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Anglosascy handlarze broni - po zaopatrzeniu Arabów
w nowe transporty bomb i armat - wygłaszaja na Radzie
Bezp!eczeństwa kazania o pokoju

dów Zjednoczonych". Je6sup zaznaczył, że ste
nowisko państw arabsk}ch nie może być ni·
czym usprawiedliwione J że nie widzi dla Ra•
dy Bezpieczeństwa innego wyboru, jak stwier•
dzenie, iż zaistniafa groźba dla pokoju, przewidziana w artykule 39 Karty. Przedstawieiel

Stanów Zjednoczonych dodał, iż jego rząd j~t
wypełnić zobowiązania
wynikające z
nie od odczytania depeszy ministra spraw za· gotów
Karty Narodów Zjednoczonych.
granicznych państwa Izrael, Shertoka o naru·
sze.r!iu wat-unków rozejmu przez wojska egip·
Na6tępnie zabrali głos: przedstawiciel Syrii
skie.
Al Khoury i delegat Egiptu Tawzi Bey, którzy
Przedstawiciel Stanów Zjednoczo.nych Phi· starali się udowodnić, że Rada Bezpieczeństwa
lip Jessup podkreślił z uznaniem fakt, że rząd nie powinna uchwalać sankcji wojskowych i
Przy stole obrad, zgodnie ze środową u· państwa Izrael wyraził zgodę na przedłużenie gospodarczych przeciwko państwom arabskim,
chwalą Rady, zajął miejsce Jnzedstawiciel pań rozeimu i potępił stanowisko
państw arab- qdyż na~uszeni e warunków rozęjmu b y ło rze~
komo dwustronne.
stwa Izrael --;- Au?rey Eban.
.
skich, które mają zamiar „znów chwycić za
__R_a_d_a_B_e_~_i_e_c_re_n_s_t_w_a__ro_z_p_o_a_~_a_p_o_m_e_d_z_~_b_r_o_ń_i_n_a_~_z_y_ć_p_o_s_~_n_o_w_i_e_ru_~__K_w_fy
__
N_a_~
Przed-stawiciel państwa Izrael podkreślił , że
państwa arabskie odrzuciły propozycje prze·
dłużenia rozejmu i że sytuacja w Palestyrue
stanowi niewątpliwie groźbę dla pokoju w
myśl postanowień Karty Narodów Zjednocz.o·
nych. „Jeżeli działania wojenne w Palestynie
zostaną
wznowione-powiedział Aubrev Eban

TEL-AWIW. (PAP). Rzecznik rządu Iuael podał do wiadomości, że w czasie czwart-kowych walk w południowej Palestynie, oddziały armii żydowskiej zajęły 3 miejscowo
ści - Beit Affa, Inak Soueidan i Dcbdis, po łożone na drodzę H€bmn-Majdal.
Oddziały
egipskie ze swej strony odbiły dwie wsie arabsk ie K;ukaba i Julejkat, zdobyte przez
Zydów przed wejściem rozejmu w życie.

Rzecznik rządu żydowskiego oświadczył,
że oddziały arabskie straciły 30 zabitych i
wielu rannych. Wśród jeńców, wziętych

I

~Marm~fy~w~~aj~~~~~

Eudańczyków.

Odprawa wojewódzkich pełnomocników

LONDYN (PAP). - Jak donosi z Kairu a, 9"!ncja Reutera, sekretarz generalny Ligi Arab
tikiej Azzam Pasza oświadczył na konferencji
:prasowej, że wojska arabskie wznowią działania wojenne na wszystkich frontach w Palestynie w piątek o godz. 6-e; rano według cza·
su Greenwich (8-mej rano według czaisu war·
nawskiego).
Azzam Pasza dodał, że nie spodziewa się
szybkiego zwycięstwa wojsk arab-skich, lecz
!Przypuszcza, że wojna w Palestynie będzie
trwał~ długo.
Omawiając
odrzucenie przez
;pańs·twa arabskie propozycji Bernadotte'a w
sprawie przedłużenia rozejmu Azzam Pasza
!Podał jako powód rzekome wykorzystywanie
przez
Izrael okresu zawieszenia
rząd

do spraw zbiórki nq Wspólny Dom

~d_~tt~~_J;~~~~~~.~~jsbi~~~~~~~g;~~{~:~r;: I
oddziały

zydowsk1e pod osłol!lą sa~olotów rozpoczęły w piątek dnia 9 bm.
oper!"-CJe prz~ci.wko 7 -tys,ię~ej armii. arabski.ej w Ga!Jle1 zachodmeJ. Samoloty zydowiskie bombardowały koncentracie wojsk nieprzyj~cie_lskich ~arówno na lym terenie, jak i
w Ga.1le1 dolnej. .
0
~a~oldoty ka:abskie ?łnkonałdy
Dżn~lot:u na pło·
zyC)e zy ows 1e na ipo oc o
enin, os a·
niai~ ~aki ~0~k hKkk~ Na ~~d~e od
Haify oddziały Haganah podjęły operacje,
oczyszczenia drogi
W

piątek

N,. emcV.prze c·1 w uchwaIom I ondy n' sk·,· m
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LONDYN (PAP). - Agencja Reutera do-, wypowiadając się przeciwko utworzeniu pańnosi, że premierowie Niemiec za~hodnich, któ- stwa zachodnio-niemieckiego, posiadającego
rzy odbywają obecnie konferencję w Koblen- własny ;ząd i własną konstytucję.
cji, odrzucili w zasadzie uchwały 1-0n<lyńskie,
W kołach obserwatorów podkreśla się, że
-~-~----~--~---~---~---~~--~-------~~-

rano samolot typu „Spitfire" zrzu

Greccy 11racowo.cy bankowi przystuili do straj!<u

lud?:iach. W Haifie ogłoszono po południu 10RZYM (PAP). - Jak donosi agencja Elefteminutowy
NOWY alarm
JORK lotn:czy.
(PAP). _ w p i ątek po po· ri Ellada, na gł.ównym froncie na wzgórzach
łudn1u roz. ooczęło się nadzwyczajne posiedze- Grammos-Smolikas armia demokratyczna
nie Rady Bezp i eczeństwa dla roz,patrze.nia sy- odniosła pewne sukcesy. Na odcinku Kleftis
tuacii w Palestvnie.
Mulista i Rutsiko oddziały gen. Markosa odn,
· parły wszystkie ataki wojsk rządowych, zadajc:c nieprzyjacielowi poważne straty.
N
UMOWe k11ltUfałn:t 'l
ka
. a po·1wyspi~· pe lopone_~ k'im, 0 dd zi~· ł ?' arm:i··
BUKARESZT PAP. - W dzienniku urzędo-1 cemokr~tyczneJ rozgrolllilY_ całkowiCJe .WOJwym o.publikowany został dekret prezyd ;um ~kową Je~?stkę m?narchisD:czną, staCJOOUWielkiego Zgromadzenia Narodowego Republi iącą w mieJscowości Halandnsta.
R?muńskiej „o ratyfikacji. polsko • r_umuń· I RZYM (PAP). - Radiostacja atenska podas;1t>7 konwenc]I kultura!ne/,
zawarte i dnia la wiadomość 0 rozpoczęciu generalnego straj.
2 lutego rb . w Warsz~w1e.
.
,
ku pracowników bankowych 'lll. Grecji. StrajWym iana dokumentow ratyf1kac y; nych, 7go k .
. d .
k
. . h
b ,
r1n 1? z postanowieniami konwencj :, n11s•. ąpi w
uiący zą aJą ZWJG ~zema ic
po orow 0 25
P-ukareszcie.
procent.

numunia ratyfiktJje
Pole

k! .
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Prem1 ( rzy B1zonu nrzeCLWOI
·utworzen·u panstwa zachodn1·0-n"1emieJllk"1eg"
Ił

cił bombę na Tel-Aviv, powodując straty w

Krwawe

Izrael będzie jasny. Je-

----------------------ww _______________________

sy t uacJ.a wo1· enna w Gre CJI••
wiodącej

~~:;;:1~~~~Vl~o

obowiązek państwa

w

państwa

w iadomosc1, ze

-

nej oraz sprawozdanie z przebiegu ratal- śli Arabowie będą chcjeli pokoju, to pokój za·
panuje w, Palestynie. Jeżeli chcą natomiast
nych wpłat z zadeklarowanych sum.
wojny, to będą ją mieli".
Omówienie analizy kont i sprawozdawczość z przebiegu wpłat.
Po oświadczeniu przedstawiciela państwa
narada
pełnomocników
W<>jewódzkich do
Ponieważ 18 bm. upływa termin składa- I ~rael Radil: Bez.piecz;ństw~ odroczyła obrady
Spraw Zbiórki na Wspólny Dom z następu nia sprawozdań Wojewódzkich Komitetów 11 P? 5ta~owił~ wezwac _ro.z.iemcę ~NZ oraz A·.
'łdział ·
łn
· ·
· ·
rabow 1 Zydow do złozema w piątek 9 lipca
jącym porządkiem dziennym:
.sI?o
arna, P~ omocmcy powmm przy szczegółowych sprawozdań o sytuacji w Pa·
Sprawozdanie i ocena· Akcji Deklaracyj wiezć sprawozdarua ze sobą na odprawę.
I lestvnie.

WARSZAWA (RAP-SAP). Dnia 19 bm.
o godzinie 11-ej odbędzie się w gmachu KC
PPR w Warszawie Al. Stalina 17 wspólna

rządy
wyzwoleńcza

geHral~ngo

LONDYN PAP. - Agencja Reutera donosi,
. d o A ten przy b y li· wicemi.nister spraw wojze
~kowych Stanów Zjednoczonych William Dra·
per i szef biu::a operacyjnego armii amerykań
s.kiej ge.nera~ Albe!Tt Wedemeyer.

PARYŻ PAP. -

*

Reakcyjny dziennik g.recki
„Ethniki Kirix" w pesymistyc.z.ny -sposób ocenia umowę dwustronną 'pomiędzy Grecją a Sta·
nami Zjednoczonymi w sprawie pl;inu Marshal
1'1 . „Dwustronna umowa - pisze dziennik która />'>d:pisal rząd grecki przynosi ujmę godnośc.i ! dumie narodowej. Prze1;t1liśmy być
kra jera wolnym. Z ws zystkich pafr<!w zwyc iP,sk1ch. zwyci ężonych czy neutralnych w cza·
s ie wo iny Grecja jest krajem na jb11.rd 7.i ej podleglym Amerykanom" - stwierdza w ?akoń·
czeniu pi$MO.

Anglików na Malajach

ludów

kolvn~arnych

przyb!era na sUe

LONDYN (PAP). - Jak donosi agencja I LONDYN (PAP). - Omawiając sytuację I za sy tuację na Malro~ach spada na plantatorów
neutera ,dowódca wojsk bry ty;skich na Ma- n&. Malaja<:!h, dziennik „Daily Worker" pro- którzy uczynili z kra;ju pańs two policyjne i
· d zi anym us t anowi.11. w nim
· rez1m
„
terroru• , - pisze w
la1'ach generał C. S. Boucher ośw i adczył na testuje przeciw groz'bom wynowie
konferencji prasowej w Nuala Lumpur, że t-rzez gubernatora generalneg-0 Mac Donalda zakończen iu „Daily Worker".

decyzja premierów zapadła. n~wątpliwle pod
presją mas ludowych, wśród których idea jedności Niemiec zapuściła głębokie korzenie.
Th?cyzja ta nie będzie zresztą miała. większe
go znarzenia praktycznego, gdyż gen. Clay oś..
wiadczył w czwartek, iż państwa zachodnie
nie uwzględnią żadn~ch zmian, przeprowadzonych przez premierów nlemiieckich w o•

chwała.eh londyńskich.

M h

ars all ~ie "złe
do Pa ryz· a
li

WASZYNGTON PAP. - Sekrataorz stanu
USA Marshall oświadczył, że
uda się do Paryża, aby wziąć
udział w sesji Zgromadzenia
".';eneralnego ONZ, która odbę
i ?.ie się we wrześniu.
Marshallowi towarzyszyć bę
dz ie John Foster Dulles, prawdopodobnie jego następca w
iepartamencie stanu w razie
! Wycięstwa Th<>masa Dewey'a.
kandydata na prezydenta USA
iz: ramienia partii
republi'kań-

'. .

SKleJ.

Przemysł

papierniczy

~;~~;~~;;~.~~~~~:;:..:~~~!-~!::
ła~y:~onda:~~jip~~~dst:wi~~~~zj~1nJ~ę:~:;
celuloza .;iarczynowa - 119,6 proc„ celuloza
sodowa - l09 ,4 proc„ papier gazetowy 11_9 pr_o_c„. papier drukowy - 99,1 proc„ pap1er p1sm1enny - 112 proc., tektura - 100,7
procent.

Demonstrac1·e W'Nowym Jorku

uWO~b mud~oprz~~k~łt~ę n~s~~- wdoo~~doucze~n~ówruchuwyzw~e~ =~-------------~~-~~~~~---------------

cją,Jakgdyż
siły policji okazały się zbyt słabe".
wiadomo. malajskie związki zawodowe,

na skutek niemożliwych warunków pracy i
odmowy właścicieli plantacji podwyższenia
płac, ogłosili strajk powszechny. Władze bry.
tyjskie uznały to za „bunt'' i zarządziły aresztowania wśród przywódców związkowych.
Wielu działaczy związków zawodowych ukrYki się w dżungli i wokół nich uformował·· się
oddziały pow~tańcze. Przeciw powstańcom
Ar.glicy używają najnowocześnicj&zych sa1 molotów bojowych zaopatrzonvcb "' nzi:lłka
o ~skach rakietowych.

czego na Malajach.
„Mac Donald i właści ciele plantacji, w imieniu których on występuje - pisze dziennik nazywają „terrorystami" ·wszy_s tkich swych
przeciw działalności .,kom:sii
przeciwników politycznych i wszy&tkich tych,
~O_'N_Y JO~ PAP. Około tys i ąca pra·
k tórzy krytykują dyktator&ki reżim kol.mial. cowc1
kow domow towarowych w N·~ N Yo rku
ny. Nazywają oni „terrorystami" wszystkich de;nci;tstrował? _przed gmac~em, ~ któ•y:n u·
członków związków zawodoi:c i wszystkich · zędu1e „k?m1-s1_~, dl~ badania dz1ałaln'lśc1 anstrajkujących, domagających ·ę podwyższe t:rameryka~ski eJ , n'.osąc transpa.:en!y ?: nap1sem: „Nie damy się zastraszyć/ •
nia płac.
Demonstracja była wymi~rzona przeciwko
Naród malajski walczy, o demokratyczne
prawa związków zawodowych i o polepszenie O '_ll'.:)Jrowadz~nemu ob~cme sled.~twu w epra·
w,e „wpływow komumstyczn ych w ruchu -za·
swych warunków bytu. Cała odpowiedzialność wc„dowvm w Nf1wvm Jorlm. Wiadomo, że .ak·

do suaw an!yamery kańskich"

c ja komisji badania „działalności antyame<ykańskiej" zmierza do pozbawienia s tal"'di
p1zywódców organizacji zawodowych Jch 6ta•
n.iw .ska w zwi ązkach zawodowych. Trzecll
przewodniczących

oddziałów

związxu

zaw~

dowego pracowników handlo.wych CI0 oornÓ4
:v·io t.dziE:luda odpowiedz.i komisji nil temat
t<'h H,1rn~u do pa.rtii komunistyczn,~j. D'Z.ia•
tarzn.m związkowym grozi ~rzywna i wieii•
n.e za „obraze ko.nare5u",

I

ffr._ 188,_.

czele.
Podkre ś liwszy poruszenie, Ja kie
skazanie Kabacińsk ' ego wśród

li

wywol ałJ

francuski : h

członków ruchu oporu oraz polskich i francuskich kół, dbających o zacieśnienie pr-zy j aźni

arność
I

•

2 rezoluc1ą

mii::d.zy obu krajami list przypomina udz' ał pól
milionowej rzeszy Polaków w odbudowie Fran
cji oraz wkład emigrantów polskich w walce
o wyzwolen ' e Francji.
„W imię tradycji ruchu oporu, ctytamy, w
imię braterstwa broni, łączącego od wieków na
sze dwa kraje, w imię wszystkich przyjaciół
Polski, Tow. Przyj. Francusko-Polskiej pozwała
1obie zwrócić uwagę P. Pr~ydenta na szeroki rozgłos i poruszen!e spowcdowane w Polsce
przez skazanie cz}<>Dka ruchu ()p.'lru Kabaciii1klego• .

par

••

11

obotn·wczych

!at

•
sprawie
KPJ

Biura Informacyjnego

BUKARESZT PAP. - W fit0J:cy Albanii - r c zo:uc j ę Biura Informacyjnego, o sytuacji .w
Ti ran ie odb ylo s i ę zebranie aktywu ()rganiza- Komun istycznej Pa r tii .Jugosła~i i potępia ; ą
c ji komun'łltycznych, na którym zasadn~cze cą antymarksi-.s l ows k ą pozycję przywódców
przemówienie o rezoluc ji B:ura Informa<:yjne- K. P. J.
::<
go ~ y glosil 6f·k.retarz KC Komunistycznej
Part:i Albanii Enwf'Thodża. Zebranie jednogłoś
NOWY .JORK' PAP. - Z Ottawy rloncs?:ą,
nie powz i ęto uchwalę, całkow icie aprobu ; ą~ą że Robotniczct Partia P0stępowa opublikowała

w pras ie komun.J..at, w którym wyraża e
.
w ite po parcie dla rezqluc ji Biura .Inform_acyinego o sytuacji w Komunistycznej Parli; Jugo;;lawii.
•..,

*

SZTOKHOLM PAP.-Z Helsinek donoszą. żs
Komitet Wykonawczy Komunistycznej Partii
F nlandii opubhkował komunikat, w którym
całkowicie aprobuje krytykę Jugosłowiański~!
Partii Komunistycznej, zawartą w rczolur.;t
Biura Informacyjnego.

Pr11gra111 kongresu zjednocze iowego
m?odz~eży

ś

polsk'ej we W:o=lawiu

Na n1arainesie

WARSZAWA (PAP). - Jak już podawali-(
Program ~onryreeu przewiduje . m. in. ':"
1
śm y. "' dniach 20 i 21 lipca br. odbędzi e s i ę pierwszym dnm. obrad:_ o. godz. 10-ei otwar~ie
Błogosław1·en„ ~two
Cały naród polski oczekuje z zaniepokoi ~- we Wrocław i u Kongres Jedności czterech or- kong:esu, W:ybor kom1s11 .rmandatowe1.
sta.~~
niem decyzji, którą poweźmie komisja łas ki. ganlzacji młodzieżowych.
,
toweJ, matki, wn i ~koweJ 1 propaga~dowei).
B. dyktator finansowy Trzeciej· Rzeszy i J'e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- powUania poszczegolnych przedstawicieli brat
I •
·
I d · ·
h d 1
„
t den z najgłównie1szych zbrodniarzy hitlerow-

1ndOneZJ•a ·przygo ł oI_wUJ• e s., ą dn walk,. ~~~~i]:~{~~J~3c;i ~~~a~~;~~;~~~~!~r!afz~ ~t~~~„-: !!1f1;;:·:e~~~~c~ry~'K~:~~1 N'~r~~~~=
ł]

' HAGA PAP. - Jak donosi agencja Antara karcie został zcrganizowany komitet obrony
w związku z zaostrza j ąc.ą s i ę w Indonezji sytu narodowej, ob. f!jmujący przedstawicieli główacją i grożbą wybuchu nowe j wojny w Jog; a- nvch partii politvcznych w Indonezji.
·

s utki reformy walutowej

Fa~al11e

w zachodnich strefach Niemiec
BERLlN (PAP). - Stan . gospodarczy w
Niemczech zachodnich pogarsza się. w ąwiązku z odrębną reformą walutową coraż bar,dziej. Premier prowincji południowo-badeńsk.iej był zmuszony przyznać ,że należy się liczyć z całkowitą katastrofą gospodarczą w
Niemczech zachodnich. Niemniej pesymisty-

I
t

h d · h
t f h
czne są głosy pras~ w za~ o. ruc .s re ac..
Gazeta „Vorwaerts· , pubhkuJe oświadczenie

socj~l-demol~ratyczneg~ posła Dec_hsl~, któr~
oświadczył, ze w strefąe amerykanskiej grozi

zjednoczeniu.
skiego, bowjem anglosascy protektorzy p.
W godzinach p()poludniowvch przewidziana Schachta nie chcieli skazywać swego dawnegc>
jest dyskusja, . uchw?lenie deklaracji 6~alutu, kontrahent~, ~tórv no~abene niejed~~ jes~cie
po czym. na-stą;>• '~ybor władz, a na~lępme od- u~~uqę. moz~
o~d:~ w . przys~loscf' . ~ee~
będz i e się z.e~rame Rady Nacz~lneJ.
. pozn.eJ, są
. cnazy '. acy.Jn~ ~ aza .ie na
Drugi dz1cn obrad rozpocznie s i ę o ąodx. ; Schachta na k:Jkuletnie więzienie, ale i teraz
9-ej powitaniem delegacji Rządu oraz qośd mo~n: prote ktorzy doszli do wniosku, że tak
zagranicznych. Z kolei przewodniczący zarzą· wazna persona nie może pr;i:ecież siedzieć za
du glównego Zw. Młodzieży Polskiej wygło~i kratkami, więc ostatecznie ex - dyrektor
referat: Po refem.cie dyskusja, O godz. 19-ej Reichsbanku otrzymał - „urlop zdrowotny''. .
nastąpr zamknięcie kongresu.
1 Wypoczywając po trudach wojennych pod amerykańską opieką - w malowmczym
Ludw gsburgu, p. Schacht nie przestał bvnaj•
.
mniej interesować się bieżącymi sprawami poZ · i d kf
·
W „
Dtł
Ltylq międzynarodowej - i od czasu do cza·ClJtO e arac:e na $ł0łiJll
m su, za pośredn.ctwem usłużnych dziennikarzy,
·wARSZAW A (RAP. SAP) Według spra ;i:arnajamia świat z uowym dorobkiem swych
wozdań jakie napłynęły do generalnego peł myśli i poglądów.
nomocnika PPS do Spraw Zbió1·ki na Wspól
Tak np ostatnio a~encja amerykańska „Asny Dom tow. Serkowskiego od pelnomoc soclalcd Pres-; · zakomun:kowala opini: . świa
ników wojewódzkich stan akcji deklaracyj- lowc;, . że .- zdan:em p. Schachta -- „r;~H
nej na dzic11 g bm wynosił 480.303 675 zł. Marshalla .iest wspan;alym zapocząłkowan:em
Delilaracje złożvło 467.725 czlonk~w Pol- gospocla~cze1 ·?dbudoy.>y Europy", i że „bl~lf
skiej Partii So~jalistycznej tj. 81 procent !'.1;hondanJ~,\~~z'dsząaza ~łaesncaiwą dłrotgą, za co :1akle~:
„
"
I
vc
po 1 yce amcry an
ogołnego s t anu Partn.
skiej"„.

J;f
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84 proc czlonko· w PPS

redukcja około miliona robotników i pracowników. W Monachium wiele przedsiębiorstw
zwolniło już połowę zatrunnionych tam robotników. W Norymberdze zakłady przemysłu
budowlanego przerwały prc>ce. Ministerstwo
.... ~·· :.
pracy i opieki społecznej w Bawarii zaproponowalo wszystkim pracodawcom wprowadze.nie skróconego dnit. roboczego. Podobne w!a1
'" • ś wia
· d czące o• pogł ę bl agcym
·
· k ry. do~o;;c1,
się
Jlzysie
w zacho1nich strefach
na
Schacht, oczyw.sc1e, jest zdania,
jego
okupacyJnych, związanym z odręb~ą reforrr:ą I terenie st. kom. Warszawa (97 procent) .kompclent~a" opin~c .ma swoj cic:żar ~ atun
I
j v.;alutową padchodzą ze ws~yst~ich prawie Szczecin ( 95 proc.) W.K. Łódź ( 93 ,6 proc.) kow);:. „h<1dz co bądz,_ fm 1nsowanie zbrojeó me
m ~c~!ch
agresi:. hitlerowsk1e1 P'.~ez mo.no1osrodków przemysłowych Niemiec zachod- i W.K. GDANSK ( 93 proc.)
•,\;.
nich.
. .
.
. pohs,ow amerykansk1ch przechodziło włi;.sn 1 e
NaJwiększa przeciętna na członka w skali przezz ręce p. Schachta. Stary :mperial!sta oi-awojewódzkiej wynosi w St. K. Warszawa - I miecki n·e zapomniał o swej dawne) roli i
A ma za co, bo stale gra na Loter'i,
Kardynał
1663 zł, W.K. Szczecin - 1239 zł, W.I{. blog?sla~1 dziś poczynania amerykań•kiei Pi nieraz już Fortuna by}a dlań łaskawą.
Lódź - 1016 zł, W.K. Olsztyn - 1200 zł, f ak~:_i\ Nie można_ się dzi\~ ć. że „reka rekę
iedz!e do Rzymu
Idź w jego ślady i spiesz po los, bo cią
WARSZA W A PAP. - W dniu 8 bm. opuś- W.K. Wrocław _ 1034: zł i W.K. Białystok· ~YJe -. ale; bądz co .bądz p._ Schacht pow1gnienie III-ej klasy już 13-go lipca!
cił Kraków, urlając się do Rzymu arcybiskup - 1170 zł. Przeciętna w skali oaólno-krajo
n:en pami c; tac. CZ\'m i Jak sk onC?yl~ się h!tle0
4 1 34
.
"
ł
. r ada
E!Jilog marshalliady nie moglh,· wy- - - - 1- - - ·
· - - - - - - - •• ::i11_k
weJ wynosi 924 z .
_ _ krakowski kardynat Adam Sapieha.
glądać inaczej.
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niem Greczuchina i z niecierpliwośc ą oczekując prem:ery, przyrzekł uroczyśde, że soI wicie wynagrodzi reżysera. o ile przedstawien:e '"będzie udane. Zapowiedział również
znaczącym głosem, że prawdopodobnie na
premierze będą obecn! goście z naczelne;:o
dowództwa.
Waśka niezmiernie się ucieszył tą wiad1)mością i ze swej strony oświadczył, 7.e przy1
loży wsielkich staral'1. by sztuka się podobał;.i
panu komendantow: oraz wysoko pos.awioot rzymat od komenadanta polecenie, hy szyb- nym gośclom Sam iednak w głębi ducha
ko przys. ąpił do wystawienia sztuki. która wątpił, czy przygot0wana przez niego sztuka
mogfaby w sposób przekonywujący dowieść przypadnie istotnie Nlemcom do gustu„.
zareczańskicj dziczy rosyjskiej ,,wyższości Mimo uroczystego oświadczenia
'lłożonego
kultury niemieck iej".
przez Waśkę naczelnikowi oddziału partyWaśka Kuzmicn!rn skrupulatnie zabrał s'. ę zanckiego, że nie będzie popełniał żadnych
do wykonania tego zlecenia. Prawdę mówiąc, ryzykownych głupstw, I<uźmienko. pozostawybrana przez Waśkę sztuka nic zupełnie jąc niezłomnie w~erny zasadom swojej artyłcżała po linii życzeii komendanta. Ale Ober- I stvcznej n? .ury,. i tym raz:m ~rzygotowywał
łejlenant Schultz nie zaliczał s:ę do znawców kawal. ktory m:al przewyzszac wszelkie dodramaturgii rosyjskiej i ufając nowemu re- lychczasowe wyczyny Waśki. Na premierze
żyserowi, nie przy>viązywal wi ększego zna- l''iemcy mieli zobac<.yć nie sztukę, opowiaczenia do nieco dziwnego tytułu , obranej dającą o przyjaźni rosyjsko-niemieck;ej_ lecz
przez Wa:ikę sztuki ,Nasi Judzie''.„ Waśka słynną nawskroś patriotyczną i przepojoną
zapewniał burmistrz~ Greczuchina oraz ko· nienawiścią do wroga sztukę Simonowa „Romcndan..a że jest to sztuka, tematem której sjanie". Waśka zdecydował się na ten szaleń
jest przyjaźń i szczere uwielbienie jakim czy krok i zawczasu rozkoszował się sensaotaczają Niemców „prawdziwi" Rosjanie. Te- cją, jaką wywoła zapowiedziana przez niego
mat ten wysoce spodobał się kom~ndanto vi premiera. Wykonawcy odbywali właściwe
z punktu widzenia swo:ch niewątpliwych próby po cichu, a gdy przychodził Greczuwalorów programowych. Na wszelki wypa- chin śpiewali różne pieśni i wygłaszali idiodek jednak, Schultz. który nie znał języka tyczne teksty, autorem k.órych był sam
rosyjskiego, polecił burmistrzowi aby był na przeb i egły Waśka.
próbach, celem skontrolowan'.a słów Waśk:.
W przededniu premiery Waśka ponownie
Burmis:rz Greczuchin ściśle zastosował został wezwany do komendanta; udał się do
się do życzenia komendanta. Przyszedł na S'chultza w towarzystwie Greczuchina, który
próbę i uslyszał niewinne pieśni ludowe zo- wyraźnie protegował uzdolnionego I energićz
baczył tańce, a jednocześnie przekonał' s;ę. nego reżysera. Prawdę mówiąc, pewne wąt·
że Niemcy są pokazani w tej sztuce, jako pliwości w umyśle Greczuchina powstały.
„zba;wcy narodu . rosyjskiego". Komendant gdy usłyszał niezbyt udane z punktu widzeSchultz zadowolił sie s.zczególowym doniesie- nia literackiego urywki przygotowanej sztu-
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DEBIUT WASIU KUŻMIENKO
Sytuacja w Zaraczeńsku n :e przedstawiała się zbyt różowo dla Niemców. N' e prz2chodził dzień, by na ulicach miasta nie znajdywano trupów niemieckich.
Tajemnicza
ręka n'.euchwytnych partyzantów pod osłoną
ciemnych nocy jesiennych nie szczędziła
wrogów swojej ojczyzny. Ani miejscowe ges:apo, ani komendant Schultz nie mogli daĆ'
sobie rady z szerzącym się w zastraszający
dla Niemców sposób ruchem partyzanckim.
Nie udało się wykryć łączności partyzantów
z ludnośc i ą, jednakże kontakty takie niewąt
pliwie istniały. I fo właśnie doprowadzało
do paSJi komendanta Schultza, tym bardziej,
że codziennie o 'rzymywal groźne depesze od
swoicb przełożonych.którzy żądali calkowitej
likwidacji partyzantów i zapewnienia Niemcom bezpieczeństwa na terenie Zareczańska
i okolic. Front sle zbliżał do Zareczańska z
katastrofalną
szybkością i tym się właśnie
tłumaczyło zdenerwowanie,
które ogarnęło
naczelne dowództwo.
Pochłoni~y bezskutecznymi próbami wytępienia band partyzanckich, Schultz jednak
nie przestawał interesować Się krzewieniem
kulturalnego życia w Zareczańsku, uważał
bowiem, że jest to jeden ze środków pacyfikacji tego dzikiego kraju. Dlatego właśnle
nowoobrany reżyser 'kółka dramatycznego

ki. Podzielił się swo1m1 uwagami z Waśką,
lecz Kuźmienko z PO\\·agą mu odpow i edzi;ił,
że tego ·wymaga ..n'episane prawo sceny".
Greczuchin niezbyt b;egly w tajnik;ich sztuki. uwierzył Waśce i powstałe wątpl i wo:.foL
pr,,·;;nęly.

Schultz przywita} Wa~kę szerok:m uśmie ehem, ośw adczając na \V Stępie. że na przedstaw'eniu będzie obecny sam dowódca zareczaMkiego odcinka generał von Berg. Komendan: był tak zadowolony z dotyrhczaso\vych prac reżv<;era, że naw.et wyciągną! mu
n'.l PO\vilanie dwa palce!
- Proszę powiedzieć temu rudemu aktorzynie - zwrócił s:ę do Greczuchina obecnC'go w eharakterze tłumacza - że p;i~ generał szcz~gólnie zai 1tere3ował się mome:item
~rz,·ja7.ni niemiecko-rosyjskiej w wystaw:anej sztuce. General przybędzie na przedsta\\'ien e z całym sztabem. Niech aktorzy maj<i
·o na uwadze i spiszą się dobrze.
Twarz Waśki poczerw:eniala z Z'ldowo!E>nia, gdy Greczuch:n przetłumaczy? mu słowa
komendant<Y.-Nie spodziewał się. że jegc wyczyny artystyczne os'.ągną laki SUkC'cs
Po
zakończen!u audiencji pobiegł co tchu do
lwanowej, która wciąż pełniła funkcje Jącz
niczki między ludnością, a mścicielami ludu". Był ogromnie podnieco~y, gdyż po zapowiedz:anym przez komendanta przybyciu
na przedstawienie dowódcy zareczańskiego
rejonu generała von Ber,ga. Pl'Z~'Szla mu do
głowy nowa genialna myśl. Pod ;ej wplvwem
Wa<;ka pobiegł rozentuzjazmowany do Twanowych ł wpadl od razu na Szurę, wtajemn!czoną we wszystkie jego dotychczasowe plany. Jednak to, co urywanym szeptem powiedział jej Waśka. podziałało na Szure piorunująco. Rozwarła w ogzołomieniu oczy. ale
nim zdażyła C'OŚ odpowiedzieć. już Wa.śka
żywo gestykulując, n:e pozwalając ir.i dojść
do słowa. oznaimi! bezapelacyjnym trinem'
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l'Jlroąowie §UJeąo

narodu u 1teru iFrancll

„Socjaliści" służalcy Wall

To I oUJo.

Street kornie spełniają rozkazy ,,Czas

Rozbudowa aparatu po1:cy no-woiskowego dla

dłiwlen·a

tl1'ore•pon.dencja UJlasna „Glosu 0

Ubiegłej środy Paryż

PARYŻ, w lipcu.
i cala Francja pr zeźywały nie lada

praktycznymi", jakich
Clermont-Ferrand, gdzie
puszczon-0 w ruch przeciwko strajkującym robotmkom ogrorn,ne siły wojsk i żandarmerii i
gdzie okupowane przez strajkujących fabryki.
poddano regularnemu oblężeniu wojskowemu.
Ludzie, rządzący _ obecną Francją, boją się
swego narodu, swojej klasy robotniczej, swych
mas ludowych. I dlatego me może być mowy
o zmniejszeniu przez nich armii, która przy
pomocy ame:ykańskiego ekwipunku, a z czasem może i dowództwa, ma zapewnić władzę
tym. którzy !iiprzedają kraj imperiahstom zagrarncznym. I dlatego nie może być mowy o
tym, by właśnie „socjaliści", którzy na igorliwiei służą imperia/izmowi, mogli choć na
krótki okres postępować inaczej, n i ż nakazują
im ich mocodawcy z Departamentu Stanu

ma i
posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego deputowani socialistyczni wnieśli poprawkę o
zmniejszeniu budżetu wojskowego o 20 procent. Ponieważ komuniści, rzecz jasna, głoso
wali za tym wnioskiem, poprawka została PRZY JĘT A.

poro było szumu dokoła tego wydarzenia. Rząd poczuł się „zagrożony", a naiwni
uwierzy1i, że nastąpił zwrot w polityce socjali
stów. Prasa pisała już o dalszycn poprawkach.
zmierzających do zmniejszenia
budżetu woj'
skowego. Łączono to nawet z ostatnim kongresem SFIO, któremu, ponieważ odbywał się
przv drzwiach zamkniętych, można bvło dowoli przypisać różne .rewolucyjne" uchwał_y
w rodza iu tej właśnie, która znalazła wyraz
na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego.
Ale nikt nie podcina gałęzi. na której sam
111ledzi. żywot sensacji i „rewolucyjnych" gestów SFIO był bardzo krótki. Już nastę.pnego
dnia soc;nli.ki wycofali swoją p-;;prawkę. rząd
przestał być zagrożony. budżet wojskowy Fran
cji w dalszym ciągu wynosi 31 procent wszystkich wydatków państwowych, a jedyną partią, walczącą o zmniejszenie ciężarów wojskowych ludu pracuiącego Francji jest, jak i poprzednio, tylko Komunistyczna Partia FrMcii.
Bo jakżeż mogą „socjaliści" spod znaku
Bluma i Mocha walczyć o zmniejszenie wydatków wojskowych, skąro stanowią wierne
narzędzie polityki amerykaiiskiej, która traktuje arm i ę franci1ską, jako mięso armatnie, po
trzebne do realizacji swoich imperialistycznych celów? Jest pr"~cież rzeczą niewątpliwą,
że główną bromą amerykańską są dolary, a w
plana<:h rozmaitych pod-żegaczy wojennych
dostawcą mięsa armatniego
mają być kraje,
uszczęśliwione
„pomocą"
marshallowską,
a
więc i .Francja.
I dlatego podczas, gdy w styczniu 1947 r.
armia francuska liczyła 530 tys. osób. to w
grudniu te9oż roku liczyła już 708 tysięcy, >:
w kwietniu 1947 - 800 tysięcy.
Bo jakżeż mogą socjaliści spod znaku Bluma i Mocha domagać się zmniejszenia sił
zbrojnych. skoro są one im potrzebne do walki przeciwko
narodowi? -

francus.kięj

klasie robotniczej

„Je5teśmy
crbecnie lepiej zorganizowani
przeciwko wojnie domowej, ni.ż w czas;e
str a i·k ów" - oświadczył on niedawno, mając
na myśli ruch strajkowy z jesieni 1947 :-oku.
Dowództwo a:mii i policji gorliwie studiuje
taktykę walk :.ilicz.nych, interesując się s7czegół<1wo strategią Noskego, Zergiebla i Scheidemrinna, którzy w pierwszych latach po drugiej wojnie św i atowej wyspecjalizowali się w
dławi eniu
rewolucyjnego ruchu robotniczego
w Niemczech.
Te „studia teoretyczne" Mocha i Teitgen i Wnll-Street.

Wy!lawa

z.o.

unaoczni

lę praw:łę
I Jest rzeczą słuszną, aby dziś, gdy ze strony
naszych nieprzyjaciół - żywiołów rewizj.)nistycznyeh
w
. h i imperialistycznych
'k'
d
k Niemczech
·
· li
oraz ic pop1e~zru_ ow spo zna u im?erra stycznych, kapitahs.t ycznych moeopolow an.
glo-amerykańskich, usiłuje się często przy pomocy różnych wysokich autorytetów naukowych, p-.lity,cznych czy religijnych podważać
tę podstawową prawdę hist0ryczną - gdy z
drugiej strony ze strony prawdziwy:ch przyjaciół Polski .n&stąpi~ '· oficjalne i zbiorowe jej
potwierdzenie - wszyscy Polacy oraz wszyscy
interesujący się Polską i pokojem światowym
cudzoziemcy, przede wszystkim przyjaciele
ale nawet i wrogowie, zapoznali się na Wys!awie Ziem Odzyskanych z licznymi nieod•
•
•
•
•
•
•
partymi argumentarru na rzecz teJ wie!kje3
prawdy, że Polska granica na Odrze i Nysie
te granica nienaruszalna - granica pokoju!

Granica polsko-nit:!miecka na Odrze i Nysie
jest granicą pokoju. Stwierdziła to w dniu 24
. M'm. S pr. ,z a g ramci:.
u b . m. k on f erenc1a
nych ZSRR i 7 pań~tw demokracji ludowej w
.
.
.
.
Warszawie. W sposob plastycz~y 1 oc~~wisty
dla każdego widza udowodni to mihonom
zwiedzających Wystawa Ziem Odzyskanych,
której podstawową główną treścią wszystkich
niemal działów części problemowej jest m. in.
właśnie zagadnienie dzisiejszej granicy polska-niemieckiej, jako granicy p.)koju.
w intP.resującycJ- zestawieniach w dziale
demograficznym, dochodu społecznego, rolniczym, przemysłowym i w innych u_jrzy1?y
uzasadn1·eru'e te3· tezy, która mSzczego.ł'we
v
stynktownie przeniknęła w krew najszerszych
mas narodu polskiego, zanim jeszcze zdołano
naukowo uzasadnić jej prawdziwość.
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Plan

- ·iakość· -

na dolarowe szykany

W czerwcu ub .roku wyprodukował prze
20,2 milionów m. bież. tka
nin, wykonując wprawdzie plan w 100 proc.
ale nie wykonując go za to w produkcji
przędzy. Po upływie kilkunastu zaledwie
miesięcy, w czerwcu r. bież dał już przemysł
bawełniarty krajowi 27,9 milionów m. tkanin, wyk0nując plan w 105 proc.
W ciągu roku zwiększyły się wymagania
stawiane przemy_słowi bawełnianemu, ale
w jesz.cze większym stopniu wzrosły jego
możliwości pracy i wydajności.
I dzięki temu właśnie otrzymał konsu\nent o blisko 8 milionów metrów wyrobów
uawełnianych i o blisko dwa miliony kilo,vamów przędzy więce.i. niż w roku obieg
lym. Oczywiście, wkład pracy poszczegól.1ych fabryk w sukces czerwcowy przemysłu bawełnianego nie był jednakowy.
Obok fabryk wykonujących swe
I wysoką nadwyżką
(na Ziemiach

trochę!

Jem

A po jakiego licha mam stać? niemniej oburzonym.

spyta•

głosem

widz1sf ;a~, 1feąd:~z;;cym~~~j~r
1

0

dama. -

Nie

Mimo to-nie ,.stanqlem". Widocznie mam
mniej czasu, niż wszyscy. A o przyczynie zbie
gowiska i tak się dowiedzm/em od naszego re-

parlera redakcyinego.
Koń mianowicie. padł
na rogu Sterlinga. Najciekawsze 1ednak. że
wraca;ąc z pracy zastaliśmy z żona to samo
zbiegowisko w tym samym mieiscu. Ba, n~wel
tych samych „widzów" z damq w kitlu pepita
na r.zele. Rej wodziła wśród gapiów, opowla·
daiąc im przebieg wydarzenia: - O tu. proszę państwa, stał koń, a tu była dorożka, poIem koń fajt, a dorożka się pochyliła, o, w la·
ki spo~~~·dźmy już _ rzek/a żona, pokazuiqc
mi hasło „jadące" na tramwa;u: „KAŻDA Ml·
NUT A JEST DROGA". Ano. rzeczywiście, kat·
da minuta jest droga i w ogóle czas to pie·
niądz, ale nie dla wielkomieisk1ch qapiów.
. Ci czas_u maiq pod dost_atki";m, a ~nteważ
me pracu1ą'. przet~ szafuJą_ mm ho1me przy
statystowanm
takim
waznym wypadkom,
jak SPAWANIE SZVN ACETYLENEM
czy
ZALEWANIE DZIURY w ASFALCIE. '
E. Tam.

współzawodnictwo

Prace i troski PZPB Nr 22

Sukcesv przemysh1 bawełnianego

rnysł bawełniany

idziemy sobie, uwa·
do pracy. Aż tu ra~
tem, kolo tzw. Helenpwa, żona chwyta mrue
za blezer i woła:
- Patrz-no, coś się stało!
Ano, faktycznie, ooś się musiało stać, bO
sporo Judzi cały chodnik, a nawet kaw1:1ł jezd·
ni zawaliło.
- Podejdźmy - mówi żona - to s~ę do•
wiemy.
Podeszliśmy. Zaczepiam jakiegoś faceta pil·
nie wpatrzonego w zbiegowisko.
. .
Panie mówię co to za wypadek
miał miejsce?
- Nie wiem - odrzekł facet. - Ja tu dopiero od pół godziny, ale może ta pani?
To powiedziawszy, wskazał palcem na pew
ną damę w kitlu pepita. Nie omieszkałem do
nie; się zwrócić po informację, ale dama od·
powiedziała oburzonym tónem:
- A to dobre, DOPIERO PRZYSZEDŁ 1 Jll't
CHCIAŁBY WTEDZIECI
Postój pan najpierw

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I

Rok temu był jeszcze przemysł bawełniany
chorym dzieckien~" przemysłu włókienni"
· .
.
.
czego. Pozostawał bowiem w tyle za mnymi
branżami. Trudności transportowe, brak
siły robóczej, zniszezenie parku maszynowego stanowiły przeszkody napozór nie do
pokonania.

A. P.

GraPica na Odrze· i Nysie- iiaranicą poko1·u

Minister spraw wewnętrznych
,socjalista" Moch i minister spraw wojskowych, katolik Teitgen znajdują wspólny język
i wspólne metody i razem tworzą szeroko rozgałęziony
aparat policyjno-wojskowy. który
ma służyć do zdławie.nia oporu narodu fran·
cuskiego. a w raz'.e potrzeby - nawet do woj
Gdybyśmy nie mieli innych zm~rtw~e~,
nv domowej. Jest to tzw. „armia ochrony po- jak tylko wykończenie planu, to me miehrządku". Będąc uzupełnieniem a.merykańskich byśmy ich wogóle _ powiadają towarzysze
ł:l\łi wojskowych· lokuje się ją przede wszyst- w PZPB Nr
22 (dawnieJ· Kroning). Wykokim w tzw. „czuł)"Ch punktach", a w pierwszym rzędzie w okręgach przemysłowych, nanie planu - to właściwie dla nich żaden
gdzie istnieją duże skupiska robotnicze. T11'k problem i nie mają zamiaru specjalnie się
np. w dwóch przemysłowych departamentach tym chwalić.
.
północnych Nord i Pas de Calais ilość takich
Spełniają poprostu swój
obowiąz~k, .a
„czułych punktów" wynosi aż 130.
mogą go spełniać jak należy dlatego, ze me
W trakcie opracowania są plany rozmiesz.
bo
czenia jednostek wojskowych w fabrykach. W ma tu ludzi, stojących obojętme na u czu.
trakcie organ'iacji są jednostki wojskowe.
Cała załoga, każdy pracownik bez wzglę
przeznaczone do operacji na odcinku transpor du na to czy jest PPR-owcem, PPS-owcem
tu, w portach i na okrętach Jloty hand!owej "'!! lub bezpartyjnym wypełnia su~ennie pocelu „przec1wdz:ałan:a ko~fhktom ~cialnym - ł wierzoną mu pracę i w rezultacie fabryka
A_ ukoronow~niem wszystkie.~. tych_ s:ł d.o wal- I mo · się poszczycić tym że choć najmniejki na „froncie wewnętrznym maJą byc „rząze
.
'
łu baweł
dowe rezerwy taktyczne", składające s:ę 1 je- s~a ze ws~y~tkich .f~bry~ przemys .
dno-stek pan<'~rrrvch. czołqów i oddziałów spa-j nianego me Jest wsrod mch przysłowiowym
dochronowvch które w każdej chwil: mriżna Kopciuszkiem. Swoich 108-112 procent
byłoby pr~erz.1;c;ć do dowoln~go pun_ktu_ ~raju. wykonania planu w ~rzędzalni b;!!-~ełny
„Soqallsta Jules Moc~ ni~ uwaza 1u-z na- zawsze zrobia, w tkalm trochę mrueJ, ale
wet za potrzebne ukrywac, ze . wszystk:e te I też lan ·est ·
konywany
plany ma ią na celu zdławienie ruchu robotni-•
P
. J. t wy
. ·k • ·
czeqo
'
!
Gorze] JeS ze sprawą Ja osci.
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Odpowiedź

ludu

uzupełniają „zaję.ciami
byliśmy świadkami w

.

SENSACJĘ: ,,socjaliści" BluMocha glosowali PRZECIWKO RZĄDOWI; Czyżby rzeczywiście? - Tak jest! Na

S

J.

to ·pieniadz''

Będzie parę dni temu,
żacie, z żoną spacerkiem

nych: PZPB Nr 1, PZPB Nr 3, PZPB Nr 7,
PZPB Nr 16,. P~PB Nr 17• PZPB Nr 22 •
'PZPB w Pabiarucach, PZPB w Andrycho' wie i ~yrardowie, a na Ziemiach Odzyskanych PZPB w Prudniku, Bielawie II, I?zier
ioniowie I, Krosnowicach, Głuszycy itp.)
były też zakłady, pracujące słabo. Do
nich należały: PZPB Nr 5, FZPB w t{'onstantynowie i PZPB w Zelowie. Kilka fabryk wykonało plany w tkalniach wykazu- ·
,iąc większe lub mniejsze niedobory w przędzR.lniach. Do nich należały: PZPB Nr 2,
PZPB Nr 8, PZPB N~ 9, PZPB Nr 14,
or-c;z PZPB w Ozorkowie.
Niezależnie jednak od wyników końcowych _ jedno można stwierdzić z całą pew
• •. N'ie ma am· Je
· d neJ· f a b ryk'1 kt ora
· by
noscią.
'.
.
nie zwiększyła w znacznym stopmu s:veJ
produkcji yr porównaniu z rokiem . ubie~- ,·
tym. Pewne jest również i to, że produkcJa
nigdzie sama przez się nie rosła. Każdy
.
metr ponad plan, każdy ?rocent 1 ułame~
procentu wzrostu zawdzięczamy ofiarneJ
pracy załóg robotniceych
tńerownictw
fabrycznych.
I to była najlepsza odpowiedź dziesiąt-

plany ków tysięcy prostych ludzi w Polsce na
Daw- szantaże dolarowe zza ~nJJ-

Przędzalnia jest w porządku.
Pomimo dzkć, życzę każdej fabryce takiej Rady jak:
skandalicznego wprost stanu obić na zgrze nasza i takiego przewodniczącego jak tow~
blarkach, pomimo o wiele gorszego niż w Flaszczyi1ski.
wielu innych fabrykach parku maszynowe
Mało chyba jest na terenie Łodzi dyrekoj
go ich przędza nie należy do złej. Cudów torów, którzy tak mówią o radach zakład0'4
wprawdzie nikt nie może robić, a więc i wych.
oni ich nie robią, ale narzekań na przędzę
Kiedy zaczynamy mówić o współzawod-4
nie słyszą, . a wiadomo przecież, że odbiorcy
nictwie Kroningowscy są jak gdyby zaże
są grymaśni.
nowani. Robi się, owszem, Komitet jest.
Tragicznie pod tym względem jest w _ przewodniczący Komitetu tow. Flaszczyń-!
tkalni i najgorsze to to, że biedni „Kronin- ski, ale samo współzawodnict"'"' tn jeszcze
gowcy" nie mają na to żadnego wpływu i dotąd niebardzo masowe. Od nadchodzące~
wcale nie są tam winni. Robią oni wyłącz- poniedziałku w tkalni ruszają na całego. Ino!
nie tkaniny półwełniane (osnowa bawełnia dywidualne, zespołowe, między jedną pa.N
na i wełniany wątek) i wątek albo otrzymu tią a drugą, międzyzmianowe. Wszystkie
ją z innych fabryk albo jak dotychczas możliwe formy i w ten sposób znajdą naj•
częściowo robili go we własn-ej przędzalni wh~ciwszą do zastosowania w przyszłości,
szeWiotowej z czesanki sprowadzanej z inW przędzalni właściwie nie można już
nych fabryk.
~·
przez współzawodnictwo nic uzyskać - m6
Wątek ten jest poprostu niemożliwy. wi ob. Ambrozual, ·kierownik przędzalni,
Przędza jest formalnie naszpikowana zgni- Zakrzyczeli 1;!0 z Mi<>isra. _ A czy nie m~
bieniami i pękami, które trzeba potem wy- żna polepszyć jakości i zaprowadzić porżą
skubywać z tkaniny i w rezultacie pozosta dek, dyscyplinę, dużo jeszcze można na tej
ją tam dziury.
naszej przędzalni poprawić.
Trzeba je · oczywiście cerować i z tego
Najwłaściwsze formy współzawodnictwa?
powodu cerowaczek jest prawie tyle co
t~.aczy, '.3- po:nimo to poważna część produk
Bezwzględnie zespołowe. To ludzi wych().j'
CJi musi . hyc zakwalifikowana, jako drugi ·wuje, uczy solidarności i celowej współpra
luc trzeci gatunek i odpowiedzialni form.al cy. Może nam"t poczatkowo h<>d::i. r "ż11i ma
nie są oni i muszą z tego tytułu ponosić po ruderzy w takim zespole, ale czyż może
ważne straty materialne.
długo pozostawać w tyle uczciwy robotnik,
Przędzalnia szewiotowa jest w stanie gdy będzie widział, że wszyscy inni w ze•
likwidacji, łiędą robili tylko wątkiem z in spqle pracują dla niego?
nych fabryk i odpadnie im niesłuszny zreTylko _w~ współz~w~f!n~c~~e mł?dzieżo„
sztą za~zut, że sarni robią zły wątek, ale , wym chciehby daleJ widziec mdywidualne,
towar me będzie przez to lepszy i to psuje•
Młodzież ma swoje prawa, ma niezrozu.krew" załodze Kroninga.
"
miale czasem ambicje, które trzeba brać
„Przecież to się poprostu płakać chce pod uwagę. Zwłaszcza, że nie będzie
jak się patrzy na ten wyprodukowany przez ZWM-owców i OM TUR-owców. A więc dla
nas materiał" _ mówią towarzysze. Były starszych - zespoły, a dla młodziefy .........
~ontrole,. były komisje, a watek był zły, przynajmniej na razie, współzawodnictwo
.l"St złv. 1 henr.ie 7.ły dopóki ni"' z<>·n·nwl'ldzi indywidualne. Tak myślą- Towarzysze w,
się ścisłej kontr?li w czesa1niach. ll._fało dwa _P_z_P_B_N_r_2_2_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
to trzeba .czekac trzy razy, ale rue wolno
psuć. surowca
- mówia• i kto wi·e czy ru·e
PODZIF)KOWANIE
„
ma ią rac11.
.
·
Miejski Komitet Opieki nad Grobami BO
Rada Żakładowa u I".::-oninga mogłaby jowników o Wolność i nad b. Więzieniem .
pod wielom't ,~--.:::;1ędami być wzorem dla in w Radogoszczu, niniejszym składa serdecz
n:vch fabryk. Przewodniczący tow. Flasz- ne podziękowanie za ofiarę w sumie 50.000
cz_vńs~i czuje się W!'nólńie z dyrekc.i a odpo- zł (pięćd?.ies'at tysięcy zł) złożoną na utwo
WJ.ed 71 "1„,1Jll E!'nsnnnn ....,.„.,, fah„„ld Nie mo- rzertie Muzeum na terenie b. Więzienia w
żna sobie wyobrazić żeby mogło .się przed Ra~ogoszczu przez Dyrekcję Związku Zrze
nim coś ukryć, żeby mogło istnieć zagad- szen Prywatnego Przemysłu Włókiennicze
nieniP.. które bvłobv mu obce. albo niezna- go w Lodzi.
T"'" Nn~•-...,„.,.,,......, ""'"'l,w~-:n,.,„'11 wartości Ra
Jed11n„ze!Ó11ie Knmitet zawi<><'!amia. że
n" '7-'-l-~~~„; ;..,<!f onir>ia n"r. n::tM. tow. ko_nto dla ofiar społecznych na Muzeum pari---- -· · · __ ..,___ /".>n~) : - Flasz~zyński to nuątek Radogoszcza brzmi: Komunalna:
nierno~liwa piła i ni!'!raz nam lirwi napsuje, Kasa Oszczędności m. Lodzi Nr racliunló1
al~ ied.nft wam mom towarzyszti, 'DO'Wi.e.- 31.ll
,
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dni
W przeciw:enstirie do obludnej postav:y czynni ~·ó '.o Rw,1lu T ym cwsmrego, powołrtn e go . P.O rewolu cji lutowej, wobec spra- r
wy polsk1e1, lt1 tl paryski z moc ą rzt1c(I/
st.ce haslo bojowe „ Vive la Pologne".

W·

lalach 1832
I

franc us kch Nasz
1·

1848

Dział

Naukowy
..

rozpuścili te pogłoski, aby pod pretekstem
obrony ściągnąć do Paryża pułki liniowe.

FABRYKA PARLAMENTARNEJ
BURŻUAZJI

maja 1848 r. zebrała się Konstytua nta,
wybrana w głosowaniu powszechnym i
Hasło to zabrzmiało z ca łą s iłą rewobezpośrednim. Większość w niej mieli burżu
lucyjnej wymowy 15 m aja 18.}8 r. Rząd
azyjni republikanie z Nationala, byli rów·
Tymcz asowy, zrodzony na barykadach lu·
i orleaniści.
nież l~gitymiści, bourbońscy
towych, b y ł kcm promis2m r óinych klas ,
Konstytuanta uznała republikę burżuazyj
które ob aliły monarchi ę lipcow ą, lecz któze złudzeniami
ną i zerwała natychmiast
rych int eresy były sobie przedwst a w11e.
socjalnymi rewolucji lutowej. W powołanej
Przewagę w Rz ądzie Tymcza:mwym mieli
przez Konstytuantę 10 maja w miejsce
burżuazyjai republikanie z .. Nationala" ,
R~ądu Tymczasowego 5-cio osobowej Koklas ę robotniczą teprezentowało zaledwie
~-is~i Wykon3:wczej nie zasiadali już socjadwu ludzi: L. Blanc i robotnik Albert.
hsci: Blanc l .Albert.. Taktyka b~rżul!zji
Tłuni demonslruie na rzecz Polski
Rząd Tymczasowy zaczął swą dzi:lla.lnof.ć
Walki w Paryżu w dn iu 23 lutego 1848 r.
par1amentarne1 była Jasna - skonczyc z
przed Zgrom adzeniem N(/rodowym
od prób wyłamania s ię spod w pływu rewowarsztatami nar<>·
Luksemburs.ką,
Kom i sją
Wyszla z barykad lutowych, republika
lucyjnego Paryża przez odwołanie się do
otwartym ruebem. I dowymi, i wziąć w ryzy proletariat paryski
pod
W południe 25 lutego nastroiła się na nutę pokojow(!. Klasom u- domów pracy
, , trzeźwej" Francji.
nie ogłoszono jeszcze republiki. Lecz robot- przywilejowanym i koronowanym despotom W warsztatach zatrudniono ponad 100 tys., przy pomocy wojska i gwardii ruchomej.
robotników, którzy stracili pracę wskutek Lecz, aby . te zamierzewa przeprowadzić,
nicy nauczeni d oś w iadczeniem z lipca 1830
roku w y mu~ ; Ji jej og!oszenie. Rz ąd Tymcza- przesyłała zepewnienia, że Francja nie za- kryzysu i rewolucji. Praca była wyjątkowo burżuazja musiała z bronią w ręl~u rozpra.·
sowy wypisał na murach historyczne wy- mierza z nikim walczyć, chce żyć i pozwolić .nudna i bezp roduk tywna, ograniczała s i ę do 1rić się z proletaria,.tem. Proletariat sam
razy: R epubliq11e Fran~aise, Liberte, Ega- innym żyć. Burżuazja francuska i św. Przy robót ziemnych, wynagrodzenie liche. Usta- przyśpieszył starcie wtargnąwszy 15 maja
(Republika Francuska, mierze przyjęły te zapewnienia z zadowole- na(..,iając wa:sztaty narodowe' Rząd Tym- l 848 r. do sali obrad Konstytuanty, by bralite, Fraternite
Prole~ niem. Dla utrzymania pozorów spokoju we- czasowy zamierzał stworzyć z bezrobotnych nić sprawy polskiej i wlasnej.
Wolność, Równość, Braterstwo).
riat paryski przez narzucenie republiki wnętrznego Rząd Tymczasowy skupił swe drugą obok lumpenproletariackiej g\Vardii
W OBRONIE SPRAWY POLSKIEJ
Tymczasowemu, a więc i całej zainteresow~ie głównie na uniknięciu ban- ruchomej siłę, której mógłby użyć w razie
Rządowi
bombardowanego przez Austriaków
Francji, występował od razu na widownię, kructwa, <Thai więcej o kieszeń burżuazji niebezpieczeństwa przeciw proletariuszom
jako samodzielna partia i rzucał przez to r.iz o honor na r :Jd·.:·Ny, a od prcletariuJzy. paryskim. Zawiódł się jednakże w swych
Krakowa, z zieleniejących pól i lasów
7:-.dał trzech roi-"S'')CY głodu. w poszukiwa- rachubach: zamiast janczarów - stworzył
wyzwanie burżuazji.
:i:u srodków il.i zapei;iienia pw;tyclt kaH armię bu,ntu. Konflikt pomiędzy klasą ro- P.oznańskiego, nadbiegły do Paryża woła
0
CELE REPUBLIKI LUTOWEJ
:rn;."istwowych. .v.v„al,1:1.ł płatnika - kc:2ła botniczą i klasami posiadającymi narastał ma pomoc dla umierającej rewolucji polepublika lutowa dążyła przede wszyst- ofi:,rnego, który m!::i.l zapłacić koEzta rewo· szybko. Doszło do demonstracji robotni- skiej. .Lud paryski nie pozostał głuchy, gdy
kim do utid.erdzenia panowania kias h:r.ji, odkr?t nagle .·n ·0;1a · onett; yl g1 po- czych, mających !harakter przeglądu sił chodziło 0 Polskę. Zasłużony weteran koposiadających z burżuazją ?i:t czele. Ro- datkiem 45 r;e ·;t~' '!i.).v od ka-i:dego franl:..t. przed decydującą rozprawą: 17 marca w munistyczny Raspail wołał z trybuny parlabotnicy, tak jak w lipcu 1830 r. wywalczyli 1:ikie wno~i! :v,'"·~r.ia~ do skarhu państwa. sprawie odrodzenia wyborów do Koństytu- mentarnej do przerażonych deputowanych i
burżita.zy.Jną 1nonarchię, tak w lutym 1848 Chłop znienawd:·ł przez ten podatek rewo- anty i 16 kwietnia z racji wyboru do- rozentuzjazmowanych robotników: „Polroku ułatwili narodziny burżuazyjnej repu- iucję, republi!:<;. pr,1:etariat i warsitaty na- wództwa Gwardii Narodowej. W drugim ska szlachetna, Polska, siostra nasza któblk'e. W zamian za to proletariat otrzymał n<lowe w tyn1 p~'''"cr.H: ~.1. :".e one żyją je- wypadku burżuazja rozpuściła pogłoskę, że rej polityka nasza przez 18 lat do da~ego
tyle, że tę republikę otoczono instytucjami go krn·awic•1, i ;·.wi~;i'al się sc.juszem z zebrani na Polu Marsowym pod przewodem łańcucha niewoli nowe wiązała ogniwa ta
Polska w imię sprawiedliwości i obowi~zku
.
socjalnymi. Nie przys zło to bez nacisku
Blanqui, ~arbesa i Cabeta robotn~cy dążą '/zywa was do poparcia Jej 0 wolność;
na Rząd Tymczasowy. To robotnik Marche kontrrewolucją.
obawie przed prolet:u·iatem Rząd 'Tym- do oba~ema Rządu TYTI:c.za.sowego i prokla- dłuższa zwłoka z naszej strony byłaby nikTymczasowemu deRządowi
podyktował
czasowy sformował :~..!: batalionJ lum- mowama rządu komumuLycznego. Uderza- czemnością i zdradą· Polsk · t
kret o „prawie do pracy", a gdy zwlekano
sonaszą
Jes
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pod przewodniKomisją Luksemburską,
ctwem L. Blanca ;i Alb erta. M i anując Ko· rodowych, urządził Je na modłę ang1els.s:ich patriotyczną. Lamartine i Marrast celowo czerwone sztandary, robotnicy odkryli gl<r
wy...
misję Rząd Tymczasowy praktycznie pozby
wał się dwu niewygodnych dla siebie,lnteroelnc;e na§ząch czqtelnl"-ów
Z kolei na mównicę wdarł się Blanqui i
zażądał przywrócenia Polski w imieniu ludu
francuskiego: „Obywatele - mówił - lud
•
sp„wy robotnkzej.
ufa, że Zgromadzenie Narodowe nie cofnie
się przed tak wielkim celem, że nie da się
twariz rejestrującego, czy uJica, na której oszukać, ani wystraszyć przed podstępem
Obywatelu Redaktorze!·
B y łem świadkiem dwóch wypadków, które mieszka.
Drugi wypadek - to sklep przy Bałuckim Q.yplomacji. Lud cały stoi za Polską... Gdy:
świadc z ą o złym traktowaniu kupujących w
sklepach spółdz'elczych. W spółdzielni PSS Rynku. Przyszła kobieta i spytała, czy jest już przyjdzie wyzwać do walki ciemiężców Pol~
nr 185""przy nl. Maryna rskiej pewien - sądząc olej na kartki, zaznaczając, że już k'lkakrol- ski nie_ bę~}e tu ani prawej, ani lewej stro~
z wyglądu, - rohotmk ch d ał zarejestrow~ć nie po olej przychodziła. Kierownik c;klepu, ny, am. połsrodkowców, będzie tylko Zgrokartki żywnościowe. Ekspedientka w a,roganc- znów w niegrizeczny sposób, odpowiedział jej, madzeme Narodowe Francji, przejęte odki sposób rzuciła kartki na ladę i powiedzh- że olej jest, ale dzisiaj jej oleju nie na. Do- nośnie tej sprawy jedną myślą, jedną wolą,
ła, że tej ulicy n'. e może zarejestrować, bo ju~ p'. ero na 11wagi obecnych w sklepie klientów jedną nadzieją".
Niestety, Zgromadzenie
1
dużo zgłoszeń. Był to pierwszy dzien kierownik sklepu raczył wydać olej tej kobie- ~yślało wówczas tylko o· tym, w jaki spcr
ma za
rejestracji i godizina 8 rano i z pewnością zgło cie.
Rob sprowadzić wojsko i gwardię ruchomą.,
Zapytuję, czy Zarząd PSS nie mógłby v.7łyszeń nie było jeszcze zbyt wiele. A zresztą
aby rozpędzić demonstrantów. Nagle Blanprzec iPŻ taki sklep jest dla ludzi, a nie ludzi e nąć na personel sklepu Nr 185 (no i innych),
qui przec~ylił się _na mównicy, wyciągnął
dla sklepu. N'. e wiadomo, czym kierowała się by grzeczniej obsługiwano kupujących? .
Manifestacja sludentów parysk i ch
gwa!towme rękę i odsłonił przed osłupiałą
Stały czytelnik
ekspr dientka - czy nie podobała jej się
w przeddzi e ń wybt1ch11 rewolt1cji lt1towej
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Budownictwo· Zjednoczonej Partii klasy rnbotniczej
~.Nowe

Podsfawowym zagad:nieniem ideologicz·
nym i organizacyjnym budownictwa zjednoczonej partii klasy robotniczej w Polsce
poświęcony jest nowy, 9 Nr „Nowych
Dróg".
Krytyczną analizę przeszłości i doświad
czeń obu nurtów polskiego ruchu robotniczego w świetle aktualnych zadai1 - znaj·
dujemy w artykule wstępnym pióra tow.
Francis.zka Fiedlera
„Ruch robotniczy - pisze tow. Fiedler
- musi spoglądać w swą przeszłość, musi
ją zl:radać uczciwie i bezwględnie musi badać swe porażki oraz błędy, które do tych
porażek doprowadziły, musi uczyć się na
tych błędach, aby uniknąć ich w teraźniej
szości i w przyszłości. Ale nie wolno abso
lut-yzować przyszłości, nie wolno aby si~
ona kładła kłodą w poprzek wartkiego potoku życia".
miniony okres jednolitego
Omawiając
frontu PPR i PPS tow. Fiedler podkreśla
znaczenie - państwa ludowego w procesie
likwidacji rozbicia klasy robotniczej. Pań
stwo ludowe, stawiające wspólne zadania
całej klasie robotniczej, przyśpiesza jej
.
zjednoczenie.
Proces zjednoczenia klasy robotniczej
przebiega dziś na tle aktywności mas i wiel
kich sukcesów w budownictwie nowej Poli;ki. „Zjednoczona Partia klasy robotniczej
zbu
~ k011c:ty swój artykuł tow Fiedler duje Polskę bez tyra.na i hez pana, Polskę
~c.ialistyczną".

Drogi•• Nr 9

Konst ytuantą drugą sprawę, nieodłącznie
związaną ze sprawą Polski, spr:.lwę prolcta-.

riatu francuskiego.
~-~DANIA

LUDU

bywatele - wołał -· lud paryski także przychodzi domagać się sprawiedliNa przykładach oceny imperializmu, roli
Zagadnienie budownictwa marksistow-1
skiej partii masowej porusza V: swoim arty państwa oraz r:<>li prol~tariatu w rewoluc~~ woś~i za morder3t-;rn nopełnione na jego
kule tow. z. Kliszko. Tow. Kliszko podkre- demokratyczne) wreszc.ie sporu w kwestii braciach w Rouc1 ... cll 1'.."' s rogich kar nie na
tow. Werfel uzasadnia ofiary, jeno na kat0w ... Lud prosi was nadśla znaczenie marksistowsko-leninowskiej narodowościowej nad kaut- to deputowani. abyście nie zapomnieli o jemarksizmu-leninizm.u
wyższość
skła
części
nieodłącznej
jako
parli'i
o
nauki
dowej socjalizmu naukowego. · Bez rewolu skyanizmem i wszelkiej maści socjal-demo go nędzy; samo to już był powiedział że
cyjnej nauki o partii nie ma rewolucyjnej kratyzmem, pielęgnowanym. na zachodzie p_rzynosi republice w ofierze trzy miesiące
praktyki, nie można realizować kierowni- i pokutującym jeszcze tu i owdzie w Polsce . . ~ierpień. Te ~rzy miesiące wkrótce upłyną
Opanowanie teorii marksizmu-leninizmu i... pewnym Jest nawet, że rząd od niego
czej roli partii jako czołowego oddziału
. jedynie pozwala na obiektywną ocenę prze- nowych trzech miesięcy zażąda. Lud wyklasy robotniczej i narodu.
maga, aby Zgromadzenie Narodowe natych
orga.nizacyjną szłości naszego narodu i przyczyn rozbicia
strukturę
Omawiając
miast zajęło się dostarczeniem mu pracy".
wspólnej partii tow. Klisz.ko ruchu robotniczego.
przyszłej
Manifestacja 15 maja 1848 r. nie dala
Teoria marksizmu-leninizmu .-- stwierstwierdza, iż jej profil ideologiczny i orgaprzez proletariat wyników.
oczekiwanych
nizacyjny zarysowuje się już obecnie i sta dza tow. Werfel _ żyje w naszej praktyce
z polecenia Blanqui
Huber
yvprawdzie
sprawę
tego
z
sobie
zdają
zawsze
nie
choć
je się coraz wyraźniejszy dla każdego
1 Barbesa ogłosił rozwiązanie KonstytuanPPR-owca i PPS-owca. „Prawa i obowiązki towarzysze ,zgodnie z tą teorią kształtują ty i odczy~ał listę rządu rewolucyjnego, deczłonka nowej partii - czytamy w artyku- cy nową rzeczywistość.
monstranci opanowali nawet Ratusz, lecz
le tow. Kliszki - nie będą okreśłnne fak,.Przyszła wspólna parti1,1, klasy robotui- rz'.'J:dząca burżuazja, wsparta przez drobnotem jego poprzedniej przynależności parmieszczaństwo, odniosla zwycięstwo nad lutyjnej, określać je będzie jeden statut, obo czej Polski - koatltluduje tow. Werfel ma być czołową siłą budownictwa Polski dem. Barbes i Albert dostali się za kratki.
wiązujący wszystkicl1 członków partii"
Ważną pozycję w nowym numerze „No- Ludowej. Właśnie dlatego opieramy ~ na W niedługim czasie schwytano również
wych Dróg" stanowi wyczerpujący artykuł twardym fundamencie naukowego socja- Blanqui. W Konstytuancie pos.t anowiono
!izmu, marksizmu-leninizmu. na twandym raz skończyć z komunistami" Il faut en fitow. R. Werfla.
Tow. Werfel podkreśla twórczą rolę fundamencie nauki, która kierowała nami nir" - wołali burżuazyjni deputowani.
marksizmu-leninizmu w przeciwieństwie do we wszystkicli dotychczasowych f'tapaclt
MUZEUM ALEKSANDRA PUSZKINA
doktrynerstwa i dogmatyzmu, wyjaśniając tego lmdowuict.-wa.
' .W mieście Kiszeniow (Mołdawia) zo„ł'!.ł'O
tym
poza
przynosi
Dróg"
,.Nowych
Nr
9
drab
burżuazyjnym
zarazem róż.nicę między
ealozone muzeum Aleksandra Puszkina. Mu„poprawianiem" nauki przemówienia tow. tow. Wiesława, Cyran- zeu~ z~wiera ciekawe eksponaty z wszystkich
nornieszczańskim
Marksa, a twórczym jej zastosowaniem w kiewicza, Zambrowskiego, Langego oraz tosyis.kieg.o, . Szczególn;e zosltał uwzględniony
walce klasowej proletariatu. Marksizm-Ie- artykuły tow. tow. Szyra, Jędrychowskie okresow zyc1a 1 twórczośd Qf!nialneqo oo.?tV
ninizm jest zaprzeczeniem socjal-demokra- go, Garbienia, Tep!chta i innych, poruszają o.kres P?by>tu Puszkina w Ki5zeniowie. Już w
tyzmu, będą.cego infiltracją Dnglądów bur cych problemy ideologiczne, polityczrie, c1ą_gu p1ei:wsz~go miesiąca ponad 2 tysi9ce
osob odw1.edz1ło muzeum. Informacje udzielaA.S~
~ gospodarcze i kulturalne..
ćuazyjnych do ruchu robotniczego.
ne 6ą w Języku ros:viskim ! mołdawskim,
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Barometr i warzywa
Gospodynie łódzkie z trwogą. spogląddją
na barometr, tudzież 7 niepokojem słuchają
przez rad o „horoskopów meteorologicznych"
PIM-11. Chodzi im może o pójście na plażę? •
N!e, chodzi im o zależność od „stanu nieba"
cen wilnyw i owoców. Barometr wskazuje
„pegodę" rynek owocvw'l - warzywnlcz.y
wskazuje l<uisze cer.y i wyższą jakoś<' towaru. przy strzałce „na deszcz" - Eyluacja
kształtuj~ s'ę odwrolnle: ogrodnicy. w ślad
za nimj kupc;v i wózkarze ~larają. się odbić
11a bkórze kil en la rzekome „straty'', poniesiane na połach 1 w ogrodach wskutek nadmiernych {'padów.

11

v\' dn:u wczorajszym w wielu m:astach na-1 gromny,•jedni siedzą już w wagonach,

innl mowo ponad 800 kand\·~atów. - • estety,
t1zego kraju. odb} Wo:!ly s.ę uroc.zystości poże- wym:eniaj 4 ostatnie słowa przed odjazdem
nie wszyscY. mogą pojec~~c.
. . ;
gnalne odJezd.~dJących do obozow pracy, po- młodzi chłopcy odbierają ostatnie napomnieCzas odjazdu się z_b Lta. \V przcmo_w en n
walanych w szeregi SP młodych junaków.
nia ~wych ródz.ców.
po,eunalnym pułkown.k z Kom. \VoJ. S. P.
Uroczystośd łó::!zk!c miały przebieg nastę
pujący: Ju·i. oJ wczesnego rana boisko sportowe „Metalow"a" pr7.y ul. Pogo11ow~kiego, za,
roiło się od m1odz!cży,
powalanej do szere·
gów SP i W)'!cżcli:ającej nad morze do Slczecina. vVię~<sza <zęść dnia upłynęla na reje,;tracji i ustalaniu obe<ności powołanej mlodzieży,
dopiero w gocl~inach poobiednich wyrus1.yły
sformowane hufce w kierunku dworca kolei
Łódź-Fabryczna. Sprawna organizacja wy jazd u
umożliwiła szybkie rozio:-owanie sic; w pod6tawioni eh wagonach.
Teraz dopiero nastąpilo odprężenie po calo
dziennych formalnościach, związanych z wyjazdem.
Na stację pr1.ybyli licznie ieqnać swych sy
nów rodzice, krewni i znajomi - rnch jPst o·

--1

W pewnym łódlk'm sklepie l. zw. staJd
klientka rozgląda się po półkach w poszuki·
waniu towaru. Raptem spostrzega jakieś
wielkie pudło blasza11e.
- Pani Antoniak kochana zapytujn
kupc<>wą. a co ma panj w tym pudclkuł
- To1 - odpowJarfa p. Anto11iak. - To
ja sprzedaje; jako HERBATĘ. mój stary to
kurzy jakc TYTOJ'iJ. a rn'lja Marysia robi z
tego płyn NA MOLC.
LOOZIANtN

Na twurzc.1d1 jurwkow maluje się w1elk:P WLywu oll,clr!E.dJ<lCYCn 1.1111clk1'.w t:<> 11!te11~rw·
- w;z,·scy rozmawiają o wyieżrlzie, I ncj pracr. przypomina rownl••z o w P?lz.~wod·
Zbliżam • s.ę do jednej z większych !Jrup, n,ctwie
pracy. Jcd"n 1. „ah~olwentow I-qo
stojącej obok młodzieży,
w której również turnusu nawołuj<' k11leg1iw do kontynuowan111
znajdują się dziewczęta-koleżanki ze szkoły. g.;irlnie podjętych
przez „p:onicrów" „Slużby
Bardzo zazdroszczą swym J-olegom, że jadą Pol~•e" tradvcji.
tak daleko, a~ do Szczecina.
.
O godz. 20.20 pociąr:i ruszJ - odje~cliaji)C'.';'
- Proszę nam powiedzieć - zapytujemy skandują-ostatnie -,,do wid7t:nla, do w1clzr>ma
jPdnego z junaków. czy wszyscy junacy chęt- - pn chwili w ciPnia•h zbliżającej sią nocy
nie wyjeżdżają na obóz pracy?
znikają ostal~ie wagon\", przybrane _zii:>le11:11.
- Mam wiaż!'nit> - odpowiada zapyta n •
Zalt1czoni:> il ust rc:cjr przrdslaw1a 11'1 rraą·
- 7.e tak, za rajlc>pszv dowód nie<"h posluł.y mf'nly ·przyjazdu jun;ików 1 turnusu do l.oclli.
fakt. iż na punkt zborny rmybylo nadproqra·
(4,yq.)
ożywienie

Wszyscy frontem
Bezpłałne

~
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BEZPł,ATNE KONCERTY POPULARNE
Wydział Kultury i Sztuki Zarządu Miejf2k.iP.~o komunikuje. że w niedzielę dnia 11.7
rb. odbędą się l.Jezplatnc koncerty po1mlar
lle w Jlarku .żródliska w godz od 16-18 i

w parlm Jul.ianów w godzinach od 18-20.
Gr~ć będzie orkiestra Miejskich Zakładów
f'foJl'lunikacyjnych pod dyr. mgr. T. Gło
(l?:i11skiego.
ZAEA W A N A DailI DZIECKA
Ro.da Kobiet przy Oddziale Zw. Zaw. Pra
cmr·ników Przemysłu Kon.fekcyjno-Odzieiowego w Lodzi urządza zabawę taneczną,
połączoną z fant.ową loterią. Zabawa odbę
dziP ~ię w Kolumnie pod Łodzią dnia 11-go
hm. o godz. 1 O-ej rano.
Wejście zł 100. Los na loterii fantowej
100 zł.
Zbiórka przy Zw. Zaw. TrauguLta 18 o
go~zinie 7-e~ rano. Podróż b_ezpłalna, ~0-1
<'hocl całkowity na Dom Dz.iecka. Bu.o.et
clobrze zaop::itrzony na miejscu. '

żniw!

--U:O--

dzrnie gotówk~. 8prrlz:1 oni swój urlop Z BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ
pożytecznie, 011al:i hite i wyzdrowio.ją.
Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej w
U'szystkic in. ·t:rt11r ie l>aństwowe i pr;y Lodzi zawiadamia ,że w okresie od 12 lipca
watne a w szcwrł"lnośd P.U.R., ich do 31 sierpnia 1918 r. w poniedziałki, środy
schroniska itp. J>-ro..,imy o skierowanie i piątki czytelnia będzie czynna w godziosób ch~t·t)'Ch do żniw.
1 nach od 14 do 20-ej; wypożyczalnia od 17
Zglm;zeniri
przyjmu,ia
Sumo1>omoc do 19.
We wtorki, czwartki i soboty cz:.·
Chlopslrn. Wi<'lkir.i J,~dzi, ni. J'iotl'kow- tclnia hcdz.ie czynna od 8 do 14-ej, wyp::i·
ska 48, oficyna, I Jl. tel. 2i2-8t.
życzalnia od 10 do 12-ej.
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RozbiJdo

UniwersyJet Łódzki przygotowuje obecnit> w
okresie wakacji swe gmachy, by z rozpoczę
ciem nowego roku akademickiego studenci
znaleźli odpowicdn ·, pomieszczenie w wyremontowanych salach wykładowych i pracowniach. Goraczkowa praca rogotników i rzemieślników -jest widoczna przy butiowfe i rnzbudowie: zakładów Wydziałów Lekar.s.kieg?,
Stomatclogicznego. Matematyczno-Przyrodn:c;;;ego.

proc.) oraz Maria Skabiak (167,8 proc.). N;1 bat [po 172,6 proc).
„czwórkach": Maria Jóźwiak osiągnęła
W PZPil w Pabian 1cach w tka;ni na 8 kro
175,5 proc.„ a Zofia Wie. lińska 166,1 proc., snach wysunęła się na czoło Aniela Ulman
W przędzi!ml (li stron) uzyskały: Maria (178.4 proc.).
Władysław
Badowski na
Adamusiak 137,4 proc., a Anna Ciesiels'.<d „szóstkach" uzyskał 171 proc., a na 4 kr':>133.9 proc
snach: vVładysława Czerwińska 170,4 proc.
W PZPil Nr 4 w tkalni na 16 krosnach
Anna Paruszewska 166,8 proc. W przęautomaty:::znych odznaczyły się: Władys!d- d·zalni odznaczyły się· Bronisława Sp onek
wa Stępień (174,7 proc.), Stanisława Hoja (157,3 proc.) i Maria Justyna (147,5 proc.).
(173,4 p•0c .) i Józefa Olczak (172,2 proc.).
W PZPB w Rudz'e Pabianickiej wśród
'"' PZPB Nr 6 wysunę ly się na czoło tkaczek pra-:u 1ących na 10 krosnach odznatkaczki na 6 krosnach: Stan:sława Cieślik czyły sie: B•onislawa Frontczak (157,4
(163,8 proc.) i Wa:eria Nazr1rek (163,2 proc.) i Martd Majer (15.5 proc.). Na 8 kroproc.), a na „czwórk3r:h": Emilia Jan szew- snach Władysława \Voźniak uzyskała. 176
:;ka (171,l proc.) i Kazimi,,.ra Góre-:ka (t59,6 proc„ r1 Tgnary Cieśkiewic2 160,8 proc. Japroc.). Prządka Romualda Winnicka (750 nina Pytka (6 krosien) osiągnęła 172 proc, a
wrzec.) osiągnęła f45 proc„ a Józefa Piw- Helena Bo<hman 170 pror:. W przędHlni
ll:owska 140,1 proc.
na 3 stronach wykonały: Anna Nowak (168
W PZPB Nr 22 pierwśzt> m ejsca na 4 proc.) i Zofia Korecka (167 proc.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznvch rozpoczyna w roku szkolnym 194.8-49 kierowanie na swój koszt pewnej liczby inwalidów
pracy do Państwowych Zakładów Szkolnych dla inwalidów wojennych.
Szkolenie będzie obejmować następujące
działy: ogrodniczy, czapniczy, -krawiecki,
szewski, cholewkarski, galanterii skórzaneJ
ślusarsko-mechaniczny. auto-mechaniczny,
radio-mechaniczny,
kreślarski. zegarmistrzowski, mechaniki precyzyjnej.
•

p1'ic1cy
Szczegółowe informacje
przyjęcia kandydatów oraz

Wśród tkac·7:v pracujących na dwóch kro•
snach kortowy<"h w PZPW Nr 1 Henryk Łu
czak zrloh;vł 159 proc,, d Maria Art 150 proc.
\V P7PW Nr 2 na czoło wysunął się Franciszek Zi<;parski {lhl,.'\ P'OC.). W PZPW Nr 35
Mnr'a Bc1rtn11k myskala 160 proc., Tadcus;i:
Berlnar<>k 15~ pror. 1 Irena Majer 153 proc.W PZPW Nr :Jr; ndznaczyli się: Władysld"I
Brok.s1 (IGO prot'..), .Ian Nowoj-kj (l59,8 proc.)
i Józef Burla 1t.58.H proc). W PZPW Nr 39 wyróżnili si<;: Tnnacy Szwanke (160 proc.) i Laonard Kołod·ziejczyk (159,3 proc.).

latnrska za pomne iuzv !lracy

Za parę dni zaf'zynamy źniwa, modwj
·wielki, a pogodii deszczowa i clironiczuy
brak rąk do pracy w gospo{larstwach
rolnych napawa obawą, że nie nad;i.:iy
się z pracą, dlatego też my, rnlnicy Wieikie.i Lodzi, ZAl'RASZ,1'11' wsz~·st!uch
C'ł1ętn:.'ch do ]Jl'af'y 1w żniwa, na. letnisko
bezpłatne, da.h!<'e do d~·s1wzyr.ji mieszka
uie, peh1<' clob1·" ntrz:rnmnie i wynagro·

W PZPB Nr 2 w tkalni na 6 krosnach w·r stronach zajęły prządki: Karolina Gogolewróżnily s;ę: Irena Drzewiecka (172,6 proc i, ska i Feliksa Sobczak lpo 168,2 proc.), a !Hl
Maria Drel'ch i Maria Jaworska (po lfi8 3 stronach: Leokadia J;inczyk ! Janina Ca-

Szkole11ie

o

Przemysł wełniany walczy
o pien-:szeństwo

o warunkach
formularze podań i życiorysów można otrzymać w nastę
pujncych instytucjach:
Z.U.S. Odział w Łodzi, ul. Roosevelt.a 18,
Ubezpieczalnia Społeczna w Lodzi, ul. Wól
czańska 225, Centralny Związek Inwalidów
Pracy w Polsce, ł.ódż, ul. Więckowskiego
Nr 46, Okręgow„ Zr-7.eszenie Emerytf.w
Fnnclnszńw Ube71
·ń1i Społecznych w Lo
dzi, ul. Piotrkowska 73.
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uczelnie

·w: urzctdzeń U.Ł.

W roku bicżącyrr. ma Zó~tać powiększona
studentów na Wydzinle Lekarskim
(pierwszy rok studiów). Nic więc dziwnego,
ŻE sale ćwiczeń i sale wykładowe muszą być
dostosowane do tych zadań aby umo:tliwiły
przerobienie niezbędnych ćwiczeiJ gtudentom
I i II roku.
z tych względów UŁ na terenie po~esji przy
ul. Narutowicza 60 buduje nową s;ilę wykładową dla potrzeb Wydziału Lekarskiego, nową salę ćwiczeń dla Zakładu Anatomii Opise.we.i, przebudowuje dotychczasow<i sale; wyk'adową na dwie sale ćwiczeri, z których jedna będzie oddana do dyspozycji Zakładu Farmakologii, a druga zo>:tanie zużytkowana
przez Zakład Histologii i Embriologii.
i.osć.

Poza tym UŁ przebudowuje pomles1czenie
dawnej pralni mechanicznej na Zakład Medycyny Sądowej. Obecne lokale Zakładu Medycyny Sądowej powiększą Zakład Anatomii
Opisov-•ej.
W tro~ce o zdrowie ~tuu0:;l1LO\\ - u ..... przeprowadu obecnie wentylację mechaniczną
prosektorium i sali ćwiczeń Zakładu Anatorr.ii Opisowej. Powietrze ' będzie oczyszczane
przez specjalne filtry, następnie podgrzane i
wtłoczone do sali ćwiczei1.

I

Wydział, Lekarski przebudowuje poza tym
podziemia gm<ichu przy ul. Narnlowicza Ba,
gdzie będ<1 urządzone dalsze salP ćwiczel1 Za.
kładu Chemii Fizjologicznej.
Przebudowuje
się również były lokal fabryczny przy ul. No·
wotki 137 na Zakład Enc!okrynologii i Immunologii.
'
Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym •
bŁ.duje się i rozbudowuje Zakłady Chemii Nie
organicznej, Fizyki Doświadczalnej, Biochemii
1 Chemii Fizycznej.
Wszystke te roboty po·
winny być zakoiicmne w roku bieżącym.
Prócz omówionyc:1 ·prac, UŁ przeprowadza
obecnie $Zereg mniejszych robót w Zakladaeh
W.vdz. Fflrrr.aceutycznego i Slomatologicznego,
W nadawaniu tempa robotom, w wyszukiwaniu orlµowiednich gmachów na zakłady
naukowt, w uzyskiwaniu kredytów na ten
cel - niemałe zasługi ponosi kierownik Dua.
lu Orgimizacyjno-Budowlanego, ob. Fnnci·
szek Kiciński.
Wczoraj pisaliśmy o owbuclowie i rozbudowie> Politechniki Łódzkiej. Dzisiejsze nasze
d<.ne, dotyczące Uuniwersytetu, w połączeniu
z aanymi dotyczącymi rozbudowy Politechniki - są dowodem, że Lód:' intensywnie roz.
wija swe wyższe uczelnie, s~ając się poważ
nym ośodkiem życi'.! naukowego. (m.J.

Miła · koleżanka
I

córki

Krystyna Malarska, 17-letnia uczennica wartości ogólnie :32.770 zł.
Gimnazjum Handlowego, miała koleżankę,
Na przesłuchaniu Malarska przvznab »ię
Irenę Łuczak. którą dość często odwiedza- częściowo do winy. Przewód wykfl<:ał, że
ła. J\.odzicom Ireny zgin~ło w tym czasie Krystyna Malarsko działała w purozumi;ez mieszkania wiele rzeczy: dwie suknie niu ze swą koleżanką, LHczitkówn~.
amerykańskie wartości 60.000 zł., spódniczUwzględniając, że choroba umyslnwa maka, para pończoch jedwabnych, 180 zł. tki• Malarskiej spowodować mo~ł& u 0skar•
wraz z sakiewką. a t11kżc 4000 zł. Podej- żonej drogą dziwactwa pew1~e roz1uźnienie
rzewając koleżankę córki, Krystynę Malar- ham.alców psychicznych ~;ąd s!razai ją
ską, Łuczakowa złożyła zameldowanie 11a r.a osiem miesięcy więzicr.ia z zawieszeniem
Milicji.
i\a-:-y na okres J.1t dwóch.
W trakcie dochodzenia ujawniono, że
Malarska również skradła Łuczakom kilka
miesięcy przed tym zagrabione przez niewykrytego złoazieja 60 tysięcy złotych gotówką oraz 10 metrów materiału kosz..ilowego. 10 par maitek. 10 koszul damslcich.
7 halek jed1 ·ahnych. 6 par polirzoch. 12
par skarpetek, 1 parę butów I inne rzecz~· 1
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W · tych osta'.tnich dniach dzielą1,;ych nas
od pełnego zjednoczenia ruchu miodzie-.
żowego, wzmagamy wszystkie wysiłki
i prace dla najsumienniejszego przygo
t~wania tego wielkiego dzieła

H'

.1lużbie

snolecznril':h

Jak pracuje

obou1iązhóUJ

K~mitet Jedności

Na Cenlralnv
Dcm Młcdzieżv
1.620 zł (tysiąc sześćset dwadiieścia złotych)
na budnwę Centralnego Domu Młodz ież:v wpła
cłlo koło ZWM przy gimn. l 11ceum RTPD

dzielnicy Staromiejskiej

przeprowadził

B.

UWAGA. SZKOLNIACY!
dnia 11 lipca 1948 r. odbędzie
s i ę na Radogos·zczu, ul. Świetlana 11-13 o
ziny i RKS „Płomień" w jeden klub KS ZMP tamtejszą reprezentacją, przegrywając 3:1. godz. 10-ej rano zebranie międzyszkolne.
„ Płomień". Klub przejawia ożywioną działa!- Coprawda koledzy :" klubu twierdzą, że mecz
Wszyscy c: , którzy znajdują się obecnie w
ność co jest niewątpliwie 1 zasługą sprężystej „wygrał sędzia', a nie Sieradz i mówią, że Łodzi, proszeni są o przybycie .
wacy Zarządu, a przede y.rszystkim jego pre. następny pójdzie lepiej. No, zobaczymy.
zesa , tow. Pankowskiego, który poza swą
Dzielnica Staromiejska jest przygotowana
dz iałalnością sporto.wą
pomaga -rówmez w do jedności organizacyjnie i ideologicznie. Są
ORGAI~
!?racach organizacyjnych. Klub prócz tego, iż jt;Szcze w jej pracach pewne braki ,jak np.
1
bierze udział w rozgrywkach o mistrzostw J zbyt mała w stosunku do obszaru terenu ilość
K.C.
klasy B , rozgrywa szereg spotkań towarzy- kól, ale w dalszej pracy dadz~ się one napewP.P. R.
skich. Ostatnio została zorganizowana przez no usunąć i Staromiejska stanie się jed!1ą z
CKJ wycieczka do Sieradza. Wziął w niej przodujących dzieln:c Związku Młodzieży Poludział również klub, który rozegrał mecz z I skiej.

I

W Wydziale Organizacyjnym ŁKJ wisi plan
na którym są zaznaczone granice po-szczególnych dz1elmc. Granice, 3ak to grani:e,
.mają różm: kształty. Jedną z dzielnic kol. Kozłowski, kierownik Wydziału Organizacyjriego
nazywa „kiszką". Rzeczywiście Staromiejska,
(tak się nazywa ta dzielnica) rozciągnięta wąskim pa~em na północy miasta ze wschodu na
zachód .może sprawiać takie wrażenie .
Zda wałoby s i ę ,że duża stosunkowo odleg.
łość między punkta mi dzielnicy mogłaby po.ciągnąć za sobą „zawalenie roboty" (jak to się
w organizacji zwykle mówi). Jednak tak bynajmniej nie jest. Praca na Dzielnicy Staromiejskiej idzie dobrze.
. Mówi o niej kol. W-0źniak Adam, przewod'niczący Dzielnicowego Komitetu Jedności.
- NaJz Komitet został wybrany w końcu
kwietnia! W skład Komitetu weszło 11 osób.
Do 3-osobowego prezydium w eszli prócz mnie
kol. Zawadzki, jako wiceprzewodn i czący i kol. ·
Jędrzejczak, jako kierownik organizacyjny.
Naturalnie, wzorem innych Komitetów, przy.
stąpiliśmy zaraz do tworzenia Komitetów na
kołach . Obecnie akcja ta została już całkowicie zakończona. W skład dzielnicy wchodzi
obecnie 35 kół ZWM i OM TUR (Wici i ZMD
nie ma na tej dzielnicy). Komitety Jedności
działają sprawnie. Wymienić tu należy Kom
. Jedności przy PZPW 35, gdzie wyróżnia się
ko!. Jachimczak, knło terenowe Złotno z kol.
Mandelbaumem orFz kolo terenowe Koziny z
takimi aktywistami, jak kol. Amanowicz i Liciński.
Trzeba 5twierdzić. że Dzielnica jest już do
jedności przygotowana. Jest też przygotowana
ewidencyjnie. Dobrze pracuje wspólne koło
prelegentów. Pom~'Ślano również. o scaler;tiu
działalności sportowej . Na specjalnym wspólnym zebranit.. poł:, rzyły się duże, istniejące
dotąd na Kozinach kluby - KS .,Zryw'' Ko:rtKmfM{;fi?fftZi}.'.!Ji'JKitNW.l'M'K'lX\:Mi::s::1ttiffff.fr._,·,,.,·· ,,.,.,:"'·
Łodzi,

Wywiad

Naiwiększa
Szkoła
Łódź, tak

W

niedzielę,

uczelr1ia w Polsce
36 tysit1CY uczniów

bardzo przywiązana do swoich tekę. To też zespoły dodatkowo wspólzawoduczelni, nie w 1e o tym, że największa ze niczą ze sobą.
szkół w Polsce, znajduje się właśnie w Łozespoły spółdz'elcze są n!e tylko instytucją
d .
kształcącą, ale w bardzo wysokim stopniu
zi. Są to Spółdzielcze Kursy Koresponden·
cyjne. Uruchomione w 1926 r„ przed wojną, instytucją, wychowującą. młodzież. Oto wynie odgrywały wówczas większej roli. Wzno- i<itek z listu oą . T . Kaczmarczyka, opiekuna
w:one w roku 1945, prowadzone przez ludzi I zesp. S. K. K. przy Szk. Techn. w Skarżyskuoddanych sprawie bez reszty, od razu v.ryka- Kamiennej:
zują olbrzymi wzrost i w roku 1947-48 osią„Już po pierwszych ćwiczen i ach zaobgają cyfrę 36.000 studiujących, w tym 76
3erwowaliśmy wpływy zespołu na działałproc. uczniów pochodzenia chłopsko-robotniność nie tylkp ~półdzielni ~zkolnej, ale 1
czego. Cyfra ~a wykazuje jasno, że metoda.
'nnych organizacji. 8yć 'TIOŹe .Uatego, te
s tosowana przez kursy korespondencyjne, jest
·~ursanci wchodzili do ~arządu ~'izdej ordziś dla nas najbardziej skutecznym sposogan:izacjj szkolnej. Wielki •ukc•"> wpłybem upowszechn:enia oświaty.
wów wychowawczych to : 1 ."łsz „:C!'.lsk Kursy korespondencyjne pierwsze wprowa. Szwedzki''. Powiadam wielki sukces, bo w
dziły współzawodnictwo pracy wśród swoich
roku 1945-46 kradzieże były częstym inuczniów. Praca odbywa się zespołowo, w
cydentem w życiu szkoły. To też chłopcy
grupach po 10- 12 osób. Najlepsze ćwicze- 1,
zespołu z wyraźną tremą obliczali kasę w
nie zespołu jf'st przesyłane do poprawy i ocedniu otwarc' a kiosku i z wielkim zakłopony Najlepiej pracujące zespoły po konkur-'
taniem oznajm'. li mi manco 14 zł ale już
sowym egzamin: e są nagradzane. Nagrody
następnego dnia nie brakło ani grosza, dalstanow: ą wycieczki krajoznawcze, rad ioodsze dni uspr.ko'.ły ich zupełnie. Reasumub iorniki , kompletne biblioteczki, sprzE;>t sporjąc, uważam, ;:e Korespondencyjne Kursy
towy. W tym roku na nagrody pr-zeznaczono
Spółdzielcze, to wie lka pomoc w wychos umę 2.180.000 zł . Można s~bie wyobraz;ć
waniu młodz '. eży szkolnej i jej wyrobieile zapału, gor!iwośd i prag1!1eń budzą •ego
niu społecznym ."
rodzaju nagrody. Ile chwały spada na od-i
D<-ieci prowadzące swój spółdz. sklepik
zna czony zespół, za sprawą którego wieś , ·i.kolny, prowadzą jędnocześnie dokładną buc:zy szkoła pos iada radioodbiornik lub biblio- chalterię. Projektują preliminarze budżetowe

I

j

i realizują dz i ałalność swych spóldzielru w ramach tych prel ~ minarzy. To też zdarza się
bardzo często, że spółdzielnie w terenie zatrudniają młodzież, wychodzącą ze szkoły. A
dla wi'elu J'est to J'edyna okazJ·a zdobyc1·a wykształceni a fachowego.
Poza młodzieżą szkolną S. K. K. doksztalcają ideowo i fachowo pracowników spóldzielczych. W itym celu prowadzą działy ściśle fachowe. I w tym nie byłoby nic szczególnego, gdyż wszystkie instytucje szkolą sobie 1-adry wykwalifikowanych pracowników.
\le •ą dwa wybitnie ważne momenty w
;zkolen iu S. K. K. Jeden - to jego masowość, jego. olbrzymi zas i ęg na sfery robotniczo-chłopskie i drobnomieszczańskie. Drugim
niezmiernie ważnym momentem jest to, że
każdy. dział fachowy jest poprzedzany cyklem
wykładów historii spółdzielczości.
W tej walce i w tej olbrzymiej pracy nad
;tworzeniem nowego człowieka, którą musimy wygrać, nie można przejść obojętnie nad
tak wspaniałym aparatem wychowawczym, ja
kim są kursy koresp. Mają one olbrzymi zasi ęg, jak żadna szkoła w Polsce i jest rzeczą najp i erwszorzędni ejszej wagi czy będą
bardzo poży~ eczną szkołą fachowców spółdziel
czych, i tylko szkołą fachowców. Czy też,
rozszerzone o całą problematykę współczesną,
staną

się jednocześnio szkolą społeczno-po-

lityczna.

s.

Baderowa

GtOS

Kronika Piotrkowa

Kolonie dla
dzieci
wie·skich
I

Związek
Samopomocy Chłopskiej
W naszym powiecie rozpoczęto na norweskich i duńskich, szeroką akcj~
rozwija coraz szerszą działalność. Je- wielką skalę walkę z chorobami. Oprócz zapobiegawczą prowadzi również Podnym z jego zadań jest troska o podnie Wydziału Powiatowego, prowadzącego wiatowy Związek Samopomocy Chłop
sienie zdrowotności wsi.
szczepienia ochronne z pomocą lekarzy skiej.
Liczne rozsiane Koła Gospodyń Wiej
skich przy ZSCh drogą pogadanek, filmów, odczytów i kursów popularyzują
zimę
wśród ludności wiejskiej zasady higie•
Już w najbliższym czasie we wszyst- alnych prywatnych. Przy zakupach po- ny i racjonalnego wychowania dzieci,
W okresie letnim dziatwa wiejska oto
kich składach w Piotrkowie nabyć bę- nad 1 tonę obowiązuje cena 3.200 zł. za
dzie można bez żadnych ograniczeń tonę. Wszelkie instytucje otrzymują czona będzie spccj alną opieką. N a tere•
węgiel opałowy na zimę. Jak wiadomo węgiel po zniżonej cenie. Powyższe ce- nie powiatu piotrkowskiego zorganizozarządzeniem Ministerstwa Przemysłu ny odnoszą s~ do kostki,
orzecha I wano obecnie dziesięć dziecińców wiej-"
skich, w których w ciągu całego lata:
cena węgla ustalona została na 400 zł. oraz brykietów.
i
jesieni tj. w okresie największego naza 100 kg. dla konsumentów indywidusilenia robót rolnych, przeszło 400 d:;ie..;
ci przebywać będzie pod troskliwą opie
ką. Podczas . pobytu w dziecińcu chor~
dzieci odbędą kurację pod okiem leka•
Kroniki milicyjne stale notują wy- nego synka pod opieką swego młodsze rza. Wychowaniem dzieci zajmą się na•
padki, spowodowane przez pczostawie- go brata. Dziec~o pozostawione przezel'i. uczycielki specjalnie wyszkolone przez
nie dzieci bez dozoru. Brak opieki ze na chwilę samo zbliżyło się do płytkiej Inspektorat Szkolny.
strony rodziców pociąga za sobą nietyl- sadzawki i znalazło w niej śmierć. Poko znaczne szkody, ale często kalectwo, mimo ,natychmiastowci pomocy ze stroa nawet śmierć dzieci.
Wypadkiem ny otoczenia i lekar za.
Za nieumyślne spowodo vanie śmierci
śmie:rci zakończyła się też zabawa ob.
Renasika ze swym bratankiem. Zajęty dziecka wyt oczon e b~dzie przeciw ReKomitet Społ e czny Akcji masowe.i nauki
pływania wzywa
wszystkie organizacj~
w polu ob. Renasik St. pozostawił rocz- nasikowi dochodzenie karnt!.
oraz kluby sportowo o zgłoszenie kandyda-1
tów na kurs instruktorów nauki pływaniai
Prosi się także osoby nie będące człoukamJ;
żadnych organizacji,
a· zaawani:owane WJ
Od kilku dni w sieni domu nr 1 przy uliW dniu 14 ma;a odbyła się rozprav:a są- pływaniu o wzięcie udziału w powyższYid
cy Słowackiego zamieszkało młode mał- dowa, podczas której syn zobowiązał si~ kursie. Instruktorzy pływania będą wysłani
żeństwo.
Wszyscy ciekawi d'bwiadywali do opuszczenia mieszkania ojca. Stwier- do ośrodków młodzieżowych, gdzie będ1'
się z ust młodej kobiety, żi:; przyczyną eks- d'zono. że przyczyną awantur jest młode prowadzili naukę pływania.
Zgłoszenia.
misji był niedobry teść, ~ którego miesz- m a łżeństwo, usiłujące wyrzucić z domu przyjmuje ob. Knieja Aleksander w Zarzą
kala poprzednio z mężem. Naturalnie, że ojca, który ich kiedyś do siebie przyjął. dzie Miejskim.
sąsiadki, ciotki i inne żądne sensacji panie Sąd orzekł
eksmisję, by położyć kres
Ze względu na to, że kurs rozpocznie si~
pomstowały, ile się dało na
teścia i nie- awanturom.
już po niedzieli uprasza się o natychmiasto-;
sprawiedliwość, na to, że ludzi wyrzucono
;
Przed terminem wykonania wyroku we zgłaszania.
na ulicę. Ale okazuje się, że przyczyną Urząd Kwaterunkowy przydzielił kłótli
eksmisji był sprawiedliwy wyrok sądowy. wym małżonkom mieszkanie, którego nie
Pokojowe współżycie synowej z teściową chcieli przyjąć. Obecnie wyrok wykonano
trwało barµzo krótko dwie kobiety nie i młodzi małżonkowie zostali wprowadzemogły mieszkać zgodnie w jednym miesz- ni do mieszkania zastępczego.
kaniu. Każdy z m:łłżonków - ojciec i syn
Nie przypuszczamy jednak, by Urząd
- stawali w ob.,.onie swoich połowic. i Kwaterunkowy zamierzał przydzielić mie13.964 SAMOCHODY W WARSZAWIE
wówczas dochodziło do głośnych awantur. I szkanie wszystkim skłóconym rodzinom?

Węgiel

WAŻNIEJSZE TELEFOSY
Urząd Bezpieczeństwa Publiczn. 10-49
Powiatowa Komenda 1\10. - 13-14
Miejski Komisariat MO - 10-41'
Straż Pożarna 10-72
Ubezpieczalnia Społeczna - 11-13
Szpital św. Trójcy - 10-70

DYŻURY

na dzieci!

Kurs lywacki

położyła ~tres

Eksmisja

LEKARSKIE

Pogotowie lekarskie - nocne telefony
11 - 13 od 21 - 7 rano.
W niedzielę i święta dyżur dzienny
w szpitalu św. Trójcy.

Redakcja i Administracja
„Głosu Piotrkowskiego"
Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego
nr 26. Telefon 15·40
Administracja czynna od godz, 8 do
godz. 16, w soboty od godz. 8 do 13.
Konto czekowe redakcji „Głosu Piotr·
kowskiego": Komunalna Kasa Oszczędnośca w Piotrkowie nr 425.
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KOM(! WINSZUJEMY
Sobota. 10 lipca 1948 r.
Dziś : Amelii
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·oalszą obniżkę

cen

na artykuły spożywcze - zapowiada państwowy przemysł spożywczy
Wielkie przetwórnie płodów rolnych',
fabryki przemysłu spożywczego , }Viążą
ściśle wieś z miastem i włączają wiel• kie rzesze rolników-plantatorów w pań
stwowy plan produkcyjny. Współpraca
ta, z początku dość trudna, w ciągu
trzech lat zaczyna dawać coraz lepsze
wyniki, czego dowodem jest stały
i szybki rozwój przemysłu spożyw
czego.
W bie:.::ącym roku w państ"'.'7ow~~
przemyśle
spożywczym
pracu]e JUZ
około 90 fabryk, w najbliższym okresie
ich liczba wzrośnie o dalsze 25, wśród
których projektuje się budowę kilkunastu wielkich nowoczesnych•zakladów.
Produkcja pierwszego półrocza przekroczyła poważnie przewidywany plan,
wynosząc 127,5 procent planu półrocz
nego i wyrażając się wartością 124,7 milionów złotych przedwojennych.
Od początku swej działalności przemysł spożywczy postawił sobie za cel
zaspokojenie potrzeb rynku wewnętrz
nego, jak najszybsze uruchomienie zniszczonych fabryk oraz jak najsprawniej
sze i najtańsze zaaprowidowanie pracu-

cen na najważniejsze produkty - tłuszcze roślinne.
Od dnia 1 lipca cena detaliczna oleju
rzepakowego została obniżona o 28 procent (zamiast 577 zł. za litr obecnie
450 zł.) zaś cena margaryny o 6,3 procent (obecnie 1 kg. kosztuje 375 zł. zamiast 400).
Obniżka ta: stanowi pierwszy krok w
akcji zmierzającej do zwiększenia zbytu
zdrowych roślinnych tłuszczów zwierzę
cych masła i smalcu.

Inne produkty państwowego przerr..ysłu spożywczego również mają tendencję zniżkową, czego najlepszym dowodem są drożdże, których ceny od roku
1946 spadły z 1.000 zł. za 1 kg. do 500
zł.
. .
.
.
,
. .
W roku b1ezącym nalezy się rowmez żywczego.
liczyć ze znaczną obniżką ·cen na pize·
twory ziemniaczane, co będzie wynikiem p;łneg_o wykorzystania, zdolności
przetworczeJ naszych zakładow.
· '8
1„a-11---.-!-.-:
Przemysł spożywczy pracuje na su- •·•-1,ł-u•:••Ai!i;NJtutlfl.llWlUllJ)([,{V
YGOONIK POLJT?'~2NO - S _Po t.ECZNY
rowcu dostarczonym przez plantatorów-

I

jącej ludności.

Przemysł spożywczy, dziękl obniże-

niu kosztów własnych, mógł zastosować
utrzymania cen, co
niewątpliwie znaczny, wpływ na ogólną sta
bilizację cen i hamowanie zwyżki 11a
artykuJy spożywcze, pochodzące z produkcji sektora prywatnego.
Tegoroczny plan produkcyjny Central
nego Zarządu Przemysłu Spożywczego
poszedł również po linii obniżenia cen.
Za~t?sowano jak najdalej id ące oszczc;d
nosc1 surowcowe, rozpocz ęto ustalanie
norm współzawodnictwa. Rezultaty tej
polityki to nie tylko 100 procent wzrostu proqukcji w porównaniu z rokiem
1946, ale stała i dość znaczna o_bniżka

politykę

miało

rolnik6w. W roku bieżącym zawarto
umowy z 65.000 plantatorów, którzy z
obszaru 59.744 ha dostarczą ponad
350.000 ton rzepaku, ziemniaków, cykorii. Większość dostawców to drobni
rolnicy, dla których umowy plantacyjne
są bardzo korzystne.
Szybki rozwój przemysłu spożywczego przyczynia się nie tylko do dostatecz
nego zaopatrzenia rynku krajowego,
ale również otwiera przed nami duże
możliwości eksportowe. Planowana modernizacja fabryk i urządzeń, wzmacnia
jące się z dnia na dzień współzawodni
ctwo, wreszcie coraz bardziej zacieśnia
jąca się .vspółpraca z Samopomocą
Chłopską, wpłynie niewątpliwie na
dalsze zwiększenie produkcji, dalszą obniżkę cen na przetwory przemysłu spo-
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W Wan;zawie zareje5trowanych je6t 6.69(
samochodów osobowych, 4.066 ciężarowych,
299 autobu-sów i 2.908 motocykli.
ł.ącmie w Stolicy mamy 13.964 mechanicznych środków lokomocji, podcza-s gdy w roku
1945 Warszawa liczyła 5.871 samochodów, a w
roku 1938 - 7.038 6amochodów.

STttATY POWODZIOWE W POWIECIE
GRUDZIĄDZKIM

Powiatowa i Gminna Komisja Szacunk~
wa do Spraw Powodziowych w GrudziąciztC
ustaliła,
iż ogólne straty w powiecie gru•
dziądzkim, spowodowane tegoroczną powó;!
dzią, wynoszą 1.214.000 złotych. Najwięk•
sze szkody wyrządziła powódź w groma.tzi~
Parski, gdzie zalanych zostało 109 ful
zboża, okopowych 1. łąk. W gromadzie Za..;i
kurzewo zalanych zostało 91 ha, w tym 81J
ha łąk.
DZIECI POLSKIE Z NIEMIEC NA KOLONIACH
LETNICH W WIELKOPOLSCE
.
W dniu 7 bm. przybyło do Poznania 10!1
dz ieci Polonii Berlińskiej. · Dziećmi zaopiek~
wali 6 i ę przedstawiciele Miejskiej Rady Narodowej, Polskiego Czerwonego Krzyża i Pol~
skiego Związku Zachodniego. Po jednodnio•
wym pobycie w Poznaniu, dzieci wyjadą 111a
kolonie letnie, organizowane na terenie Wiei•
kopolski.
1.000 NOWYCH MIESZKAŃ DLA GóRNIKOW,
Do końca bieżącego miesiąca przemysł wę•
głowy odda do użytku górników ogółem 1.033
nowe mies.z.kar>ja w domach jednorodzinnyoh,
p.rzefabrykowanych, typu fińskiego i w blokach
murowanych.
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WYDAWCA1 WoJew. Kom.Jl« PPR w t.odzl Komitet Redakcyjny. Red. 1 Adm. Łódź, Plotrkowske 86. Tel@fony: Redaktor
Dział oc.łonefu

ul. Pio~owska SS. teL 111•50. Konto PKO VII-150.5.

Zakł.

Graf. R. S. W, „Prasa„.

Nacz. 216•14. Sektetar1at 254-21. Red. n0<:na 112-31.
Adm!nlstraeja llle pnyjmu1a cdpowfedzlalnośd za terminowy druk ogłoszeń.
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TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Z hl.1torii
L, powodu remontu w miesiącu lipcu te·
atr nieczynny.
TEATR POWSZECHNY
pływzinia
~unktów
Pomi'mo og1aniczonvcb warunków uprawiaTeatr w miesiącu lipcu nieczynny.
2) Nie skakać do wody nieznanej, jak równ:a sportu pływack:ego w naszym mieście i nież me plywać na dalekie dystanse samot!t:e
Teatr „BAGATELA" Piotrkowska 94.
20-ej koniec kl1mac.e, winn.śmy 1ednaJ. dołożyć W"zelk.ch lecz tylko w towarzystwie dobrego 1 doświad
Dziś i codziennie o godz.
przedst. 22-ga znakomita komedia Ludw'.ka I ~tarań i. wyk?rzystywać do ma'k 6ymum ismie· czonego towarzysza.
iące moz! 1wosc nauczenia się pływan i a, które
Verneuill'a pt.
3) Naukę pływania rozpoczynać w wodzu:
s i ę obecme :iadarzaią
MUSISZ BYC MOJĄ"
plytkiej 1 stopniowo przechodzić do wody glą'J
Statystvkó wykazuje, że tys:ące osób gi.nie szej.
. .
"
Kąsa czynna przez cały dzien: tel. 272-70. rocz1i1e „mokrą śmiercią" Rzadko topią się lu4) Uczyć się pływać zawsze pod ok;em inl'EA TR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA" dzie umiejący pływać, chyba . że w katas~:o· struktora lub towarzysza umiejącego dobrze
1
fach żywiołowych, jdk ...-ożna powódź łub za· pływać!
Piotrkowska 243
.. , ~
na pelnvm morzu. „Me.kra
Dziś i codz. o godz. 19,15 „ROSE-MARIE'. tonięcie statku
'-; '' ~
5) Przestrzegać zachowania porqdku i karś1I1;ie1ć" ~abiera ludzi nieumiejących pływać, naści, tak 'na pływalni, jak i w czas'o:! ltokcji. I ~ ~ft·
-romantyczna operetka w '1 obrazach .Otto Heibacba Udz'a.ł ~lene: 60 osób. - Chó! kto~ych jednak zwab ia zawsze nieodnarta
6) Pływać w miejscu przeznacznny•n na na· ; '
- Balet - Orlttestra. Bilety wcześmej do aa· chęc, zetkn! ęcia s'.ę z wo~ą. lub pływaków ukę pływania .
J•' \.
.dosta·
rueobezna~ych
1ącycb
począ~ku
słabi
Plastyków
•
oyc1a w Spóldztelm Artystów
~
7) Unikać lekkomyślnvch żartów na piv·
mezda1ących
to
przez
a
zyw.olem,
Piotrkowska 102 a od godz. 17-ej w kasie teczn,e
walni (np. potrącanie, wrzucanie '..l:i wody)
.
"teatru. W niedzfelę kasa teatru c:zynna od sobie sprawy .z n i ebezpiecze.ństw.
które często kończy się nieszczęśhw~e.
. Dlatego tez podajemy k1l•k a wskazowek, o
tt
d
Ale ny /9Vli
8) Przy slabym sercu lub bez1nśredn'.o po
ktorych należy pamiętać przy nauce płyW<'i:'l:a
·
go z.
większym wysiłku lub silnym rozgrzaniu I epo
/
i w zetknięciu i wodą:
TEATR KAMERALN': D.OMU ZOŁNIERZA
Czwartci nowożytna Olimp·cida odbyła sie w
1) Nie oływać i nie skakać'do wody glębo- ceniu nir wchodzić nagle do -zimPej wodv i
ul. Daszynsk1ego 34.
!906 r. znów tak, jak p1erw;;z11 w At.enech.
przebywać w niej przez czas dłui.szy, gdyi: ma
pływania.
się
o.panuje
me
dopóki
kiej,
AndersaMaxwell
sztuka
Ddś o godz. 19,15
N.estety, wvnikńw jej nie udało na.m się
żna zasłabnąć lub dostać kurczu serca.
Etchle
na „JOANNA Z LOTARYNGII" z Ireną
9) Na pływalni powinny znttjdować się od~zuk a ć. Poda 1emy w'ęc tylk0 niektórP~
równą w roli tytułowej. Uciział biorą: StaniDysk wygrał Sheridan (USA) - 41,45 m.
jak: długie żerdzie, kola ratun:.owe
przybory,
sław Bugajski, Stanisław DaczyńskJ, Jerzy Du
Gonder (Francja) - 3.50 . .
Tyc1kę być
(nna
w
manu
lub
jeziorze
rzece,
Na
itp.
szyński, Halma Głuszkówna Czesław Guzek,
I 10 pl. - Leavit (USA) - 16,2.
bezwzględnie łódź ratownicza i sp=c1alnv r&Wanda Jakubińska, Janusz Jaroń, Michał Metcwnik obserwujący pływających i :p•...,wv w
lina, Adam Mikołajewski, Tadeusz Schmidt,
Niedawno ptsallśmy dość dużo o mającej każdej chwili do udzielenia pom'l'-Y w raz:e
I
I
Ewa Szumańska i Ludwik Tatarski.
hali sportowej. W r...~s>.częśliweg'l wypadku.
powstać w Łodzi i1-0wej
plakompo'Zycja
Axera,
Erwina
Reżyseria
W To:nas7.owie Mdzowieck;m odkryto ta·
chwili, gdy -zapoznawaliśmy Czytelników z
Najpewniejszym jednak waru:ik'em bezo ie
styczna Otto Axera.
projektem ·jej - nie wiedzieliśmy jeszcze, kie· <i'Zef.stwa je6t własna umiejętność plywama. lent lekk.oatletyczny. Jest mm Łodożynska. zaKasa czynna od 12-ej, tel. 123-02.
dy zostaną podjęte prace. Dzisiaj z satysfakcją Dlatego ucz.my s i ę wszyscy pływać i dosko· wodniczka KS „Pilica". która bez kolców ska·
Letni teatr „OSA", ul. Zachodnia 43, tel 140-09 możemy donieść, że decyzja rozpoczęcia robót nalmy się w osiągniętych u:n·e;ętn0śc;ach. O- cze wzwyż 1 42. Łodożyńska skacze tylko w
Godz. 19,45 otwarcie teatru letniego l pre- już zapadł&. Budowę powierzono jednej z firm kaz1a ku temu jest. Główny Ur:q,:i Kultury p;. konkure~ji męekiej.
35 łodzian zgłosiło się na kurs turystyk!
zycznej rzucił w tym roku hasło: ,.'Jc1my s:ę
miera rewiomontażu pt. „ W ogrodzie przy po- warszawskich.
wys.;kogórskiei zorganizowany przez GUKF w
wszv~cv pływać!
godzie" z 110'?.!::iłem całr>en .,.e~onłu
Zakopanem. Na kurs dla sterników pełnomor·
Na terenie Łodzi joot 6 takich 'Junktów:
ROZKOSZNA DZIEWCZYNA
skich wyjechało z Łodzi 4 kan.dyda!ów.
Moniuązki 4 a.
ul.
YMCA
Basen
1)
Głów
Dyrekto>r
wł.).
(obsł.
WARSZAWA
Teatr „Osa" pr:iygotowuje jedną z najlepPrzy pomocy junaków SP w powiecie
21 Basen ŁKS - ul. Al. Unii 2.
szych komedii muzy-:znych świata, p. t.: „Roz- ne-go Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. inż.
ul. Kil!riskiego ·- piotrkowskim zbudowano 3-dniówkarui 12 bo3) Basen Ziednoczone T. Kuchar przesłał depeszę kompozytorowi
ll;:oszna dziewczyna".
isk 9minnych.
Do obecnego wystawien'a „Rozkosznej dziew Zbigniewowi Turskiemu, gratulując mu sukce· róg Emilii.
Na podwórcu Politechniki Łódzkiej pn~
ul. Rzqow~ka (Il!l·
4) Kąpielisko Ba/tyk konkursie sztuki w Landy·
olimpijskim
na
su
zaanga
teatru
kierownictwo
„Osie'',
cizyny" w
ul. Gdańskiej studenci tej uczelni wybudowali
kościoła Sw. W·oiciech?/.
pn.e.:Jw
nie.
żowało szereg nowych wybitnych sił aktort M:ijo piękny basoo pływacki.
5) Kąpielisko w Parku Mieiskfm,
W konkursie tym, jak wiadomo, Turski
skich, które już odbywają próby pod reżyserią
W wojewód1twie łódzkim uruchomiono 61
zdobył pierwsze miejsce i złoty medal olimpij- w Ri.!dzie Pabianickie;.
.
T. Wołowskiego.
6) Kąpielisko w. Parku l.udowym (tylko punktów Nauki Pływania. Przodują Wieluń
ski w dziedzinie muzyki za utwór pt. ,,SymfoTeatr „SYRENA" Traugutta 1
13 Radomsko - 12 i Opoczyńskie.- 8.
próhy sprawności plywackiei).
nia olimpijska''.
Balet Zizi Halamy, zapowiada T. Bocheń
ski, pocz. o godz. 19,30, · kasa czynna od godz.
10-13 i od 16-ej.

Uczmy się wszyscy pływać!
o

:h

Mwożvtnych

rgrzysk
olimpijskich

urucho1,iona " lodzi

nauki

?

Rozpoczynamy budowę·
hali sportoweł

owo z lodz

To

I O~ ol C

GUKF gratuluje

Łódź

KINA
ADRIA -

n~

turystyczny organ1zu'e jutro

II

Z powodu remontu, kino nieczyn- •

BAJKA - „Kul:sy Wielkiej Rewii"; godz. 18;
·
_w niedz. 14,30.
„Monsieur La Souris", godz. 16,
BAŁTYK 18,30, 21; w 11iedz. 13,30.
na czas reGDYNIA - Kino niec1.ynne
montu Program Ak~ualności przeaiesiono
do kina · ,,Hel".
HEL - „Program Aktualności Krafowycti
i Zagr. Nr 20'', godz. 11, 12, 13, 14, wniedz.
.
1t, 12, 13.
HEL (dla młodzieży) - „Mali Cletektywi", godz.
16, 18, 20; w niedz. 14.
„Guwernantka'', godz. 18, 20; w
MUZA niedz. t6
„Rosanna siedmiu ~SIE:życów"
POLONIA godz. 16, 18 30. 21 n'Pci? 13.30.
„Oflag XXVII", godz.18,
PRZEDWIOŚNIE 20; w niedz. 16.
„Oflag XXVII", podz. 18; w
JtQBOTNIK nie&. 16.
ROMA - ,,Ostatni Etap", godz. 18, 20,30, w
niedz. 15,30.
„Aleksander Newski", godz. 18,
'REKORD 20,30; w niedz. 15.30.
„Zagubione dni"; godz. 16,
STYLOWY 18,30, 21; w niedz. 13,30.
„Na hop:e zbrodni", godz. 18,30,
SWIT ·
20 30: w niedz. 16,30.
„Gasnącv płomień·',
TATRY (w ogrodzie) god·z. 16, 18,30, 2:; w niedz. 13.30.
„Błyskawica"; godz. 17, 19, 21; w
TĘCZA niedz. 15.

Co

usłyszvmv

przez rad· o

12.04 Dziennik, 12,25 Pieśni kompozyto
r6w obcych w wyk. A. Rudnickiej, 12,45
Poradnik dla wsi. 13.00 Koncert rozrywko
(płyty), 14.30
wy, 13.45 „Jan Br'.ihms"
(L) Z dzisiejszej prasy, 14,35 (L) Kwad14.50
rans muzyki kameralnej (płyty),
(L) Audycja dla dzieci, 15.05 (L) Komuni
katy, 15,00 (L) Pieśni, 15.30 „Chodziła

czapkami

zaludni

b)

niedzielę

Sek- stycznej na rowene, c) zbiorowe zwiedzen:a
DKS urządzeń technicznych Elektrowni Łódz.k:iej.
Kolarska
cja
tódź, organizuje DruTrasa Zjazdu nie może pr'Zekraczać 100 km
Okręgowy i nie może prowadzić dwa razy tą samą drO;J<l·
7.ynowy
.:jazd Turystyczny do Drużyna, biorąca udział w Zjeździe, wi::i.na
todzi, mający na ce- skł11dać się z tr1ech kolarzy. nazwiska który··h
lu: a) nawiązanie tą muszą być wymienione w Karcie Drogowej I
sportowo-ko· winna być zaopatrzona w numery, zqodne z
czności
pom t ę'.lzy numerem K~rtv Dr"<Jowej,
leżeńskiej
w które] m'.ls1ą
zrze· być uwidocmione meld~nki z trasy, pnynirf;:irganizacjami
1
szonymi w ł.OZKal., mniej co 30 km
p1oby regu.drnosc1 jazdy zespołowej tury· I
Szvbknść jazdy drużyny nie może przekr'!·
W

Jport

UJ

ZJRR

w 12 sek.!
200 -Nmetrów
w
owy rekord mstrza
ZS~ił

MOS KW A (obsł. wł.). ~ W ciągu pierwszego tygodnia lipca sportowcy radzieccy u·
zyskali azereg doskonałych wyników, z któ·
rych kilka jest lepszych od dotychczasowyr~h
rekordów ZSRR.
Podczas mistrzostw kolarskich Związku Ra·
dzieck1ego w Tule. pierwsze miejsca w spri;itach zajęli Walowowa i Ippolitow, znani również jako dosk·"'nali łyżwiarze. Ippolitow ~o
prawił o 0,4 sek. rekord Związku Radzieckiego
w tej konkurencji, przebywając ostatnie 20'.J m
w równe 12 sek.
Nowy rekord Związku Radzieckiego U6t8noiv:ł równi~~ Kanak! uzyskując IJ<?dczas mi·
strzostw arm11 w rzu.:-1e miotem wynik 54,87 m.
Na zawodach lekkoatletycznych o mis~rzo·
stwo ZSRR w konkurencji juniorów ustan"l·

spr ni; e ip·'°litowa

Wiano także 2 nowe rek„rdy Związku Radzi~·
kiego. Student Borys M:etv1eiew uzyskał w
rzucie dyskiem wyn!k 38 .73 m . . poprawiai-ic
tym sa.inym dotycbl:zdsowv rekord o 1.30 m
W skoku wzwyż juniorów a-0wy rekord wv·
nosi obecnie 1.52 m. Ustanowił go Wiktor Bu·
rago, popraw : a;ąc dotychcza-sowy 11ajleJszy
wymk o 3 cm,
Znany 6pnnter radziecki M ' kołaj Karaku·
low uzyskał w biegu na 100 m wyn.k równy
rekordowi Zw:ązku Radzieckiego - lv 6 sPk
Na tych samych zawodach rekordz:sta ZSRR
w skoku o tyczce Ozol:n przekroczył wy<;o·
•
kość 4 20 m.
Zak,ończyly s;ę już rozgrywki fin~l'lwe 0
puchar ZSRR w pilct> wodnej. Turniej wyg, 3 ia
drużyna „Torpedo'" .IMoskw;iJ • Tdoqy,vając pur1ędu
<'bar już po raz druql

„

1

na godzinę i winna być utnymana
na całej długości trasy. Wyjazd z
dowolnego punktu (najlepiej z siedziby orga·
musi być poświadczony w Karcie Dro•
nizacji)
,j,J
•
goweJ.
Meta Zjazdu otwarta będzie w dniu 11 t:p·
ca rb. na boisku DKS w Łodzi, pny ul. Na•
wrot 73-75 od godz. 12-ej do 12 min. 30,
gdzie w tym czasie winny zgłaszać się drużv·
nv biorące udzi11ł w Zjeździe, oddając do za•
mel'.'lowania karty drogowe.
W Zjeździe może wziąć udzial dowolM
organi"l:acjl,
drużyn z poszczególnych
ilość
zrzesz.onych w ŁOZKol., pod warunkiem, te
dwie tub więcej drużyn z tej samej o.rgan!za·
cii (Klub11), nie może jechać tą 6amą trasą i
winny posiadać każd11 Kartv Drogowe.
Przy klasyfikacji, długość tr11sy będzie obli
czana według mapy automobilowej w skali
1 : 1.200 000, wydanej przez Polski Związek
~fotocykl?wy, oraz będzie brana pod uwagę
meldunku do mel·
nrzec~ęt.na na traste, od
du n ku.
Naqrociv: I-sza zwvcięs'.ka drużyna, która
rirzei<'d7if> maksimum too km z przeciętną 15
km na godzinę, z zameldowaniem się w oznaczonej qodziniP na mecie Zja.zdu w Łod"l:i, o·
trzyma - Rynnrnfv ze sr<>hrnymi olakietk11mi,
oraz dyplom dla !{!uhu macierzvstego. II-ga
żetnnv i dyplom dla Klubu, 111-cia
drnżyna dn1:lvna - dyplomy.
Ogłoszenie wyników Zjazdu ! rozda.nie ne·
qród nastąpi w świethcv DKS w Łodzi. orz)'
ul. Nawrot n-75. po zwiedze.niu Elektrowni
Łórlzl<iei przez uczestników około qodz . 17-ej.
Trformaci! udziela Sekretariat DK" w qorlz.
tPlefon 177-12.
„,.i 1<; nn 20-1>i corl7.iPnn•P

w

oeo tvnu !P.sz? Warta czv ŁKS
W niedzielę ŁJ<S kończy pierwszą rundfł
spotkań o mistrzostwo klasy państwowej, Tym
razem łodzianie zmierzą się z Wartą pomań·
ską
Oba zespoły po wielu niepowodzenlach
Dowodem tego Sil
„z!aoały drugi oddech",
choćby ostatnie wyniki tvcb drużyn. ŁKS lek·
ko uporał się z Rymerem. a Warta w czwar'qk zdoł11ła zremisować z leaderem tabeli -

CENTRALA TEKSTYLNA
Bi~ro
I

czapla po desce" - słuchowisko dla _d~ec1,
16.00 Dziennik, 16.30 Kwadrans lekkie) mu
zyki. fortepianowej, 16,45 „Przy sobocie
po robocie", 18,00 „Wystawa Ziem Odzyskanycł..", 18.05 „Na muzycznej fali", 18.40
audycja rozrywlrn- 1
„Dwaj samobójcy" wa, 19,00 (L) Montaź z teatru letniego
„Bagatela"; 19.10 (L) Muzyka taneczna
(płyty), 19.25 (L) „5 minut poezji", 19.30
„Emancypantki", 19.45 „Z życia Bułgarii"
21.10 „Wieczór Mickiewiczowski", 20.40
(L) Recital fortepianowy Stanisława Staniewicza, 21.00 Dziennik, 22.00 Muzyka taneczna, 22.45 (L) Koncert życzeń (cz I),
22.58 (L) Omówienie programu lokalnego
na jutro, 23.00 Ostatnie wiadomości. 23,10
Muzyka taneczna, 23.20 Program na Jutro,
23.30 Muzyka taneczna (płyty), 24.00 (L)
Koncert życzeń (cz. TI), 0.10 fł,) Za koń cze
D-019870
Die audycji i Hymn.,

I

Handlu Detalicznego
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zatrudni

natąchntlast:

4-ch samodz!elnych .księgowych-bilansistów
2 maszynistki - korespondentki
z podan:em, życiorysem t świadectwem
~z dotychczasowej pracy, do Wydziału PerS1Jnalneg1J Biura Han~lu _oe~~nficyna. "arter
•iclnego - Ł6df, ul. " 1otrkowska 37
~
Zgłu1at należy się osob"ście

'••=-

D.K.S.

czać 15 km
przeciętnie,

Ruchem t:t.
Dla ŁKS-u niedziPlne sp„tkanie posiarl11
·.v;elkte Znilczen;e, qokie też poważnie będ~
'raktować mec1. tak iż gra niedzielna zapowie
-i, ~ 1 „ 'ntt>rP-s1J 'l'lco.

l

featr

I

Dziś

1

Komedii MuzyC'l.neJ .• LUTNIA"
Piotrkowska 2-43
I codziennie o

godzinie 19,15

,ROSE·MARIE''

Rnmantyczna operetka w 'l obraz::i<"h
Otto Herbacha.
Jdzlał bierze 60 osób
hór -

Balet -

Orkiestra

ótJety wcześniej do nabycia w Sp~
:!zielnf Artystów Plastyków - ptotrkow
ska.102, a od godz. l'l-ej w kasie teatru. W niedzielę ł święta, kasa teatru

czynna od godz. 11-ej.

7269

