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lucia Plenum K

w sprawie ·odchyle1'lia prawicowego i nacjo.n.alistycznego w kierownictwie Partii,/ jego źródeł i sposobów jego przezwyciężenia
5

W okresie od listollłJ(la 1943 r. do sierp·
Rozwój' wyPadków historycznych, dzfałal
Plenum czerwcowe ujawniło w pełni ist we, rewolucyjne i szczerze nie1>odległościonia 1944 r. walka z hitleryzmem weszła ność PK\"PN i rządu tymczasowego całkowi
nienie prawicowego
odchylenia ideolo· we elementy przede wszystkim zaś w OJ>ar
gieznego, którym dntknięta jest część kie- ciu 0 . rewolucyjne kadry KPP, pueniknięte w fazę rozstrzygającą. Rósł autorytet PPR, cie potwierdziły słuszność koncepcji KRN
rownictwa partii. Odchylenie to zn;da21ł-0 bezgranicznym ix>św.ięceniem dla sprawy jako czołowego rzec.znika. realtzaCJi rewolu- i zadokumentowały bankructwo wszystkich
wyraz w referacie tow. Wiesława, który za wyzwolenia klasy robotniczej i narod.i, prze cyjnego programu narodowo-wyzwoleńczego teni'lencji kapitul.anckich w partii. Tendenlirajowa Rada Na.ro- cje te były wyrazem niewiary w siły klasy
wierał fałszywą. antyleninowską ocenę prze ni.knięte duchem głębokiego dnternacjonaii- w sojuszu z ZSRR.
zwycięskiego, dowa grupowadia wokół siieme ireprezentar~bcitndczej, ulegan!ia wściekłemu· naporowi
szłości polskiego ruchu robotniczego. Wbrew zinu i solidarnciici z krajem
poprzeclnieJ walce PPR z OJ>Ortunizmem, socjalizmu - ZSRR i z wszystkimi rewolu- cje najbardzi.ej postępowych sił narodu. reakcji i drobnomieszczaństwa, za.miast prze
Cała zjednoctona
rea.keja, zdając sobie wodzenia. masom pracującym.
szowinizmem i sodaldemGkratyzmem PPS, cyjnymi slłami w świecie.
W ogniu walki z ckupantem I rodzimą re sprawę, że toczy się decydująca walka o cha
Po wyzwcleniu, sprzeczności, które poreferat tow. \V1esława, wygłoszony bez uzgowstały w kierownictwie parul, uległy mtar
dnien~ z ~lurem ,Pl1Iitycznym, stanowi fak akcją kształtowała się i umracniała rewolu- rakter przyszłej władzy w wyzwolonej Poltyczną kapitulację ideologiczną przed nacio- cyjna ideologia PPR, której partia zawdzię- sce, 1 o Jej treść klasową roz.pętała w tym ciu, W okresie 1945-li47 wrogie siły klasocza wszystkie swe wielkie zwycięstwa i osią okresie przy poparciu niemieckiego okup-a n we występowiały w Pofsce w na.Jbar dziej cy
nalis\Ycznymi tradycjami PPS.
terroryObstając uporczyWle przy srwoich fałszy gnięcia zarówno w latach okupacji, jak i po ta wściekłą na_gonkę przeciw PPR, zmierza- nicznej i odrażającej postaci band
wych poglądach wbrew jednomyślnej pozy- wyzwoleniu, w latach budowania zrębó'"' jąc do całkowitej izolacji i złamania partii stycznych, agentów obcego 'proniemieckiego
W tym niełatwym c>kresie w cz,ęści kierow- , imperializmu anglosaskiego,
restauratorów
cji wszystkich pozosiał:i:ch członków Biura Polski Ludowej.
nictwa PPR ujawniły się wahania, później pirzedwrześnimvych rządów obnarniczo~ka
Polityc<z11ego, tow. Wiesław, a po nim solida
Dłędem byłoby jednak przypuszczać, że w zaś błędne tendencje, które zmierzały fakty pitalistycznych. Wykła.dnikiem tych sił był
ryzujący się z nim tow. tow. Kliszko, Bien
tym całym okresie PPR była wolna od pe- cznie do zniekształcenia koncepcji KRN, do również :.U:iko.liajczyk i przywódcy WRN.
kowski i inni dopiero pcd nap-0rem przebie- netracii obcej, nacJonalistycznej i oportuni
gu Plenum KC zgodzili się formalnie z kry- stycznej ideologii, szczególnie w okresach zblokowania z CKL-em (Centralny Komitet Walka ta zaostrzała czujność i aktywność
Lud-0wy) i w konsekwencji do wycofania się k!asy robotnlczJ!j i konsolidowała partię.
tyczną oceną referatu tow. Wiesława, nikt
zaostrz.onej walki klasowej.
z pozycji kierowniczej roli klasy robotniczej
W obliczu wroga, który zmierzał do przy
z nieb jednak nie przeprowadz.ił wówczas
Partia osiągnęła zwycięstwa na swej dro w walce o władzę państwową.
wrócenia władzy obszarników i wielkich ka·
szezerej i konsekwentnej samokrytyki, ogra
dze właśnie w walce z tymi fałszywymi po
Te fałszywe kapitulanckie tendencje Ia.ns-0 pdtalistów, kierownictwo PPR, uzupełnione
piczii,;ąc si~ do połowicznych i zagmatwaglą<lami. właśnie przezwyciężając błędne po wane były początkowo przez t, Bieńki>wskie przez przybyłych z emigracji wraz z 1-szą
nych sformułowań. Mimo prób przedstawie- glądy zgcdnie ze swymi rewolucyjnymi
tra- go, później zaś w kierownictwie J>artH przez armią działaczy robotniczY,ch, odzyskało swą '
nia wystąpieniia tow. Wiesława na crerwc9
t. t. Kowalskiego 1 Logę-Sowińskiego, przy zwartość i prężność pobtyczną.
wym Plenum KC jako pr~ypa.dkowego pośli dycjami.
Z tego punktu wldzenia. wymagają analizy czym zostały one W" os.t atniej fazie 1mparte
Na ten okres. któremu towarzyBZY gwałzgn~ęcia, dalszy bieg wypadków udowodnił,
poszczególne okresy w rozwoju PPR, slllcze P'l"?le'Z , sekretarz.a generalnego partil tow. towny wzrost liczebny partii i rozwój jej doj 1
że nie był to fakt am oderwany, ani odoso
Wiesława..
politycznej, przypada.
realizowanie
lllll_ _ _ _mi_ _ _ _ _ rzałoś~i
podstaw9wych
demokracji
ludowej
bniony. W okresi·e narastania kryzysu jugo gólnie od listopad~ 1943 r.
słowiańskiego tj, w kwietniu i maju br. tow.
w
zakresie
reform
społeczno-~ospodarczych
Wiesław ujawnił pojednawczy stosunek do
jak Reforma Rolna i na,cjonalizacja przemykierownictw.a. KPJ.
słu, przebudowa aparatu l:>aństwowego 1 roz
Po ogłoszeniu rezolucji Biura Informacyj
gromienie pod:riemia terrorystycznego oraz
nego tow. Wieslaw nie taił swego negatyw.,
m'kołajczykowsklej reakcji. W tej pracy tow
nego stosunku do tej części rezoluuji, która
Wiesław, pracując w tym zakresie solidarnie
omawia.la programowe za.gadnienta socjaliz całym kierownictwem, J)Ołożył niewątpli
1
&tycznej przebudowy rolnictwa 1 sprawę
wie wielkie zasługi.
WAR.SZA WA (PAP). - W dni.ach od 31 si.e.rpnia do 3 września rb. --obrado·
walki z wyzyskiem chłopskfch mas pracują
W tym okresie, szczególnie na 1-szym zjecych przez kapitalistyczne elementy wsi.
wało w Warszawie rozszerzone Plenum KC PPR z udziałem sekretany woje· Zdzie, odbywało się dalsze kr~vstalizowanie
Wbrew oświadczeniu t. Wiesława., złożo wódzkich. Plenum wysłuchało referatu tow. Bo·lesława . Bieruta „O odchyleniu się oblicza partii. Partia zapuściła głębokie
nemu przedstawicielom B.ilura Polityczne
prawicowym i nacjonali·styc.znym w kierownictwie par.i.i i o sposobach jego korzenie w masy. Poczyniono też duży łtrok
go w dniu 12 sierpnia rb., że rozbieżności
w walce z lewactwem i sekc:i;i.rprzezwyciężenia".
W dy·s·kusji nad referatem ziabierało głos 38 mówców. naprtód
międz~ nim, a resztą Biura Politycznego ma
s~m ,które powsta.ły w
sp:adku po KPP.
W wyniku dyskusji zost.a:la przyjęta jed nomyślni·e przez Plenum KC rezolucja. Równocześnie zaznaczyły się już wówczas pe
ją charakter li tylko taktyczny,
stwierdzić
na.leży, że rozbieżności te mają
charakter Przed przyj~de~ rezo!u<;j.i tow. Władysł·aw Gomubka (W.iesław) wyraził cal· wne ujemne i ·niebezpieczne tendencje, któzasadniczy i ideologiczny t wynika.Ją z czte kowitą zgodę z jej treścią I prz&prowa dził" merytoryczną samokrytykę, .zmie· re jaskrawiej uwidoczniły się dopiero w narecll gJównych źródd: z niezrozumienia isto rzającą do rewi.zji jego dotychczasowego, z gruntu
ste_imym okresie, a mianowicie tendencje do
błędnego stanowiska.
tnej ideologicznej treści stosunków między
takiego oświetlenia clemckracji ludowej w
Następnie Plenum wysłuchał, o referatu tow. 1-1. Mi·nca „o BIEŻĄCYCH ZA·
krajami Demckra~ji Ludowej a ZSRR i, przo
Polsce, k~re zawierał-0 sktounoSć do pomidującej roli WKP(b)
w międ2ynarodowy1n DANIACH PARTII W ZAKRESIE POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ NA WSI". Jania lub nie "W-ypuklania prawdy, że polfroncie ·walki przeciwko imperializmowi z W wyniku wyczerpującej dyskusji Ple num KC przyjęło jednomyślnie rezolucję
ska. droga do socjalizmu jest tyl}W o.<lmianą
dużych
nawarstwień
nacjonalisrt:remych,
ogólnej drogi do soc,i alizmu, odn\laną opar
w
tej
sprawie.
·
z nieprzezwyciężonych i wciąż odradzają
tą. na. doświadczeniach budownictwa socjaliPlenum KC pp•stanowiło jednomyślnle zwolnić tow. Władysława Gomułkę zmu w ZSRR z uwzględnieniem nowych mocych się k1mcepcji socjaldemokratycznych
t wreszcie z dążenia do odsuwania walki (Wiesława) z obowią~ków sekret.arz«J genera.tnego KC PPR. Plenum KC PPR żliwości historycznych i specyficznych waz elementa.mi kapitalistyczuymi, żerującymi powołalo jednomys~nle na st·a nowisko se·~retarza
rozw9ju historycznego Polski,
genera,l neg,o KC PP
tow. runków
na wyzysku biednego i średniorolnego chłop
Tego rod1..aju {Ikr.enty wynikały z tych sa·
Eole-sława
Bi·
e
rut·
a
.
Plenum
KC
jednamy
ślnie
dokooptował-o
do
Biura
Połityc.z·
stwa .co taktycznie prowadziło do ugody
mych źródet z których WYPłYWało nieprzene·go KC PPR l·ow. Frainds.z1ka Jóźwiaka (Wit•clda). Materiały z obrad Plenum KC zwyciężone do końca odchylenie prawicoz imi.
Tego roozaju postawa jest bezspornym od- zostaną opubJi.kow.ane w prasie.
wo-nacjon.alist3•czne w okresie lut.y - lipiec
stępstwem do marksiz;mu-lenlnh:mu,
sprze1944 r., wyrastały z z-aściankowości narodowej_. z nacisku ciążących jeszcze przesądów
czn.a !est z za.łażenia.mi rewoluoy.jnej ideolog1f PPR i jest wyrazem naporu oncej, dro·
na.cjona!ist:vczn~·ch, z wpływów, które os ła
bnomieszcn1ńskiej ideologii.
biały w praktyce poi:tawę internacjonalisty
Tow. Wiesław,
c:>:ną i szły w parze z wstydliwym odgradza
pcdobnie jak Po Plenum czerwcowym wyra
rił gotowość fo.rrr"inego po(lparządkowania
W poniedz:iałek, 6 września o godz. 13.00 odbędzie się w Warszawie w sali niem się -0d rewolucyjnych, kla~owych i insię rezolucjL Biura Informac;vjnego i stanoprzy Al. Wyzwolełlia kraj.owa narada aktywu PPR · z udziałem sekretarzy po- ternacjonalistycznycb tradycji KPP.
wisku Biura Politycznego, nie przeprowadza
Na.stę~ny ukres, którego początek łączy się
~'.: meryto1·ycznej rewizji swego
w polityce wewnętrznej z rozbiciem obo
z gruntu \'łiatowych partii. Wyniki obrad o.statniego Plenum KC PPR zreferuje sekretarz
generalny
KG PPR, tow. Bolesław Bierut. Na naradzie wystąpi również tow. Wł. zu reakcji i ucie·czką Mikołajczyka, zaś w po
fałsznvego stanowiska.
Gomułka , (Wie·sław).
Wobec stwierdzenia odchylenill prawi.
· 1Dokor1cz<>nie na str, 2-ej)
go w k!:erowuictwie PPR, które reprezentuje sekretarz generalny partii, staje się
koniecznym przeanaUzowanie w tym świetle
poozczególnych etapów rozwoju PPR, aby na
drodze krytycznej analizy oddzielić twórczy. płodny i rewolucyjny dorobek ide.ologizłożony
czny PPR i jej cenny prakt;vczny i teoretyczny wkład do dziejów polskiego ruchu rooo
PARYŻ PAP. W niedzielę we wczesnych
Minister posiadłości zamorskich - Paul
W niedzielę J godzinie 5. popołudniu, notniczego i historii narodu polskiego od nale- godzi11ach rannych premier Robert Schu- Coste-Floret (MRP).
wy rząd zebrał :Ile,: na pierwsze posiedz~e.
cllałośoi oportunistycznych i nacjonalistyczman utworzył nowy rząd francuski i przedMinister wychowania publicznego _
*
nych,
stawił członków gabinetu prezydentowi re- Tony Revillon (radykał).
l'PR. powstała i wyrosła w ogniu walki publiki Vincent Auriol.
PARYŻ PAP. W paryskich koła,ch poliz faszystowskim na.jaztlem, z rcdzlmą
Skł cl
d .
Minister pracy - Daniel Mayer (socjareakcją, z rui.cjonalizmem i szowinizmem.
- a nOWfgO rzą u Jest następujący:
lista).
tycznych podkreślają, że przed 'nowym rząz m;ędr.y\arodowym imperializmem.
P~mier i minister spraw zagranicznych
Minister rolnictwa _
Pierre Pflimlin dem stoją te same trudne zadania gospoPPR wyrcsła i okrzepła w walce 0 wyzwo h:Obert Schuman (ruch republik'ańsko- (MRP).
,..
darcze, z którpni nie mógł się up.orać rząd
lenie narodowe, które ~ączyło się nierozer- ludo~'Y).
premiera Andre l\larie. Ceny artykułów
wa.lnie z w!f-zwolenicm sp&łecznym mas pra- Wicepremier i minister dla spraw ONZ _
Minister robót publicznych i komunikacujących, ze ~ycięstwern rewolucyjnych Aridre Marie (radykał).
cji - Henri Queuille (radykał).
pierwszej potrzeby we Francji wciąż wzras:J w na.i;odzie, ze zwycięstwem polskiej Ida
Minis t er surawiedliwości _ Robert LeMinister odbudowy _ Rene Coty (nie- sta.ją. Tak np.: ceny mięsa w Paryżu i w
~Y. robotniczej, ~e zw;ycię~twc~ ~olida.rności court (MRP).
zależny republikanin).
większych miasLach wzrosły o około- 30
międzyna:odoweJ z ~lłll;m1 so~Jaliz~u i po
Minister finansów i gospodarki
Minister handlu i przemysłu - Rob.ort proc. w ciągu miesiąca sierpnia. Poza tym
sdt1!Puk,. kt~rych nos oebn;enJemAbH. Zwciązek Ra Christian Pi11eau (socjalista).
Lacoste (socjalista).
pod Koniec roku budżet francuski będzie
z 1ee 1 1 wyzw 01 cz.a
rm 1a
zerwona
. . .
•
.
era.z z walką partii komunistycznych we
M1mster, obrony narcd'}WeJ Rene
Minister dla spraw b. kombatantów wykazywał deficyt sięgający 80 miliardów
wszystkich IITajacb.
1' May~r. (raaykał).
Jułes Catoire (fiRP),
fra.4ów . Rząd Schwnana. będzie tnusiał
W ogniu tej walki J>Owstały :iręby organiMinister spraw wewn~trzcych - JULES
Minister zdrowia ,..,.. Pierre Schneider wydatnie zwiękS!QTĆ IJ<>datki, żeb~ po~ć
ll".acyjne PP~ _yt. opa.rciu o na.Jbardzie.i bojo- MOCH .(.socjalista)..'l.
..: .<MRP~~
ten defiC.Yt._
'
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(Dokończenie

ze str. I-ej.)
Utyce wewnętrznej z. rQ$iclem obozu reakcji 1 ucieczką Mikołajczfka., zaś w polityce
międzynarodowej
z
utworzeniem
Biura lniormacyjnego, jako form:v koniecznej
koordynacji wszystkich sił rewolucyjnycll w
organizowaniu kontrofensywy przeciw amerykańskiemu imperializmowi, cechuje reaktywowanie się o<lch•lenia prawicowego w
parlii, a w szczególności nasilenia tendencji prawico ych w postawie tow.· Wiesława.
Ilustrują
to między innymi następujące
fakty:
• Niechetny stosunek tow. Wiesława do
Q powołania Biura Informacyjnego.
Nastawienie na automatyzm rozwoju demokracji lodowej bez zaosłrze
nia walki klasowej, szczególnie na wsi.•
sprzyjało fakłyczrrie
umacnianiu $ię
elementów k~pitalistycznycb. (między in
nymi udostępnienie stacji maszynowycn
bogaczom wiejskim na równych warunka.ch z biedotą).
Naailenie tendencji do realizowania
C jedności organicznej „z całą PPS"
bez eliminowania prawicy, wpełzanie w
kompromisowość ideologiczną
w akcji
zjednoczeniowej z PPS, zamykanie oczu
na niebezpieczeństwa odchyleń naejonał Jłstycznych i oportunistyc:i:nych w przyszłej Zjednoczonej Partii.
Paironowanie'uprawianei. przez ~ow:
Bieńkowskiego
oportunistyczneJ 1
eklektycznej polity~e kulturalnej.
Niewłaściwy, sprzecz.ny z leninowski
mi zasadami budownictwa partyjne
go stosUJfek tow. Wiesława do zasad ko
legialneśct kierownictwa, drażlłwy i nie
partyjny stosunek do kryty\ti, brak
wszelkiej samokrytyki.
I Ostra recydywa prawicowego odchylenia
~ partii nastąpiła właśnie w tym okresie za
cstrzenia się walki klasowej I w.ejścia j~j w

skich nastąpiła recydywa prawicowego odchylenia w partii.
Wypadki jugosłowiańskie stały się równiei bodźcem dla wystąpienia czerwcoweg9 t. Wiesława. Jeśli się pGwiąże wypadki
z ostatnich trzech miesięcy (stosunek do sprawy jugosłowiańskiej, wystąpienie na Plenum
czerwcowym, niepartyjny stosunek do krytyki
Biura Politycznego, wypowiedzi t. Wiesława
w rozmowach przeciwko rezolucji Biura ID"
formacyjnego) z faktami śwladczącyml o odcltyleniu prawicowym i nacjonalistycznym w
poprzednich okresach, staje się bezspornym,
że nie są to odosobnione i przypadkowe zjawiska.. l\limo wewnętrzwcb sprzeczności i
waha.ń stan<>wią oQe system pogląd6w prawicowych i nacjonalłstycznych, który na przestrzeni blisko 5 la.ł raz po raz wYStępuje w
życiu pa.rtii jako od-'hylenie, godzą~ w podstawowe :założenia marksizmu-leninizmu i w
najlepsze tradycje polskiego rewolucyjnego
ruchu robotniczego.
Niezrozumienie istotnej ideologicznej treści
stosunków między krajami demokracji lud-0wej a ZSRR, które przebijało w linii postę
powania tow. W1eslawa, wYrządza poważną
szkodę interesom PolgJd, osłabiając jej pozycje polityczną.
Bez całkowitego rozbicia tego antymarksistowskiego systemu poglądów, bez pełnej likwidacji prawicowego i nacjonalistycznego
odchylenia, któr.e w konsekwencji mogłoby
zepchnąć partię na manowce awanturnłotwa
kapitulacji ideowej i katastrofy narodowej,
PPR nie zdoła zrealizować jedności klasy robotniczej na. słusznych marksistowsko-leninowskich zasada.eh, nie zdola. rozwiązać stoją.
cych przed nią historycznych zadań bodowa-nia Polski Socjalistycznej i wysunięcia Polski
na Jedno z czołowych miejsc w międzynaro
nową fazę.
dowym froncie walló o wolność i postęp.
W miarę realizacji podstawowych reform
Toteż ca.la partia winna. wypowiedzieć te
społeczno-politycznych mieszcząoeych się
w mu odchyleniu prawicowemu i nacjonalistycz•r amach demokracji ludowej, kraje d~mokra
c.ii ludowej przechodzą do zadań zmierzają nemu, jak również pojednawczemu doń stocych do realizacji !Ocjal!zmu, kt6re wymaga sonkow!, zdecydowaną ł bczkompromi!ową
ją dalszego zaostrzenia i pogłębiania walki walkę.
klasowej.
Warunkiem przyWTócenia pa~til
p~łR6wnocześnie zaś staje się jasnym, że reanej zwartości i wzmocmr\ua. Jej siły
Ilza.cja. socjalizmu w krajach demokracji lu- i prężności politycznej jest nie tylko przezwydowej może być osiągnięta jedynie na dro- ciężenie prawicowego odchylenia, lecz także
dze coraz ściślejszego współdziałania z. ZSRR twarda i konsekwentna samokrytyka we
zaś obrona suwerenności tych krajów przed
zakusami imperializmu amerykańskiego 'YY wszystkich ogniwach partii, nie wyłączając
maga na tle zaostrzającej się sytuacji mię kierownictwa.
dzynarodowej również coraz ściślejszego
współdziałania z
ZSRR i innymi krajami
demokracji ludowej.
\V tych warunkach na.rasta szybko nowe
podstawowe przeciwieństwo między siłami
kapitalistycznymi z jednej strony, które
MOSKWA, PAP, - Agencja Tass w depeszy
chcą. „zamrożenia" obecnego układu sił kla- z Rzymu podkreśla, że rząd włoski usiłuje un1k
sowych (w oczekiwaniu na korzystniejszą nąć wykonania artykułu 57 traktatu pokojodla siebie J(onstelację), które pra«ną „stabi wego. Na mocy tego artyk~ Związek Ralizacji" na podstawie zachowania elementów dz:cki ma otrzymać część wojennej floty wło·
kapitalistlfmych w ustroju demokracji lu- skiej. Lista 45 okrętów, które miały być
dowej, licząc na ich prężność i na samorodz przekazane rządowi radzieckiemu, ukazała' się
swego czasu w prasie włoskiej. Okręty miatwo kapitalistycznef gospodarki drobnotowa- ły być wręczone ZSRR w okresie
3 miesięcy
rowej, a tymf siłami klasowymi z drugiej od chwW wejścia w życie traktatu pokojowestrony, które pragną dalszego 1l3'!ilStania ele go, z wYJątkiem tych okrętów, które nie momentów socjalistycznych kosztem - wypie- gły być wyremontowane do tego terminu.
rania I Iikwldownnfo. element6w kapitaliJak wiadomo, włoski traktat pokojowy
stycznych (klasa ~obotnicza sprzymierzona wszedł w życie 15 września 1947 r. Rząd włoz biednym i średnim chłopstwem).
ski nie poczynił jednakże jeszcze żadnych przy
W takich właśnie warunkach zaostrzają gotowań do przeka.zania okrętów. W dążeniu
cej sii: na szerszej platformie w.alki klasowej do przyśpieszenia postanowień traktatu, rząd
pod naporem :i:yw:iołów drobnomleszczań- radz.iecki zgodził się przyjąć 33 okręty w sta-
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Trzon partii pcd kierownictwem Centralnego Komitetu z Blurem Politycznym na . czele
stał
na. pozycjach marksistowsko-lenmowskich zachował nierozerwalny zwią.zek z klasą r~botniczą i jej najlepszy.mi tradycja~ i
dał odpór odchyleniu prawicowemu Drowno na Plenum czerwcowym, jak I w pracy
ccdziennej.
Tym niemniej w pracy kierownictwa partii
we ~ystkicb ogniwach począwszy od B.P. ujawniły się braki i niedociągnięcia. które na
drodze konsekwentnej samokrytyki winny byE
jak najprędzej przezwyciężone i zlfawidowane, a mianowicie:
Niedocenianie w pełni sil rewolucyjnych w Polsce I na całym świecie,
przecenianie sił reakcji i przystosowywanie się do mentalności i przesądów drobnomieszczaństwa. zamiast aktywnego ich
przekształcania I zwalczania.

0

Niedopuszczalnie tolerancyjny stosunek do poszczeg61nych objawów odchylenia prawicowego i nacjonalistycznego w szczególności do wystąpień tow.
Wiesława, niedostateczna czujncść wobec
prób zacierania walkl klasowej szczególnie na wsi, oraz niezrozumienia pnodu- jącej roli WKP (b} w mlędzynarodo~m
froncie walki przeciwko imperializmowł.

b

Niedostateczna

jasność

co do tempa

C rozwoju demol<racji ludowej lm socjalizmowi.
Niewystarczające i niedostateczne zaznajamianie partii z doświadczenia
mi budownictwa socjalistycznego w ZSRR
z historią WKP (b) i jej 1>rzodująeą rolą
w świecle, z całym dorobkiem myśli marksistowsko-leninowskiej.

d

Beztrcslti często i liberalny stosunek
do nieścisłych, a nawet wadliWYCh
sformułowań teoretycznych, tolerowanie
abstrakcyjnego stosunku do pracy ideologicznej bez powiązariia z konkretną walką o przemiany społeczne w Polsce. /

e

f

Długotrwałe

tolerowanie zamętu ldeologicznega wśród inteligencji partyjnej i niewypracowanie właściwych
metod pracy wśród Inteligencji, zaniedbanie- marksistowskiego oświetlenia zagadnień literatury, sztuki, nauki.

Rzqd włoski nie wykonuje zobowiqzań
wynikajqcych z :traktatu pokojowego

Jerzy Korwi!!

18)

Zabójstwo Waldemara Glilcka
- To pani, Krystyno? - odezwał się po
zamknięciu drzwi cień ogromnego mężczy
zny. Postąpił on krok naprzód i znalazł
się w jaśniejszej części poczekalni stale
jes.-:ze natężając oczy, aby po wyjściu z do
brze nasłonecznionego gabinetu dyrektora
przyzwyciężyć panujący tu półmrok. Ja
sam wi~iałem jednak wszystko, gdyż siedziałem w ·poczekalni znaczną już chwilę
i moje oczy doskonale przystosowały się
do otoczenia. Mężczyzna był potężny, ale
zbudowany w tak szczególny sposób, że nie
sprawiał wrażenia siły, wysoki i proporcjonalny, w miarę tłusty wyglądał jakoś
miękko i tylko dłonie wykonywały zdecydowane jasne ruchy na końcu nie mniej
ruchliwych przedramion. Podczas jednak,
gdy oba przedramiona poruszały się z gć
ry na dół i znów z dołu ku górze, alonie
skręcały się jak koło w okół osiA ale~edy
nie do I;{r.:i-nicY. półobrotu..

Tolerowanie złego stylu pracy k.1eg rownictwa i niedostatecznej kolegialn1JścJ. niedocenianie roli Plenum KC i
konieczności zaktywizowania wszystkich
członków KC, niedocenianie w pełni przodującej roli partii, wszystkich jej ogniw
w realizowaniu przemian p0litycznych,
gospodarczych i kulturalnych w Polsce.
Niedostateczna czujność w przepro-wadzaniu akcji werbunkowych, która
umożliwiła przenikanie do partii element5w klasowo obcych i karierowic:rowskich.
• Nicdcstateczne kierownictwo I opiel
ka partyjna nad członkami partii
pracującymi w aparacie państwowym.
Wsz •stkie ogniwa kierownic~wa partyjnego od góry do dołu powmny w najbliższym czasie na drodze szczegółowej analizy I surowej s;:imokcytyki przezwYrlężyć swo
je braki i niedociągnięcia a w szczególności po
winny:
W pełni zrozumieć istotę zaostrzającej się
walki klasowej w Polsce,' jej konkretnych
form n=t każdym odcinku i nierozerwalna
łączność walki i>olskiej klasy robotniczej z
walka, WKP (b) i innych partii komunistycz·
nych.
• ,
W pełni zroz:imieć pei;spektywę dalszych
przekształcr1'1 gospodarczych, społecznyoh, kul
turalnych i politycznych, zmierzających do
realizadi socjalizmu w Polsce t konieczności
zaciętej walki z wszy~thimł siłami, które tym
prz<>mi:lnc-m się przeciwstawiają.
W pełni zrozumieć i realizować w praktyce
konieczność podniesienia wykształcenia marksistowsko-leninowskiego całego aktywu partyjnego na drodze wYtrwałej i systematycznej pracy. konieczność zwalczania obcych_ i
wrogich wpływów ideologicznych, zaostrzenia
walki z przesądami nacjonalistycznymi i reszt
kami oportunizmu w partii, d.alszego oczyszcza.
nia partii od obcych elementów ł oddziaływa
nie w tym kierunku na PPS,
w pełni zrozumieć znaczenie zwartości partii, ugruntowania świadomej dyscypliny partyjnej, konieczności zwalczania wszelkleb obJa
wów grupowości, frakcyjności i roboty rozkładowej w partii.
W pełni zrozumieć I realizować w praktyce
zasady demokracji wewnątrz-partyjnej, kole·
gialności w pracy wszystkich instancji partyjnych, zaszczepiania zasad krytyki i samokrytyki jako potężnej broni w rozwoju partii i
uodpornieniu jej na obce wpływy ideologiczne zwalczania biurokratyzmu w aparacie par
tyJnym i jeszcze ściślejszego pogłębienia związ
ku partii z klasą robotniczą, z biednym i śre·
dniorolnym chłopstwem i z pracującą inteli-
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nie nieodremontowanym, bez żądania zwrotu
kosztów naprawy od rządu wł~kiego. Ter- gencją.
Przez~ciężenie ujawnionych na. drodze sa·
min przekazania o~rętów wyznaczony został
na 15 sierpnia, jednakże rząd włdSki dotych- mokrytyki braków i niedomagań wzmoże wielokrotnie aktywność partii, pogłębł jej świa
czas nie przekazał żadnego okrętu.
Komunikat agencji Tass stwierdz.a, że nie domość polityczną i lepiej ją uzbroi do walki
ulega wątpliwości iż rząd włoski znajduje po- o zwycięs~wo socjalizmu w Polsce.

*

*
*
parcie w pozostałych mocarstwach reprezenREZOLUCJA POWYŻSZA ZOSTAŁA PRZY
towanych w komisji morskiej w Rzymie. Je· JĘTA JEDNOMYŚLNIE PRZEZ PLENUM KC
śli wziąć pod uwagę że niedawno rząd wło
PO WYRAŻENIU PRZEZ TOW. WIESŁAWA
ski przekażał Francji znaczną ilość okrętów,
CAŁKOWITEJ ZGODY Z JEJ TRESClĄ PO
przypadających jej na podstawie tego samego
PRZEPROWADZENIU
PRZEZ NIEGO MERYart. 57, to staje się jasne, że to stanowisko
TORYCZNEJ
SAMOKRYTYKI,
ZMIERZAJĄ
naruszające postanowienia traktatu
pokojowego, przy poparciu rządów Stanów Zjedna CEJ DO REWIZJI JEGO DOTYCHCZASOczonych, Wielkiej Brytanii i Francji nabiera WEGO, Z GRUNTU BŁĘDNEGO STANOWIokreślonego znaczenia politycznego,
SKA.

ku, zaczepiam panią po drodze naciągając
na rozmowę. Do widzenia! Zobaczymy się
chyba wkrótce! - Dodał jednak znacząco
i- ulotnił się z poczekalni. Szedł miękko, doskonale prosty. Topiąc nogi w gęstszym
nieco nad podłogą półmroku korpus swój
niósł tak równo, że zdawał się płynąć nie- Czyżby pani była zdenerwowana? mal bez ruchu. Przy otwieraniu drzwi znów
Dzień dobry!
Mężczyzna przywitał się jedynie ręce zdradziły jasność i zdecydoserdecznie i zapewnił gorąco:
wanie szczególnym uchwyceniem klamki i
- Nie trzeba mieć obaw, gdy doktór Lu- równie szczególnym półobrotem prawej
bieński wystawi świadectwo, natychmiast dłoni.
będziemy mogli przystąpić do operacji. Dy- Kto to był? - zapytałem Krystynę
rektor dzwoni właśnie do niego„.
i spostrzegłem, że zwróciła się ku mnie
W tym momencie nieznajomy oswoił się bardzo przybladła i czerwi niejąca nagle
już z półmrokiem i spostrzegł za plecam: wzbierającą w twarzy falą krwi.
Krystyny moją postać. Krystyna, gdy go
- To doktór Skolimowski. - odrzekła
spostrzegła poraz pierwszy, wstała z ka- i aby uprzedzić moje następne pytanie, któnapki i zasłaniała mnie do tej pory dość re cisnęło mi się już na usta, tonem wyj agwałtownie. Nieznajomy domyślił się więc, śnienia dodała. - Ma właśnie operować
że siedzieliśmy przed chwilą razem.
jedną z naszych pracownic, która uległa
- Bardzo przepraszam... - rzekł nieco wypadkowi w fabryce i stąd takie ogólne
zakłopotany, ale ciekawe spojrzenie ży- u nas zdenerwowanie. To są zawsze barwych, czarnych źrenic przerzucił ponad jej dzo przykre wypadki, r,a, jak przykre w
głową na moją osobę i przez chwilę przy- okresie nieustannych zatargów między roglądał mi się uważniej, niżby to nale~ło. botnikami i fabrykantami, sam możesz so- U ciekam, bardzo się śpieszę do szpi-1 bie wyobrazić. Widziałem, jak w miarę mótala~ Jecz zamiast p!(dzić na złamanie kar- wienia SJ>łYwal na ni_ą sno.kói i nia w:iad.zia-
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łem co bardziej podziwiać, czy jej zdolność
panowania nad sobą, czy też zdolność do
mistyfikacji, bo jakkolwiek słowa mojej
narzeczonej przedstawiały bardzo prawdopodobną sytuację, czułem i to bardzo silnie, że coś przede mną ukrywa, co ma również, a może właśnie tylko z nią samą bez·
pośredni związek. Potem wszedł do poczekalni sam dyrektor Gltick i dalsze sprawyl
potoczyły się tak, jak to już panom refe-

rowałem.
Od

dłuższego już czasu wszyscy obecni z

niesłychanym

zainteresowaniem patrzyli w

stronę mężczyzny, który ze zdenerwowania zaczął manipulować rękami w sposób,
opisany przed chwilą przez V\łeruckiego.
Teraz i Andrz~j przyjrzał mu się dokład

niej i nagle zawołał:
- To był pan!.
- Tak, to ja. I cóż w tym dziwnego, hyłem domowym lekarzem Glticka i jego żony, u mnie zasięgał też rady we wszystkich
sprawach lekarskich swej firmy.
- Może więc nam pan powiedzieć, czy
Krystyna Jełowicka mówiła prawdę. Miał
pan operować, jak wyznała to narzeczonemu, jedną z robotnic w tej fabryce?
I
CD. c .n}
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Szybkimi krokami ~bliża się jesień, a
co za tym idzie okres deszczów i wiatrów. Ze względu na· stan budynków i
mieszkań, jest to pora roku najbardziej nieprzyjemna dla mieszkaiiców
naszego grodu. Wystarczy przejść się
ulicą Podrzeczną,
Tylną czy Stalina,
aby !'rzekonać się o katastrofalnym

'

wprost

motu omó

wyglądzie

domów, które sprazamieszkalych ruin. Doprzewainie do Zarządu
Mienia Opuszczonego wymagają gruntownego i jaknajszvbszego remontu.
Przede wszystkim nalt~ży naprawić dachy, gdyż inaczej w okresie deszczów
połowa budynków w mieście
nie bęwiają wrażenie
my te należące

Dla wszys.1k·c

ID
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W Urzędzie Zatrudnienia w Kutnie botni. Podaż pracy jest w p9wiccie kutpanuje obecnie ożywiony ruch. Dziennic nowskim duża', toteż nie ma obawy,
przewija się tu kilkadziesiąt osób. Są by ktokolwiek został bez pracy.
Dziś:
to przeważnie robotnice i robotnicy
Poza tym Urząd Zatrudnienia w
sezonowi, którzy przez Urząd Zatrud- Kutnie werbuje pracowników do kopanienia natychmiast otrz.ymują pracę. nia ziemniaków w woj. szczeciliskim.
WAŻNIEJSZE TELEFON\'.
Wiele osób, które do tej pory nie pra· Płaca według umowy zbiorowej praPow. Kom. M. o. - 22
cowały, a dochody czerpały z handlu cowników rolnych.
Koszty podróży
Miejski Posterunek M. O. - 33
pokątnegb
iub
innych,
nie
zawsze
czypokrywają
pracodawcy.
Wyjazd do
Starostwo Powiatowe - 31
Pow. Zakł. Ubezp. Wzajemn, uL Na· stych „interesów", obecnie w związku Szczecina nastąpi 12-go września rb.
z dekretem o pod.wyż.ce komornego, re-f Zapisy przyjmuje Urząd Zatrudnienia
rutowi~za nr 20 tel. 108
jestruje się w Urzędzi~ jako bezro- do 7 września r. b.
·
Urząd Zdrowia ·91
Komunalna Kasa Oszczędności - 43
Polski Czerwony Krzyż (PCK) - 89
Szpital Powiatowy - 20
Ubezpieczalnia Społeczna - 34
\V dniu 12 września br. we wszyst- W Strzelcach w świetlicy ZMP o godz.
Apteka „Pod Orłem" - 106
kich gminach naszego powiatu 1otlbę 16--ej. W Oporowie w Zarządzie GminAptek3 Sukc. H. Walenta - 52
dzie się wybór Zarządów Gminnych nym o godz. 16-ej. W Krzyżan ·wku w
Pogotowfo Sanitarne PCK ~ 90
Związku Młodzieży Polskiej.
Zarządzie Gminnjlm o godz. 16-cj. · W
Prezydium Pow. ady Narod.
102
Zebrania członków Zi.\1P odbędą się Ostrowach w sali kina o godz. 16-ej.
Zarząd Miasta Kutna 30
w następującej kolejności.
W Łaniętach w sali ZMP o godz. 16.-ej.
Straż Pożarna 41
W Pleckiej Dąbrowie zebranie w loW
Krośniewicach w lokalu PPR o g.
Pow. Zakład Elektryczny,kalu własnym ZMP o godz. 14-ej. W
16-ej.
W Kutnie w sali ZMP o godz.
Urząd :B,epatriacyjny 86
Be<?Ji:ie w ,re~iz~e o godz. 17-ej. W ŻY_
chhrue w swiethcy ZMP 0 godz. 19-eJ. 16-ej.
CB.),
.
kOMU WINSZUJEMY
6 września 1948 roku.
Zachariasza.

Poniedziałek,
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Zakończenfe

~

~

oświatowej Związku Młodzieży

obrad krajowej narady

sza jest organizacją rewolucyjnef mlodzie~y,
która ma za zadanie pn;ygotowanie mlodz1e_ży do wtelkich zadań, jakie stoją przed nami,
do budowy ustroju socjalistycznego.

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

sprawiedliwości s~ołecznej

wwalce o ustrój

W dniu 4 bm. zakończyły się w Turczynku
pod Wars-zawą czterodniowe obrady krajowej
narady oświatowej Związku Młodzieży PolslrJej.
W obradach brali udział członkowie Zarz.ą·
du Główneqo ZMP. delegaci zarzadów wojewódzkich ZMP, przedstawiciele ..Ministerstwa
Oświaty,
powszechnej organizacji „Stużba
Polsce" oraz Związku Harcerstwa Polskiego.
Na zakończenie obrad przybył, witany burz
liwymi oklaskami i owacjami pr-zewodniczący
zarządu głównego Związku Młodzieży Polskiej
Janusz Zar-zycki.
W krótkim przemówieniu politycznym pre·
z.es Zarzycki naświetlił rolę młodzieży w obliczu ootatnich przemian politycznych, zacho·
dzących na świede oraz wobec aktualnych
zagadnień odbudowy Polski.
W ZMP na czołowe miejsce wysuwa się
szkolenie aktywu oraz wychowanie mas mło·
dzieży w dll'Chu postępu, poczucia solidarno·
ści międzynarodowej i właściwie pojętego pa
triotyzmu.
Szkolenie musi prowadzić do określonego
światopoglądu naukovrego, opartego na poznaniu marksizmu.
W dalszym ciągu prezes Zarzycki omówił
wielką rolę młodzieży wiej<;kiej w realizowaniu przebudowy W6i.
.
Związek
Młodzieży
Pol~iej zakonc-zył
mówca - nie jest klubem młodzieżowym, ani
kółkiem samokształceniowym. Organizacja na

gminnych Z p

olflgicznego na szczeblu kół, organizowania
kursów na wczasach, kursów wieczorowych,
kszlalcenia korespondencyjnego, walki z anaJ
fabeiyzmem, organizacji pracy, wydawania
miesięcznika instrukcyjnego ZMP, oprac:owy·
wania budżetów, pracy świetlicowej, oraz
współpracy z instruktorami oświatowymi.

Polskie]

W zakre5ie kształcenia korespondencyjnego

Zw i ązek Młodzieży Polskiej prz.ewiduje w roku szkolnym 1948-49 przeszkolenie około
10.000 młodzieży.
W akcji samokształceniowej Związek Mło
dzieży Polskiej będzie przeprowadzał szkole·
nie powiatowych referentów i przodowników
Na czołowe miejsce wysuwa się wa.Ilfa z a· pracy samokształceniowej na kursach, konfe·
nalfabetyzmem . Akcja ta obejmuje młodzież rencjach i zjazdach oraz będzie czuwał nad
z terenu całej Pólski. Szczególny nacisk po· szkolnymi zespołami wiejskimi i robotniczy·
łożony będzie na Ziemie Odzyskane i na te- mf, przygotowującymi członków do dalszego
reny włączone w cz.asie Elkupacji do Rzeszy. samokształcen'a. Ponadto Związek Młodzieży
Zwalczanie analfabetyzmu odbywać się bę-1 Polskiej będzie ścis!ej współpracował -z indzie drogą organizowani.a zespołowej nauki sty~ucjami prowadzącymi pracę oświatową
cz;ytania d pisania.
i wydawniczą.

tysięcy

Ponad 8

sadów

w woiew.

zarożono

łódzkfm pracy w
woj. łódzkim zamiast zaplanowanych
2.320 ogrodów pr~ydomowych założono 8.384, wykonuJąc pl::::i w 360 proc.
ZSCH dopomógł mało i średnio rolnym
gospodarstwom w założeniu sadó.w na
ogólnej powierzchni 786 ha przez razDzięki

współzawodnictwu

•

I

ogrodów

dzięki w ~ólzar1odn ctwu prac1
prowadzenie 98 tys. drzewek i krzewów
owocowych.
w województwie wytypowano 65 wzo
h
od t
.
.
roW":(c gosp ars V: ogrodm,czych 1 zo:
gamzowano 41 gmmnych kał ogrodmczych.
1

I

UrzJqd Za.l rudnienia ·
szkoli mlodziei za odowo

Po przemówieniu prezesa Zarzyckiego komisje szkoleniowa i oświatowa -zdały spraw<;>Urząd Zatrudnienia w Kutnie przy skie, techniczne, metalowe, dzie\l\iarzdania z wyniku swych obrad. Na podstaw i ~
ul.
Narutowicza 6 przyjmuje zapisy skie itp. Kursy te odbywać się będą w
wypowiedzi przedstawicieli młodzieży z ~ał~J
Polski · komisje opra<:owaly dla aktywu oswia młodocianych od lat 16 do 20 z wy- ramach organizacji Powszechnej Służtowego Związku Mlodz.!eży Polskiej instru~· ks~tałceruem 7 klas szkoł_y pm·v.szec.h- by Polsce. Nauka 1 utrzymame bezcje dotyczące: zakładania szkól organizacy1·
slusar- płatne.
•
nych, samokształcenia kadr, wychowania ide- nElJ na kursy zawodowe, Jak:

· /

dzie się nadawała do zamieszkania. Jak
dowiadujemy Zarząd Miejski posiada na ten cel pewne fundusze, toteż
korzystając z ostatnich pogodnych dni
lata, należałoby jak najprędzej przystą
pić do zabezpieczenia dornów.
Obecnie w związku z uchwaleniem
przez rząd dekretu o podwyższeniu komornego dla płatników podatku obrotowego, sytuacja na odcinku budowla·
nym -ulegnie znacznej poprawie. Fundusze w ten sposób uzyskane obrócone
zostaną na remont domów i lokali
mieszkalnych, co w efekcie zwiekszj"
ilość izb mieszkalnych. W Kutnie Zarząd Miejski przystąpił już do obliczenia
metrażu
lokali zajmowanych p,rzez
osoby i instytucje objęte dekretem o
podwyżce komornego. Jak wiadomo
świat
pracy płacić będzie czynsz według starych stawek. Ist"t'eje projekt
podzielenia miasta na dwie strefy
płatnicze. Po pierwszej strefy zalicza·
ne będą domy przy placu Wolności, 19
Stycznia, ul. Sienkiewicza, 3 Muja,
Stalina i północna część miasta. Do
drugiej zaś strefy należeć będą ulice
położone' na krańcach miasta. Stawki
od metra kwadratowego wynosić będą:
dla właścicieli lokali handlowych w
strefie I - 150 zł., w II - 120 zł., dla
lokali przemyslowych w I-ej 120 zł„
w II-ej 100 zł., rzemieślnicy w I-ej 120
zł., w II-ej 100 zł., lokale zajmowane
przez władze w I-ej 100 zł., w II-ej 90
zł.,
organizacje polityczne i społeczne
w I-ej 90 zł., w TI-ej 80 zł.
Oprócz tego od lokali użytkowych
pobi~rana będzie opłata na Fundusz
Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości ~OO zł. od izb)7 handlowej i 1000 zł.
od innych.·
Za wejście od ulicy do lokalu użyt
kowego doliczane będzie 10 procent i
5 procent w wypadku gdy dom jest
skanalizowany. Dwie trzecie sumy uzy
skanej z Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej, przeznacza się na doraźną
odbudowę
domów, zaś jedna trzecia
przeznaczona jest na fundusz ogólny.
Jak widzimy z powyższych danych,
sumy uzyskane na remont domów będą
bardzo poważne, to też mamy nadzieję,
że miasto zmieni swój wygląd. Znikną
rudery, a domy mieszkalne dopro•
wadzone zostaną do porządku.
(B.).
się

·

.

TEATR OBRAZCOWA
PRZYBYWA DO POLSKI
Jak podaje Agencja TASS, we wrześniu br.
w ramach imprez artystycznych „Miesią.ca Wy•
miany Kulturalnej Polsko-Radzieckiej wyjeż·
dża z Aloskwy do Polski na gościnne występy
słynny Centralny Teatr Kukiełkowy Sergiusza.
Obrazcowa, najlepszy spo~ód 70-ciu teatrów:
tego ftypu w Zwią.zku Radzięckim.
Teatr ten pows tał w roku 1931, stworzony
przez utalentowanego ar tystę-kukiełkarza. Ser·
giusza Obrazcowa, który i teraz jest jego kie·
rownikiem artystycznym. N arów ni z rosyjski·
mi bajkami ludo~vymi Centralny Teatr Kukiełkowy inscenizuje popularne bajki Andersena i
hraci GrimI?, .a. t~kż.e utwory kla~y~zncj }ite·
l:atu~y ros;nskieł :tak ".N?c prze_d ~ozym ~am·
czemem" - Gogola i rn. Dz1ęk1 wysoluemu
artyzmowi teatr Obrazcowa cieszy się jedna·
kowym pGwodzeniem u dzieci i u aorosłyi:iu.

I
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Junacy
sP naprawiają
drogi żerazne Ir.t'.l'~"'"'l ll~l~l!l l l~l ·TI·"•H•n•11•1 fi111 1n•r•n•1 1
Ostatnio
zawarta umowa
została

między

Dyrekch Okręgową PKP a Woj. Komendą
Powszechnej Orll'.anizacji „~łużba Polsce'' w
Lodzi, w sprawie utworzenrn. brygady terytorialnej która będzie pracować pod nadzorem
doświadczonych pracowników PKP, przy robo·
t.ach torowych.
200 junaków, pracujących w brygadach,
przyczyni się do naprawy stanu dróg ~elaznych
.- woj. ~ódzkim. B~y~ada ~e~yt?r~alna s~a?ać
się będz1 0 z młodz1ezy
WieJSkieJ pow1atow:
Kutno, f!ieradz, Rawa-:nQ;azowiecka i Wieluń.
Obejmie ona roczniki l!J2!J, 1930 i 1931.
Polskie Koleje Pań~tw?we zakupują. dla
młodzieży umundurowame 1 komplety
gimnastyczne. Wszelkie kos;;ty, związane z ntrzymadem brygady, pokrywa również DOKP w Łodzi. Junacy będą. stacjonować w Olechowie ko·
ło Lodzi.
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Co listów!

Trzeba

wyrzucić!

Czysto!

Znowu?

Wynalazek!
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Teatr Wojska Polskiego

Dz1s o godz. 19,15 arcydzieło Molier'a,
pełna humoru komedia w 3 aktach p. t.
„(}RZEGORZ DYNDAŁA" w przekładzie
Boy' e.-żele11skiego.
Dziś

TEATR POWSZECHNY

Pr ze wa a t chni.cz a n· e po moeł a

nieczynny.

TEATR „SYRENA" Traugutta 1
Dziś o godz. 19.30 komedia p.

t. „Dobrze

skrojony frak".
TEATR KAMERALNY

DOMU ŻOŁNIERZA

Polonia bytomska przegrywa z Widzewem 1:2

ul. Daszyńskiego 34
Dziś o godzinie 19.15 sztuka C. de Peyret
Chapuis .. Niebm•„n:vk -p,„, Pk" w reżvserii
Janusza Warneckiego. Udział biorą: Hanna
Bielicka, Krystyna Ciechomska, Halina
Głuszkówna, Czesław Guzek, Iren;:i. Hnrecka
Wanda Ja.kubińska. Janusz Jaroń i Michał
Melina. Dekoracie Stanisławfl C'e,,.i 0 ' - ' ·'-<?n.
Kasa czynna od ·11 d') 13 1 od 15, tel 123-02.
TEATR KOMEDll . MUZYCZNEJ• „LUTNIA"
Piotrkowska 243
Dziś i dni nastęonvrh o godzinie 19.15
,.CNOTLIWA ZUZANNA", operetka w
3-rh ::iktach J. Gilberta.
Biletv wcześniei do n1tbvcia: ul. Piotrkow
s'ka 102. a od gÓdz. 17-ej w kasie teatru.
W niedzielę kasa teatru czynna od godz.
11-ej.

Wspaniata pogoda, dożynki w Tus'Zyńskim
Po nie6podz:ance, jaką nam zgotowali wi· • dzian nie by liśmy jeszcze wczoraj zachwy·
Le61e, jak również pokazy lotnicze na lotni- dzew1acy w Poznaniu, remisując z Kolejarza- ~l ce;u.
.
.
w·d
d b
.
.
sku w Lublinku wywabiły wczoraj niemal
.
.
Nczoraisze zwycięstwo
1 zewa na
y·
wszystkich mieszkańców Łodzi poza miasto, mi 1:1, me przypu~zczał n~k~ ies~cze zapew~e'. tomską Polonią nie było dz~ełem p'.zypQ.Gku.
nic też dziwnego, że na meczu Widzewa z Po że zła passa Widzewa JUZ minęła, dz1s1a] Łodzianie na sukcee ten moze zasłuzyh, cholon 'ą bytomską nie było za wielu widzów.
wielu może już w to uw ierzyć , chociaż grą ło- ciaż gra, jeśli się weżnue pod uwagę. przewagę Polonii przed przerwą i nieznaczną przewagę Widzewa po przerwie była na ogół wyrównana.
Prowadzenie dla gospodarzy zdobył w 13-ej
minucie Marciniak i wynik 1 :O dla Widzewa
utrzymał
się
do przerwy, chociaż mógł
brzmieć 2:0,
gdyby Fornalczyk wykorzystał
rzut karny.
Po przerwie w 40 minucie Okupiński :z.do·
był drugą bramkę dla Widzewa z rzutu wolnego, w 43 zaś minucie Trampisz zdobył je·
dyną bramkę dla Polonii.
Łodzianie zagrali wczoraj dużo lepiej, niż
na poprzednich meczach. w dużej mit!rze zwy
cięstwcf swe muszą widzewiacy zawdz;ęczać
grze swo;ch tyłów, a więc bramkarzow (Up·
tas) i obrońcom (Kopaniewski, Resz'

LETNI TEATR .,OSA"
Zachodnia 43. tel. 140-09
święta

Codzfonnie o 19.30. w niedizlele

o 16-tej i 19.30 komedia muzyrn:a

~t.

„ROZKOSZNA DZIEWCZYN i\"

Zniżki
ważrie. Widownia sz.czelnie chroniona przed

z H. Makowska w roli tytnlowej.
chłodem.

łła

1'1NA
ADRiA - Bolero
godz. 18, 20 w niedz. 16
BAŁTYK - „Lekk9myślna siostra"
~odz. 16, J 8 30. 21. w n1edz. 13.30.
BAJKA - ,.Knock-out"
godz. 18, 20, w niedz. 16.
GDYNIA - ,.Program akh111nnfri hraj.
i zagraniczn~rr.h Nr 28.
Reportaż z Olimpiady.
godz. 11, 12. 13. lb. 17. 18, 19. 20 : 21
REL (dla młodzieży) - „Maria Luiza"
godz. 16. 18. 20 w niedz. 14
MUZA - „Bi::i.ły kieł"
godz. 18, 20 w niedz. 16
POLONIA - .Zielone latai•
godz. 16, 18.30, 21 w niedz. 13.30
PBZEDWIO~NIE „Okoliczności ła~o·
dzące"

godz. 18. 20 w n1e<l.z. 16
ROBOTNIK - „Miasto bezppwia"
godz. 16.30, 18.30, 20.30 w nieaz. 14 1C
ROMA - Kulisy wielkiej rewii
godz. 18, 20.30 w niedz. 15.30.
REKORD - „Moja miła"
godz. 18.30, 20,30. w niPdz. 16.30
STYLff.- -y - „Admirał- Nachimow"
godz. 16.30, 18.30. 20,30, w niedz. 14.30.
SWIT - „Postrach mórz"
godz. 18.30, 20.30 w ni::-dz. 16.30.
TĘ:CZA - „Ostatni Etap"
godz. 16, 18,3Q... 21, w niedz. 13.30.
TATRY (w ogrodzie)-,,Cygańskq miło~ć"
godz. 15,30, 18. 20,30 w niedz. 13.
WISŁA - „Cygańska miłość"
godz. 16, 18,30 21, w niedz. 13.30
WLóKNIARZ - „Chłopiec z przedmieścia"
godz. 17, 19, 21 w niedz. 15
WOLNOSC - ,,Lekkomyślna siostra"
godz. 15.30, 18. 20.30 w n1edz. 13
ZACHĘTA „Casablanca"
godz. 18.30, 20,30, w niedz. 16,30.

Co usłyszymv dz~ś przez ra~io

środę

W

'

otwarcie' mistrzostw

stadionie
pięściarze

WKS

Liga, liga...

okręgu

ŁKS-u '

•

~

zmierzą

W dn!u wczorajszym padły następujące
wyniki w pozostałych spNkaniach ligo
wycb:

Się

Włókniarz

z gospodarzami
Ruch - ŁKS 3:0
wtorek w firmie „Satitas", Piotrkowska 91.
Cracovia - Polonia (Warsz.) 3:1
Wisła ZZK 2:1
Ceny biletów, jak ustalił ŁOZB - 200, 120
AKS - Wa.rta 3:1 .
i 80 zł.
Tarnovia - Rymer 4:0
W dniu zawodów bilety na miejsca siedzą
Legia - Garbarnia 2:0.
ce będą sprzedawały kasy przy Al. Unii, na
mie;sca stojące przy ul. Karolewskiej.
Przypuszc.ialnie skład Włókniarza wyglądać
Polonia zaprezentowała i;ię wczoraj ja.ko
drużyna wyrównana, bez słabych specjalnie
będzie następująco: Kargier, Matecki, Jurek,
Grymin, Kaźm ierczak , Trzęsowski. MHkie- punktów, pod względem technicznym bez·
Żylt?.
.względnie lepie' od gospodarzy
Przedsprzedaż biletów na to cieka wie zapo- w:cz i Jas!<óła.
Mecz sędziował Kukulski (Gdańsk). Yl;'idzów
wiadające się spotkanie
rozpocznie się we
Początek meczu o godz. 19-ej.
wszystkiego około S tysięcy.
środę,

dnia 8 bm. na stadionie ŁKS-u
odbędzie się inauguracja
drużynowych
mistrzostw Okręgu. W dniu tym spotkają się
włók ienniczy klub sportowy Włókniarz (dawna Tęcza i Zjednoczone) z ŁKS-em.
Drużynowy
mistrz Pólski, ŁKS wys! ia
następu jący i;kład: Różycki, Popielaty, Marcinkowski, Kierus, Olejnik, Pisa.rs·ki. Kosiński,
W

D
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ronić będą
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nie
barw Lodzi· na meczu z

Co nam mówi o tym kapitan sportowy LOZB Po dość długiej przerwie wakacyjnej boks dz ie m iał zastrze"i:eńl Postaram s ię więc urnolódzki . s.~yku ;e t>ię do nowego sezo.nu. Nie- tywować swój wybór kandydatów.
długo JUZ odezwie się gong wzywa1ący p1ę- W wadze muszej bezwątptenia powin'en
ścictzzy lódzk ;<" h na start m'strzostw druży- naszych barw bron i ć Kargier.
ale niestety,
nowy<:h Okręqn, a 14 września stanie na na- Karqier wyjeżdża z rPprezentacją Polski na
szym ringu s:lny zespół Prag i, który rozegra Igrzyska Bałkańskie. Uważam, że może go zamecz z reprezentacją na5zego miasta.
stąp.ć godnie Jedynie Stasiak. który znrtjduje
Skład reprezentacji Łodzi poc!aliśmy w ko s i ę już obecnie w dobrej formie.
murnkacie oficjalnym kap;tana sportowego
- W wadze lekkiej - ciągnie dalej nasz
ŁOZB, nie b~d.z ;emy 9? w;ęc tutaj powta- rozmówca poważnie zastanp.wiałem s i ę nad
rzać. powtórzymy na!om1ast naszą rozmowę z kandydatwą Vv'ożniak;ęwi cza . Woiniakiew:n
kapitanem ŁOZB na temat tego składu.
jednak miał mestety, zbyt długą przerwę w
- Pewne zastrzeżenia mogą budzić ob-sady boks:.e. a co gorsze, jest obecnie w okresie
wag muszej, lekkiej i ciężkiej - mówi ob. Ra pourlopowym. więc n·e miałem gwarancji, że
cięcki. Co do innych, to chyba mkt n ie bę- do meczu z Pragą „Moryc" dojdzie do takie.j
--

Dzial olic ioln11 #..OZ B

Komunikat Wydz. Sportowego Nr 9
•

I

Zgierz - Sk1ermewice 2:1 (1:1)

Uwaga gimnastycy Splotu !

„

30.10.48. L.K.S. - Zryw
31.10.48. Włókniarz - Concordia
7.11.48. Concordia - L K.S.
i.11.48. Bawełna - Włókniarz
13.11.48. L.K.S. - Bawełna
14.11.48. Zryw - Concordia
21.11.48 Włókniarz - Zryw
21.11.48. Concordia - Bawełna
Kluby wymienione na I-szym miejscu są
gospodarzami zawodów.
3. Przypomina się klubom o przestrzeganiu regulaminu W.S. § 21.
Sekretar:z:

(-) A. Klimrza k
Przewodnic2\f!CY:

(-) 1\1. Tyl

Bartali i Coppi
zdyskwalifikowani
RZYM

(obsł.

wł.)„

Dwaj czołowi kolarze
włoscy Gino Bartali i Fausta Coppi
zostali
zdy"lkwalifikowani przez Włoski Związek Kolarski na I\rzeciąg 2-ch miesięcy.
Powodem dyskwalifikacji były niepo.rozum'.enia między obydwoma kolarzami w czasie
wyścigu kolarskiego o mistrzostwo świata, w
wyniku których obaj zawodnicy wycofali s·ę
z wyścigu, przekreślając szanse drużyny wło
skiej na zdobycie '!wyciestwa w klasvfJkacj'.
zesi;olowej.

D-028581

-

•
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Pragą

I formy,

I

1. W.S. rezerwuje termin dla L.K.S. na
Program na ponil"d1lalek 6 wneśnia 1948 roku międz 'narodowe zvwody w dniu 23.9. br.
12.04 Dz iennik 12.09 Muzyka. 12.23 Schumann
2. PodaJe się do wiadomości tabelkę rozpieśni z cyklu: „l'l'lilrść kobiety', 12 43 Odpo
wiedzi na 1\sty, 13.00 Muz. obiadJwa, 13,45 grywek o drużynowe mistrzostwa Okręgu
J. S . BACH, 14.30 (Ł) Z dzisiejsze] prasy, Kl. A na rok 1948-49.
8. 9.48. L.KS. - Włókniarz
14.35 (Ł) z oper włoskich (płyty), 15.10 (Ł)
Muzyka popularna (płyty), 13.30 Niebperz 10. 9.48. Bawełna - Zryw
pogadanka dLa dzieci. 15.45 Muzyka lekka,
19. 9.48. Zryw - L.K.S.
16.00 DZIENNIK, 16.30 W. A. MOZART 19. 9.48. Concordia - Włókniarz
Kwintet klarnetowy Nr VI G-dur, 16.55 Mu26.9.48. L.K.S. - Concordia
zyka, 17.00 Rozmowy o gwiazdach. 17.15 W !et
25.
9.48. Włókniarz - Bawełna
nie popołudnie, 17.45 Przegląd tygodnia, 1'3.00
3.10.48. Bawełna - L.K.S.
Mówi Wystawa z·em Odzyskanych, 18.05 Kon
3.10.48. Concordia - Zryw
cert kompozytorski R. K'lczalskiego, 18.50 Od
budowa Teatrów Warsz::iwskich - pogadan16.10.48. Zryw - \Vłókniarz
ka, 19,00 (Ł) Reportaż dźw : ękowy z dożynek
17.10.48. Bawełna - Concordia
w Tuszyn-Lesie, 19.20 (Ł) Muzyka z płyt.
24.10.48. Włókniarz - L.K.S.
19.30 Emancypantki, 19.45 Koncert Krakow23.10.48. Zryw - Ba\fełna
skiej Orkiestry P. R., 20.30 Audycja literacka,
20.45 Muzyka, 20.58 Kom un ikat meteorobgicz
ny, 21.00 DZIENNIK, 22 OO O<i M.e nueta do O nuch„r LOL #»N
Tanga. 22.45 (Ł) Koncert życzeń (cz. I). 22.58
(Ł) Omów progr. lok. na jutro, 23.00 Ostatnie
wiadomości,
23.10 Mu7,·ka taneczna, 23.20
Wczoraj rozegrane zostały dwa spotkania
Program mi jutro, 23.30 (Ł) Koncert życzeń
(cz. II), 0.30 (Łl Zabńczenie audycji i HYMN . reprezentacji miast prowincjonalny<:h o pu·
char ŁOZPN-u .
,
'
W pierwszym z nich Zgierz pokonał Skier·
Prcgram na ~torek '! września 19·18 r. rano
5..:JO (Ł) Polonez - powitanie, om.Jw pogody nłew : ce 2:1 (I :1). Bramki dla Zgierza zdobyli:
i
Witkowski, dla Skierniewic
i waźn. audycji dnia. 5.05 (Ł) Muzyka poran Tarnowski
na z płyt, 6.05 Gimnastyka, 6.15 DZIENNIK. Gwiazdowski.
6.30 Muzyka , 6.50 Program dnia, 7.00 Skró
wiad. dzien. poran. 7.05 Przegl. pra5y sto!..
7.12 Muzyk.a, 7.20 P')radn ' k qr.>podarstwa dC'
Kierownictwo sekcji gimnastycznej zen·
mowego, 7.30 Muzyka, 8.20 Anna Proleta ;kie], zawiadamia. że w dniu 6 wrześnrn rb.
riuszka - 7 fragm. pow1esc1 I. o:brachta
godz. 17-leJ odbędz:e s'.ę zebranie w lokalu
8.35 Muzyka, 8.55 Inform. ogólnop„ 9.0(1 'rzy ul. P1otrkow-sk1ej 53 II p.
Slaw1enn.ictwo obowiązkowe
Skrzynka PCK, 9.10 KomunikatY-

•

aby mógł z powodzeniem zadeb"utow ringu. Obok Woźniakiewicza mogłaby
jeszcze wchodzić w grę kandydatura K.rawczy
ka. większe jednak zaufanie mam do Stefaniaka.
- Kandydatura Jaskóły w zasadzie nie po·
winna u nikogo wywołać jakichkolwiek za·
strzeżeń,
ale ponieważ Niewadzil ma duzo
swych zwolenników, chciałbym sympatykom
Niewadziła zwrócić uwagę na jego długą przer
wę w życm i;portowym. Jaskóła•utrzymuje się
stale na jednym poziomie i je5tem pewien, że
na meczu z lak poważnym przeciwnikiem, ja·
kim będą Czesi, wypadnie lepiej od młodego
i nie posiadającego je:su:ze rutyny Steca.
Mecz Łódż - Praga, jeśli dopisze pogoda,
odbędzie się na stadionie ŁKS-u, w wypadku
zaś deszczu spotkanie to odbędzie się w hali
Wimy.
Czesi nie nadesłali jeszcze sweg·.J &!da.du,
jednak po pora"i:ce swych juniorów we Wroclawm, z pewnością przyślą najsilniejszy
skład z mistrzem olimpijskim T@rmą na czeie.
Powracając jeszcze do 6kładu reprezentacji
Łodzi na mecz z Pragą mus my dodać, że nie
est on ,,żelazny". ajbłiż~ze i;potkania o dru·
żynowe m•strzostwo okręgu mogą przyn!eść
jeszcze wiele nies:podzianek i zmuszą kapitana ŁOZB do poczynien'a w nim jeszcze pew·
nvc.h zmian.
wać

Podwójny sukces
piłkarzy DK~-u

Wczoraj p iłkarze lńdzkif>go DKS:u rozegrali
dwa spoŁkama towarzyskie, w których odniesl! podwóine zwycięstwo. Przed połudn ;em
DKS pokonał Czyn 4: I. a po południu raz.gro·
mil swego imiennika z Aleksandrowa 10:0 (!)

Serce jak dzwon
'- płuca jak miechy
muszą mieć

kolarze walczą
cy o górskie mistrzostwa
Polski

Z!=J')dnie z kalenda ykiem imprez ~olarskich
19 września czeka naszych kolarzy ciekawy
wyścig o górskie mistrzostwo Polski. W tym
roku wyścig ten zostanie rozegrany na dy·
slansie 100 km. Start nastąpi w Wiśle a
zakończenie na„. szczycie góry „Spokojna".
Wyścig prawdopodobnie rozegrany zostanie na
pętli, to znaczy zawodnicy tę samą trasę bę
dą musieli przebyć trzy czy czterokrotnie w
zależności od kilometrażu okrążenilł-

