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rzyviileje dla·Niemiec ·i Jap·
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Marshall dyktuje swoim wasalom upokarzajqce
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sprawie warunków „pomocy". Stany Zjednoc:z:o
ne wolały pomówić ze swoimi protegowanymi
sam na sam, ponieważ ta metoda gwarantowała im większą ustępliwość ze strony petentów
oraz lepszą możliwość narzucania im lichwiarraz p'.erwszy sprecyzował swój plan ,',pomecy" kich warunków".
NOWY JO~!C P~. Wt.zw. „umowach dwustronnych", które Waszyng„Izwiestia" wskazują na nierówną pozycję
ton . che~ narzucie .panstwom marshallowskim, rząd amerykański nalega na w znanym przemówieniu wygłoszonym na uniHarvarda. Podkreślił on wówczas, USA i 16 państw europejski:h, podc;::as gdy
najbardziej wersytecie
udz1ele~1e. wszystkun terenom okupowanym klauzuli narodu
że St. Zjednoczone udzielą zbiorowej pomocy państwa te zobowiązują się w dwustronnych
uprzyw1leJowanego.
umowach do bezwzględnego wykonania w51LYst
w or!łanizacji państw europejskich.
kich narzuconych im warunków i to w okresie
pisze
pokazała
jednak
„Rzeczyw'.stość
zachodniej
Europy
państwami
16-ma
z
obecn'e
dol
wszystkim
przede
to
Odnosi się
Niemiec Korei południowej i Japonii. w ramach pomocy marshallowskiej, „Izwiestia" driennik - że ·usA zastosowały wszelkie środ . przewyższającym nawet o 1 rok czas trwania
Sześć p~ilstw _ Wielka Brytania, Fran przypominają, ~e Marshall nie wspom.niał zu- ki, aby nle dopuścić dn jakiego.kolwiek zbto- pomocy amerykańskiej, to yankesl nie zobowlą
wl:!d-ullalnmy•cmh_u;m„o•w•a.c.;hm,mkii.1e~d;y-.;p:110-r•o•w•eg_o_wys„.t.;.ąip~i.en..i1a;..1m6•p•an•' s•t•w-e•u•ro.ipi.e.lj.sk•i•c•haw-1z•u•jąms•l•ę•d•o-n•l•cz•eg•o•._ _ _ _ _ _ _ _ __
. 1. Da- p_e.łn;._1memo•tiiinmd~y
I d"ia, .rN orweg1a
. Włoch y, I ran
•
CJa,

byłych

warunki pomocy· dla

r.ia - zgodziły się na spełnienie· żądań
Stanów Zjednoczonych odnośnie Niemiec i Korei. Jednakże Wielka Brytania nie chce narazić się Australii i Nowej Zelandii, ponieważ przyznanie Japonii klauzuli narodu najbardziej
uprzywilejowanego stworzyłoby znowu
możliwość zarzuceniam wszystkich ryn
ków Dalekiego Wschodu tanimi produktami japońskimi, jak to miało miej
sce przed wojną.
Również Chiny sprzeciwiają się zde
cydowanie µdzieleniu Japonii s-pecjalnych przywilejów handlowych.
W ten spoŚób dążenie Stanów Zjednoczonych do gospodarczęgo „usamodzielnienia" Japonii natrafia na po)l'a"'i:_ne trudności.

MOSKWA I?A'P. Nawiązując do dwustronnych41 umów, które st. Zjednoczone e:awierają
..._.,..,._____________,.,.,,..,-- - - -..
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PARYŻ PAP. - W kołach polityC'mych ?Oda
Je się, że rząd francuski przedstawił Londynow.i i Waszyngtonowi swe stanow'sko w sprawie Eerlina. Rząd francuski - jak ·podają miał domagać się rozwiąq;an'a problemu Berlina na podstawie porozumienia 4--::h mocarstw.
Na pos:edzeniu Rady Ministrów - jak donoszą
dzienn'ki - Bidault wypowiedział się za „trwa
ły'Ql rozw'ązaniem problemu berlińsk'ego przez
4 wielkie mocarstwa.
W kołach d·ziennikarskich wyraża się wątpi'
waść, czy ewentualna inicjatywa francuska w
Spraw·e Berlina zostanie przyjęta przez Anglosasów. Krok m'nistra Bidault uważa s i ę za oblicrony na uspokojenie francuskiej oplni1 publiczn;ej,

napaslników
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Finlandii
w
parlamentu
do
Wybory
- sta:e przy urnach
obywateli f
Dwa m'liony i czterysta
tysięcy

ńsk~ch

'wyborów stanęły następujące partie: Związ~
Demokratyczny Narodu Fińskiego, w któregd
skład wchodzi Komunistyczna Partia Finlan·
dii, Socjąlistyczna Partia Jedności, Demokra•
tyczny Związek Kobiet, DemoJnatyczny Zwią·
zek Młodzieży.
Poza blokiem partii demokratycznych od·
dzielną listę wystawiły: partia Socjaldemokratyczna, Narodowo-koalicyjna, Narodowo-postę
nowa, Związe'k Agrariuszy, Szwedzka Partia
Narodowa i szereg mniejszych ugrupowań.
Partie te występują oddzielnie, ale w pewnych
niektóre partie burżua~yjne łą<:7ą
okręgach
się we wspólnym bloku wyborczym.
w· (lbecnym-"Pa'rlamai.cie fińskim partia
BERLIN PAP. W Hamburgu rozpoczęły się sterstwo pracy okręgu ireńsko-westfals.k..iego Socjaldemokratyczna ma 50 posłów, Związek
49, ZW'.ią,·
podało do wiadomości, że pracodawcy muszą Demokratyczny Narodu Fińskiego mas'>We redukcje robotników. Szereg przedsię przeprowadzić redukcję robotników wskutek zek Agrąriuszy . - 49, partia Narodowo-koali•
b'orców oświadczyło robotnikom, że mogą zobraku pieniędzy. ,Analoqicma sytuacja panu- cyjna - . 28, Szwedzka Partia Narodowa - 15
9 posłó;w.
j N;uodow~·postępowa st.ać z .~owrotem p~zyjęci do pra~y pod war~n je w innych okręgach Niemiec zachodnich.
k1em, ze zgode:ą si~ pobierać 1edną trzecią
swych dotychczasowych zarobków. Jak podaje
agencja ADN z Frankfurtu, członkowie ludowej partii w Cassel w strefie amerykańskiej
W dniu 1 stycznia 1948 r. ludność FinlanHELSINKI (PAP). - W czwartek 1 lipca
rozpoczęły się w Finlandii wybory do parła- dii liczyła 4.112 tys. osób, z czego prawo głomentu fiń5kiego. Głosowanie trwa od 10-tej su ma ok. 2,4 miliona obywateli. Finlandia zorano d-0 8-ej wieczorem w 'liniach 1 i 2 lipca. stała podzielona na 15 okręgów wyborczych,
Parlament fiński jest jednoizbowy i liczy obejmującycli 1.500 komisji wyborczych. Każ200 posłów. Prawo głosu mają mężczyżni i ko· dy okręg wybiera od 8 do 32 posłów. Jedynie
okręg alandzki wybiera 1 posła. Do obecnych
biety, którzy przekroczyli 21 rok życia.
--------------------------------------

Chaos i zamieszanie wBizonii
110 Wł!rowa.dz

n'u- ,,waJut marstiallowskie „

złożyli oświadczenie, w którym przyzn.-,ą, że
na skutek reformy walutowej r.(>botnlcy z<>stali
pazbawient możności wykupienia swoich przy.
ddałów żywnościowych oraz uregulowania kio
mornego. Tym nie mniej .rada gospodarcza
zniosła system sztywnych cen pewnych towarów. Rada gospodarcza oświadczyła równacześnie, że nie podejmie się obrony robotn!ków
i pracowników um?słowych przed zwolnieniem ich 11: pracy W okręgu reńsko-westfal.skim w brytyjsk'ej strefie okupacyjnej wprowadza się w wielu zakładach na skajek refor
my walutowej skrócony dtień pracy. Mini-

Jedenastu „premierów" Claya

ma

OpraCOWaĆ „konstytucję

. FRANKFUR'I' PAP. -Na posiedzeniu czwart
kowym gen. Clay zapoiz:nał 11 premierów prowincji zachodnich Niemiec z zadaniami konstytuanty. Ma ona wypracować konstytucję
państwa zachl>dnio-niemleckiego opartą, na tst
nieniu rządu centralnego przy równoczesnym
za.gwarantowaniu praw poszczególnych krajów.
W rae1e zatwierdzenia projektu konstytu-::ji
przez szefów zarządów wojs)rnwych 3-ch stref
'zachodnich Niemiec. będzie on przekazany do

•

Now.e propozyc1e Bernadołłe'a
•

w spraw e uregulowania zati rgu

palestyńskiego

odrzucone przez Arabów

I

niemieckq"

referendum ludowego, przeprowadzanego w
każdym kraju. Konstytucja wejde:ie w życie po
ratyfikowaniu jej przez przynajmniej dwie
trzecie krajów.
Statut okupacyjny, r~ulujący stosunki ~„
między zarządami wojskowymi mocarstw zachodnich, a krajami niemie-::kim!, przewiduje
przekazanie w ręce niemieckie władcy ustawo
dawceej, administracyjnej i sądowniczej. Wła
dze okupacyjne zastrzegają sobie kierownictwo
lub przynajmniej konll'olę nad handlem zagra
nlcznym państwa zachodnl-0-niemieckieg.o, kon
odszkodotrolę nad kopalniami Zagł. Ruhry,
wan'aml, potenc:jałem przemysłu, demllitiłTyza-·
cją itp. oraz kontrolę nad stosowaniem nowej
konstytucji.

Alban:a solidaryzufe

s:ę
Agencja Reutera donos1
LONDYN . PAP. Agencja Reutera donosi,! przez ONZ.
z rezolucr·ą Br'ura
Dzie~nlk „Al. Misri_" ?:?macza, ~e ~kład arab z Ammanu-, że premier Transjordanii Tewfi.k
ukazujący się w Kairze,
,
k 'u w Palest nie sko - zydowsk1ego komitetu arb1tra'Z..awego zo Abdulhuda Pasza oświadczył, ż„ Arabowie odł 'ł
Al M ' „.
1 po OJ
d " d
'k p
Dzi
MOSKWA PAP
Y 'I stałby ustalony po zasadniczym przyjęciu pia- rzucili propozycje poko;owe, wysunięte przez
.
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cza poza tym, że plan był inspirowany przez ślił, że Arabowie nie mógą przyjąc propozy- stycznej „Basz.klml'' opublikował pełny tekst
erna 0 e a a · 1 1 z 0
czynniki brytyjskie i amerykańskie i że ni• ćji Bernadotte'a, ponieważ przewidują one ist- rezoluc)i Biura Informacyjnego w sprawie Ju.
.
.
.
skim męzom stanu.
gosłowiańsklej Partli Komunistycznej.
nienie niezalefi:neg-o państwa żydowskiego.
Plan ten według dz1enmka eg1psk1eg-o, prze jest on odpowiedni dla państw arabskich.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ , . . . ; ; ; . . .____.;;;_;;.:,..:.,:~,;,_;;;:;:;;::::;:::.;,;:,:;::;;.__...,.
w iduje co następuje:
1) Połączenie Transjordanii i Palestyny, 2)
podział tego terytorium na dwa niezależne
żydowskie i arabskie, 3) państwo
państwa żydowskie składałoby się z terytoriów, przytnanyćb przez ONZ, jednakże z wyłączeniem
pustyni ~egeb. W zamian .za to państwo ży
dow'.k1e otrzymałoby część Galilei od miasta
RZYM PAP Papież zwrócił s'ę do robotni~ dysproporcja ta wynika z lego, ie zarobki są. czytam~ w_ orędziu :- te potrzeby ł wymagaAcre aż do granicy syryjs~o - libańskiej. 4)
ków katolickich z orędz'~m. w którym porusza niskie. Papież wyraża przekonanie, że trudno- n1a, ktore sw 1 adczą, ze współczesna antychrzeCzęść ara!J'Ska Palestyny zostałaby przylączo
r-obotn'.ków nie należy przy- ścij~f1s.ka nieumiarkowana żądza bawienia si~
na do T..ansjordanii. 5) Haifa otrzymałaby sta· zagadnlenle płac. Papież przyznaje że istnieje ści gosp<>darczych
zarobkom, leC'l raczej niepotrze- l uzyc1a przeniknęła również do śwlata robotut wolnego portu, a stalt,1t Jaffy zoętąłby opra dyspropor :ja m ' ęazy płacami a potrzebami ro- pisar niskim
tniczego".
cowany w terminie późniejszym, 6) Jerozoli- botnikó~. Wyraża on jednak wątpliwość, czy 1bnemu wzrostowi p~trzeb. ,,Mamy na myśll orędzie„
„Unita'•, komentując powyższe
ma otrzymałaby osobny zar.ząd i pozostawała
s~wJer~za1 że trudno wręcz zrozumfeć7 jak pa!
by pod opieką ONZ, 7) państwo arabskie i pań
piez osmieJa s'ę używać podobnej frazeolog11
stwo żydowskie wyłoniłyby specjalny komi·
we Włoszech gdzie 2 mlliony 300 tys. bezro.
tet dla rozstrzygnięcia wszelkich kwestii spor
botnych żyje w skrajnej nędzy. Papież (praco
nych. 8) Ten komitet miałby również za zadawcy pragną wśród głodnych TObotnik6w
danie uzgadnianie polityki gospodarczej, powśród be7.domnych, bezrobotnych J bez:rolnych
lityki zagranicznej i spraw obrony obu państw.
szerzyć zasady „chrześcijańskiego umtarkowa4
9)' We wszystkich sprawach. w których komiRadio parys-kie komuni- wili ogłosić strajk demonstracyjny na znak so nia". W słowach papieża ujawriJona została:
PARYŻ (PAP). tet lllie doszedłby do porozumienia, mus;ałby
do ·R?.dv Powierniczej ONZ. kuje, że na skutek strajku m<UJrnarzy francuJ lidarności z już strajłującymi. W wyl'likU tej zupełna zgodność poglądów mlędzy Watyka•
się odwoływać
10) ·Imigracja dl'.l p~ń.~twa żvdowsk'.eqo nie by skich w Marsylii w porcie tym siei ok. 100 decyzji wstrzymano wszelką komunikację pa- net11 a pr1emvst">wcami włosk!Jttl, którzy dąf;ą
laby nJ-czym skrępowana, lecz musiałaby się statków towarzystw transatlantyckich. Mary- sażerską i handlową na. statkach, kursujących do dalszego obniżenia stopy życiowej robotni.
ka.
odbywa ć w myśl wytycznych, ustalonych narze kilku l<>warzystw .okrętowycll po.st.ano! z MaMylii.
LONDYN PAP. -

lnformacy·.·nego

ie dzienn;k egipski,

Papież

Orądz"e

~obotnik om
przeciwko
podvkto wane przez przemys'owców
wlosk~ch

I

Strajk marynarzy I rancuskich
Port w Marsylii -:-

zamarł

Strajki we Włoszech

Alarn1 w H'aszqnqtoniel

--

P~kają

mury
»zachodniego
bloku«
Katas!rof lny spadek obrotów
marshallowskimJ
między państwami

Pod tytułem „ALARM W WASZYNGTONIE" agencja Reutera podała wiadomośó o sta·
ły.zn ZMNIEJSZANIU SIĘ OBROTÓW HANDLOWYCH MIĘDZY KRAJAMI ZACHODNIO·
EU!ł.OPEJSKJMI.
„ Obroty handlowe międ1 y 16 państwami marshallowskimi - pisze wa·
szyngloński kore„pond ent Reutera :i:maJaly do tego stopnia, ż11 w niektórych krajach,
jak np. we Włoszech i Holandii, pewne produkty żywnościowe ulegają zepsuciu, gdyż nie
można znaleźć na nie nabywców wśród innych państw marshallowskich i to nie z powodu braku r.apotrzebawania, al'! 'A'Ylqcznie z powodu braku środków finansowych.

„Jak wia<lomo - cytujemy dalej korespon·
Reutera - 'Zwięks z en i e obrotów han·
dlowych mię<lzy 16 ucz~tn i kami planu Mai·
6h&lla jest jedn11, :z głównych podstaw tego
planu. Ujawnione obecnie cyfry, W6kaŻujące
na. stałe 'l.lD.lliejsz.anie się obro tów handlowych
między
krajami marshallowskimi, wywołuje
dencJ~

poważne

toń~kich.

zaniepokojenie w kołach waszyng·
Rozpatrywana · jMt tutaj możliwośl

W}"6łania
pr:tez rz11,d Stanów Zjednoczonych
'pecjelnej misji finansowej .i gospodarczej,
która. miałaby za zadanie zbadać przyczynę te·
go l«ltastroialnego spad.Im obrolów handlo·
wych mi~zy krajami zachodnlo - europejski·
mi i inaleźć sposoby zarad'Zenia temu".
Korespondenc ja Reutera dotyczy jednej z
najbardziej drastycznych słabości tak zwane·
go „bloku :zachodn iego". W myśl planu Mar·
•helia kraje · zachodnia - europeJ6kie z porno·
cą Stanów Zjednoczonych miały stać •ię sa·
mowy.starct.alne gospodarcw, „bez oglądani<'
1ię n4 Wschód". Ale samo· życie przekreśliłó

plany amerykarts.kte.

administratora planu Marshalla, Hoffmana,
który o•.wiadczył, że w pewnych wypad.kach
administracja planu Marshalla będzie mu6 i ała
zakupić towary dla krajów marshallowskich w
Europie Wschodniej„
Każdy dzień przynosi nowe dowody ban·
kructwa polltyld marshallowsklej, która d4ią~
do przeprowadzenia i utrwalenia sztuCLI1ego
dz ynarodowego Komitetu Węglowego w Ge· podziału Europy, wywołuje coraz większe nie'
newie l propozycją zakupu węgla w Polsce za zadowolenie w najszerszych kolach społeczeń·
dolary 'li funduszu marshallowskiego. Prasa stwa '.krajów marshallowskich.
francuska niedawno podkreśliła wypowied:!
(twa)

W kilku wierszach
Według

ostatnich doniesień agencji Tass,
ilość zabitych i rannych ofiar trzęsienia demi
w Fukui 1 Isikawa wynosi ponad 16 tys. osób.
Naskutek klęski ucierpiało ponad 300 tys. ludzi. Zupełnemu_, zniszczeniu uległy miasta Kanaou., Maru~ka, Narus i Marita. Przemysł jedwabniciy w· okręgu· -Fukui .. został zniszczony
w 4Q proc.: ; ._.. . „ ~. „ . , . - , . • . , ..
- Agencja CTK donosi, że w ciągu miesiąca
maj& 11.953 osoby ukarane zostały za handel
na czarnym rynku i za spekulację. Kary piel'liężne, orzeczone w powyższych
wypadkach
si~aj(\ sumy 36.594.292 koron.
- Agen-::ja Reutera podaje oficjalną zapowiedź złożoną w Tel-Awiwie, wg. której w po

- W Berlinie - opowiadał wyrazme za.
niepokojonym głosem - zupełnie nie zdają
sobie .sprawy z rozmiarów tego niebezpieczeń_
stwa, nie biorą również pod uwagę faktu, że
tu w Rosji są specyficzne warunki geograficzne powodujące niski poziom tutejszej kultury.
Nieosuszone bagna, ohydne szosy i dziewicze
lasy ułab;iają znakomicie prowadzenie walki
tym przeklętym partyzantom. Nasi żołnlerze
boją się
po prostu tych 6trasznych lasów,
gdzie 7.a ka.żdym krzakiem czai się niebezpieczeństwo. Czołgi tu nic nie poradzą. Pan, pa.
nie kapitanie, nie wyobraża sobie jak wyglą_
dają te leśne wertepy, w których przeklęci
partyzanci czują się jak we własnym domu.
Miejscowa ludność pomaga Jm i to jest wła
śnie najg-0rsze.
N;gdy bowiem nie wiemy,
gdzie' się kryje wró ~. Niemal w każdej chacie
wiejskiej można natknąć się na partyzanta.
Przecież
wszystkich wieśniaków rozstrzelać
nie podobna... - oficer westchnął głęboko i
ciągnął dalej. - Niech pan powie w Berlinie,
że partyzanci - to istna plaga, której nie wolno lekceważyć; źe oddziały partyzanckie po.
wstają z zadziwiaj~cą s zybkością i rosną jak
grzyby po d~szczu. Ledwie zdążymy zająć ja_

W czwartek rano robotnicy i d7.ier:il;!.wcy
rolni w Torkanil przerwali prace na 24 , go dz!ny.

Katastrof a lotnicza
w Brukseli

BRUKSELA (PAP) - W miejscowości Keer
bergen koło Brukseli nastąpiła katagtroia
włoskiego samolotu pasażerskiego, kutsuJąr
cego na trasie Mediolan-Bruksela. Wg naocznych świadków
chwili lądowanla.
9 osób.

samolot rozb.il
W katasr:ro!ie

si ę w
zgineło
Ił

• '>

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowsk·
protestuje przeciw antypolskie! polityce Watykanu

„Senat akademickl Uniwen1ytetu Marfl Cutle
W końcu rezolucji stmat uademkki oraz
SklodowsJtiej jako ośrodek o<.lrodzone-j nauki profesorowie i d-0cend wyrażają żal , że w
i wiedzy po/sklej na terenil!I Jubelszczyzny pro chwilach najcięźszych, Jakie przechodził natestuje przeciwko wynqdzonej narodowi poi- ród polski nie rozległ się poważny glos '\Ą!aty
Bkiemu krzywdzie i stwlerdza co następuje:
kanu w Jmię sponiewieranej ludzkości 1 milo·
ścl blitnlego f oświadczajq, że stanq zawsze w
Powrót Polski na prastare :demie słowi-Oń obronie granic Polski chcqae/ tyć w pokoju,
skie po Odrę J Nysę stanowi wle!kl akt spra· w trudzie i pracy, czego dowodem fe.,t dzi~JPj·
wiedliwoścl dziejowej, gwałtem bowiem, ag·
sze Jej odrodzenie."
niem I mieczem, przemocą przed wiekami za·
grabione były zachodnie rubieże Polski.

LUBLIN PAP. - Na posiedzeniu akademie·
k iego senatu U.nlw. im. M. Curle·Sklodow11kiej
w Lublinie powzięto uchwałę w sprawie li&tu
papleza Ho biskupów niemieckich, którą po·
stanowiono podać do wiadomości w&zystkich
wyzszych uczelni krajowych i zagranicznych.
W rezolucji czytamy m. i.n.:

Truman ma na dzieję ...

Odezwa do

PrzMzło 1.000.000 pol&kiej ludności wtochtonicznej świadczy o pneszlości tych ziem i
krzywdzie,jakiej o.ne doznały.
Przesiedlenia Niemców 111ie można uznać za
gwałt wobec kulturalnych form w jakich ono

Persona grata
Na

łamach

.prasy

światowej wypływa

oslal

tak tywy kontrast nio dość często nazwisko p. Myrona Taylora.
metod stosowanych ambasadora USA przy Watykanie. P. Taylor
wobec narodu polskiego przez Niemców, cze· odegrał poważną rolę polttyczn~ w okresie
go do,todem są stojące jeszcze do dziś dnia wyborów włoskich - i w ogóle z powodze·
pod Lublinem piece krematoryjne na Majdan- niem wywiązuje się ze swych rz.adań jako ląc:&
lm, gdzie zginęło 2.000.000 ludzi oraz ziemie .n.ik pomiędzy najwyższymi sferami kościelny·
wyludnione przez wymordowanie bądź wywie mi a magnaterii!, z Wall-Street, nadającą ton
zienie dzieci wsi Jubelszczyzny.
polityce amerykańskiej. Niezależnie od tych

spółdzielców
I

Polska Ludow.a, to Polska u.narodov,rionego
przemysłu i wyzwolonej od jarzma obsz.arni•
treści następującei:
czego ziemi, odda.nej na własność chłopom, to
Obywatele! W dniu 3 lipca święcimy Mię· kraj gospodarki planowej i rosnącego entuzjadzynarodowy Dzień Spóldzielczości.
zmu pracy.
w dniu tym i;póldzielcy manifestują swą
Nasze poważne osiągnięci.a gospodarcze za
wdzięczamy rozgromieniu wrogich nam a.gen·
woli: pracy dla dobra mas robotniczych i chłop tur imperializmu I ugruntowaniu :rewolucyj·
skich, manifestują solidarność z międzyna.ro· nych zdobyczy demokracji ludowej.
dowym ruchem zawodowym, ź obot.em postę·
W oojuszu ze Związkiem Radzieckim i w
pu 1 demokracji w walce o pokój i sprawie· bratniej współpracy ze wszystkimi naroda~
dliwy ustrój ,społeczny, o bezpieczny i dostat· słowiańskim! i Wl!'Zystkimi :narodami milujący
ni byt całej ludzkości, przeciw imperl-alistom \mi pokój, tworzymy wJeJkl, wspólny wqrsztat
i pod~egaczom wojennym.
twórczej pracy dla dobra narodu.

sejmowej

kołnisji przemysłowej

WARSZAWA (PAP). - W -Oniu 1 bm. obra
dowala pod pr'Zewodnlctwem posła Obrączki
(PPS) Sejmowa Komisja. Przemysłowa, na któ·
rej przedstawiciel Centralnego Zarządu Pań·
stwowego Przemysłu Konserwowego
dyr.
Wald, złożył sprawozdanie z działalności za
okres 1945 - 47.
\V dyekusji, nad sprawozdanlem za.bi-erali
głos posłowie: Koter (PSL), Kuczew-..1ci _
(PPR),

Cieślak (SL), Zaleiki (PSL), Ma1cuch (SL) ł
Obrącz.ka (PPS).
Komisja przyjęła re'Zolucję, w której stwier
dza, .ze przeml'.'ł ~on~erwowJ'., po przeprawa·

kiś

Na n1arąinesie

odbyło się, stanowiących
z nieludzką potworno§ciq

WARSZAWA (PAP). ~ Centralny Komite.i,
Obchodu Dni.a Spółdzielczości wydał odezwt(

~~::El;rrti~!~~~y trra~~~i~ ~~t~;~~t:i pż~~, Posiedzenie

Hrabia Bernadotte zawiadom'.ł rząd Izraela,
że transporty ludności żyd:iwskiej do Palestyny będą możliwe już w najbliższej przyszłości.
- W e;wiązku z wzrastającą droży'zną w Sta
nach Zjednoczonych, ceny biletów kolei podz:emnej i nadziemnej w Nowym Jorku zosta
ły podniesione z 5 centów na 10 centów. Ceny biletów autobusowych i tramwajowych zostały podwyższone z 5 na 1 centów. ·

śród 'trajkujących.
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W nasiej pra11i& niejednokro1ni& podkreś:
lano, że „blok zachodni" je6t nie tylko reak·
WASZYNGTON PAP. - Prezydent Truman
cyjnym tworem politycznym, ale też nienatu· przyjął d'lilmnikariy na pierwszej konferencji
ralnym i niezdolnym do życia tworem gospo·
duczym. Już w pierwszym raporcie, wysto· prasowej po powrocie ze swego przedwybor'3Wanym do Departamentu Stanu, przedsta· czeg-0 objazdu po St. Zjednoc'Zonych. Truman
wiciele 16-tu państw marshallo~kich wska· wyraził przekonan1e, ~~ będzie wysunięty
zywali na koniecrnośó utrzymywania stosun· prze'Z partię demokratyczną
jako kandydat na
ków gospodarczych między krajami Europy
stanowisko prezydenta USA. Truman dodał, że
Zachodniej a Wscliodniej.
Obecnie we wszystkich krajach marshal- spodziewa się pokonania Dewey'a w wyborach
lowskich corai silniej od'Zywają się glosy, żą· listopadowych 1 pozostanie prezydentem przez
dajllCe rozbudowy stosunków handlowych 2
krajami Europy Wschodniej i ze Związkiem dalsze 4 lata.
Radzieckim. Charakterystyczne jest wystąpie·
nie delegata Francji i Włoch na ZPbraniu Mię·

-

RZYM (PAP) - Pracown\.cy przemysłu ITJl'J
żywczego w Mediolanie ogłosili strajk powszechny. Policja aresztowała 22 osob.Y spo-

teren, a już objęty jest akcją partyzantów.
W Berlinie dziwią się, że nie możemy zlikwidować tego ruchu. Niechby tak sami spróbowali znaleźć się w na$zej skórze. Łatwo mó.
wić o likwidacji partyzantów, siedząc w wygodnych i bezpiecmych kancelariach berliń
skich.'
Amosow słuchał tych żalów z pozornym
współczuciem. Jednak z zadowoleniem stwier
dził, źe „mściciele ludu", jak powszechnie na_
zywano partyzantóv>, istotnie stanowili gro.
źną silę i potrafili zalać Niemcom sadła za
skórę .
Czas upływał prędko, i wreszcie Amosow
musiał pożegna~ swego przygodnego znajo_
mego, który okazał się wyźszym oficerem miń
sklego i;estapo. Prawdopodobnie wiedział coś
o osobie kapitana Hansa Speiera, gdyż żegnał
Am~sowa niezwykle cz:.ile, prosząc przy ol!:azji pozdrowić w Berlinie w jego imieniu „Czci
godnego i wielce szanowanego Obergruppen.
fuehrera von Taubego". $.ciskając seredecznie
rękę Amosowa, geo+apowiec nieco zażenowa
r.ym tonem prosił o pewną przysługę. Chodziło znóv· o doręc:;.enie „maleńkiej paczuszki", li:tórą tym razem miała otrzymać nie żo.

dzenrn reorgaruzaCJ1 1 scalema w Min. Prze•
myslu i Handlu oraz d?G.toeowaniu produkcji
?o potrz.eb rynku, stał się rentowny: pokry'A'.ał

Jqc w ciągu kliku miesięcy w dwójnasób medobory z okresu poprzedniego.

r.a, lecz jakaś tam tajemnicza Frl. Lizze, o
której gest<:.powiec wspomniał, że jest jego
dobrą :znajomą. Amosow :zgodził sif; na dorę
czenie paczuszki i uradowany gestapowiec
oznajm:ł, że paczkę żołnierze umieszczą w
pr.z edziale pana kat:itana.
Amosow z trudem ulokował się w przezna
czonym dla niego pr„.ectziale pospiesznego po_
ciągu ber! ' ńskiego, któ~·y cały był zawalony
paczkami, wśród których najwięcej miejsca
zajmowała skrzynia adresowana „do rąk wła
snych Frau Emilie Heidel". W ostatniej chwili komendant stacf również poprosił Am:>Sowa o wyrządzenie mu małej przysługi w postaci dor~..:zenia kilku drobnych paczek dla
jego dzieci, którym chciał wysłać upominki z
Rosji. I>rawdopodot:nie komendant posiadał
liczne pot01nsiwo gdyż paczek tych Amosow
r.aliczył aż dziewięć.
Wreszcie pociąg ,., szył

z miejsca i Amosow
z trudem wcisnął cię między paczki i zaczął
przez okn' śledzić mit'ający krajobraz. Widoki
były niewesołe i jednostajne. Wszystko nosiło
ślady okrutnej wojry. Zniszczone budynki sta.
cyjne, zrujnowane wsie i miasł'l, wygłodniałe
i chude dzieci, żebrzące o chleb. Eleganccy ofi
cerowie niemieccy, uzbrojeni w „Leiki" foto_
grafowali bez przerwy te smutne obrazki,
świadczące wymownie o zwycięskim marszu
hitlerowskich ,,Kulturtraegerów". Niektórzy
z tych wypomadowanych przedstawicieli „Her
renvolku'' usiłowali w czasie podróży nawią
zać rozmowę z Amosowem, ale ten na próby
w!zczęcia z
r-0zmowy odpowiadał zdawkowo, nie życząc sobie przygodnych znajo_·
mości. Zres7.tą, Amosow miał ważkie ku temu
powod.v" Musiał szczegółowo obmYśleć plan

nim

„bezpośrednich" obowiązków, p. Taylor uiy·
wany jest też stal0 do rozmaitych delikatnych
poruczeń n.a terenach faszyzmu iberyjskiego i
w związku z tym odbywa podróże do stolic
gen. Franco i Salazara.
W wydanej niedawno po poJs,ku bardzo
ciekawej kt1iciżce publicy6ty radzieckiego Jer·
maszowa pt. „Polityka Wall-Street", w roz·
dziale poświęconym „monachijczykom typu a·
mi:,rykamkiego", zn11jdujemy m. in. krótką,
lecz wymowną charakterystykę osoby p. Taylora.
• ~'{
„Myron. Taylor - pigz~ .lermasz<iw „doskonale godził dotywcz.e obowiązki dy·
plomaty ze stalym1 obowią'Zkami prezeła ko
mitetu finansowego „U. S. Steel Corpora tion·'
Morgana. Taylor - dyplomata i finansista.mógłby wiele powiedzieć
o zakulisO"v\')'Ch
intrygach reakcji międzynarodowej, zmie·
rzających do ocalenia Niemiec
od klęsk.i i
niedopuszczenia do powistania koalicji anty.
faszystowskiej„
Monachijczycy ameryk11n·
scy, podobnie jak ich brytyjscy i francuscy
współbracia, pomagali faktycznie Hitlerowi
w realizacji planu, który polegał na rozpra·
wieniu się z przeciwnikami po kolei",
Jak widzimy, p. Myron Taylor ma za sobą
„p i ękny" staż dyplomatyczny i poważne za·
sl~gl . .„specjalne". Czyi moina się wobec tego
dziwie, że wśród licznych dyplomatów akr'"·
dytowa_nych przv Watykanie, p. Tayl~r je;t "
prawdziwą -. pe-rsona grata?„. „Właściwy c-zlowiek na własciwym miejscu" - oto 6 towo.

l

B. D.

swego postępowania w Berlinie. Prześladowa
ły go uporczywie myśl!, w których główną rolę odgrywał czekający nań w Berlinie tajem_
niczy kuzyn - Obergruppenfuehrer von Taube. Spotkanla :z. tym krewnym najwięcej oba.
wiał się Amosow, gdyż zapowiadało ono wie_
le trudnych sytuacji.
Do Berlina pociąg przybył nad ranem. Miasto miało wygląd ponury i mało pociągający.
Na ulicach krążyło mnóstwo umundurowanych policjantów i prawie nie widać było prze
chodniów. Gdy poriąg stanął, do przedziału
AmoMwa zapukał ja.kiś esesowiec, który
ozr,ajme, że maszyna przeznaczona dla kapitana Hansa Speiera już czeka na niego. Isto_
tnie, przy dworcu sbła lśniąca limuzyna, do
której wsiadł Amo~ow obarczony wszystkim.i
paczkami. Pamiętając o radzie Heidla, kazał
jechać wp1ost do hotelu Adlon. ':\eq olbrzymi
i elegancki hotel zachował je5zcze śTady przed
wojennego przep:l;lchu. Amosow zostawił rze.
czy w pokoju, zesr.edł do fryzjera hotelowego,
doprowadził do porządku swój wygląd i wyszedł na ulicę. Na ulicach berlińskich Amosowowi przede wszystkim rzuciły się w oczy
olbrzymie kolejki przed sklepami, znikoma
ilość aut, brudne, zanieczyszczone chodniki i
jezdnie. Stolica n.:emiecka straciła zupełnie
swój dawn)' wygląd i nosiła wyraźne piętno
przygnębienia, które wyczuwało się niemal na
każdym kroku. Przrchodnie mieli zatroskane i
smutne twarze, ubrani byli biednie i niechlt1j_
nie. Prawie nie widać było męźczyzn. Wszyst.
kie te szczegóły codziennego życia Berlina
A'llosow notował skrzętni e w pamięci, z. zac)e
ka\v.ię_pięm rozgladaiac się po stronach.
{D, c. n.).
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Wywiad z min. HerllQ Kuusinen

I

I11

okre6em poprzednim, wi ększe możliwości dla
realizacji naszego programu rozbudowy.
_ DLACZEGO NIE UDAŁO SIĘ w PRAKTYCE UTRZYMAC KOALICJI TRZECH PAR-

Poniżej podajemy wywiad z min. Hertlq
JAK OCENIA PANI OBECNĄ SYTUA·
Kuusinen w sprawie sytuacji w Finlandii
CJĘ MIĘDZYNARODOWĄ I WEWNĘTRZNĄ
przed wyborami do parlamentu, które wyFINLANDII?
. ··
znaczone zostaly na 1_ i 2 lipca.
owe st~nowisko, jakie zajęla Finlandi~ w polityce zagranicznej, potwier· 1 .. H_ertta Kuusinen J~S! czołową_ posta~1q
finsk1ego r!1chu robotn.1czego: Córka wyb1t·
dzone Tostało przez wejście w życie traktatu
Ottona
nego . dz111lacza re~olucy1nego,
pokojowego, k•órego uzupełnieniem i umocn ieniem, 0 ile chodzi 0 nasze stosunki ze 1 Kuusrnen_, była od na/młodszych Int czynną .
w organizac1ach dcm_~kratycznych. Z~ walZwiązkiem Radz ie<:kirn, jest niedawno zawar·
k~. "".' szeregóch partu l<0mun1•tyczn~1 o po
ty pakt przyjaźni, współpracy i•Wzajemnej po
ko1 1 postęp .~yla k1lkakrnl?1e w1ęz10'1a
mocy. Stworzono ostateczne gwarancje dla u·
przez reakCJę lmskq. o.becn1e 1est. l?rzewodgruntowania i utrwalenia pokoju pom i ędzy
niczqcq klubu poselskiego kooll_CJi demoFinlandią i z,nązkiem Radzie<:kim, co sta!lowi
kratów __Tudowy~h, w skl_ad .. k~óre/ wchodzą
równocześnie trwałą podstawę, dla umocn en;i!
• 'Przyjaźni i wszechstronnej wymiany pom'ę· . komwnisc1, lcw1cow1 soc1~l1sc1 ·' inne ugrupowani~. f':lied~wno, .P0 kryzysie r~qdowym
dzy naszymi kr~mi.
us~~p1enm min. ~emo, zostala mwnowana
Walka 0 postęp, szczególnie ost:a _i gwał·
mmhtrem bez teki.
towna, tocz.y się nadal, a odczuwa się Ją przede wszystkim na polu polityki wewnętrznej,
bo reakcja nie odważa 6 ;ę kwestionować o- demo.kraci w naszym kraju jako zbawcy burtwarc:e naszej polityki zagranicznej. Jednal<- żnazji. S\awali oni po stronie reakcji zaw<;ze,
że wynik ostatecznv nie uleqa wątpliwości. gdy chodziło o zasadnicze decyzje, jak: woj·
Pomimo oporu partii mieszczań•kich i pr;1w!- na czy pokój", poziom żv.da kl11s pracui·ąn.•ch,
d
..
k
S . Id
.
C<Jwego k.·ierowmctwa, oqa emo raq1. u a- oraz refórmy społeczne . Jednakowoż jasna 1
1 d
k
d
•
ł
korzystna dla kra.iu, zewnęlr:rna i wewnętrzila
opar•
w
owym,
~ SH~ je nak d~.T?o rato.ro u
cm o masy wy1s_c ~wyc:ę~ko z tych ta~ bar· pol itvka Demokratów Ludowvch, jak równ i eż
dzo ;n:rlnych, a Jakz~ don: osł~ch zmaga.~ n . \ :Ch kons~ruktvwny program gospodarczy, ~ta
S.abym punktem Jest to, Zp. w k_ra1~ . \ now; ą n~jleps1e !'Zanse zwycięstwa w wyoo·l
rach , a takie zw,·cięstwo da , w porównamu z
azym nte. przeprowadzono .dnta,d Zndn)ch w.ę
szych reform snotecznych 1 n.e zlamano potęgi
'

-

N
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(DEMOKRACI LUDOWI. SOCJALDEMO·
KRACI I ZWIĄZEK CHŁOPSKI) I JAKIE MOZLIWOSCI DLA WSPÓŁPRACY WIDZĄ DEMOKRACI LUDOWI w PRZYSZŁOSCI? ·
mowa koalicyjna zawiera w sobie
zarysy linii, wytycznych dla całego
politycznego i gospodarczego rozwoju Finlan·
dii na długą metę. Okazało się jednak, że :niędzy ludżmi, którzy tę umowę podpisali, znaleźli się tacy, którzy nie zamierzali jej realiw•
wać. Elementy prawicowe Związku Chłopskie·
go oraz Socjaldemokracji wypowiedziały urno·
wę, sądząc, że w len sposób odizolują Demo·
kratów Ludowych i równocześnie zwolnią E:a·
mych siebie od swych zobowiązań . .Jesteśmy
przekonani, że współpraca, do jakiej dosz!'.śmy
po ostatnich wyborach, musi się odnowić w
s · ld
·
t · · ·
·
·
t ·
eJ czy mnei pos ac1 ! ze zarowno ocia emo·
kracja jak i Partia Chłopska zmienić muszą
swe nastawienie w tym wzglęrizie . ·warto do·
dilć, że w obu tych partiach i6tn i eją 6ilne
l'okrzydła, d<tżące do współpracy z nami.
Wywiad przeprowadził

i

U

i

·1

"'1

już musiał C'Zekać.

na to, że sama nawet pra·
nie wierzy już więcej w
gwof~ siły, calą bowiem swoją nadzieję po·
kłada w prawym skrzydle Socjaldemokracji.
Jnż riawniej występowali prawicowi socjalWygląda jednak
burżuazyjna

'W'lca

•

Bukiecik

Być może, PT Czytelnfcy, powiecie: n]~
trudno w lecie o bukiet, czyli wiązankę, wobec cźego muszę was z góry uprzedzić, że ni&
chodzi mi byna1mniej o róże, konwalie, jaśmJ•
ny l tym podobne „wyroby botaniczne", oblo•
żone podatkiem luksusowym, ale o to, na co
w tzw. języku potocznym mówimy: a, to ład·
ny kwiat! Bo tak się z1ożylo, że z tych ,Jad4
nych kwiatów", kwitnącyth w pewnym ,/J•
gródku", maluczko, a będzie można zebrać 81
ły bukiecik.
można powiedzie6
Pierwszy ,,kwiatek",
„primula", zakwitł już w marcowym numerze
„Petrusblattu". Był to znany list pasterski Piu~
sa XJI w obronie „biednych", pokrzywdzonych
i poniżonych Niemców", Nie. ~ędkziem yd się
nad tym listem rozwodzić, gdyz, 111. kw a,k~o
- został on jut ogólnie oceniony 1a o • w1a·
tek", zwiastujący napróżno, „wiosnę hit/ery•

1

zmu".

Drugi „kwiatek" wyrósł na tkerenle Cze ch?:
slowacji. Przedstawiciele Waty. anu WY,S 1ąp1 1'6
tam z listem pasterskim, wym1erzondym. prRzeciw księżom, pracującym przy odbu owie cle„
publiki Czechosłowackiej, im ienniePl jphrze \Ili
o arow •
ministrowi zdrowia, ojcu Józe1owi

Wystąpienie
klauzulą

~~~u. n~w~~~~~Z:ci ;~11 ~;~m;;;r/i~k~~. l~dy szł~

np. o zdradziecką współpracę z hitlerowcaml
„prezydenta" k~iędzo Tiso - trzeba stwier·
dzić, że i len z kolei „kwiatek" ma też ITWÓ}

•
odszczepieńczą awwturą w Komunisty!:zne/
Partii Jugosfow/i. Oto korespondent rzymski
~
Reutera, powołu1ąc się na kola Watykańskie,
stwierdza wprost, Z'! „jeżeli Tito będzie trwał
Włe
w oporze w stosunku do Biura lnformacyjne.
,
.
Wielką popularnością wśród młodzieży w ca go, to może liciyć na poparcie Watykanu J
Na wywze uczelme stolicy ZSRR wpłynęło
ponad 180.000 podań 0 przyjęcie na pierwszy łym kraju cieszy się Moskiewski Instytut Ge- tzw. demokrac1/ zachodnich, tj. anglo-amery·
rok stud:ów. w najbliższych dniach rozpo:zną ologiczny. Z Donbasu Uralu, z miast Azji kań1kich imperialistów.
Hm. hm... I pomyśleć, że są jeszcze tacy
swe prace komisje kwatif:kacyjne na wszyst- Środkowej. a także Dalekiego Wschodu nakich 12 w-..•dz"ałach Uniwersytetu Moskiewskie pływają setki podań o przyjęcie na pierwszy (np. w „Tygodniku Wa.rszawskim"), co z za·
1
rok studiów. W tym roku uczelnia przyjmie palem godnym lepsuf sprawy usfłu;ą (bez•
skutecznie) wmawiać ludziom, że tzw. doczego im. Łomonosowa. Uniwersytet przyjm 'e 200 nowych słuchaczy.
Do Mo~k ' ewskieJ Wyżsizej Szkoły Technicz- sna polityka Watykanu polega na umiłowaniu
w tym roku 1750 nowych słuchaczy. Celem zo
rientowania młodych studentów w warunkach nt!j im. Baumana; do Moskiew~kiego Instytutu pokcju / nie ma nic wspólnego z awanturnl·
nauki na wyższe.i ucl".elni wydany został spe- Energety~znego im. Mołotowa, do Instytutu ctwem lmperfolrstyczno-wojennym. No, a czym
:jalny ,.Informator dla wstępujących na Uni- Lotniczego w Moskwie napływają bez przer- w takim razie pachną wyżej wymienione
E. Tam.
„kwiatki"?
wy tysiące podań o przyjęcie.
wersytet Mosk~ewski".
-------------·--------------------•-------------
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Reforma rolna w yzwolonych Chinach
skich, należących do klasztorów, instytucyj
i organizacyj. Wszystkie długi chłopskie z ty.
tulu dzierżawy ziemi mają być unieważnione.
Cała ziemia, skonfiskowana wielkim posiadaczom, będzie przekazana związkom chłopskim specjalnym komitetom, wyłonionym na
wbraniach wiejskich. Te komitety są organami wykonawczymi reformy rolne.I i zajmują
s:ę podziałem ziemi między chłopów. Pierwszeństwo do otrzymania ziemi mają chłopi bez
rolni i małorolni. Ziemia ma być dzielona w
ten sposób, by każdy chłop otrzymał mniej
więcej równowartościowe działki. Chłop, który otrzymał ziemię, staje się jej pelnopraw·
nym właścicielem.
Budynl{i mieszkalne i gospodarcze, bydło,
inwentarz rolny, narzędzia roln!cze i t. p, mie-

Armię

azczość

n us ugach

I nie,

należące do obszarników, podlega całko
witej konfiskacle. Całe to mienie ma być rozd7.ie1one pomiędzy niezamożnych chłopów
oraz robotników rolnych Obszary leśne i wod
ne, wielkie pastwiska oraz tereny, gd:..ie znaj.
dują się bogactwa kopalniane, pozostają do
dyspozycji władz rządowych.

Narówni z chłopami małorolnymi, ziemię
mogą otrzymywać z nadziału nietylko, żołnie
rze Armii Wyzwoleńczej, ale również żołfl!e
rze i oficerowie wojsk Kuomintangu, urzędni
cy instyt.ucyj kuomintangowskich, właściciele
majątków rozparcelowanych, przedstawiciele
duchowieństwa, których majątki uległy konfiskacie, j inne osoby, należące w zasadzie do

przeciwników obozu demokratycznego. PD·
zbawieni prawa otrzymania ziemi l!ą jedynie
aktywni działacze rządu Czang-Kai-Szeka,
zdrajcy narodu oraz przestępcy wojenni, podżegający do wojny domowej.

rodukcji

Nadzór nad wprowadzen'.em w zycłe tyth
powlerzony 7.ostał sądom ludowym, wybieranym na walnych zgromadzeniach chłopskich. Ustawa gwarantuje całko
witą swobodę krytyki wszelkich poczynań zarówno przedstawicieli rządu, jak 1 przed:;tawicieli instytucyj. zajmujących się sprawa.mi
reformy rolnej. W razie jeśli zgromadzenia
chłopskie zażądają usunięcia tych przedstawicieli, odpowiednie instancje mają uczynić temu zadość.
Demokratyczna reforma rolna w Chinach
- to zasadnicza gwarancja rozwoju i dol:>robytu 400-milionowego narodu, który przez
wieki całe wegetował nędznie w jarzmie rodzimych l obcych wyzyskiwaczy. B. D.
postanowień

Nowe udo§konalenia techniczne u Horaka
l\.aidy tkacz czy tkaczka zna plagę „wbi· 1 W tej chwili low. Łęgosz przeprowadza
tych czółenek". Zerwanie bicza, pękn t ęde próby z aparatem 1;wojego pomysłu na jed·
Eipręi.yn •, urwan·e rolki i inne jeszcze drobne nym krośnie, je.i:eli okaże się, że dz i ała on bez
d-e.fe.'<ty krosna nowodują, że czółenko nie 1d·~ / zarzutu, zostan ie zastosowany na szerszą skaty przebiec swej drogi we właściwym crns~e lę . Oprócz gwarancji wyel'minow.•nia me·
4 Jlrty-cięte płochą powoduje zerwanie osnowy szczęsnych prz.ycięć miałoby to je;;zcze ten
skutek, że każde kro5no stałoby się o kilka·
na pnestrzeni równej jego długości,
gdyż odpadłahy
dz ; esiąt kilogramów lżejs1e,
kupa żelastwa, stanowiąca urządzen i a zapopo·
trzeba
które
nici,
Kilka6et zerwanych
' wiązać, obsługując jednocześn : e pozostale biegawcze starego typu.
Poważnym problemem nie tylko u Horaka ,
tn:-. p i ęć czy s iedem krosien, to melact 1 zmM
twien'e rila tkacza, to obniżenie wvkona„ej ale i w całym przemyśle bawelnianvm jest
1
1
normy, poważny defekt w tkaninie, tli 9 po· sprawa podniesienia procentu prirnv". WI
stó j krosna, i>p?.dek: zarobku - ·oto sk:.itkt ta· wielu wypadkach tkanina jest utkana bez zarzutu, a zc1klasyf1kowan ie jej do n i ższeg'1 ga'kiego priykrego wypadku.
Wprawrlzle w i ększość krosien p0siacla u- tunku powodu1ą zanieczyszczenia i plamv od
ale urqdze.i:n te
rząd.tenia zapob '. egawcze,
'p rzeważnie działa]ą wadliwie i częs'.o zawoDyrektor tkalni w PZPB w R11dzie Pilbia·
nickiej, tow. Łęgosz, sk~slruował urząrl7.<>nie,
które powinno, iego zdan;em calk ri w :c·e wy·
eliminować wbi/onie się czółenek. Sta:e urzą·
di nie polegało na tym, że jeżeli czółenko w
mon1encie „pnybicia" nie znajdował<' Się w
skr2yn<;e wyjśc ~ .;wej powinno nastąp:~ zwol·
n; eme plochy w dolnej części bidła , któ ra non
1 ; ac i ~kiem czó lenka ustępowała i nici nozosta
ły r 1e 'l!elwane. Kłopot uolegal nr1 tvm . 7.e o'
wo ,7WQlnien;e w w i ększości wypadków n ie na
6Łę1y.v Eło.

Zastosowane prze1 tow. Łęgosza ur1ądz~n:e
oparte je6t na tych s.~mych zasadacfi, lecz je"it
dale~o pros tsie i d7'.ęki temn praw.e, ?:e nie·
zawqdne. We W<;zystkich wvpadkM·h, aroi:i·
cy('.h „whiciem" czólna, rnsta ją ·)d,unii:te u
chwyty, ląrzącP. qórna częi;ć b i dła 1 cal·)'k"CI
ispecfalne sr r ężynv unoszą i<1 rlo góry i plol.hll
aius.i WY..PaSć, a krn~mo 'la.n.i.ć,

zostało
że
_,_,_

głoszqcq,

księża nie mogq sprawować urzędów w au.n.,..
ni.~trcc.li państwowej bez por.va/enta episkokoś ni
•
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W~łaty na FJD~usz
Budow1 'ls\\óhte~o Domu

yna

powyższe

prawa kanonicznego,

f'?

Na terenach, wyzwolonych przez chińską I
Ludową spod dykta~orskiej władzy
Czang-Kai-Szeka, przeprowadzana je>t w tern
pie przyśpieszonym reforma rolna. W uchwa·
łach chińskiej partii komunistycznej, niedawno ogłosz\mych, znajdują się wytyczne tego
l\l'ARSZAWA (RAP-SAP). W dniu 30 czerw wielkiego dzieła, oznaczającego przewrót w
• ca na konto Centralnego Komitetu Budowy strukturze rolnej Chin i całkowitą zmianę do\Ą.'spólnego Domu wpłynęło od Związku Zawo tychczaSO\\')'Ch stosunków feudalnych.
głoszą wspomGłównym celem reformy Zarząd
dowego Przemysłu Chemicznego niane uchwały - ma być zniesienie systemu
· Główny - 2.120.893 zł, od Zar11ądu Okręgowe
eksploatacji chłopa, która stanowiła .,najwięk
go Zw. Zaw. Kolejarzy we Wrocław u - 70.000 szą przeszkodę w dziedzinie rozwoju gospozł. Komitet Miejski PPR w Bielsku przekazał darki rolnej kraju''. Hasłem naczelnym jest
z dobrowolnych składek swoich członków~ - „Ziemia należy do chłopów". Program re25.375 zł. Z wpłat drobnych wpłynęło 74.805 formy przewiduje zniesienie własności obI szarnlczej oraz likwidację majątków ziemzł.
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OU/O .

p dwo,. e w,. edz y st o,. ą .otworem spc>;~:~c:in~~;::f:~:.je::,;~e~;m~- związku

t~i~?~i~:~~~:~:~~r;:~~:3;;~;:.=:r.~~o~ą.·ra~;~~ l

ne monopo\·.stycznym, 6ta 1ą się n ~ Podz„wną
kon i ecz.nością. Tym tłuma<czy s'.ę też wście·
klość, z jaką występu je w chw:li obecne7 reak
cja naszego kraju p;zeciw D.emokratom Lnrl~wrm i sprawom. ktorych ODI bromą, Reakc;a
wid1i, że zbliża się moment dccydn iący i n!a·
tego trzyma s<ę rozpaczliwie swych przyw:le·
jów i stanowisk.
_ JAKIE ZNACZEf\.'IE MAJĄ WYBORY
DO PARLAMENTU FIŃSKJEGO DLA ROZ·
N
WOJU POLITYCZNEGO FINLA DH?
yniki wyborów zade<:ydują przede
wszystkim o tempie przyszłego roz·
woju. Gdyby reakcji udało się nas zaskoczyć
lub przez różne kruczki i fałsze wunocnić swą
)>Ozycję w parlamencie, oznaczałoby to bez
duże cofnięcie się i stanowiloby
wątpienia
prz.eszkodę dla reform i dla poprawy vrnrunków ludzi pracy, na co naród nasz zbyt długo

Fryderyk Ege

To I

Zwycięzcy

oliwy, które nie zawsze są wynikiem niedbal·
stwa tkacza.
Pręt, na którym osadzony jest goniec, musi być smarowany i był dotychczas smarowany o liwą. Jest niemal niemożliwe un<knąć . by
tro:nę tej oliwy nie spłynęlo rlo skriynki, w
której znajduje się czółenko . Powndowało to
zaol~;eni e czółenka . a często 6amego wątku
i w konsekwencji plamy w tkanime .
Obecme tow. Łęg.::>sz zastosował skutecznie
sma;owdn ie orętów gończych wazelir.ą i tego
rodzaju plamy w towarze zniknęly. Niby drobiazg, n.by nic nie znacząca zm;ana , a efekttys i ące , setki tysięcv złotych , które fabryka
zysl<a dz i ęki podn ies ienm procentu pierwsze·
em-em
qa qatunku tkanin.

7-20 etapu

współzawodnictwa .w·PZPB

Uroczystość

wr11czenia nagród

W tych dniach odbyJa się w PZPB Nr 3 uro~ R"Wefa Kmin, tkaczka tym razem otr11:ymała
czystość wręczen;a nagród zwycięzcom 7-go pierwszą nagrodę, lecz w poprzed.nich etapach
etapu współzawodnictwa. Zalega fabryC1Zna mi- miała ich iui dwie, a jedną nagrodę druqą; ob.
przew· jaczka swą
rno sezonu ogórkowo-urlopowego zapełniła po Weronika Sie:wierska brzeg: olbrzymią salę zebrań. Atrakcją uroczy pierwszą nagrodę też otrzymała już poraz p;ąstości było wręczenie z•1pełDie oryginalne] na- t~, podobnie jak rnaj~ter tkacki, 0h. Feliks .Józqrody ob. N'lwackiej - która już 5 razy zdoby • kiewłcz, oh Maria Gnelak, lkacrka na 4-ch
la pie:wsz-ą n~grodę. Tym ra(lem, choć w tym / krosnach otrzymała. pot a7. 5-ty nagrodę pierwostaln1m !!łapie 7 powndu urlopu nie brała 1 szą, a dwa razy rn1ala JUZ nagr'1dę drugą, lak
udz' ału, otr1vrnała za pośrednictwem Redakcji samo ob. Antonina Kępska - tkaczka na 6-du
„GJosu Ludu'' piękny up •minek od Zw Gastro- krosnach . Nazwiska zdobvw;ów pierwszej nanorników - wykwintną zastawę stołową. Gro- grodv z ostatniego etapu są nast~pujące: (pró<:z
mada wspólzawndników na\lrod1nn:vch. hvł11 bar wyrniE>n · nnych już): prv.ądk;: Okrój Helena,
Michalv.k,
LP.nli:adia
St<;pińska.
cl10 liczna, ho lic1cica rir1ewln 100 nsóh priv Apoloniil
tym. wi i;ks?nść z nkh n1r1ymilla sw •! nil q1 11 rly Annie,1ka Świąlek, J11lia rlewh1~kll, Helena
już n:e t>o 1az pierw1;:y. Naprzykłdd ob. Ge- Smyczek, wuec :oniark.i: Mdria Grzesiak, Józe-

I

Nr 3

fa Milczarek, Leokadia Tuta, Helena JanJ~,
Maria Owczarek; przędzalnicy (selfaktory): ~
rian Rudziński, Stanisław Szwech, Mieceysław
Angulsk;; tkacze i tka::zki - Feliksa Bojanowska, Krystyna Dobrzańska, Czesława Male<:, J6
zef Łacwik, Stanisłdwa Rosiak, Helena Grondys, Helena Lewa, Hemyk Kwiatkowski, maj•
st~?wi_e: Władysław. Sc?c2y11.skl, riie:onim Sulw1nsk'; przew1jaczk1: Jozefa AndNeJczak i .J(ln ina Jóźwiak, oraz snowaczka Michalina Traczyk.
Na zakończenie w c1ęści artystycznej wystą
pili artyś':'i tej m'ary, co Zofia Sykulska, Ha17-.
k11 Bielicka. Fr Leszceyli.ska, Jerzy Duszyńald
oraz para utalentowanyC'h uczniów szkoly 1:.ala~
t-0weJ Maria Surowicz i Wiesław Głow4Ck.J.

I
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Nr 171

60 milionów zł. na remonty 540 domów łódzkich i•':;;.~;;~~;.~
M.R.H. protestu~e przec w treści ·UstiJ pa~· ża do bisko~ów n:em'ec?.<:ch

• , :1a ostatn ' m p0sied1~niu M;ejskiej. Rady
. Na odowei now_y radn_y ob. PawPI N•E>w1a<l?1Il61.:1 .i frakc;-1 SL ?!ozyt ślubow3n1e. Następ
Tue pz:z<;·.v. low. Andr2r. ·ak zawiadom;! zebra. nvch o powolvn:u nowych radnych Czesława
~ar~nkkiega („SpołPm"), Tadeusza Gajdy (SP)
I _ Wladysława C><Jg0lew,;k iego_ (SPj. Nowi 'rad1
llt zo·sla 1 powołani
na m1e1sre odwołanych:
Czesława Gemb ;ckieg0, Groszyński~go i Ur.nani;k e.go..
.
Następme radny oh. Pąwlak z ramienia
7".":ąY.lrn Kupców zqłosil interpPlacię w ~prawie ostatnw •.;;pr.owadzonci podwyżki kamornego za lo~ale uzytl<owe, apelu j ąc do MRN o
zmn;e1szeme :ych s'awek. Odpowi1>dź ma 10ttać udzielona na najbliższym pt'lsiedzeni11.
R~dna
tow. Cze ska 7..referowala sprawę
wprowadzenia zmian do instrukcji o sposobie
oddawru1ia i o~lbieranra dostaw i robót dln
gminy miejski('j Lódź. MRN 1godzila się na
proiekt kom:llji prLcw i dn iący , ŻP Wydział l\u/
f1;1y I Sr;luhi Zrzrzqdu M1ejskicI',IJ upowrd.n10ny będzJP. do i11kupów dln muzeów 1 f!O/eril

I

jednogtośniE> potępiła sta·
nowiiiko pap;eża , stwiE>rdzając, że godzi ono

n1em1eck1ch. MRN

nafżywotniejsie

interesv

Państwa

Polskieao.

bileter kinowy powinien

stać na stridy ponądku, tudzież ładu w ki-

rachunkowosc1 , tym n1emn:eJ nie otrzymała
od Z11riądu 1ajątków Rolnych w
ł.od;j. W zw i ą iku z tym na wnioi;ek Frezy·
denta tow. St:. w i ńskiego uchwa!bno pr1yjąć
sprnwozdanie Komisji' Kontroli SpołecznP.j, a
Ząrz. ~faj._ R_olnyc._h _na ~ajbliż;;zym. posiedzeniu
MRN udzieli wy1a n' en w sprawie ich dzialaln.-ik1 za rnk 1946.
• Naslępne XI posiedzenie plenarne MRN u·
chwaliło w drugim r.zytaniu pożyczkę 27 mil.
7./ na remonty domów Zarządu Nieruchomości.
Na tvm zebranit' zosl;.ilo zamknię•e.
Ze względ•J n;i okres urlopów na~•ępne ze·
branie 1RN o'.lbęiiz i e się prawdopodobn:e w
s ;enmin br.
(m. z.)

w wyj'iśnień

Radny tow. Łazuchi.ewicz zreferował ·działalność komi6ji oszczędnościowei i komisii uspr_aw_nien_ia na. terenie Zarządu M:e. jsk·eg~
Dz11:k1 dzialalnoiici tyrh knm;sji ko,z'v adm1·
n :s.tr11<.yjne ZM zmniejszyły się w porównaniu
-z rokiem ubiegłym o 80 mil. zł. Radni uchwa'
lili, .że dalsze redukcje person11lne w iamorządzie zahamowałybv sprawne działanie apa·
ralu 11dmini6trncyjnn-samorządowego.
\
Ko111isja Kontroli Społecznej przy MRN
1łoiyła
i;prawozdanie 1. kontroli wykonania
budżetu 111 rok 1946. K..,misja n ie m~ irltdnych

nie.
·
PYTA.NIE: czy bileter kina „Polonia"•
Szczepan Osmulski, w dniu 19.· 6· br. stał
na straży porządku w wymienionym klnie?
ODPOWIEDZ: bileter Osmulski w dniu
19. 6. br. nie stal nawet „na. własnych no•
iach''. ponieważ był b. pi,Ńłny. Tak przy•
najmniej twierdzi obywatelka Olubf'k An•
na w llWojej skardze, skierowanej równo-

I

legie >do Okręgowego Zarządu Kin 1 Ekl•
ploataejl Filmu i do naszej redakcji.
WODA WYŻEJ

PrzywYkli§my na orół żalić s1ę na „po.

suchę", panującą podczas letniej kanfkW,--

Straz"

llztuki __za sum~ ~o 200 tys. zł - mocą własnej 1
decyzii. Powyzei te1 ~umy 1.akupv r4"1szą być ,

doko~ywane

let~Dk~~;I~?Dt:

r~zolucji. w sprawie li9tu papież.o do bi~kupów ZRstrzcżeń c?. do prawidlowoki _prowadztrnia

p:> . zasięqnięciu opinii

czy t. iw. s~nu o1órb.owego. Skar1l te
obur?..a.ią ba.rdzo kentroler·w z Pań5t"7o•

Po~arna

wego 7,akhidu R•gleny.
- Co takiego'? mów~ - PMucbt!.f
A powódź - nie łaska?
- Jaka - pytamy - znowu pow6dź?
- Ano, Seśli cbod'tł. np. o mleko. Cały
P.Z.H. głowi slę w lec\e nad tym, eo
właściwie robią ob. ob. 1klepikarze: l'fC9
dolewają wodę do mleka, czy też mlPko
do wody? Zdaniem Zakładu, ta druga

&I

przy pracy

b:eqlych. j
łódzka Straż Pożarna cieszy się zo~lufonq
• . \\ dalszym. ciągu obrad radna tow. Mtko- . sympatiq i uznaniem ooólu mieszkańców miab.]<:zy~owa 7..ło~yta wnio-sek Wvdz. <?piek_i S_po' sta. Jej sprawność i diie/ność zyskały n<Jwet
łe:z?eJ w spra_wie budow_y prz_edszko/1 m1e1sk1ch świntowq sław~, gdy swego czasu straż łódzka
pr.y ul. Kątn_eJ _na 30 dz1ec1 i przy ul: Platowco zdobyła I nagrndę na Międzynarodowym KonWeJ na 60 dz1e~1. Przy Domu Mat~1 1 _Dziecka przy kur~1e Stro7.y w Mediolanie.
111. M1ekzarsk1ego_ 35 powstame ztobek dz !e_lNa pierwszy alarm straż łódzka błyska·
kombinac:la jest częściej &tosowana.„
n ,cowv:. Drug, zlobek .dz:e!n•c.owy zosta111e 1. wicznie przybywa i rozpoczyna enngirznq akKAŻDA MINUTA JEST DROGA
zorgal).1~owany przy ul. S1enk1ew1c:a _9.
cję ratunkową. Nieiedno życie f ogrom mien•o
Tramparenty
z takim hasłem wołĄ
Dalej rad~y ob. Ka~~marek omo:"';! ~prawę oca!Jła już sprężystość, świetne wyszkolenie
na sobie ostatnio tramwaje łódzkie. Ze
Jedn~raz~we1 subwenCJI .•dla orga111z~cp ml?· i odwaga naszych dzielnych strażaków.
woią to bardzo dobrze, ale czemu, u
dzte-zowe1 „Słuzba .~ol~ce w wysokosc1 1 mtl:
Na zdjęciu widzimy na.s:r.q straż poiarnq
zł. Tow. Loga-Sow1nsk1, zab1eraJą<" głos w te1 w akcji.
licha, do tego hasła same się nie stosują?
fiprawte podkreślił, że Miejska Rada nie ma
P. S. Chodzi o spóźnienia. Zwłaszcza RIJ
J>?dosta_w_ do u<:hwalenla tej subwencji, tym
niektórych liniach. Np. - ,,6".
:ruemme) ze względu na znaC7enie i charaktel'
Łodzianin
organizacji powinna wystąpić do czvnn;ków
państwowych 0 poparcie prośby SP. MRN u- 11-u11-1u1-:m-1m-1111111U1J1111-m:._1111-1111-1111_111_HU-.llll-lll~N-1U-11~1111-u11_111_1111_.1111111111wn
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chwaliła wniosek w tym brzmieniu.

l::..ódź przą1ttępu;e

~o~~~Jc~_i:.~:l~;n~~~~ei:ai~~j~~~ch s~:m:::i

Pows ta la 5 po' łd z·, e In·, a ,,Bu· d owa''

Nas~ępn!e

omawiana była jedna z na iży-

Zarzqd'em Jl!icruclwmoki. 540 domów wymaga
n~tycl1m'.ascowego remontu.
Konty tych ro·
bot wyniosą 60 mil. zł. Na ten cel MRN u-

chwaliła zaciągnięcie pożyczki

ąlodent

Do rozwiązania kryiysu mlr>nkaniowego w
naszym m1esc1e przy~zyrq się niewątpliwie;
utworozen e Spółdzielni Mieszkanlnwo·hudowl"
nej ,.Budowa' . Organiu.t .nami tej spółdzielni
są raprezentanci prywatnego handlu i przemy

słu

oraz przedstawiciele wolnych -r.awodów.
Pierwsze zebran.e cizłonków spółdzielni odbyło ~ię w dn·u 21-i uh. m.- w si'lli obrad MRN-u.
Wz'ęl1 'W nim udw1ł poza przedstawicielami
Związku Kupców i Izb· R2'emie.ślniczej, Prze------~~~---·--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-·. my~owo-Handlnw~ D~tystrmn~ AdwokK
ł
łodzi Zarządu
lłiej, Lekars'kie1,
Aptekarskie] _iprzedstawlc ele
I\
Ul
Mieisk,ego w osobach ;ire'l:ydenta Eu6
H
geniusza Stawińskiego i wi.ce;irezydenta Soł
Wł
hola oraz przedst. Zw. Zawodowych oraz pre·
SZ. y l)O rv Je
•
zes Delegatury Komisji Specjalnej, tow. Madej.
\,Jak i;ię dow'aduierny, w Lodii powstanie no więc olbrzymi zespół budynków. Dl11 pNówNa zehranru uchwalono statut spółdz'elnl
y o§rooek szk~łe~ia włókienniczego TI3 po- nania podajemy. że przeciętna kubatura trzy- oraz dokonann wyboru Rady Nadzorczej. W
'!!Omie szkoły średn11:.1. Kosozty związane 7 tym p"ętrowej kamienicy wynosi 6 tys. m<itrłiw 5klad Rady weszli ob. oh. Dnhos-r, M lewski,
P?kryje Centralny "Zarząd Przemysłu Włók.ien sześdennych.
(m.)
żyrzyński. Enqe1, r11jdowic1„ Kmiedk, Bojarn·aego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~fundu.s1..0w wł11l;nycb Zarządu Nierucbomriśc1
i c~ęściow·o ze wsnóludziału lokatorów tychdomów w remontach.
Radny, prok. Ja-ckiewicz, odczytał projek;

'k'1enn1czeao
•
.Wl'elk1• os' rodek sz"o·1en1"a wo
k

f.P o

dł~~:r:yul~cze~~~~:i~~~io;:1y
bę:bie:: ;r1.~i:
KąfJllł i wejdą w kompleks już istniejących

ntieszhanlouqna

1& tvs1•Alflll"
ud•i
16\V po 2 i p61 tus.
B
~"'I•
•
J1

w Banku Ko·

rnun<i;l~ym i ł;Tarodowym Banku Polskim w wy
'oko;;c1. 27 mil. z/, ' re-szt a zostanie pokryta z

do realne; walhi

• C ZP

·

zł.

ski, Banaszew&kt, Mazurek, Strażyc, Kamińsld,
Smr>l'ński, Kalis'lowa, Groszyński, i Sobol.

Po zmobilizowaniu odpowiednich fundus?.ów,
które wpłyną z płaconych udtiałów, sp6łdz1el
nia przystąpi do budowy bloków I dom6w led-

nITTo~~ny~. Pnew~aje ~~ budowę ~en-

.kań
o powierll!chni 64 metrów kwadratowych.
Mie;;'lkania le składać s'~ będą z trzech po-

\i.ojów z wszelkimi wygodami. Pnypusz<::zalny
koszt wybudowania takiego mieszkania obr a-·
cać się będz:e w granicach 1 miliona 100 tys.
złotych. Mieszkania w blokach będą prawdopodobnie o jakieś 20 procent tańsze.
„
Spóld7ielnia rozprowadzi pQnad 16 tys. udzla
łów wartośd 2500 zł każdy. Udziały zobowią
z~y ~ęro~rowadrić m~~y swoichctlonków

p,. erws ze wpo Isce Muzeum. pracy ~~f~;~~i\a~~~J:s.ła.z k~h~i~~~i:a~~rz~!:~~i~

na tym teren ·e s'l'kół technicznych.
W s~ład ośrodka wejdzie szereg za1dadów
szkolemowych - tkalnia, przędzalna i tp. Pobęd~;e
za tym urządzona tu zostanie wzorowa bur•
WV
«a z nowoczesnymi instalaqaml, h·a le zebrań
W Lodzi powstanie pierwsze w Pols<"e, Mu-,
odei:ytowych i koncertowych, hale sportowe i zeum Pracy. W skład komitetu orqanizacyjt. Tl·
nego weszli między innymi, prof, Chałas ński,
lłozoisano iui konkur~ na plany ośrodka. prof. Gąs orawska. prd. Szubert i inni.
K'lba!ur~ gmachów ośro<lkn wynosić ma ok.
Tyrncza~owa siedziba Mu?eum m eścić się bę
lCO tysięcy metrów sześdennych. Będzie to d·zie przy ul. Piotrkowskiej 17. Taro będzie

pot.rtZebnych na budowę funduszów spółd1delnia przystąpi do budowy bloków mieukalnych. PrzewidJje i;ię, że nowowzniesione budynki przez &pódz;elnię mieszkaniową mieścić
się będą na Julianowie, na Chojnach, oraz
się _gromarlzilo ekspo1?aty, t~blice i wy){resy. pny ulicy Tkackiej i Narutowicr.a.
M .nisterstwo ~ulłmy : Szluki. przeinaczyło na
ten cel na ra2'le 10 mil. zł„
Z MUZEUM SZTUKI
Muzeum będ1le obejmowało całokształt :zaMuzeum Sztuki mieszczące się przy ul. Wl~
gadnień. rzwiązanyrh z historią rurhów robot- kow~kiI?go 36, otwarte jest dla publiczności od
n:czych t społecznych, h stor1ą techniki, eko- 10-ej do 17-ej codziennie prócz pon!edzi6lk6w
nomi'i i tp.
(m.)
I piątków.

ut„
. •orzone w Lodzi

\il PZPB Nr 1 wśród tkaczek pracujących
osiągnę
Stanisława

na 12 krosnach najlepsze rezultaty

skazany na

W PZPB Nr 14 uzyskała Helena Mroczek
pracująca na 6 krosnach 160,1
pr:ządka Stanisława Mikui;zewska

proc„ a
Helena Rybak (135 proc.)
161 p1oc.
M chalak 123,4 proc. oraz Irena Mal inowW PZPB Nr 16 w:vróżniły się: Stanisława
ska (127,3 proc.) Na „szóstkach" uzyskał
Zielińska, Maria Bednarek i Leokadia Krup
Stefan Pitk1y1iski 137, a Helena Pałkowska ska.
141 proc. W przędzalni cienkoprzędnej wyW PZPB Nr 22, w przc:dzalni na 3 st:oróżn'i!y się: Bronisława Switoniak (178,3
nach wysunqła sir,: Marta Nag1ecka 1 Pran
proc.), Paulina Jan.szewska (161,4 proc.)
ciszka Majda {po 152,3 prnl ) or~1 Zofia
oraz Łuqa Krawcizyk (16L4 proc.)
Grzełło i Genowefa. Jeska (4 ;;trony) po
W PZPB Nr 2 w pr7ędzalni na 6 stronach
165.4 proc.
pierws;re m ejsce zajęła Maria Stelmaszczyk
W PZPB w Zg1erzu na 4 stronach ll7y133,4 proc. a drugie Genowefa Sln:ała
(132.1 proc.). W tkalni na „szóstkach'' wy- skala Antonina Nowak 15.5 proc. Stanisła
różniły się: Maria Drelich (172,2 proc.), Ire- wa Maznrkiew1cz obsługująca 3 slrony i;zy
na Drzewiecka (170,8 proc.) oraz Maria Ska ikata 160 pro". normy.
W PZPB w Pabianlrilrh w tkalni wyróiLiak (169,9 pror.) a na „C·,wórkach": Maria
Jóźwiak
(164,2 proc.), Irena Kucharska niły się: Sab'na Zyc;h (1! lu'l~h:n) - 178
(158,6 proc.) oraz Wladysldwa Maj (156,6 proc., Sletania Matynia (fi kro~ien - 171,B
proc}.
proc.) oraz Stanisława Buinowiciz (4 krosna
W PZPB Nr· 3 w tkalni (czwórki) uzyska- 172,8 proc.l. Helena Spionek (prządka) uzy
ła Wac.law11 Skupinska 190 proc. a Leoka- sk'~la 153,8 proc.
. d.!i Bogacr 185 proc.
W PZPB w Rudzie Pab;anickiej w tkalni
W PZPB Nr 4 (16 krosien automatycz- (10 krosien) najlepsze rezultaty wyk<naly:
nych) pierwsze miejsce uzyskała : Francisz- Bolesława Nowak (175 proc.} oraz Marta
ka Burkiewicz (152,6 proc.) a drugie Józef Majer (149 proc.). Na .,ósemkach" wysun~
Mardnkowsk1.
Jy się na czoło: Stan sława Kmiecik (148.5
W PZPB Nr 6 w przęd-zalni (750 wrze- proc.) oraz W1adyslaw Ziółk"wski (132,5
cion) wyróżniły s1ę: Mi!ria Haf (147,5 proc.) proc.). Na „szós•kach" uzyskala Maria Pvt
oraz Józefa Michalak (147 proc.), a w tkal- cio 1'75 proc. a Józefa Wlaze! 161 proc. \V
ni („szóstki") Helena Kaszyńska (164 proc.) przędzalni: 13 strony) osiaqnr.•lv: Stefan ;a
i Janin;i Szczepaniak (163,7 proc.)
Tchorc1ak 176 pro-::. a Maria Sk~rupska 170
W PZPB Nr 9 w tkalni na „szóstkach" proc.
Wyró.żniły
się·
Feliksa Pakulska (163,5
W PZP~ w Andrychowie na 4 dronach
proc.} I Sahin11 K'lw11lsk;i (159,7 proc.). Sta- 1vsknła Annn Sordyl 141 prnr. a Wiktoria
11i~law T<'uhij{ mvsknł 161,3 proc.
rMl.:,1 ffl2fl wrrnc'on) 136 proc. normy.
---~
:
., !' •. ·._ l":.j::.' -' : :-·
,· __ ·!_. t.,_„_' m
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Sprawca śmierci
17 tys. ludzi
\\'alter P ller od 1924 r. do 1938 oracował w
poliq1 kryminalnej w Berlinie. W 38 r. a\nnsuje i przechodzi do geslijpo, gdzie v.adaniem
jego jest śledzenie l11dzi. zatrudnionych w
pr-zemyśle zbrojeniowym. W chwili wyhuchu
wo;ny PilJE1r 1ostaje przydzielony do t. zw.
Einsał·zkommando 11. czyli pol;cji oez.pieczeń
stwa, i d:;•ała na terenie Ols1tyna, Grudziąc!'la
i Poznania. Tu spec ja lnie tępi partyzantów i
członkó v Ruchu Opriru
W 19-44 r. Piller awansuje do SS Sonderkom
mandn w obozie zaglady Chełmnie nad ~e
rem. gd11e wymorduwanych zostało 360 tys.
Żydów.
Pi11e1 oh.ial tu funkqę /Zastępcy komendanta. \V tym cza~' e likwidowano w
CJ1elmnie 1O tys. osóli z ghetta łódzkiego .
Uśmiercano w samochodach, komorach. gazowych. a zwłoki p.Jźni.;j palono w dwóch pie

3 lata

tvięzienia

Okręgowy Sąd Karny rozpatrywał
nadużyć w spó!d?ieln1 Samopomocy
skiej w Ksawerowi~ (gm.na Widzew).

sprawę
Chłop

Na ławie oskarżonych znaleźli się: Henryk
Wasilewski - kierownik sklepu, Mar;an Balcerzak preze~ Zarządu Spółdzielni, Antoni
Borowiec - i:karhnik, Zygmunt Kot - czło
nek Zarządu i księgowy, oraz Józef Perenc prezes Spóldz'elht i Jderownrk wydziału .zakupów.

Akt oskarżenia zar..:ucal Wasilewokiemu. że

br~ śmierci

cach kremaloryjnych. Na rozkaz Berlina zacey
na się przerzucanie więźn!ów do Oświęcimia.
Następuje pamiętna n~ 17 stycenia 1945 r. tuż
przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Ewakuująca sie zafoqa iikw:duje ostatnich skutych,
pozostaiących w obozie 47 Żydów. Dwóm jedynie udaje się ujść z ży:iem.
Wczoraj" Walter Piller stanął przed Sądem
Okn;gowyro. Dwóch uratowanych Zydów w
czasie akcji likw'.dacyjnej, Mordka Żurawski
i Szymon Srebrnik v.obrazowali całą zbrodniczą akcję Pillera, Jako -zastępcy komendant.a
oboiu w Chełmnie. czyniąc go odpowiedzialnym za ilmierć 17 tys. Żyd6w. Sąd pod prze 7
~odni:twem sędziego Walewskiego uznał \'\'al
tera Fillera winnym zarizucanych' mu zbrodni i
skazał go na karę śm' er ci Oskarżał prokurator Bronowski.

za

nadużycia

przywłar.zczyl sobie sumę ok. 40 tys. Zł ze
sklepu spółdzielni, pozostałym oskarżonym zaś,

że

nie konltolowali ksiąg i w ten sposób dodo powstania braków.
Przewód sądowy wykazał jednak, ie w:nę
przede wszystkim ponosi Wasilewski, a ;niedo
patreenia pozostałych oskarżonych nie mają
nic wi;pólnego z nadużyciami.
Sąd skazał Wasi.lewr;kiego na 3 lata w1ę
zlenia i utratę praw publicznych i ob atelskich na 2 lata. oozostalYch za~ oskarżonych
puścili

un.iew:nni~

•

Czytelnicy o Komunikacji Miejskiej

Kronika ~i~trkowa

Zorganizowanie Miejskich Zakładów siąca od uruchomienia wozu Nr 1 i
Komunikacyjnych w naszym mieście dwóch tygodni od uruchomienia wozu
zadowolenie Nr 2, otrzymaliśmy od naszych czytelzrozumiałe
wywołało
wśród najszerszych warstw piotrkow- ników wiele listów, zawierających rze
skiego społeczeństwa. Po upływie mie- czowe uwagi, które chcemy zbiorowo
--------------------------------

Iomówić

Plan roczny - w 8 miesięcy
I

wykonała

Piątek,

KOMU lVINSZUJDfY •
2 lipca 1948 roku.

Dziś:. N.~N.'M.:P.,

:Urtana..

WAżNIEJSZE TELEFONY

Publiczn. 10-~9
Pov.>iatowa Komenda MO. - 13·14
Miejski Komisariat MO - 10·41'
Straz Pożarna - 10·.72
;tJbezpieczalnia Społeczna - li-13
Szpital śwA Xrojcy; - ~0-70
Urząd Bezpieczeństwa

DYZURYi Il:KARSKIE

,

Pogdtowie .leltarskle ._ nocne telefony_.

.
:ano.dyżur .C:lztenny

l.1 .- 13. Od 21 - ..1.
:w. niedzielę f święta

w, szpitalu św. Trójcy.

Reda1'cja ł l\'dmłnlsłracja
„Głosu Piotrkowskiego••
. l~otrkow. Trybunalski, ul. Słowackiego
·
nr 26•.Telefon 15·40
,.,..~,
'.ĄdmłnTstracJa' czynna od godz, g Cl.o
gOdz. 16, w. soboty o'd godz, 8 do 13.
Konto czekowe reaaKcji „Głosu Piotr·
kowskiego": Komunalna Kasa Osznr 425,
w. Piotrkowie
·~ędnoś~
.
' .
't

.~ 1"'

Fabryka Sklejek w Piotrkowie

Fabryka sklejek w Piotrkowie przy ł przerwy 30 lat.
We współzawodnictwie pracy wyuliC'y E 11ji1':W:>ktrJ. k1ó':'l'i okres gosp)
darczy zaczyna się i koiiczy dn. 1 paź- różnili się tow .tow.: Dawidowicz Jódziernika, wykonała do dnia 18 maja zef, Adamus Jan, Ceglarek, Cipior, Gra
br. - a więc w 8 miesięcy ~ 100 pro- nowski, Famulski, Kopycie! Wł. Krza.
czyńska, ~ław'..:zvi',:ka, 1.'.:spyciel Józefa
cent rocznego planu.
Przedterminowe wykonanie planu Miller Scholastyka, Janiszewska, Misie
pozwoli na przerwanie pracy na 6 ty- wicz, Korzeniowska Józefa, Pawlik Jagodni celem przeprowadzenia najpil- nina, Krupa Anna, Rolzita Bolesław,
niejszych napraw i wymiany zniszczo- Komorowski, Szafrański, Kwiatkowski,
nych urządzeń, które już pracują bez Rymon Jan i jego zespół.

Por z ą .d ku i emy mi a S t O·

Junackie brygady pracy „Służba
Polsce", skupiające w swych szercgacn
młodzież szkolną pracują nad uporząd
kowaniem Piotrkowa.
.. . .
.
.W. centrum miasta, na placu Agr1coh
pracuje trzydziestoosobowa brygada
S.P. z Gimnazjum Handlowego. Już w
pierwszym 'dniu, dzięki pracy kolegów
Wolskiego, Wrońskiego, Klimeckiego
i Kręgla, chłopcy wykonali 100 procent
planowanej roboty. W. przyszłości, po
zniwelowaniu placu urŻądzona tu bę
dzie 'ślizgawka miejska. .
Junacy z Gimnazjum Meclianicznego zajęli się porządkowaniem Parku im

•
•
m1asla I z

·Z

T. Kościuszki. Klasa 3b pod kierownictwem kol. Lalka Zbigniewa czyści
a leje. zaś 3- a w liczbie 20 junaków porządkuje Ogród Botaniczny. Ogołocony
z wielu roślin ogród ten dzięki staraniom S.P. oraz Zarządu Miejskiego już
na przyszły rok wróci do stanu przedwojennego. Poważnych prac ziemnych
dohnano też na ulicy Bujnowskiej
koło strzelnicy. Zniwelowany teren bę
dzie służył do ćwiczeń P.W. i W.F. w
okresie całego lata. Na cmentarzu poległych bohaterów radzieckich i polskich
na Rakowie obmurowano groby i odnowiono parkan. W początkach lipca
ml.odzież nasza wyjedzie na obozy letnie S.P.

pOwiatu

podkładów na nowe. Po uko11czeniu
KREDYTY N~ ODBUDOWP; · I Dzięki otrzymaniu 7 milionów złotycli
;wyazłał Odbudowy przy Urzędzie t-z Minist~rs.twa Pracy! (o cz~m pisal.iś tych prac odbędą się próby z dwoma

'Wojew6dzkim w Łodzi przyznał ogólem '3 \ pól miliona -złotych na rozbudo.Wt!ł . l,remonty, ;ważnych ośrodków w na
szym„mieście: Szpital Swiętej Trójcy
otrzymał półtora miliona, Miejski Komitet Opieki Społecznej na urząazen!~ ~łobka - 350 tysięcy złotycłi oraz
Gimnazjum i Liceum Spółdzielcze ......
15Q tysięcy złotych na bursę szkolną.
~ .
. SPOŁDZIELCZOSC WALCZY
O ~RWAŁY POKOJ
· '.Piotrków weźmie masowy udział w
Swięcie Spółdzielczości w dniu 3. lipca.
Ja~ ~i" nowiadujemy od Komitetu Organlzacyjnego na terenie wszystkich
pr_a.Wie· zakład6w pracy odbędą się krót
ld~ogadanki o'Kolicznościowe, zorgani
zowane przez koła .partyjne oraz akadeinle we własnycłi świetlicach. TegorocznG Międzynarodowe Święto Spółdzłelcze odbywać się będzie pod hasłenu „Spółdzielczość walczy o trwały
p~ik,oj między. narodami!"„

„~omitet oocłioCłu twraca się za na„
szyn1 pośrednictwem do wszystkich'. organizacji, instytucji, sklepów i placówek: państwowych o udekorowanie w
tym: 'dniu gmachów i wystaw, jak również Cio społeczeństwa miasta i powiatu
piotrkowskiego o jak najliczniejszy
udział ~ tegorocznym Swięcie Spół
· · ~ ,,, •
dzielczości,

my) w b1ezący~ roku .zb~dUJe się w1e- nowymi wozami motorowymi, które ze
le. nowych naw1erzchm uhc oraz napra- względu na zdemolowany tor czekały
na uruchomienie już od kilku lat .
w1 zniszczone.
O ile próby wypadną pomyślnie, now,oczesne „torpedy" zaczną kursować jeBASEN JUŻ CZYNNY
Rada Wychowania Fizycznego i szcze w sezonie letnim.
Przysposobienia Wojskowego uruclioZMIANY PERSONALNE
miła już basen pływacki przy stadionie
miejskim za parkiem.
Na stanowisko Kierownika Referatu
Basen jest czynny przez cały dzien Kyvaterunkowega, sprawowane dotychdla wszystkich amatorów kąpieli za mi czas zastępczo przez ob. Kaczorowskie
nimalną opłatą.
go Bogdana, Prezydent Miasta miano~ał z dniem 1 lipca ob. Łuczyka Józefa
dotychczasowego pracownika-Wydziału
SIEC STRAŻY OGNIOWYCH
Powiat Piotrkowski poszczycić się Opieki Społecznej.
może najgęstszą siecią Oddziałów Stra
WALKA Z ROŻYCĄ SWINl
iy Ogniowej w województwie łódzki.Ir
·i.2
w
Obecnie czynne są 162 placówki
Dzi~ki staraniom Wydziału Weteryrejonacłi gminnych. Placówki te posia· narii miasto nasze otrzymało wraz z po
dają: 4 samochody pogotowia strażac wiatem około tysiąca litrów surowicy
kiego, 33 motopompy, 92 pogotowia przeciwróiycowej, którą można nabyć
konne, 182 beczkowozy, 7 tys. m. węża w sklepach prywatnych.
otocznego oraz 138 sikawek ręcznych.
KOLONIE LETNIE
NAPRAWA TOROW KOLEJKI
W tych dniach wyjedzie z Piotrko·
Po przejściu Kolejki Sulejowskiej wa około 1500 dzieci na kolonie letnie,
pod Zarząd Polskich Kolei Państwo zorganizowane przez zakłady pracy i
wych rozpoczęto w ubiegłym tygodniu Miejski Komtet Opieki Społecznej oraz
wymianę zniszczonych szyn kolejowych Wydział Opieki Społecznej.

...

l>·

DL'A STRAŻY OGNIOWEJ.
„
•. ~ „
QOdział Straży Piotrk'owskie'j dzięki

SA'MOCHóD.

Zarządu Miejski~go otrzyłllat ~ pi'Zydziału nowoczesny samochód
'Pogotowie strażackie, którego bra}5

•raniom

uniemożliwiał sprawne i szybkie
łanie straży posi~dającej dotąd

'dziajeden

tylko samochód.

W''1•11v. • ;.. w ... 1.... 1<„m!•„ "P1ł " ł . ""'
"zlał oglosreń: nl. P!otrkow~ka 55. tel. 111·50.

Odpowiedzi

dla Czytttlników - absolwentów
W zwązku z otrzymaniem wielu
zapytań w sprawie szkół, gimnazjów i

liceów rolniczych, i zawodowych, znaj:
w najbliższej odległości
od Piotrkowa, podajemy naszym Czy•
telnikom kilka informacji w tej sprawie
Koledze Zbyszkowi, M., kol. Stanisła·
wie W. oraz „Absolwentom" z ulicy
Stalina wysłaliśmy indywidualne odpo·
wiedzi pocztą.
Liceum Rolnicze męskie w Czarno•
c1n1e: szkoli w zakresie gospodarki
wiejskiej i daje prawo nauki w szko·
łach wyższych„ Przy szkole jest bursa
i doskonale urządzone gospodarstwo
wzorowe. Zapisy przyjmuje się d~ dnta
15 sierpnia. Wszelkich in_formacjt dr?·
gą korespondencyjną. udziela DyrekCJa
Liceum: Czarnocin, Liceum Rolnicze.
Gimnazjum Rolnicze Męskie w Dob~zy
szycach, powiat Radomsko ora.z Gmina
zjum ogrodnicze w Ostrowie pow.
Łask, st. kolejowa Kolu~n~, wojeV.:6dź
two ł'... ódz, przyjrn~ną zapisy kanayda.o
tów z uk0ńczon:1 szkołą ogólnoitszta1•
cącą z możliwością składania egzam1.i
nów wstępnych. Zgłoszenta przyjmo"
wane są do 'dnia 15 sierpnia b.r. Prey;
obu wymienionych szko~ach, są ~zynne
bursy, do których przyJmUJe się ucz•
niów za minimalną opłatą lub zwrotem:
prowiantu. Dokładnych informacji u 04
dzielają sekretariaty szkół pod wymle.o
nionym adresem drogą koresponden•
dujących się

cyjną.

Ofiary
Zarząd Związku Zawodowego Pra•
cowników Instytucji Ubezpieczeń SpoOddział w Piotrkowie
łecznych R.P.
przekazuje 1000 złotych na Robotnicze
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zamiast
kwiatów na trumnę Danuty Stokow-.
ski ej.

l.'..l l il'l'll"M '1 I111 l'THTl.!ITH

Przygody
Jasia
WieHi~iUJ

PRACE INWESTYCYJNE
bieżącym tygo'dniu Wydział Tech , , 1 111nnH1, 1111 n:·111·1q
niczny Zarządu Miejskiego przystąpił
do prac drogowych na terenie miasyi.

W

przed ostatecznym uzgodnieniem trasy i C7.f\Su postojów wymienionych samochodów.
Wielu z Czytelników prosi o zainstalowanie w centralnym punkcie miasta tablicy orientacyjnej, zawierającej
trasę jazdy obydwu samochodów oraz
miejsca przystanków i czas odjazdu.
Pilną sprawą je1't takżf' dostosowanie czasu odjiłzdu wozu Nr 2 z rogu
ulicy 1 Maja i Stalina. Robotnicy huty
„Kara" i „Hortensja" proszą usilnie o
zmianę odjazdu samochodu na godzinę
16.15, t. zn. zaraz po zakoilczeniu pracy. Dotychczas samochód uciekał im
„wprost z przed nosa" już o godz. 16ej. Trzeba stwierdzić, że nasi szoferzy
lekceważą sobie publiczność. W piątek
dnia 25 ub m. zdarzyło się, że szofer, czy
też bileter wozu Nr 2 opuścił samochód
na kilka minut i udał się do Zarządu
Miejskiego. Ponieważ hyła to godz. 8ma, kilka osób spóźniło się rlo pracy.
Micszlrnńcy z ulicy Słowackiego za
przejazdem kolcjO\vym proszą o przelinii Nr 1 do ulicy Polnej i
dłużenie
stąd do ul. Stalina.
Nie wątpimy, że dalsze usprawnienie komunikacji miejskiej nastąpi 2'!
chwilą otrzymania przez Zarząd Miejski trzech nowych Chausson'ów.

K „
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Tell"f iny·
1„11 t •'im f.1'1·17~ P\O<rk„w<'4.a 86
Adm!ni!t ra" !7l
l~ld. Grai. R.S.W. „Prasa".

Nie placzl
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Teraz nie upadn'et

N1.1c?. '216· i4. Sell'retartat 254-21. ked , no.:na 1'12~t.
oofouim.
Odoowl~d~lalności ZA łe1!11Jnowy druk
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i~~~ Wrzesiński

TEATRI"
TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Z powodu remontu w miesiącu lipcu te·
atr nieczynny.

,.„,("':;1 ~7/:~"a:-

Nr.

pierwszy wKraku

Pietraszewski musiał znów gonić samotnie czołówkę i
dopiero na 15 mieiscu. Wójcikowi tylko pech
indywidualne

:usu-

r

przybył

TEATR POWSZECHNY
Teatr w miesiącu lipcu nieczynny.
Teatr „BAGATELA„ Piotrkowska 94.
może odebrać
„;~
20-ej koniec
Dzi ś i codziennie o godz.
przedst. 22-ga znakomita komedia Ludw;ka
zwycięstwo
•łlO•t!W
Verneuill'a pt.
KRAKÓW (obs!. wł . ). - VIII etap „Tour \niej cał11 drogę gonił czołówkę. C%warty finie-z
„MUSISZ BYC MOJĄ"
Kasa czynna przez cały dz i eń: tel. 272-70: de Po logne" na przestrzeni 140 km . w i odący z w m i ejscowości Jezior wygrał Wójcik o
By tom ia do Krakowa, należał znów do tych, ćw i erć koła przed Węgrem Madim. W dal·
fEATR KOMEDII MUZYCZNEJ ,.LUTNIA„ których cechowało wysokie tempo . Etap ten szych finiszach -zwyciężyli: w Jaworznie Pie·
w i ększość zawodników przebyła w czasie król traszewski przęd Wó jcik.iem. W Chrzanowie
Piotrkowska 243
j
Dziś I codz. o godz. 19.15 „ROSE·MARlE' szym, n iż -4 godziny, uzyskując średni11 prze· Rydmar przed Wójcikiem.
W Trzeb ini W idewall przed Nowaczkiem,
c i ętną 36 ,840 km na godz. Do wysokiego ternobrazach romantyczna operetka w
Otto He1 bacha. Udz i ał bierze 60 osób. - Chór pa przycz yniły się w pierwszym rzędzie lotne w Krzeszowicach Rydmar przed Olszewskim./
Na metę w Krakowie, która mieściła eię
- Balet - Orkiestra. Bilety wcześniej do na- fin isze, których na tym etapie było aż 8, dobra szosa i sprzyja j ące warunki atmosferycz- na stadionie „Cracovii", pierwszy wpadł No·/
bycia w Spółdz1eln1 Artystów - Plastyków woczek, a tuż za nim 8-miu dalszych kolarzy,
Piotrkowska 102, a od godz. 17-ej w kasie ne (c hłodny, pogodny dzień) .
Po starcie w Bytom;u wszyscy zawodnicy Dosk.o~ały tor.~w i ec 'V..'.rzPS ;ński , jadący na
teatru. W niedzielę kasa teatru aynna od
jechali zwart11 grupą aż do Katowic, gdzie na t~zecieJ pozvcii w.spamałym zrywem wysuną!
qodz. tt.
krótko przed pierwszym fin iszem wyprzedził s i ę na pie.rwsze miejsce I przybył na . ~etę ja·
TEATR KAMERALNY DOMU ŻOLNIERZA k;olarz v zawodnik szwedzki Pea!'Mon II, wy- ko 7WyC1ęzca tego etapu, uzvsku111c czas.
eł. Daszyńskiego 34
przed Rzeźnick i m. 3:47 :58. Dals 7 ~ .m iej&ca 1a ięli: 2) Now;><;'belc gr ywając pie r wszy finisz
3:.W:OO, 4) Rzezmcki "z! ~ 1 codz. o g. 19,15 sztuka Maxwell Ande,r Następny finisz w Zabrzu wygrał Bukowski 3:47 :59. 3) Wo jcik Na przedmfdclach Po:uiaJ'IJa
sona „Joanna z Lotaryngii" z IRENĄ EICHLE przed Wyg!endą . Po 29 km tra6y Szwed Wide· 3:4.8 :00, 5) Wyglen~a 3:48:02„ 6) Olsze~skl wali „p rzeb i ł" gumę, a 14 km dalej spotkęłO' 3:4.8:00, 7) Kuplicki - 3:48:01, 8)_ Matli (Wę·
RÓWNĄ w roli tJ".ułoweł
indywidualna po 8-miu eta•
Klasyfikacja
to samo Wrze5 i ńsk i ego. Trzeci lotny finisz w gry) - 3.:48 :01, 9) Rydmar (Szwec1a) -3:48 :02_.
1) Wójcik 43:4.9:17, 2) Wn-e6iń&ki
Lełnl teatr „OSA'', ul. Zachodnia 43, tel. 140-09 Gl iw icach przyn i ósł zwycię5two Bukowskiemu I?) Napierała - . 3:48:02, 11) Widewall (Szwl!'- pach:
44:09 :51, 3) Pietraszewski 44:11:54, 4) Rydmark
Godz. 19,45 otwarcie teatru letruego t pre- przed W yqlendą . Bezpo-średnio po tym naje- c~a), 12) Paprock, , 13) Vaverka (C-z~hosłowa 44 :2:36, 5) Matli 44.:30:37, 6) Vaverk.a 44 :32:25.
m iera rewiomontażu pt. „W ogrodzie przy po. chali na s ieb ie Pietraszewski Wrzesiński i Va CJa) - wszyscy w tym samym czasie co Na·
Zespołowo VIII etap wygrała Pol~ik.a I w
verka . W wyn iku tego wypadku PietraszeW1Ski pierała„ U) Królikow6ki - 3:48:0!1, 15) Pietra·
rodzie" z udziałem całego zespołu.
czasie 11 :23 :58 przed Polską III - 11 :24:00,
zmuszony b ył czekać na wóz techniczny i pÓŻ· szewski - 3:49:28.
Etap ukończyli wszyscy 'ZllWodnicy, przy Polski\ II-11 :33:32, Czecho6łowacj11-11 :37 :03
·
Teatr „SYRENA'' Traurutta t
czym komisja sęd-ziowska i kierownictwo u.- i Szwecjll - 11:37:05. W klasyfikacji drużyn
!!alet Zizi Halamy, zapowiada T. Bocheń
wodów urlzieliło curowej nagany -zawodniko- narodowych prowadzj nadal Polska I 117 : 18:12,
ski, pocz. o godz. 19,30, kasa czynna od godz.
zwyc~ęstwa
Bańskiemu -za niebezpleczn11 ji!-7.dę w sto· 2) Polska II 118:46:39, 3) Szwecja 118:54:12,
wi
10-13 i od 16-ej.
4) P<>lska III 119:58:2-0, 5) Czechosłowacja
'
SOFIA (obsł. wł.). W dalszym ciągu tur- sunku do kolegów.
121 :12:56.
nieju w piłce koszykowej w ramach Igrzysk
Wójcik ma ,,,. kla~yfikacjl łndywidualnej
bałkańsko-środkowo-europejskćh drużyny pol A
sensnclal
obecnie ok. 20 min. pnewagl i wydaje się, te
skie- spotkały się z reprezentacji\ Trieit.u.
przewaga ta j~t dostateczna do utrzymania
ADRIA - „Guwerna111~ka", godz. 18, 20,30; w Obydwa mecze wygrali Polacy: drufyna
I-go miej&ea przez o.statnie trzy etapy 4 do
niedzielę 15,30.
36:19 (10:14) a drużyna
żeńska w stosunku
%Wycięstwa w całym wyścigu.
BAJKA - „Mężczytn! w Jej tyciu", godz. 18, męsk~ 35:27 (Hl: 12).
~.Spartakiem"
'
20; w niedz. 16.
Inne spotkania przyniosły następujące wyMOSKWA (obsł. wł.). NaJ~··>
BAŁTYK - „Zagubione dn!', godz. 18, 18 .~"; niki:
większą sensację dotychcza•
21; w niedz. 13,30.
sowych rozgrywek piłkar
Czechosłowacja-Jugo
Drużyny m~skie:
PARń (obsl. wł.). - Wczoraj ni.no (30 ub.
GDYNIA - Kino nieczynne - na czas re- sławia 41 :38, Węgry-Rumunia 54:31 Bułgaskich o mistrzostwo Związku m.) rozpoczął clę wielki międzynarodowy wy·
montu Program Ak, ualności przeniesiono rii.I-Albania 136:27.
'
Radzieckiego była porażka ścig kołar11ki ,Tou.r de FraJI<::e··. Start honoro·
do kina „Hel".
Czechosłowacja-Jugo
•• ~ - moskiewskiego 1,Dynamo'· ·ze wv nastąpił z placu „Du Pa.lai• Royal", sk4d
Drużyny żeńskie:
HEL - (Dla młodzieży) „Pięciu Zuthów", sławia 34 ·25, Węgry - Rumunia 55:18, Buł· „Spartakiem", zajmującym w . tabeli drugie
120 ikolarzy, blorącycll udział w wyiśclgu ptzegodz. 16, 18.30, 21. w niedz. 13.30.
garia-Albania 98:10.
miejsce, w stosunku 0:3.
defilowa.ło ulicami mia6ta na wlakiW'y' 1tart.
HEL - „Program Aktualności Krajowych
M . przedmieściu Saind Cloud. Pierwszy etap
I Zagr. Nr 19" godz. li, 12, 13 14 w niedz. § n
w ZSRR
' •
'
11, 12, 13.
Trouville wynosi 237 km.
wyś<::igu Paryi MUZA - „życie Emila Zoli", godz. 18, 20;
w niedz. 16.
2 notntnlha holarzo
POLONIA - „Rosanna siedmiu loc!lęfyców"
godz. 16, 1830, 21, niedt. 13.30.
PRZEDWIOSNIE - „Płomień Nowego . Orle·
KOPENHAGA tob6l. wl.). - Mię,·
anu", godz. 18, 20; w niedz. 16.
dzynarodow& Wyścigi kolami& e.·
W czasie od t-go lipca do 1-go 1ierpnia
MOSKWA (obsł. wł.). - Pierwsza runda
ROBOTNIK - „Wyspa Skarbów", godz. 17,
matorów c „Grand Prix''. Belgii za·
gier o mistrzostwo Zwią~ku Radzieckiego w nastąpi w Taszkencie, Stalińsku, na Syberii, w
111, 21; w niedz. 15.
Belga
zwycięstwem
icończyły się
Archangielsku, Sewa6topolu, Stalingradzie, Je.
piłce nożnej ma się już ku końcowi, poszcze·
ROMA - ,.Ostatni Etap", godz. 18, 20,30, w gólnym drużynom pozostało jeszcze do roze-' rewaniu, Rydze I Mikołajewie start miesza·
Schandorffa. W wyścigach brali u·
n'.edz, 15,30.
kolarze francu6<::y, szwajcar·
dział
grania po dwa mecze. Rozegrany w niedzielę nych sztafet, które ?akończą «ię w M0«kwie
'. · •
•
r.cy 1 belgijscy.
REKORD - „Curie Skłodowska", godz. 18. na 6tadionie „Dynamo" w Moskwie mecz mię· 14-go sierpnia, w przededniu otwarcia flnało·
. "
• *. •
20,30; w n '. edz. 15,30.
dzy outsiderami tabeli „Lokomotywa" I „Skrzy wyr:h rozgrywek „Spartakiady". Ogólna dlu·
LONDYN {obsł. wł.). - W ramach przygoSTYLOWY - „Wieczna Ewa", godz. 18 30 dłan'Ji. Sowietów" -z Kujhysz(!wa zakończy! się qMć sztalety, biegnącej IO-ma trasami wynłe·
' ' rem isowo i nie przyniósł żadnych zmian w ta· sie ok. 30.000 km. Większość drużyn pnebę• towań kolarzy angielskich do Olimpiady ro'Ze•
ta,30, 20,30; w niedz.. 14,30.
dzie swe trasy na motocyklach, rowerach, ko- grano na przedmieściach Londynu wyśdg ko•
beli.
18.30,
godz.
SW!T - „Tinur i Jego Drużyna",
W mlf1tn0i'!twach prowadzi nadal „Dyna- niach, kajakacll, a nawet samolotach •porto· Jarski na 35 okrqżeń, o łącznej długości 1Q8,5
20,30; w niedz. 16,30.
mo", majllc w 8-miu grach zdobyte 15 pkt. wych. Zawodnicy przyniosą do Moskwy mel· mil. Wyścig zgromadził na starcie 33 croło
TATRY - (w ogrodzie) - „Mlodoś~ Maksy- przed „Spartakie.m" (Moskwa) - 10 gier. 131 dunki 'Z leżących po drodze ośrodków przemy· wycll kolany angielskich - kandydatów na
ma", godz. lti,30, 18,30, 20,30; w niedz. 14,30 pkt. oraz . zeszłorocznym mistnem COKA i słowych o wykonaniu planu produkcyjnego.
w czasie
Zwyciężył Clem«itis
Olimpiadę.
,,Kulisy Wielkiej Rewii'' godz. 16, ,,Dynamo" (Tyflts) - po 9 gier, l 12 pkt.
TĘCZA ·
4:42,0 god?.
18,30, 21, w n iedz. 13,30.
„Casablanca•·, godz. 17, 19, 21; w li' Pozn onłu u;olano lednoalośnle
WISŁA ruedz. 15.
„Gasnący Płomleń", godt.
WŁÓKNIARZ 15.30. 18, 20,30; w nled7 13.
. WOI..NOSC - „Zagubione dni", godz. 15, 17,30,
20; w niedz. 12.30.
Rodzina Froment'', godz. 18,
ZACHĘTA Związku
20,30; w ni~dz. 15,30.
POZNA l'J lohsł. wł.). - W Poznaniu odby· ski (wszyscy -z Poznania) . Pon tym nadano 8ek okręgu Mąskiego o utworzenlu Llgf Bok·
Io się, przy udziale odznaki srebme i brązowe, w myśl obowilłZU· serskle/ przekazano komisji, która po opracodelegatów wszystkicll jącego regulam inu k ilku zawodnik.om . z po· waniu przedstawi Ją na nadzwyczajnym wal·
nym zgromadzeniu pod koniec aierpnla. lub na
okręgów zrze6zonych szczególnych okręgów.
W dalszym punkcie porządku obrad :rebra· początku wrze§nia.
Polskim Związku
w
Program na piątek 2 lipca 1948 r.
Zebrani uchwaliJ! deeyderat referatu zdro·
Bokserskim, doroczne n/ wypowiedzieli się jednogłośnie ra pr:renie·
12.04 Dziennik, 12.25 Koncert orkiestry dęsieniem siedzihy PZB do Warszawy. W ?wią.z· wla PZB nie pozwalający rowodnikowJ, który
walne zebran ie.
tej ZZK w Katow!cach, 12.45 Poradnik rlla wsi.
Nad sprawozdaniem ku z tym powołano w drodze kompromisowej przeqral przpz k. o. na branle url.z/11/11 w jakiej
13.00 Audycja rozrywkowa. l:J.45 Muzyka lek
dzialalnn ści Zarzą· komisję w składzi e osób, która ma rozpa•r-zyć kolwiPk imprez iP- w ciągu 4 tygodni. Na wc:z.e·
'I!
ka (płyty), 14 30 (Łl z dzisiejszej prasy, 14..35
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