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berlińskiego"

I

Bidault w roli sondy Marshalla

zazwyczaj dobrze poinformo\\ ·ane pod·
kreśla, 'Że w paryskich kołach politycznych wyraża się przekonanie, iż konfe·
rencja czterech w sprawie Bei lina odbę·
dzie się prawdopodobnie w skrpniu lub
wrześniu.

LONDYN, PAP. - Paryski korespon·
LONDYN, PAP. Korespondent a·
Reutera donosi, iż rząd francuski gencji Reutera, powołując się na źródła
sonduje obecnie nieoficjalnie możliwość
zwołania konferencji czterech mocarstw,
celem rozwiązania ,,problemu berlińskie· do kongresu zjednoczeniowego
dent

Depesza Prezydenta Bieruta

go".

W kolach paryskich,

zdaniem

kore-

spondenta, wyrażany jest pogl<W, że pań
stwa zachodnie zgodzą się na nową kon·
ferencję czterech mocarstw, jeśli Zwią
zek Radziecki gotów będzie ,,znieść po
blokadę Berlina".

tej konferencji

Jasna
Odpowiedź

odpowiedź

studentów we

Wrocławiu

WARSZAWA. PAP. W związku z odbywającym się we Wrpcławiu k•mgresem
zjednoczeniowym Prezydent Rzeczpospolitej przekazał centralnemu komitet.owi jedności młodzieży serdeczne życzenia, treści następującej:

RZYM. PAP. Biuletyn lekarski, wydany
w sqbotę rano · podaje, iż stan Togliatti'ego
nie uległ zmianom. Ognisko zapalne w płu.u.l?erdecznie pozdrawiam młodzież pols ką, która jednoczy' swe organiza eje, aby cach nie rozszerzyło się. Temperatura _ 38,
zwartym i ~potęgowanym wysiłkiem uczest mczyć w kształtowaniu wielkiej przyszło- tętno _:____ 115. Ciśnienie krwi - 130-7. Noc
ści Polski".
chory spędził spokojnie.
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Walkci we

Włoszech

Osiem milionów demokratów

rządu

włoskich

czuwa w obronie demokracji

radzieckiego na notę
RZYM PAP. - Dz:ierurik „UnHa" ogłasza ar g<:> - pisze Longo - dowiódl w sposób drama
uądu USA w sprawie sytuacji w Berlinie
t_ykuł wst.ępny w.ic:es~~retarea Włoskiej Par- 1 tycz koniecz~ośc~ zap~~estnia po~itykl ~iezgo-,
wskazuje na to, źe sytuację tę należy zro- tu Komunistyczne] Luigi Longo pt. „Walka dy narodowe], n1enaw1sci
i walki przeciw kla
zumieć w związku z CAŁOKSZTAŁTEM ZA trwa".
&sie robotnkzej i jej przywódcom, p':llityki,
„Zbrodniczy zamach dokonany na Togliatti'e która !!:Ostała zapoczątkowana rok temu przez
GADNJENIA NIEMIECKIEGO.

sytuacja w Berlinie Obecna
ta radz.iecka z

stwierdza no

wynikła
Wiei.ką Brytanię

pogwalcerl,ia
i Francję uzgodnionych przez 4 mocar6twa decyzji w sprawie
Niemiec i Berlina. Rządy USA, W.ielkiej Brytanii i Francji udaremniły realizację po-stanoprzez USA,

w i eń dotyczących ściągnięcia reparacj.i z Niemiec zachodnich, -swoją separatystyczną działalności ą mocar-stwa zachodnie rozbiły czterostronny mechanizm kontroli Niemiec, przez
wprowadzenie nowej waluty w strefach z.acho
dnich Niemiec i Berlina, zagrażają one nor-

ow

~~01 t~s~;emie~ied:;,ri~~~t~~~ ~~:b0yt~afe;~~\ ~
1

a 1y1ko przez wojska radzieckie, że mocarstwa
zachodnie otrzymały prawną podstawę do prze
bywania w tych stolicach tylko i jedynie na
skutek przyjęc-ia przez nie zobowiązania do
prowadzenia pol ityki zgodnej z układem poczdamski m, zmi erzającym . do demilitaryzacji Nie
nliec, do podważenia podstaw militaryzmu niem .eckiegC!I i do niedopuszczenia do odrodzenia
N iemiec. jako państwa agre6ywnego. Jawne
kroki mocarstw zachodnich, zmierzające do u·
tworzema oorębnego rządu zachodnio-niemieck iego w swo ich -strefach podważyły prawną
podstawę. która gwarantowała ich udział w ad
m in is trac ji Berlina. Depcąc uzgodnione uchwałv stwierdza nota radziecka - mocarstwa
zach o dnie same anulują swoje prawo do okupowania Berlina.

W tej sytuacji - konkluduje nota radzie<:ka - dalsze rokowania mogą przynieść pożyte k ty lko wtedy. jeśli nie będą ograniczone
w y łączn i e do zagadnienia administracji Beriina , ale obejmą całokształt zagadnienia cztero-

W•

a

koniecz-

fensywa

nowy m ro ze 1· mem w PaIes IYn-·e

Dziś o godzinie 15-tej mają ustać działania wojenne. Żydzi zgadzają się na rozejm
-

Arabowie

zwlekają

z

odpowiedzią

LAKE SUCCESS. PAP. Hr Folke Berna-1 działań wojennych w Jerozolimie oraz w
dotte - zgodnie z rezolucją Rady Bezpie- terminie trzydniowy1n w całej Palestynie,
cze11stwa wezwał obie strony walczące w po<l ivarunkiem, że Arab&wi.e również podPalestynie do zaprzestania działań wojen- porządkowują się rezolucji Rady Bezpieczeń
nych w niedzielę o godz. 15-ej według cza- stu>a..
su Greenwich .•Jednocześnie rozjemca ONZ
Komitet polityczny Ligi Arabskiej, jak
zażądał od USA i Francji wysłania do Pa- informują z Ammanu, powziął dotychczas
lestyny po 125 obserwatorów, zaś od Bel- jedynie decyzję w sprawie niezwłocznego
gii - 50.
zaprzestania działań wojennych w JerozoHr. Bernadotte w sobotę popołudniu limie.
opuścił Lake Success udają się samolotem
do swej kwatery głównej na wyspie Rodos.
NOWY JORK PAP. - Sekretariat OrJak donoszą z Tel-Avivu, rząd żydowski ganizacji Narodów Zjednoczonych otrzymał
wyrazu zgodę n,a niezwłoczne zaprzestanie od ministra spraw zagranicznych państwa

*

Ko m u n 1· k a I K c p p R

Komitet Centralny PPR otrzymał zaprosze·
nie KC KPJ na V Zjazd Partii JugosłowiańJuż pierwsze komentarze prasy światowe] skjej i po rozważeniu, postanowił tego zapr-0·
św i adczą, że nota radziecka przyjęta została szema nie przyjąć.
przez op i n i ę ws zystkich krajów, jako doku·
Kierownicy KPJ sprzeniewie.rzyli fli ę ?od·
m eni du żej wagi. Szczeqólnie charak terystycz- stawowym zat<adom mark6izmu-Ieninizmu, l'l.ne Je5t s tano wisko prasy francuskiej. klóra w m1 ą solidarność mi ędzynarodową sił rewolu kornen tnrzach do noty radzieckiej wyraźnie cyjn ych, prowadzą politykę nieprzyjazną wostw ierdza, że należy zgodzi ć się z radzieckim bee ZSRR, WKP(b) i wszystkich innych partii
pun k tem widzen 'a. że dalsze rokowania mogą marksi-stow-sko·leninowskich, zaś przez odmo·
być pożyteczne tylko wtedy, jeś],j obejmą ca- wę udziału w sesj.i Biura Informacyjnego wyło kszl a lt zagadn ienia niemieckiego i wskilzuje lei.mali 6ię z socjalistycznego fron.tu jedności
n a deklata cję Konf erencii Warszawskiej, jako w walce z imperializmem i postawili się p<iza
p o d s tawę do tych rokowań.
nawias oboz1i rewulucyjnego .
„Deklar acia warszawska - pisze prawicoWypadki ostatniego tygodnia potwi erdzają
wy „Figaro " - może z pożytkiem być przedy· mezbi<:ie, ż e obecni przywódcy KPJ nie chcą
6k utowana przez cztery mocarstwa . Za podję- wejść na drogę samokrytyki i naprawienia
c '. em rozmów wypowiada 6ię również półofi- swoich ciężkich błędów, na jedyną drogę. któc ialnv „Monde". Inne pisma paryskie prawie ra pr~y-sto~ rewo.lu~jon.istom, lecz prz~ciwnie,
bez w yj ąt.ku , nie ukrywają swego krytycznego brn.ą ies~c~~ .głębiej w swych błędach t fałszy6tos•Jnku do awor:lurninei JJOlitykf amerykań- We) amb1c11 l przy pomocy karkołomnych des.kiP. i w sprawie za9adn ienia niemieckiego. magcgicznych chwytów prowadzą perfidną a„W c i ąg u dwu pokoleń - pisze znany publi~ gitację , aby wbrew oczywistym faktom uchoc y sta francuski Pertinax na łamach „France dzić wciąż w Qc.z-ach jugoslowiaftskicb rol>ot~ai r" k oncepc 'e anglc-amerykańskie uregu- nikó,„ i d 1!o póvr za zw0 l(!'n:1ik ów ma~k~'~m u Jowan' a prab lemu niemieckiego zl:>__iJ ~J6lO o· leninizmu i ~Lldarnośc.1 anlyimperialistyc zkazywały się błędnym;:·~ ~
·
·--~
l
stroPnej kontroli nad Niemcami.

szość narodu włoskieg') stwierdziła

no~ć zmia~y dotychcza~o~ej polityki :.ządo

weJ. Jedynie de Gaspen 1 Scelba są innego
zdania i żądani-:>m mas przeciwstawiają sa:oi0->
chody pancerne i karabiny maszynowe.
de Gasperi'ego„ De Gaseperi nakazuje swym
Rząd ich jest rządem hańby, a nie rządem
łk
agitator':lm i dziennikarzom szerzenie nienawi- demokratycznym.
le
0
ści do przywódców opozycji, reprezentujących f Sttajk p.Qwszechny 'qy'l: ostrzezentem ze stro
armii ludowe,· w Chinach a„ milio!lów de1:11okratów. Zamach na '!'ogli~t- i;i,y ludu. De Ga~peri i _scelba .rui U?iZUmieli je
t1 eg-0 jest l,':lg1oznym następstwe:n tej pol1- dnak tego. Strajk 6konczył się - Jednak wal
LONDYN PAP. - Agencj.a Reutera d'Jilosi, tyki de Gasperi'ego, który nie znosi żadnej ka trwa".
'
Organ włoskiej partii socjalistycz.nej „Avcm
że trzy armie chińskich wojsk ludowych roz- opozycji.
Rząd odpowiedzialny jest za r olitykę, któ ti" pisze, iż strajk powszechny n ie jest zakoń
poczęły w sobotę zakrojoną na szeroką skalę
':lfensywę wzdłuż linii kolejowej Tsen-Tieng- ra wywołała w kraju ten nastrój -11':ljny domo ' czeniem, lecz początkiem walki, która. doprowa
wej. Spontaniczny wybuch strajku na terenie ' dzi do dużych zmian we Włoszech i wywrze
C.zan·Sien w prowincji Hopei całego kraju jest dowodem, iż on rzymia więk I decyduj,ący wpływ na układ stosunków.
Ataki są wspierane przez artylerię.

:~~~t~~f:d::~:o:::o:::~:::i
k:~::że Pr ze d
chciałyby zapomnieć,

mocarstwa zachodnie

lrwa

I

Sposób przygotowania kongresu, presja wy
wierana na członków partii, którzy ośmielają
się myśleć inaczej, niż grupa rządząca w KPJ,
prze k reśla
mo ż liwość
odegrania pr.zez ten
zjazd istotnej roli w uzdrowieniu partid.
w h
·
.
.
tyc wa rnnkach KC PPR uwaz~ ~a . mece lo we wy~ łam e _ s WY_<'h prz.ed s ta wic:i-eli i;a
~ongre~, k lory _ ni e ~oze odz.wiemadlac mysh
1
. _ dąze1,1 marks:st_ows Ko-lemno:wskich kad: pa~·
tu, am rzeczywistych . dą~e.n rnternacio~l!- ,
stycznych . klasy robo tmcze J 1 mas pracuiących

Jugosławii

Izrael telegram, wyrażający zgodę na we-

zwanie Rady BezpieczeńĘJtwa w sprawie nawego rozejmu w Palestynie.
~inister spraw zagranicznych

Shertok

trwierdził, że rząd państwa Izrael jest gotów wydać odpo~iednie rozkazy o zaprz~
staniu walk jak tylko rządy pafistw Arabskich wyrażą z_qocl-ę na rozejm i na nątych

miastowe zaprze8tanie ognta w Jerozolimie.

*

*

*

LONDYN. PAP. Jak wynika z donies ie1i
z Palestyny, obie s trony walczące - żydzi
i Arabowie usiłnją wykorzystać ostatnie
godziny przed rozejmem dla żajęcia jak naj
wygodniejszych pozycyj.
żydzi, którzy w piątek zajęli Nazaret, po
łożony w od!egfości 100 km na północ od
Jerozolimy, tw1erdzą, ze odnieśli . znaczne
sukcesy na drodze Haifa - Tel-Aviv i Jerozolima - Tel Aviv. Komunikat sy!'yj::iki
donosi o sukcesach wojsk arabs kich 'la
froncie północno-wschodnim mi ędzy jmorem Hule i jeziorem Tyberjatlzkim. :!:vd-ti
za.irzeczają tym doniesieniom.
•
Lotnictwo obu stron rozwija ożywioną
działalność bombardu_iąc pozycje p r zeciWI'!Jka. Samoloty żydowskie dokonały nalotu
na Damaszek. Samoloty egipskie zbo.mbardowały Tel Aviv.

----·----~--------

Nctrady aktywów PPR

KC PPR wyra ża gł ę b o k i e przekonanie, ie
zdrow e, ideo log•cznie wie rne zasadom mark-s iW dzleln·cach i W fabrykach
zmu·ł e ninizmu i boha~er6ki ej tradycji antyim•
•
•• •
•
perialistycznej walki ludu jugosłowiańsk.iego
W dmu 19 hpca - W mzeJ wym1enlo·
- elementy KPJ - znajdą w sobie dość siły nych dzielnicach i zakł ada ch pra cy odbę·
~ odwaqi'. ~by uzdr?"."i~ partię i wyprowadzi ć! dą się narady w sprawie uchwał Lipco1ą z dZ1s; e}s·ze.go c 1 ęzk1 ego ~ryzysu na drogę wecro Plenum KC PPR·
s ol' da rnosc1 m 1 ędzynarodowe1 . na drogę słuszo" . I .
ne j oceny przodu j ącej roli ZSRR w walce z iml
Zie mea
rdzew
godz. 17-ta
perializmem i w budowie socjalizmu, na drogę
Dzielnica Górna ·Lewa
godz. 16-ta
zrorumienia wagi zwarte<10, rewolucyjnego
Tramwaje
godz. 16-ta
frontu ws ?:v>;tk ich k rajów demokracji ludowej
Stolarow
godz. lS·ta
n~ cze! ") z 7. SRR. w walce z p o dżegaczan11 wo_je.nnymi, w walce o ~1\'YsL~-~~,
K~ · L. ~llJŁ

w·

.

~tr.

2 ··-

Bankructwo polityki USA w Grecii !;;!!m~~~~~~

nii}~~\.ji~;;~~z,,~~.t"P)l~do~~~~ ~~w~~~a r~

Nowy gauleiter Truman:i ma rato~vać faszystów ateńskich przed upadkiem

RZYM (PAP). -

mienia bohatersko walczqceg-0 narodu grec- odparly atak wojsk ateńskich, które straciły
150 osób w zabitych i rannych. Obrona przekiego.
Jak donoszą z Aten, w Grecji monarchisty- ciwlotnicza zestrzeliła dwa samoloty.
W walkach w Epirze i Macedonii monarczne1· zostanie wprowadzona o. d p-0niedzialku
s.pec1·a1na cenzura dla korespondenci· i wysyła- cho-faszyści stracili 215 osób w zabitych i ran
nych. 50 żołnierzy ateńskich dostało s;ę do
nej za granicę.

W zwią-zku

z mian-0waniem novrngo ambasad-Ota Stanów Zjednoczonych w Atenach, agencja Wolnej Grecji, Eleft en· Eli
- ada poddaje ostrej krytyce amerykańską poi:.tykę w Grec1·i, która ca/kowic1'e zban-

froncie

Na

krutowalp..

Nowomianowany ambasador, p. Grady, bę-

Rachi

Hi8zpunii przeciwJ,o fa•7.ptow5kifmu zam::t·
rłun1i g!'n, .Fram·o nn. wofoo~~ krnju i narod'l
hiszpnrlsk!1•g-o. PrzP1Hid11i~z~1·:-· Zw. Polakc'i",
Hi~zpanii: ·płk.
nczcstnikow
d
· · 1
·' · J"ł walk] to wolnoś(:
k
'zyr 1uuzwu i lprzN
, k" om prasy wyvna 11
} · s aw1•·1!'
0 wa c·e n r 0 <u uszpnn" ·1ego.
JS liprn J0;)6 r. rnóll'i plk. Sz) r - nar6d hirn
rań~ki przedwstawił si•) zbrojnemu zamachowi

wojska demokraty<:zne niewoli.

Ko n gres z1· ednoczen·1owy ~t~'tni :npg~~~~~1~:~ya~~~~,J~P~~~:~c p~-z~:~~ ~~~;~
1

jedn-0<:z.eśnie pełnił funkcję

szefanaamery-1
dzie
miejka1iskiej misji wojskowej w Atenach
&ee s k ompromitowaneg-0 p. Griswolda.

J

"

k

··

k" h

·

d

było już ,,·ówrz::ts c]Ja umicję.c-ych patrzeć na
1oz"·ój wydrtrzoń, że wojna domowa w His:r;-

w OC ' „ •

ł
t .!
.I
u'Ą!'.I 1ia11ii ~('SL pierwszym aktl'm niC'uchronnie zbliAgencja pn:ypom:na szereg skandalicznych 1temo utvcny~~ nr!!3D'l3Cll s UuellC SC - f9lll~C1i S'Ne flpr2 y l.'Je Yłl
(P .\!'). W an li Polih„rlrniki t~·ehczas ist niejąry..lt i działnj:)r.yrh il.<'mokra- ża.i>~r<'.i •i~ 1lrng-it>;j wojny ~1yi~tow0j.
\YTIOC'l'.A w
wystąpień Griswolda, który faktycznie rządził
<iorri11;.; ogwiadczył cyrnczme 11a procesie
w Atenach. I tak Griswold w swoim czasie 'Vroc·law:<kiPj rnzpoczął swe ohra<l~' Kongres tycz11yeh or~anizac-ji •tnrl<'nrkirh AZ,WM, .,~Y
przyznał, ie to on był inspiratorem masowych Jedności Demokratycz!lej Stud9tów Polskich. CIE", „ZNMS", „WICI" i Zr.ID, jest wyda- T1or.nnherskim, że Niemcy w Hi•zpanii wypróegzekucji dokonanych na demokratach grec- Xa konnres pr•zvbyło 3::') delegatów AZ\V:\[ rzeniem pierwszorzędn?.j wagi w historii pol-1 howali •kntC'rzność sweg-o uzbrojenia i spraw,.żYC'H~f,, ZX:;\Ii:J, „Wici'' i Z1fD o; cułc:;o kra skiego ruchu studenckieg-o. 7.jcdnocze~ie po!- 1 11ość "wojsk, kt.Jre miały być użyto do napa§ci
kich.
na kon- ~kiel(o ruchu dl'nvikrat~·cznego stało się moz- 1 11a Polskę, Europ~, Zwi~zck Radziecki. BohaNowy ambasad-0r amerykański, p. Grady jn. W'lntl7.e palistwowe rrpr<'7entuj:idzi,i:ki przemianom u~troju, albowiem terski opór demokratycznej armii hiszpańskiej
gre~ie przrwoduiczący Rady Głównej dla •pra~ li'..-e
nie potrafi nic zmienić w wytworzonej sytua- 11auki i szkolnic•twa wvż 0 7.eg-o minist<'r oświaty ustrój demokrar.ji lnrlowcj stwarza nowo vra-: skutecznie opóźnił wybuch drugi.ej wojny świa.
cji, aby ochronić skompr-0mitowaną politykę dr Rtani;;ław F>krzeszc;,sb, wic-i>ministcr oświa nrnki dla młodzi!':<~' polskirj. nmożliwaj!)c jPj towej, a tym samym ułatwił i przyśpieszył
amerykańską w Grecji od bankructwa. Nomi- ty· Garnrarc-z\'k ornz wicrwojcwoila 'wrocławski równy start do wyższe;:o:o w.vkształcenia. Dopic f zwycięstwo Związku Radzieckiego i jego sprzynacja ta może jednak oznaczać, że Departa- oh. Kamiński. Na kont;rcs µrzybyt przewodni- ro uRtrój h1dowy udost.epnił V17ższe uczelnie 1 mierzeńców.
ment Stanu postanowił wywrzeć silniejszy na- <'zącv MiQr1zvnarodowego Zwi:i,zku Studrntów młodzieży robotniczej i rhłopskit>.i przez likwi·
cisk na rząd ateński, by doprowadzić cło ujarz <iroh man, pr.zrd~tn.1viciolka ~ekcji studenckiej dację zjawiska nadprodukcji in t.cligencji, przez
Rosa żiwko- związanie nauki z zadaniami, jakie stoją przed
lłllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllll Związku ~Horlzieży Bułgarskiej
i
wa oraz nrze<l•tawiC"icle organizacji stnrknrkiej narodem.
„Jesteśmy pierw~z.vm młodym pokoleniem;
w An<Tlii · Rtndents Labour Fedcration Watkins
BUKARESZT. PAP. Na sobotnim posie- stwierdził pos. Wróblewski - które zdob.v- j
i 7,('mla.
moż: ~7;eniu Rady ~nistrów postanowiono uchy
miało
będ,zie
zepał
i
z~olnośe_i
wiedzę,
tą
Ć('ntralncprzr·wodnirzący
otworzyl
Kongr»s
amo~omocy Cłt!opskie.i
go Akadmnirkie~o K. omitetu jedności demokra-1 ność w całeJ -pehu wykorzystac. dla t:vórczeJ he .ustawę z dma 12 czerwca 1929 r .. aproWARSZAWA, PAP. - W dniu 17 bm tyrznej pOR<'ł Zenon Wróulewl'ki. Mówca stwier p:acy nad ~u~ową. _dobr.obytu i i-zczęś~1,a oso- b~1Jącą konkordat zawarty międZJ{ Rumu·
mą a Watykanem.
rozpocz_ęło swoje o~rady plenum Zarzą~ dził że Kongres Zjednoczeniowy rztCTcch do- bistego, SWOJeJ rodzrny i całego narodu •
I.

I

Rumunia wypowiada
konlrnrdat z Walykanem

Plenum Zarządu Głównego
Zw. S

Glo_w!1ego Związku Samopomocy
Ch.łopsk1e1. Poza członkami zarządu
i;-lownego w obradach wzięli udział min.
du

Imponująca

rewia

lotnic~wa

radzieckiego

Grubecki, przedstawiciele Ministerstwa
Roln!c!wa i Refor~ Rolnych, oraz przcdW dniu dzisiefszym na terenie wszystkich republik ZSRR - odbywa się święto lotnictwa
!taw1c1ele WS2"'"il.· rh 7ainteresdwanych
MOSKWA (PAP). - 18 lip<:a odbędą się łych lotników, mistrzowsko kierujących swy- nia spadochron-0we.
•1115 t t ··
wspaniałe uroczystości związane z tradycyj- mi maszynami.
·
Y LICJI.
Uroczystość potrwa dwie g-0dziny zaś przer
Najpierw W'f6tąpią mlodzi lotnicy, wycho- wa między jednym numerem programu a dru·
Obr&dy otworzył prezes Zarządu Glów nym świętem lotnictwa Związku Radzieckiego.
Lotnisk-0 w Tuszynie pod. Moskwą przygo- wankowie klubów lotniczych, które niedaw1_10 gim potrwa najwyżej minutę.
nego ZSCh ob. Dura stwierdzając m.in.:
,.Jesteśmy świadkami coraz szybciej' na- wuje się na przyjęcie wielotysięcznych tłu- powstały jako organizacja współpracująca z
W związku ze świętem lotnictwa odbyło
mów. Mieszkańcy Moskwy i liczni goście z ca lotnictwem. Najciekawszym punktem prograw parku kultury im. Gorkiego uroczy5te
stępującej konsolidacji zdrowych sil na· Jego kraju będą mieli możność ujrzenia paro- mu uroczvstości bedzie pokaz lotnictwa woj- się
posiedzenie Komitetu Miejskiego Komunistycz
rodu, znajdujemy się w obliczu organicz· dy porężnej Iloty powietrznej ZSRR, doskona- skowego. ·Na zakori.czenie odbędą się ćwicze- nej
Partii Moskiewskiej Rady ~iejskiej wspól
nego zjednoczenia obu partii robotni- - - nie z organizacjami społecznymi stolicy oraz
dowództwa sił lotniczych.
ę
q.ych. Równocześnie następuje konsoliDo Leningradu przybędzie specjalna ekipa
dacja ruchu chłopskiego na płaszczyźnie
lo·tników, bohaterów Związku Radzieckiego,
postępu i radykalizmu, wyrazem tego
1

1

sO•·US z W g1•ersko - bulgarsk.1

którzy brali podczas wojny udział w obronie
tego bohaterskiego mia6ta.
W klubach lotni<;,zych we wszystkich mia·
stach zostały otwarte wystawy obrazujące olbrzymi wzrost ~!ościowy i jakościowy lotni<'.'· ,.,,...
•
.
Narody na~ze postanowiły bronić swych twa radzieckiego.
demokratycznych zdobyczy oraz swej wolności
W Uzbekistanie odbywają się :zawody m-0·
i ni~zależności.
delarzy uzbeckich. W parkach Taszkentu, BuPremier Dinneyes podkreślił w swym prze- chary i innych miast ludność bierze masowy
mówieniu znaczenie układu bułgarsko-węgier- udzial w zabawach ludowych.
skiego dla. wzmocnienia wspólnego frontu demokra.tycznych i miłujących pokój narodów.
„Imperiali§ci niejednokrotnie wykorzystywa
li Węgry i Bułgarię dla swyrh egoistycznych
celów - oświadczył premier. Obecnie sytuacja
W dniu 20 lipca 1948 r. o godz.
zmieniła się radykalnie. Dziś Węgry i Bułgaw świetlicy W.P.P.R. przy
10-ej
ria wstąpiły na drogę rozwoju demokratyczneul. Piotrkowskiej 55,
go i stanowią. nierozdzielną część frontu narodów miłujących pokój. Jesteśmy spokojni o
odbędzie się
naszą przyszłość, ponieważ na czele frontu na
rodów miłilją.cych pokój stoi Związek Radziecki, który poniósł olbrzymie ofiary dla wyzwopropagandy i kolportatn, przy Komite·
lenia narodów środkowe.i i pohtdnowo-wschodłach Powiatowych i Mlejski<:h P. P. R.
I
niej Europy. oraz dla zabezpieczenia. niezaletObecność obowiązko'W'a
ności i pokojowego rozwoju tych narodów. Bez
Związku Radzieckiego ani \Vęgry, ani Bułgaria,
Komitet Wojewódzki P.P.R.
ani wiele innych państw nie mogłoby wywalo
czyć swej wolności i nieza1eżno8ei" - oświad
tr
Wydział Propagandy
czył w zakończeniu premier Dianeyes.

/e~~L ~~~,~~!c~~z~z ;;;g1~~a:~~ze~~k~a~ podpisany został wczoraj przez premierów:
i Dinncyesa
Dymitrowa
racja ta, _ stwarzając warunki dla poli0

tyczrrej

ściślej'

jedności

mas

chłopskich, wfaże

w dalsze]' pracy nad

no-

budową

(PAP). W pią,tek podpisany został
wzajemnej pomocy i współpracy między republiką. bułgars11!h a republik:i,
SOł'L\

układ

Wego u~tr:oju, gospqdarczego, społeczne-

o

przyjaźni,

węgierską..
r politycznego polski ludowej.
Na bazie J'edności klasy robotnic-ze]· J'e 1 Z? stronY: bułga_rski.ej. układ podpisali _
prenner Dynntrow, 1 mm\ster spraw zagramcz
· . '
. , .
h
. .
dnosc1
ruc U ludowego I sc1słym SOJUSZU nych Kolarow, a ze strony węgierskiej
robotniczo-chłopskim rozwija swni::t dzia premier Dinncyes i minister spra·w zagranicznyrh 1'folnar.
łalność Z S Ch.

GO

Komunikat KW PPR

Po podpisaniu ukłudn óbaj premierzy vrygło·
sfli ki~tkie przemówienia.
oświadczył premier
„Porlpisany układ RUmlł0~3 I
• ".11 _
I Dymitrow - odpowiada najszczerszym pragaźni !lieniom . narodó_w bułgars1dego i "'.!'gier.ski.ego
odpiszą układ
t zostame powitany przez w~zystkrn milu.wce
,
pokój narody jako nowy krok w kierunku za1 WSpoł\>racy
bezpieczenia trwałego demokratycznego pokoPRAGA PAP. Vv p')niedziałek dnia 19 !:-m. ju na świecie. Obserwując u~iłowania imperiaprzybędzie do Bukaresztu czechosłowacka dele- listów dążących do wskrzeszenia niemieckiego
gacja rządowa z premierem Zapotockym na militaryzmu i do wykorzystania go jako narzędzia nowej agresji. narody nasze postanoczele,
celem podpisania 'ukłaau przypzni wiły przyłączyć swe siły do sil innych narodów
i współpracy wzajemnej między Czechosłowa- demokratycznych, na których czele stoi Zwią
zek Radziecki.
cją a Rumuńską Republiką Lud'Jwą.

czechosłowac' ir•

p

o przYJ·

·

l

...Ian Bodeneh

„
"'"'
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skoczyłem do pozostałych,
- Więc cof swoieh jamach.
1 którzy stali znów w

/

Nocne
(Przeroiył

ODPRAWA IHSTRUKTOROW

przesłuchanie
z

ięzyka

s1owack'eg1 Antoni Brosz)

(Dokoflc.zenie)
Mayer, wy pierwózy n:i. skraju, a reszta obok!
h.vlib,vście najwyżej
Gdybyście się przyznali.
dwadzil.'ścia lat gnili w więzieniu albo gdzieś
w obozie pracy, a tak, nic musimy Wfl.m przynajmniej dawać żreć; Chodźcie, :Mayer, wyście
na,jlepiej wtedy wy:rnawali przy naszych I Raz,
dwa! .Jak zegarek! Po niemiecku! - obchodziłem ich ~'Vok6ł, pcrswailując nit>nawistnym tonem, że gdyby się b.vli przyznali, b:vłohy i!fa.
nich 1ialek'J lepiej. NiekiPdy puszczam na ich
głowy tun przekle1istw i ob~t>nvuję ich, koły
szących się niby piekit>lne katy, co w nieoświet
!onym piekle warzęchwiami miesza.ją. ci:da w
olbrzymich. niby bombowy krater.
kotłach
Wciąż rozpędzają. się przy robocie i dobrze wyrzucają. ziemię, ale µo chwili to jeden to drug-i
opada na łopatę całym ci('żarem, zwiesza się
niby mokry łach. Zwłaszcza Mayer
nad nią,
wisi na opacie, jak nmPJ;.-'1. Trzęsie nim, jakby
stał na mrozie nag-o. Widorznic śmierć mu przed
oczyma hłysnęta kłami.
- No co, Ma.ved Oiężko7 Teraz przynajmniej wiecie już, jak się ez11li ci, coście ich tu
przywlekli 1 Pewnie tak, jnk wy teraz. No, szyb
ko, szybko, nie mamy czasn babrać się z wami!
- krzyczę na. niego i prz.vskoczywszy bliźc.1
chcę go chwycić za piersi, ale . wvmyka mi się
spod ręki i po drzewcu łop::i.t.v zp§Jizguje się na
Nie można już
ziemię, na ręce i na kolana.
czy człowiek to, ezy jakaś duża
rozeznać.
czarna plama.
krzy~. zę nad
- No co, Mayerf Szybko! Niemcem, ale r6wnoczt>śni<>, słucham, że chlipie

i czka.
nad brzegiem jam" ;

ZD.llzą.łem

za pierś.
- Chodźcie, Mayer! .Jeszcze za płytko dla
vras. pRy »as 1'-ygrzebią.1
Chłop zaczął teraz chlipać 11a dobre i bełko
tać .jaki<'Ś słowa, który"h pocz:ttkowo nie zrozumiałem. Po eh 1>ili zda:wało mi sii:, że słysz~
,,m~'śmy, to ja" ...
Zarzynam go tarmo~i~. aby zmusić do wyraźnego m6"·ienia. Rozchlipał ~ię, jak spenRjonowanv major, łzy mu ciekły na w~sy i po niegolonej brodzie, kiedv du~i z siehie:
- :Myśm.v... to jfl.... panie komt>ndancie ...
tych cywilów poRtrzelali ... na• pięciu... to ja .•.
buchnęło ze mnie
- A, panie Mayer! i skoczyłem kn jn.mie. aby w końcu zrpzumieć
dokładnie, co brłkocze.
Ach tnk, więc to w:v, hm·f No widzicie!
Czuję, jak raptem wylewa ~ię
Więc wy7 ze mnie t<'n plugawy na•trói, kt.6ry ooszę w
sobie ofl czasu, gr1y po~tanowiłPm ich w ten
sposóh zm„~ić ilo złoź<'nia zcz1\::tń. Wirc dopią.
lPm czegoś!
Kazalrm pozostrrłych czterech zawołać tu,
nad l\Ja.verową jam~" ahy w_vslnchali jego ~!ów.
U•ły~zawszy, ~o zeznaj(', porzi;li krzyc7.eĆ. że
łże, a l;nvrzrli z takim znłamaniem glosu i
przer:i'l.rnic'm. jn kie dob."-wa z piersi Rtrach hiRtN.Vk::t przed śmiercią. Krzyrzeli z tak[). dziką
zneieklośeią., n 'POt<'rn ua urnie, źe początkowo
nie moglem do:i8ć do słowa. l\ftrnieliśmy ich silą.
odciąg-ną.ć od Ma,vera, tak nacierali na niego.
Potem spi;dziliśmv kaźfleg-o poi! groźbą. automat61v do :jog-o jamy. 1\fayer, cały rozdyizotany, gi!fł 8ię, jak guma na W8Zystkie strony,
iakd dzika
dzwonił zebami i oatr:r.vł n•
tarmoRić

uo rlA• ?'m;nstC.ia0

"°" "'

- Co się gapicie, jak oRioł na gnojnic~f
Przyzna.jecie się, C?.Y nic' Milczeli, jfl.k drewniane kłody, wi~c przynagliłr•m ieh do roboty.
krzykn::tłPm głośno, by
- A wy, 1\Ia.vPr pozostali mogli słyszeć - wyłaźcie z trgo cJołu
i pokazałem
i zasypujcie to z powrotem mu glinę którq. wykopał i wyrzucił na u:awt;).
Chłop wsparł się piersiami o kr~wi;-dź dołu
i w_vgrn111olił się na trawnik. Rzucił się z jaoo zasypywanin..
kimś dziwnvm pośpiPchem
Wzdychał przy tym i 5<?czał gł11rho, czując, że
Ale
się oddala od niego beznosa ko~turha.
szybko ustał. Wl;>ił łoµatę w ziemię. we~tchnął
i po chwili. otarłszy twarz dlonią, zaczął znów

z dziką. pasją za~ypywac.
ł
. d . I
M
N
o. : ?-Ye~ - pow1.e zin.cm m~ na g ?s
~
- me. mus1r1e ~tę tak śpirszn<, tn.mci was n1e
· ł
·
· d , _.
wvprzerJ za. ('JR~11 mA.cie o~c - powtec1zrn em,
patrzae przv tym na trrmtvch. Ale w miarę,
·
"k
r · t
· .
· k ir
.1a · . ayerowi 7:m 1<a _g rna z raw~ 1 -a - widzę, ze pozostah, to 1eden to drugi, wsparłszy
1.
·k
~r
· · ·
·
I
·
ilę nn. opanP spoz1eraJ:} na t• avt>ra, J:l. - ma e· ł
·
· 1 'd
·
·
ł
·
1
l" pomn. ". lf'!!O 1ni:na zn rnz vm ri:c l<'m ?Paty.
Poprnwia1ą rzapki, z trud!'m łnpm powietrze,
l w·
1 '1
k dl
.
.
1wa. rnpi:J. się po s u onve 1 g owac 1.
to zn 6
dze. że wvhór maja niPłatwv. R<'re im opafJRja,
tę"
ł
~ · h · -,
·•
: il
· ·
·a me wie zą, co yoczą , : c wyric za opa '
.
znow~, czy_ ~re_szcie . ot_worzy(J gębę.
K1rrly .s11;i JUZ rzuh, 1nk b?~Y na lodzie, próbownłem 1ch 7.nown ;iodcrwac:
- RP.i, wv tam! - kr7.:vkn:iłem nn. sto.j:)cego n"ajhliżrj l\fo.>Prn. - Rz:vbr·iPj, i>zybciej!
Z :Mayerowego dołu wyrSsł już kopczyk
gliny, do które.i il.orzucał ostatnie łopatv. Sąsiad jego iiciągnął ramiona i nie mógł oderwać
oczu od zasypanego dołu. Potrząsnąłem gwałtownie jego ramiP,niem i rozkrz.-rzałPm 11ię
znów na dobrP. Wrei<zeie :r.al!tmal się. Kłaµiąc
zębami wvjąlrnł po z::rłoRee że i on był z Maye·
rem, kiedy tvch nieszcześliwcliw wvw,1„lr<ili tu
. tiod kopie,

I -

zagrało mi w EvAlta, więc i wy! mi teraz nio ujnąl _ Więc i w:Y-1
A. oni 1 - zapytałem, wskazując głową na po·
zostnłych ..
Stali, niby w01„ki z pierzem, a po chwili
i oni wyją.kali.
zavroła- A zatem jesteśnw w domu łach, już

łem

zwycięsko.

Potem wezwałem ich, ab:l'.' raz jeszcze po·
';YZnamPo. . Opo~edzieli
wtórzyli wyraźni~
wszygtko z~ szcz~,zołanu, po~o!1, J.ak mah chłop
ry_ przyznaJą~y się do lu::tdz1czy Jablck w ogro
,
dz1e naurzye1ela..
- Dobrze: sp;sz~my o tym S7.czcgolowy pro·
tok6ł w kom1sanac1e. A terar. do roboty! Za_
.
sypać d?ł;vl . Szybko!
, _ Rzuc~h ~1ę do łopat ~ za~_vnywah doły. Pot
sr1ekał Jm po twarz::tt'h I po karkach, pozostawiając po sobie wilgotne, blyszczace pasy.
" h b · ł
·
"'t ł
kl ł
•
J. •
s oem. "' a em
k przy me · ez łv
wa uzntrmeą. · ą.· J
• P• z c, Ja' goraez ·owo zasypnJą .0· o. :
Potem dałem rozknz do oflmar~zn. Przebierali
§mies?:nie nogami, drobiac z górv po łace, w
• 1·•
,; ·
dół do ws· T k b ł · d ·
sz Jamy
a ·• k Y
1.
· ta h uz::i.· rozmca,
na tan"Pc eh
romeJ og ue v, i wracamv, a ona.
• 1 ,
została za nami ·z wvszr.z~rzonymi znbiskami.
t kół
· · -•
•- ł
· ko ·
pro o. '
m1sanacie sp1sa cm z k mm1
\V
ć
t
· h
kazałe
i P?raz
m ie z P?WT 0 em zam ·n:i_
.
p1erwszv od dłngiPgo czasu spokoJny rzuciłem
się r1a łóżko bez śledczego trfl.nsu.'
Rano odfransportował1>m ich oo najbliiszego mi:iRta powiatowego i oddałrm w r~re Rą·
dowi lnrlow,..mn. Naleźeli do nirvo.
Odtąd jakbym wyszeilł z c;yśrra, był ze
mnie zupełnie inny C71owiek. Pogodziłem się
z żon~ i sprowadziłem ją do domu. Przeprosi·
łom przyjaciela za to, ~om jemu i wszystkim
nabryzgał na ulicy, kiedy tu byli Niemcy.
Dzień przed tym praRa doniosła, że okrę~owy
sąd ludowv skazał ich mt §mierć przez powie·
szenil'. W duszach rR.łej g-mjny racbunek zowyrównany. Od dziś zacząłem by6
stał
w oczach wszystkich normalnym ezłowiekiem.
śak jak nrzedte111-
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Patęiily

Klasa robotnicza

ruch protestu

Włoch zdała

Nowy etap w walce o

To I

Pallant(e) czy piłka ?

egzamin

1

Był i w naszej historii lat międzywojen.nycli
podobny wypadek. Szczuła zaciekle endecja
przeciw Gabrielowi Narutowiczowi, obrzucała
go blatem i śliniła jadem, judził z mnbon kler,,
n·awołując do usunię cia „masona ze Szwajcarii". Nic dziwnego, że w tej atmosferze znalazł
się prędko „wykonawca" Eligiusz Niewiadomski, który spełnił „pobożne życzenia" endecji ~
klem łącznie - i zamordował pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej.
W dniach ostatnich 01pi,n ia całego świata zo
stała wstrząśnięta wiadomością o zbrodniczym
za.machu, dokonanym na wielkiego przywódcę
Palmiro TogJi.at·
włoskiej klasy robotniczej,
Oficjalne komunikaty doniosły, źe
ti'ego.
sprawcą zb.rodni był ml-Ody qualunquis~a, niePallante, ale przecież · „nJeoficjalnie~
jaki
wszystkim wi.adomo, iż Pallante to tylko wł-0<o
ski Niewiadomski, to nie „pallant", a pil ka w

prawdziwą demokrację

Potężny ruch protestu, jaki objął Włochy . po zbwd11.iczym zamachu na Palmiro Togliatti' ego, żywiołowa siła tego ruchu, który szybko przerodził się w strajk powszechny,
obejmujący cały kJ.aj, jest wymownym dowodem dojrzałości politycznej włoskiej klasy

mocnle' zewrą szeregi swych organizacji w obron<e wolności demokratyc.z nych. Strajk powszechny się skończył, ale walka o prawdzir-0botniczej.
wą demokrację trwa nadal".
W walce tej włoska klasa robotniicza nie
ae p.o~ogły obłu.dne oświadczenia prze~- I w południe w porządku i dyscyplinie. Była to
slaw1•ciell rządu J part11 rządzących, kto- największa i najpotężniejsza akcja, przepro- jest odo;;;obniona. W wake o n.ie·z.ależność swe
tzy przy pomocy zdawkowych słów potępie- wadzona przez włoską klasę robotnkzą od cza go kraju przed zachłannością trustów amerynia dla mordercy starali się wykręcić od od- su zako'ńc.zenia woiny. akcja, która wzmocniła kai1skich, w obronie swej ,republiki przed wJpowiedZ'ialności za popełaioną zbrodnię. Klasa jedn<Jść rn-botu1czą, i wzmogła autorytet poli- dmem nowego faszyzmu, włoska klasa robotrobotnicza z m1ej.sca pojęła, że zamach na To- tyczny i moralny klasy robotniczej w naro- nicza może liczyć na solidarność mas !udogliatLi'ego rue był przypadkowym czynem sza- dzie. „Strajk powszechny - pisał organ CGT wych całego świata, walczących z tym sabył początkiem nowego etapu mym, co i ona, wrog1em.
leńca, ale, że był on bezpośrednim skutkiem „Il Lavaro" J. C.
w środkach kampani•i o- w walce, w której robotnicy włoscy jeszcze f
niep1zebierającej
szczers·tw, terroru i gwałtu, rozpętanej prze·z
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konuJącego wszelkie rozkazy sw01ch ameąPaństwowe Zakłailv Pr7emvRłu Bawełniane- się on automatycznie na n'.lstępne trzy miesiąk-0.iiskich mocodawców.
Szybko rozgrywające <Si~ wypadki we Wlo- go Nr. 1 w Bielawie rozpoczęł:v z dniem 1 lip· ce.
1
Wyniki orientacyjne będą publikowane co
i!zech potwderdziły zresztą ponad wszelką wąt- i ca oryginalną formę rywalizarji: wspłzawodnipliwość solid<i.rność partii, wchodzących w I ctwo międzynarodowe. Ze strony czeskiej w miosiii.c. Natomiast wynik ostateczny, oceniająsklad koalicji .rządowej, z faszystowskimi gru- 'I szranki w;;ta.•piły zakłady w Hronowie i Nacho cy pracę w ciągu całego eta.pn, podejmować bę
dzie raz na trzy miesiące Sąd Współzawodni·
parni, knującymi <Spiski przeciwko republice. dzie.
ctwa, złożony z przedstawicieli Zarządów Głó.
. .
_.
Rząd de Gas·per.i'ego nie podjął po zamachu
tadnych kroków przeciw działalności organi- 1 W 1:1.) sl prz:Jęteg.; ?rZPz ~~Y~Wie stro.ns !e: wn;Hh Związls.ów Włókniarzy, Centralnych Zaprzeworacji faszystowskich. SkupH 0>n nat<Jmiast gula~rnu pr::v.1ęto, Ja ko po~, .a~ owe ':skazn~k; rządów Przen'Pysłów Włókienniczych,
w.szystkie swe siły dla zwalczeni-a i rozbicia' '.''społzawodmctwa, w~koname p~ani; .1 stopien dniczących rad zakładow.vch, oraz przedstawiruchu pr-0testacyjnego mas pracujących, któ· 1 Jego prze~roczema, wzrost w~~aJno_sci na mi_i,- cieli dyrekcji obydwu zakładów.
Zwy<iięski zakład otrzym11je od przegrywają·
.re<ro jedynym celem jest obrona instytucJi i 1 szy~ogo<lzrn.ę (prze?e wszrtl,im kro~nog?dziInę 1 ~rzeclo~ogodzrnę), 'Vl'.z~o~t ~ydaJnośei ~a cego sztandar Praey, a zakład przegTywający
swobód d~mokratycznych.
Oświadczenia ministra spraw wewnętrz- robotmk?godzrnę oraz zmmeJRZeme odsetka me otr?.ymuje pamiątkowy proporzec.
Ponadto dwudziestu przodowników pracy
";'o ~elby i :premiera de Gasper·i, stwierdza- obec~o~ci przy pracy w stosunku do okresu po
i dziesięcioro dzieci przodowników (w wiek:U
jące, ze rzą.d gotów jest użyć siły przeciwko prze mego.
Gen~ualnei Konfederacji Pracy, łamistrajkow-1 Układ o współzawodnictwie zawarty zoRtał do lat 14) zakładu wygrywają.cego spędzi dwuBka pozycja saragatowców, którzy bezskuten- na okres trzech miesięcy. W wypadku nie. wy· tygodniowe wczasy w kraju zakiadu przegrynie zresztą n<iwoływali robotników do podję- powiedzenia go na mie sią,c z góry przedłuża wającego i na jego koszt.

ty narodu

botn:i<::Zą
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Kto i na czy koszt
0

rozprawy z

klasą robotniczą.

Prowokacyjne zamysły rządu de Gasperl'e!?O 'l)OStały jednak spraliżowane d'Ziięki prze
w.id1tjącej i um'.ejętnej taktyce parti>i robotni::zych i Generalnej Konfederacji Pracy. Ta ostatnia m-0c:no ujęła w swe ręce kierownictwo
strajkiem powszechnym, który wybuchł żywio
Iowo. W manifeście wyda,nym do klasy robotniczej Generalna Konfederacja Pracy wezwała
robotników do ścisłego przestrzegania d<;rektyw związkowych celem niedopuszczenia do
żadnych prowokacji.
Strajk powszechny' zakończył się w piątek

Podziękowanie
Polski Czerwony Krzyż Oddział Łódzki po
da.je do wiadomości, że dotychczasowe wyniki
,Tygodnia" PCK w Łodzi, który odbył się
w roku bieżącym w okresie od 16 - 22 czerw_
ca - wyrażają się w sumie 1.225.000 zł.
Polski Czerwony Krzyż Oddział w Łodzi składa podziękowanie zarówno ofiarodawcom
jak i tym wszystkim którzy wł<Jżyli. wiele WYsJku w lealizację programu „Tygodnia" ora.z
w zbiórkę ofiar, którą przeprowadzili mim-0
ealodziennego deszczu w dniu 20. 6. 48 roku.

Interpelacje

na.1zqcłl

Któż, jak nie klik·a de Gasperi'ega fudz!l
przeciw Togli-atti'emu jako ORGANIZATOROWJ (?) WOJNY (?) DOMOWEJ (?) ?
Któź, jak nie Watykan groził ~ NIEBEZPIE·
CZEŃSTWEM, płyną c ym ze strony Judzi PO·
ZBAWIONYCH ETYCZNYCH I MORALNYCH
WZORÓW?
Któż, jak nili saragatowcy szczuł wprost I
jawni e, ?;e TOGLIATTI'EGO I JEGO ZWOLENNIKÓW NALEŻY ZLIKWIDOW AC?
Tylko z tym wszystki m reakcja amerykan·
sko-wloska bardzo się, jak wiadoma, ze zbrodniczym zamachem na Toglialti'ego przeliczyła .
Krwawa piłka rzucona przy pomocy Palla.n/a,
odbiJ.a się tak wielkim oburzeniem o Jud wio•
ski, że aż zabrzęczały szyby w siedzibie de
Gaspiertego i Citta del Vaticano. Nie.ustraszone masy pracujące Italii polwzały, że wszelka
terrorystyczna gra może się nieprzyjemnie
skończyć dla faszystowskich ,;sportowców"'.
E. Tam.

I

1-----------------------------------------------Wystawa - która kształci, olśniewa i podnosi na duchu

cia prac'\'. przed term_in.em. wyznaczonym. pr~e~
CGT, rue J.l'OZostaWl~Ją zad~ych wątphwosc1 j
co do tego, ze reakcyin.e pa,rt1e, będące u władzy dąż& do wykorzystywania wytworzonej

sytuacji we Włoszech, nie dla poskromienia
ale dla krwawej
żywiołów foszystowskich,

„SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZ-
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Co ujrzymy we

Wrocławiu?

(Od §pecjalneqo ._flq§lannika „Glo§uu}
\Vrocław

w lipcu.
WystaWY jest nierozerwalnie zwią_
z:me z żywym człowiekiem pracy. I dlatego.
prawdziwym symbolem Wystawy jest okazała
wielka rzeźba, ustawiona w rozległej hali cięż_
kiego przemysłu i wyob::ażająca robotnika,
wypręźonego w pełnym napięciu i skupienia
n'omencie pracy. Drugim sybolem Wystawy
Wrocławskiej jest słynna juź dziś w całym
kraju wysoka, strzelista t . zw. „igła", dobitnie
c1brazująca dumną ambkją naszych Ziem Odzyskanych, nieustannie dążących do najwyż_
szego poziomu osL~gnięć. Tru<lno pisać jest o
tym, co zobaczymy juź za kilka dni na Wysta_
wie. Zwiedzający niewątpliwie otrzymają tak olbrzymi zasót: wrazer., przeróżnych
vdadomości z najro?maitszych dziedzin i zakresów, że doprawrly będą z pewnością oszo_
łońlieni imponującym rozmachem oglądanych
cudów. Mówimy śmiało - cudów bez żadnePojęcie

I

go cudzysłowa, bo czy nie są prawdziwym cu_
dem t, zw. „sale węgl<Jwe", wyobrażające pracę, rozwój i życie naszych kopalni na Ziemiach Odzyskanych, lub uplastyczniony W<>dny szlak srebrzystej, szerokiej Odry - tej
prawdziwej rzeki słowiańskiej. A piękny, ude_
rzający swym estetycznym .i rzeczowym wy_
kończeniem pawilon przemysłu - metalurgicznego lub mniej piękny, tak bliski sercom łódz_
kich włókniarzy, p~wilon teksty'J.ny? Czyż to
nie są również godne uwagi cuda rąk pr;lskiego rnbotnika, buduj;;;cego swój dobrobyt i calego narodu na odwiecznych ziemiach Piastów,
które po długiej pc.r..iewierce wróciły nareszcie
.
co Macierzy.
Uprzedzam lojalnie wszystkich, co s·ię wy_
J::.:erają na Wystawę (a wiem z góry, że tych
chętnych będą setki tysięcy, o ile nie miliony),
iż trzeba być dobrze przygotowanym fizycznie i psychicznie do ogląc'.ania cudów wysta-

Czr1telnihów

Gdzie sq -rowery dla

świata

pracy?

Wszyscy z pewnosc1ą oglądaliśmy te ma- wa.iw .n.as znów na ulkę Ogrodową Nr 74, nym czas·em świata pracy w ogóle nie p·o trzeJowni<:ze plakaty, na których widnieje czło skąd po odbyciu wę.Qrówki przez sześć pokoi, ba się . ]iczyć? Czy nie można by jakoś sprawwiek pracy, wracający z fa.bryki na rowerze oczywista w każdym zatrzymano nas po ja- niej tego załatwiać? Nikt nie chce .odpowiedz pogodną miną i zadowoleniem. Dużymi zgło kieś pięć minut, nareszcie odesłano nas na uli dz:ialności brać za n.ie, tylko odsyła do drugieskami jest tam wypisane: „Ze wsi do miasta, cę Pi<Jtrkowską 31. Nie inaczej postąpi<Jno na go, umywając ręce, jak Piłat.
A może w ogóle rowerów się n.ie daje?
i mia-sta na wieś, rowery dla świata pracy na ulicy Piotrkowskiej Nr 31. Odsyłano nas znowypłaty".
wu od Gawła do Pawła, aż nareszcie jeden u- Trzeba wówcza.s po prostu to zakomunikować.
Z poważaniem
Gdzie je można otrzymać?
rzędnik skierował nas do kierownika. Kierowstali czytelnicy „Gł·osu Robotniczego"
Ten problem jest dla nas trudny do rozwią nik spojrzał na nasze zmęczone oblicza, spyz PZPB- Nr 3 w Łodzi
unia. Dnia 10-go bm. my, strażacy PZPB Nr 3, tał się z jakiej firmy jesteśmy. zapisał wszyJanasik Albin
warun- stko i ma dać kiedyś odpowi·edź.
t.ódź, chcąc skorzystać z dogodnych
Jach Ryszard
ków, prnstan-0wiliśmy zakupić kilka rowerów.
Jak nazwać takie p-0stępowani·e? Czy z wo!
W tym celu zgłosiliśmy się do Rady Zakłado' wej PZPB Nr 3. Rada Zakładowa skierowała Slade.-n nosz•1r.h artąhulów
na ulicę Zawadzką
naszą delegację do PSS
Nr 1. Tam, odsyłając na;; kolejno od pokoju
do pokoju, oznajmiono nam w 12-tym pokoju
z kolei, iż mieści się tak.i urząd na ulicy 11-go
powrócą do swych mieszkań
Listopada Nr 85. Tam przyjęto nas mile. pozwolono obejrzeć i wypróbować rowery nap.t. „Dom przy ul., 145 „Głosu Robotniczego" z dnia 6 czerwca
notatką
z
związku
W
wy
do
formularz
po
zgł06ić
się
kazano
stępnie
Zarząd Miejski nadsyła nam następu
pełnienia. Lecz tu okazuje się fiasko, przydT;e,. Mazurskiej 6 przykładem niedb'ł.lstwa Za- rb. ,
wyjaśnienie:
jące
Nr
w
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nu domu przy ul. Mazurskiej 6, władze budowlane stwierdziły osłabienie konstrukcji
budynku i konieczność obniżenia go o jed.
•
ną kondygnację.
Po ewakuacji lokatorow z III piętra roWe wszystkich p'>Ceekalniach naszych tram- j fnięta została k".lncesja na sprzedaż paplero- boty zostały rozpoczęte, lecz ulewne dewafów d'Jjazdowych znajdują się kioski 'l qa- 1 sów. A przeciez jest to jeden z najruchliw- szcze, trwające kilkanaście dni, zmusiły do
zetami, papierosami. wodą sode>wą i t. d. Jest szych przystanków na terenie nas;zego mia- przerwania pracy i do przeniesienia gdzie
staf
to wielka wygoda dla podróżnych.
indziej mieszkańców z niższych pięter.
Jeżeli prawie wi;zystkie prywatne sklepy mo Obecnie przy sprz.ącej pogodzie remont
Istnieje tylko jeden przykry wyjątek - oto
w poczekalni do1azdówek w Julianowie nie gą sprzedawać be2 żadnych ograniczeń paple · nodjęto na ·n owo, po jego zaś ukończeniu
sprzedaje się od pe"'llf!90 czasu papierosów r~y - dlaczeg.o właśnie stat'l1szkowi - eme· lokatorzy zostaną wpr?wadzeni z powrorytowi, który triyd„le_.t"i lal przepracował na tem do swych mieszkan '
Dlacz1!9oł
e!Ileryt dojaizdówek (we tramwajad1 odmawia •lę tej koncesjił._ i to
, Sprzedaw~a ZA PREZYDENTA MIASTA
wszystkich poczekalniach doiazdówek pracu- ze szkoda dl4 podróżnych.
mgr Adam Ginsbert
.
ją tram-waiar1e - emeryc;) skarży się. że wł!!.nu„„17„.t>.l.' ZarZ:lłdY 11i,ej~k.iegi
Mieszkańcy ;Juliano:wa
śnie dla te<io jednego punktu sprzedaży co·

LokaI orzy domu przy ul. Mazurski.ej ·6

Skargi palaczy z Julianowa
I

wowych. Wraźeń, r,'ezapomnianych i n iezwy_
klych, będzie bez liku i to na każdym prawie
kroku a tereny W~·stawy są hardzo rozległe
i obszerne. Obejrzeć Wystawę w ciąRU jedne_
go dnia !est nie do ;omyś:enia . Tym bardziej, .
że tu właściwie najważniejsze jest nie tyle
obejrzenie, ile prmstudiowanie. Każdy pawilon lub stoisko - to całe uplastycznione, grun
towm~ i wymowne studium, pouczające w źy_
wej, poglądowej formie o tym, co potrafi zro_
bić entuzjazm i zapał człowieka, pracującego
na swojej ziemi w radosnych i całkowicie
wolnych warunkach Polski Ludowej, oswobn_
dzonej z pod jarzma gnębicieli i wyzyskiwa·
czy różnego autoramentu.
Największą zale'ą Wystawy jest to, iż trzeba ją właściwie studiować, a nie oglądać I na
tym również poleg2 konieczność odpowiednie.
g-0 nastawienia i przygotowania się do tych
imponujących studiów.
Problem żywego człowieka, zagadnienie zna_
czenia pracy, przegiąd porównawczy w prze.:.
kroju historycznym tych zagadnień w ścisłym
~<>wiązaniu z odwkczną polskością naszych
Ziem Odzyskanych - wszystko to stanowi zaa
sadniczy ~mat eksponatów, umieszczonych w
samym sercu Wystawy - olbrzymiej Hali Ludowej. Na uwagę zasługuje. tu niezwykle ja..
sna systerr-atyka i logiczna ciąglośł, ujawnia.
jąca się w samym rozmieszczeniu eksponatów.
Słyszałem słuszne słowa jednego z robotników,
pracujących nad m~::i.towaniem poszczególnych
sal w Hali Ludowej:
,,W ciągu tego krótkiego czasu, jak tu pra.
więcej się
powiedział ów robotnik cuję nauczyłem, niż w l>zkole. Lepiej teraz znam
Polskę, nasz naród, nasze ziemie, naszą historię, niż kiedykolwiek. A nikt mnie tego tu nie
uczył. Ooowiedziały ~ni o tym te rzecz~ co tu
porządkuje i ustaw:.am!"
Te pr<Jste i szczere słowa robociarza świad.
czą dobitnie o zasadniczym znaczeniu i isto.t!J.ym charakterze obecnej Wystawy.
Na poważne skupienie i studia zasługuje
przede wszystkim t. zw. teren ,;A" Wystawy,
na którym są zgromadzone pawilony najpoważniejszych gałęzi przemysłu oraz obejmuNie
jące tematykę społeczno _ historyczną.
mniej poważnym, ale bardziej zróżniczkowa
uym i barwnym jest okazały teren „B", gdzie
zobaczymy mnóstwo ciekawych wspaniałości
z najrozmaitszych dziedzin.
Leży tam również w pobliżu wielkie ,,WeS<Jłe Miasteczko". A za granicami właściwej
Wystawy -. znajdu:e się dalszy jej logiczny
olbrzymi, powstający, jak feniks z po.
ciąg piołów i zgliszcz wc;.lą i pracą polskiego robo4
trJka - coraz bardziej tętniący życiem i roz...
rr.achem olbrzymi, piękny Wrocław - stolica
naszych Ziem Zachodnich. Ale o tym wszyst.,
kim nasteon.Ym razem
(pow.~
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d z li e n a p r z 6 d

na tegoroczne · inwestycje i remo·nty

lany l:edn z n~

W roku b 1 eżąqrrn na inwestycje w Zjetlnoc?..
!3nerg Ok r. Łó dzk ie go pnctnaczono 300 mil.
zl -:itr ch, a op rócz t egci przeszło 200 mil. zł na
~emJnty i iakup sp r zętu w podległych ZEOŁ

o Okr.

Ener e y in

172. Gmach ten już
we wrześniu zostanie oddany do użytku . Jest
to budynek 4 -pi ętr-owy, nowoczesny, zaopatrzony n ie lylko w laboratoria i pracown;e,
'Z1kładach.
ale d w świetlice. Do tego budynku przen iec; :oJ edną z na j powa żnie jszych inwestycji w ro ne tówni eż będą w najbliższym czasie kursy
k;u b i e i ącym -st ą.n o wi budowa nówego kotła, energety<:zne.
Plan Wydzi ału Il\westycyjnego ZEOŁ na
na j w ; ~k,.z e go w E)e ktro wni Łód2ki ej. WydaJn osi: ko tła wvY'%i 100 ton paty na godzinę. rok 1949 jest już opra<:owany. Zamyka s i ę on
Jt':-s t to k o-r"1ł zbu do wany spe<: jaln.' e na pył wę cyftą 700 mil. z/. Przede wszystkim 'lnacme
glowv. D z::i ęk i !€ mu El e ktrown ia Łódzka za-o- \Sumy pó j dą na p9czqt ek budowy linii tódź
szczędzi zn.'lci:ne sumy .p i en'ędzy. M!ał węglo
wy je-st m: e!o :iy w odµ o w' ednich młynach na
palnikach, jak
p ył i <5p al'a ny w 6pec jaln vch
gaz. Po ni ewai pn y s palaniu 1ego gatunku w~
gla i:stn•alo l-iv ni ebru:p!ecve ns wo zadymienia
m ia• ta za;;t?-su je s i ę w ą.te 'K trowni podwójne
l1lt~y, odpy,a7qce gary spalinowe.
Elekt rownia Częs to chowska również otrzymli 2 nowe k ot ły. Wydajność kh będzie wynos1la 12,5 ton na god zi nę przy 20 atmMferach . c: śnien i a w tempera turze 375 stopni.
Elektrownia w Kaliszu montuie nowy ko<::iol, k tt'i rego Wyda j noś6 wynosić będzie 32 tony na godzinę. W zw i ązku z budową nowego
kotła m ontu je s:ę równ i eż w KaEszu turboze6pół !'zwedzk i o !'loc y 5 tys. k ilowatów.
Dz ięk i inwestyc jom w eleklrownia<:h ZEOŁ
zwi ększy -s : ę moc rozporządzalna tvch Mk!adów, n ie będzi e przerw i ograniczeń w sieci.
Poni e>\'aż zakłady p o tączone równolegle stale
ze whą wsp ól p r aru j ą , a r"n<td'.o do dysnozy< i i je,., t lin '. a Sl4sk - Łódź w okręgu łódzkim
istn i ej e niemal 100 procent pewności dostawy
prądu.

w związku z wyżej
wym'enionymi rnwesty>::jami prowadzono szereg rob ó t pomocniczych, jak rurociągi, urzą
dz 'n;a do zm i ę~ czan:a wody za·silającej - w
<'el n un ' kn• ęci a k~mi e nia kotłowego, ur1ądze
ma n a węglaj ą c e , we ntylacyjne, pompy itp.
Po7a inw estyc jami w zakładach, wytwa"'Zająi'ych p;ą d, prowadzi się roboty w zakładach
ro"dz:iekzvch. W za k res tych prac wchodz~ 4
nowe po dstac je trunsformatorowe rozdziekze
na 6 tv,;. woltów o raz nowe kable, za-s:Iające,
sz<:zeqól ni e na k ra ńcach mia-sta. Jeżeli <:hodzi
o o<;_wie tlenie ulic, In w roku bieżącym uprzyw leJoWal'!e specja ln ie będą robotnicze dzi~lni
' c (. >rlzi, któr e otrzvm a ją szeteq nowych lamp
100- 500 w at owvch. Tak w i ęc Zabienie<: otrzy·
ma l ct mpy na dług o ści 1,7 km ulic, Cygankana dłu9ości 3 km , Chojny - na dlt1gośc1 4
km , 6 Sierpn ' a i Legionów (dzielnica XlI) na dłU'l'l Ś!'i 5 km , oraz ulka Zgi~rska na dłu
go ki 2 ,7 k m.
o rozbudowę
Z E OŁ tro szct.v się rbwnież
fl"lil how na b'. ura i m i1>5zkania pracown:cu.
ro lały roboty w gmachu
J UŻ
\',;'vil o ń czo ne
rzy u). P' nt rknwski ej !iti-58, w Łodzi, qdz:e
m1e ~ zc z a « · ę nM"one.-n<> hiura, a na ukoik1.emu $li ju7 m 1 ~zkan i a i biura przy ul. MagiE>track ' i;!j 22.
Jeiinn z k11;i .taln''{'h inwPStycji E:tanowi buNależ.y zaznacryć,

że

I 1'11

nego przy ul.

Kilińskiego

l ik e o

Warszawa na 220 tys. woltów. Poza ty m

1 ods#nn~nla

SKrzydła

P n·e z

dobrą

garderoba

zatrudnienia zgłaszają ob~~
nie du!'e i pilne zap-0trzeoow-anie ńa robotników budbwłanych, włdknia.rzy, me-talowców i źniwiarży. w tym sa~ym
czasie czytamy w jedhym z pH!m łódz
kich ogłoszonko o niemniej pilnym za·
potrzebowaniu na ,1rep~nta.cyjne pa.nie ~ dobrą garderobą"' zgloszenia z fo·
tografią itd· Autorem ogłoszenia nie
jest. niestety, Urząd Zatruanienia. kt.óry mimo swych wielostronnych dzhłow
przy pracy z dobrą ga.rderobą tu6ileż fo
tografią. nie chce wcale pośrea1ticzyć.
Lodzianin
Urzędy

życie i mienie mie8Z·
f„ańców Lod.Zi. jest pod
dobrą i ozujn.ą O']Jie~.
Straż Pożarna

strze;n,iasta orp..~ jego tysiq,cznych zakładów pra
cy przed niebezpiecz-

że

niszczyciels'kim

ogni.a.
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m tyli i

w·owe ~ "

Zjed-

ZUWA

n-1111-1111--Hn-1111-11119-1111-1111-1111111:!111mt111~11,_nn

lt'ltnntin

·
„Talonizacja" społeczeństwa praC?ja
go „zatacza" coraz szersze kręgi. ąd. '
'
praWda w Lodzi mamy talony żaled
na obuwie. cytryny czy płótno. harcer~,
skie z PDT, ale za to w Krakawie (Cra„
covia totius Poloruae urbs celebrissima)l.
jedna ze spółdzielni dentystycznych:
wprowadziła talony na._. sztuczne ~.
bienie. Pochwalamy tę krakowską lnl-1'
cjatywę, spodziewając się, że z t.alon~
na w.w. artykuł dentystyczny me „odeJ
dzie" taka np. kómbinacja jak z cytryna
mi, które w Większe.i ilości 11iż ód sklepow rozdzielczj-~h. trafiły do pt-zeku.poi
mów ulicZhych. No, i w ZWiązkti z tym
nie us1yszymy atrakcyjnego 11awoływa-1
nia z jćdnej czy drugiej brafuy:
- Trłko tutaj. tylko tutaj, do ~
rn dn koloru, Sł~ęki śtiezne detttys~
ne, różowe. wiśniowe, ba.rili:o zdrowe..·

ST~A.Ż

żyt.Violem

..

Do wyboru, do koloru.„

noc±en1e będz i e w dalszym ciągu rozwija ć hudown ic two ~ · e6zkalne - w tym celu czyni
się już poszuki wania odpowiedniego pla<:u.
Na p :erwszym planie jednak w roku przyszłym będzie w dal-szym ciągu modernizacja i
urnpełn i en i e istn i ejących urządzeń w poszczegó lnych zAkladach, roz budowa urząd ze1'J mech a n.i<:żnych , elektryfikacja dzielnic p-ozllawiony-ch prądu w Lodzi i okręgu, dalszy ciąg elek
M. z.
tryfik a<: ji ul!r.

nym i

te i z pomrote.n

liścię

- zbawczymi lekami

w · alce • chor bttmi
y· 2e wiedz•
przy na D-3. .Jest ona. silnym firodkiem
kwas ten nie zanika na

przechr
ogół
panieważ
moglibyiimy więc klzyWicy.
witamina M. Uporczywe temperaturze wrzenia Witamina D-3, szczególnie tikuteczna, zna·
coraz to nowe spóbować przemycić nieco liści także i do nao niej
szęj k\lchni. W dużej ilości znajduje się rów- na była dotąd laboratoryjnie, lecz nie stoS"owaszc zegóły.
na na skalę techniczną. Otrzymywana był&
nież ten ~kładnik i w wątroh!e bydlęce.i.
Wied7.it>li8my dotipl. że jest to jedna z
Nowy,
\V nie~o muiejszej, lecz r6wnież wydatnej howiem w bardzo małych ilościach.
~rup wita111iny R, w ystf:~puj ą ca w drożdźach.
ilości znajdzillmy kwas foliowy w świeżych dość skomplikowany spo. ób, w.v oal('7Jony przez
Stwierdzono nieda IVno, że ma ona dobroczyn jarzynach i nerkach zwierzę,•ych. Bardzo ma- uczonych fMlncuskich, pozV1 al.a na uzyskll.Ilie
ne dzialaniP nit jedną z najtrud n ie,i ~zvch do ło znajuuje się go natomiast w mleku, tłusz- witll. iny D-3 z wydt1.inośei:i, 46 procent.
(zwła~zcza
an ~ mi~
lf' czenia dol gliwuści Ot.rzymD.no 'l\'ięc nową., . knt!'r.zną broń prze
czach. i jarzynach jaBno-zielonych.
złośliwą).
Drugim z kolei, nie mniej ciekawym odkry- ciw chnrobie d'-iecię~o>j, pozM il.wi11jącej ślaJY.
witamina
e
i
O. Łatnie doci eknnia wvkazllłv,
w_i_t~.n~1~i-,..n~a_..c.~.1.e_z.·~~c•i-e,;...:;j.a~k~.:..:.je-~.t..,..tlt~~~·4~i~ti••_.__________
~em~~e~t_~:.:.:x~te:!,.!itam~y~~-D~,....
M zitwilzii;>cz& w dużej nfrene' ~we iłziałahie
2awarte1.rn w niej k'\\'al!OWi foliowemu. Zćizi CząWelnlc:łl pfszę
wim.v sif zapewne. gdy dowiem.v 1< ię • .ie podobno
l!to~ując na pitrjE'ncie
do~trzcżono,
ilziałanie
kurneję za pomocą barwnika skrzy<te! motytt?l!
lveh1rn. t)Jqen i Rurris zaji:li stę
Uczeni:
Przechodząc ulicami naszego mia ta zaob- uzdrowiskach. Ale można za to Żądac 'Jd nich.
badaniem obPcnoi!ci tego f'OŹ:VtecznPjZO kwasu
zostawiali
więc serw-0wać możemy rtowe zjawisk:>. W wi try- ażeby na okres swej nieobecno~d
Tak
w po11uzeg6Hi.ych poknrltiacłi.
~bviHdziH oni. że Mjw1-:hza j ei;:o iloś<1 źua.i n eh niektórych sklepów ukazały się eawiodo- w sklepach kog')Ś z rodziny, ery pracownika,
który by mógł ich zastąpić.
dynek Gimnazjt1m Przemysłowego Energ~ty!'z- duje się w ciemno-zielonych ll§ciach jarzyn (a mienia o przerwaniu sprzedaży na okres dłuż
Handel 1est określoną funkcją społeczni\.
szy lub krótszy.
Obok sklepów z materiałami włókienni- która nie może być według czyjegokolwiek
ezymi, galanterią, dodatkami krawieckimi i widzimisię hamowana lub likwidowana. Jeśli
garnkami zamknęły swu podwoje t11.kże p13W- kl')kolwiek uchyla się od wypełniania nałożo
nych nań obowiązków społeciznych, można i
ne wędliniarnie i sklepy z mięsem.
WO ile, od biedy można się zgodzić z eamy- trzeba znaleźć odpowiedni rY!J(.>r. Te same zakaniem sklepów nie sprzedających artykułów sady wiriny obowiązywać w st~sunku do hanpierwszej potrzeby, t-o takt wstrzymywania dlu, zwla~zcza gdy postępo_wan1.e to no~! czę
F irma Glug)a. ;a:n,g-ażowah. w chara)de-1 W dniu wczorajszym Stefan Raczkowski sprzeddy przez rzetników, uznać naleźy za ~to znanuon~ _celowe~o dz111lama, t(.u,h. n&"".e~
f7;e nr~cd1'tflw~c1e,a Stefana. Raczkows.keog-o stanął przed Sądem Okręgowym. Tłuma wysoce szkodliwy. Zamkttlęcle sklepu z mię- Jak to_ ma. micJsce. w wypadku z r ezmkann, i
n że zaliczVi oraz należności po- sem wywołułe z reguły zakt6cenia w ~:łtlpa- 1 Rza~taz~. ~ s_abotazu, prowadzącego do dezor•
ł ·
.11~ daJ'.lC m_u Jed.nak l?raw mkaMwan1a na. „
.'
"
czy się 0 '
lezno!3Cl, aru '(XlhJPTama zalic.,;rl- za
trzertiu ludności i dlatego sklepy te właściwie , ganizacJt. zycia gospodarczego.
rz11 ne 'przez tę firmę towary_ Racz!rnwski bie1"ał na poczP.t swe} prow:?.Jl
Jaka Jest przyczyna hlgC? warch~lstwa? .
tr1tktować należy jako instytucie użytea.noki
Stefan Raczkowski zost ał s'n'łzRny na publicznej
Wiadoi:io powszP.chn~e, ze wvdane ostatni<:?
.ir-r'ln'lk inkasow"ł zn<ic:me sumy, narażając
zarzę_dzema o utworzemu ci>ntralnego targowi
. . .
. . ,
. . .
•
1 rok aresztu.
firmę na prnvażnc straty
Tymczasem 1uz. k1łkudz1es1ęc.'u rzeznikow ska mięsnego przy Rzeźni MiE'jRkiej ograniczy•
wyjechało na letn1$ka, zamy~aiąc. przy tym I ło w znacznvm stopniu bajońskie do tej ;>?Ty
sklepy. W wyniku tego, z 1edne1 st.r.' )ny ~ zyski rzeźników. Zarzadzenie to 11.IIlożliwiło
sklepac_h otwartyc~ tworzą . si.ę dosć. du~e także w pewnym stopniu- władzom skarb')wym
„ogonki. za mięsem , a z drug1e1 zdarzaią srę wgląd w sprawy ro:eźników i utrudnia tym
. w:y-pa~1, że hodowcy wsk?tek. sztu=ego. ob- ostatnim machina<:je podatkowe. I to, a nie
J nm~nia . pod~ży .przez ~zezni!t-ow zmuszeni są słabe zdrowie, jest przeważnie przyczyn~ ma.
do zabierania nierogacizny 1 byd!a .z powt-0- sowego zamykania sklepów prtez rzeźników.
W PZPB Nr 2 w przędzalni (6 stron) wyróżniły się Zofia B ofinan (6 krosien
Mamy jednak nadzieji;-, że „~zantaż ntięsny'<l
tern do d')mU lu? do sprzedawania zywca po
Alltollina Jędrys os1ąg11ęm 13ó,2 proc„ a 190 proc.) i Cecylia Gralewska (4 krosna
nia będzie miał w Łodzi powodzenia i że odp<>cenach zbyt niskich, nieopłacalnych.
175 proc. ).
:Maria Stelm~szczyk 130 proc. Iiazimiera Cały zysk, płynący e obniżenia ceny żyw- wieduie władze potrafią suhie dać radt ze zł°"
W PZPB Nr 9 w tkalni na ,.szó-stkach"
t: żnali ska (4 strony) m~yskała H~.8 proc.,
poziomu opłacalności, wpływa IHiwymi rzeźnikami.
ca poniżej
ue czolo i'tanisław Kubik
Genowefa Smulik 1:1;; .2 proc., Gerto\vefa wysunął si<:
Na marginesie należałohy w imienin ludnooczywiśc i e do kieszeni rzeźników, którzy wvPawlak 132,7 proc., A H eleua Marczak 138,8 (162,S proc.). FelikM Pakul ~ ka o~ią,,;i-n';'ła
rohy swo.ie i tak sprzedają z reguły po cenach ści praeującl'j wyrazić życz:Pnie pod adreąęm
proc . (il Htron.v). W tkalui na .,szóstkach" 161 ,3 proc. W prż~dzalni l:ł strony) wyróż
'Wydziału Podatkowego Zarzidu l'ltiej~kiego,
maksymaJnych:
na c>zoło wy s uu1,;ły si~ Ma1·ia Skabiak niła się Genowefa .I urkowsks (15? proc. l.
Rzecz proMa, nlu mozna z:\hronie. rzeźni- ażPby był bardziej powściągliwy w udzielaniu
.,-iz6stkacb"
n11
tkalni
w
14
Nr
PZPB
W
pr.).
(173
Dnewierka
Irena
i
( lTG,3 proc.)
kom leceyc nadw'łtlone zclrowiP na wsi i w zezwoleń na czasowe zamykanie skle~6w.
Ka \:\~l~gt1ąl Franciszek Skorupka- tłn . 7 pruci.
diuła o s iagn ą.ł 170,1 proc.
B r onisław
I
Pie·cze~lawa
•ie
wyróżniła
przędzalni
W
wy różuila się Irena Kuchar,.d~ w ó rka c h''
proc.).
,:I
karRka (1072 wrzee. - H7
sla (1(18,3 proc.).
W PZPB Nr 16 w;1·różniły ~ię prządki:
W PZPB Nr 4 w ]\r zędzalni Helena Tu152.3
rek osiąguęła 216,1 proc., Genowefa Włodar Helena Machlań~ka (Si2 wrzec. 9 tys. na'rnłodsiycłl 912t entów na kol1ni2ch łetn' ch
ska 21 3.3 proc., a Kazimiera Goszczyńska proc.), Relena Król ( 852 wrzec_ - 175 pr.)
i l\fari:i Pietrasfa (701 wrzec. - 172,7 pr.).
18i,2 p ro c.
Duży procent wśród badanych ostatnio Porszewicach, Grotnikach, Wiśniówej GóW PZPB Nr 22 w nrz ę d zalni (3 stronyl
dzieci w wi.eku szkolnym i przedszkolnym rze, Sokolnikach i na wybrzeżu szczeciń
W PZPB Nr 5 w tkalni (4 krosna) wyl\Jaria Wo jrn1ak i Wiktoria P elka uzyskawykazuje poważne schorzenia gruźlicze, re- skim. w Wisełce, dokąd skierowano dzieci
róź iły się Ludwika. Kaleta (178.3 proc.),
ły ro 161,:l pro"„ a K~rolina Go(!OIPw ~ ka
umatyezne i ogólne osłabienia stanu fizycz po chorobach nieżytu dróg oddechowych,
Maria Sęk (177,l proc.), Genowefa Pietra.- i Felik~a 8nhczal<: (4 stron y ) po 150,1 pr.
nego. Z uwagi na to Ministerstwo Zdrowia oo żółtaczce itp. Kilkadziesięcioro dzieci
nek (174.$ proc. i 'l'eodozja Jani'ec (171,8).
W PZPB w Pabianicach w tkalni na 8
w celach profilaktycznych zorganizował o 1ódzkich, cierpiących na choroby poreumaW PZPB Nr 6 w tkalni na „~zóstkach" krosnach osiągnęła Ani'ela Ulman 17-1.9 pr.
kolonie bezpłatne dla dzieci, z których w tycznP.. wysłane do Ciechocinka, 10-cio osouzVF kafa Broni sława Morawska Jt>2,7 proc., Wacława Borowska (6 krosien) uzyskała
ogólnej sumie skorzysta około 9-ciu tysięcy bową gruoę ~ cierpieniami wady serca skiea 'Waleria Nazatck lll1,4 proc. Emilia .Tani 174,4 )>roc. Na „c:nvórkt'-Cb" ozn:iczyły się
~·owano do Polanicy, 60-tkę do Buska. Dzienaimłodszyr,h pac.1 entów z całej Polski.
· szcwAke (1 kro~nit) o~ iąi,rnęła 170,3 proc. Helena świą.tek (174,7 proc.), Anna ParuKolonie lecznicze, trwające w miesiącach ci. które Wydział Zdrowia w Lodzi zakwaW przęd z alni (7;30 wrzec) odzrrnczyt:v się szew~ka (16-i ,8 pror-. ). Zofia KJim,•k (lli4,2
letnich, rozrzucóne są w całej Polsce nad lifikówał. jako specjalnie wątłe, poiadą w
E'elena Z apłotnn. (HS.5 pro~.) i Stanisława proc.) i Hel-en~. Borys 1Hi3.5 proc, 't. W przę
morzem, w górach oraz w uztlrowiskach, na ibliższym czasie do Czechosłowacji.
Su\ yczek (H7_5 proc.).
dzalni wvrń ż niłv siP Werortika BerlikowRka
Kol?nie lei:;znicze gwarantt;'ją dzieciom
jak Ciecho~ek, Busko-Zdrój i ~abka .. ~
W PZPB Nr 7 w przędzalni (780 wrz.) (840 wrz.ec. - 146,ł pror) 1 Weron ika Pio
ramach wymiany z CzechosłowacJą. ktoreJ troskliwą opiekę, w skład ktorej prócz le750 ,wrz<'<'. - 148.7 proc.).
odzn ac zyły t<ię Kornela. Nowak (155 proc.) trow~ka _
Pols_ka :ud~ieliła f{Ości~y dla 4:50 dzieci, z karzy wc~odzą higie~stki i pielęgniarki.
W PZPB w P a.bi.w;,ącb w tkalni (10
i Włady~ława Bar:v>a (151,2 proc.)- W tkalkolei dz1ec1 polskie wyJadą na wypoczynek Tryb życia na kolomach, podobnie jak w
ni na ,,czwórkach" o si11-gnęła Helena. Ko- krosien) u~ysk ała Br~awa l'r~tczak 164
prewentoriach, zapewnia pacjentom maksii leczenie do Czechosłowacji.
pacz 168,9 proc„ a .fart.ina Raaonrtak 168,3 proc„ a Maria Wlazło 160,2 'Proc. Zofia
i-.iewiadomska (8 krosien) osiagnęła 154 pr.,
W tym miesiącu Wydział Zdrowia przy mum odpoczynku i dobrego odżywiania.
proc.
Część funduszów, potrzebnych na odżyZarządzie Miejskim w Lodzi w ramach poW PZPB Nr 8 w prz ę dz11lni (920 wrz.) Maria Szymańska 156 prnc. Na „szóstkach"
wyższe.i akc:ii skierował na kolonie leczni- wianie, czerpią ko,lonie lecznicze z Między.. .
odznaczyy się Zofia Rr ożyń~ka (1114 proc.) wyr6żniłv si\' Józefa W1aiło (161 proc.) i
cze ponad pół tysiąca dzieci łódzkich. Mali narodowego Fundus211 Opieki J1a4 l)Z;i.ę.;
i Helena Jakutowicz (154 proc.). W tkalni Rt>l!'nR P.~ rhnHtn (Hl0,2 proc.).
Do najnowszych
ca „nieznajoma" badania przynoszą

odkryć

należy

interei;ują

Rzeźnicy wyjeżdż ją

n

Inkasenl
do

własne i· kie szeni

I

dodar-i

I

Dzieci odzyskają zdrowie i siły
I

0

pacienci rozmieszczeni zo<;tan "' l: :i~:.::-r-:c, ckiem

-

............___________________,..,__......_________ .,...

' Nr I9flt.

Óe.C„źVm wartoby pamięta~ ~h~;:~~~I:'

TEATRI-'
TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Z powodu remontu w miesiącu lipcu teałr nieczynny.
TEATR POWSZECHNY
Teatr w miesiącu lipcu nieczynny,

przed

rozpoczęc:em

drugiej r· ndy rozgrywek I gowych

Olimpijskich

z tego można wnioskować, jeśli ŁKS nie bęTeatr „BAGATELA" Piotrkowska 9ł.
dzie grał lepiej w drugiej rundzie, łodzian i e
20-ej koniec
p;erwsza runda .r ozgry- I bęaą pozbawieni oglądan·ia spotkań w przyDz ' ś i codziennie o· godz.
wek o .m~strzostwo ligi szlym sezonie najlepszych zespołów piłkar·
przedst. 22-ga znakomita komedia Ludw:ka
Wprawdz'e: skich. Gdyby n ie brak Karolka na meczu z
~ p iłkarskiej.
Verneuill'a pt.
\l: ~;i pozostał jeszcze jeden Wartą oraz historii, z gwizdkiem, .po którym
'
„MUSISZ BYC MOJĄ"
mecz Polonii stołecznej goście strzelili wyrównującego goala, łodzia4.•
I
z Garbarnią, nie będtie nie mieliby tyle punktów, ile .posiada obecnie
.' ,
Kasa czynna przez cały dzień; tel. 272-70.
jednak on miał zas·a dni- Rymer. Nie ulega wątpliwości, że ŁKS ostatTEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
, · "" czego wpływu na u- nio grał dużo lepiej ,niż poprzednio. Zwłaszc.za
Piotrkowska 243
kształtowaniie się tabeli. zasługuje na uwagę zespołowa gra napadu
/
Dziś I codz. 0 godz. 19, 15 „ROSE-MAJUE' 1
Leader Ruch ma tylk~ bez ind_Y~idualn_Ych posunięć. poszczególny;ch
I
b
rumantyczna operetka w
7
0
raz.acb - ' pierwszą lokatę dzięki lepszemu stosunkowi zaw ... dn1kow, ktore przewazrue me przynosiły
,
·
0 tto He1 bacha . Udz,al bierze 60 osób. - Chór I bramek, niż Cracovia, która zdołała „dogonić" nic dobrego. Sądzimy, że drużyna ŁKS-u pod
- Balet - Urklestra. Bilety wcześniej do na- ślazaków. Ruch zdrad.za obecnie wielkie prze- kierunkiem trenera Otto n ie zawiedzie swej
o~cJa w Spółdz1eln1 Artystów • Plastyków - •męczenie i dłuższy odpoczynek słusznie mu P'.1bUcznośd, wydostając s.1ę n.a pocz-ątku druP10trkowska 102, a od godz. 17-ej w kasie się należy. Cracovia, najlepsza drużyna tech- gieJ tury ze strefy zagrozoneJ.
Na ostatniej, mało zaszczytnej pozycji uteatru. W niedzielę kasa teatru czynna 9d nkzna w Polsce najprawdopodobniej do km\.ca spolkai\. 0 punkty będzie znajdować się na plasował się od dłuższego czasu Widzew. Zda~·ldz 11
, TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA I czele tabeli. Legię dzieli pięć punktów od lal on tylko dwukrotnie wygrać z kolejarzadwóch pierwszych zespołów. Forma wojsko- mi P?Znańskim.i oraz z Tamovią. P.ocieszająul. Daszyńskiego 34.
.
~ym J.est fakt, Ze drnga runda dl.a _Widzew~ to
_, wych była na ogół nierówna.
Dziś 0 godz. 19,15 sztuka Maxwell An
AKS ~tosunkowo posiada zaszczytJ11e 1!11e.i- jedynie <;7-lery. wyjazdy 1 dz1ew1ęc si:iotkan w
na „JOANNA z LOTARYNGII" z Iren i1:s~ I
eh .e • sce, bowiem n:kt n;e będzie kwest1onowac, ze Łodzi. Rowmez rola trenera Kam1emarza poą
. Uri . ł b'
równą w roli t t
.sław Bugajski Jt u 1?~e] . D zia, iorą: Stari- na przykład W i sła jest od niego gorsza. P-o- .winna się przyczynić do poprawy formy tego
aczynskJ, Jerzy Du czątkowe n iepowodzenia krakowian epowodo- zespołu. Ostatni swój mecz W~dzew przegrał
~~is akV:
szyński H '
usz 0 ~~ C;esła:" Guzek, wały, że Ieg:tvmu .!ą si"! oni zaledwje 14-.oma z. Wisłą ~ysokocyfrowo 0:8. Dziwn_ym .wydaje
Wand 'Ja a 11 ~~
~d. kub~~ka, Jan•i:.z Jaron, Michał Me- punktami. Powrót jednak do formy Jurow1<:za, się fakt, ·ze brakowało w zespole łodzk1m bez,
1
E~~ Szu~m, k 1 ~ołaiew.slo, Tad~.usz Schmidt, a nade wszystko Gracza po.zwala przypu~zczać, ględni.e najle~szego napastnik_a W idzewa, Ciże zespól ten w dalszvm c1ągu będzie mezwy- chockiego, ktory z tryouny sledz1l przebieg
.
_ans a '. Ludwik Tatarskl.
R .
ezyser1a Erwma Axera, kompo'Zyc1a pla- kle groźny dla wszystkich swych przeciwnl- meczu ŁKS - Warta. Nie przyczyniłby s.ię
ków. Polonia bytomska szczęśliwie wystarto- do porażki Wisły, jednak wynik tego spotka.
styczna Otto Axera.
wala w obecnych zmaganiach o punkty. z bie- nia byłby .zgoła inny, to jest korzystniejszy
Kasa czynna od 12-eJ, tel. 123-02.
!:(em jednak czasu trad ona punkt po punk- dla łodzian i na pewno padłaby jakaś ho\oro.Letni teatr „OSA". ul. Zachodnia ł3, tel. J ł0-Cl9 c ' e i, ·naszym zdaniem dzieli ją duża różn:ca wa bramka, Po dyskwalifikacji Gbyla i Wieri:i~
Dziś I) godz. 19,45 „w OGRODZIE PRZY klasy od wymieU.:'Dny'ch wyżej
p'ęciu ze;;po- ka, kierownictwo tego klubu powmno ustahc
.POGODZIE'". Ostatn e dni. Wkrótce komedia łów. Na t11kiej samej pozycji znajdują się rirn- skład na mecze drugiej ru~dy i tym jedynie
muzyczna pt. ,.Rozkoszna dziewczyna" 11: H. żyny ZZK, Warty, Polonii stołecznej i Garbar- rozgrywać mecze. Drużyna musi się zgrać, a
nie może być takich kwiatków, aby w każ
Makowską. W. Brzezińskm, T. Wołowskim i ni. Raz qrają lep iej, .raz znów gorzej.
inni zawodnicy.
Trzec i ą grupę, kandydatów do spadku s!a- dym spotkaniu brali udz•iał
Wł. Kwaskowskim w rolach głównych.
nowi ą: Rymer. ŁKS, Tarnovia i Widzew. Jak Tyczy się to w pierwszym rzędzie lin.ii napaROZKOSZNA DZIEWCZYNA
du, bowiem inne są już w Widzewie obsadzo'l"<iatr „Osa" przygotowuje jedną z naile;>ne na stałe.
szych komedii muzy-:znych świata, p. t.: ,;Rozapup
MUZEUM Społeczne
koszna dzie.wczyna".
Z~kopanem
Jak się dowiadujemy, projekt wrganizowaDo obecnego wystawien'.a „Rozkosznej dzlew
Pracy, uległ pewnym
W y korz ystując przerwę w rozgrywkach .pil nia w Łodzi Muzeum
~yny'· w „Osie", . kierownictwo teatru zaangd
Zarq!i Zw. Wł. KS Włókniarz w zmianom. Mianowicie, postanowiono utworzyć
zawało szereq nowych wybitnych s i ł aktor- karsk ;ch
s};ich, które już odbywają próoy pod reżyseria Zgierzu umożl i wił zawodnikom pierwsszej dru Muzeum Społeczne, które obejmować będzi€
· żynv wyjazd na obóz wypoczynkowo-kondy- również zagadnienia, mające wchodzić w zaT. Wołowskiego.
cyjn y , w.ysyłając ich bezpośrednio po ostatnim kres działalności Muzeum Pracy. Suma 10 mime<:zu m istrzowskim na 2 tygodnie do Zako- lionów zł kredytów, przyznana już uprzednio
panego. Drużyna Włókniarzy jest poważnym przez Muzeum Kultury i Sztuki dla Muzeum
kand y datem na mistrza klasy B, mając na swo Pracy, przekazana będzie Muzeum Społeczne.
ADRIA - Z powodu remontu, kino nieczyn-1 im kon ci e ty ]k .J dw'I stracone punkty.
[ro. z.)
mu.
ne.
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Her Jin 1936.

1936. Nad Europą poczęły 6ię gromadzić już grożne chmury, ale Berlin, leżący
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'Piłkarze „ Yłłókniarza"
na obol°e w
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· karze „Dynamo'~
iSiatkarz:e i koszy

:~f~~:.~~ił~i'~~:~;

GDYNIA - Kino nieczynne - na czas reprzen1es1ono!
montu Program
do kina , Hel".
zagr.
HEL _ Prog~·am aktualności kraj.
·
Nr 21.
HEL _ „I<"rmik Garbusek"
MUZA - „Rodzma Artamonowych".
t>OLONIA _ „Rosanna siedmiu •.Fiężyców„
16 18 30 2
d
3

Ak!~ualności

Zaproszen\ na iubileusiz XXV-lecia AZS-u

ł

~' .~~ł~~o~~ t:aksyma".
PRZ~n\vIOśNIE.
godz. 18, 20, w niedz. 16.
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roku bież. upływa 25
W lat
istmenia na1star-

proszone zostały również drużyny radzieckie.
Tstmeje więc możliwość, że przybędą do Warszej w Polsce, a prawdopo- szawy słynne zespoły siatkówki i koszykówk1
dobnie i w Europie, sekcji moskiewskiego „Dynamo" lub Akademi.J Fispiłki ręcznej Akademickie- kultury z Leningradu.
go Związku. Sportowego w
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„Casablanca".
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z Cerdanem
na walko o mstrzostwo s· w·ata
·

rn.

Co

usłyszymy

przez radio

7.05 Koncert poranny. 8.00 DZ'iennik.

8.20

Przed iąrzqshand UJlóhniarzą

Ell·mi·naCJ·e

przygotowywane
Imprezy jubileuszowe,
przez AZS bardzo staranni€, odbędą się V:
dniach 7 - 10 paźdZ'iernika na repremntacy]•
nych kortach „Legii", co umożliwJ nadanie za•
wodom odpowiedniej oprawy.

z godz 1· 1 s 1· ę

i "
imprezą pal•
szą ówczesną
ską w tej gatęzi sportu.
·, . ...
21. w niedz. 15.
godz. 17,
~
okazji obecnego jułl'ileuszu
„Płomień Nowego Orleanu", go:\z.
ROMA NOWY JORK (obs!. J
sekcja piłki ręcznej AZS postanowiła zorgani18, 20; w niedz. 16.
Mistrz świa•
wł.). REKORD - „WieC"zna Ewa", godz. 18,30, 20,30; zować jesz<:ze bardziej okazałą imprezę. Aka·
ta wagi średniej, Podemicy zaprosili więc do udziału w niej najw niedz. 16,30.
pochodzenia,
lak z
lepsze zespoły zagraniczne, m. in. akademie„Zagubione dni"
STYLOWY Zale-Zalewski,
Tony
kiego mi-strza Węgier w koszykówce męskiej
15.30, 18, 20,30. W niedz. 13.
wyraził swą zgodę na
i kobiecej-MAFC (Budapeszt) oraz mistrzów
$vVIT - ,.Carrie kłamie"
rozegranie walki miCzechosłowacji w grach kobiecych: AC „Spar
g'Jdz. 17,30, 20: w niedz. 14,30.
strzowskiej z Franru
ta" (Praga) :__ w koszykówce i SK Slezska
„Monsieur la Souris"
TĘ:CZA zem Marcelem Cer·
Ostrava - w siatkówce.
go'dz. 16. 18.30, 21, W nie:dz. 13.30
d.tnem. który odzy.
Drużvny te ni e ponio;;ły ostatnio u siebie
„Wakacje"
TATRY (w ogrodzie) skał w ub. sobotę ty·
żadnej porażki. Poza tym przyjadą do Wargodz. 17, 19, 21 ,w niedz. 15.
szawv znane już w Polsce, doskonałe zespoły tul mistrza Europy, wygq wając na punkty z
koszykarzy i s:atkarzy. praskiej „Sparty". Za- Belgiem Delamsit. Walka ma być rozegrana
ROBOTNIK -

dzisiaj w większości swej w gruzach, wital
wówczas obłudnie młodzież sportową całego
któri! w trzy lata póżniej skazał' na
świata,
rzeź. Z rąk zbirów hitlerowskich padł Janusz
KusocińskJ, którym jeszcze przed samym wybuchem wojny zachłystywali się z zachwytu d
którego tak owacyjni·e przyjmowano w Berli·
nie. 3 medale olimpijskie (2 srebrne i 1 brąz.o-
wy) zdobyły dla Polski: vValasiew'.czówna
(2-g!e miejsca w biegu na 100 m Wajsówna w
rzucie dyskiem i Kwaśniewska w rzucie oSZC"Z-e
pem).
W lekkoatletyce męskiej os;ągni-ęto na6tępujące wyniki:
100 m. J. Ovens [USA) - 10,3.
200 ro. J. Ovens (USA) - 20,7.
4.00 ro. A. F. Williams (USA) - 46,5.
800 m. J. Woodruff (USA) - 1:52,9.
1500 m. J. E. Lovelock (N. Zelandia) -'
3:47 ,8.
14:22,2.
5000 m. G. Hiickert (Finlandia) I. Salminen (Finlandia) - 30:15,4.
10000
110 pł. F. G. Towns (USA) - 14,2.
400 pl. G. Hardin (USA) - 52,4.
Kula H. W-oellke (Niem~y) - 16,20.
Oszczep. G. Stiick (Niemcy) - 71,8ł.
Dysk. K. Carpenter (USA) - 50,48.
Skok w <lal J. Ovens (USA) - 8,06.
2,03.
S~ok wzwyż. C. C. Johson (USA) Tyczka. E. Meadows (USA) - 4,35.
7.900 p.
Dziesięciobói. G. Morris (USA) -

-

we wrześniu, mie}sce spotkania nie zostało
jeszcze ustalone.
Zgodnie z kontraktem Zale-Zalewski otrzyma 40 procent dochodu z walki, podczas, gdy
Cerdanowi przypadnie zaledwie 17,5 .procent.
W kontrakcie zastrzeżono również, że w
wypadku zwycięstwa Cerdan zobowiązuje się
do stoczenia walki rewanżowej z Zale-Zalews 1 c.ąm.

Francuz ma przybyć do Nowego Jorku na
5 tygodni przed terminem spotkania.

H:edt ela na on sl<aci1

łóizk ich

Piłka nożna: Zawody o wejście do klasy A

Okręgu Łódzkiego: godz. 11-ta: boisko .!'KS w

Kutno,
Pabianice - zryw
Pabianioach: PKsgodz.
pl.łkarSkl·e łfWaJ·ą • • • boisko
Program dnia. 8.3o Muzyka lek.ka. 9.oo Nabo18-ta: ZZK Koluszki Koluszki,
.
żeń;;!wo z Bydgoszczy. 10.00 „Muzyka dla
Neptun Końskie. Zawody o wejście do klasy B
wszystkich". 11. (Ł) Program na dziś. 11.05 (Ł)
11 ta b · k 0 A rko :
Okręgu Ło' dzkiego g 0 d
„Na widown.i tygodnia". 11.15 (Ł) Kwadrans
- · : ais
z.
:
Wydział Sportowy przy Zarządzie Głów-1 sko, Tomaszów, Kali-sz, Zy: udów, Zgierz, Ka- Arko
Skr Bałut Y• godz · 18 - t a: bo·is k 0 DKS··
melodii tanecznych (płyty). 11.30 (Ł) Rozmowa nym - Związku Zawodowego Wtókmarzy przy- mienna Góra, Wałbrzych, Bielawa.
a
Energetyka
Wima:
bois}<.o
Filmowiec,
TKP
k
I
z radi ·osłuchaczami w oprac. red. K. Turkiewi. Ka.żdy zawodnik. obojęt1 ie z jakiej d~cy- - ZZK Rogów. bo.i ska Skierniewice: TUR
grzys
cza. l 1.40 (Ł) Wake z płyt. 11.50 (Ł) „Z frontu gotowując się ~o n Ogólnop.o 1sk..ich
radiofonizacji" _ wiadom. w omów. Dyr. Okr. Sportowyc_h Wlokmarzy z~ob1hzował 185 s;ro pl11~y sportowe] , b : orący ;ir'Zial w Igrzyskach Skierniewice _ Ogn.isko.
PTC z Pabianic udaje się na rewanżowy
.Oddziatow Włokn1arz.y ~,i;;ta~1e . ko-strn n. kąpielowy. Jest •
P. R. A. Śmiejana. 12.04 Poranek symfoniczny. ich. klubow z poszczegolnych
W przerwie - Audycja Biura Studiów. 13.30 , Zwi ąz.ku. Szczytne 1 szeroko 7akroio;i.e zada- to odpowiedz Włoknia~zy, pierwsza. tego ro- mecz do Kielc o wejście do drugiej ligi pił
„Lot naokoło świata" - zagadka radiowa.' ma Wydziału Sportowego. zn~.Jdą swoi _wyraz dza1u w Polsce, na a pet U\f\ 'F na okolm.k o u- ka.rskiej. Zmie~zy się z tamtejszą Gwardią, z
którą u siebie walczyła na remisie uzy-skując
13.40 „Niedziela na wsi''. 14.25 Przegl. najciek. 1 będą sprawdzianem realizacji tych celow na masow1en:u sportu o!ywackl ~go.
Zgloszone do zawodów w ramach lgrzy6k wynik bezbramkowy 0:0.
aud. przyszł. tygod. 14.30 „Druqa żona" - siu- tegorocznych Igrzyskach.
Sportowy propagując masowy 22 drużyny piłkarskie, odbywają już rozgrywWydział
chowisko wg. powieści J. Korzemowsk.iego.
nuchor D.o"ł'i§B
15.15 Gra Polska Kapela Ludowa. 1545 .Sta- sport robotniczy nie rezygnuje ze sportoW<'ÓW- ki eliminacyjne . w wyniku których 8 najlep_______,
tek parowy" - Juliusza Słowackiego. 15.55 l wvnynowc ów. Najlepsi sportowcy znajdą s l ę szych drużyn będnc odbywało mecze w dniach
I · "
p
zadawalających wyników w 22 - 25 l!p{'a br.
audycja mu-I po os'ąqn'.ęciu
(ŁJ „Śpiewający zwierzyniec" ~na
Do dnia 12 lipca or!były się mecze nMtęzyczna dla dz.ieci. 16.15 (Ł) „Wielka rewolucja ·reprezeniacyjnych klubach sportowych WłókSzwec·ą
ę·
CSR
francuska" - odczyt dr W. Łukaszewicza. niarzy. Kluby te powstaną w więks"Zych ośrod- pujących drużyn piłkarskich Włókniar?y:
16.30 (Ł) „Zapraszamy do tańca" (płyty). 16.50 kach wlókienni<:zych. przy Oddz.iałach Zwią'l:2
PRAGA (ob.sł. wł.). Czechosłowacki Zw:iąLubań - Jelenia Góra 7: .
(Ł) „Skrzetuski pow i eściowy i hi-storyczny" ku Zawodowerr0 Włókniarzy. jak· Łódź, Bielzek Tenisowy mstalił 6kład drużyny na f.inałoNowa Ruda - Bielsko O:O.
17.00 Koncert muzyki polskiej. 18.00 „Mówi
we spotkanie o puchar Davisa strefy europejPabianice - Kalisz 3 :1.
Wystawa Ziem Od zyskanych". 18.05 Muzyka
skiej przeciw Szwecji, które odbędzie się w
Łódż Dziewiarze - Zgier"Z 3 :l
ę
rozrywkowa. 18.35 „Podróż poślubna" - aud.
dniach 27 - 29 lipca w Pradzie. Barw CzechoZielona Góra - Żydowin Z:l
Wa C7 " mOf"Cyi.lt's'c"I
18.55 . „Ulnbione mel.odie·· (pły.tyJ...
rozrvwk.
I
Kamienna Góra 3:1
Wrocław I\
u
s owacji bronić będą Drobny, Cernik, ZabrodŁódż 1 _ Tomaszów 2 :2.
. .
„Słuchamy znakom.tych artystow
19.20 (Ł
skv i Vrba.
LONDYN (ob-sł. wł.} - Dnia 21 wrzes:11a rb.
(płyty). 19.45 (Łl Kom unikaty. 19.50 „Na muTenisiści szwedzcy przyjeżdżają do Pragd
W dalszym ciągu odbywają się mecze o
zycznej fali". 20.20 „Rumunia przemawia do odbędą s i ę w Belfast wielkie m:ędzynarodowe
w skiadzie: Bergelin, Johanswn i Formstedt.
Polski". 20.50 Muzvka z płyt. 21.00 Dziennik. wyścigi motocyklowe o „Grand Pnx Europy" · wejśde do pólf:na!u.
Dotvchrzas wpłvnęłv następujące zgło„ze- ·u111111111111111J1•11111111111111111111111111· 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111
22.00 Muzyka taneczna. 22.25 (Ł) Wiadom.
ul
spr>rt. lnk. 2233 (ł,) Omów proqr. k>k. na ju- nia : 5 Włochów na „Moto Guzzi", Poe! [fb!an BBZPŁATl\TE koncerty
P arny w parku ,.Julianów" w godz.
tra . 22.35 D. c . muzvki tane<:z.nei. 23.00 Ostat- dial na „Vel0cette" S'l:akley ' Acllilbert ('WeW~·d?:iał lku1htry i Sztuki Zarządu Miej- 1~-20 i w parku •. ~ródliska." w godi.
nie wiadomnśr:i. 23 10 W:adom . sport<"'we ogól- orv) na „Velo:icette'' 1'1han 'C"Z<>chostrwal'.'i3)
nopolskie. 23.20 Prooram na jutro. 2110 Minv- Vid'll i Buiv11 (Hiszpania). Ffilncon: (Sz-w~ :ca· s kiego komunikuje, że w niedzielę inia 18 16-1~. c;'•ć będzie Orkiestra Elektrowni
ka taneczna. 24.00 (Ł) Koncert Żvt"7.eń. 0.30 (Ł) riit). Soreru;en i leru;en {Dania), Gam~: lf'pri· lip~ rb. odbędzie się bezpłatny konc•rt po- Ł~zkieJ· pod dyr, Józefa Włodarczyka~
;o
D-028464
cjal
Zakor\.~ęme audvdi i Hvmr>

o

Wf

•
e $ f r. europe)Si( e)

zmierzy s ze

Q

)

l

nagro d

"

EuropY,

•

.„

