujednolicenie cen i 11ooclęlo korzenie
gamą barw rozłożonych tkan:n, unaoczniają spekulacji. Obecnie nawet prywatne sklepy
nawet najwiekszvm sceptykom, ie w stosunku włókiennicze spmedają tkaniny po cenach
do roku ubiegłego prz.emy~t na~z dokO'llał obow' ąz.uj:icych.
artykutaniego
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_..;.._..;.._skoku
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;_

CZ~O\VIW i

NARODU.

s;1u i zdrowie nrzu rozr11w•ac:f!

- boiska ...:. ogró k. Jordanowskie

ad

Miejski

Wydział

Wojskowy pl nuJe szereg

urządzeń

sportowych

Wydział Wojskowy Zarządu Miejskiego -111tamie będący tam w bud<iwie ogródek jorda- Gón:e, TU5zynie i Luć:mierzu.
t.ajmuje się również
Wydział Wo}s.kowy
póza szereg em zadań, wypełnianych WS•pólnle now<;>ki.
u:z.upelnien!a e.;przętu 11<-portowego w
sprawą
N d
czuwa
z Rejonową Kome•n.dą Uzupełnień 6
1
1
a a szą .me-tę P anowane. ~ jesz:ze Inn~ szkołach powszochnych - 3 szkoły otrzymają
nad całością wychowania fizycznego J sportu
po.~n.ocneJ
budowa.
. Jak
ur~ąd7:ema,
w naszym mieście.
nowy sprzęt, a w 10-du szkołach sprzęt ten
d'·ó
I 9 w.
h tn bq1slk.
t
d l
należy . zie nicy i;i.ias a, uruc ~ 1.en e <tu .ogra " w
prac
tym
'Z
związanych
Do
przede wszy.stkim sprawa planowam.ia nowych Jordanows,oc~. .o~no"'=1ente strzelmcy p~y będzie uzupełniony.
Widi;im wię<:, że m~tu n~zem~ przy?ę
tzrządzeń sportowo • rozrywkowych zarówno szos1.e R.ok1c•n•k1eJ, ~tora prze-•rnczona będzie
speqaln!e dlą. JllilC. .ow. ze Sluzby Pol'5ce. P<(7a dzle cały .sze . .g '!rządzen &por ow1c.h, ie.n e
dla dzieci i mlocłzie7.y, jak i dla dorosłvch.
Jak s' ę dowiadujem , n:ezadlu <J - ow.;ta- t 'm w okolicach Łc;dn pow~tanie 1 pu~kto~· w zna~z.ne! mierze przyczr~1ą się zarovn10 .r10
nie nowy stndion sporto1wy na Cho}na:h, mię- tal<. zwanych wcz~sow krótkich:. w L~~1~wn1- odpow1edn. eg<: wy<;h~wama '.1zyc1:1ego, pik
Im)
dzy ulicą Paradną, Kosynierów, Rzgowską 1 Sa- ka('h, Spale, Suleiow1e, Kolumrne, 'W1sn1owej I 1 rozrywki m1e-szkancow Łodzi.

11atorium.

udo

W Parku Ludowym 7.0'5'taną zbudowaf!le trybuny na 20 tysięcy widzów. W Parku 3 Maia
tam, gdzie prowadzone są zwykle półko10•11e
dla dzieci i ml.odzieży, uruchomionych będzie
6 boisk do Giatkówki i koszykówki i 1 bo '. sko
&pe<:jalnie dla chlo'.Pców. Wyikończony też zo-

•• ••••••• ••• ••m• a•••••••• a•a••
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zl. 10-\na

Wczoraj w Zanądzle Miej<5kim u'5talona

sl~la oqólna. kwota ~:rr~l{E6~1:Cli na rok 1948,
ktora wymes1e pov.'Yze1 miliarda złotych.

dzi· I. iei

cd owie 2a swe zhrodn e

czas· e pr~ed Okręgowym
stanie zbrodniarz wojenny.
Maks Karol Heidenreich, który w czas:e okupacji został delegowany z Min:sterstwa Spraw
Wewnętrznych R7.oszy na stanow:sko zastępcy
kierownika Wydziału Gospodarc~ego przy starostwie łęczyckhn. Na tym stanowisku w Ozor
a owych zakowie Hddenre:ch dokonywał
bójstw wśród ludnoki polskiej i żydow~ltiej,
znęcał się nad dziećmi i kobietami. Następnie
został on w roku 1944 dowódcą o-Ocinka w
gmin :e Sobótka, powiat łęczycki, gdzie zmuszał Polaków do nadmiernej pracy przy budowie okopów.
Heldenrekh był również cą.Jonkiem NSDAP,
piastują-: stanowisko zastępcy kierownika powiatowego od spraw personalnych.
najbliższym
Sądem Karnym

•

Jak
'\vyrok

łl

łl

się dowiadu jemy, został już
skazujący na karę śmie1 ci

wykonany

Henrykę
Burdę, konfidentkę, której sprawa odhyła się

przed paroma

m ~ esiącami.

·

WYSTAWA JANA HRYNKOWSKIEGO
W Galeri; Sztuk Plastycznych w parku im.
H. S'.enk1ewicza nastąpiło otwarcie wystawy
Jana Hrynkowskieqo. Społeczeństwo ł~dzkie,
Już miału możność zapoznać się z pracam.J tego '
artysty na wystawach zbiorowych, urządza-!
nych przez Tnstytut Propagandy i Sztuki oraz!
na wystawach grupy Jednoróg. Niektóre z je- 1
go prac zostały zakup'.O'lle przez Muzea w Bruk
seli, Pradze. Muzeum Narodowe w Krakowie,
a <Jbe-::nie przez mające się wkrótce otworzyć
Muzeum H:storlt Sztuki w Łochi.
ZGUBIONY KUPON
W czasie niedzielnej Zabawy Ludowej w Julianowie znaleziono kupon na obuwie damskie
na nazwisko Jadwigi Piotrowskiej.
Prawowita właścicielka z~bionego kupon.u
może ao ndf'tra<4 w ~retariade „GŁosu

\:

lów tekstylnych są w dalszym ciągu w nili
mieście Państwowe Domy TowaTowe oraz 1
PY bławatne I lrnnwekcy}ne PSS-u. ób:e
placówki handlu społecznego ro:zbu\lowują

ratz:em cora-i bardriej dzi.ały sprzedaży ~
uli
wykonane
konfekcjL
wej
sprzedawiln•
i
mc:skie Doskonale
damsk:e,
dziecięce

po przystępnych cenach. Możność nab}'Wl
gotowych ubiorów jest wiei ·ą wygodą
klienteli, gdyż gotowa k4bnfekcja wy;
znacznie taniej niż odzież na miarę. Dt
każda z kobiet nabyć może porządnie 'li':
naną, estetyceną i elegancką sukienkę w
nie od 1200 Zł. wzwyż. Za sumę niewiele
kra-::zającą <ł tys. zł.stać się można pos.1
czem nowego garnituru. Stwierdzić możem
że gotowa konfekcja roo:pr~
satysfakcją,
dzana przez PSS i Państwowe Domy Tow1
we przystosowana jest earówno do różno·
nych gustów, jak i różnych możliwości fint
wych klienteli. Bogate zaopatrzenie rynkl
tkaniny włókiennkze 1 gotową konfekcj~
,
zwoliło w tym roku najszel"5:i:ym ma!fa
na szybkie przystosow
ności miejskiej
swej garderoby do ciepły::h, słoneczny.cli
tegorocznej wiosny.

urządzeń

goroczne

inwestyci~

Z tego w planie !1I1westycyjnym przewi-1 nych. Uzy&kane kredyty ipozwol11 w pewi
dzian~h jes~ tylko 45 "}ilion6w .zlolyclt, re~z- stopniu ~a w~posażenle szkól, zakładów I
tę zas pckryie Zarząd M:a~ta ze srodków wlas· opatrzeroe 11zp1ta/1. Jeśli chodzi o pomoc fi

ze 1drony władz centralnych, miasto
zadowoli się jednak powysżs-z11 &um.11 45 m
nów, gdyż potm~y inwestycyjne 11ą maa
Z tego względu Zarząd Miej6ki zab1ega o
&kanie dalszych kredytów, któr& poś-wf
zoslalY'bY 111a prowadzenie ro'bót interwent
nych, ka.nalizacyjonych oraz na zabezpiet"U

sową

Oprawca hitlerowski
w·

łod

odznaczyli się Jó1ef Zakrzewski
proc.) i Stan'.slaw Kubik (161.3 proc.).
W przędzalni (750 \vrzec.) osiągnęła Antonina Sypn!ewska 148.2 proc., a Weron:ka Milewska 147.4 proc.
W PZPB Nr 14 prz'ldka Czesława Piekar!'ka (1072 wrzec.) os:ągnęła 144.4 proc .
odznact:yła się Staaislawe
\V nidam:
W tkalni na 8
Urbań ka (201· proc.).
krc>i;nach Zofia Szymlł uzyskał• 169.l
proc. Ponadto wyrói.niła s;~ M;chalina
Bo 1dań ka 154 (proc.).
W PZPB Nr 16 w przędzalni najlc!p;-ie
wyniki osiągnęły Jf>zefa Nowak (872
wrzec. - 141.4 proc.) i Julia Górczak
(704 wnec. - 151 proc.).
W PZPB Nr 22 w przędzalni (3 strony) Anna SzkucllarPk i Janina K1m~marek uzyskały po 170.7 proc., Fel'ksa
Sobczak i Karoi!na Gogolewska (4 strony) po 167 5 proc.
W PZPB w Rudzie Pabianlcklej w tkał
ni na 10 krosnach Janin<i Stramska O!iąa Marla Majer 173
gnęła 175.2 prl>C„
proc. Julia Wojciechowska (8 krosie•tJ
uzyskała 168.6 proc., a Anna Czapczyńska 166.8 proc. Na „szóstkach" odznaZofia Kubacka (17-4 proc.) l
czyły się
Anna K111suska (171 proc.).
W PZPB w Pabianicach tkac:-i Karol
uzyskał 154.t proc.,
~niady (8 krosien)
Raszewska (6 krosien)
Władysława
169.8 prnc Zofia Brożek (4 krosna) osiągnęła 172 8 proc„ a Stanit;ława Bujnowicq; 167.6 proc. W prz(cfalni wyróżniłn
142.4
się Helena Sroka (720 wrzac. proc.) .
W PZPB w Andrychowie w przędzalni
(928 wrzec.) odznaczyły się Rozal'~ Karkoszka (139.6 proc.). Aniela Bizoń (' "" .~
I
prąc.) i Janina Kudlacik (142 proc.)
tkalni na „1:zw6rkach" wyróżnił.a się
proc.).
~:..::....;;...p.;;_,__ _ _ _ _ _...;.
.....(164.3
.....,,...,_
-..., ,......_Wojnar
_._4....- Anna

W PZPB Nr 2 w prrędzalnl (6 stran)
Anna Clesielsl a 135.5 proc.,
a Jan;na Mucha 134,7 proc. f\laria Adamus1rl: (4 strpny) u·zyskała 138.9 proc..
Bronisł11wa Olejniczak 135.1 proc .• ApoJon ia Sinocha 133.9 proc., a \Vładyslawa
Nastarowkz (3 strony) 148.1 proc. W
tkalni na ó krosnach p envsze miejsce za
Maria
ją! Bronisław Ciula (173 proc.).
Skabiak osiągnęła 154 proc .• a Mańa
a „czwórkach"
Borówka 152.8 proc.
Helena Płachta (170 4
wyróżnHa się
proc.).
W PZPB Nr 3 w tkalni na „czwórkach" odznaczyły się Marla Grzelak
(170 proc.) i Leokadia We1man (166
proc) \Ve współzawodnictwie r:espołowym zespół Tosika osiągnął 113.2 proc.,
zespól Tomc:iaka (110.1
wyprzedzaiąc
proc.). Zespół Czlapiń~kiego (119 .8 proc.)
{I IO
Bana~zczyka
zespół
wyprzedz!ł
proc.). Zespół Osleck tego (103 proc.)
ulf~ql zespołowi Janasika (116 proc.).
W PZPB Nr 4 w tkalni (16 kr<>Sien
autom;it,) u7yskano na„tępujące re111ltaty: Wlad. St~pień 169.7 proc., N. Mnzina 165.3 proc. l Apolonia Owczarek
·
164.5 proc.
W PZPB Nr 6 w tkalni (6 krosien) wv
sunął się na czoło Stefan Dybała (164. t
osiągnęła
proc:.). Helena Swąderska
162.7 proc, Maria Ra iska (4 krosna) uzy
156.1 proc. W przędzalni (750
skała
wriec.) odznaczyły się Józefa Michalak
Stanisława Smyczek
(148 7 proc.) i
(145.3 nroc.J
W PZPB Nr 7 w tkalni na „czwórkach" wyróżniły się Bronisława Dynlak
(181.2 proc.) i Michalina Zdunek (170 9
proc.). W przędizalni (780 wrzec.) v
dyslawa Baryła uzyskała 165.4 r
a Kornelia Nowak 163.8 proc.
tkalni lllł 15 krosnach
Nr li w_........,_··--~·
W PZU
_,_,~
osiągm:ła

-- . .--- . .,. . .

. ,. - -_

nieruchomości,

8erwacji.

wymagających należytej
~

Opr~ objętych powyżttZll kwo-tl\ m
da z!g•tych lnwestycj.i, pn:ed miastem &fal
szae szer~ pal(\c fCh zadali, wyma.gaJ'łC]
da·lszyc:h środ:ów finansowych.
W pierws:;ym ędzie <ldno lć glę to b

do Jn.,talacjl woclnych, gdy.t mia!Jlo w r
1948 J 1949 włączyć mogłoby do Bie<"l W<JI
ciqgowttj około 800 domów i czE"'ka tylko

odpowiednie kredyty. 300 domów w tym
mym okresie przyłączyć moilna byłoby do
ci kanalizacyjnej przy jej stosunkowo nieW.
kiej rozbudowi~. Nie tr.z:eba, oczy"lviśc!e,
diw
że ułatwienie powyż-szy~h
dawać,
spr11w rozw\~;:aloby nie tyl•ko sprawę wody, 1
prze-Oe wszystkim podniosłoby sian san.itan
miasta.

Przemysł wełniany

•

wa 1czy o pierwszeń'tW11

We współzawodnictwie tkaczy pracując
na dwóch krosnach kortowych wyróżnili się
PZPW Nr 1 Bolesław Luciejewski (154.2 pro·
i Janina Gozdek (145.8 proc.). W PZPW N1
ode:naezyli się Jan Witczak (160 proc.), Sta:
sław Łukaszek {159 proc.) I Zdzlsl~w Frą<
kiewicz (150 proc.). W PZPW Nr 35 ~lągn
·Ignacy Tomaszewski 160 prcx:., Jan Bredman!
159.8 proc. Irena Magier osiągnęła 158.8 pro
W PZPW Nr 36 vryróżn!li sif: Remigiusz W·
cieki (160 proc.). Jan Pawlak (159.9 proc.), W
daw Ebel (159.6 proc.), Stanisław Malinow~
(159.8 proc.) i Michał Chal>era (159.7 proc
W PZPW Nr 30 uzyskał Ignacy Szwanke li
pror„ Czesław Ja::hnwie:r i Wad~w Szelig
os'i<:;>inęli po 159.7 proc„ & !'1111lciizek Pilik«
•'lot! 1.~ 'J'T'Oe.

OTIVARCIE DRUGIEJ STACJI
PRZECIWMALARYCZNEJ

Nasz „Kraków" wytrwale bije swymi

Statkiem, uwagą naszą i sercem zawła-1 okolicznych cuk-rowni

spółdzielni

miej-

W dniu 10 bm. otwarto w Szczytnie stację na czerwono pomalowanymi kołami, jak dnęla teraz niepodzielnie młodzież, jest to 5kich i wiejskich, instytucji państwowych,
przeciwmalaryczną. Po Ukcie, w powiecie mrą
ramionami, o lustrzaną, zieloną taflę wody. przeważnie ucząca się młodzież z licznych zakładów naukowych itd. Liczba gości prze
gow-skim, stacja w Szczytnie jec;t drugą stacją
po raz statek przecina wszerz koryto w Puławach szkół, synowie i córki ludu kracza w:elokrotnie liczbę mieszkai1ców
Raz
przeciwmalarycz.ną w woj. olsz,tyńsikim.
POŻARY

NA

BIAŁOSTOCCZYZ.."JIE

Na skntek suszy oraz licznych lJ.urz, w róż
nych miejscowościach Białostocczyzny wybuchly w ostatnich dniach pożary. W dniu 9
maja zapalił się las w nadleśnictwie Złota
We wsi NoOgień objął duże tereny.
Wieś.
wosll.dy, w gminie Hajnówka, od uderzenia
pioruna zil!Palily się zabudowania go1Spodarskie. Pożar został stłumiony przez straż ogn10wą w Hajnówce i miejscową ludność.
SANATORIUM ZUS W CIECHOCINKU
Do sanatorium ZUS w Ciecllocitnku przybyło 131 .pie:wszych kuracjuszy. Pierwszymi w
tym sezonie kuracjuszami są wyJącznie ludzie
pracy z ''l'a!'Szawy, Łodzi, Krakowa, Po:>:nania
i Pomorza. Wkrótce do sanatorium ZUS w
Ciechocin..l;:it prz będzie 300 dzic.ci. Oficjalne
otwarcie s~zonu w zakładzie W.rojowym naetąpi w dniu 15 roll.ja br.

rzeki w poszukiwaniu głównego jej nurtu. lubelskiego. Młodzież radosna i roześmiaPłyniemy po woli, płyniemy w dobie sa- na, ciesząca się z pięknej majówki i rozmolotów rakietowych z tą samą szybkością, kochana w swej Wiśle, śpiewająca pięknie
z je.ką płvnęli na tym również skromnym -- zw~aszcza ż~ń;>~ie drużyny harcerskiestateczku nasi ojcowie - i cieszymy się stare i nowe p1esm.
Ustalająca się u nas ostatnio praktyka
szczerze z tego żółwiego tempa. Pogodne
niebo i słońce, powietrze nasycone zapa- masowego udziału uczącej się młodzieży
chem Wis:v i przybrzeżnych łąk, wspa· w świętach robotniczych i ludowych ;est
niały kolor wody i jej lekki, uspakajający znamiennym odzwierciadleniem przemian
nerwy mieszczucha szmer - czy nie war- w społeczeństwie, bo Polska Ludowa i polska młodzież - to również swego rodzaju
to, ażeby to wszystko trwało dłużej?
Przcd Puławami nizinne łąki przecho- jedność organizacyjna...
• • •
dz::i w łagodne wzgórza. Poranny chłód,
Kazimierz Dolny powitał nas tłumami
iarzącv blaslc wody, szczególna cisza i spo
kój. Oto i Puławy z tonącym w bzach na na przystani. Wzdłuż szosy, wiodącej ku
wysokim brzegu budynkiem „Państwowej mi<1stu odpoczywa wielka ilość samochoŻeglugi Rzecznej". Z oddali ciągną ku na-, dów cięzarowych oraz wozów chłopskich.
szemu „Kr<>kowowi" całe zastępy mlo- Przybyli tutaj goście z całej prawie Polski.
Są tu samochody fabryk lubelskich,
dzieży.

na podhalu

LAMPY KWARCOWE I RENTGENA, MOTORY
DIESLA - PRZYBYŁY DO GDYNI
Do portu gdyńskiego zawinął szwedzri<:i &ta-'
tek „Tessy" z ładunkiem drobnicy oraz 7. parł!ą surówki żelaznej w tranzycie dla Czecho6l-0wacji. Przez.n!IJC7.ona dla nas drob'Ilica sklaća -się m. in. z motorów Diesla, maszyn górni. czych, przyrządów i szkła la;boratoryjnego, numeratorów, filców różnego rodzaju, tarcz i silifterek, mikrometrów, świdrów, rnaszy·u do pi~ania i do liczenia, materiałów te·lefonicznych,
lamp kwarcowych i Rentgena.
HARCERSKIE OSRODKI SZKOLENIOWO-

ŻEGLARSKIE W PUŁAWACH NAD WISŁĄ

Przedstawiciele Komendy Harcerskiej w Lu-1
lilinic, po przenrowadzeniu wizytacji oddz;alu
- . . .
harcerzy - wodma.kow w Pulawa.ch, postanowili zorgatnizować ha.rcerskie ośrodki szkoleniowo-żeglarskie w Puławach nad Wisłą.
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tysięcy

owiec wyhodowali

stad owczych 111a pa5twiska przypad! w roku bieżącym na moment przelomowy dla go.spodarki pasterskiej Podhala.
·wzrastająca wciąż ilość owiec, która osiągnęla w chwili obecnej liczbę 25.000 sztuk, nie
mogla się ;pomieścić na dawnych terenach
pastw;skowych. Dotychczas owce szły w okresie letnim w o-)brzymiej większości na· hale
tatrzańskie. Wzrastająca liczba owiec przekroczyla prawie trzykrol.nie możliwości wy.paso·
we Tatr. Powodowało to niszczenia szaty roślinnej i odkrywanie skał, co z kolei moglo
wplyn.ąć niekorzyst~ic na waru.n.ki_ klimatyczne reionu talrzansk1ego. Owce miały coraz
mniej paszy, pogarszała się o@;ytua.cja mciterialna góra·!i. Przyroda tatrzańska, piękno gór,
miejsce odpoczynku i wspaniałych szlaków turystycznych zostało za.gro:ż:o•ne zniszczeniem.
Wypęd

już

gazdowie góralscy

stworzooia korzystnych warun·
dla rozwoju pasterstwa i uchronienia
!!laszego najpiąkniejszego
prz~d zniszczeniem
rezerwatu, jakim 5ą Tatry, &powodowała, że
rząd zdecydował się na oddanie ludności podnowych obszarów pastwiskowych
halańskiej
na terenach powiatu szczawnicJciego.
Na obszarach tych, wynoszących pooia<l 3
Konieczność

ków

tysiące hektarów hal i łąk ga.zdowie po<lhalańscy będą mogli wypasać prz.e6zlo 10.000 owiec,
przewainie z terenów Skalnego Podhala. Ilość
i jakość paszy oraz warunki klimatyczne są
tutaj dalelko lepsze. niż na hafach tatrzańskich.
Owce na tych pastwi&kach mogą dać rz.nacznie
większy dochód w przyroście wełny oraz w
mleku, przeroibionyun na bryindzę i oszczypki,
ani<ieli w Tatrach.
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•

yzsz uczelni
Centrum Doskonalenia

•

rzemieślnicza
fachowców i techników

Centrum znajduje się internat,
do 1200 ludzi. Prace nad
organizowaniem Centrum popierane są
przez Departament Przemysłu Miejscowego M. Pi H.
Przy

mogący pomieścić

eksa dró otrzyma

sen

i kort tenisowy

danie z prośbą o wydzierżawienie mu
terenu, zajmowanego w czasie okupatowarzystwo
przez niemieckie
cji
śpiewacze „Polihymia". Teren ten szczególnie się nadaje do przeprowadzenia
planów Zarządu DKS. Obejmuje on
bowiem staw oraz ogród.
Burmistrz miasta ob. Krajewski Zy·
gmunt wykazał du~;e zrozumienie dla
podjętej przez DKS akcji i obieca!
przychylnie załatwić podanie ~arządu
W ten sposób już niedługo DKS
klubu.
uprawiać
mogli
sportu pływackiego nie
surowcam~ zastępczymi.
tej gałęzi sportu, nie mając do dyspo- przystąpi do zamierzonych prac, dzięki
Istniejące na terenie kraju zakłady doktórym Aleksandrów otrzyma nowy
skonalenia rzemiosła doprowadzają wiedzę zycji żadnego basenu.
kort tenisowy, ring boksl'rski, a
basen,
do
złożył
DKS
zarząd
Ostatnio
fachową rzemieślnika do poziomu mistrzo(ar.).
wskiego, lub poszerzają wiedzę mai- rządu Miejskiego w Aleksandrowie po- w zimie - ślizgawkę.

Za-1

Szczeposzczególnych rzemiosł.
uczelnia stanowić będzie Ośrodek
Szkolenia Techników dla wszystkich rzemiosł. Przewidziane jest także wydawanie teoretycznych prac naukowych, doty-

•

t

Program „Ludowego Swięta Wiosny"
bor;;aty i interesujący. Wykonywano
go w warunkach dcść niezwykłych - na
pomoście drewnianym pośrodku zabytkowego rynku, w bliskim sąsiedztwie rusztowań i ruin. Wykonano go przy tym z powodzeniem i sukcesem artystycznym. Więc
pod promieniami upalnego wręcz słońca
odpowiednio dobrany l,liemal czysto „lubelski", program odegrała orkiestra Fil·
harmonii Lubelskiej pod dyrekcją Adama Wyleżyó.skiego. Obok ,Marii' Statkowskiego była tu 11 Suita Lubelska" Szeli·
gowskiego, lubelskie pieśni ludowe Kolasińskiego, 11 Pieśni Ziemi" Palestra.
„Gwoździem" .'więta było widowisko
regionalne w trzech aktach p. t. „Wesele
Lubelskie" Waleriana Batko.
Trzeba było widzieć i słyszeć ile starań
i zapału włożyli w to przedstawienie wykonawcy - terpół F'aństwoweg.:> Liceum Pe·
dagogicznego w Lublinie. - Jak ładnie
brzmiały glosy i zaraźliwie iskrzyły się
uśmiechy piękn,•i młodzieży lubelskie;. Na
wyróżnienie zasługują mieniące się wszyst
kitni kolorami tęczy lubelskie stroj~ luda·
we tak szc:ególnie harmonizujące z niebem, krajobrazem i zabytkowymi murami
kazimierwwskiego rynku. Było to rzeczywiście piękne i radosne wid.owisko. Takie
właśnie, jak całe to Swięto Wiosny Ludowei wiosny tak niepodobnej do innych w
?ziejach naszego narodu, wiosny jedności
1 rzetelnej p;acy, jasn.ych i szerokich per•
spektyw.
był

Rzemiosła przyspoży społeczeństv1u

W Szcze~inie trwają prace nad urucho- wymaga szkolenia specjalnego. Szkolenie
mieniem pierwszego w kraju Centrum Do w Centrum przewiduje się nie krótsze od
jednego roku. Wykładowcami będą speskonalenia Rzemiosła.. Zadaniem tej insty- cjaliści w zakresie produkcji wszystkich
tucji będzie przygotowanie \vybitnych fa- branży rzemieślniczych.
chowców dla poszczególnych grup rzemiosł. Centrum jest fundacją Izb Rzemieślniczych pod zarządem Związku Zakła· 1
dów Doskonalenia Rzemiosła RP.
Centrum Doskonalenia. Rzemiosła niejako wyższa uczelnia rzemieślnicza będzie wykwalifikowanych
zapoznawać
aleksanZarząd reprezentacyjnego
klubu sportowego DKS,
izemieślników ze zdobyczami naukowymi drowskiego
w zakresie produkcji wszystkich branż rze doceniając znacunie sportu i ·wychomiosla. M<. to na celu podniesienie ogólne- wania fizycznego stara się sport ten
go poziomu fachowości. Prowadzone będą umasowić oraz spopularyzować wszyst
kie jeg_o gałęzie.
laboratoryjne badania techniczne oraz baOd dawna już w łonie tego klubu
dania materiałoznawcze i wchodzące w zasekcja tenisa, lecz jak dotychistnieje
kres techniki pracy rzemieślników. Prowamogła ona rozwinąć szerszej
nie
czas
dzone będą także badania nad surowcami
działalności z powodu braku kortu.
krajowymi w dążeniu do usunięcia surowLiczni w Aleksandrowie zwolennicy
ców zagranicznych oraz doświadczenia z

miasteczka i wedlug obliczeń sprę7.ystych
organizatorów świ~ta sięga dwudzi-;stu ty·
sięcy osób.
Obecność na święcie dwóch przedstawi·
cieli Rządu, min. min. tow. Rabanowskiego i ob. Dybowskiego, przedstawicieli świa
ta kulturalnego stolicy, kierowniczego
aktywu obu partii robotniczych i stronnictw demokratycznych z Lublina-wszyst
ko to podkreśla jego znaczenie i wymowę,
przekraczającą ramy regionalne. Kazimierz drogi jest 8ercom wszystkich Pola•
ków zarówno ze względu na jego pamiątki i zabytki historyczne jak i na to, że jest
to piękny zakątek naszej ziem; , gdzie
szczególnie wyraźnie występuje urok „kró
lowej polskich rzek". Te właśnie dwa mome11 ty określają nasze zadania w odniesieniu do p,rodu Kazimierzowskiego, który
dotkliwie ucierpiał w rezultacie wojny.
Te zadania zostały sformułowane w wyministrów podczas przyjęcia
stąpieniach
urządzonego przez ruchliwych gospodarzy
w sali zabytkowego ratusza.
Odbudowa pamiątek historycznych l
rozwój Kazimierza, jako miejsca wypo•
czynku świata pracy - to były również
hasła wiclniejącc na transparentach na ryn
ku. Wypowiedzi przedstawicieli Rządu i
partii politycznych świadczyły dowodnie,
że docenia i popiera je całkowicie cała
Polska - chcemy dodać jeszcze, że jeśli
założycielowi tego miasta, Kazimierzowi
Wielkiemu, którego wizerunek zdobi trybunę rządową na dzisiejszych uroczystościach. trzeba było kilkudziesięciu lat dla
przeobrażenia oblicza ówczesnej Polski, to
Ludowy realizuje swe
dziś nasz Rząd
wielkie pla11y i zamierzenia w terminach
krótszych. I wlRśnie dlatego tak radosny
jest dziś lud polski na starym rynku kazimierzowskim.

strzów

cińska

czących rzemiosła.

Przygody
Jasia

Centrum mieścić się będzie w dużym
kompleksie budynków o kubaturze 83 tys.
m. sześć. na powierzchni 18 tys. m. kwadratowych.
Uruchomienie Centrum przewidziane
jest na początek roku przyszłego. Dąży się
do cz~ściowego uruchomienia już we wrześniu roku bież. P<.czątkowo pracować bę
dą grupy szkoleniowe: budowlana, drzewna i metalowa z 25 - 30 specialnościa
mi. W pierwszym etapie projektuje się :11111111111111111111111111111111111111111111111
przyjęcie około 800 ludzi, posiadających
co naj.nniej świaC:ectwo rzemieślnicze.
Nowa, zróżniczkowana lista rzemiosł D-024360

WieHi~iU~
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TEAiTRY

§portu

Bek

żałuje.„ ż urodził się

TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Dzj§ o godz. 19-tej „OTELLO", Szekspira.
TEATR POWSZł.CHNY
Dz!~ o godz. 15,30 i 19-tej „DAMY I HUZARY''; wszystkie miejsca wyprzedane.
Passe-partout nieważne.
TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Od dnia 15 do 20 maja b. r. codziennie 0
Międzynarodowy W}"Ścig
godz.. 19 „LISIE GNIAZDO':, Lilian Hellman.
Kolarski Warszawa
Gościnne występy zespołu pod kierownic\Varszawa U·
Praga twem Karola. Adwentowicza. Udział biorą:
~zynił kolarstwo jeszcze
K. Adwentowicz, I. Grywińska, A. Kamińska,
bardziej popularnym, niż
F. Chmurkowski, W. Kwaskowski, E. Łabuń
hylo prze-O. woj1Dą. Karżdy
ska, E. Fidl:r, J: Dargiel, A. Jasińska, z. Motnwalida 6iedzący przy
rawski. Rezyseria: K. Adwentowicz.
kiosku a: gazetami, a naTEATR KAMERALNY OOMU ZOŁNIERZA
wet jego ,<Jlolowica·', wie
ikto to jest Pietrajuż
ul. Das:i::vńskle1rn 34.
szewski czy Na.pierala,
Dziś o godz. 19,15 farsa Noela Cowarda
ale sport kolarski posia·
„SEANS". Udział biorą: Hanna Bielicka, Heda jeszcze jedną odnogę
lena Buczyflska, Halina Głuszkówoa Wan- 1
- kolarstwo torowe, a o
da Jakubińska,. Michał Melina, Danuta Szatym ko.Jaretwle na razie
flarska i Ludwik Tatarsld. Reżyseria Michajest cicho. To'f helenow·
ła Meliny, dekoracje Jana Rybkowskiego.
&ki śpi...
Bek
Kasa czynna od 12-tej. Tel. 123-02.
Najlepszy nasz sprinter, mi$trz Polski, JerEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA''
rzy Bek, pierwszy swój występ w tym roiku
Piotrkowska 243
Dzi§ ł codzie.anie o godzinie 19,15; w Krakowie okupił porażką z najgroŹllliejszym
„ROSE - MARIE", r.pmantyczna operetka s"'.'ym rywalem, Kupczakiem, I jak nam sam
w 7-miu obrazach, Otto Herbacha. Udział osw1adczył, pała żądzą rewanżu, ale kie<ly do
bierze 60 osób. _ Chór. _ Balet powiększa- tego rewanżu dojdzie?
ny. Bilety wcześniej do nabycia do godz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - hołdzie
śc~
16,30 w Związku Art.-Plastyków, ul. Piotrkowska 102, a od godz. 17-tej w kasie teatru. W
ŚW
niedzielę, kasa teatru czynna od godz. n-tel
KRAKÓW (obsł. wł.) - Około 2000 6J)JH·
Teatr „SYRENA", Traugutta t
Dziś komedia G Dregely „DOBRZE SKRO- Łowców z całej Polski na 485 motocytklach , 125
JONY FRAK", w opracowaniu I z piosenkami samocho<lach oraz liczna grupa sportowców
Jerzego Jurandota, z muzyką Adama Mar- z Czechosłowacji złożyła w Oświęcimiu hołd
kiewicza, z gościnnym występem IrPny Ho- pamięci pomordowanych tam ofiar. Po n;ibow kaplicy oświęcimskiej na~tą,pl'!o
żeństwie
reckiej i Kazimierza Szuberta, oraz całego ze- zleżenie wieńców przy ścianie śmierci na d;ie·
dzińcu bloku 11-go. Do ze<br_.amych przemówi!
społu „SYRENY".
dyrektor Mnzeum Oświęcimskiego, ob. WąsoPrzy fortepianach: Irena Aleksandrow
wkz, oraz preze5 Klubu ZZK „Olsza" - ob.
Adam Markiewicz.
Dzierwa. Uczrstnicy zjazdu zwiedzili następKasa czynna cały dziPfl. Tel. 272-70.
nie teren obozu.
Teatr „OSA„. Zachodnia 43. teł. 140-09
Dziś i cod:?!iennie o godz. 19,30; w niedziele
święta o godz. 16,30 i 19,30 „WIOSENNY Z 7.ucin D "S•U
BlEG".

Mistrz Polski pała żądzą zwycięstwa nad Kupczakiem
mu, niestety, od· dzo nie;pewnie 1, ja.k ml •i• wydawdo, 1'ył
Na to pytanie nie
przegra. To pewnie
ie
przygotowllllly,

I

możemy

Pytamy się natomiast o przyczy·
ny jego przegranej w Krakowie.

mną
że
zadecydował-0. Byłem zbyt

powiedzieć.

O ZWYCIĘSTWIE DECYDUJĄ UŁAMKI
PRZYCZYNA PORAŻKI Z KUPCZAKIEM
SEKUNDY
- Nie przypuszczałem - mówi 5yan.patycz·
- Jechadiśmy i 6Qbą trzy razy - mó.wi o
ny nasz kolarz - że przegram z Ku1pcza1tiem.
Powiem panu w sekrecie, że byłem pewien na· swym pierw5-z.ym s1arcie z Kupczalkiem Bek.. wet zwycięstwa, gdyż Kupczak czuł 5ię bar- Dwa razy mieliśmy czas 12,8 sek. na 200 me·
trach, a więc - jak na początek 5erz-0nu wcale dobry. Pierwszy bieg wygrałem 1 dużą
LEKKOATLECI TRENUJĄ
różnicą, w drugim Ku:pczak obskoczył mnie
PRZED OLIMPIADĄ
z prawej strony, dociągnąłem mu do koła, al e
nie zdążyłem już wys.koczyć do przotlu; w
trzecim b:egu wpadłem w trawę i zanim wyprostowałem maszYIIlę Ku.pcza,k był już za daleko, a:bym mógł go dojść. W kola.n;twie to ·
rowym, na krótkich dystansach, o zwycię
stwie decydują ułamki sellmndy. W piątek
miał się odbyć między nami rewanż, ale Kupczak podobno uległ kontuzji na tre<ningu i n :e
mógł s·tartować.

- Cała bie<la w tym - .skarży 5ię „Jerz~"
- że na pierwszym planie są u nas teraz 6ZO·
sowcy, a o nas nikt nie myśli, a już teraz je·
stem w lepszej form!e, niż byłem w roku ubiegłym. Ale cóż z tego, kiedy nie mam żadne
go aprawdzianu.

w

Motocykl

k O ·
QCim:a
mf.Czer.n Om
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UMaga

l.;kkoat~ec~

KŁOPOTY MISTRZA POLSK1
U progu 5eZ01!lU Bek ma zmartwienie ze
brak mu jest zuipe·łnie gum torol''Przętem,
wych. Od kolarzy zagramicmych, &tartujących
w wyki'!}U Warszawa - Praga - vVarszawa
kupił killka gum a1le 5zosowyoh, które na tor
są za ciężkie. Mistrz Polski więc przy pomocy
Fory.sińskie!J(l łata stare i łudzi 6ię, że może
jakoś wytrzymają jeszcze te.n 6eZOID.. Bek pi·
sał jeszcze do Włoch z prośbą o przyisłanie
gum torowych, ale na to potrzebne jest ape·
cjalne zezwolenie, którego, niestety, nie posiada. (Wdzięczne pole do d-ziała:nia dla P. Z.
Kolarskiego - przyp. Red.).

W CZYM LEŻY CAŁA BIEDA? .. ,
- Cala bieda w tym - kończy nasz miły
rozmówca - że urodziłem się torowcem. Gdybym jeźdżił na szos:e nie mógłbym narzekać
na brak imprerz i... gum. Szosowcy nasi będą
- zdaje się - w tym sezonie do&ta,tecwie
w n ie zao•natr1eni.

I

Sekcji zwołuje zebranie wszy5tkich
na dzień 18 maja na go<lzinę 18-tą
w loka.lu klubowym.
Ze względu na ważność pomszanych spraw
obr><Cnośf wszysfkich czlonków ohow·ą·~kriwa!
Zarząd

członków

L k
Moiliwe ie

pewny siebie..•

I

I

„Bitwa o szyny", godz. 16,30,
ADRIA
18.30, 20,30; w niedz. 14,30.
BAŁTYK - ,.Stalowe serca", godz. 17, 19, 21;
w niedz. 15.
BAJKA - „Mr. Smith jedzie do Waszyngtonu", godz. 15,30, 18, 20,30; w niedz. 13.
.,Program Aktualnoścl Kraj 1
GDYNIA Zagr. Nr 11, godz. 11, 12, 13, 14; w niedz
11, 12, 13.
GDYNIA - „Dwaj panowie F", godz. 17, 19,
21; w niedz. 15.
„Nauczycielka wiejska", godz. 16,
HEL lC.30, 21; w niedz:. 13,30.
POLONIA - „Ostatni etap" (ostatnie dni),
godz. 16, 18,30, 21; w niedz. 13.30.
MUZA - „Mali detektywi", godz. 18,20; w
niedz. 16.
„Wśród ludzi", godz. 17,
PRZEDWIOŚNIE 19, 21; w niedz. 15.
ROBOTNIK - „Bohaterki Pacyfiku", godz.
16, 18,30, 21; w niedz. 13,30.
ROMA - „Wyspa skarbów··, godz. 16,30, 18,30,
20.30: w niedz. 14.30.
REKORD - „Zielona dolina", godz. 15,30, 18,
20,30; w niedz. 13.
„Oflag XXVII", godz. 16,15,
STYLOWY 18.15, 20.15: w niedz 12.15.
SWIT - „Nicholas Nickleby", godz. 15,30, 18,
20.30; w niedz. 13.
„Oflag XXVII", godz. 17, 19, 21; w
TĘCZA niedz. 15.
TATRY - kino niecz?nne z priwodu przeniesienia kina do lokalu lPtniego w ogrodzie.
WŁÓKNIARZ - „Płomit>ń Nowego Orleanu•·
godz. 17, Hl, 21: dodatkowy seans o godz
15-tei: w niedz. 13.
„Stalowe St>rca", godz. 16,30,
WOLNOśC 18,30, 20,30; w niedz. 14,30.
„Higtorla jednego fraka", godz
ZACHĘTA 16,30, 18,30, 20,30; w niedz. 14,30.

torowcem

cu;rzwmy
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Łodzi

1,90,
ków wyścigu Praga - War5zawa. Zamiast te-1 w dal - 6,62). Matys (s-kok wzwyż
10,8,
W dniach 22-23 ma· go 6po'kania proje·ktowany Jesl udział Cze- s•kok w dal - 7,07); Szmidt (100 m
51.5): Pan (800 m 22,5 400
ja Tb. gościć będ<ie chów w jubi}euszu ŁKS-u w Łodzi, gdzie ro•e· 200 m
w Wars.zawie czecho· grali1by oni zawody lekkoatletyczne z ropre- 1:59,3, 1.500 m - 4:09,5): Paulu (1500 m 6towacki zespół le.1<.ko zentacją ł.ódzkiego OZLA w dniu 25 bm. Ostat- 4:03,0, 3000 m - 9:18,8): Vosta (kula - 13,15
· ~~· \ <'!tletyczny KS „Vyso- nim występem SK „Vysokoskolsky"' będzie mtr.).
Panie: Bemowa (100 m - 12,5, 200 m koskolsl<y" (Praga) - mecz w dniu 27 bm z reprezentacją Gdańska
26,2): P'sova (skok wzwyi - 1,56 - reikord
rozegra spot- w Gd'1ńsku.
I który
/ r /
5,47 - rekord CSR, 60 m
mająca w swoich szere- CSR, sko1k w dal Drnżyna <:zE's.ka,
kanie międzynarod?·
" /
1
13,0): Jane<:kova (kula we z reprezen\acp'l gach doskonałych zawodników- rekordzistów - 8,2, 100 m 30,12): Zenl.skova (dysk - 34,38,
przyjeżdża w następującym 10,23, dysk lekkoatletyczną War· Czechosłowa<;ji,
13,0,
szawy, wzmocnioną zawodnikami przebywają z~tawie'lliu: (w nawias~ch poda.jemy najlepsze osz.czep - 26,50); Preusowa (100 m 28,5, oszczep - 26,67); Houbova
200 m cymi w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w wY'ni,ki daneqo zawodnika):
Bem ltynka - 4,16 m. re·kord C<;R, i:kok w (skoik wzwyż - 1,48); Hovorkova (800 m Olsztynie. Drugi występ lekkoatletów; czeskich
który miał mieć miejsce w Katowicach z re· dal - 7,18 ml: Rihosek (sko•k w dal - 7,29, 2:43,4),
W rama<:h zawodów SK „VY'sokoskolsky"
wobPC trójskok - 14,45, 100 m - 11.3, 200 m - 22,91;
został odwołany.
prezentacją Sląs.ka,
zni·szcze·nia bietini przez kolarzy - .uczest.ni- John (trójs.kok - 14 .50 m, rekord CSR, skok - Warszawa odbE;dzie się w konkurencji kra- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - jowej a>trakcyjny bieg na 5000 m, w którym
Kie.las pobiegnie przeciwko sztafecie 5 rllfl.y
100 m., złożo'llej z Gąsow6kie90, Statkiewicza,
Zr.1. ZnBodoui••'h
Dzwo nkowskiego, Bonieckiego i Widerskiego.
Warszawa (obs/. w/.)

VJ

I

as erczak
przegrywają

•
I

c

0

e

PARYŻ, (ob3ł. wł.).-Po

PRZED MECZEM CSR -

WĘGRY

też maią
Madz1nz.yBUDAPESZT

iuż skłdd

lobsl. wł.) - Na
mecz ptłkarski z Czechosłowacją,
który rozegra·ny zostanie w Budapeszcie 21 maja br., \"lęg:zy ustaJili skład następujący: Benni,
Ruda6, B'liogh, Tosik, Kis.peter,
Kovacs, Egressi, Szusa, Szilagyi,
Puskas, Toth.
Spotkanie to rooegr~ne zo-.;tanie w ramach
Srodkowo-Europejskich.
Igrzy&k Batkańskich.

Kalendarzyk najbliższyC'h ~potkań naszych
zwyciE;stwach Chyl Zagórskiego w turnieju bokserskim pięściarzy przedstawia sic: n::i.stępująco: 13
maja w Paryżu walczą: Kasperczak, Czortek,
rozgrywanym w ramach igrzysk związków
.Nowara i Jaskóła.
zawodowych w Paryżu walczyli Kasperczak
15 maja w Paryżu Czartek spotka się
i Czartek, którzy ponieśli porażki.
oonownie z V1llard em. Zagórski z mistrzem
Rumunii Sarja, Nowara z mistrzem Rumunii
Ka$perc:>:ak spotkał się z mistrzem Fran
~o USł''SZYUIY
cji Lamara i uległ mu nieznacznie na punk· f3oufu.
)
Il
14 maja w Nantes walczą: Bazarnik, Żu
12.01 Dziennik. 12.25 MU'zyka operowa. 12 50 ty. Po pierwszej rundzie wygranej przez Kas
13.00 pt>rczaka i drugiej remisowej Polak nie wy
(płyty).
(Ł) Dwa utwory skrzypcowe
rawski, Chychła, i Kagperczak.
D. c. Muzyk! operowej. 13.20 Pr7erwa. 14.00 t.rzymuje tempa, przegrywa trzecią rundę ,
18 maja w Saint DPnis Ka~perczak zmieKoncert soJ:stów. 14.30 .. śpiewamy p!Menki". mecz.
W rlniu 13 maja br. o godzi1DiP 18,30, w druzv s 1 ę ponowni!' z I.amora. Nowara walc:>;yć
14.50 IŁ) Muzyka obiadowa (płytv). 1 ~.10 IŁ)
Szwaicarii DechsiineQl, qim tenninie o godz. 19, odbędzie E' ~ walne
·•~;„ 7. mi,trzPm
W wadze piórkowej Czortek po pięknP
Wiadomości lokalne. lS t.5 (ł,) Vviązanka mezebra·nie Wydziału Spraw ~ędziow<>kirh ŁOZB,
lodyj operetkowych. 15.20 (Ł) ,.Dni pows1ednie. walce przegrywa nie7.asłużenie z wicemi· Zagórski z mi$lrz!'m Paryfa Paccaguella, zaś
z na1;!ępującym porządkiem dzienynm:
Chychla walczy z Laniardem.
Reyn10nta". 15.30 (ł,) Dyryguje Franco Autori", strzem FranC'ji ViJlardem".
1. Za·gajeni e
16.00 Dziennik. 16. 12 „Przyszli budowniczowie
2. Wybór przewodniczącego l seikre'arza.
okrętów". 16.25 Chwila Biura Studiów. 16.30
„Walka z wrogiem pracv Nr 1" - pogadanka.
3. Sprawozdanie WSS za rok 1947·48
16.35 Radiowy poradnik językowy. 16.50
4. Dyskusja nad 6prawozda111iem i udzieleAudy:ja oświatowa TUR-n. 17 OO „Popularnie absolutorium
ne suity Chac'laturiana". 17.45 RUL - .,Pro5. Wytyczne dla przyszłych władz WSS
blem malarstwa nąrodoweqo·'. 18.00 .. Dla każSwięla ·Zwvc::ęstwa
6. Wybór przewodniczącego WSS na rok
dego coś miłeqo". W przerwie ,.Colas Breug1948-49
MOSKWA (obsł. wL) - Z r.ka· Sowietów". W ubiegłym roku młoda drużyna
ncm". IV fragm. powieści Romain Rollanda.
7. Wolne winioski.
zji Swięta Zwycięsitwa odbyłv s.ę „Sk rzydła Sowietów"' była równorzędnym prze20.00 Dziennik 20.50 ,.Wielki pis;uz demokra. Wszyscy proszeni 5ą o punktualne przy'oy·
w dniu 9 maja na w5zystkich bo· ciwnikiem dla najlepszych drużyn ZwiąZlku
cji polskiej". 2100 Koncert muzyki kameral·
iskach, bie:żcniach, kortach teni60· Radzieckiego, toteż mecz wzb.udzi.ł o•lbrzymie cie.
nej w wyk. Mirko Dornera (artysty ju11oslowy<Ch Moskwy - zawody spcr- zai111teresowa111ie.
słuchowiańskieg.ff). 21.30 „Wychowanka" Po zadęlej i &to!ą<-ei na wysokim poziomie
towe.
fi
,;?.',
wisko według komedii A. Ostrow~k:eqo. 22.10
grze, zwyciężyła drużyna CDKA w 5tossunku
Glówną Imprezą. która 7groma<:/:J't.J ~
„Dawna muzyka". 22 45 (!'„) Koncert życze1i
dzila na sti!dionie „Dynamri" 100 2:0 (1 ·O).
Zawodnik Rakoczy Czesław z Garbarni zo·
·~~
(cz. I). 22.58 (Ł) Omówienie proqramu lokalW czasie przerwy meczu wręczono naq'.odę sta~ z<lys.kwalifikowa11y na o.kres półro~zny (do
nego na jutro. 23.00 Ostatnie wiadomości. a;~'?.., l)"Sięcy widzów, był mecz piłkar
ski m1ędzy dmżyną mistrza ZSRR zwycięskiej sztafecie biegu „Doo.koła Moskwy" 9 hstopada br.) Zll przewinieinia, pope!ni\me na
2330 (Ł) Koncert życzeń (cz. If.lr. 23.59 (Ł) Za-1
CDKA a drużyn" „Skrzydła która po raz 66my zdobyła drużyna „Dynamo", uwodach z Wart• w Pe>mania.
kończenie 11.u~ycji 1 Hymn.
chły

I

przez rad o

Walne zebran·e sedziów ŁDZB

portowcy ra zieccy
w dniu

Rakocly zdyskwal f kowany

