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Bułgarii, Czechosłowacji,
sławii, Polski, Rumunii i W ęgi~r

Z. S. R. R, Albanii,

Jugo·
decyzji konferencji londyńskiej w sprawi·e Niemiec··

odnośnie
uchwalone 24 czerwca 1948 roku na konferencji .w Warszawie
I

WARSZAW A (PAP.}. 'f czerwca opubt!ko- kim clęłki pnemysł Zagłębia R11hry w narzę- szcze bardziej jawnie ni~ „zachodni sojusz Wielkiej Brytanl! l Francji p~towaly wpro
o zakończeniu londyńskiej dzie odbudowy potencjału militarnego Nie- wojskowy", obejmujący pięć wyżej wymie- wadzenie tzw. statutu okupacyJnego w ~o
konfet"encji trzech mocarstw - Stanów Zje- miec, by wykorzystać (O dla celów wojsko- nionych państw, konferencja londyńska, w dnlch, strefach .Niem~ec, do czego koontmik~
dnoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji - w wo-strategieznych Stanów Zjednoczonych J której uczestniczyły również Stany Zjednoczo lon~ynski czyru aluzie: w wyrazach um.yśbue
"- sob"1 ~ j a.k 0 zad ani e n I e
I prawie
N:emiec.
Komunikat
zawiera Anglii. Zroz miale jest, że <tego rodzaju plan ~e, .pos t aw~
zapo b"·~- mglistych.
Podczas gdy interesy wszptkk!i mlłuJ!ldecyzje przyjęte na powyższej tajnej kon- n:e może nie stworzyć warunków sprzyjają- zenie noweJ ~esJi .n1emiec.kiej,. I~cz zupeł~ue cych pokój narodów wymagają !ychłego zaferencjj w spraWie zasadniczych proble- cych powtórzeniu się agresji niemieckiej.
inne cele. Stwierdziwszy memozhwość wc1ą- warcia traktatu pokojowego :z Niemcami, co
mów politycznych i gospodarczych NieRównocześnie decyzje konferencji londyń- gnięcia całych Niemiec do planów strategicz- winno spowodować zlikwidowanie reżimu oku
m:ec, {akże w sprawie zmiany zachodnich gra skiej wskazują na czym polega istotne zna- no-wojskowych Stanów Zjednoczonych i pacyjneg w Niemczech i całkowite przywr6
0
nic Niemiec, aczkolwiek, jak 'wynika z donie- czenie „zachodniego 10Juszn wojskowego'', Wielkiej Brytanii, konferencj~ londyńska dą- ~enie na.rodowi niemiecldem11 wa~ów poko
sień prasy, komu1'ikat pomija milczeniem utworzonego ostatnio przez rządy Wielkiej ży do stworzenia z zachodnich stref Niemiec Jowe~o, I d~mokratycznego ro.zwo_Ju -; rz~~i
· FranCJl,
n:ektóre decyzje uchwalone na konferencji.
·· Belg!J,
· · · Hodandł1· I Lu k sem- b azy dla t ych P I~now,
•
Ziednoczonych,
„rytcuu
Brytami,
przez od erwan ie ty c h iStanow
Francji nie
chcą dopuścićWielkiej
do szybkłeg.o
zaZwołan:e konferencji londyńskiej stanowiło burgu pod egidą Stanów Zjednoczonych. Je- stref od reszty Niemiec.
warcia traktatu pokojowego z Niemcami l dl\•
pogwałcenie układu poczdamskiego, w myśl
ią do narzucenia zachodnim strefom Niem.lee
którego srrawy dotyczące Niemiec podlega„statutu okupacyjnego'' ażeby pnedłnży6 samo
ją decyzjom czterech mocarstw ZSRR,
wołnie okupację Niemiec, nakładając na lud·
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i
ność niemiecką ciężar wydatków okupacyj•
Francji - przy czym rozpatrzenie tych !!praw
nych na przeciąg długich lat.
WARSZAWA (PAP). - 24 aerw ca zakończyła swe prace konferencja
Taka polityka wła<h amerykańskich, ~
zlecono radzie ministrów spraw zagraniczministrów spraw zagranicmych "ZSRR, Albanll, Bułgarii, Czechosłowacji, Jugotyjskich i francuskich prowadząca do UJ4l'Znnych, składającej się z przed9'.awi6ell tych
sławii, Polski, Rumunii i Węgier.
•
mienia ludnqśd niemieckiej l do zwłoki .""
mocarstw.
uregulowaniu problemu pokoju w Europie,
Na porannym posiedzeniu przewodnk:zył. minister spraw za~rantcmych
Nie można równiez pominął faktu, te k~ je
nie da się pogodzić z zadimiem przekształce
Beneluxu (Belgia. Holandia l Luk emburg)
ZSRR
M. Mołotow, na wieczornym - minister spraw zagran1c:znyc:h Runia Niemiec w miłujące poxój i demokra.eyo.
zostały także wciągnięte do udziału w tej
munii - A. Pauker.
~e pąi\'stwo, anl też e; dążeniem narodów do
separatystycznej narad:i:!e trzech mocarstw,
Konferencja Of)l'acowała oświadczenie w sprawte decyzji konferencjl
jak ujrychlejszego t1.stanowienia demom~
chociaż nie brały w niej udziału ~akie gracznego pokoju .,.. Europie,
londyńskiej.
_
.
niczące i Niemcami państwa, jak Polska, CzeTetst oświadczenia podajemy obot.
3)
Qnwłe
chosłowacja. ani inne bezpośrednio taint..ere•owane kraje.
.
1)
lo1dyAski•ł rozumienia
niężne? dla między
~eh Niemiec
na podstawie poZw&ame
separatystyczne j nara dy I on dyń •
••
ZSRR, Stanami ZJednoczo
skiej w sprawie niemieckiej świadczy o tym,
zmłtfllfa llo OSfłłKZlłr.t flZ- nymi. Wielką Brytanią i Francją, jak to pro.
że rządy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
i rtlCZ!H~OWHia l~emlec ponował rząd radziecki.
Brytanii i Francji, które organizowai,< tę nai
rad<> """""'ta-·iły sob;~ za cel likwidacJ·" Rady
Rezygnując nęwet z czysto słownego uznaZamiast ~&t~ie_jącego dotych~as jednot tego
„ ... ~ "
""
"
.
.
.
. .
. . _ systemu piemęznego z jednol!tą dla całych
M:nistrów Spraw Zagranicznych, stworzonej m'.1 pohtyczneJ 1. gospo~arczeJ Jednoś;i N~e Niemiec marką. jak to było .,., swoim czasie
Wszelkie przygotowama C!o zwołmrha taJt
1
na konferencji poczdamskiej, a także likwi- m1ec, co uprze~mo. c.zyruły r~~~Y Stan~w ZJe-1 zadecydowane w umowie czterech mocarstw, zwanego zgromadzenia ustawodaWC7.elO i do
dację Cl'.terostronnego mechanizmu kontroli dnoczonych, W1elkieJ Brytanii 1 Franc1i, ko~- rządy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Bry- stworzenia konstytucji niem!eckliej pnieka•
w Niemczech, utworzonego uprzednio na pod- ferencja londy6ska przygotowała ułworzenie tanii i Francj! przeprowadziły w sposób sepa zano trzem gubernatorom wojskowym 1 pre,,.
stawie p()rozumien'.a czterech mocarstw. To rządu dla zachodniej czę.§ci Niemiec, oddz.ie- ratystyczny reformę pieniężną i ustaliły dla mierom krajów zachodnich stref okupacyj.
pogwałcenie poprzednich ujdadów, zawar- !onej od reszty Niemiec prr.ez separatyS'tyczne zachodniej cz·ęśei Niemiec
odrębną markę. nych Niemiec. Od sprawy tej calkowictie
tych między Stanami Zjednoczonymi, ZSRR, posunięcia wyżej wymienionych mocarstw. W W:11:nosi to w s~05unkac? eko~o~icznych mur odsunięto partie demokratyczne, związl!ci za.
Wielką Brytan'.ą i Francją w sprawie nie- tym celu przewidz.iano zwołanie zgromadze- m1ęd~y zachodnią . częścią _Niemiec a :esztą wodowe i inne organizacje de~
.
·
· d b
N1em1ec i powoduje nowe llczne trudnosd w
mieckiej, jak rów.nleż pogwałcenie zobowlą- ru~ ?stawodawcze~o, ~pecia1~e o r~neg~ z likwidacji
rozpr:z:ężenia gospodarczego w od reprezentujące interesy narodu niemieckieg~
1
zaf; w sprawie konsultacji z zainteresowany- posrod ~rz~d.staw1 cleh ~r~JOW angielskiej, budowie gospodarki narodowej Niemiec.
Ca·
Interesy pokoju 1 bezpieczeństwa narodów
mt krajami odbywa się na oczach wszystkich atnerykansk1eJ i fra_!'>eusk1e3 st~ef ok~pacyj· ła reforma pieniężna w zachodnich strefach Europy wymagają zlikwidowania błtlerow•
i pNtwadzi do zerwania umowy poczdamskiej nych, co ma zapewnić utworzerue marionetko Niemiec jest przeprowadzana z tym wyracho- skiej centralizacji zarządu pańsłwowPgo N1eo demilitaryzacji i demokratyzacji Niemiec, wego rządu dla zachodniej części Niemiec, waniem, aby zap!!wnić korzyści wielkim po- miec, która to centralizacja zniweczyła Landktór& to umowa miała na celu niedopuszczenie składającego się z takich elementów niemiec- siadacz-0m i przede wszystkim tym monopo- tagi i zarząd autonomiczny krajów oraz przy„
do powtórzenia się agresji niemieckiej w przy kich które dogadzają władzom okupacyjnym łom niemieckim, które są ściśle związane z wrócenia decentralizacji administracyjnej, janłoici.
w Sl;refach zachodnich i powiązane są ści- ame~ykańskim~ 1 brytyjskimi monopolam! ka- ka istniała przed reżimem łiitlerowskim wru
Te fakty pogwałcenia istn!eJ·ących umów słymi więzami % amerykańskimi i angielski- pita!Istycznym1, c~ stwarza nie~zpieczenstwo • przywróceniem Landtagów 1 dwóch Izb
.
.
. .
i
n·e
wzrostu bezrobocia i pogorszenia slę sytua- „
vr sprawie N!emiec naruszają żywotne inte- m1 monopolami kapita.llst:yczn.ym .' lecz . 1 po- cji materialnej pracujących w Niemczech za- ogólnoniemieckich.
Zapewni to jedność Nieresy nie tylko czterech mocarstw, okupują- wiązane z narodem niemieckim 1 wrogie wo- chodni-eh i doprowadzi do nowych trudności miec i przekształcenie państwa niemieckiego
cych Niemcy i pań9.w, które padły ofiarą bee jego demokratycznych dążeń.
w stosunkach gospodarczych z innymi kraja.- w myśl pokojowych demokratycznych zasad
agresji n!emieckiej, leez. również interesy
Oznacza to, że między Stanami Zjednoczo- mi.
pod warunkiem, że orranfzacJe clemokrałyez
WSlly-stkich krajów europejskich, dążących do nymi, Wielką Bry:.anią i Francją została zaTakie są nioeun1knione skutki konferencji ne otrzymają możność swobodnej dzłałalno·
ustalenia długotrwałego pokoju w Europie.
warta transak.cja w sprawie przeprowadze.:. londyńskiej, której nchwały prowadzą do ścł.
·
.Tak wiadomo, umowy, zawarte w Jałcie i nia politycznego i gospodarczego rozbicia 1 osta~~zn:go polityczne~o 1. gospoda~czego
Decyzje konferencji londyftskiej idą w Z:U•
Poczdamie, mają na celu rozbrojenie i Iiltwi- rozczłonkowania Niemiec oraz stworzenia w roebicta l rozczłonko:wanra Niemiec.
pełnie innym kierunku.
dację przemysłu wojennego Niemiec. poder- strefach zachodnich separ~ystycznego rządu,
Pod pretekstem niedopuszczenła i!o odbooo
wanie: istotnych podstaw miltaryzmu niemiec- który miałby przeciwstawić się słusznym żąwy scentralizowanej Rzeszy, konferencja łon.
kiego i niedopUSZC71'nie do odbudowY Nie- daniom narodu niemieckiego w sprawie jedi rozczłonkowan:a
dyńska usiłuje cotnąe N1emcy wstecs ł na- .
miee, jako. mocar11twa agresywnego i w ten ności i demokratyzacji Niemiec.
W8 ZIW8FC;8 traktatu pakOjOWI 10 rzucić narodowi niemieckiemu federallstycz.
sposób przekształcenie Niemiec w miłują.ce
Oprócz wyżej wskazanych posunięć w kieI N
ny ustrój pa6stwowy, w którym władza najpokój t demokrację państwo. Przy tym urno- runku politycznego rozbicia I rozczłonkowawyższa jest przekazywana poszczególnym kra
wy, zawarte w Jałcie i Po!'Zdamie, przew:du- ni;i Niemlec, nądy Stanów ZjednoC'zonych,
beg którego nle moZ11a zakoń- jom, a· zarząd ogólnopaństwowy ogranicza się
· czyć przeciągającego się stanu woiny i reżi- do fun~cJ"i d"'•gorzodnych, jakkolwiek """""J· ą ob0w1"uk Niemiec płacenia reparacji, aby Wielkiej Brytanii I Francji przeprawa d :mJą
.,
okupacyjnego w Europie. Nie jest rzeczą
·"
"
....,.,...w ten sposób choć częściowo powetować stra- teraz nowe posunięcia, ,mające na ce1u r ów- mu
przypadku, że komunikat konferencit londyń staje to w sprzec.znośei ze współe7.esn;ym roż.
ty krajom, które ucierpiały na skutek agresji nież gospodarcze rozbicie i rozczłonkowanie skiej nie wspomina ani słowem
traktacie wojem państw aemokratycznych.
0
n!emieckiej.
Niemiec. Natychmiast po zakończeniu kon- pokojowym z Niemcami i nawet nie wzm!an
Ten p1an anglo-francusko-amerykaiisti ma
Decyzje konfnencji londyńskiej trzech mo- ferencji londyńsk : ej, rzady Stanów Zjednoc1.0 kuje o kwestii przygotowania traktatu poko- na celu rozczłonkowanie Niemiec, co procarstw, z udziałem Beneluxu zmierzają do in- nych, Wielkiej Brytanii I Francji zaczęły jowego.
wadzi do zniweczenia samodzielnego pań
n y ch celów. Odrzucają żądanie dem:ntaryza- przeprowadzać separatystyczną reformę pieDecyzje konferencji 1ondyńsk'iej Stanów stwa niemieckiego. Urzeczywistnienie tego
cji I demokratyzacji N'. emiec, żądanie prze- niężną dla zachodnich stref Niemiec, opubli- Zjednoczonych. Wielkiej Brytani~ Francji, planu federalizacji (rozczłonkowania) Ni~ee
kształcenia Niemiee w miłujące pokój i de- kowana 18 czerwca, chociaż wyżej wspomnia- przy udziale Beneluxu, potwierdzaią fakt, że oddaje idee jedności N'iemlee w..._ nłt;m!eerządy tych mocarstw t zbliżone do nich koła
mokraL.yczne państwo l pomijają całkowicie ny komunikat pominął milczeniem decyzje kon niemieckie
nie są zalnteretowane w szybkim kich szowinistów ł odwetowców,·'<~
clatąc,..eh do
mSlczeniem zobowiązania reparacyjne Nie- ferencji londyńskiej w tej sprawie.
zawarciu niemieckiego traktatu pokojowego odbudowy Niemiec, Jako kraju młlitarystyez.
miec. Decyzje londyńskie nie zm'. erzaja ku
Separatystyczna reforma pien'.ężna w za- i w szybkim wyprowadzeniu wojsk okupacyj- ne'o i panującego nad innymf narodami.
temu, ażeby zapobiec możliwości nowe.i agre- chodnich strefach Niemiec została wprowa- nycb z Niemiec.
W następstwie tego podniesie głowę idea
sj i ntemieckiej, leC'z ku temu, by przekształ· dzona w życie wbrew oczywistej koniecz~oZamir>st pokojowego uregulowania sprawy odwetu. wZlllDClli się szowinizm, dla kfl6loego
, e66 i.łt:bo9nia część Niemiec, a .orzede ~SZ.Y5ł::__ Śej przepr9wa~nla jegnolltej refOnDT. P,le:_~_ałych Nlejlllec,
S.tców. Ziedi:l<>_C.Z()UCh. ;I
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(Dokoń!czenie ł ze str. 1-eJ.l
Równoc·ześnie w ciągu pewnego cza~u nale-1
istnieje w :Niemczech \grunt sprzyjający or az ży u•izy1!1a? kontrolę cztere~h 1'.1oc~rstw, aby
powstaną warun'ki dla , ukazania się nowych me dopuscic do od_~ud_owy ni~mieckt~go przeBismarcków, lub nawe~ nowych Hitlerów.
mysłu "'. 0 Jennego 1 _nicm : ecki~go miltaryz~u.
Jeżeli dążen~e nairodu n :emieckiego do jed- W:lą<"z eme gospodarki zachodmch stref Nie1
.
. .
.
.
.
.· ·
n11ec do .. planu Marshalla" oznacza objęcie tej
nośc1 Niemie~ st_amc się. -c:1°.w narz_ę?zlem nęśct N iemiec realizowanym w myśl „planu
w ręku i::em.eckichi S~\~l~llSto_w_ i mihtar)_'-1 Marshalli!." rozbiciem całej Eur:opy na dwa
stów, ktorzy otrzyrmal! JUZ mciednokrotme I obo1y : ą. jednej strony - obóz państw eurozachętę ze strony władz I okupacyjnych w za-•i pejskich, które przy ięły plan Marshal!'l. i wochodnich strefach Niemiec, d-0prowadzi to nie bee lego poclporządkówaly się kontroli Stauchronnle do powtól'2:enia się . agresji niemiec 1 nów ZJednoczonych, z drugiej zaś strony kiej, co pociągnęłoby za sobą jak najcięższej! fb.óz 1!'sc~R k~ajów ~i.~~pej~kichk d~ 'tkt~ryd~~~j
konsekwencje c:lla narod!ów Europy, a wśród ~zy .
1 ~epu i„_1
emo. fil J
u
, '
.
.
. .
.
. ·.
me nodzące s i ę na mgerenc]ę obcą w ich
ntch . rowmez dla . narodu
memleck1ego,
co z ii sprawy
"
.
.
wewn ęt r zn e.
kolet z~1u~za, nuł~Jące ~?kóJ n_arody do j W ten sposób konferencja londyńska n :e
wzmocntenla srodkow walki przeciwko pod- t y lk o d oprowa d za d o k-onca
,
· p Ia nu
wy k oname
ppjaczom nowej wojny.
rozbicia i rozczłonkowania Niemiec, lecz równ!eż, zgodnie z „planem Marshalla", pogłębia . jeszcze bardziej rozb!cie krajów Europy
OLITYKA realizowa.na przez mocarstwa oku na przeciwstawiające.się sobie nawzajem obopa03•jne w zachoonkh stretach Niemiec po
zy. Rzecz zrozumiała. że realizacja takiej popiera niemiedtle \ elementy rewh:jonlstycz- litvki nie m'f nic w~pólnego z rzeczywistymi
ne.
ln;eresami narodów Europy, z odbudową gospodarczą Europy. Rozumie się samo przez
Te ostatnie prowadzą · kampanię przeciw- się, ' że przeprowadzenioe tej polityki Stanów
!'to umowom zawartym na konferencjach w ZJ.ednoczonych. Wielkiej Brytanii
1 Francji
.falr.ie
1· Poczdamie w sprawie demokratyzastwarza dla gospodarki zachodnich !:tref Niee•..1 i 1 demi~taryza,..;i
Niemiec, zobowiązań miec warunki niemożliwe do zniesienia, pod~,
Niem'.ec odnośnie powetowania strat, lpowo- porządkowując ją ekspansjonistycznym pladowanych przez agresję niemiecką ·i przeciw- nom kapitału zagranicznego, kt 6ry nie liczy
ko znanym postanowieniom o przesiedleniu
ludno~ci nlem:eckiej, przy czym C?.ynione są s:ę w najmniejszym stopniu z interesami Niepróby wykorzy!!(an!a tej ludności dla celów miec demokratycznych.
. Wt'Ol'(ich państwom sąsiednim.
f

!

I

I

K::impania niemieckiCh elementów rewizjo- 1
t I
j l
aistycimyieh ~mierz<łna J"est w szczt""Ólności KONFERENCJA Jondyń,ska powz ~a spec a ~"
"'
d
j
I z Ił bi Ruhry
-eci' wko poJ.ako-nlemieck1'ej
granicy nq~
ną el'.!YZ ę w spraw e a ę a
•
P""
~
· Odn:e i Nys!e zachodniej, która jest granicą,
t
ć
. 1
g
do
nleTarhwl.aną - granicą pokoju.
Pos:anowiono u warzy specJa ny or an "
Konferencia londyńska -pomija zagadnienia kontrolowania rozdziału ~ęgla •. koksu i stall
kampanii rewizjonistycznej. popierając w ten' Z Zagłębia Ruhry, skladaJący s:ę z przedi;tasposób agresywne tendencje w reakcyjnych wicieli mocarstw, które uczestmczyły w konkołach niemieckkh.
ferencji londyńskiej, spod kontroli tego orW tych warunkach zastosowanie • środków ,ganu wyjqto produkcję węgla, koksu l stali,
wymierzonych przeciwko wszelkiej aziałalno- co zapewnia zachowanie dominującej pozycji
~i :ewizjonistycznej s.t anowi je.den e; najwa- amerykańskich i brytyjskich monopoli f,lra~~leiszych warunków wzmocmenla pokioju sowo-przemysł.owych w przemyśle Zaglęb;a
1 bezpieczeństwa narodów Europy.
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TRZECH MOCARSTW PODPORZADKOWUJĄ
Tak więc, zamiast przekazan.a ~ęglowy~
:GOSPODARKĘ NIEMIEC ZACHODNICH CE- i mecalurgicznych trustów i karteli Zagłębia
LOM STANOW ZJEDNOCZONYCH I ANGLII, Duhry na własność narodu niemieckiego,
uzależniając ją od przeprowadze\iia tak zwa·
nego „planu I0arshalla" w Europie. Znaczy Io
e
że p.;;.-:emys~ i__inI)e gę.ł~ie gospodarki _N~e- .·
lnlSłer
iniec"iiachodnich znajdą się w okowach pliinow
.amerykańskich oraz angielskich monopol! kapitalistycznych, lctónr dążą · do podporządkowa
nia sobie całego życia gosporlarczego zachoObywatele Warszawy!.
dnich stref Niemiec, bynajmniej zaś nie są
Pozwólcie, że pozdrowie Was w imleniu
zainteresowane w rzeczywistel odbudowie Moskwy i Rządu Radzieckiego i wyrażę zada·
1 rnt:woju niemieckiego przemysłu pokoiowego. wolenie z możliwości pobytu w okrytej chwa'który traktują jako swego konkurenta. Ta pali lą stolicy narodu pol>Sk.iego, która przeszła
tyka ekspansji ma na celu dalsze wzmocnie- tak wyjątkowo ciężkie próby. Wszy'iK:y pa·nie zależności kraiów zwiRzanych z planem mięlamy, jak z okazji . zaw~rci~ układu o
Marshalla od monopoli amerykańskich i bry- przyjaźni i pomocy wzaiemnei m:ędzy naszytyiskich
mi krajami W ielki Stalin ?ow1ed'llal, że w o:
Odbudowa i rozwój pokojowego przemysłu I sta_tnlch lata.eh w sl?siwka;h radziecko: pol
Nlem!ec :nie tylko nie pozO!laje w sprze<:zno sk1ch nostqp.11 zasadnrczy z'A rol, ź<: na m1ejs~e
· 1·nnvch narodów lece: odpo- dawnych, meprzy1aznych stosunkow przysz Y
l sc1" z interesam 1
· również zadaniom
·
'
·
·
j ' · mię
· d zy Zwlqz·
.wiada
odbudowy
gospodar- _sl.osunk.1 s'?1us~u
i przy azni
_czej Europy.
k1em Radz1eck1m a ~olskq.
.
Należy zapewnić narodowi niemieckiemu I
Zostało t~ oslągn_1ęte po Ćokonamu og~om
&zerokie możliwości odbudowy I rozwoju prze nych trudnoscl w ciągu długich lat, w c1ągu
mysłu pokojowego, gospodarki rolnej i tran- lat walki przeciwko n~emiec~iej agresji.. Dz~ę
~portll, jak równie! handlu zagranicznego? ki nieugiętemu. d~żemu Zwt~zku Radz1e.<:1oegdyż bez tego Niemcy nie mogą istnieć ani go do ustanow1ema ·bratersk1c1:1 s_to~mnkow z
teł wykonywać swoich zobowiązań reparacyj- demokratycwą Polską oraz .d~1ęk1 te~u, ze
nych w 11tosunku do krajów, które ucierpiały czołowi Judzie Pols~i, wyraz1c1el? ~ysll i .~
wskutek agresji_ niemieckiej.
czuć narodu polskiego przemkmęc1 są ta.Kl-
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na co nalegał zarówno Związek Radziecki miec, jak i umowę w sprawie rozpatrzenia za
jak i inni uc:zestnicy niniejszej konferencji, gadn t;nia nil'mieck iPgo na. radzie min is trów
rządy Stanów Zjednoczonych
1 Wielkiej Bry. SJHilw 7agran1czn"ch z udz i ałem cz:erech motanij pozostawiają cieżki przemysł Zagłębia carstw. . .
Ruhry faktycznie w swoim ręku. w:vłączając
Londy1tsk•e separatystyczne narady tr;i:ech
mocarstw z udziałem Beneluxu oraz londyńFrancję i ŻSRR od udziału w kontroli nad skie separall1,.Styczne decyz je tych mocarstw
prod11kdą i pozbawiając niemiecki1> organi- nie tylko nie mogą ul11twlć osiągn i ęcia porozu
zaC'je demokratyczne jakichkolwiek bądź mien ia czterech moq1rstw w sprawie Niemiec,
wpływów w tej dziedzinie. Zwiększa to maż-. lecz również podrywają iaulanie n<irodów d-0
liwość transakcji między monopolami ame- umów mi~zynarodowych, w klór)•ch uc1estnlrykańskimi i brytyjsk;mJ z jednej st;rony, a czą Stany Zjedn9czone i Wielka Bryta11ia. Ła
n!emieckimi magnat:ami przemysłu węglowe- Iwo pojąć, że naruszenje przyj ętych umów mię
nn i stalowe!lo w Zagłębiu Ruhry z drnr.:ieJ' dzynarodowych nie może budzić zaufan:a d0
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strony, co pociąga za !!o b ą moź l'iwo ś'c 0 db upowyżs1e90
<>dmawlamy
przyznania
dowy potencjału wojennego Niemiec i slwo- decyzjom konferencji londyńskiej mocy pr;iwrzen'a ogniska nowej agresji niemieckiej.
ne1· i jaklegokolwiekbądź autorytetu morał
Latwo zrozumieć, że iaka polityka absolut- ne90.
nie nie da się pogoclzić z interesami pokoju, ' ZGODNIE z układami w Jałcie i l'nrzdamie
z intP.res'lmi narodu niemieckiego i innych j w sprawie Niemiec, rządy ZSRR. Ala"1.nli.
narodów Europy. Jedynie przekazanie c!ęż-1
Bulgarii, CzechMłowacji, Jugosławii. Polkie"o
Ruhry w ręce naski, Rumunii I w„aicr
uwaiaj".., za nlecler„ przem:vsłu.
" Za!!lębia
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rodu n:emieckiego I ustanowienie na określopią'Ce zwłoki rozstrzygnięcie przrdp, w~z:vslny Przeciąg czasu kon~roli nad produkcją i
kim następujących zagadnień:
rozdziałem wyrobów przem. yslu Zagłębia RuPo ~ierwsze:. Przed5i_ęwzięcie, na .ml'CY p0h ry ze s t ron:v cz t erec1
I pans"'v
,_ - ZSRR · st a- rozumienia miedzv
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nów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Fran- Francją i Stanami Zjednoczonymi, środkó•.v
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ć
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· d o k onca
·
d eCJ I re wspo nie moga zagwaran owa
Ycl1 d oprowa azeme
·
m'litaryzaCJ··
rozwo'j przemys ł u z agł ęb.ia R u h ry wy ł ącznie
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1ec.
dla celów pokojowych, umożliwiłoby rozPo drugie: ustanowienie na okrf'ślony p~zestrzygnięcie problemu zagłębia Ruhr:v w !n- c;:.ąg czasu kontroli czterech mocarstw - W iei
teres:e pokoju 1 bezp:eczeństwa narodów Eu- k:e1 Brytanii, ZSRR, Francji i Stanów Zjednoropy
czonych nad ciężk'm przemysłem Zagłębia Ruh
·
r'-ł' w celu rozwinięcia pokojowych qatęzi prze
ZE WSZYSTKIEGO CO WYZEJ POWIE- mys!u Zagłębia Ruhry i niedopus1czen'a !lo
·DZIANO WYNIKA, ZE DECYZJE LONDYN- I odbudowy potencjału wojennego Niemiec.
SKJE STANOWJ.t. JASKRAWE POGWA... CE
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.., o rzec e: u warzenie na mocy p'irn111m·t>NlE tJMóW ZAWARTYCH W JAŁCIE I nia między rządami Wielkiej Brytan•i, ZSRR,
POCZDAMTP.. w sprawie
· jednosci
• N iemtec
·
d e- F ranCJi· t· s tanow
· zjednoczonych, demokratyczrnililaryzacii. denazyfikacji i demokratyzacji nego, miłującego pokój rządu of!ÓlnoniemiecNiemiec, zniS!l<"?:enla niemieckiego potencjału kiego, składającego s'ę z przedstawicieli demo
wojennego I zlikwidowania warunków, mogą- kratycznych partii i organi'7.acji Niemiec
cych ułatwić nową agresję niemiecką.
w celu uzyskana gwarancji przed wznowieWobec teqo oświadczenia komunikatu lon- niem agresji niem ieckiej.
dyńskiego, ie decyrje londvńskie powinny uła
Po czwarte: zawarcie traktatu pokojowego
twić osiągnięr.ie na przyszłość
porozumienia z Niemcami, zgodnie z uchwałami poC?damskim·ędzy cz t P.r~ma mocarstwami w sprawie Nie- mi, przy czym wojska okupacyjne ws'lystkich
m'ec - nale7.y uznać lZa całkowicie bezpod- mocarstw byłyby wyprowadzone z N .emiec w
stawne. Bezpodstawność tego oświadczenia wy term'nie rocznym od chwili zawarcia traktatu
nika iuż z tego, ie dęcyzJe londyńskie są cał pol<ojowego.
kow~e sprzec-ine z powziętymi uprzednio I Po piąte: opracowanie środków w sprawie
uchwałami konferen<:jl w Jałcie i P.oczdamie, wykonania przez Niemcy ith zobowią~ań repa
zrywając 1arówno um11wr, w sprawie ustano- racyjnych w stosunku do państw, 1<tóre ucierw!enła crterostronnego aparatu kontrolt Nie· piały wskutek agresji niemieckiej.
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Mołotow żegna Warsza
mi samymi, szlachetnymi dążeniami w stosun·
ku do narodu radzieckiego - dopięliśmy tego. Teraz widać, że przyjaciele .Polacy mają
słuszność, gdy dopa. tniją się w przyjaźni radziecko - polskiej M.jlepszej gwarancji niepodległości Ludowej Republiki Polskiej,
jej
potęgi i rozkwitu.
Dziś opublikowano oświadczenie ministrów
spraw zagrahicznych 8 państw odnośnie niedawnej konferancji londy~ldej w sprawie
N!emie<:, ułożone na konferencji w Warszawie. Oświadcrenie to mówi, do ci.ego narody
Europy, łącznie z narodem niemieckim, nie
powinny dopuścić, aieby zapobiec powtórze·
niu si.~ agresji niemie<:kiej. Powiedziane jest
również o tym, co konieczne jest do wykonania powojennej odbudowy gospodarczej kra·
jów Europy.
Tylko Związek Radzleck1 l państwa demokracji ludowej potrafiły dać - jak to wida~
z tego oświadczenia - taki program, dcttyczq·
cy zagadntenia Niemiec, jaki odpowiada inte·
Płotnikow więcej

o nic nie pytał naczelnika
zakaz prowadzenia
na te tematy z kimśkolwiek rozmów. O wła
ściwej roii Amosowa i o tym, kto ukrywa się
pod maską starego emeryta wiedziało tylko
dwoje ludzi - n:tczelnik oddziału i on, Płot
nikow, który prowadził sprawę starego Szarapowa. O istnieni\,l An.osowa wiedziała jeszcze jedna osoba: osobą tą była matka Szury.
Ale już od dłuższego czasu Amos-ow .nie dawał żadnych oznak życia i nikt nie wiedział,
co się z nim <.'.zieje. W~adomo tylko było, że
po wizycie w komendanturze niemie<:kiej wię
cej nie powrócił. Mieszkanie starego było
zamknięte na kłódkę.
oddziału. Zresztą otrzymał

I

Sami nie wiecie, jakie znaczenie ma dla nas musi ciągle odgrywać niemal potrójną rolę:
s1ary agronom Szarapow, spraW.ę którego pro dla Niemców jest Hansem Speierem i Szara·
\\'adz.iliśc:e.
powym, wobec sąsiad6w, na których nie zaI tu po raz pierwszy Płotnikow usłyszał wsze można polegać, jest starym emerytem
r1azwisko Amosowa, a właściwie zapoznał się Amosowym ...
z tajemniczą osobą majora Frołowa, który • - Ależ to szaleństwo, - niemal wykrzykukrył s:ę pod masl.:ą Amosowa, aby dopo· nął Płotnikow, przecież mogą go każdej
· magać partyzantom, a jednocześnie wykonać chwili, w~dać, a wtedy.„
niebezpieczne zadanie, _wykrycia ornanizacji
- Wtedy dopiero, przerwal mu ostro
szpiegowslde~ działającej na terenie Rosji.
naczelnik, - odegra decydującą rolę odwa. - A c:zy Niemcy nie dowiedzą się o losie, ga I niepospolity zmysł orientacyjny, majora
który spotkał kh agenta Szarapowa? - za- Frołowa. Nie po raz pierwszy major prowapytał _ młody sędzia śledczy naczelnika od- dzi tak niebezpieczną i,tri:. Nie nadareirmie
działu, kt6ry zarazem był jednym z wyższych uchodzi za prawdziwego „asa" naszego wyo!icerów wywiadu radzieckiego. - Czy nie wilJ.du. Ale mniejsza " to, major i tak w każzastanowi ich również, że Hans Speier nazy- dej sytuacji da sob:e radę. Od jego pasu' wał .się Szarapów, a nie Amosow? Ta zmia- nięć w dużej mierze r.ależy nasza działalność.
·na nazw!ska może naprowadzić ich na wła- Niewątpliwie, kapitan Hans Speler prędko
ściwy trop.
.
zaawansuje i ·za.jrhie odpowiednie stanowisko
- Major nie mógł inaczej postąpić, - spo- w wywiadzie niemieckim, o ile oczywiście,
sępnial naczelnik oddz!ału partyzantów, nie potknie mu s!ę noga. W każ.dym razie,
, wszak $\ąSiedtl SzarEipowa w'.edzieli w jakirb kontakt między Frołowem, a nami będzie pod
okoliczncśc'ach znikł ~tary a.g ronom. Niebei- lrzymywała .s1·ara Iwanowa. Łączniczk~ zaś
ii!eczeństwo misji Frolowa polega na tym, że między nami, a Iwanową będzie Szw·a.
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Stojąc przy oknie w blasku zachodzącego
słońca Amosow ipokojnie cr-.ekał, co powie

mu Heic!el. Gruby Obersturmbahn:fiihrer badawczo i uważnie przypatrywał się staruszk-0wi, przeszywając Jo świdrującym spojrzeniem małych Ś\dńskich oczu o nieprzyjemnym, zimnym wyrazie. Ale trzydzieści lat widocznie okryło rysy twarzy kapitana Speiera
rr.glą zapomnienia, gdyż nagle Heidel z zadowoleniem w głosie zawołał:
- Drogi Hansie, wyglądacie jednak nie tak
ź1e, jak mi się w pierwszej ch'Nili wydawało.
Cieszy mnie to niewyr.1ownie. gdyż słusznie
uważam, że te trzydzieści lat odbiły się chyba w podobny sposób i na mnie. Czy poznaliście mnie odrazu?
,
- Macie rację, Beidel - uniknął .odpowie·
czi ha postawione p~aµ.ie Anwsow - trz~-

1

resom wszystkich nan;>dów I IzeczywUcle

Ju-

ży sprawie pokoju, demokracji

t socializmu.
Na zakończenie pozwólcie, że zlożę wyra·
zy wdlięczności dla Rządu Polskiego, osobiście dla Pana, Panie Premierze, dla Pana, Panie Ministrze Spraw Zagranicznych, a zwła
szcza dla Was, Obywatele Vvarszawy, za ser•
deczność i gościnność, okazaną wobec delegacji radzieckiej i przedstawiciel! innych. zaprzyjl'l.źnionych k.ra jów ucz~tnlków I'onferencji w Warszawie.
Niech żyje nowa, niepodległa, zaprzyjaź·
niona Poiskał
'Niech żyje stolica narodu polskiego Warszawa!
•
Niech żyje i niech się umacnia sojusz mię
dzy Związkiem• Radzieckim i Rzeczpospolitą
Polską.

Niech żyje przyjaźń narodów zjednoczonych tym samym ?ążenlem pokoju, co narody
Związku Radz1eck1ego 1 demokratycznej Pol·
ski bdowejl
dzieści lat - to 5Pory kawal czasu. Zmieniliś
my się, niewątp"iwie, obaj. Zestarzałem się
rr.ocno w c!ągu tych lat. Nic dziwnego, gdyż
życie w takiej dziurze i w tych warunkach
nie wpływa dodatnio ani na zdrowie, ani na
samopoczucie ..
- Wręcz prze<.'i.wniB - żyv!o zaprzeczył
Heidel - prowincja ma swoje dobre strony.
Zycie upływa tu spoko:nie. CM dopiero mam
~~ powiedzieć o moim życiu? - zawołał z patosem - w ciągu tyP.!1 trzydziestu lat przerzucano mnie z kraju do kraju. Przeżywałem
dziesiątki, co mówię - setki tysięcy razy najrozmaitsze niebezpiecreńshva.
Zaglądałem
wielokrot::ifo śmierci w oczy, straciłem zdro·
wie, nerwy ..• A w rez•..1ltacie, przyjrzyjcie się
uważnie, pl'zyjacielu: widzicie tę bszę, dyszycie ten przerywany oddech? A przede
wszystkim - zwróc'ć uwagę na mój brzuch.
T.en olbr.:ymi worek - to moje nieszczęście
i udręka, drogi SpeierzP. Zwłaszc~a. gdy przy •
pomnę sobie, jak wyglądc.łem dawniej!
I Obersturmbahniiihrer z pasją uderzył się
pięścią w brzuch. Widocznie Heidel naprawdę uważał brzuch ten za największego wroga. gdyż małe oczka je~o nagle zapłonęły ogniem niepohamowanej furji.
- Istotnie macie pewną skłonność do otył-0ści zauważył dość mgliście i
ostrożnie
Amosow, który pojęcia nie miał jak wyglądał
Heidel za cza::;ów swojej młcdości. Myślał
wc1ąz o tym, jakby nie zdra-Jzić się wobec
grubasa jakimś nieopatrznym slowt-m.
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ĘZYK ogłoszonej

J

w dniu wczorajszym DE·
KLARACJI 8 MINISTRÓW SPRAW ZA·
GRANICZNYCH jest pozbawiony dyplo·

Atrakc}e na Wystawie Ziem Odzyskanych

matycznych chwytów i mglistych sformuło·
wań. Nie ma tam nic z tajnej dyplomacji, któ·
ra przeżywa ohes swojego ·odrodzenia w pań·
1twach zachodnich. Nie ma niedomówień i pól·
1łowek.

Imprezy artystyczne w Clas.e „100 dni

Deklaracja Konferencji Warszaw6kiej mówi
i zrozumiale dla każdego prostego
czlow'.eka: rządy Stanów Zjednoczonych, Wielwyrażnie

Wrocław~a"

kiej Brytanii i Fmncji swymi decyzjami, pod·
ję!ymi na niedawnej konferencji w Londynie,
pogwalCiły uchwały jaltańskie J poczdamskie.
Umowy jałtańsk!e i poczdamskie były wy·

razem woli zwyc:i;y,ki<:h ludów niedopuszcze·
n !a do ponownej napaści niemieckiej, a nie·
dawne uchwały londyńskie, gdyby miały 7.0·
stać zrealizowane, znów tw-0rzą podstawę dla
planów agresji niemieckiej w przyszłości.
MOWY jaltańskie i poczdamskie nakazu·

U

ją ro2brojenie Niemiec,
likwidację n ie·
mieckiego pr~emys/u wojennego,
likwi·
daoję niemieckiego militaryzmu
i uniemożli·
wienie jeg-0 odrodzenia, a niedawne uchwały
londyńsk'e odrzucaia żądanie likwidacji nie·
mieckiego potencjału wojennego i demil1taryzacię Niemiec.
Umowy jałtańskie i p-0czdamskie wskazują
na konieczność demokratyzacji Niemiec i przeksztaken'.a ich w państwo miłujące pokój i demokrację,
a niedawne uchwały londyńskie
przekreślają mcxż;ność demokratyzacji N:emiec
l przeksztakenia ich w pańśtwo pokojowe.
Umowy jałtańskie i poczdamskie przewi·
du ; ą obow'ązek płacenia przez N iemcy repa·
racji krajom zrujnowanym przez agresię i o·
kuparję niemiecką, l:l niedawne uchwały Jon·
d: ńsk:e całkowitym milczeniem pomijają zo·
baw 'ąi: a::iia reparacyjne Niemiec.
ZEMU tak s · ę stało? Jaka jest przyczyna
f€90 rozbratu m '.ę d-ry umowami jałtański
m1 i poczdamskimi, na których przecież
dn:e ą podp:sv na ;bardz!ej autorytatywnych
mężów stanu USA i Wielkiej Brytanii,
a u·
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§q11nbol jedno§ci kla§q roboiniczej
Zbiórka deklarac.ii na Fundusz Budowy I 138.203 członków PPR, a więc 87 proc. ogółu
Wspólnego Domu zbliża się ku końcowi. W zadeklarowało sumę 99.440.3~8 zł. W woj. kra
Warszawie, woj. gdańskim i białostockim już kowskim na 45.261 członków partii złqżyło
w dnlu 14.6 br. została w orgarizacjach PPR deklarację 37.533 (około 83 proc.) na łączną
zakończona . Ilość deklarujących w pozostałych sumę 40.725.095 zł. Stałe pos...ępy dają się zawojewództwach wzrasta z każdym dniem. I uważyć również w woj. Lubelskim. W potak np. w woj. wrocławskim na 111.135 człon- znańskim 74 proc. członków PPR złożyło deków PPR zadeklarowało 93.245 (84 proc.) su- klarację na 58.271.505 zł. W woj. szczec'.ń
mę 119.609.900 zł. W woj. śląsko-dąbrowskim skim na ogólną ilość 54.727 członków PPR, de-

klarację złożyło 46.788 co stanow:i 85,3' proc.
na sumę 58.344.415 zł. Według dotychczasowych obliczeń na dzień 14.6 br. na Fundusz
Budowy Wspólnego Domu złożyło deklarację
81 proc. członków PPR.

Równie dobrze przebiega akcj<1 de~laracji
w bratniej PPS, gdzie z górą 410 tysięcy PPS.
owców (71,5 proc. ogółu członków PPS) zadeklarowało 415 m'.lionów złotych.
Procent
deklarujących wciąż rośnie.

osi wacka kro ikal ulturalna

Skapy otrzymał szereg zapros1Zeń do różnych
krajów europeiskich. · Pierwsze przyjął prof.
Skapa zaproszenie do Polski.
w kraju 36 wzorowych domów kulti1ry, 200
•
•
nowych lokali oświatowych. Plan przewiduje
Z oka:r;ji otwarcia w Zlinie nowego Domu
utw0rzenie Instytutu Literatury Czechosłowac
k' ej, który wydawać będzie dzieła klasyków Sztuki, odbył się tam zjazd morawskich praczeskich i słowackich, wybudowanie Galerii e-0wników kulturalnych, poświęcony omówieNarodowei, nowych teatrów, stworzenie Fil- niu szeregu zagadnień z dziedziny kultury,
harmon:i Słowackie1, instytutu śpiewu i tań pod hasłem jedności narodów słowiańskich.
ca ludowego i jego filii oraz wybud-0wan·e no
* •
W Prac1ze otwarto wystawę znanego czeswego gmachu Mueeum Narodowego w Pradze.
W zakresie produkc;t filmowej
przewiduje kiego dekoratoia teatralnego Vlastislava Hofs:ę >1<-yprodukowan'.e SO filmów pełnometrażo mana.' Wystawa obe1muje dorobek 30 lat prawych, 18 rysunkowych oraz 320 krótkometr.i- cy artysty.

Czechosłowacki p:ęcioletni plan odbudowy
państwa wiele uwagi poświęca zagadnieniom
kulturalnym. W latach 1949-53 powstać ma

*

•

żowych.

• ·* •

• * "

Staran'em Radv Centr. Czechosłowackich
Prof. Skapa, twór-::a i dyrektor słynneg0 Związków ZawodÓwych odbyło się w .fabryce
praskiego teatru kuk'.ełkowego powrócił .w kabli na I>. rzedm1eśdu Pragi
prz~dstawie~ie
tych dniach do Prag; ze swego tournee p0 jednej z oper Smetany w wykonaniu artystow
Anglii, gdzie odniósł wielkre sukcesy. Zespół Opery Praskiej.

I

Gorączka

nad Menem

Panika i rozgoryczenie
(Od specjalnego korespondenta „Głosu")
Frankfurt, w czerwcu.

Po ogłoszeniu decyzji lond y11skich zdarzy·
mi 6ię przewędrować przez k'. lka w i ększych
miast strefy amerykańskiej Niemiec.
Byłem we Frankfurcie nad Menem, przyszłej stolicy nowego „państwa„ i byłem w Mo·
n:ichium, które z jakiejś tam okazji pow tt ało
mnie b.alo-niebieskimi barwami Bawarii, wska·
zuj:icymi na to, iż Bawarczycy nie porzuc11l ie·
szcze myśli o proklamacji własnej, bawarskiej
republiki, krainy mlek:em i p;wem plvną<"ej.
Po względnym spok-0ju. panującym {mimo
wszystko) w BerJ:nie, we Frankfurcie i Mona·
chium wpadłem jakby w ukrop narastających
ło

przeciwności,

powszechnego rozgoryczenia i
paniki walutowej, której nigdzie jeszcze dotąd

w Bizonii

reranie proponowano 500 marek za pudełko
nap:erosów, które jeszcze przed tygodniem
kosztowało 5 razy mn;ej, daremme ofiarowywano za kawę ponad 1000 marek funt. S;:ieku·
lanci byli głusi na wszystkie prośby swoich
najbardziej stał~•ch klientów. Widmo reformy
walutowej kazało im zamknąć potajemne skła
dy. podczas gdy z druq;ei strony obawa przed
dewaluacją wydobywała na wierzch wszystkie
ukrvte dotychczas dobrze kapitały.
W sklepach frankfurckich poz-0stawiono na
wvstawach i na ladach jedynie bezwaftościo·
we, fen;gowe drobiazgi.
Jednak nie spekulanci czarnej giełdy i nie
zasobna w piemądze publiczność odczuła na
sw0jej skórze i kieszeni skutki międzywaluto·
wego obłędu, dal się on przede wszystkim we
znaki /ud11ości Pra<"Owniczej, żyiacej z dnia na
dzień z głodowych pensji, obliczanych jeszcze
według hitlerowskiej taryfy.

w takim rozmiarze n'e ob~<;?rwowalem.
Okolice dworca głównego we Frankfurcie ,
zwykłe miejsce zbiórki
wszelkich szumowin
i czarnej giełdy frankfurckiej, wypełnione byty, jak zdołałem zauważyć , tłumem ludzi. szu·
CHAOS I ZAMĘT
kających gorączkowo
jak iejkolwiek okazji
W wielu zakładach pracy, jak mi powie·
J:Ll:iegokelwiek kupna.
dz,ano , worowaclzone zostałv orzymusowe ur·
Topy aż do czasu „wyjaśnienia sytuacji" Ro·
WIDMO REFORłv!Y WALUTOWEJ
botnikom wvołflcono pensie za dwa tyqodnie
Oblegano spekulantów, którzv w zwykłe z gó-v u~zędnikom - za m:es ; ąc i kazano im
codzienne dni mieli zawsze k•eszenie dobrze się zgłosić wtedy, kiedy nowa waluta będziE
wypełnione amerykańskimi papierosami
lub już faktem dokonanvm. Ale za marki. które
ł.Ae7.k:i wypchane amerykańską kawci. Ale da· otrzymali, nie wiele już m-0gli kupić. Mimo po·

„Akcja zbiórkowa nosić będzie charakter
obu partii, które w pewnym sensie zaakceptują sprawę jedności
organizacyjnej" - powiedział tow. Wiesław,

głosowania członków

W dniach od 28 czerwca do 2 lipca r. b
w Pradze I Kongres Międzynarodowego Instytutu Teatralneg-0, którego inicjaZarówno dot:ychczasowy przebieg zbiórki
torem jest sekcja kulturalna Unesco. Spodziewany jest udział 80 do 100 delegatów z :r;a- jak jej powszechność i wielki entuzjazm de·
granicy.
klarujących członków obu partii robotniczych
potwierdza.ją te słowa. Zbiórka stała się maReferentem do spraw szkolnictwa polskie- sową manifestacją świata pracy, za jednoścl11
go w Czechosłowacji mianowany został przez organiczną. Powszechny udział członków PPR
min'.stra Oświaty w Pradrze - Rudolf Fol- i PPS w zbiórce na Wspólny Dom świadczy
warczny, prof. gimnazjum polskiego na Sląsku o głębokim zrozumieniu mas członkowskich
Cieszyńskim. Nowy referent, którego uprawobu partii dla. wagi zjednoczenia klasy robotnienia odpowiadać będą funkc.iom inspektora
krajowego obejmie urzędowanie 1 lipca rb. niczej I wielkim za.ufaniu do przyszłej zjedno.
czonej partii.
odbęd1Zie się

• .• •

*

Słowacka

*

•

Sumy wniesione przez wielu bezparty}!
nych ~.ają się symbolem dążenia całego świa•
ta pracy do zjednoczenia. Akcja zbiórki jest
sprawdzianem dojrzałości politycznej szer~
k ich mas robotniczych.

Akademia Nauk przygotowuie
m. in. wydanie 8-tomowej „Historii Słowacji".
Tom pierwszy ukaże się w najbliższym czas'e. Akademia przygotowuje również ,.Historię
Literatury Słowackiej", prof. dr A. Mrasa.

licyjnej kontroli, piekarze we Fra•n kfurcie . drugie pocieszały ludność możliwością porowstrzymali wypiek pieczvwa, rzeżnicy poza· 1· zumienia z Berlinem i ze strefą ws<:hodnill.
mvkali sklepy. właściciele sklepów rozdziel· Gdy ran-0 wyznaczano termin wprowadzenia
czych pokazywali klienteli puste półki. Zmu- , nowej marki na dzień następny. to wieczorem
szony koniecznością i głodem robotnik we. odraczano go aż do następnego tygodnia. Lu•
Frankfurcie i w Monachium udawał się na , dzie formalnie tracili głowę.
czarny rynek nie z pieniędzmi, których prze·
Usiłowano płacić z góry rachunki za ga%,
c1eż nie posiada, ale z resztą ubrań i sprzętów za ele\ctryczno5ć, za prenumeratę pism, długie
domowych, które wymiemał na chleb, na cu· godziny wyczekiwano w kolejka-eh przed ka:.
kier, na tłuszcz.
sami podatkowymi, gdyż nagle stali się ~zy·
W Monarh\um trafiłem na okres gromad· scy · niebywale wzorowvmi płatnikami. Chcii!nvch wędrówek za miasto. Jadąc samoch0dem · no· konieczn;e płacić długi. ale wierzyciele
w okolicach miasta spotkać można było całe ka- chyłkiem oriusznali mieszkania, aby się n~e
rawanv mona<h1 iczyków, wędrujących na wieś spotkać z dłużn ·ka mi.
wieś po to. aby móc coś wytargować i ?.dobyć
do iedzenia u wzbogaconych chłopów monachij
OBA WA PRZED PODZIAŁEM NIEMIEC
sk .ch. Ale w·eści o reformie walutowej przeDo wszystkich tych trosk i kłopotów doła•
niknęły iuż wszędzie. Chłop bawarski nie chce czyła się jeszcze jedna, bodaj na;wieksza obawięcei słyszeć o zapłac i e pieą1ędzrni. ale do· wa: przed ostatecznym podziałem Niemie<: na
maga się od mieszczuchów teqo. czego oni sa- dwle części.
mi nie posiada ią: obuwia . jedwabiu na suknie
Niezadowolenie rośnie i potęguje się t dllia
dl;i żony, rnate~iału na ubranie, wózków dzie· na dzień. N:emcv na Zachodzie nie chcą się
cinTJvch lub nawet m"'bli.
wyrzec myśli o tnożliwości zjednoczenia sweWieś bawar$ka,
wobec dobroc2ynnej bez· go nrzvszłego państwa .
wtadności władz. sprawujących kontrolę nad
N:emoy stanęły dz i ś wobec dwóch alterna·
'Jbowlązkowymi dostawami , opływa we wszy· tyw: albo przetworzyć się na zachodzie w ro•
siko, pooP~s qdv ludnn~f miast ciero! bar- dza i państwa buforowego, które każdej chwili
dziej, niż gdzieindziej głód I niedostatek.
będzip mogło hyć użyte do n.owe/ aqres'jJ, al·
bo też - zje9noczone i pod 'ko·ntrolą Sojusz•
PANICZNE NASTROJE
n'czej Radv w Berlinie - stać się naprawdę
W nn!nwie czerwca oaniczne naslroie w ooko;owq I demokratvczna reoublikq..
rnia~foch Bizon!; doszlv do szczytu pod wołv·
O skutkach oolitvki aqresvwnei. Niemcy
wem qł1'"-"n'·,-h urzez orase i nadawanvd ~rlnlali luż n~hraf 0•7ekonania w ciągu ubieg~-zez radio. a C7Pdo bi'rr:Jzo snrr.eczny<:h 'Z so·
·w·h trzech lat. N!c dziwneqo. że WVt>owiada·
ba w i 0 cloT11ości. Gdv iPdnP qłosiłv , Żi> o"·,ohr.• ; ą się dziś. ~tanowczo za druqim ro?'viazanlem.
reforma walutowa jest już nieodwołalna, to
.
~ - 1.eOJX>ld ~ J
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bakaslemi~lacy na barykada.c~ francuskich ~s~url~~,i~.~-'"~~~•ki~
W

latach 1832 • 1848

czele którego 6tal Filip Buonarotti, uczestnik
i historyk komunistycznego spisku Babeufa
z czasów Dyrektoriatu. Pomagali mu w orga'i n izowaniu podziemia francuskiego i europejskiego Buchez, Raspail, Godfryd Cavaignac,
1Garnier-Pages, Blanqui, Barbes, Loui5 Blanc l stanowiący elitę utopijnego socja.Jizmu i ko„ munizmu, a z Polaków - Tadeu.sz Krępowiec
ki, Juliu5z Wyslouch, . Edmund Korabiewicz,
kierujący działaniami Węglarskiego Namiotu
Narodowego Polskiego.

I

POLSCY
węglarzy

Liczba
nosiła ponad 400 osób. W Besanconie, Dijonie
i w Paryżu i5tniały mniejsze komórki węglar·
skie pod nazwą „porębów". Vv Besanconie
przewodzili węglarzom Karol Holz,man, Szymon Konarski, Ludwik Oborski i Jakub Anto' nini; w Dijon:e - ks. Franciszek Korycki; w
Józt>f Zaliwski, Michał Chodżko,
! Paryżu Artur Zawisza, Michał Wołłowicz, bracia Leon
i Ado.J.f Zale5cy oraz Stanisław Worcell.
Joachim Lelewel i Stanisław Worcell utrzymywali ścisłą współpracę z tajnymi przybudówkami węglarskimi francuskimi.
Z Inicjatywy władz węglarskitji wybuchły
we Francji rozruchy, których celem było wywołanie rewolucji: w czerwcu 1832 w Paryżu,
wi05ną 1833 w Lyonie i wł kwietniu 1834 roku
w Lyonie i Paryżu. Emigranci polscy brali w
' nich tidział, bili .się na barykadach w Lyonie
Paryżu p-0d czerwonym $Ztandarem, napeł
i
niali więzienia bądź szli na nowe wygnanie do
Belgii i Anglii.
Krew ;polska, przelewal!-_a w.e Francj1 w walce z burżuazją Ludwika ·Filipa, cementowała
sojus% między młodą, budzącą eię do życia
a pol&ką lewicą
francus'ką klasą robotniczi!
głównie w Towarzy•
skupioną
emigracyjną,
stwie Demokratycznym Polskim.

PrNyskJ rewolucjonista z 1848 f.

t!• '1- . :.~

a kartach wa!kJ ludu francuskiego o nowy
po.nqdek .spoleczno-polilyczny w latach

N

1832-1848, zaipi.saly się chlubnie nazw'i.ska
polskich. Pozbawieni ojczyzny,
:igromadz.ili !ńę tłumnie we Francji po upadku'. Powstania Listopadowego, gło5ząc przed
światem nieustanny protest przeciw de6potyz·
mewi ca.zskich <>Prawców nad W:isłą. Podzieleni na zwalczające się zaw-z;ięcie obozy ideo·
,.,,.e - emigranci polscy żyli myślą powrotu do
ojczyzny z bronią w ~ęku i czekali na wojnę

·emigrantów

powszechną..

na rewolucję ludów prze-

bqdź

ciw tyra.nom. Francja ut:zędowa, wysługująca
s' ę Swiętemu iPrz:ymie.r zu za cenę uznania kra·
i,.;irskich rządów Ludwika Filipa, widziała w
emigracji polskiej wiecznie płonącą żagiew

,„

rewolucji. Z tych W"Zględów otoczyła wychodż
ctwo polskie czujną opieką policyjną, prześla·
dowala więzieniem i wydalała na dalszą poNatomiast lud
niewierkę do innych krajów.
francuski otwierał emigrantom polskim naoścież swe serca, udzielał Wtiparcia materialnego i przez swych przedstawicieli w parla:n~n~e ~stępował %."żarliwą ~obroną Polsk.i
~
i )eJ, synow.

WĘ.OLA>RSTWO

POLACY NA BARYKADACH
Gdy w dniach 22-24 lutego 1848 #'>ku stolica: nadsekwańska po.kryla się barykadami i
lud z przedmieść robolniczych wystąpił do
walki z. rządem Guizota, Polacy nie pozostali
bierni. Tylko nieliczni z nich zostali uwiecznieni na kartach historii tych walk. Oto ich
nazwiska i ri:asługi.
W boju w Pala!~ Royal ~ Ch<1teau d'Ean
odznaczyl &tfl zaszczytni.e 24 ,l utego 1948 roku
kapitan Józefa! Rogowski, który objął kamen-

4

rą tak 5w1etme nakresllła dyplomac a Ludw1·
ka Filipa. Lamartine, n icz.ym P i łat, umywał r~
ce gdy chodziło o Polskę, i doradzał emigra·
cji pol5kiej powrót do kraju, zapewniając ją
cynicznie o życzliwości dla niej cei;arza austriackiego I króla' pruskiego. Jednocześnie
mamił wychodźctwo pol6kie ob ietn icami utworzenia legionu polskiego we Francji.

nad powstańcami z przedmieść robotniczych Saint Antoine i Saint Marcel i zdobył
najważniejsze punkty oporu, broniące ludowi
dostępu do Tuileries. Zwycięstwo Rogowskiego przelueślilo istnienie monarchii Ludwika
Filipa. Lud zdobył Tuileries, spali! tron, gdy
tymczasem ex-król uchodzi! cichaczem do Anglii. Nieznańa ręka skreśliła na stopnia.eh niesionego na spalenie tronu znamienne słowa:
·„ Vive . Jo Pologne", które odtąd ?ędą ha6lem
do ~OJU ~la proletanatu. francuskiego z odradę

dzaJącą się kontrrewoluCJą.

WĘGLARZE

polskich we Francji wy-

I
'„,, "

drogę nieinter.wencji ":'.sprawie pols.kief, kt~·

I1

„VIVE LA POLOGNE!"
Nie podzielali tej obojętnośći nynników
Jak
rządowych wobec Polski głośni uczeni,
Quinet i Micheiet, oraz robotnicy paryscy•

Kie~y ~migranci pols~y. zebrani w K!:1bi9
BRATERSTWO WALKI
.
Sw. S;.Hp iCJusza w Paryzu oraz zrzeszeni w
k
· ·
·
·
Emigranci P? 1scy JU~ 26 1:itego 1848 ro u Towarzystwie Demokratycznym Po1s1<im, na
prze~aszerowah ullcamt. Paryza. z g~n.t Dwer- wl adomoś'ć o rewolucji w Wiedniu i Berlin ie,
n;ckim na .czele, w asysci~ wo_Jska l ys1ęcz- powz:ęli uchwałę powrotu .kolumnami do Polnych. tłumow do Ra.tusza i złozyh wyrazy u- ski i skierowali do ludu parvskiego plomienznama dla .rewo~ucyineg~ Rządu Tymc~aso~e- ną odezwę, w której proinli go o broń - ap~l
ech
, ł b
b
.
go, prosząc go 1ednoczesn. e o poparcie sp. a- t
. ..
.a'.
wy polskiej - i o utworzenie legionów poi-I en me pr7e rzm,a ez
Robotnicy fran~us_cy. zy !ący od ~ues1ąca
skich. PochodowL, w którym wzięlo udział okolo 4.00 Polaków, towarzyszyły nieustanne bez pra~y, o głodzie 1 chłodzie, 6kład~ll po kil·
okrzyki ze strony ludu paryskiego: „ Vive la k~ sol.do w n~ skł~dkę ~la. braci z ~ołnocy, a
· Pologne". Robotnicy ściskali polskich tuła-1 c1, .k~orzy me, mrnl:. piemęd~y. ?f1arowy.wall
czy, jak braci, którzy walczą za wspólną spra- częs~1 garderoby 1 wzne c!rob1a~g1 dla na1bar·
wę wolności, równości, braterstwa J sprawied· „ d~ieJ . .potrze~uiących em1grantow. Znoszo.n?
w .czasie o~tatmcn
zdobytą
1 rowmez. bron,
liwości społecine;.
4 marca odbył się vr Paryżu pogrzeb poleg· wa lk ulicznych'. by ~yposazy.c w nią p1e:wsza
1
łych podczas walk lutowych. Emigranci pol- ko,umny polskich p:elgrzymow wolności.
Wojna za PolsJ;:ę, z jej ro7b'orami - oto
scy, bez względu na swe zapatrywania polityczne, wzięli w nim masowy. udział. Towa- było słowo magiczne, zdolne targnąć sumie·
wystąpiło niem narodu francuskiego i pchnąć go na to·
rzystwo Demokratyczne Polskie
z czerwonym sztandarem, na którym widniał ry dziejowego posłannictwa.
Lud odprowadził emigrantów polskich za
napis: ,,.Rzeczpospolita Demokratyczna Polska".
witała Polaków entuzja- miasto, bramę nazwał „Bramą Polaków" i zaLudno-ść francuska
stycznie, kobiety z okien powiewały c.hustka- 1 jął się własnymi bolączkami: re<>rganizacją
mi, a lud wyrob11iczy cisnął się z podaniem I gwardii narodowej, wyborami do konstytuanty
emigrantom swej spracowanej ręki. Podobne I i sprawą warsztatów narooowych. Z zaka.mar·
dowody braterstwa okazały Polakom miasta ków Ratusza wypełzła reakcja. Rząd Tymcza·
prowincjonalne: Lille, Touluza, Orlean, Wer- sowy z większością bupu.1zyjno - republikan·
sal i inne. Francja ludowa, demokratyczno- ską konfiskował Francję dla kapitalistów
republikańs:ka, była sercem ii dm;2ą za Polską. i klerykałów; stopniowo, bez hałasu, konsekwentnie „eskamotował" rewolucję. Był to tyl·
ko koniec marca 1948 roku. z nad Warty i V.'i·
LAMARTINE W :ROLI PIŁATA
Odmienne stanowisko zajinował rzecZ!llk sły wionęło nadzieją i entuzjazmem po wspa·
Lamartine, pełniący niałym zrywie udręczonego narodu.
Rządu Tymczasowego Tymczasem Lamartine zaderał ręce. zmaministra spraw zagranicznych. vV
funkcję
swym okólniku do prze~stawicieli dyploma- wiając się z kofltrrewolucją; współpracujący
tycznych Francji za granicą, z dnia 2 marca z nim Ledru-Rollin zdradzał oohaterów luto1848 - Lamartin~ ani słówkiem nie wspom- wych barykad. Lud par15ki z niepokojem śle
nial o niepodległości Polski, by nie drażnić dził manewry reakcyjnej burżuazji i <'zeka! na
Rosji, Am;trii i Prue. RzeC'Znik pokojowo na- swoje hasło bo.;owe: „Vive Ja Pologne!"

j

I

I

I

I

ZARZEWm REWOLUCJI
w tych okolicznościach
1111--11
111
em'l:grllDCi poliscy 'We.Francji, 6'Zczegc).lnie :i o- ll-llU-llll--IUl_lłl_llll-1111-llll-Rll-łlll-llll-1111-llll-1111-łlll-1111-llll--lnl--1111-1111-1111-1
b<nu Lelewela i Towamystwa Demokratyczne· łJ!filJ'lleC:hQ lllOW@i lflar§ZOf..fJf.I
go. Po1'skieg-o, zawarli sojusz z organizującą się
w poqziemiach węgJar&lką opozycję francuską,
która dążyła do wywrócenda monarchii Ludwi·
ka FiliJla.
Węglarstwo !ra.nc'llSHe wyros0 114 racJonarl\Stycznej filozof.ii wieku oświecenia i dą
żyło do oparcia Francji na republikańskiej i
demokr-atycznej koll$tytucji czerwcowej z ro·
Dzień w dzień na stołecznych scenach ~wiat atrakcji. vV sali „Roma" melomani przebojem
(Korespondencja wlasna „Głosu~)
kt1. 1793. Przebudowę istniejącego ustroju spopracy dokumentuje przed zebraną publiczno· szturmowali do szczelnie zapełnionej sali, aby
WARSZAWA, w czerwcu.
łeczno - politycznego we Francji i w Europie
Czerwcowe dni upływają w Warszawie pod ścią dorobek artysty<:zny 06tatniego roku, a usłyszeć pożegnalny już, niestety, koncert pro·
zamierzało przeprowadzić węglarstwo francu·
skie, które było jednocześnie ośrodkiem dy· znakiem wielkiego zlotu artystycznego, na któ- pęczniejące od zebranych widownie nagradza- wadzony przez sławnego dyrygenta radziecspozy<:yjnym dla węglaretwa włoskiego, nie- I ry przybyli ze wszyslkich stron kraju uczest- ją. am.atorów-artystów .długotrwałymi oklaska. kiego, Iwanowa, oraz a.by podziwiać niezrówmieckiego, hiszpańskiego i polskiego, przez wy- nicy finałowych eliminacji Ogólnopolskiego mi.
naną grę młodego pianisty radzieckiego, Gilel·
Wa·rsz11wiacT nie żałuj!\ sW)'ch dlon! I biją sa. Poza pełnymi temperamentu i czaru utwnwołanie powszechnej rewolucji ludów przeciw Kon·kursu Zespołów Teatralnych Związków Zamocne brawa nie tylko zespołom świetl:co- rc1mi współczesnych kompozytorów ro~ ·j<kicJ.,
•
wodowych.
królom l ich rządom.
Mili goście zapełnili Warszaw~ &piewem, 1 wym. VI/ ostatnim tygodniu nie było ani jed- odegrał on również koncert chopinowski.
Naczelną władzą węg:larstwa europejskiego
nf'ąo popołudnia, pozbawionego arly~tycznych
był Najwyi.szy Namiot Swiata w Paryżu, na radością, egzot rką swych strojów i gwary.
Muzyka Chopina od blisko tygodnia porywa vVarszawę, choć warunki regulaminu konkurEowego były dość ciężkie zarówno dla piaCzątelnllfl.ó1111
nistów, jak i audytorium. Młodzi wirtuozi w;-.
stępowali w czasie konkursu chopinowskiego
za ciemnym parawanem i publiczność nie tylko byla pozbawiona przyjemności ogiądania
ale również głośnego wyrażania
grającego,
swego uznania. i'omogło to jednak członkom
jury. konkursowego, którzy w ten spsób mowszystkich dzieci były wypełniane jednako- wszystkich dzieci jaknajszybciej ue!ormować. gli bezstronnie opiniować grę przyszłych lauT~warzyszu Redaktorze! · ·
róż..
żadnych
dziećmi
między
było
nie
aby
wo,
rzenowej
naszej
w
że
wszyscy,
W1emy
w kierunku ujednolicenia metryk.
reatów. Do drugich eliminacji została dopuczywistości specjalną opieką Państwa otoczo- nic. Naturaln'.e ślad pochodzenia d2'i.ecka ze
Stala Czytelniczka
s:czona dziesiątka .najlepszych, młodych pia·
ne są dzieci tak zwane pozamałżeńskie, które względu na przyszłe dochodzenia alimentarMaria Kulczycka mstów, którzy w najbliższych dniach już na
estradzie zakwalifikują się do
~~łoniętej
OD REDAKCJI:
przed wojną należały do istot pogardzanych ne, u~.alenie ojcostwa czy inne mógłby. być
.
Zagadnienie, postawione przez naszą czy- swiatowego konkursu Chopinowskiego.
zachowany w wewnętrznych księgach Urzędu
i pokrzywdzonych przez społeczeństwo.
coraz
l
pusto5zeją
miasta
inne
gdy
Podczas
Znikła r.eż obecnie z metryk tych dzieci Stanu Cywilnego, aby w odpowiednim mo- telniczkę, wydaje się nam ważne i słuszne.
fo nowe grupy wczasowiczów opuszczają roz·
przy nazwisku ojca rubryka NN - nazwisko mencie wyciąg z Urzędu Cywilnego pozwolił Sprawę tę rozstrzygnąć mogłaby odpowied- grzane mury, w Vvarszawie ruch zwięk5za się
metryki
by
uregulowała
któ;-11
u~.awa,
n:a
dziecka.
praw
dochodzenie
na
wysą
n:e
dzieci
nieznane. Jednakże metryki
z każdym dniem, bo stałych mieszkańców zaSądzę, że tę sprawę należałoby w interesie dzieci pozamałżeńskich.
pisywane na fol1'Ilularzach takich samych, jak
stępują przybysze z prowincji.
Wycieczki młodzieży z całego kraiu woln<1
----------metryki dzieci małżeńskich. Dziecko małżeilprzemierzają ulice, snują się po parkach, pa·
e
~
skie poza datą urodzenia ma wypisane nazwitrzą w skupienia na biały, łazienkowski pala·
*o ojca i imię i nazwisko matki wraz z. jej
cyk, oglądają odbudowane ulice.
nazwiskiem rodzinnym, a d-ziecko pozamał~la wi€1u ludz~ daw:na Warnzawa jest .już
szyńskiego. Pomysł wyświetlania tego rodza- t'l:'lko legendą, zaciera się nawet ona w pamię
•
Towarzyszu Redakitorze!
żeńskie ma w metryce nazwisko matki co
. Pr.agnę poruszyć sprawę wyświetlania kro. ju kronik aktualności jest bardzo dobry, po- ci s_lałJ;ch mie~zkańców. Toteż dobrze się sta•
P02'vala domyślać się jego pochodzenia.
_TW_y_d_a_i_e_s_ię_r_z_e_c_z_ą_s_łu_s_z_n_ą_,_b...:y~_n_1_e_tr...:y:...k_i__n_ik__f_11..:..m:.:.o.::..w...:..:y_:c:h~w~ki:'n=ie:_::"_:G:.:d::y:.:n:i::a~"_:p:r::zy::_.:u::l.:._:D:_:a:..- .żytecz.ny i kształcący. Impreza ta w pełni za- Io, ze jUZ. w krotce nakładem Polskiego Arch ;i. Warsz.awskiej Spólsługuje na uznanie, tym bardziej, że dostęp- w~m ~ra1oznaw~ze~o
i
dz1elm vVydawlllcZeJ ukaze 5ię najw~ększa pubopracujących,
rzesz
szerokich
dla
jest
na
ode,!!' DO§~f.ICh art9~ulóUJ
blikacja Ilustracyjna w Polsce, dotycząca War•
sz~~~· Zadaniem jei będzie popularyzownnie
tyl dz1e1ow stolicy, a. 360 artystycznych plansz zona wszys;kie mieji:ca
Jednakże jest jedno „ale", mianowicie miej brazu1e poszczegolne eta12y rozwoju i upadku stolicy.
„W związku z naszą notatką pt. „Kilka słów blicznych.
w wymienionej sprawie Zarząd gotów jest se.a w kinie nie są numerowane i w chwili O·
· ·
· wy)asD omagamy się
O d[;l. ale 1'nterpelac1·1· · Pra:ea przy przygotowywaniu albumu trwa·
nień od zainteresowanych przez naszych Czy• jednak okazać swą pomoc Dyrekcji Zakładów tworzenia sali ludzie rzucają się, rozpychają ła dwa lata. Zebrano bogaty materiał, dotyczą·
otrzymaliśmy od Za- w zazielenieniu terenu fabrycznego przez łokciami, tratują jedni drugich, byleby tylko cy. Vvars~awy starodawnej, Warszawy miniotelników instytucji" ne] e~oki, Wars~awy walczącej, stolicy w grurządu Miej6kiego w Łodzi następujące pismoi sprzed.aż różnego rodzaju drzew i krzewów de- zająć najwygodniejs:r.e miejsca.
z_ach. 1 _odbudowie .. War5zawa przyszła zanvy·
„Głos Robotniczy" w dziale interpelacji wy- korncyjnych, będących w rozporządzeniu WyCzy nie byłoby możliwe, by dyrekcja kina ka p1ęk.ne wydawnictwo szereqiem szkiców i
stąpił z zarzutem, skierowanym przeciwko Wy- działu Plantacji, po cenach bardzo niskich".
„Gdynia" podobnie, jak w czasie wyświetlania wykresow - już ni~ wizj.i, . ale konkretnych,
ZA PREZYDENT A MIAST A
dzialo\\ri Plantacji Zarządu Miejskiego, domarealnych planow, Ktore dz1en po dniu przeno'·· ·
mgr Adam Ginsbert
gając się wyjaśnienia w sprawie zanie<l.bania
fi11now wyznaczała numery miejsc rów szą się z kartonów na stołeczne ulice.
k·westii zad~zewienia terenu fabrycznego odDyrektor Zarządu Miejskiego innych
J. Kuczewska.
ze swej strony z uznaniem stwierdzamy 0 _ nież na biletach na seanse ulgowe? Byłoby
działu chemicznego Zakładów „Wima" w Widz?wie. Zarzut, najprawdopodobniej słuszny, byw«iltelskie stanowisko Zarządu Miejskiego to wskazane ze względu na setki widzów, a
d
s~1ero:wany z.ostał pod myl~ym adresem, po· w sprawie tak potrzebnego zazielenienia I umewaz tro~ka o zadrze~·en1e terenu fabrycz- pięhzenia wolnych terenów fabrycznvch „Vvi. prze e wszystk'.m dzieci, które z rozpychająne~o _nal~zv do Zak~adow C.~.P.Wl„ ni: zaś my" i 11 ; ~ wMJ'l imy, że zakłady te i. C.Z.P. W!. cymi się dorosłymi zupełnie' nie i;x;<rafią dRć
k.torego zad?n na- C'h~tn.iC! !\,korzystają 7 ofiarowaM>i im pf'Jmnq sobie rady.
<'!o 'Wydz1~lu Plantac,11,
(Przyp. Red.)
le-!4 jedynie sprawy zaz1elen1enia terenow pu, w teJ pozytecz.nej akcji.

Nk dziwnego.

-

że

Stolica pod znakiem ruchu, sztuki i piękn
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Polski na ulicach miasta
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Walny Zjazd delegatów Tow. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
osiągnięc!a i

Dotychczasowe

zamierzenia na

W dniu )'ntrzej~ odbę<h:ie się w1 Lo<l7J w sali Mlejsklel Rady Narodowej
WA.INY ZJAZD DELEGATOW GRODZKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA PRZYJAZNl POLSKO - RADZIEC~EJ. W Zjeździe wezmą poza tym udział przedstawidele OKZZ, Komisji PorO'LlllmiewawaeJ Stronnictw Demokratycznych I przedstawid~e organlzacjł mlodzleiowych-

"

~ :re zjazdem

warto

~we oslą.gnięci.a

przypomnieć

iloś(:

.konieam-ość

Konduktorzy ramwajowi po pracy

łnejs:qm Zjeździe.

Odttńa? łódzki Hczy obecn.!.e
40 tysięcy
c:dmików, w tym 130 kół f!l'brycznych. Naj~ bolą.-::zką dotychczll6ową byl brak prełegentów na kołach, obecnie tworzy się speeialn.2' komisję prelegentów i odczytową. Dubm po'W'Odzeniem cieszy 6ię biblioteka Towa~ Uaąca setki tomchr i dostępna
nie
l:J'Ilto d111. CZ'łonków Towuzystwa.
Co tyg.odu1owe imprezy Tcnraqystwa, popa1ary%njąee l[:tteraturę. mUEykfl
i w ogóle
l5Zhlkę ZwillZ'ku Radzieckiego desxą liię dużą
~kwencją.
We wrześniu br. Towarzystwo
orvanfztt~ konkurs recytatorski s nagrodam1
mlodzfeły SJJkołnej młodrlet :nasza bę
dz;le deklamowała utwory poetyckie radzieckie
,.,. tłumaczeniu na język polski. Również w
aa.}bliłszym
cu.słe
w lokalu TO'W'arzystwa
przy tt1.. Piotrkowskiej 212-lt wsądune będą

Mozolna jest praca ko:zduktorów w tramwa~a~h

I

zaw.sze spotykając zrozumie.nie u pasażerów,

I

łódzkich. W przepełnionych wagonach, wsrod I
ścisku i tłoku, pełnią swq ciężką służbę, nie 1
częstokroć swym zach wanlem utrudniających
im pełnienie obowiązku. - Po pracy spraw- 1
dzonie, czy kasa się zgadza - J po zdaniu ra- i

!

chunków przychodzi wreszcie czas na zas/użony wypocnrnek
(
I

I

z powrotent

!\Z-Oferzy łódzkich taksówek to „po:teracre" dalekith dystansów. Jeśli Jakiś pasażer zgłosi Im trasę nie dłuższą niż 3 km,
wów.czas usłyszy kolejno następufit-ee oclpo·
wiedzl:
- Nie mo-gę jechać. SWIECA Ml ZGASŁA.

.

Pojechałbym. ale mam llcznf.k zepsuty,
się UMOWJMY co do ceny prze·

więc

chyba
jaulu•..

- KICHA MJ NAWALIŁA ...
Nie będziemy wymieniali
wszystląch
„przeszkód" I "defektów", które się „k.~ń
czą".,, chwilą :zjawiena się amat<:>ra Jazdy na
większe odl09łoścl. Zwłaszc:za poza miasto. Jak na tym wychodzą szoferzy taksówek, pou<:za ostatni wypade-k kryminalny.
Jeden z taksówkarz;y „połaszayl'• stę na
20.000 zl,.'>lych. proponowanych przez „zło
tych" młodzieńców u przejażdżkę do Łowi
cza. Przed Łowiczem „pasażerowie" zatrzymali wóz, wsadint kilka kul szoferowi I
~kradll taksówkę.

MORAŁ: lepiej chyba „bllżeJ", a pew·
nlej. Zwłaszcza, :ta taksówki malą stułyc
p.o.dohno celom lokomocji miejskiej.

Konduktorzy tramwajów
po pracy sprąwdza/q ka.3ę

•
·W PZPB nr 2 inne
porzqdki

1r11toac-•e«""t!~ ~ radxłeoldef s adzialem pro-

"'90t6w l:-0merwatorlum I najlepszych sol\t>tów

~;.~!:~

Nowa Rada Zakładowa nie szczędzi pracy

Towauywtwt. eekcja
kontakt ir: Państwową
.
.
W:YZs-złl Szt.ołą TeatTalną, a .,,. im::xeqólnośd
Towarry'l!Ze, członkowie Rady uparli gfę, tel kich zakładów jt!-St powaznym ~roblamem.
s cłyx. Henryk.iem Szletyńsktm. który będzie zrobiii " siebie porz1tdek i tr'teba przyznać,_ te
s .tara Rada nt~ zaprzątała eob1e tym za~ad·
opiekował i;ię. udzielał rad i wskazówek przez tych kilka m!~ięcy wiele zrobili ~arow·1 nlen1.em gł?wY. 1 :pr~ekaz~ła wy~~b „speciahałonkem Towarq'stw.a przy tworzeniu t~trów no dla dobra załogi, Jak i całych zakładow..
~t~m w le] dz1edzm1e_ ,lqorzy byli w zugełnoU918.11oftk1ch. w 'Z'Wi!\zku x tym Towerzyatwo
Wyntb mię61l pfYYdziałow090 dla tak wte!- sc1 z tego ~adowole.r:1.
I
Wprawdzie robotnicy nie zawe~e otrzymynawil\załe

astystyo;na

tę

„Pożeracze" odległości

~rzyszłość

szawie oddział łódzki Towarzystwa Pr7yjaźni
w roku bieżącym urządza Ilcme wyc 1e<:zki do
Związku Radzieckiego. Dla kół s.zkolnych
będzie zorgąnizowana wymiana korespondencji między naszą młodzieżą a ml-Odzieżą Związ
ku Radzieckiego.
·
wydaje obecnie materiały świetlicowe - k0Wzrastająca ciągle Hość cą;lonków Towamedie i jednoaktówki,' tłumaczenia z języka r.r.ystwa jest dowodem przyjaźni słowiańsk i ch
rosyjskiego.
narodów.
w porozumieniu z Zarządem Głównym
Zjazdowi Towarzystwa życzyniy owocnych
Towarzystwa
i
e:
Ambasadą
Radziecką
w
Warobrad.
(m.
_ _...;.._ _ _ _ _ _ _.;.._ _ __,_ _ _ _ _
_______________
_z.)
__

i projekty na
~ć Towarzystwa Pre:yjaźni Polsko-Raj,. W pierws:i;y:::h dniach czerwca br.
11Mtąp11
:re względu na wzrastającą
alonków
usprawnieni.a ciągle
działel:nośd Towarrystwa podzłal na Wojewódzk1
l Grod:dd. Oddział. Nowy Zarząd Oddziialu
~ !ZOSUurla wybrany właśnie na ju-

H'

l

"sumki, Jeżeli w ciągu trzech ostatnich mieslęcv uzygkano z teąo tytułu dla 6tołówki mięso
wartości 281.000 :złotych. W rezultacie, jakość
obiadów w PZPB Nr 2 wybitnie się poprawia.
Najwię<:ej zmartwień
przyczyniają Radzie
nie6zczęsne domy familiJne. Powinny być bło

Par• tys1·ęcy wolnych m·1e1·sc pracy wlodz·1' :a:n~~t~~e k:ś:rz~rJ~;~~ d::ł~~~o~ ~r~~~~~ ;o;~a:;i::sl~=~~;icią ~~~~~ó!1'ę~za~i~I\
'l

t7:rZ1td Zatrudnienia J;Dajdoflłcy etę w Ło-1
cł:d
1lL Stneków ~ Nr 58 ł

pny
AW\adamla :r.a po§rednlctwem naszej gaze-

'W'lele 'bowisl instyłaeJi pamtwowych, ł
łlp6Jdzlek:ryda. ~OWTch I pry'W'at-

tr. 'h
aydł

poszakv~ fachowców -

łałynler6w,

.

1

praWlllk6w._ socjologów, techników, maszyn ste·k,· bural1stek ~az cieśli, ślnsan~, stolarzy 1t<l. Jak równie.i r<>biotników mewykwa-r
Jiflkowanych.
W Urzędzie :mafduJe się obecnie l!arę ty~ za:potrzebowaft D·a fachowcow we
wuystkk:h dZ!edzlnach pracy.
(m.)

skazany na 6 lat

w:ęzieaia

by przypuszczac, ze swm1e przeznaczone na
kartkowe przydziały, mają co najmniej po
dwanaście nóg i chociaż cztery głowy każda,
ate Rada, a .przynajmniej niektórzy jej członkowie, byli zadowoleni.
Obee"nie Rada prowadzi wyrąb mięsa we
włd~n)'lll zakresie.
Czy to wychodzi na korz;yść robotnikom?
Przede wszystkim otrzymują uczciwie xważQ·
ne porcje i nie zdarza 6ię, żeby połowę stanowiły kości. Hurtownia daje na ikażdych 100
kilogramów - 2.4 kg nadwagi i prawie cała
ta nadwaga wędruje na stołówkę, zamiast jak przedtem - ginąć w zachłannych kieszen iach spekulantów, a musiały to być ładne

si „wodzowie" Rady od „Poznańskiego" i ich
przyjaciele posiadają wszyscy piękne, wielo·
pokojowe mieszkania, w których zameldowa·
ni są „dla pozoru" także i sublokatorzy.
Czy mieszkania służbowe są poto. aby mie•
szkali w nich sublokatorzy, nie mający nic
WEipólnego z fabryki\?
Rada Zakładowa usiłuje dosiedlać robotni•
ków, choćby do pomieszczeń pomo<:niczych.
Oczywiście, m i eszkańcy domu
proteetuj11,
skarżą się na Radę. Rada Zakład. dba jednak
t'rzede, ~z:ystkim o interesy robotników.

em-em.

Miejska Rada Narodowa w Łodzi ·

Pod komee marca b!etącego ron w po- posprzeczali się ze sobą. Antoni Wróbel dę
bl'im 'WSll OJrotowa Wola, gmina Popień. po- bowym drąż1óem bil brata Władysława, a
w:tat bnezińsld xnaleziono na drodze zwłoki kiedy ten upadł na ziemię, wsiadł na wóz i

W dniu 30 bm. 1>lenarne zebranie

Władysława Wróbla.

Na ubrania jego były pojechał do domu.
Na najbliższym posiedzeniu Miejskiej Rady
ślac!Y, krwlt.
.Wczoraj An~oni Wróbel znalazł się na ła- Narodowej, które Qdbędzie się 30 bm., omaw'.iilI!y będzie szereg żywotnych spraw naszeBrada Gwo:!dzłkowle, któny znalefl! na wie oskarżonych w Okręgowym Sądzie Kar- go miasta.
drodze zwłoki Wróbla, ndall się do brata je- nym pod zarzutem zamordowania brata. RozMiędzy innym! załatwiona
zostanie ostago Antoniego _ wiedtlell bow.iem, że poprze- prawie przewodniczył ~dzla Swinarski, oskar tecrn1e sprawa dwóch miejskich przedszkoli
dnieg'(> dnia bracia Antoni 1 Władysław Wró- żał prokurator Grębecki.
bel razem pił!. wódkę. An:om Wróbel jednak
Przewód wykazał, ie Ad.oni Wróbel bil
oświadczył, że nie zna pn;yczyny śmlerci wprawdzie swego brata, jednakie nie miał
brata.
zamiaru zabić go. Z opinii biegłego lekarza
Dochodzenie przeprowadzone jednak przez wynikało, że śmierć Władysława Wróbla nab:mkcjonar.iuszy MO ustaliło, że pomiędzy stąp'.ła wskutek odniesionej :any tłu~zonej
członkami. rodZJiny Wróblów często dochodziło czoła, połączonej ~ strzaskamem kości czo- . Sytuacja w dziedzinie komunikacji samochodowej pozostawia jeszcze dużo do życzedo kłótni t awantury, zwłaszcza, kiedy byli łowej i uszkodzemcm mózgu.
nia. Składa się na to wiele czynników, przy
pod działaniem alkoholu. Krytycznego dnia
Sąd skazał nieumyślnego bratobójcę na 6
czym najważniejszym jest bez wątpienia zły
bracia wracali razem do domu i po drodze I lat wic:zienia.
stan dróg województwa łódzkiego. Typowym
przykładem może tu być odcinek Łódź-Poddębice, gdzie samochód jest w stanie rozwinąć
szybkość aż 15 klm na godzinę. Drugą linią,
która mocno daje się PKS-owi we znaki, to
linia Radom przez Sulejów i Tomaszów. Dotychczas odcineie "<!en „pożarł" już 10 „Opli",
k:óre w chwili obecnej pr;:edstswiają wielW PZPB Nr 1 .,., tkalni na 12 krosnach maczyły się Józefa Głogowska
(163,7
wy~;unęły się na czoło: Stanisława Micha- oroc.)
Józefa Pietraszek (Hi3,2 proc.).
1a.i.: (175 proc.), Józefa Seweryniak (146,.'.i Pr'ządki: Genowefa Olejniczak i Helena
oroc.) i Maria Pyziak (145 proc.), Marian Pęcher.zewska osiągnęły po 149,9 proc.
~toń uzyskał 147 proc. Na „szóstkach"
W PZPB Nr 9 w tkalni (8 krosien) pierw
osiągnęły
JadWliga Łakomiak 160,4 proc. ;ze miejsce zajął Józef Zakrzewski (161,7
Helena Pałkowska 154,3 proc. W przę oroc.), Maria Tomczyk uzyskała 158,5 proc.
lhalni Bronisława świtoniak zdobyła 181,1
W PZPB Nr 16 w przędzalni Helena MaWALNE ZEBRANIE
~roc„ Maria Radk·o wska 160,8 proc.
:hlańska (4 strony)
tJ.obyła 165 proc„ a
Zarząd Związku Weteranów Walk Rewo'vV PZPB Nr 2 w przędzalni (6 stron) Józefa Nowalc 154,5 proc.
lucji
1905-1918 podaje do wiadomości, że w
odzna<%YłY się:
Anna Ciesielska (135,1
W PZPB Nr 22 prządki Zof'.a Grzelło
niedzi elę, dnia 4 lipca rb. o godz. 10-e; rano
oroe.) i Maria Adamusiak (134,2 proc.), a
Genowefa Jarska (4 strony) u'1:yskały po
w lokalu własny~ przy ul. PiOfrkowskiej 243
Ila 4 stronach Henryka Pijanowska (140,9 171,4 proc., a na trzech stronach Apolonia
oroc.). W tkalni (6 krosien) wyróżniły się r,asoń i Kazimiera Pycio po 162,8 proc.
, odbędzie się Walne Doroczne Zebranie członMaria Drelich (177,9 proc.), Maria Skabiak
ków.
W PZPB w Pabianicach na czoło wysu(173,8 proc.), a na „czwórkach" Władysła
ęła s'.ę prządka Maria Stanisławska (145
BILETY ULGOWE
wa MaA (167,7 proc.) i Irena Kucharska oroc.). Wśród tkaczek: Sabina Zych (8
(161,9 proc.).
Zarząd Zw. Zaw. Prac. Sam. Tcryt. i Inst.
ic.rosien) osiągnęła 187,8 proc., Władysława
W PZPB Nr 3 tkaczka Leokadia Wey- Raszewska na „szóstkach"' 166,7 proc„ a na
Użyt. Publ. Oddział 1-szy w Łodzi zawiaman (6 krosien) uzyskała 183 proc. a Ge- ~ krosnach,
Stanisława
Bujnowicz 166,9
damia swych członków o możności nabywania
11owefa Zwolińska na „czwórkach" 180 oroc.
biletów ulgowych na przedstawienie pt. „Gr.i:e
oroc. We współzawodnictwie zespołowym
W PZPB w Rudzie Pabianickiej w !kabi
gorz Dyndała'' w sekretariacie Związku na
lespół majstra Tosika (134,5 proc.) wyprze- na 10 krosnach
na czoło wysunęły się
dzień 30 czerwca br.
dził zespół Sob<:zyńskiego (123,4 proc.), a tkaczki:
Janina Sztramska (160,1 proc.) i
Zniżka biletów 65 proc.
r:espół Człapińskieg 0 (129,3 proc.) uległ 13ronisława Frontczak (154,2 proc.), Włady
M!Społowi Banaszczyka (139,2 proc.).
;lawa Woźniak (8 krosien) zdobyła 159,4
POSIEDZENIE NAUKOWE W IZBIĘ
W PZPB Nr 4 (16 krosien autom.) pierw oroc. a Regina Poros 157,3 proc. Na „szóst
APTEKARSKIEJ
irze miejsca zajęły Genowefa Jeżak (178,3 ltach" wyróżniły się Maria Wojtyra (166,f>
W
najbliższy
pon'.adziałek. dnia 2B bm.
r<.>(' .), He!P.na Front (173,3 proc.).
proc.) i Stan;sła~ Baranowska (157,9
od godz. 19,45 w lokalu Okr. faby AptekarW PZPB Nr 6 w tkalni (6 krosie.o) od- proc.).
skiej przy ul. Piotrkowskiej 50 odb~dzle si~

dla dzieci 1 dwóch żłobków dzlE!nicowycb.
P.oza tym na porządku dziennym znajdzie się
sprawa jednorazowe1 subwenrji dla Akademickiego Związku Prz:yjaciół Łużyc oraz tub"
wencji dla organizacji młodzieżowej „Służba
Polsce·•.

Bolaczki

Zie drogi 'niszczą

I

l
l

•

ase!

szczególności tow. Bruzika.
Tak się jakoś dziwnie złożyło, że dawniej·

·5

I ką

KS

mochody

ruinę. W sumie złe drogi powodują szyb.
kie zużywanie sę tabnrn, k t.Sre,~o : tak !Jl
dużo nie mamy. Syhncja pa;·ku m;i!lzynowego jest w tej chwili do~ć trudn::i., chociaż wi•
dać już pewną popraw~. Cz~ści do ;;arn~ch°"
dów kolejno nadchodzą z zagranicy i już w
końcu wrześn:a ujrzymy nowe wozy ri1e ustę•
pujące bynajmniej Leylandom.
P:ważnym brakiem JeJt :o, że PKS sprzeda.1e bilety dop iero na dwb godziny przed
oC.Jazdem autobusu. PKS wyj'.lśnl1, ~7 wcze-!
śr.lej można zaopatrz_yć i;ię w bilety w ')rbisie.

posiedzenie naukowe, na którym mgr. Józef
Cymer wygłosi odczyt pt. „Promieniotwórcze
izotopy i ich znaczenie w lecznictwie i w
biochemii".

z TOW.

PRZYJAŻNJ

ro

.SKO-RADZIECKIEJ

Towarzyśtwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
w Lodzi zawiadamia, 7e ·W dniu 27 i 29 czerw°'

ca br. odbędzie się w Teętrze Woj~ka Polskie•
go poranek Pieśn i, Piosenki i T;:ińca w wykonaniu artys1:ów scen łócl;:k:ch. Bilety ulgowe
do nabyciri w sekretariacie Towarzystwa przy
ul. Piorkowskiej 272b od godz. 8-ej do 20-ej.
KANDYDACI DO ORKIESTRY
Orki~stra Związku Walki Młodych przy
Zar~ądz1e ~ódzkim przyjmuje zapisy kandy·
datow, ~osiadających i nieposiadających in·
s~rumenlow. Znajomość zasad gry nie jest konieczna. Zgłasl!:ać sie mozna <'odziennie w qo~
dzinach 11-12 do Zarządu Lódzkieuo ZWMw
Pl. Zwyci~stwa 13, pokój Nr 3•

•
Nr I'Tl

„
__________________________________
m1i·odzi_...........przyjaciele\
„Razem,

w

szczęściu

wszystkiego
sa, wszystkich cele"

Zakładamy
Komitety Jedności
Na obecnym etapie najważniejszym
problemem pracy na kołach naszych organizacji jest sprawa zakładania i aktywizacji Komitetów Jedności. Kolejno
we wszystkich kołach odbywają się zebrania międzyorganizacyjne na których
zostaj~ wybrany KJ! Niedawno brałem
uqział, jako przdstawiciel Dzielnicowego
Komitetu Jedności w takim właśnie zebraniu w firmie Weigt! Gdy przyszliśmy tam z kolegą z ZWM, w świetlicy
było już pełno. Naturalnie koła OM TUR
i ZWM w komplecie, a byli również zaproszeni goście z PPS i PPR. SzybkCl
porozumieliśmy się z zarządami kół, które ustaliły listę kandydatów do KJ. Ze_
branie się rozpoczęło. Naprawdę bardzo
l!erdecznie powitali obecnych przedstawi
cieli partii. Czuliśmy. że sprawa jedności młodzieży jest bliska i droga naszym starszym towarzyszom. Następ
nie referat, dyskusja (nad podzjw oży
wiona) i wreszcie wybór KJ. Wszystko
odbyło się sprawnie i ciekawie.
/
No a teraz do konkretne.i pracy, trze
ba ułożyć program działania KJ. Nie
brak pomysłów, nie brak och<1ty. Rozpracowano plan wspólnych zebrań i referatów. Kurs samokształceniowy.
Zebranie było bardzo ożywione i cieT. F.
kawe.

„ Wici"

zespalają

we

wspólną

„WS(!ólny. jest nasz cel

„Chcemy być milionowymi zastępami wszędzie tam, gdzie tętni praca, gdzie rodzi się i rozwija nowe życie, gdzie potrzebuje nas i woła'
Ojczyzna nasza - Polska" - mówi · między
innymi deklaracja ideowo - programowa ZMW
„Wici'", którą odbywający się w tych dniach
Krajowy Zjazd przyjął jednogłośnie.
Zjazd ostatni stanowi zakończenie bardzo
pG>waż.nego i trudnego etapu „Wici'". W ciągu
dwudziestu lat swego istnienia organizacja ta
pochlubić się może pięknymi kartami swych
Plonęły ogniem „wicwwym" Koła
dziejów.
Młodzieży w latach 1935-31, brały udział w
manifestacjach pierwszomajowych i organ'.zowały strajk rolny. W okresie zmagań z h;tlerowskim najeźdźcą w szeregach bojowników,

Li_stę

siły

z ZWM i O l
pójdziemy

o Wolność i Demokrację, nie zajak mówi deklarabrakło „wiciarzy". Dz i ś cja - „młodzież wictiwa buduje Polskę, w
której nikt nikogo nie będzie wyzyskiwał
w-szyscy ludzie staną się b-raćmi'".
„Wiciowcy·· w· swojej deklaracji podkreślają, że „Odrzucamy stanowczo agraryzm, który przez szkodliwą koncepcję trzeciej siły rozbijał sojusz chłopsko - robotn:czy, a ~ymsa
mym przekreślał możliwość prowadzenia zwv·
z ustro jem kapitalisty<:znym·· .
cięskiej walki
Na zjeźdz i e podkreślano wielkie znacz2nie
sojuszu robotn iczo - chloj)6kiego dla s,nJwy
umocnienia władzy ludowej. „Łączymy radyka:ne. tradycje kilkudz i es i ęciu lat walki ::> po·
s < ęP ; wyzwolen ie spotec~ne warst-.vv chł· 1 pwalczących

do Redafc cji

uGinfowie ·xv11Giinilazjum·

to
Uznanie konieczna.ki zjednoczenia nie uleganie jakiemuś naciskowi . Pod na·
Myśmy za·
c1skiem jednoczq się tchórze.
glqdali śmierci w oczy w ciemną noc okupacji. Nikt nas nie kupi, ani zastraszy. Jednoc;:ymy się dla pomnożenia· s ił. potrz~bnych
do walki przeciw wrogom naszej Ojczyzny.
Chcemy wspólnymi siłami bronić naszych
rewolucyjnych zdobyczy, prawa do ziemi,
prawa do szkół, prawa do kultury.

pracują społecznie

My, uczniow:e XVII Koedukacyjnego Gimnazjui;n Państwowego i Liceum w Łodzi przy
ul. Kopernika pracujemy w biurach i fabrykach, aby, utrzymać siebie i niejednokrotnie
swe rodziny. Po południu do późnego wieczora uczymy się w szkole i z reguły conajmniej do 12-ej w nocy odrabiamy lekcje
M;mo to jednak znajdujemy czas na aktywną
pracę

W tym samym artykule czytamy dalej:
Teraz przyszedł czas na otwarcie drzwi
Dla
całej młodzieży chłopskie;.
być szkoły, radio i elektryczn<JSĆ.
przy pomocy państwa luZdobędziemy
dowego, powolując wszystkich do ..,.,~pól
do śwrnta
nie; mają

ie

nego wysilku w szeregach „S1użba Pol•we"
rozbudowując działalność Zw1qzlw S11moAby stworzyć lotnipomocy Chłopskiej.
i wychować nowych piorlii!r6w
cę idei
przebudowy, „Wici" zespalają swe 'iły
.z ZWM-em, z OM TUR-em. Wspólny ;e.-;t
nasz cel - wspólnq pó1dz1Pmv drogq. OJlsze trwanie na pozyciach, zajetych w 1Qł8
roku, by/oby zgubne. Przez 20· lal pracy
Związek nasz dorobił się idei jednośc• rn/0dzieży chlopsko - robotniczej . .lt>~t to osiąg
z którego iesteśmy rlumm. 1JrzeGe
nięcie,
wszystkim my, co przed dwudziestu lrily
wznieśliśmy ponad wsiq sztandar „ Wic10·
i

spo.leczną.

sympa:tią

obdarzamy organizaPolsce" i ofiarnie i
ze szczerym entuzjazmem pracujemy przy
niwelacji terenu w parku Poniatowskiego i
przy pracach konserwacyjnych koryta rzeki
Szczególną

cję młodzieżową „Służba

Łódki.

. UWAGA, AKTYW SZKOLNY!
W niedzielę, dnia 27 bm. o godz. 9-ej odbędZ:e się w świetlicy dzielnicy Sródmieście
ostatnie zebranie
Lewa Kilińskiego 124 kursu aktywu szkolnego. Obecność obowiązkowa.

Poza tym czynny udział bierzemy w pracach PCK, czego dowodem był fakt przyznania nam przez PCK pierwszej nagrody z pośród wszystkich kół szkolnych.
W roku bieżącym 120 absolwentów szkoły
otrzyma świad<ectw;ł dojrzałości. Opuszczą gotowani dÓ życi a społecznego
I mury szkoły ludzie naprawdę dojrzali. przy- ski ego.

wy'".
obywa•el(m.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------Mończą !§ię rok sz•olnq

Po wypoczynku - praca na nowym etapie

ZMW „Wici" znalazł właściwą i słusmą
Hasło „Wici'". hasło buntu młodtie·
drogę. ży chłcf>Skiej wydało dobry plon.
„Wiciowcy" "'" dumni ze swych

promocja do następnej klasy. Od uroczystego zakończenia roku szkolnego dzieli
nas zaledwie kilka dni. Każde uroczyste zaWy.daje mi
kończenie zamyka jak'.ś okres.
się, że specjalnie można to powiedzieć o tym
roku. Właśnie w połowie wakacji przypadnie
Kongres i Zlot Zjednoczeniowy. Po wakacjach
przystąp:ą OM TUR-owcy, ZWM-owcy, Wiciarze i ZMD-owcy do tworzenia nowego
koła, liczniejszego i silniejszego, koła nowej
organizacji.
Obecny etap ruchu młodzieżowego - przygotowan:e do zjednoczenia nie jest jeszcze zakończone. Chodzi nie tylko o przygotowan:e
Zjazdu i delegac:ii Zlotowej chodzi o przygotowanie nowych kół, nowych członków. Za
k011czenie roku szkolnego przerywa pracę.
Wyjeżdżamy na kursy wczasy, na obozy Służ
by Polsce. Koła szkolne przes: aną pracować.
Ale z pewnością znajdzie się paru „szkoln!aków", którzy nigdzie nie wyjadą. Będą może
pracować na Dzielnicy albo w pracy przygotowawczej do Zlotu. Inni może będą spotykać się na wspólnych „szkolniackch" wycieczkach i zebraniarh wakacyjnych Zresztą z pewnośc'.ą nikt nie zapomni. że jest
„zorganizowany", że w czasie wakacji je~t
nim także, a organizacja czeka na jego jeszcze
wiekszą pracę w przy~złym roku.
To właśnie na Kurs'ie Referentów Szkolnych omówioria będzie przyszła praca kół.
skorygowane d"wne formy, stworzone l opraco
wane nowe. 23 przeszkol0nycb aktvwistów
szkolnych poprowadzl prace wraz. z dwom:i

Spodziewamy się,
zabraknie naszego

że w
koła

osiągnięć

i z przezw yc ' ę"i:enia trudności jakie oapotvkali na swej drodze, lecz - jak mówi poeta w!·

c:owy Lecz na laurach nie spoczniemy,
bo wiele pracy na nas czeka w Jedności silni Iść będzi<'mv
po lepsze Jutro dla Człowieka!

Minę~a ~~ gorą;zk~ przedst?pniowa. Skoń-1 tysiąc~mi zorganizowanej szkolnej młodzieży . , KOŁA TE BĘDĄ LEPSZE, ŻE ORGANIZA·

czyły się JUZ klasowki, odpow1edz1, odbyły s:ę
już nawet sesje i wszyscy wiedzą, jak wy-

drogą•l

sk iej - czytamy w deklaracji - z tradycjamł
walk · wyzwoleńczych ruchu robotn iczego" .
Omaw i ając zadan ia i rolę mlodz.ieży oeHa·
racja stwierdza . że w Pol5'C"e Ludowej zadania
i obowiązki całej młodzieży są wsJJólne. Dla·
tego przez współpracę z bratnimi organizacjami młodzieżowymi „Wici'" budują świadomie
jedność organiczną młodego pokolenia Polski.
Stefan Ignar - prezes ZM'vV „Wici", tak
mówi w wstępnym numerze czasopisma „Wi·
ci", pośw i ęconemu dwudziestoleciu organizacji i Zjazdowi:

przyszłym roku nie CJA SZKOLNA W ŁODZI BĘDZIE NADAL
K.
w żadnej szkole, że PRZODOWAC.

(Kz/

gląda

ORGAN'
K.C.
P. P. R.

Piszą ~o

nas z obozu

Międzyzdroje polożon
położone są na wyspie WoSamo miasto silnie ciąży ku morzu, nad
którego brzegiem rozpościera się piękna plaża. Tuż za nią zna;dują się domy wypoczynkowe różnych instytucji.
Gdy świeci słońce wybrzeże roi się od opalonych na czekoladowy kolor wczasowiczów
Gdy ;est pochmurno okoliczne wzgórki t las
rozbrzmiewa ;ą wesołym śpiewem.
Nasz obóz położony będzie w lesie tuż za
miastem. Piękny plac osłonięty ;est od strony
morza wykeotem, nad którym rosną strzeliste
sosny. Asfaltowe wstęgi dróg urywajq się bliMiędzyzdroje

łyń.

na wyspie Wołyń

są

Młodzież musi działać w atmosferze radosko obozu.
Na polanie, która będzie nas gościła roz- ści, w atmosferze zadowa}en1a z wykonane/
postartych zostanre dwadzieścia pięć namio- pracy.
Podstawowym elementem obozu będzie ratów ustawionych w podkowę. Wysoki maszt,
jako symbol ży dość.
przet:inający powale nieba,
umili nam
Piosenka i godziwa rozrywka
będzie siał pośrodku obozu.
cia obozu•vego,
Czas na obozie podzielony będzie na prace czas i pozwoli zadzierżgnąć węzły trwalei przy
dla odbudowy, wypoczynek, sport, samokształ jaźni.
Przyjeżdża;cie do nas kole*o"Jnki 1 ko/todzy.
cenie i wychowanie ideologiczne.
Celem ob0zu b 0 dzie przygotowanie §wia- Nasz adres: Międzyzdroie. O/Józ ~1lnd1:efy
domych obyrv alt'/1 k ra/LI. którzy wychowam w Zorganizowane/. Skrytka oocztowa Nr 4. .
zespo/P będq zdawać sobie sprawę ze swych
Zapisy przy jmujq Dzielnicowe Komftety
obowiązków.
Jedności w łodzi.
Jeżeli komu nie uśmiecha się trwniqca awa
naście godzin podróż pociqg!em, Illt'Ch przvr,._
pi sobie znaczek i nada się pocztq. Z-a czre,.,.
dni będzie na mf<'iscu. Przyjf'idżojcie do
Niestety liczba uczest- po słońce i radcść.
jechać wielu kolegów
ników jest ogrąniczona.
. P. S. Chcę zdradzić ieszc?e iednq l'1iemnin::
Chciałbym zaapelować jpszcze do opóznlaiedzenie zapewnimy Wam dnbr<'. n czvm rnjąc:vch sie Komltrtów .Jednnści o szvh~ze nad-1 wiadomił mnie komendant obozu, kol. R'·~·<>k
s:vł:J.nle list, gdyż pn:Pszkadza to w pracy.
S.
Wodnicki.

Przygotowanie do zlotu
Informacji o PRZYGOTOWANIACH ZLOTOWYCH udziela nam kol Miroński, komendant. łódzki Zlotu:
Zlot odbędzie się w dniach 22, 23 lipca.
wyjazd z Łodzi nastąpi 21. ?; t.odzi wyjeż
dża 900 osób. Jadą przede wszystkim przo·
downicy prac:v. :L poza tym aktywiści wszystkich organizacji modzit'żowych. Wy.jazd na.
Zlot należy traktowar iako pewne wyróżnie
nie za, dobrą prace. Obecnie odb:vwają sie
odvrawy dzit'lnicowe wvjt'".dźaiacych na Zlot
Na odpraOdbyło sit: już 6 takich odpraw.
wach tvch udzielam wy.iM:d~ają,cvm wvczer·
Uczymy sii:
pują.cych informacji o Zlocie.
także piosenek.
Z2inf!'re~ow11nie Zlot<>m jak i 7Jaz1em ,jP,st
t>lhrivmle. Na kołach już dziś przv1tntowt1 fr
się d?koraejc, którymi 'll<'sfaną ozdobione bu ·
dynki w okr„sle trwania .. Wiel~ich dni mloNa Zloł chciałoby
drleży" we Wrocławiu.
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·Wybieramy delegatów

na
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Zbliża się termin Kongresu Zjednoczenia- I odbędzie się w lokalu Zarządu t.ódzklel!o
wego. Obecnie weszliśmy w okres przygoto-· ZWlU - Pl. Zwycięstwa 13. a druga .w lowawczy. D?.iś odbywa się w lokalu OM TUR kału Dzit>lnicy PPR Sródmit>ścle Pra~e.
Został~ już zakończone na kołach wybory
(Tymienit>ckiego 5), pierwsza KONFERENCJA
WYBORCZA. Delegatów na Kongres wYbie- delegatów na te konferencje. Ogół~m weźmie udział w konferenc.iach pon:i.d !'iOO osób.
ra.~ą. Dzielnice. które wchodzą w skład okregu Prócz dele~atów wszystkich kół ore-aoi~<'yj.
'!9-go. a wit>c: Oórnn.. Górna Prawa. Górna nvcb uc„pstniczvĆ' w konfll'r""":ia('J. ""''fa r'tłon
I.ewa. Ruda Pab · PZPB Nr 1, PZPB Nr 2 kowie Drielnicowvch KomHl't,11\v Jl'd1'•~~ci.
Termin:v następu:vch konferencji wyborczych KonferP'lde w'·b'orą ogółem~~ 1„1~ ... „•ów. któ
są nastepul~ce· 29 czer;•<'a dla Okregu Nr 30 n:y będą reprez„ntować Lódż na Kongresie
i 3 lipca dla Okręru Nr Sl. Konferencja 1 2:,łednoczenlowym.

Kronika Kalisza!

ncyjne w liszu

Jak nas inf~rmuje pr:zydent miasta\ o~zy~zczeni~ basenu kąpielo~ego, umoc , mieści wszysiklch swych młodoclanycn
- tow. Bonu~Iak, w związku z wyczer n1enie. nawierzchni jezdni przy ul. Raj· lokatorów. Drugj z kolei Dom Dziecka
1
paniem kredytów na roboty interwen-1 kow~klej, oraz szereg robót zabezpie- 1 przy ul. 23 Stycznia zostanie wyremon·
cyjne w ' Kaliszu w tych dniach udała czemowych przy wałach i skarpach 1 towany kosztem 8 milionów złotych:,
1znajdzie w nim pomieszczenie 50 sie·
d rzecznych.
an
się do Wa-szaw' del O' •
Niezależnie od robót natury interwen rot. Prace budow]ane roznoczną się w
eoaCJa s 11 0,rzą u
Y
...
. . .
mleJski_:go, celem uzyskania dalszych cyjnej już w najbliższych dniach roz- najbliższych dniach. . "
Dzięki otrzymaniu miedzianej blacli~
kredytow .n~ . robc~y. interwencyjne w poczynają się, względni~ rozpoczęły się
był? _już podjąć I?race nad od:
można
po
przez
realizowane
naszym m1esc1e. _M1n1sterstwo Pracy u- prace budowlane
uszkodzone]
w1~zy rat1:1szoweJ,
budową
.
. 1Cled z1.a·ł y z arzą d u M"leJS
do po- szczego'lne ur
::;tosunkowało się pozytywnie
. I w· . t
.
,; d . ł '
ny
.
.
teza a
'': cza„1P z1a an wo1enr:yc 1.
trzeb samorządu m!ejsk1ego . w najnie zachęcała do zbliżania si ę do ratu~
_
.
go.
i
.
„
KOMU WINSZUJEMY
. w. ramach tych. robót otw~rty zosta- sza _ v,-ydawało się, że lada dzień
~11zsz1:n:1 czasie zostaną przyznane d~lSobota, 26 czerwca 1 1948 r.
1 oddany „do uzyt~u pu?ll,c~i;e&'o no s~adnie przechodniom na głowę. Zosta~
nie
mroboty
na
kre~ytyt
m1l1o~owe
sze
Dziś: Jana, Pawła
1
ktory. miescic się bę nie ona teraz doprowadzona do porząd-i
WY, . Dom Dz.~cka,
terwency]ne w Kallszu.
i nie będzie groźbą dla mieszka1i."
Stycznia.
23
ul.
przy
dzie
tl-·""
d
.
DYŻURY APTER
Roboty
· miasta
· 1· ku
· W nowym
· lrn zna1·a ą pomieszczenie
D omu D z1ec
e wszys l..lrn
prze
. d • t e bo b. e]ma
ale ozdobą nasŻego
ców,
1
t
.
k.
b
Dzi ś clyż llruje apteka mgr. Ptaszyn· · ~':''ę 01 s a spor owego_ przy .u,· opiekę sie:roty w wieku około lat 14.
u
sl~iPgo , ul. Kanonicka 8, tel. 14-87.
(Dz)
~ordecKJ~go, zapocząt~owan1e . robot Sieroty tę obecnie znajdują się wraz
- z małymi dziećmi w jedynyin Domu 11111111111111rn1111nm 1m!li'l11111111111111ni''lll11:1a111m •11111:111111mm1111rnJ11n111111111111111111n111111111111
z1~1:1nych T)ad urządzeniem ogrodu bo_

l

1

tamcznego przy Wałach Jagiellońskich, Dziecka, który z największą trudnośclą

TEATRY
C · ' ~ „, ·

1\

<l1ia 26 bm~ o godz. 19,45,
pod Oświęcimiem".

I e,m.
m
I
C

z

żqCiU

Partii

1

W Choczu, pow. Kalisz, działalność
naszej partii rozwija się żywo. w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba;
~
I{ I N A
120-tu„
członków wzrosła o przeszło
~
wyświcUają
„Sty:ow/·'
, ,\Vuln ość" i
z
jedną
jest
Gminny
Komitet
Obecnie
I
o~więz
więziennycn,
cel
sanacyjnych
0.świępod
„Dom
Hołuja
T.
Dramat
film produkcji amerykańskiej p. t.:
organizacyj.i
komórek
najsilniejszych
I
wydobył
śmierci
pawilonów
cimskich
teatrów
scenach
na
już
grany
cimiem"
„Casablanca".
„Bałtyk" _ film produkcji amcry- ltl'akowskich, warszawskich i. · poznail- Hołui nowego, wyzwolonego człowieka I nych na terenie powiatu kaliskiego.
skich ·wystawiony został ostatnio w - g~ó':nego bo~ate~~ s~tuki --:-· Jana. I W roku ?ieżącym Choc.z został W'J...
kańskiej p. t. ,.~h'j detektywi''.
Mow1ąc ą real1zacJI teJ sztuki w !la I bra~y pa o~rodek szko~emowy dla ak„
Teatrze Miejskim w Kaliszu. Jak wiewywołała duże zainte· ;~zym teatrze przyznać trzeba, że dz1ę-, tyw1stow, kilka lygodl.11 temu urucho.s
ta
sztuka
my,
W AZNIE.JSZE TELEFONY
resowanie krytyków i opinii publicznej ki wyjątkowo starannemu opracowaniu miono tu kurs partyjny, pod kierownł„
Komenda MO 16-62
Dobrze uczvnił nasz teatr kaliski. wv jej przez reżysera - tow. A. Alekse· ctwem tow. tok.: Sadłowskiego, Skol""
'Miejskie Pogotowie Ratunkowe i Straż
v,rłaśnie sztukę Hołuja. Nie go, przez umiejętne wykorzystanie sce· czyńskiego i Sobkowiaka. Na kurs
stawiając
Pożarna 21-77.
o takie czy inne kwalifiko- ny i pomysłowej dekoracji B. Mar- uczęszcza 65 słuchaczy.
ę
si
kusząc
Informacja telefoniczna (Biuro nu~
Na uwagę zasługuje też fakt wzoro„
merów), podawanie dokładnego C'7~su wanie walorów literackich tej sztuki, ·szalka oraz dzięki dobrej grze arty·
ani też nie czując się powołanym do s~ów. sztuka ta postawiła nasz te~tr :ia wej współpracy obu partii robotni„
12-11.
oceny poruszonych w niej problemów n.Jeos1ągalnym dotąd przezeń poziomie. czych; które już od kilku miesięcy kro„
Informacja pocztowa 14-07.
Wierzyć należy ,że publlcznosć ka- czą drogą ·wiodącą do jednoś~i organi„
społeczno-moralnych, podnieść musimy
Informacja kolejowa 10-51.
·l
'
J·edno: ,,Dom pod Oświęcimie w całeJ· liska, a szczególnie kaliski swiat pracy n1'czne1· .
d0datnle
wszystkie
odzwierciadla
pełni
czyn12,
nr
Administracja -- telefon
na codziennie od godz. 9-ej do 16-ej i ujemne przejawy życia z okresu _o- i młodzież, nie omieszka zobaczyć tej
.
statniej wojny. A przy tym z mroków interesującej sztuki.
w· soboty od J;:!odz. 9-ej do 13-ej.
!l llllmlll;llłlllllllll!ll ltll.,._lllll!llf911lt-llll-1111-llll-llłl-llll-1111-lllla:lmlldl!Blll!lllllllE-lllJ-lllJ-llll-llll-1111-llll-1111-lllł-lł
Ulica Legionów drzemie w cieniu l1p;
&
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Plaga ul. L.egionó w

ół dZ i I t Z

ć

regu uI e- ceny I;r.:~"::{g1.gon~k:w;:y:~;~ !:

hord niszczycieli w oltre•
taj najazdy
1u· .... ,„Jęta s '''\-d . 1
w p·rzel!\de :;,n·
•
d ·a
t
k
.. ·1 ' .
. D .
l" .
•
·
po1• zie czo· _Eie kwitn'ęcia
;:) „
u
zw1a.zku ze zb 1zaJącym się niem neJ 1 osc1 mą a, oce , so a o prania,
_ e_
.J y_c n drzew. _Codzienm
Spółdzielczości pragniemy powiedzieć jest to zasługą nie tylko ośrodków pro- ści życzymy- jej dalsŻego pomyślnego
,, tłum · ludzi obsiadywał I!py, rwąc
parę słów o spółdzielniach istniejących dukcyjnych, ale i spółdzielczości ka· rozwoju.
'(Dzj kw[a~ lipowy wraz z gałęzi i. Naj-i
w naszym mieście. Spółdzielnie prawie liskiej.
piękniej kwitnące drzewa stały okale"'
wyłącznie o charakterze spożywczym,
1 t.
. k"k
d t a
rynek kaliski w znacznie więk.zasilają
~ OW:· '
czone ~. o ar e o nagie
Ezym stopniu, niż miało to miejsce choCzy ~ w tym roku spotka Je podoh-"'
·
c.ażby przed rokiem, niż sklepy prywat
~
· t 1· d ·
Dnia 20 b. m. 22-letni Józęf Mosz- energicznej akcji ratunkowej tartak I' n los' W d · si
mański spowodował ciężkie uszkodze- spłonął doszczętnie wraz z maszynami„ . Y_ .• ·. - • Y a3e ę, ze a{, g yz na ·
.
ne.
Straty wyrządzone przez pożar obli- Jazd JUZ się rozpoczął. Zwracamy · na
.Na J?i~r~Nsze miejsce pod w~ględem nie ciała dwóch osób. Pokłół on nożem
W1elkosci 1 ~na~ze~1a wy:uwa, s·ię Pow· Henryka i Tadeusza Ka.pitułów. Bójka cza się na sumę około 6 milionów zł. to uwagę odpow:i.ednicn czynników.
Eze:hna S~ołdz1elnia ~pozywco;-v, która I miała miejsce we wsi Krokocice. Przy- Dochodzenie w toku.
Dnia 18 b. m. wybuchł pożar u ob. ,
po~iada dziś, 30 sklepo~ rozdz1elcz~ch. 1 czjmy zajścia nie ustalono. Stan pobi~ro~z pun!k~w sprzedazy. PSS ~naJ~u- tych jest groźny, znajdują się oni w Rybickiej Józ-efy, zam. we wsi Mogil-.
-·
-.
no, gm. Rososzyce, pastwą którego ł Zar - - .
.
j~ się '~ Kaliszu na~tęp_uJą~e społdz1el- _szpital~
padł dom mieszkalny. Ustalono, że po- . ząd Gminy Zborow. w Ty~adło
1!.:foszniafi z:kiego zatrzymano
nie spozd'wcze:, Społ~zie~nia. Ska!b.owżar spowodowany był przez nieostro±-j wie ogłasza przet~rg . n~eog~antczony,
r ""
ców - L, sklepow, Społdz1~ln1a ~ieJska
na. pi;-ace: mu~arsk1e, c1es1els~1e, stolar.
ność właścicielki:
-- 5 sklepów, Spółdzielnia Pa_nst~oDnia 19 b. m. wybucnł z nlewiaao-1 sI?e 1 dekarskie przy budowie budyn~
Pożary
w:ych Zakładów PrzemY_słu Dziew1a~W nocy z 19 na 20 czerwca z niewy- mych przyczyn pożar w zabudowaniach I kow. g~spodarczyc~ przy szkole w_ Jan
sk1ego. - 4 sklepy· P.o Jednym skl,:p1e
~
·sp_ółdz1elczym pos1adaJą pocztowcy I ko .iaśnionych dotychczas przyczyn wy- Jana Graczyka zam. w Mikulicach, gm. kowte l ~ela.zkow1e.
Szczegoły dotyczące zakresu prac, u·
. buchł pożar w bQdącym pod zarządem Kowale Pańskie pow. Turek.
.
leJarze.
zrs1rnć można w ~arządzie ~miny Zbo~
Yf ciągu maja s.półdzielcze placówki pa6.stwowym tartaku w Kole. Pomimo Straty Vlrynos~ą około 350 tys. 71 .
row w Tykadłowie w godzinach urzę•
w••
o chani.kterze spozywczym rozprowa•
dowycn.
dziły miedzy konsumentów artykułów
Oferty skłaa.ać należy w nieprzejwolnorynkowy~ł: i komercyjnych . rzystej kopercie zala:\rnwanej z nap!~ ·
·
na sumę 32 millony 350 tys. zł., arty1
kułów reglamentowanych - za 1 mil. SPRAWA KONF'IDENTA :LĄDOW- wniósł o odroczenie rozprawy celem sem „Oferta na prace przy budowiEi
rozszerzenia aktu oskarżenia. Sąd przy· budynków gospodarczych przy szkols
SKIEGO UJAWNIŁA NOWE
. .
496 tys. zL
w Jankowie i Żelazkowie" do Zarzadu
ZBRODNIE
Ważną rolę w zaopatrzeniu pośredchylił się do wnioski! prokuratora i roz gminy Zborów w terminie do dnia· 30
nim - poprzez punkty rozdzielcze odd
W dniu 22 b.m. Sąd Okręgowy w Ka· prawę odroczył
czerwca 1948. r. o godz. _10 rano. _
·
gry wa kaliska hurtownia „Społem".
f
t
z
liszu rozpatrywał powtórnie na skutek
as:rzęg!ł się praw<? wy~o:;n? erenta,.
.
Hur townia „Społem" stanowi bardzo
1 KONFIDENT PIETRZAK
ograniczenia .ora~ un1ewazn1enia prze·
szeroki i sprawnie działający kanał wniesionej kasacji sprawę skazanego na
Głośna · swego czasu sprawa skazane· targu bez podania powodu.
w dostawie arykułów przemysłowych karę śmierci konfidenta gestapo LądowOtwarcie ofert :past!lPl w Ciniu 30. 6,
go na śmierć konfidenta Pietrzaka J6na wieś i odwrotnie - wiejskich do skiego Józera.
będąc na usługaith ge· 1948 r. o godz. ·11-ej.
Jak w. swoim czasie donosiliśmy za zefa, który miasta. Obecnie hurtownia „Społem''
Zarząa gminy Zborow wysyła artykuły przemysłowe na ~ieś zbrodniczą współpracę z kaJ;isklm ge- stapo - wcisnął · się do. tajnej organi_ .
.
.
kaliską ~a łączną sumę ponad 1 m1l1on
86-kal
zł. miesręczn.i.e. Jej zasługą jest, że na stapo Lądowsk1 został ~kazany przez zacji pod1liemnej, by tym łatwiej wywieś kaliską dotarły materiały atrak- Sąd Okręgowy w Kal iszu na karę dać w ręce niemieckie dziesiątki Pola· Zl?lh'> :r·i:tX\'.}':mf'it'.&:;:Rfa:@~rnnm:re'n':'I?\YS'.m'.f~
cy jne i kurantowe, które doty~hczas nie 1 śmierci„ Po uchyleniu tego wyroku ków, znajdzie się po~t6rnie na wokan·
zawsze dochodziły d~ rąk t_Ych c~ł~pów µrzez Sąd Najwyższy, w czasie powtór dzie sądowej na skutelt wniesionej przez
którzy ty~h artykułow na1bardzie3 po- nego rozpatrywania sprawy t:ądowskie Pietrzaka kasacji. Tym razem sprawa
r
• . b „wspo'ł pracovm1"k a " Nollt-ego rozpairyk i·
.
trzebowali.
jeśli w osfatnicn miesiącacn na ryn go wyszły na Jaw n~we o o 1cznosc1 o
1
t-;1 "'
ku kaliskim pojawiły się w dostatecz- ciążające, na skutek czego prokurator wana będzie w Poznanil.u.
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TEATRJI'

Wójci nadal ro wadzi

TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Dziś o godz. 19-ej arcydzieło Szekspira
„OTELLO''.
W niedzielę, dnia :27-go 1 we wtorek, dnia
29 bm., o godz. 12,15 „Poranek Piosenki, Pieśnii Tańca" z udziałem I. Hryniewieckiej, M.
Miedzińskiej 1 A. Stlalawskiego.
, TEATR POWSZECHNY
. ·~ . .
Dzi§ : o godz. 19-ej farsa francuska z
XV-go "'w reku „Mistrz Piotr Patbelio" · or.az
„Gl.(zegorz Dyndała" Moliera.
. „BAGATELA" Pl otrkowska 94.
-'ił-.
. Teatr
20-ej koniec
Dziś i codziennie o godz.
przedst. 22-ga znakÓmita komedia Ludwika
Verneuill'a pt.
„MUSISZ BYC MOJĄ"
gtównej i w reżyserii Kazim. Szuberta,
w pozostałych rolach: Jadwiga Baronówna,
}Ianna Bielicka, Kazimierz Dejunowicz 1 Igor
Smiałowski. Przy fortepianie prof. Tadeusz
Markowski. Dekoracje Marian Stępień.
Kasa czynna przęz cały dzień: tel. 272-70.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNlA"
Piotrkowska 243
Dziś 1 cod~ o godz. 19,1$ „ROSE-MARIĘ''
romantyczna operetka w 'T obruacb Otto Heibacba. Udział bierze 60 osób. - Chór
- Balet - Orkiestra. Bilety wcześniej do nabycia w · Spółdzteln! Artystów - Plastyków Piotrkowska 102, a od godz. 17-ej w kasie
teatrtt. W niedzielę kasa teatm czynna od
qodz. 11:
Letni teatr „OSA", ul. Zachodnia 43, tel. 140-09
Godz. 19,45 otwarcie teatru letniego ! premiera rewiomontażu pt. .: W ogrodzie przy po.
rod~ie" z udziałem całego zespołu.
Teatr ,,SYRENA'' Traugutta 1
Balet Zizi Halamy, zapowiada T. Bocheń
ski, pocz. o godz. 19,30, kasa czynna od godz.
10-1.3 i od 16-ej.
KOMUNIKAT
Teatr Kultłełek RTPD w Łodzi ul. Nawrot
27, podaje do wiadomości, że w niedzielę, dnia
27 czerwca o godz. 12 wystawiona będzie, o.Si~atnl raz w tYm roku szkolnym, sztuka pt.
„pinokio" - bajka o chłopczyku z drewna _:
według Collodiego, w opracowaniu Aleksandra Maliszewskiego.
W miesiącu lipcu 1 sierpniu teatr · będzie
nieczynny.
Dyrekcja Teatru
3826k
FILHARMONIA KO~CZY SEZON
Ze względu na zakończenie sezonu koncert
piątkowy został przełożony na środę dnia 30
czerwca 1948 r. godz. 20. Solistą koncertu bę
dzie STANISŁAW SZPINALSKI. Dyryguje
ZDZISŁAW GÓRZYŃSKI. W programie Dvo
raka symfonia „Z Nowego Swiata" Qraz koncert. fortepianowy kompozytora amerykań
skiego Gershwina. Rewelacyjny program koncertu oraz osoby wykonawców wzbudziły zro
zumiałe zainteresowanie. Pozostałe bilety do
nabyc'a ~ kasie Filharmonii w godz. 10-13.

w

ron

6'1NA
ADRIA - „Wilki Morskie", godz. 18,30, 20,30;
w niedz. 16.30.
d
BAJKA - „Czarodziejskie Ziarno",
go z.
18, 20, w niedz. 16.
BAŁTYK -',.Zaq11hirme dni", godz. 16, 18 "'';
21; w niedz."13,30.
GDiNIA-„Proirram AktualnnśCJ Kraj. I Zagr
Nr 18", godz. li, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
20 , 21.
HEL _ „Nowe pokolenie", godz. 15 ,30 , 18 ,
20,30; w ni.edz. 13 ·
MUZA - „Pani Miniver", godz. 18, 20; w
'
·
· d 16
.
nie z.
„Rosanna siedmiu \c~!ężyc6w"
POLONIA godz. 16. 18.30, 21. n'.edź. 13.30.
PRZEDWIOŚNIE - „Bitwa o szyny", godz. 18,
20; w niedz. 16.
ROBOTNIK - „Nauczyc'.elka bawi się", godz.
· d 15
17 19 21
' , ; w me z. .
ROMA - „Timur i jego drużyna", godz. 18,
20; w niedz„16.
REKORD - „Rywal Jego Królewskiej Mości",
godz. 18,30, 20,30; w niedz. 16,30:
STYLOWY . _ „Mściwy Jastrząb", godz. 16,
18 ,30 , 21 ; w n!edz. 13 ,30 .
ŚWIT - „Stalowe Serca", godz. 18,30 20,30; w
niedz. 16,30.
„ M k
a syma"
TATRY - (w ogro d zi e) - Mł o d osc
" , g od z. 17, 19 , 21 ;
·
t anc:zy
i a
TĘCZ. A - „B e l't
.
w niedz. 15.
„
d
„
1
19
7
, " ; w
WISŁA - „Casab1anca , go .z. 1 ,
.
niedz. 15.
WŁÓKN'lARZ ...... „Gasnący Płomleń", godz
15 30. l8, 20 30; w n1erl7 13.
WOLNOSC - „Zagubione dni'', godz. I~. 17,30

w ruedz.

12,30.
„Życrie Emila Zoli", godz. 16,
ZACHĘTA 18,30, 21;. w nie d z. 13,30.
20;

Kino „TATRY"
Dziś premiera!

„Młodość

Maksyma"

F:Im o walce robotników rosyjskich
z caratem. W ·rolach głównych:

B. Crlrkow, S. Kajukow

D-019841 /
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druźy11owo t(umfował

f.rz ee 1 zespół

Perss n

. pols~<i -

Trzed etap wyści I ski i Vaverka (CSR). następnie Motyka, Ma di '4) Polska I - 11 :11 :43, 5) Polska II - 11 ·14..20,
SŁU~K (ob.sł. wł.). (Węgry). Keberle (CSR) i Rydmark (Szwecja). i 6) Węgry - Il :25:07.
gu ,.Tour de Pologne" na traeie Gdynia
Klasyfikacja drużyn państwowych po trzech
indywidualnej zwyciężył
W klasyfikacji
Słupsk 110 km zakończył się wielką niespodzi
W klasyfikacji drużynowej etap ten w trzecim ttap ie Pearsson przed Wyględą. Pie etapach: 1) Polska I ~ 49·48:26 godz., 2) Pol"anką.
ska II - 50:03:51, 3) Szwecja - 50:12:06,
wyg.rala drużynd polska lll. Mimo zdekomple traszewskim, Ols.z ewskim i Vaverką (CSR) towania już w pierwszym etapie, pr'ii'Z wyco- wszyscy w ez.asie 3:42:35 goQ.z.; 6) Napierała 4) Polska III - 50:56:28, 5) CSR 51 :14:29 i 6)
fanie . się. Kuderta zawodnicy jej: Olszewski, 3:42:36, 7) Wójcik 3:42:36, 8) Motyka 3:42:38, Węgry - 52:03:59.
W klasyfikacji indywidualnej po trzech
Motyka i Wyględa wpadli na metę w czo/ów- 9) Madi (Węgry), 10) Keberle (CSR} 3:42:41 ;
etapach prowadzi Wójcik - !6:3412 przed
ce, w rezultacie czego Polska III zwyciężyła 11) Rydmark (Szwecja} 3:42:42.
Klasyfikacja drużypowa trzeciego etapu: Pearssonem (Szw.ecja) - 16:35 :08, Rydmarkiem
drużynowo w trzecim etapie.
16:36:59,
przejecha- I) Polska IIJ - 11:07:48 godz., 2) Czechosło- (Szwecja) - 16:35:15, Kapiakielll Przed
16:3!":14. Dalsze miejsca zaj11 :10:08 Wrzesińsk i m 11 :08 :41, 3) Szwecja niem · połowy trasy wacja mują: 6) Napierała, 7) P~traszewski, 8) Sto·
· składała
czołówka
larczyk, 9) Keberle (CSR).
się z 19 zawodniWyścig ukończyło 50 zawodników. Wycoków, wśród których
fali się1 Wandor - po przejechaniu 14 km •
•
znajdowali się 4 Cze. KATdWICE. (obsl. wł.). _ Wczorai· w Ka- z powodu wrzodu, oraz Rogalski.
Szwedów
4
chów,
2
Karl660na),
(bez
oraz 9 ~o- towicach odbył się mecz o mi-strzostwo ligi
Węgrów
laków, mając nad po pomiędzy AKS-em a łódzkim 'fidzewem. Nierywalami znaczne zwycięstwo 1 :O odnieśli gospodarze.
ri:ostałymi
ok. 1 km przewagi.
prowadziła
Trasa
po dobrych przeważ
nie drogach, jednak
wyściga
się
miej'Scami prace przy
Dokoła Polski
wyścigu
etapach
dwóch
Po
naprawie nawierzchni
do jazdy wycofało się z wyścigu między innymi dwóch
zmuszały
Gabrych (Odzież} i Leśkiewicz (Ołodzian:
Wójcik
brzegiem szosy, co powodowało liczne przebi- .dzież), który miał kraksę i poważ.nie się pocia gum. Tuż z.a Lemborkiem zderzyła się gru- turbował.
pa kolarzy: Szwed Karlsson, Widevall, Kapiak ,
Mich, Komorniczak, . Czech Puklicky oraz Wę
gier Stalay. Wszyscy mimo pokaleczenia kontynuowali . wyścig, którego tempo przy silnym
odbył
Witkowicach
W
wietrze wynosiło ok. 30 km na godzinę.
mecz
międzypaństwowy
się
Na ulice Słupska wpadła równocześnie gru
lekkoatletyczny kobiet Polpa 20 kolarzy z Kapiakiem na czele, który
Czechosłowacja. Zwyska miał 100 m przewagi nad pozostałymi. Nie5tety. 1derzył się on ze Stolarczykiem, co spowocięstwo 50 : 39 punktów oddowało scentre>wanie koła i Kapiak dojechał
niosły Czeszki. Z uzyskanych
na metę na 15 miejscu. Etap ten wygrał, zwy\ 'W wyników zasługuje między in'Na drugim etapie Olsztyn - Gdynia kola·
Szwed Pearsson.
cięzca pierwszego etapu ·""·'" .Nnymi na wyróżnienie wynik rzy dziesiątkowały gumy. Takich pechowców
który dokończył etap na pożyczonym od Karls
było b. wielu, a między nimi znależh się rówsona .rowerze . . O pól kola za nim przybyli:
w sko- nież łodzian i e.
Vlvqlęda i Pietraszewski, a na-stępnie Ols7ew-

l

AKs wI•dze'w •o
1

Gabrych i Leśkiewicz
wv cofali

Polki

słabsze

z

•

od Czeszek

•• );~!t'i,l~;i ~o:z;:n~1 ~.~;a!~wej

Nie dadza;

Włókniarze przygotowu?ą s·ę

się zjeść

w kaszy
zw:ązków

do Ogólnopo's!cfch lgrz ysk

Zawodowych

i wschód się rusza. Specjalną radością napa- ·
wa tow. Let>zewskiego Białystok, gdzie rozwija się już bardzo pomyślnie wśród włókniat'l!'Y
królowa wszystkich sportów - lekkoatletyk-a.
NOWY SUKCES
Rozmowę naszą przerywa telefon.
~ Hallo, mówi Częstochowa!
Wieści są pomyślne. Częstochowa melduje,
szczegółów, dotyczących przygotowań włók rownika Wydziału, tow. Leszewskiego, zasta· że KS Sl<;ra zfuzjował się z Victorią. A więc
., I
.
niarzy do igrzysk. eliminacyjnych udziela jemy przy „sztabowej mapie", na której gę- nowy sukces.
Przechodzimy jednak do czekaiących nas
nam kierownik Wydziału Wychowania Fi- sto zaznaczone są siedziby klubów włókiennizycznego i Sport!! przy Zarządzie Głównym czych w Polsce. Najwięcej jest ich na zacho- igrzysk eliminacyjnych .w!ókniarzy ..
- Jak się przeds.taw1aią zgło-szema1 - py·
Związku Zawodowego Włókniarzy, tow. Le-, dzie, tam oczvwiści e, gdzie najbardziej mamy
Ale tamy tow. Lesiewsk:ego. O
· rozwin'ętv orz<'mY<ł wlńk ; enniczy. szewski.
ELIMINACJE Ł DZKił!
łódzkich wezmą udział włók.
- W zawodach
LOZB
1· · I
D • I
:iiarze z całej Pol-ski. Zgłoszeń mamy już 1600.
w
O •C IO Dll
Z•a
'Pocieszającym objawem jest to, że w dv·
ł
scyplinach , na ogół u nas zaniedbanych, jak
na przykład lekkoatletyce, mamy dużo ?gło1. Wyznacza się delegatów Wydz. Sportowego 2. Wydział Sportowy zezwala W.Z.K.S. Tęcza szeń. 203 mężczyzn i 103 kobiety. Bardzo du·
·na wyjazd do Nowej Soli celem rozeqrania żo zgłoszeń mamy również do gier sportona następujące zawody:
dwóch towarzyskich zawodów i. W. Z. K. S. wych. Do rozgrywek w koszykówce mE?kiej
w dniu 26. 6. br. o godz. 19 KS Wima stanie 15 zespołów, żeńskiej - 6. W siatkówOdra w dniach 27 i 29 czerwca rn.
KS Energetyka - ob. Klimczak.
w dniu 26. 6. b'r. o godz. 18 KS ·zryw (Pa- 3. Podaje się do wiadomości zweryfihlwaną ce. męskiej walczyć będzi~ 18 zespołów, w
13.
J żeńs-kiej bianice) ~ KS Odzież w Pabianicach tabelkę pierwszej i drugiej rundy o drużyb
W szczypiorniaku męskim mam-, zgłoszo·
I
o . Krysiak.
nowe mistrzostwo Okręgu klasy B grupy II nych 5 drużyn, w żeń-skim - 4, w pływaniu
w dhiu I. 7. br. o godz. 18 KS rkape weźmie udział 84 mężczyzn I 36 niewiast, w
(Rezerwa klasy A}:
KS Gwardia - ob. Kuczkowski.
boksie 96 - z.a.wodników, w kolarstwie n~ 100
I RUNDA
km startować będzię, 26 włókniarzy, a na ~
stos zwyc
punktów
ŁKS n
Zryw
Cone<>rdia
km - 30. Do turnieju ten\>owego zgłoszono
II Łódź
m
12 tenisistów.
10:22
2:2
10:6
0:16
-:Concordia II
PIŁKARSKIE KŁOPOTY
16 16
22
O 16
-:16:0
Zryw II (Łódź)
- Nai'wi=-e1· i·ednak kłopotu - mówi tow.
:
: ·
:
..,22:10
2:2
-:16:0
6:10
ŁKS {I
Leszewski - mamy z piłkarzami.
- Aby wyłowić qodną reprezentację na
II RUNDA ·
Igrzyska Związków Zawodowych w Wan;zasi.ot! . zwyc.
punktów
ŁKS II
Zryw
Concordia
wie, musimy przeprowadzić eliminacje między
II Łódź
Ir
22 reprezentacjami naszych sportowych ośrod32:0
4:0
16:0
16:0
- :.Concordia II · ·
0 16
ków. W ciągu 3 dni nie sposób byłoby tego
9:23
2:2
9:7
-:Zryw ill (Łódź)
dokonać, zarządziliśl)lv w i ęc, aby do 4 lipca
7:25
0:4
-:7:9
0:16
ŁKS II
rozegrały z sobą spotkania reprezentaci'e Lu(Piotrków).
Ostatni układ tabeli przedstaw. ia się na-1
bania i Jeleniej Góry, Nowe1· Rurlv i Bielskil,
-.....
4. Następne posiP-dzenie Wydziału Sportowego Zgierza i Dziewiarzv łódzkich. Pab:anic
stępująca·
I Ka·
·
odbedzie się dnia 30. 6, 1948 r. w , lokalu li'sza, Zydowina i Zielonej Góry, Wroda.wia
pkt. stos . .,;wyc.
. G.
. K .
ŁOZB.
42:22
6:2
Concordia II (Piotrk.}
ory. Łodzi I i Tomaszowa, OMZ
Zryw II (Łódź}
4 ,4
5. ' Rezerwuje się terminv tj . 22 , 23 , 24 i 25 lip- 1 am1enne1
25 , 39
Prudnika i Krosna. Zwydezcv tvch epot.lcań
ca na Igrzyska Włókni arzy,
29:35
2:6
ŁKS H
rm<>graią ie~ZC?e mecze PlirniT'lacvjnf' z eoti<l
Przewodniczący: r-> M. Tyl.
M i6trzostwo II grupy (Rezerwy klasy A)
tak, że dn Łodzi przyjedzie tylko 8 najlep·
Sekretarz: (-:-) A . Kłimc:zok.
na rok 1947-48 zdobył KS „Concordia" II
szych rlru?yn.
Mecze piłkarskie I eliminacje bobu·
skie będziemy przeprowadzali na prowmcjt a
· O · U§ q§ZqDlq
więc w Aleksandrowie, Zqierzu. Pabianicach t
,
, Pr0giam na , s<>bołę 26 ·czerwca 1948 roku . gi!ię „Swięta . Morza'' - pogadanka E. An- ·Tomaszowie, w Łodzi . odbędą
się tylko finały
k
d · ·
t 1 ·
12 .04 Dziennik . . 12.75 Mozart. 12.45 „Wies drzejaka, Prezesa Zarz Okr. Łódzkiego Ligi
0
przed mikrofonem". 13 OO Koncert rozrywko- Morskiej. 19.30 (Ł) Muzyka lekka (płyty). 19.45 w ~ ~ )Urn mu igrzys ·
KASZY włókZJESC W szanse
SfĘtowarzyszu,
. t poez11„ o p racy" · 19"50 T ranssymfont'cz- (Ł) „ p·ięc:• mmu
ska . mu"yka
wy. 13.45 Jug. osło""an·
ocen iacie,
Jak DADZĄ
- NIE
·~
~·
na. 14.30 (ŁJ Z dzis~ejszej prasy. 14.35 (Ł) Kwa misja z Kopenhagi meczu pHkar>kiego Dania n!arzy w Igrzyskach Ogólnvch w Warszawie?
Polska 20 45 „Najpiękniejsze arie kolora- _ pytamy naszego rozmówcy.
drans wiedeńskiej muzyki ludowej (płyty) . _ Poważne szanse mamy w boksie, później
14.50 IŁ) „Tegoroczne kolonie dla dzieci l mło turowe" w wyk. Ady Sari. 21.05 Dziennik.
dzieży". 15.00 (Ł) Komunikaty. 15.10 (Ł) Pieśni 21.35 Audycja Mickiewiczowska. 22.05 Muzy- w zapasach. Dobr_ą lokatę powinniśmy równ'.eż
i arie. 15.30 .,Dzieńdobry czy dobranoc:'' - ka taneczna. 22 45 (Ł) Koncert życzeń (cz.n wywalczyć w lekkiej atletyce i w S'pOrtach
słuc:howit1ko dla· dzieci młodszych. 16.00 Dzien 22.58 IŁ) Omów. proqr .. lok . na jutro. 23.00 "ffintory-z:ow-anych. a ściślej mówiąc w moto·
nik. 16.30 Kwadran! lekkiej muzyki fortenia- Ostatnie wiadomości. 23 10 Sprawl')1danie z IV cvkl'źmi e, dzięki udziałowi DKS-u ale i w !nnowej. 16.45 „Pr~ sobocie po robocie''. 18.05 etapu wyścigu kolarskieqo do~koła PolskL nvch dziedzinach nie damy s \ ę zi eść w kaszy
„Melodie świata". 18.30 (Ł) „Szczęśl'wy Ibra- 23 .20 Próqram na jutro 2~ .30 Muzyka tanecz- - kończy z uśt"l i e<:hem tow. Leszewski.
Pra<lOwi_tym włQ..knia.aom życzymy sukce·
· him" - słuchowisk9 rozrywkowe. 18.50 „Buł- 1na. 24.00 (Ł) Koncert życEeń (cz. II). 0.30
.acz.J
66wJ .I a-aria pnemawia do l'oleki''• 19.20 (Ł) „W wi- _(Ł) Za,ko*~-~ie auc!Y.cji i Hymn.
W sierpniu 19-22, odbędą się w War- Wydział Wychowania Fizycznego ·i Sport1'
przy Zarządzie Głównym Związku Zawoszawie Ogólnopolskie Igrzyska Sportowe
Do tej wielkiej ·aowego Włókn:arzy. z wyżyn V piętra przy
Związków Zawodowych.
imprezy trwają już przygotowania we ul. Strzeleckiej przeniósł się na ulicę Sienkiewszystkich ośrodkach. Włókniarze przygo- wicza 13, o p;ętro niżej, ale bynajmnie'j nie
towują się w związku z tym do igrzysk eli- obniżył swego poziomu, jeśli chodzi o zapał
minacyjnych, które wyznaczone zostały na i prace w kierunku umasowienia sportu wśród
22-25 lipca i odbędą się w łodii. Bliższych n11jszerszych warstw swych pracowników. Kie-I
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