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Albańczycy do Stalina

Audiencja na Kremlu!
•

•

•

,

,

•

·~

,

•

.:'

I

•'

•

•

,

•

f •

•

,

•'

•

C

:

•-

~ ł ł

'\

......- '•

•

~

'

Przedstawiciele .mocarstw zachodnich przyjęci
przez generalissimusa Stalina
MOSKWA (PAP). - Agencja TASS donosi, że dnia 2 sierpnia Generalissimus Roberts, ambasador USA Walter BeStalin przyjął ambasadora Stanów Zjednoczonych - Smitha, ambasadora Fra~cji dell - ~mith i <fm_basado_r F;ancji Yv~s
- Chataigneau i specjalnego wysłannika brytyjskiego mirfistra spraw zagrania- C~ataignea_u oswiadczyh, ze_ wysy~yą
nych Bevina ~Robertsa.
niezwłocznie raporty do swyc.i rządow.
Podczas audiencji obecny był radziecki minister _spraw zagranicznych Przed audiencją i po audiencji u geMołotow.
neralissimusa Stalma przedstawiciele 3

LONDYN (PAP.). - Donosząc o go, opuszczając Kreml, nadzwyczajny mocarstw zachodnich konferowali w
przedstawicieli 3 mocarstw wysłannik ministra Bevina -- Frank ambasadzie amerykańskiej.
zachodnich przez generalissimusa Stalina, dzienniki londyńskie stwierdzają,
TIRANA PAP. - Pierwszy kongres Towa·
że audiencja ta odbyła się na Krem.Zn
rzys~wa Łączności Kulturalnej między Albanią
i ZSRR, który odbył się w tych dniach, wyod godz. 21 do 23 czasu moskiewskieprzyjęciu

Koniec kariery Claya?

PaImIr• o TogI"Iat t I•

Twórca „kryzysu

berlińskiego" podobno w niełaskach
zi źródeł! Pogłoski na ten temat pojawiły się po raz

BERLIN. Agencja AND donosi,

amerykańskich, że generał Cl~y. am~rykańskl

pierwszy po ostatnim pob_ycie Clay'a w Wagubernator w Niemczech będzie wkrotce zastą szyngtonie, gdzde jego nteprzymyslane posuWYJOChał
r>iony przez §enerała WedeD)il~er~ lub gen. nięda., które -~op!owadziły do t~k zwanego
. •
Clarcka, b. gubernatora amerykansklego w Au „kryzysu berl1nsk1ego" spotkały się z dezapro
RZYM, PAP. Przywódca komunistow 1 strii
batą a nawel wyraźną naganą Białego D~mu.
włoskich Palmiro Togliatti wyjechał do Bolzaneto w pobliżu Genui, gdzie spędzi dwumiesięczny okres rekonwalescencji.
•

do Bolzanetc

Żniwa na ukończeniu
'WARSZAWA PAP. - Wed.ług sprawozdania
Minis.terslwa ~o~ni~twa. i . ~eform Ro!n.ych 0
prze~1e9? akcji zmwnej, znn~'a w trzecie/, d~kadzie_ lipca br. odbywały się w szczegolnie
pomyslnych warunkach atmosferycznych.
D d · 31 I'
· ód t
h
tr
o rua
. ipca w wo1ew. z wac cen a1nych .sprząt:iięt? 100 proc. zyla, SS-~ 5 proc'.\

p~zenicy ozllr:.e1 oraz 45 -

BO proc.

l~~zmze

rua. Nieco m~5:21 . procent spr~ętu zb~z, ze
względu. na P.0 :ińnej~zy _ok~~ do~rzewam~ wy·
kazują jedy;nie . woiew?dz .wa poł?-ocne 1 po·
wiaty podg_orskie. w.ojewodz.twa. s-rodko'.'l'e oraz południowe ;i:ioynaty WOjewodzl'W połnocnycb ~oz.poczęły jUZ. z.biory owsa.
Wyjątlk:owo s.przy]aj.ąca p<igoda, szeroko -~
stosowana J? 0 ID?.c są~iedzka ora~ pomoc roznyc~ .0 r.gamzac11 . pa.nstwowych 1 społecznych
u~o~h~iła szybkie 1 pomyślne przei>rowadzeme zmw.

Pożyczka

Pietro Nenni

na zaproszeni~ tow. premierą

WARSZAWA PAP. W 6obotę dnia 31
lipca przybył do Polski, na zaproszenie sekre·
tarza generalnego PPS tow. J. Cyrankiewiąa
wybitny przywódca socjalistów włos.kich Pietro Nenni.
W Kudowie-Zdroju nastąpiło tegoż dnia spo
.
.
.
·
N
·
tkanie między tow. Cyrank1ew1czem a enmm.
W konferencji brali udzia.ł ponadto z ramienia
PPS sekretar.z CKW PPS i naczelny redak~nr
„Robobnika" tow. Stefan Arski oraz poseł Ju·
lian Hochfeld.
W czasie ki1kugod~innej :konferencji oonówiono w sposób wyczerpujący sytuację poli·
tycrną i zadania ruchu robotniczego na najbliż.iszy okres. W rozmowach stwierdzono calkowitq

A li •
~~~~E~!i,~~~~;:~:J·::: ra ·owie

sokości a5

cy narodu albańskiego, a jednocześnie obroń
cy pokoju i demokracji na całym świecie.
List stwierdza, że naród aJbańS!k,i widzi w
osobie Stalina, spadkobiercę nieśmiertelnej
sprawy wielkiego Lenina, który podjął walikę
o zwycięstwo socjal.izmu na całym świecie.
Kongres zapewnia Stalina, że naród albańskl
pozostanie wierny ideom marksizmu-lenrnizmu.

Nowy ~ ambasador

Cyrankiewicza

Szakasits prezydentem

Włoch W

ZSRR

W-ęg~er

BUDAPESZT PAP. - Przewodniczący Wę- kandydatura Arpada Szakasitsa. Posl:iwie po·
gierskiej Partii Pracujących, Arpad Szakasl!s wstali z miejsc i entuzjastycznymi oklaskami
wybrany został we wtorek prezydentem Repu· powitali oświadczenie prczewodniczącego.
bliki W.ęgierskiej.
Wobec zgłoszenia jednej ·,tylko ikaindydatu:y
Parlament węgierski zebrał się o godz. 10-ej tajne głosowanie - w myśl ustawy - nie by
rano. Na ławach rządowych zasiedli członko· Io potrzebne. Arpad Szakasits został wybrany
wie rządu z premierem Dinnyesem i wicepre- przez 'aklamację wśród bur~Jiwych oklasków.
mierem Rakos.i na czele. W lożach zajął m:ejPo przerwie nowy prezydent republi!ki zło·
sce korpus dyplomatycznY,. Na początku po- żył ślubowanie. Poslqwie, rząd i publiczność
siedzenia parlament przyjął jednomyślnie re- zgotowali mu serdeC211ą owację. W odp<iwie·
zygnację b. prezydenta Zoltana Tildy. Następ- dzi na przemówienie powitalne przewodniczą·
nie przewodniczący p0>rlamentu Nagy lm"e cego parlamentu, prezydent Szakasits wygl()stwierdził, że w.płynęła jedna tylko kandyda· 1 sil krótką mowę, poczym posiedzenie zamknię·
tura na prezydenta republiki, a mianowic;P. to .

zgodność poglądów.

~

J.

Kon
na]·
większemu przyjacielowi J niezłomnemu obroń

goi dnia po południu P. Nenni odprowadzany
RZYM PAP
p d
d
, d
• · i
0 ano
0 w:a omosci, e
przez wojewodę Piaskowskiego wyruszył ku
'
-granicy Czechosłowacji pod Kudową, ~kąd u- ambas~dorem_ Włoch V: ZSRR mianowany zo·
dal się do Pragi.
• - stał G1owanm de As~1s.

Nazajutrz dnia 1 sierpnia P. Nenni w towarzystwie tow. Cyrankiewicza, tow. Arskiego i
Hochfelda przybył do Wrocławia.
W dniu 2 sierpnia P. Nenni, oprowadzany
przez wojewodę doLno.śłąskiego Piaslkowskiego i tow. tow. Arskiego i Hochfelda, zwied-;:iii
szczeąółowo Wystawę Ziem Odzyskanych. Te-

budowę ..._,...._,...._,.....,.....,.....,.....,...._.........
gmachu ONZ

n_a

w Polsce

bawił

stos(}wał list do generalissimusa Stalina.
gres wyraża wdzięczność Stalinowi, jako
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m:lionów dolarów na budowę ·sieŻydzi
się włqczenia
państwa
dziby ONZ.
· k a eg1ps
· k-ie
TEL-A VIV PAP. - Minister spraw zagrani- rym wskazuje na systematyczne naruszanie naruszyły rozejm dwu k rotnie, wo1s
Ustawa ta zatwierdzona już przez senat cznych państwa Izrael Shertok wystosował na prze:/. Arabów rozejmu w Palestynie.
- 22 razy, wojska irackie - · 10 razy, wojslrn
zostanie wniesiona w środę na rozpatrzenie ręce przedstawiciela sekretarza genera.ląego
Minister Shertok. stwierdza, że w okresie od Kaudziego - 12 razy, wojska syryjskie - raz.
Izby Reprezentantów.
ONZ w Tel-Av1vie Readmana pismo, w któ- 20 do 30 lipca oddziały Legionu Arabskiego
Dane o naruszeniu tozejmu przez Arabów w
•••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••-••••••-•••••••••••••-••••• •••••••••••••••• Jerozolimie opublilkowane zostaną w terminie

domagajq

Jerozolimy do
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Miss Bentley - agentka wywiadu - llgłównym świadkiem11 przeciw aresztowanym działaczom komunistycznym

NOWY JORK PAP. - I;>ochodzenia prne::iw
ko prnywód1=om amerykańskiej partii komunistycznej opierają się przede wszystkim na zez11anlacb prowokatorki tajnej policji amerykań
sklej Elisabeth Bentley. Miss Bentley us4łuje
rów~ież obarczyć swymi zarzutami wielu polityków ery roosevęltowskiej oraz współpracownikón Wallace'a.
Zeznania jej są publikowane w prasie amerykańskiej, zastępując sensacyjne powieści
amerykańskie. Miss Bentley oświadczyła, źe
Jako prowokatorka tajnej policji amerykańskiej wstąpiła do partii komunistycznej i była
„łącznikiem" między wyższymi urzędnikami
administracji amerykańskiej a '<letownictwem
partii komunistycznej. O „prawdziwości" jej ze
znań świadczy fakt, że w zeznaniach swych
podała, iż otrzymywała tyle „dokumentów" dla
komunistów amerykańskich, źe musiała je
przenosić w dużych w.urkach...
Prowokatorka Bentley jest bohaterką prasy
l!ensaCYJnej amerykańskiej. została ona również .oowołna na świadka przez Thomasa, osła

\

wionego przewodn~cząceqo k·>m'sil

I
lk w eh·1nach

badand gę dziesiątek milionów czytelników brukowej

d:riałalności antyamerykańskiej. Afe.r a Eiisa- prasy od nadzwyczajnej sesJi kongresu, na któ
beth Bentley jak podają w kolach dziennikar- rej t<>czy się gra polityczna, poprzedzają"Ca

skich obliczona jest na to, aby odwrócić uwa wybory pre1ydenta.
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MOSKWA PAP. Agencja TASS poddje
komunikat armil ludo·wo - wyzwoleńczej <::hin,
który podsumowuje wyniki walk, za okres od
lipc~ 194? r. do lipca 19~ rok1;1. Z komu~tkittu
wymka, ze w tym okrE!61e wojska Kuommt:inau straciły 1 milion 521 tys: żołnierzy i ofice·
rów, z tej liczby 953 tys. dostało 6ię do ni<!W:>·
li, 540 tys. zostało zabitych ąlbo rannych, a 28
tys. _ przE!6zło na stronę armii narod'>wo •

wyzwoleńczej.

'N tym samym czasie armia demokratynna

I okresie
164 miasta,· zwiiększając liczbę oswobo
dzonych miast do 586-ciu,

co stanowi 2o prcc.
ogólnej liczby miast chińskich.
Ogółem poczynając od lipca 1946 rQkll, do
lipca 1948 ro ku armia Kuomintangu strdc'.ła w
t
,b
'liony
t
sób D n.ie·
641 • ys: 0
en sposo 2 .m1
:
?
woli dostało się 1.630 tys zolnierzy J ofu;,~rów
Kuomintangu.
·

Większość żolnierzy i oficerów armii Ku·
omintangu ,którzy dostali się do niewoli, wal

straciła 432 tys. żołnierzy- i oficerów. Armia r.:zy obecnie w szeregach armii demokratvc7.demokratyczna. w~wo1iła we wspomnianym nej,

Izrael

późniejszym.

~praw

TEL-AVIV PAP. - Minister
zagram.i·
cznych
Izrael Mosze She.rtok
czył, w poniedziałek na konfer€Ilcji prasowej
iż rząd jego domaga się przyłą~e.nia Jerozo·
limy do państwa Izrael z uwagi na to, że bez·
pieczeństwo i dobrobyt tego miasta dotych·
czas nie zostały zapewnione. Shertok stwier·
dz'. !, że rezolucja zgromadzenia generalnego
ONZ w sprawie Jerozolimy nJe jest 'l'ei!!lizo·
wana. Rada Powiernicza, której pow.ierzono o·
pracowanie ,,statutu dla Jerozolimy" dotych·
czas tego nie zrobiła, co więcej iposta.nowHa
ona odłożyć na czas nieograniczony podjęcie
decyzji w tej sprawie. Jednocześnie II'OZjemcli '
ONZ .w Palestynie hr. Bernadotte, dgnomjąc
rezolucję zgromadzenia generalnego, z~propo·
nowal oddanie. Jerozolimy Arabom, W tym sta
nie rzeczy - oświadczył Sher.tolk - jes·teśmy
zdania, że mamy prawo podjąć kroki, jakie w
danych okolicznościach uważamy za konieczne.
125 OBSERWATORÓW AMERYKAŃSKICH
W PALESTYNIE
WASZYNGTON PAP. _ DepaJ1tament Stanu
donosi, że generał brygady WiUiam E. Riley z
piechoty mor6kiej USA został mianowa'Ily S7e
fem obserwatorów amerykańskich w Pal~tynie. Udaje się on i:amolotem na wyspę Rodo6
Liczba obserwatorów amerykańskich w Palesty
nie z.ostaje ~be911ie ;QQdw.~szona <Io 125.: ......

państwa

oświad·
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Wysiedlenie .urządnika ONZ

odzież q

uchwalona zostanie na Konferencji Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej
w Warszawie. Do stolicy Polski przybywają delegaci 50 narodów świata

. WARS~AWA. PAP. - W ~iązlrn z mającą
&ę odb yc w dn :ach 8 - 18 sierpnia br. w War
;zaw1e ~ędz.ynarodo'."r ą konferencj ą młodziezy prac.ującej, orgamzowaną przez Swiatową
Federa.cię Mlodz1ezy Demokratycznej, przedE;taw1c1cl PAP przeprowadził rozmowę z przebywa1ącym w War,;zawie p. Bertem Willi~mf'em, sekretarzem generalnym SFMD, ktorej
treść pod;ijemy poniżej.
- Jaki jest cel M i ędzynarodowej Ko.nferencji Młodzieży Pracującej?
-

Celem konferencji fest utrwalenie i ~uno

c..ni enie

świata

jedności młodzieży pracującej całego

w walce o jej ekonomiczne i p0Jityczne prawa, w walce o pokój, demokrację i nie-

-- Jak pneb:egajc\ przygotowan:a do konf~·
rencji l
- Ukonstytuował si ę już w Warszawie międzynarodowy komitet przygotowawczy konierer.cji, w skład którego wchodzą przedstawiciele: SFMD (Bert Williams), młodzieży poi·
skiej (Mirosł11w D}'ner Bogdan Tomorowicz),

Z terytorium

l'l' "'b.:e-;„ radzieckiej (Wiera Iwanowa i Miko
t11i S:rnww). hiszpańskiej · (Julio Aristiza'bal)
angielt;kiej (Jack Bernstein), włoskiej (Wiliam
Valsesia). bułgarskiej (Roza Divkowa i Iwan
Baszew),węgierskiej (Mikotaj Popper i Karol
Kesz). rumuńskiej (Petre Drocan) i jugosłow!ańskiej (Budo Saszkic).

1

zwycięstwa

ses1"i plenarne1· Komitetu Centralnego Greckie1· Partii Komunistyczne1·

PARYZ (PAP.). Rozgłośnia Wolnej Grecji I żołnierzy armii demokratycznej, powzięli jedpodaje komun~kat o IV p~enarnej .. sesji Ce~- 1 nagłośnie .rezolucję, heść której podajemy w
.
_
zalei.nosć. ~ar~owq. .
. - Jak1m1 s.ro~kam1 dązyć będZJe ko.nferen-1 tralnego Komitetu Greck.ej Parta Komum· streszczeniu.
styczne.i, która odbyła się w górach Gramos. ł Rezolucja. mówi 0 zaciekłej walce, którą
C)a do os1ągnięc1a tego celu?
k
mia d
d i t
d t
- Delegaci zebrani na konferencji uchwalą I Przedmiotem obrad była sytuacja wojskowa i
6. ygo n oczy a~
0
emo r~1yczna
KARTĘ. PRAW MŁODZI EZY, która zostan ie! polltyczna w Grecji oraz wynikające z tej sy- •
priedłozona Radzie Ekono.mkzno - Społecznej tuacji zadania dla Greckiej Partii Komuni- ~.froncie .Gra.mos,. s~w~j.ąc czoło meprzy, ~ac1elowl w1elokrotme s1ln~eJsz~mu i doskonaOrg~izacj.i Naro~ów Zjednoczonych oraz zrze styczne i.
. e zaopa rzonemu w sprzę WOJenny.
d .
· t
R ef eren
i związkom zawadopracown:czy:m
uemom
em t e g o punkt u porzą dk u z1enne
świata.
wym całego
Bitwa o Gramos jest dowodem, te demogo był generał Markos.
.
.
.
Ml
K 1 p
81
kracja w walce o niepodległość narodową
j ?~zq, na Uczestnicy sesji po złożeniu hołdu członkom
którar. an 1 ':~ . odzie.zy sta~ie
w~fć ~ę~z~ee~cfl;~~u{,,,~1~ę c~ e!~o 1.;~ar:w~rC:.:, Komitet~ Centralnego, któr~y zginęli jak? bo-1 zwyeięża ~. Grec~~· .Klęska ~onarcho·faszyhaterow:e oraz po wysłarnu pozdrowien do zmu je t bllzszą mz k:edykolw1ek, pod warunapofoczeństwie.
· _ Jak przed.s tawia ~tę liczbowo udział de,r~engact1,?.·-:r. młodzieży różnych państw w konfe-1

1
2. .
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- Chciałbym z nacisk.iem podkreślić zainteO 1lC)a rancus a aresz1U)e O ywate 1 rumuns lC
resowanie, jakie konferencja bud:z..i wśród mto
PARYŻ, PAP. - Na podstawie zarządzenia obawiać że część zatrzymanych zostanie i
dz.ieży całego świata. Dzi ś juz w.iem na pewno
·
7.e weźmie . w niej udział ponad 500 delegató:v min.stra
·J
Mocha, policja ! rancuska d ok onała I•'rancJ'i ~uvs'.edlona.
Humanite'' pisze m. in.: , Moch dokonał
T~'l'rezentu1ących młodzieź przesz/o 50 krajrlw
Awiata, a nie jest v.·ykluczone, źe liczby te je- rcw'izji w szkole rumuńskiej w Fontenay aux noV:.'ej prowokacji w stylu Be'auregard, tym
u;~~YsJ_ia~f~v.prif:r~~~ych delegatów na konfe- Roses, stanowiącej własność państwa rumuń- razem przec:wko Rumuńskiei Republice Luskiego. Dokonano licznych aresztowań. Za- d oweJ.· T en odd any p 0 mocni·k kapitali'st·ow
rF>n<;ję E'podziewamy się już 5 bm.
trzymani obywatele rumuńscy zostali przewie- francuskich nie może wybaczyć młodej de"mokracji rumuńskiej nacjonalizacji jej przezieni do kom:sariatu.
Groźny pożar
.
Donosząc o tych represjach policyjnych mysłu.
policyjne przeciwko
prowokacje
Ksenofobla,
areszspośród
wielu
że
stwierdza,
„Combat"
pod Ostródą
lowanych przebywa od długich lat we Francji demokrf1Cjom ludowym i Związkowi Radziec\Ve WS>i Brzydowo, pow. ostródzkiego, woj. i uważanych jest powszechnie za przyjaciół te ldemu, popieranie elementów faszystowskich
olsztyńskiego, z nieustalonych przyczyn wy- go kraju. Dziennik zapytuje, jakie są istotne· i zdrajców krajów Europy wschodniej ,i środbuchł olbrzymi pożar, który na skutek suszy powody tych powtarzających się wciąż szykan kowej oto polityka Mocha, prowadząca
i upałów szybko rozprzestrzenił się na obs2a po!:cyjnych wobec cudzoziemców, które przy- do zdyskredytowania prestiżu Francji w krar1e całej gromady. Dzięki energicznej akcji noszą niezmierną szkodę Francji. Należy się jach Demokracji Ludowej.
ratunkowej ośmiu -okolicznych straży - po
żar zlikwidowano.
Pastwą płomieni padło 5 budynków mieszka!
nych i 16 obiektów gospodawzych, w których
NOWY JORK PAP. - Rozpoczęła się 1u ~4 Nowym Jorku w roku 1945.
Konwencja zaczęła się wielkim wiec2'11 p:ozmaga,zynowane były tegoroczne ogólna-narodowa konwencja partii komuni&tvczęściowo
cznej USA, która podczas kilkudniowych «b- testacyjnym przeciwko prześladowaniu komun],
zbiory.
rad .opracuje platformę polityczną partii i :>łan stów w USA. Na konwencję zap.rosze!li ~o~taSzkody oblicza się na sumę około 60 milio- kampanii pol'tycznej na rok bieżący.
!: w charakterze przedstawicieli partii ·komunów ~lotych.
Poprzednia konwencja partii odbyła s:ę w n'stycznych Francji - Francois Billoux i Wiel
kiej Brytanii - Philip Piratin.
Władze amerykańskie odmówiły jednak wiZ" Piratinowi, a i obecność Billoux jest problema·tyczna wobec braku decy-zj.i departamen
Lu st.anu w sprawie jego przyjazdu do USA.
Konwencja partii komunistycznej USA {)dna rozkaz dykiatorÓW amerykańskich
bywa się pod hasłem wal:Jci o J>Okój, o prawa
LONDYN, PAP. - Paryski korespondent shallowskie ·nacisk w kierunku dewaluacji ich obywatelskie i 0 bezpieczeństwo międzyna• ,,Financial Times" powołując się na informa- walut. Francja przeprowadziła nied,awno de· rodowe.
cje ze źródeł miarodajnych donosi, że mini- waluację franka, lecz w amerykańskich ko- Letni re,·s ,,Daru Pomorza"
.
,
ster Reynaud zamierza przeprowadzić dewa- łach finansowych panuje przekonanie że we
bStat.ek szl k.olny „ćDa! Pobmorza' o~b)".~apią~y
luację franka w .związku z ciężką sytllacją w Francji należy przeprowadzić pono~nie de·
o ecnie 1e n1 reJs wicre ny z uczniami anJakiej znalazła się Francja wskutek wyczer- waluację. Obecny rząd francuski - jak wy stwowej
Szkoły Morskiej przybył dnia 29,7
pania jej rezerw złota t kredytów zagraniczskad po 6 ciodniowym postoi·u
Liverpoolu
do
·•
T'
I
·
F'
··
d
k
'k
1mes
encJ1 , . manc1a
n. a z orespon
nych.
w czasie którego przeprowadz.one b~ ly ćwicze.
..'
.
Jak wiadomo, admini~.rator planu Mar- zamlerza. uczymć zadose ządanlu fina.nslstow nia praktyczne dla uczniów, uda się w dalszą
podróż do BNgen w Norwegii.
halla niejednokrotnie wywierał na kraje mar- francuskich.
·

Konferencja part ii komunistycznej USA

Ponowna dewa IUaCJ•a franka
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kiem że każdy Grek wypełni swój obowiązek
wobec ojczyzny.
Rezolucja podkreśla wybitny ud.zlał
członków parti komunistycznej w wal·
kach o wyzwolenie Grecji. ,,Komuniści greccy - stwierdza rezolucja - stanowią krQ&'O·
~łup armii demokratycznej".
At Grecka Partia Komunistyczna zwraca
""t uwagę na opłakane rezultaty gospodar•
czej polityki rządu ateńsk;ego i Imperiali„
stycznych kół anglosaskich. , Od zakończenia
drugiej wojny światowej - ~aznacza rezolu·
cja - sytuacja ekonomiczna i finansowa Gre·
cji nigdy jeszcze nie była tak tragiczna. warunki egzystencji wszystkich pracujących pogorszyły się znacznie od chwili przyznania
,,pomocy'' amerykańskiej".
w wYniku polityki rządu ateńskiego wzma,..
ga !oię ru<'h strajkowy, naród grecki w rejonach opanowanych przez monarchistów, coraz
silniej sprzeciwia się terrorystycznemu reż!.
rnowi. • Rezolucja zwraca uwagę na żywy
otldżwięk jaki wywołały w spoJeczeństwie grec
kim propozycJ·e pokoJ"owe rządu demokratycznego powodując równccześn'e coraz to glęb·
szy rozłam w łonie obozu monarcho-taszy·
stowskiego. Objawy tego niezadowolenia I
rozłamu przejawiły się w szeregach wojska
rozłamu przejawiły się w szeregach wojsk
ateńskich, na co rząd Sofulisa zareagował
wzmożeniem terroru.
Następnie Grecka Partia Komunistyczna
stwierdza, że tymczasowy demokratycz.
ny rząd grecki cieszy się pełnym poparciem
olbrzymiej większości narodu na terenach WY•
zwolonych.
Jako główne zadania;, wymagające na·
tychmiastowej realizacji, plenarna sesja
Centralnego Komitetu Greclciej Partii Komu.

J

I
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Lu ' DYN PAP. - Jak donoszą z TeI-Avlvu,
' rząd Izraela po6tanowił wysiedlić z terytorium
izraelsk[ego urzędnika ONZ, Johna. Larsen~
S?wed.i z pochod:;en ia, którego oska,rzył o d7Jia
lalność · antyżydowską. Larsen był sekretar:z:e-m
pułkownika Brunsona, obserwato'ra ONZ w ·Je
ro1..ol!mie. Pozwolon~ mu na udanie się wraz
· z rodziną do Transjordanii.

Marsz Wolnych Greków do
Uchwały

Izraela

5

fi

nlst~·cznej ustaliła:

.
a) osiągnąć całkowite 'ZwYCięstwo na froncie
Grallll.>s - Smołlkas.
b) powiększyć o 100 proc. stan armii demokra.tycznej w określonym terminie i według
planu, uwzględniającego posz('ze&ólne rejony;
c) polepszyć uzbrojenie armii demokrałycz·
nej oraz zaopatrzenie żywnościowe l odzieżo·
we. W zakresie uzbrojenia należy przede
wszystkim zaopatrzyć oddziały demokratycz·
ne w sprzęt art}"leryjski.
W zakończeniu rezolucja stwierdza te
głównym celem Greckiej Partii Komunlstycznej jest porozumienie z wszystkimi uczciwymi
elementami demokratycznymi, które to porozu
j k
kraj
:
d
or
mienie
u wo s
b . h po~ 1 na W3:Pe ze~ e z
0 cyc
połozy koniec lmperlallstyczi
panstw
J 0 k upac jl w G rec j"1, przynos1:ąc w rezultacie ?iepodległość narouu greckiego i poszan!l'
wanie liemokratyczny<·h swobód narodu.
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Ustawili nas w kolum.n"ę marswwą i po-1 cząlem palcami rozdzierać sobie usta,
g:nali na zachód. Po obu stronach drogi szła wgniatać oczy,. by ból pomógł mi wstać.
Kolumna już przeszła i słyszałen'!, jak
~ilna eskorta i jakich dziesięciu Niemców
Jechało na motocyklach. Gnali nas szybkim slukaią kola nadjeżdżającego motocyklu.
kroki.em i siły moje wyczerpywały się osta A jed'i1ak wstałem nie oglądając się na moteczme. Dwukrotme padłem, ale wstawa- tocyklistę, chwiejąc się fok pijany zmusił.et~ i szedłe111:, wie~ziałem bawi.em, ż~ je- łem.się do tego,by dogońić kolumn~ i zająć
ieh będę, lezał zo;y_teczną mmutę 1 ko- mie.isce w ostatnich szeregach. Czołgi i salU!U'?a pomaszeruje - zastrzelą .~ie. na mochody niemieckie, które przechodziły
m1e3scu tu na dro~ze„ Ta,k postąp1h z idą.- przez rzeczkę, zmąciły wodę. jednak pilicym przede mną s1erza.ntem. Był ranny w finy ją, tę brunatną ciepłą lurę, i wydawała
nogę i szedł z trudem. Jęczał czasami nawet się nam lepsza niż najświeższa woda źród
krzyczt;łł z bólu· Uszliśmy z kilometr i wte- lana. Zwilżyłem głowę i ramię. Odświeżyło
mnie to bardzo. nabrałem znowu sił. Teraz
dy głosuo rzekł:
- „Nie, nie mog~. żegnajcie, towarzy- już mogłem iść, mając nadzieję, że nie
S2e ! " - i usiadł posrodku drogi. Towarzy- upadnę i nie zostanę na drodze„.
Zaledwie odeszliśmy od rzeczki, gdy na
..sze usiłow&.li go podnieść, postawić na nogi,
ale ciągle padał na ziemię. Pamiętam jak drodze snotkaliśmy kolumnę średniej wiel
przez sen jego bardzo bladą twarz, ściągnię kości czołgów niemieckich. Posuwały się na
ie brwi i mokre od łez oczy.„ Kolumna prze przeciw nam. Kierowca przedni.ego czołgu,
szła· Ranny sierżant został w tyle. Obejrza spostrzegłszy, że idą jeńcy, ruszył na całe
łem się i zobaczyłem, jak motocyklista bli- "'O w pełnym biegu werżnął się w naszą. kosko do niego podjechał, nie schodzac z 1umnę. Przednie szeregi zostały zmiecione
motocykla wyjął z futerału rewolwer, przy i zmiażdżone przez gąsienice. Piesza eskor
stawił do ucha sierżanta i wystrzelił. Zaniiµ ta i motocykliści z głośnym śmiechem padotarliśmy do rzeki, Niemcy zastrzelili je- trzyli na ten obrazek, coś tam wrzeszczeli
szcze kilku czerwonoarmistów, którzy ni do czołgistów, wychylając się w łuk, wyma
chiwali rękami. Potem znów ustawili nas
;;1ogli za kolumną nadążyć.
w szeregi i pognali nas bokiem drogi. WeAle oto już widzę rzeczkę, zburzony most seli ludzie c1 Niemcy, nie ma co mówić.
i ciężarówkę, która ugrzęzła koło przepraTego wieczoru i w nocy nie próbował~m
wy, i tutaj padam twarzą w dół. Czy stra· uciekać, zrozum~łem bowiem, że nie potra
ciłem przytomność? Nie, nie straciłem. Le- fię ujść pościgu, zbyt osłabłem od utraty
żałem wyciągnięty jak dłu.!?i· W ustach mia krwi, u poza tym strze~li nas bardzo mocno
łem pełno kurzu, ·zgrzytałem zębami ze i każda próbA. ucieczki niewątpliwie skoń
wściekłości, aż piasek w zębach trzeszczał, czyłaby się niepowodzeniem. Ale jakże prze
ale podnieść się nie bylem wstanie. Obok kil_nałem siebie potem, że nie spróbowałem
mnie pri:echodZJ.li towarzysze. Jeden z nich uciec. Rano gnali nas przez jakąś wieś, w
cicho rzekł: „Wstawaj bo zabija, cie!" Za· której kwaterował oddział niemiecki.. Zol-

nierze niemieccy powyskakiwali na ulicę, ł .,Idź do swego lekarza. On ci natychmiast
by na nas popatrzeć. Eskorta zmusiła nas, udzieli pomocy".
Nie pojąłem wtedy drwiny, i uradowany
byśmy przebiegli całą wieś kłusem. ~r.tecieżtrzeba było poniżyć nas w oczach. idących powlokłem się do stajni.
Lekarz wojskowy przyjął mnie na prona front żołnierzy niemieckich! Biegliśmy
więc, a kto upadł lub pozostawał w tyle, gu. Był to już cień człowieka. Wychudzony
ten natychmiast dr1stawał kulę w ~eb. Pod do niemożliwości, zmęczony wszvstkim, co
przeż.ył, i;iie. był )~~ zupeł.nie normaln~:
wieczór byl.iśm.y .już. w .oJ;>?zie d~.a Jeńców·
Był to dz1edz1mec JakieJs stacJI maszyno- .Ranni lezell na sc10łce z nawozu i du91h
wo-traktorowe;, gęsto .ogrodzony drut~m się .o? okrop_nego ~~rodu, napełniającego
kolczastym. Wewnątrz Jeden przy drugim staJmę. U w1ęl:szosc1 rany roiły się od rostali je11cy. Przekazano nas wartownikom baków, więc kto mógł wygrzebywał je z
obozu, a ci kolbami karabinów zagnali nas ran palcami i patyczkami. .. Tuż obok leża
w ogroc,lzenie. Powiedzieć, że obóz ten byt ło w!elu zmarłych jeńców - nie ~1adążano
to znaczy nic nie powiedzieć. ich wynosić.
piekłem „- Widzieliście? - spytał mnie lekarz.
Ludzie załatwiali swe
Ustępów nie było.
potrzeby tuż na miejscu, stali i leżeli w bło- - Czymże ja mogę wam pomóc? Nie mam
cie i w cuchnącej cieczy. Najbardziej osła- ani kawałka bandaża, nic nie mam! Idźcie
b1eni w ogóle już nie wstawali. Wodę i po- stąd na litość boską, idźcie! Zerwijcie ważywienie dawano nam raz na dobę. Kubek sze bandaże i posypcie rany popiÓłem. Tu
W?dY i garstkę ~urowego prosa lub zbut- koło drzwi leży świeży popiół".
Tak też zrobiłem. Podoficer spotkał mnie
w1ałego słoneczmka - to wszystko.
Niekiedy zupełnie zapominano dać nam u wejścia, szczerząc zęby w uśmiechu: „No jak? O, wasi żołnierze mają doskonacośkolwiek„.
Po dwóch dniach zaczęły się ulewne desz lego lekarza! Pomógł wam?'' - Chciałem
cze. Błoto w obozie' rozdeptano do tego go w milczeniu 'vyminąć, ale uderzył mnie
stopnia, że brnęliśmy w nim po kolana. oięścią w twarz i krzvknął: Nie chcesz
Rano z przemokniętych ludzi szła para. bydlę odpowiaaać? !" "Opadłem" a on dlujak z koni, a deszcz lał bez ustanku... Co go jeszcze kopał mnie w piersi i w głowę.
i:ioc u~ierało .kJlkadzie~iąt ludzi. Od niedo- Kopa~ tak ai.ugo, póki się nie zmęczył. Te.1adama z kazaym dmem wszyscy stawa- go Niemca me zafll9lmę do śmierci nie nie
llśmy się słabi. W dodatku dokuczyły mi zapotx?-nę ! Później też mnie bił ~iejedno
krotme. Gdy mme tylko przez druty dorany.
Na szósty dzień poczułem, że jeszcze strzeże .. k6;Że wyjść i zaczyna bić, beż słów
bardzie.i dolega mi ramię i rana na głowie. w skup1~m~„ ..
Pytacie, .l~k wyt_rzvmałem?
Zaczął się proces ropny. z ran zaczęła się
P_;zed_ ';VOJną, _kiedy nie byłem jeszcze
wydzielać nieznośna woń. Obok obozu znaj
d~w~ły_ ~ię stajni.e ko!chozowe, ;v których me<.~amk~em, praco~a~em Jako tragarz na
lezell c1ęzko ranm czerwonoarmisci. z rana I~anue, bralel!l na sieb1e po dwa worki sozw~óciłem ·się de dyżurnego podoficera z h, P? ,10~ k~lo ka.żdy. . Sił miałem dość,
pr9śbą .o poz~olenie .udania się do lekarza, skarzyc się me ~oz~a •. i. org~nizm w ogóle
ktory Jak m1 opow1ac!a110. znajdował się mal? zdrowY:, na)wazmeJsze Jednak, że nie
pr~y. rannych w stajni. Podoficer, który chciałem JJ.m1erac, wola oporu była silna.
c. a.. n.
mow1ł poprawnie po rosyjsku. odparł: -
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Słowo oWalerianie Wróblewskim
'li

ne i Polski jale ta, pdzie panoicanie
czlowieka nad ~łowi.ekiein w~tąpi miej
sca panowaniu icolności. rozumn i prac
nn~
rrd~•n Memnot'a ~"•
~M01A~·D
W p1·om•
wv., „ "''"" v•
""'"'
=
niach p01oszechnei o,fo1iaty, a nęd~a w
snrn·i ermyrn rozklad.?.ie powszechnych
korZ?fŚci, dLa innei Po7,Pld. ani żyć ani
umirmć nh~ morre. WSZY8TK() DJ,A
LUDU PRZR7, LUD W TYM HAśLE liNA.TDUJE fllF: NIE TYJ,KO
POJJTYC~NY ID P-AŁ 0-TCZYZNY
N A RZFJ.T. ALF, I i'RODKl DO JEGO
URZECZYWISTNIENI A.„"
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zaprzeczyć, że

Jk
nikiemwwojewództwiegrodzieńskim,wresz! a
Wróblewski zostaje szefem sztabu 1

w oddziele Duchińskego, póżn'.ej zaś naczcl-1

I

to credo powstańca
jest równiPż aktualne dzisia.i, jak było 80 lat temu tylko. że my szczęśliwsze pokolenie - możemy już urzeczywistniać to co Wróblewski tylko postulował. I to
jeszcze powiedz'.eć trzeba. że z ducha takich
jak Dąbrowski i Wróblewski rodzą się i rodzić
będa pot<>żne duchy oporu przeciwko wsze!"
kiej kr7vwdzie i niesprawiedJ:wo~ci świata
rodzic s1ębędą dopoty, dopok1 tnumfu bez
reszty nie wywalczą.
·
B. D.

Trudno
i komunarda

I

Gwego,

Po sublokatorsku

czterdziestą rocznicę śmierci

śród najlepszych Polaków, którzy walkę Wierny niezłomnie zasadom socjalizmu l
„za naszą wolność i waszą" uznali jako
prawdziwej demokracji, Wfóblewski swój główny i nieodpar~y nakaz życ'.owy, po- po ogłoszeniu amnestii dla komunardów prze•
•
•
•
d
•
stać Waleriana Wróblewskiego, wznosi się nosi się z Anglii do Francji i osia a w m:a1
dumnie i spiżowa jako wzór męslwa, ofiarno· 1 steczku Onarville, podtrzymując wzorem sweści i św'.adomego rewolucyjnego czynu.
go życia najpiękniejsze tradycje-emigracji
róblewski pochodzi z drobnej szlachty za· 1 P?lski~j. WróbleV1:sk~ umarł 5 sierpnia 19~8 r;
grodowe.i, osiadłej pod Lidą . Urodził się. ciało Jego przew1~z~1me zostało do Paryza 1
w roka,.1836, studia odbywał w Wilnie a póź· ! pochowane uroczysc•e na cmentarzu Pere Laniej
petersbursk'm Instytucie Leśnym za- chaise pcd słynnym Murem Komunardów,
kładzie napół wojskowym, który swym absol- l obok grobów towarzyszy broni z barykad pa·
wentom dawał rangę oficerską. Otrzymawszy ryskich.
·
'bl
k' · k
P osadę w Sokółce pod Białymstokiem. Wró· Kim. by_ł gen. Walerian Wro. ews_ -1, _Ja.. my
1
blewski wstępuJ·e w roku 1861 do kólka re~
siał i co czuł o tym pow·e naJ ep1eJ iego
wolucyJ'nego. Jego hasłem było: ,,Przez wy- własne wyznanie opublikowane w Paryżu w
zwo1enie I uob..n;vatelnienie
ludu do niepodle· roku 1869.
J •
glej Polski". Zgodn'.e z tym hasłem uczesrnicy kółka prowadzili pracę uświadamiającą
„Jestem demokratą w loni~znym thiwśród chłopów białoruskich, i założyli w Bia·
nwczeni1• trgo 1•·yraz1.1.. W inna Po7sl;ę
· gd zie
. odb"
.
tiiż ta, która lud 11as~
:.i ano p1·
ł yms t ok u tajną d ruk·armę,
d. . pracov)itymi
.
.
. ri;;·
7
po zin.qnie me wier~ę:
.!'mo „Mużycka Prawda" (Chłopska Praw d a),
Irami_ zp 0proh_,u
l ,_
d t
'
ł 8
które niosło w Jud płomienne słowa walki o
muq
sr.i na ' P · Jair.a przy ca f! ~1
11 iston;rznyrh s•vJich praw, całosc1q
wolność i wyzwolenie społeczne.
praw obuinafelsk;ch obdarzy męzi1~tdy wybiła godzina powstan'a stycznia- ·
1. irn s1"11rll s•'nÓ1r n;e praanP. D 7r1 i·•.
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Znajomy mó.i mieszka na t. zw. sublr>katarce. Żamiast jednak byr zad.owolony"!'z tego, że jak t<? się m0-c·i - w dobie
wielkieJo gl<>dti niwsz':<1nw111ego znal.ful
pr;..ecie , .i.ąl „, J,i krzywi się_ i wzd_yc~-1:!.
- Niech cholera powiada
tego
cifnie., co ,,,111 1r,1w•.orntwo wynalazl!
- - Pro<>-:1- me 7 rzesadzać - próbowalem.
q~," l•.>roko1"c<
-- (.> •.;;,,·w·~J•ie, pokó1' &u.blJ~av
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wrsT.1
_ P~kó.i? _przerwał mi_ z irytw?ją z~jo iriif _ Nier ckó ', 1 crnt&. ciągli/ niepo1;,Jj!
życie -;;r1.fn1te. 1:'1(iclo nu. ao łazienki~ go 1 1ć
się, :i tv, puk, 1mk:- r:e mógłb'!! się 'J?a1~
P•>JJ11eszy1: -- 1·c w;c1dr1 r,c·~podyni liJE
l,A DNI J:, T AFC n?.,1 OC• DAZIEN K"/t Ot!. U1'0 IF Ać. Wróce do dr1mu okola jedenasfeJ,
to te'l!! :': ,lr:i1:1 c t :.rorz{:. już słyszę
.
. razmóv:ki v· 7.r~!.Ji'lqly1n 1 oiwju: slicznte się
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je„. Chce clo ~icbie lwgos zaprosic - cięzka sprawa. Ot, np. wczoraj, korzystaj_ąc z
tego, że go:>podyni z có~eczkami wy?iiosla
•. "'a z~t
•ir;ko, postanowiłem "Jo/w;'.;ac
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;,y,·z.tJi' 11q,ieni kluczem. w za1!1-kii, ~ JU·Z gospodyni w przedpokOJii: 0 , 3aka pięlrna dama _ wola z zachwytem proszę mnie
przedstawić. _ Eh, do diabła. nie 1nasz to
jak. u'lo.sny kąt! Wol.ność Tomku, w swoirn
dom kit.„
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cle od grudn'a 1863 r. - w Podlaskim i Lubel
katcgoni, ze trik 71ov:1em, s1cuztowe1, moglskim. Odnosząc liczne sukcesy nad oddziałaCzy sprawa poniżS?a nie ma doniosłego zna I tymczasem dachy przec:ekają, studnie czeka byrri: go ,iakp* pocieszyć. że_ mianowicie nie
mi car:a Wróblewski jako szczerv demokrata 1 czenia niech osądzą sami czytelnicy.
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Organizac1a 'li arodow Z;e<lnoczonych na
- rea I iz:iJe zarazem onse wen 111e spo eczne
:v1emy wszy~cy, ze . omy m1esz a 1nA '~ ..,.,.
J:a ze częsi_: o mt:rwenc.ie Kon;1tet~w Domo- lyrii wózku przecież jedzie. Po su.blokatorwskazania Centralnego Komtetu Narodowe- dz1 mają swo.ie Korr9tety Domowe. ktnrych wych w tym czy 111nym urzęd7.1e nie wywie- slc-u widzicie. ONZ mieszlw 10 Lahe-Sukgo, zwalniając chłopów z pańszczyzny, tępiąc praca 1 chęć do n'ej są nam dokładnie znane rają i.adnych skutków. Zbywa się je. bo nie cee; na terenie Sta7'1.Ów Zj~dnoczonych. I
nadużyc a i samowolę obszarników, zyskując Wiemy także wszyscy ile dzięki właśnie tylko mają ,żadn~·ch podi;taw do w.vstf;powania w też ina z tego tytułu. wielkie trudności, bo
sobie w ten spGsób mir i szacunek wśród mas , Komitetom Domowym zostało naprawionych obronie interesów lokatorów. Od tego są po· ,,gospodarz" strasznie na.:::w.\iy. Zaprosił
chłopskich.
domów, ile dachow, ile studzien ile innych dobno adm'nistratorzy.
np. sekretariat ONZ znanego działacza
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niu 1864 r. oddział Wróblewskiego moc·
Setki milionów złotych wydatkowały Komi- administrn orów to dowodem tego niech bę· wych, Louis at_ ant wy ą_ oica w .ewtety na remont i różne naprawy w samej ty! dz.ie ostatn1·e p'o~un1·ęc1'e Zarządu N1'er·ucho· Yvrku, a tii go. smp, p_olwa.1e .a.mer.ylwnscy
no przerzedzony, został rozbity w okolicach
przyaresztoical•
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.
ielkie korzv- mości m. ł.odz1' w stosunku do admin's.trato- wiadaJą
tioarz ·twoja
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0
krotnie ranny, wyniesiony został z pola bit wy . . ~ , ~aza~y
,. e prac_e ~ w
.
·.
rów. Wynik jest laki. że Komitety wpadły w nie podoba.
przez chłopów i przewieziony poza granice sci, J~n:ie o:iągnęl.~my dzięki ~omtte:on: na jakiś letarg i nie wypełniają tych obowiązOstatnio to .,gospodarz" lepszą polkę w
galicyjską. Po wyleczeniu się z bardzo c:ęż- terenie całe.1 P~ls~t. to zrozumiemy .. Ja_kie 1? ków, których można od nich się spodz'ewać. stosunku do sublokatora z Lalce l:)ucces od~
kich ran Wróblewski wyjeżdźa do Paryża, raz 1 było celowe, ~akH~ roz~m:ie PO\~zięc.ie teJ Cierpi na .~ym najwięcej miasto no I lokato- stawił. Oto
Marshall powo.lal „komisj~"
poczyn'ając emigracyjny okres swego życia.
I ust(l.wy powolu,JąceJ do zyc1a Komitety.
rz:v.
~o ,,zbadania , CZ'JI. bez.pieczenstwo_ Stanow
Musimy podkreśi'.ć te korzyści, które dal
Niezrozumiałym wydaje się, że w 4.m roku t.1ednoczonych nie. )est
narazon.e na
Pary_zu Wroblewsk1 wchodzi natyc_hmia_st ,· nam wvsoce społ· eczny ,vysi!ek pracowitvch
szwank prz_ęz, obecnosc cudzoziemca w:,, w
,
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w on1a t z emokra yczną emigrac.ią rozumie'acych swoją rolę Komitetów ale mu·
. omis.1a a ma e y ,_.wg ą n~c w
polską, bierze żywy udz'.ał w jej pracach, zbli s·m . dl. ·c . . · aznaczvć straty ~akie po- nie stworzone zostały ramy pręwne działania alefa ONZ i do_kona_ć rewiz.ii w Lcilce Succes
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Komitetów Domowych, nieokreślOne zostały pod l· t
wid nt t
DZJAŁALNO
aa się z _Dą rows 1{'.m i z innymi przywo cami n;eŚlil\my przez opieszałe .Komh.ety nie wczus-CI A.ąN~~nYAMEzRe /A,z -.S}:;_w!E.J
ruchu niepodległo,ciowo-rewolucyjnego
,
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. kompetencje i zakres ich działania.
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. . . I wa.lące. s._ę w s:vą rolę. W1dz1my więc, ze Czy rzeczywiście Miejska Rada Narodowa Oczywiście, u:ladze ONZ ni"' ma,iq zaniia~?muna Paryska daJ_e t;Ym patriotom moz- zagadnieme Komlletów Domowych urasta do nie ujrzała jeszcze potrzeby ugruntowania te· ru dopuścić funkcjonariuszy Marshalla do
no.se czynnego wystąp1en_1a po stron:e_ tych.• 1wielkości zagadnienia na skalę nie tylko na·
go stanu rzeczy? Przecież leży ~o przede swoich archiwów personalnych. ale to i tak
kt orzy pow_ s t awszy P_ r_zec1w P.ru.sa_ k·om 1 ro d zi· szego miasta, ale państwową.
ni.e zmienia w. niczym faktu_, że. USA dq.z.'·y
lk F
wszystkim w interesie miasta i jego miesz- d
.
mym zd raJcom b rom1i wo lnosc1 me ty o ran
Po jeszcze dalszym zapoznaniu się z trud- kańców.
M K.
o sprawdzenia na Or_qanizac.?i Narodow
cji, lecz całej Europy. Kwalifikacie wojskowe nościami napotyk~nvmi w swej pracy przez •
'tJednocwnych znanego przyslou•ia: KTO
i doświadczenie Wróblewskiego wysunęły go Komitet dochodzimy do wniosku że najwięk - - - - - - - - - - - - - - - NA CZYIZ'r! WóZKU SIJjJDZIE, TEGO
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nosct Komi e u Domowego. g zie się zaczyna·
pono.1. gdzie Narod1.1
1ednoczone
d 21 z posterun u i - wym nąws~y się :u. e~ ją kompetencje administratora domu, a gdzie ul. Piotrkowska 133 o godz. 16-tei odbędzi<: sw1eoie
będą mieszlca.ly bez narażenia się na gangz morderczych łap wersalczykow w~nezdza Komitetu. Brak takich przepisów dop'rowa· Rie zehr;:inie 7:>r7::ir'Jn Knł:i ~h1rh<>r.zv.
sterstwa „qlóicneao lnkaior(I".
E. Tani
do Londynu.
dził w okresie 3-tniego istnienia Komitetów,
· pobyt w Londynie pogłębił rewolucyjną do wielu nieporozumień z adminis..ratorami łnterpelacj~ RO!liZIJCh czątelnil•ÓUJ
świadomość Wróblewskiego, zwródl · ją domów nawet w wielu wypadkach do sporów
k~
w kierunku socjal'.zmu naukowego. Wróblew i zatargów które skolei spowodowały zanie
ski styka się z Marksem i Engelsem, nawiązu- chan'.e pra~ konserwacyjnych i remontowych
,
•
je stosunki z socjalistami angielskimi. zostaje większe zniszczenia w całym szeregu domów.
W obecności Inspektora Towarzystwa Zarządu Miejskiego. dozoruje i reguluje
członkiem Ra(ly Naczelnej Międzynarodówki
Bardzo często lokatorzy domów zwracają Opieki nad Zwierzętami Oddział w Lodzi gz:zeoowiskiem zwierząt, oczyszcza miaRobotniczej i w , roku 1872 na Jej kongres~ się z różnymi prośbami do administratorów, udałem się do ob. Fausta w Lodzi przy uli- sto z psów i likwiduje psy.
To co ujrzałem przypomina raczej wiew Hadze reprezentuje socjalizm polski.
Id odsyłają ich do Komitetów i odwrotnie, a r.v Bvo;tr "n1zipi k1órv i::ikn fi1nl\rinmp•i"R7.
u-1111-1111-1111-1111-1111-1111...-i1111-1111-1111-111 1-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1 111-1111-11 ki dawno minione. Urąga to mocno 'nowemu porządkowi społecznemu, nie mniej niż
samej goduosci !udzkieJ.
Wyłapane psy przetrzymuje się w małych klatkach o wymiarach w przybliżeniu
100x80x70 cm, po kilka w jedne.i, klatki
Fiasco imperialistycznycl1 planów Anglosasów na Konferencji Dunajskiej. „Język dyk- stoją jedna na drugiej" na wolnym powietrzu.
t nda i ultimatum musi pozostać poza progiem tej sali" - oświadcza min. Wyszyński czowe.tak w dni upalne, jak w zimne i deszOb. Faust oświadczył, że Zarząd Miejski
„Podczas 19 lat które przeżyłem w celi wię- nych państw o ustroju demokratycznym, sy· nych Clemenr..is - „różnica między obecną
ziennej - pisał ~iedawno wicepremier Węgier tuacja w tym basenie i cale zagadnieme że- konferencją w spravvie żeglugi na Dunaju a do tej pory nie wybudował nawet szopy
Rakosi z pkazji o.warcia konferencji państw glugi na Dunaju zmieniło się rad.vkalnie. poprzednimi polega na tym, że dawniej wiel· dl~ psów. Trudno było stwierdzić, czy Wynaddunajskich w Belgradzie - z okna mej Rów'.neż mocarstwa zachodnie zmuszone były kie mocarstwa narzucały swą wolę pań,stwom dział Weterynaryjny Zarządu Miejskiego
celi widziałem flagi różnych narodowości po· uznać ten fakt i na konferencji poczdamskiej nie posiadającym pełnej suwerenności nato· przestrzega normalnego karmienia psów,
zwłaszcza w ,obecne upalne dni.
wiewające na stalkach płynących w dół i w wyraziły swą zgodę na rewizję t. zw. „Sta· miast obecnie w konferenci biora udział przed
Sama likwidacja n!!ów odbywa się rówgórę rzeki ale n'.gdy nie widziałem flagi ame- tutu Dunajskiego" i wzięcie udziału w specjal slawic:ele państw korzystających w całej peł·
n~eż _tak, jak odbywała się zapewne w śred
rykańskiei lub brytyjskiej. Dlaczego więc nie w •tym celu powołanej konferencji riaństw m ze swych suwerennych praw•·.
mowieczu.
paiistwa te mają sprawować kontrolę nad Du- naddunajskich. Obecna konferencja w IBelgra•
Do położone.i o kilkanaście metrów od
najem?
dzie jest realizacją tych postanowień poczdam
Jest rzeczą niewątpliwą, że wbrew oporowi stojących klatek niewielkiej szopy doproskich.
mocarstw zachodnich, państwa naddunajskie wadza się psa, stawia się nad rynsztokiem
Pytanie postawione przez wiceministra Ra·
potrafią zagwarant.ować i zabezpieczyć przyP~~nym krwi, uderza d.rewnianą pałą i przeJednakże już w pierwszym dniu ol;>rad k•Jt1·
kosi ma swoją długą i smutną historię. W
szłość źeglugi na Dunaju, że nie dopuszczą do b1Ja lub przerzyna nozem. Psy większe lub
ferencji,
przedstawiciele
mocarstw
zachodulo:egłym stuleciu Wielka Brytania na konfe·
lego, aby mocarstwa zochodnie m'.ały decy- psy duże i silne uderza się wielokrotnie,
l'e11cji pokojowej w 1856 roku wymusiła ut.wo· nich oświadczyli że nie zgodzą się na rew1zię dujący głos w kontrolowaniu tej tak ważnej niekiedy psy takie bronią się i gryzą, wów
rzenie Europejskiej Komisji Dunajskiej, za niesprawiedliwej' koriwencji nadduna.1~l<1P.f, dla tozwoju całej Europy Wschodniej arterii czas możemy sobie wyobrazić sposób i finał takie.i likwidacji.
.
potnocą której opanowała cały nieomal han- uchwalonej w 1921 roku i, że nie odstąpią od gospodarczej. ·
Samo doprowadzenie psa do takiej szodel państw basenu dunajskiego. Po k0nferen- swoich starych przywilejów.
W tym swoim dążeniu państwa naddunaj·
py, gdzie leży pełno odartych psich skór,
cji pokojowej w Wersalu utworzone zost<'lły
Wysiłki anglosaskie zmierzaj a do tego • źeoy ~kie nie odrzucają oczywiście współpracy indwie komisje do kontroli nad Dunajem. W faktyezna kontrola nad doniosią drogą' wod- nych uczestni~ów konferencji w Belgradzie pa_driz:.y i spływaj'.łcej krwi, wywołuje w
psie Jako wysoce mteligentnym zwierzęciu
skład jednej z n'ch wchodziły państwa nad· uą, jak.;:j przedstawia sobą Dunaj, zna1dowała
k~óra zwoł~na. zQĘ>tała ?la zgo.dnei<o ro:i:patrze: paniczny i dziki strach.
dunajskie podobnie, jak i mocarstwa zachod- się me w rękach państw, leżących nad Du- ma zagadmenia DunaJu. Pansi:wa nacidunaj·
Czy tak musi J,1rzeżywać swoje ostatnie
nie. W skład drugie.i, która miała monopo· najem, lecz jak poprzednio w rękach rządów skie nie pozwolą jednak narzucić sohie żad· chwile pies?
listyczną kontrolę nad niesłychanie ważnym oddaionych od '.ej rzeki o setki i tysiące 1\:11.o· neg:> dyktanda, mającego utrzymać nadal
Trudno jest uwierzyć, że czynności te
w
dolnym odcinkiem Dunaju l ujściem tureck:e- metrów. Wysiłki te jednak muszą r,ozo~t<Jć mocy dawne przywileje panstw zachodnich. wvkonuje uprawniony funkcjonariusz Zaao Morza Czarnego wchodziły jedynie mocar- bezo\\ ocne. Dunaj n:e leży w A fryc~, g:il. e Stwierdzi! to jaknajwyrażniej w:ceminister rządu Miejskiego i dozorują to miejscy lestwa zachodnie m. in. również i Niemcy. W Wicika Brytania może kontrolować bieg Nilu Wyszyński, ośwadczając, źe „żadne deklara- karze weterynarii. Warunki sanitarne zmaobu komisjach głos WieJk:ej Brytanii był, Państwa naddunajskie, które dawniej były cje utrzymane w duchu ultymatywnym nie lały jednak wobec silnego wrażenia jakieto wielkie obniżenie
igraszką w rękach imperialistów posiacta1<1 będą miały dla nas żadnego znaczenia. Nie go doznałem przez
rzecz zrozumiała, decydujący.
obecnie dosyć siły, by stać na straży swej jest to konferencja Beneluk~u. Język dyktan ludzkiej godności. Zdaje nam się że jest
obowiązkiem Zarządu Miejskiego ~humani
W rezull.acie rozbicia Niemiec hitlerowskich suwerenności i ~wych praw.
da i ultimai.um musi po.:ostać ooza progiem Larvzowanie wre~cie ie.i mordowni psów.
i powstania w basen'.e naddunajskim suweren
Jak to stwierdził mirnster spraw zagranicz- tej sali".
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Dunaj nie leży w Afryce
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li' te i z 11ouroten1
Polska kraj milionerów

' Ameryk<lńska of~jalna statystyka starannie ukrywa za.straszające cyfry wzrostu bezrobocia. Oficjalnie wygląda tak, ŻI' w USA
obecnie· je:-;t bezrobotnych ,,tylko" 2,5-3 milionów ludzi. Dn pracujących bowiem staty·
styka ta zalicza równ :eż tych, którzy pracują
od 1 do 14 godzin tygodniowo, a takich w ro·
ku 1947 było 1 milion 407 tysięcy ludzi, zaś ·
pracujących od 15 do 34 godzin tygodniowo 4 milk-1'\y 627 tys '. ęcy. ,
Jeśli umiejętnie przedrzeć się przez gąszcz
cyfr oficjalnej statystyki, jeśli zsumować ilość
nieprzepracowanych godzin przez robotn:ków
częściowo zatrudnionych i przeliczyć je na
normalną: ilość godzin, to otrzymamy cyfry
wprost zastraszające: w r. 1946 - 9 milionów,
a w 1947 - 9 i pół mil'.ona ludzi pozbawia·
nchi pracy,

fesora uniwersytetu. Według tego jadłospisu
4-roosobowej rodzinie robotniczc>j „wolno'' w
c iąg u tygodn:a skonsumować 22 deka masła.
45 deka margaryny i 114 gramów bekonu. Oj·
cu tej rodziny wolno kupować nowe pallo raz
na 6 lat, a matce - raz'lla 3 Jata. Za to wolno
jej również koupować raz na rok 1 pudełko
pudru i 1 pałeczkę szminki. I ojcu i matce
wolno raz na dwa tygodnie pójść do kina.
Trudno zaiste powiedzieć by le ,wolnści"
świad<:'zyły o dobrobycie. Ile jedn~k trzeba
7.arobić
by to minimum móc osiągnąć? Oto odpowiedź oparta na ścisłych danych ame
rykal'1skicj n.atystyki: w roku 19S9 trzeba by·
lo na to 37 dolarów tygodn!owo, a przeciętny
,zarobek wynosił niecałe 24, w roku 1946 64 i pół dolara , a robotnik zarabiał niecałe 44,
zaś w lutym 194B jadł ospis prof. Hallera kosz
lował już 75 dolarów podczas gdy robotnik
W JEDNYM NUi\ ERZE GAZETY
:arabiał 51 dolarów. '
ludzi w kolejce po pracę czarnego roTrudno przypuszczać, że 44roo~obowa robotnlka", „\V tłumie poszukujących pracy wie
In weteranów wojennych". „Są. gotowi staó
całą noo''. „Tłum zebrał się o 7 ra,no". „O 11
\\1 nocy umożliwiono im nocleg w korytarzu

-,,,oo

Takie są tytuły i podtytuły notatki w jed·
ny111 numerze ,,New York Times" ·opowiaddjące o jednym dniu, na ·jednej ulicy, o kolejće przed biurem jednego przedsiębiorstwa. Z
treści notatki wynika. że jako pierwszy w kole-jce stał 49·1e..ni W!ktor Wolf, były żołnierz
armii amerykańskiej, uczestnik obu wojen
świ a toi.•.ry eh.
Kiedy o godz. 11 w nocy zmarznięty nocnymi przymrozkami tłum znalazł się na kory·
tarzu szkoły, ,,jedni s'edzicli na podłodze jak informuje ameryk'ański reporter - opierając się o ściany i narzuciwszy na barki swo·
je palta, inni nerwowo chodzili tam i z powrotem po korytarzu niecierpliwie oczekując
końca nocy".
'
Reporter nie podaje co kombat'ant Wiktor
Wolf i jego towarzysze myśleli i o czym rnó·
wili ze sobą. Czy nie o przekleńswie ustrou
kapitalistycznP.go, który pozbawia ludzi najelementarniejszego prawa - prawa do pracy?
CO WOL O. A CZEGO NTE WOLNO
JEAC ROBOTNIKO\'Vl

Robotnicy amerykańscy zarabiają dolary,
ale cudowne dolary, którymi Marsl'lalJ i Har·
. riman chcą kupić Europę, którymi kupili
Czang·Kai-Szeka i Sophulisa, którymi odbudowują militaryzm niemiecki.
Powstaje •,ylko
pytan!e, ile robotnik amerykański tych dola·
rów zarabia i co może za swój zarobek kupić.
jeszcze przed wojną reakcja amerykańska
krzyczala, że robotnik chce za dużo jeść i zbyt
elegancko się ubierać. Wobec czego profesor
Haller z uniwersytetu kalifornijskiego zorgani
zawał komisję, którą. dokladn:e obliczyła kosz
ty utrzymania robotniczej rodziny według jadłospisu u~.alonego nie dla siebie oczywiś·
cie i nie dla swo'.ch mocodawców - przez tegoż agenta agent::i ka pita listów •W todze pro-

db jq o to

łódzkim.
Oddzi11ł

Lódi:ki

Centrali

·A
M 1o d ziei " try"
pr%ystępuje

do współzawodnictwa pracy

Ostathiego dnia lipca br. obecna na zebraniu w Spółdzielni .,Astra" młodzież zorganizówana w Związku Młodzieży Polskie.i
i niezorganizowana bostanowiła przystąpić
do V-go .Eltapu Młodziezowego Wyścigu
~~
„W ten sposOb rhcemy - jak oświadcza
w rezolucji młodzież ,.Astry" dać odpowiedź an,~lo-amerykańs}dm
imperialistom
na ich zakusy na nasze granice Zachodnie
jak i na naszą suwerenność. Młodzież palska pracuje i beozie pracować jeszcze więcrj, jeszcze wydatniej, aby nie powtórzył
ESię rok 1939, aby zapanował na całym
świecie 'Uwały pokój".
„My m!odziei: - g-losi dalej rezolucja protestujemy przeciwko wyzyskowi młodzieży krajów imperialistycznych,
protestujemy przeciwko zbrodniom popełnionych
na pr:zywódcach partii robotniczych, solidaryzując się przez na"z wysiłek z walką
wszystkich sił demokratycznych świata.
. Wzywamy wszystkich młodych pracujących w przemyśle do nóiścia w nasze ślady
i wzięcia udziału w mToCTzieżowym wyscigu
pracy. Wzywamy wszystkich starszych
pracowników zatrudnionych w przemyśle
spółdzie1czym do wzięcia udziału w ruchu
:współzawodnictwa pracy".
Niech żyje młodzieżowy wyścig ~racy!
Ni~}! tyją przodownicy pracy!.

I

MIESIĄCA

LIPCA.

Za wielu

JBden z nasl!!ych 7..:orc.~pondantóic pra·
sowych dono,~i, z Landymi. o rozmaitych
niedoctągnięcilwh olimpi.1s;cicli. Na te i
OU'6 utJLsl•iwani·1
czlonlww ekipy pol·
slcirj, organizatorzy Olimpiady mieli się
podobno wyrazić z ,,olimpijsl;im" spolwiem: ZA WIELU WAS PRZYJECHAŁO.

Z[Tadzamy się ca1.kou:1cie

z

tą

.

odpowiedzią, sturierdza,?ą c, że. JEśLl CHO·
DZI O POLSKĘ - NA OLIMPIA.DĘ
POJECHAŁO

stat iem

I

na rynku

cielęciny, gdyż sezon na nią, trwający od
Bożego Narodzenia do czerwca w
tym

bnie jak w latach przedwojennych i jak to
.iest objawem normalnym w okresie letnim
·vnek mięsny przechodził okre!'l, ,_.ogórkowy". Zresztą skrzętna gospodyni potrafiła doskonale z1>.stąpić mięio jarzyńami, w
których rozmaitość obfituie nasz r.vnek.
Już od przysziego tygod· h, jak za-

okresie zawsze słabnie.
_ Ceny nie ufogną ładnej zwyżce, a11i n
mięso, ani na wyroby masarskie, a n'.lwd
wraz z wi"?k!'zą podażą należy się liczyć z
pewną zn!żką.
(Szczep)

I

UżYWAó PIENI'Ę:DZY.
Nif:wątpli1rie
niemoralnum bylo np.
użycie
przez Wotylwn pieniqdzy tta
w.~parcie w ostatnich
wyborMh wlos-

MOR/\.!.NTE

kioh stronnictwa banl;;ierów de Go.9pe·
ri'ego.
Łndz;anin

Dobrze

O~rom

e p wodze1 i ,,Joa1 ny z Lot ry

Teren kolonijny

l?.Ama~ny

prz n:otcwaie 1mrn1 er „'ar.a p·

-

••••
li

~~a"
T yr
z Warszawy. dekoracje spoczy
Cegielskiego, interesującą obS:ll.uki nietylko na czoło te<1trów łódzkich, ale sadę stanowić będą: Bielicka, Horecka Głusz
i wszystkich w Polsce, pracować będzie w tym kówna Jakubieó~ka Dzaflarska, Guz~k Ja.'
ro11 i Th'Ielina.
'
(S.)
roku bez przerwy w sezonie letnirn.
Wobec ogr,omnego powodzen!a ,,Joanny z
UZEA ŁóDZKIE
Lotaryng:i'' przedstawien:a tej interesującej
sztuki skończą się dopiero w połowie obecneMuzeum Sztuki,
'I. "iecknwsl-ie;;o :36
go miesiąca. Po ich skończPniil do 1 września otwarte codz1ennie oa 10-17 prócz poniena deskach Teatru Kam„ralnego wystąp; ą go· :~zfr !' ó i rilltków.
l\Juzeum Preni~toryczne, Plac Wolnościnnie aktorzy innych tea ·rów.
ści 14.
Obecnie trwają zaś już próby do premiery,
. Muz~um Etnograficzne nieczynne do 15
która wystawiona zostanie 1 wrze4nla. Bę· sicrnma.
·
dzie nią francuska 3-aktowa sztuk;i Teyr~t
Muzeum Przvrodnicze, Park SienkiewiChapuis p. t.: „Pan Pick", która przed wojną r:i:'l il'"7'""'" do 1 1 rrz""'"in.
cieszyła się ogromnym powodzeniem w teai:rach stolicy.
Sztukę reżyseruje Janusz Wamc>cki, który

Teatr

przybył do nas
wąja w rękach

Na~z pracowity i ambitny Teatr Kameralny
. wyb'.jający się każdym wystawieniem nowej

ć

Zawodowe

·

Ogrodnicze.i, zrzesza w naszym okręgu 8 I
spółdzielni i 2 zakłady przetwórcze.
.
OstAtnio oddział łódzki. za pośrednic
twem podległych sohie spółdzielni przystą
pił do skupu na dużą skalę warzyw i owoców w terenie, na prawach wyłaczności.
Zagadnienie zbytu i przetworów rozwiq,zane zostało na bardzo nrzychylnei olatformie dla łódzkiego świata pracy. Oddział
. Lórlzki bowiem z::ionatrywać badzie w owoce i warzywa wszvstkie fabryki prowadząre stołówki i żłobki. Dostawa
arzyw i
owoców dla kons11mcii bieżacej, jak i Illl
okres zimy odbvwać się hędzie po cenach
spółdzielczvch. Przez podjecie tej szeroko
zakrojonej akcji. fabryki łódzkie nie będą
7.muszon~ zaopatrywać się u prywatnych
dostawcow, grubo przepłacajar za te arty~
(~

Cena uszycia g' rnituru
nie

może być tajemnicą

Nie wszystkie pracownie krawieckie wywieszały w widocznym miejscu cennik według którego klient mógł się zorientować
ile zaplR.ci za uszycie ubrania i w :iakicj
k?tegorii praco•.vni oddał je do zrobienia.
Działo się to mimo zarządzeń jakie w tym
kierunku wydało Ministerstwo Przemysłu
i Handlu.
Obecnie Komisja Cennikowa przypomina
raz jeszcze, że wszystkie pracownie krawieckie obowiązane są. umieścić w widoczllym miejscu w ramkach napis mówiący
wyraźnie 1) do której kategorii należy pracownia, oraz 2) wywiesić stawki wynagrodzeń ustalone nrzez Komisję Cennikowa za
wykonanie poszczególnych rodzaiów odzież:v. Napis ten wywieszony musi być w okn.ie wystawowym ,zaś w pracowniach nie
posiadającyrh okien wyst::iwowych napis
znajdowa.ć się ~usi obok lustra, w któ:-ym
klienci oceniają wykonanie odzieży,
(S.)

I

czują

W PZPB r 2 w przędzalni <I.i stron)
uzyskaJa " na Ciesielsl·a (13~,8 proc.}
a Janina Mucha 130 nroc. Kazimiera
Uznańska f'J, strony) -osiągnfila 1'16,l
proc„ 8tamsmwa Włodawska 134 proc„
Genowf'fa p wlak 131,8 proc„ a Helena
il!
l (" t
' ,arr:za;: " s rony) J 48,9 pror. W tkał ·
ni na „szósfka"h" pierwsze miejsce zajął Bronisław Ciuła (161.3 proc.). Maria ~kabiak uzysb.lła 159, 7 proc .. Maria Drzev1iecka 153 proc. Na ,czwórkach" odznaczyły 8ię Irena Ku~harska
(164,ti proc.) i Zo:ia \Yielińska (16v,!)
proc.).
W PZPB Nr 3 w tkalni wvróżniły się
Hemyka Mamrot (8 krosien _
172
proc.)i Barb%łra Sznycer (6 krosien -··
169 proc.). We wsnółzawodnictwie zespołowytn odznaczyły się zespoły majstrów Tosika (146 nroc.), Banaszczvkii
mm,9 proc.), Niedbały (128 proc:) i
C'lłnpifrskieg-o
(111,6 proc.). Tkalnia
„A" osiągnęła 115.1 proc., wyprzedzając tkalnię „B" (101 proc.).
. ~ PZPB Nr 4 odznaczyły się prządki
.1ananna Kujawa (160,1 proc.), Jan.ina
Nowak (157,3 proc.) i Maria Kaź!Jlierczak (155,:3 proc.).
·
W PZPB Nr 6 w tkalni na . „szóstkach" .osiągnęła Maria Jurek 164 proc..
'\. Stem~ława Sze\vczyk 162 6 proc. Emi!Ja Jamszewska <4 kros:>Ja) uzyskała
170,3 ""OC., St. Bernaciak 164,1 proc.
W p~zędzalni (750 wrzecion) wyróżnily się Helena Pęcherzewska (145,4
proc.) i G. Olejniczak (143.6 oroc.).
W .~ZPB Nr .7 w przędzalni (780
wrzec10n) Mana. Kow.al:>ka uzyskała
171,6 pr~c„ a l\far~a Wo~;uak 154,8 l?ro~.
~V.}kalm. na czworkach o~znaczyl.1 się
_ ~.ena B!IRJ•a (171.2 proc.) i Franciszek
l~onacz (168,1 proc.).
.
~ f>ZPB N_r„S. w _przęd~a1m . (920
wr,::ec1on) w~ ozmłv se .~fopa H0Jecki1
(l 1 O proc.) 1 ~elena '_V1~m"'":~k" (158
nroc.) W tkalni na „Szostkach uzyska·

s· ę i b v1ią

dzieci na koloniach w

0

Związki

Spółdzielni

I

żniwa, wskute~;: których utrudniony b~ 7 ł
dowóz żywca na jarmarki. Tak więc podo-

Owoce i warzywa m1 zą tani
Przeobrażenia jahe ostatnio dokonały
sfę w spółdziek .o„ ci. umożliwiły spółdziel
czości ogrodnicze i ?:lłlożenie własne.i C ntrali branżowej w Warszawie z oddziałem

dzina robotniqa mogła sobie wobec tego po- t
na całe 22 dk masła tygodn:owo. Zwła-1
szcza, że dysproporcja między zarobkami, a,
koszt::nni utrzymania dalej rośnie.
Tak wygląda „r.3j ·amerykański" - dla ro· ,
botników. Qzy dziwnym wobec {ego jest fakt,
że rekiny lcapitaUstyczne Stanów Zjednoczonych mobiLzują wi;zystkie siły dla obrony I
przed, buntami robotniczymi i wzrosłem jej I
świadomości klasowej? Ustawa antystrajko-1
wa Tafta-Hartley'a przekupywanie zbiurokraiszowanych prz:Ywódców zwią7.Jrnwych,
aresztowanie świadomych celu i słu:i:ących kla
s'e robotnicz.c; przywódców Partii Komunistyczne.i. ujarzmienie wszelkiej wolnej myśli
- wszystko to staje się w świetle powyż
~zych faktów logiczne i zrozumiałe. Kapitalizm broni podstaw swojego istn:enia. Wąt
:-..liwe jednak, czy długo potrafi bronić go
przed milionami ludzi, który skazuje na bezrobocie i nędzę. A. Płowski
zwalić

O 41 OSóR ZA WIELE.
Tylu bowiem c;:,lonków lic,ty, zdaje się,
cała no,s':'a ekipa.
„W słowach tylko chęć wi·
dzimy,
w działam
tęg "
Ostatnie tygodnie w Lodzi zaznaczyły pewnia nas Rzeźnia, - sytuocja mięsna
Pius
XI!
przyjął niedawno na audien·
się pewnymi brakami na rynku mięsnym. wybitnie się poprawi, gdyż w tej chwili
cji urzęd:-:i:diw jednego z br.nlcó10 meZamało byłn 7.arówno wołowiny, ci<>lęd- zabiia !'lię iuż wi cej żywca niż w ooprzedcliolm?skich. do którn~h slcier01l'<ll 7rrótny, wieprzowiny, jak i wyrobów masarich tygodniach, co rzecz jasna wzrastać
kie przemó1rienie O .ROLI PIENIĄDZA.
Papie.i z1rrócił przede wszystkim uw""gę
skich.
będzie w miarę chłodów.
na falrt, że można MORALNIE i NIEN a stan ten wpłynęły przede wszystkim
Mniej będziemv mieli jedynie

a

szkoły".

Oczywiście, nie chod~i tu o żadn11ch
Rockefellerów, Morgwnow, 1landerbild·
tów, bupont Nemom·sów itp. Tacy milione1·zy - to p'ijttwki s•vego lcraju i ~
łepo świat11, zlodziejsl~i ba1a6t i utrapienie ludzkie.
Jeśli mówimy o polskich milionertt.ch,
mam.y na myśli naszych dzielnych górników, którz11 swoim wysiłkiem przyqzy~
niają się walnie do odbudowy. kra;u t
pod,ni.esieniri dobrobytu. Wysiłek ten
właśnie micr.zy1 y w milionach: 6 mil.
'l'ON WĘGT_,A lł1 CIĄGU JEDNEGO

w

pięknym pierścieniem

Głownie

Głownie o+oczony
leśnvm
po"iadah-

cy dobrą komunikację }·olejową i autobusową oraz zelektryfikowany jest idealnym
miejscem wypoczynkowym dla dzieci. W
~u:rnusie jaki obecnie trwa znajduje się tu
220 dzieci.
.
Otrzymuia. one cztery razy dziennie
smaczny i obfity posHck i są otoczone
troskliwą opieka wychowawczą i lekarską.
Wszędzie panuje wzorowa czystość. w wynadku zaś niedomagania chore dziecko
umieszczone jest w specjalnci izolatce. Dotychczas żadnych pow<.>żnvch zachorowai1
nie zanotowano. Dzieci 11a 'Iwloniarh czują
się dnbrze, są wesołe i zdrowe i pros'7.ą o
przesłanie za pośrednictwem naszego n·s.ma
pozdrowień dla swych
rodzir>ó•v. Cało~ć
prac org-anizacyinych na kolonii Rwiadczy
o uzdolnieniu i dużei iniciatywie kierownika ośrodka ob. Gaidy, któremu w wielkiej
mierze zawdzil)cZają · dzieci mile i zdrowo
"'fi" ~o v. rzas.

'a

Boles!awa Stolcnw('rk (175 proc.) 1
f(azimiera Koicz •ko·Ns!ia f174 proc.):
w PZPB Nr 9 w tk::ilr.i na „l'IZÓ"t·
!-ach" wysunęli się na czoło Staniisb.w
K b'k
u I (163.5 proc.) i .Tózef Zakrz wski
o R n oc.). Maria Tomczyk o iągr la 158,3 proc., Leo rndia Jodlowr.lm
1;-5 4 P.,.oc„ JRdwi~a Treda 153,7 nroc.
w
d
nrz~ zalni , vró7niła się Władysława
.:iczyn,;ka (944 wrzcc. - 146,5 proc.).
. W P7.PB Nr 14 w nrzedzalni odzna·
czyła się Czesława Piekarska (1.072
rrzec. - 137.2 vroc.). W tkalni Fran·iszka Ka"zmarek na 6 krosnach uzv·ikRl;:i 144.1 proc.
·
W PZ-i;'~ .Nr 1~ w nr~ędz" !li. (4 stro·
ny) wyr~zmłv „się Zofia K1s1el (167.~
lJr~c.) .• ~1elen1> i~~czmarek (.161.7 proc.)
I.az1m1era TI01ewska (1G2,8 proc.).
W PZPB Nr 22 w przędzalni (8::18
~rzec.) Zofia G,..?."'łło i Geno·vcfa Jaska
-i'lia,.,.nęły po 168.1 proc.
a Eleonora
Wa..'lilewska i I<rvstvna' Ambroszczyk
(3 strony) po 161,8 proc.
W PZPB w Rudzie Pabianickiei w
tkalni <10 krosien) uzvskała Marta Maier 159 proc„ a Bronisława Frątczak
144.5 proc. .Tó7efa Skiba (8 krosien)
osiągnęła 130,7 proc„ Ksawera Szyma{1'i~ii. 1 ·~ SJ5 nroc. Na „sz · tk:.:.c)::" W>'rć±
mły się Genowefa W1J.rcholiii ka (154.2
oroc.) i Natalii'!. i'fectr::ik (150.0 nroc.).
W P_rzędw. lni (3 strony) odzn czyły się
W"lna Kmm (171 proc.) i Zofia Sędkie1vfoz (170 proc.).
w. PZPB .w Pabianic::ich w tkalni (8
kr.os1en) os1~gnęła Alfreda L11.tuszklliw1cz 152,7 proc., Władysław B dowski
ff) krosie!'l)) uzvskał również 15'2.7 proc.
Na „czworkach" wyróżniłv się St::inii::;ła
wa, Bujnowic:-; (167,7 proc.), Józefa
:·anska (164.3 proc.), Helena Pawłow
1ka f16~-4 proc.) i He1 ... na A if;ti~k 063
'J~oc.T. W nrzedzPlni '\". B.dy ł_ Szm:rtke
( 120 wrzec.) uzyzkiiła 14.7,4 proc. ·

„

Ba-

str.

•Nr. 213
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TEATR.TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Z powodu remontu w miesiącu sierpniu
teatr nieczynny.

.OLYMPiADA

TEATR POWSZECHNY
Teart w miesiącu sierpniu nieczynny.

!

Teatr „BAGATELA" Piotrkowska 94.
o godz. 20-ej konie J
przedst. 22-ga znakomita komedia Ludw;k ~
Verneuill"a pt.
„MUSISZ BYC MOJĄ"
Kasa czynna przez cały dz i eń: tel. 272-70.
Dz ! ś i · codziennie

TEATR

Zatopek kapitanem armii czechosłowackiej.
Pięściarze . polscy mają niewielką nadwagę
i do soboty będą na lekkiej dyjecie

KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Ptotrkowska 243
Ostatnie dni - romantycznej operetki
„ROSE-MARIE".
W piątek tea rt nieczynny, w sobotę ore-1
miera operetki „CNOTLIWA ZUZANNA" .

I

II przedbieg: 1] Francja - 9:08,8, 2) J ugo·
W TORGUA Y ZAPŁONĄŁ ZNICZ
(Od spe<:jalnego korespondenta). Najwi ęk5z.e za interesowanie na XIV Igrzyskach OlimW Torguay rozpoczęły s i ę olimpijskie zawo sławia - 9:12,4, 3) Szwe<:Ja - 9:12,9, 4) Mek9:23,4 min.
TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNIERZA
p iJsk.ich wzbudza lekkoa•tletyik.a, na
którą dy jachtowe. Otwarcie zawodów odbyło 6ię syk ul. Daszyń s kiego 34.
w3z ystkie karty wstępu zoj;taly już wyprzeda- bardzo uroczyście . Sz:tafety biegaczy przenio·
CO SŁYCHAC W PIŁCE WODNEJ?
Dziś 0 godz. 19.15 sztuka Maxwell Aocterso- I n_
e. Poza tym dużym zainteresowaniem cies_zy sły z Wembley do Torguay 5pecjalną pochodna „JOANNA z LOT AR YNG!l" 2 (reną Elchle 1 s : ę pływanie .. natomiast . na zawodach szermier nię , którą zapalono drugi znicz olimpijskj. W
W ramach drugiej rundy rozgry wek w p i łce
równą w roli tytułowe) . Urtział b i orą: Stan!-, czych 1 zapasniczych w idownia jest prawie pu chwili zapalenia znicza wypuszczono kilkaset wodnej odbędą si ę n as t ępu j ą ce spo tkan ia: Higolębi _oraz rozległy s i ę strzały armatnie. Na sz.pan ia _ Indie, USA sław Bugajski. Stanisław Da czyński, Jerzy Du ' sta.
Szwecja, Egipt ot•w arcrn . zawodów obecnych było ponad 20 Argentyna, Jugo 5 !awia - Węgry.
szyński, Hal;na Głuszk6wn11
Czesław Guzek,
KUCHNIA POLSKA - PALCE LIZAĆ:!
Wanda Jakubińska, Jan•1sz Jaroń, Michał Metys. w1dzow.
~ Ponadto rozegrane zo5taną spotkania mięlina, Adam M i koła i ewski, Tadeusz Schmidt,
Niezadowolenie z kwater WY'kazują Anglicy
dzy Urugwajem i Szwa ;ca·r i ą f!raz Australią i
i Kanady;czycy . W mieji;cu , gdzie mieszkają,
Ewa Szumańska i Ludwik Tatar~ki.
ZA TOPEK KAPITANEM
Grecją. Drużyny te zo&taly w I rundzie wyeli1
.
Reżyseria Erwina
Axera, kompoizycia pla- panu je od wc zesnego rana do późnej nocy nie
Zwycięzca olimpijski w biegli na tO tys. m. i· mmowane.
u>Stall!ny hałas . wywołany dużym .ruchem samostyczna Otto Axera.
Kasa czynna od 11 do 13 i od J ~
c hodowym. Pływak a.ngielski Roy Romaim po Emil Zatopek, . ~tóry . je!>t poruczn.ik)em ar~ii . KPT GRUT (SZWECJA) PROWADZI W 5-CIO
·
BOJU
kilku nieprzespanych nocach udeki do domu. czechosłowack i ej, m1~nowa~y . został kap1tanem. Telegram z za w1adom1e.n1e111 o awansie
Na szczęśc i e mieszka on w Londynie.
Po
trze<:b
LETNI TEATR „OSA"
konkurenc
jach w p i ęcioboju noprzysłał generał Svoboda m inister Obmnv
Na;starszym ~awodn ikiem, który zdobył me Narodowej Cze<:hosłowacji do ambasady CSR wocze5nym prowadzi nadal kpt. Grut (SzweZachodnia 43. tel. 140-09
cja), który zajął 6 mie jsce w strzela.niu z p isto
19.30 punkt. Komedia muzyĆzna R. Be- dal olimpijski jest 48-letni Angliik Johm;on. w Londynie.
Zajął on trzecie miejsce w chodzie na 50 kim.
!etu. Po jeźdz i e konnej na przełaj, pływaniu
nackiego pt. „Rozkoszna dziewczyna".
i strzelaniu z pistoletu k.pt. Grot ma obecnie
Cala pra5a angielska na czołowych mieJSZTAFETY RUSZYŁY ZE -STARTU
H. l\lakowska w roli tytułowej oraz
7 -pkt. karnych. Dalsze m iejsca zajmują : 2] Ma
s.cach zamieszcza fotografię i życioirys sprinteW zawodach pływackich rnzegrano półfina jor Moore (USA) - 26 pk t. karnych. 3) por.
B. Halmirska, St. Piasecka,' W . Brzeziński. ra Corguodale, zachwycając się jego sukceM. Dąbrowski, Wł. Kwaskowski, T. Wo- sem. Ja1k wiadomo, Corguoda.Je zajął w biegu ły w sztafeciE'! 4 razy 200 mtr. Do finału zakwa Riem (:;>z•wajcana) - 29 pkt. k., 4] por. Ga-rlif i kowały się 3 pierwsze zespoły
z dwóch dien (Szwecja) - 33 pkt. k., 5) mjr. Lamu
łowski, L. Sadurski i inni.
na 100 mtr. dopiero czwatie miejsce.
przedbiegów - oraz 2 dal>Sze z najlepszymi cza- (Finla.ndia) - 36 pkt. k.
Reżyser: T. Wołowski. Orkiestra pod
Zawodnicy polscv C21Ują się doSlkonale. Ło sami. Grupę finałową stanowią: WAqry, USA
batutą Z. Wiehkra. - Dekoracje: .J. Galewmows.ki zrez.ygnował jak wiadomo, z rzutu dys Argentyna, Brazylia, Francja,
Jugo5lawia,
KŁOPOT ZE STRZELCAMI
ski. - Tańce L. Sadurski. - Now::i. wvsta- kiem przygotowują~ się do rzutu kulą.
Szwe<:ja, Meksyk.
wa. - Modne stroje.
·
Jak podaliśmy, w strzelaniu z pistoletów na
Kuchnia polska. którą o.piekuje się dyr. ZaW eliminacjach uzyskano następujące wy50 m. trzech zawodników uplasowało się na
pla:.k.a jest 7lllakomita, czego dowodem jest nad niki:
waga u wszystkich niemal boik-serów. NadwaI przedbieg: 1) Węgry - 8:53,6 min., 2) USA drug im miejscu, mając jednakową ilość punktów. Ponieważ jednak miejsca mu5zą być
ga jest co pra·wda niewielłka, tym niemniej 8:55,9, 3) Argentyna - 9:16,9, 4) Brazylia
ściśle oznaczone, gdyż są punktowane, a naracje ż y wnościowe zostały im zmniejszone.
9:19,9 min.
ADRIA - ,.\V imię życia"
wet nagradząne medalami, Komisja Sędziow
godz. 18. 20.30: w niedz. 15.30.
ska ustaliła oficjaln ie następującą koiejność:
BAŁTYK „Dragonwyck"
2] Schryder (Szwajcar.ia), 3) Ullman (Szwecja),
godz. 16, 18.30, 21; w niedz. 13.30.
4) Benner (USA).
BAJKA '-- „Rosanna siedmiu księżyców"
godz. 17.30, 20, w niedz. 15.
GDYNIA - Kino nieczynne - na czas remontu Program Ak . ualności przeaJes1ono
Olirupijski turn iej boksen;ki ,który roz.pocz nlctwo ekipy norweskiej, międzynarodowa ko·
do kina •. Hel".
HEL - „Program aktualności krajowych nie sio w sobotę 7 bm., zgromadził redmrdową misja sędziowska zmi eniła kolejność zawodniilość 302 zawodników. Najliczniej obsadzone
ków, kitórzy zajęli 4 i 5 miejsce w hiegu na
i zagranicznych Nr 23''
są wllgi lżejsze: pióńkowa 45 zawodników 10.000 mtr., przyznając 4-te mie jsce Stokkenogodz. 11, 12, 13, 14, w niedz. 11, 12.
HEL (dla młodzieżv) ,.Nicholas Nicleby" lekka - 43 i kogucia - 42. Wagi średnia i wi (Norwegia) , p!ąte zaś Dennolfenowi (Srweciężka są najsłabiej obsadzone, startuje w nich cja] . Na zmianę decyzji sędziów, którzy pogodz. 15.30. 18. 20-30, w niedz. 13.
po 33 zawodników.
czątkowo mylnie 5kla5yfikowali zawodników
MUZA - •. Bitwa ó szyny"
Najliczniejszą ekipę wy5tawili Amerykanie
wpłynął protest
k ierownictwa norweskiego,
godz. 18, 20, w niedz. 16.
którzy do każdej kategorii zgłm;i!i po 2-ch stwierdzający, że Stokken wyminął Szweda
POLONIA - „W pogoni za mężem"
bokserów.
na ostatnich 150 m. przed taśmą oraz oświad
godz. 16. 18.30. 21, w niedz. 13.30.
czenie Dennolfena (złożone bezpośrednio po
PRZFDWIOśNIE „Postrach mórz"
Na skutek protestu złożonego przez ikierow· biegu), że p,rzyszedł na metę na 5-tej pozycji.
godz. 17.30, 20, w niedz. 15.30
ROBOTNIK - •• 800-lecie Moskwy"
dodatek: Przegląd Sportowv Nr 8
godz. 17, 19, 21. w niedz. 15.
ROMA - ,.Zagubione dni"
godz. 18, 20, w nieilz. 15.30
że
źle się
REKORD - , ,Gasnący płomień"
Od Łódzkieqo Okręgowego Zwią.7Jku Pły jak zmiany mie jsca za mi e5Zlkania, c:z.y miejsca
godz. 18, 20.30, w niedz. 15.30
wackiego otrzymaliśmy li>St, w którym zarząd pracy. Zebrania zarządu odbywają się regularSTYLOWY - Melodia Serc"
dementuje krą ż ące od dłuższego czasu w Ło nie przy licznym udziale czołnków.
godz. 16, 18.30, 21. w niedz. 13.30.
Na za.kończeni e ŁOZP wyjaśnia, że udzielodzi pogłoski o tarciach i niesna5kach wśród
~WIT „Monsieur La Souris"
,.
ną ob. Leśk i ewiczowi naganę za ab5encję na
łód z k ich pływaków.
godz. 18, 20.30, w niedz. 15.30.
Prze;,un i ęcia per5onalne w Zar.ządzie wyni- zebraniach, wobec złożen i a przez tegoż wystar
T~CZA „Wakacje"
postanowił cof
kły nie na skutek nieporozumień w łon.ie za- czającego u5prawied li wienia godz. 17, 19, 21: w niedz. 15.
TATRY (w ogrodzie) - „W pogoni za mę rządu, lecz wskutek przyczyn zupełnie innych, nąć .
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NINA

W·sobotę rozpoczyna

•
Się

olimpijski turniej bokserski

•

Pływacy zaprzeczają pogłoskom
u nich

żem"

Nowe rehordg-

g-odz. 15.30. 18. 20 .30. w niedz. 13.
.Moia miła"
godz. 17, ·19, in, w nicdz. pocz. o godz. 15.
WŁóKNIARZ „ Okoliczności łagodzące"
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15.

WISŁA

.

kr:1kowskiego „Teatru
Powszechnego" w Łodzi

'

Dnia 4-go sierpnia rozpoczęły się w Teatrze
przy ul. 11 Listopada 21 goscmne występy doskonałego zespołu teatru
krakowskiego w arcywesolej sztuce G. Zapol
skiej p. t. „żabusia". Na czele zespołu w roli
tytułowej Irena Górska, znana w Lodzi z
występów w „Uczniu Diabła", „Lekkomyśl
nej Siostrze" itd. Jest to naj1epsza kreacja
aktorska tej wybitne.i artystki młodego pokolenia. Pełna dbwcipu i czaru „żabusia"
wywołuje huragany oklasków rozbawionei
widowni. Obok Górskie.i występują znan°i
artyści scen krakowskich i warszawskich:
E. Drozdowska, H. Krzywicka, M. Stróżyń
ska, Z. Truszkowska, J, Zarubin, J. Dwornicki, Z. Filus, Z. Kestowicz.

PODZIĘ1KOWANIE

Robotnicz& Towarzvstwo Przy.iaciół DzieOddz" ł
Ł d ·
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Ia w . o ZI wy:aza
yre torowi
Okręg. Poczt i Telegra.fow ob. Stefanowi
KLIMASZEWSKIEMU serdeczne podzięko·
. · ·
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. •
wame za zyczhwe ofiarow"me srodków lo••
•
•
Ci.
•
•
k?mOCJI _pr7.y przewozemu dzieci .na Kolo•u.a Letrue..
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strze1c6w radzieckich

Gościnne występy

f <?wszechnym

dzieje

MOSKWA (obsł. wł.] 286 czołowych
strzelców radzieckich wzięło udz.iał w za.koń
czonych tu zawodach ,zorganizowanych z oka
zji 25-le<:ia klubu „Dynamo". Zawody stały na
bardzo wysokim poziomie. Wystarczy powiedzieć, że wyłoniły one 8-miu nowych rekordzistów Związku Radzieckiego. Cztery z uzyskanych wyiników znacznie przewyższają oficjalne rekordv świa.towe.
Pierwsze miej6Ce w s•trzelaniu z 3-ch pozycji (5tojąca, klęcząca i leżąca) z karabinu na
odległość 300 mlr. zajął Dolgo·borodow, który

I. mbasador RP

uzy5kał

541 pkt. na 600 możliwych. Wynik !en
jest o 2 pkt. lepszy od dotychczasowego rekor
du ZSRR, a o 11 pkt. od reko·rdu światowego .
Wynik Dołgoborodowa w 5lrzelaniu z pozycji
leżącej 194 pkt., poprawia rek.ord ZSRR w
tej konkurencji o 1 pkt.
Patsy Elsener (USA) nie ma wiele szans na
W strzelaniu zesoolowym na 300 mtr. z 3-ch zdobycie medalu olimpijskiego, ale wiele na
pozycji drużyna „Dynamo" ustaliła nowy re· zdobycie tytułu Mis Olimpiady Londyńskiej.
loord radziecki, o 9 pkt. lepszy od poprzednie·
~o. uzyskując łąmnie 2618 pkt. na 3000 możli
wv·c h. I w tej konkurencj.j zo5tał przekroczony
Z akdi nauki nhwnnirr.
rekord świata, który wynosi 2607 pkt.

Dali dobry

No OUn1niadzie

przykład

W ramach akcji Masowej Nauki Pływania
Włochy
ą
na basenie Po.J5kiej YMCA w Łodzi w dniu
Dzi5iaj w środę, ~ak donosz4 z ·tondynu, caCztery o5tatnie spotkania pierwszej rundy 31.7.48 r. poddali się próbie sprawności pły
ła nasrz.a ekipa olimpijs.ka
ZO$lanie przyjęta o:I !mpijsk.iego turnieju :p.'.J1k.arski8'-}0 1Przynio- wackiej z wyniikiem pomyślnym wszyscy ~złon
przez ambasadora R, P. w Londynie Jerzego sly następujące wyniki:
kowie Łódz:kiego Wojewódzkiego Komitetu
Michałowskiego.
S.zwecja Austria 3:0 (2:0]. Włochy Akcji Masowe·j Nauki Pływania.
USA 9:0 (2:0), Turcja - Chiny 4:0 (1:0). Korea - Meksyk 5:3 (2 :1).

grom

rrzy'muje naszych ol mpi;czyk6w

Dzisiaj w Londynie

z

.

USA 9:0

I

Kino »WLÓKNIARZ«

s

Dzisiaj z zawodników pol5kich Sltartuje w
KS
Londynie Nowakowa w ~koku w dal. Poza tym
Źl)Cla
D~Ży~
pr~gram dzisiejszych konkurencji jest nas tęptłkarzy
pujący:
·
•
Przed południem: eliminacje w rzucie osz.
.
.. . .
. .
czepem.
Kierownictwo S_ekcJI ~1łki N~z.neJ Zw. Klubu
Po południu: przedbiegi na 400 i 1,500 mtr„ Sporto':"ego. „Spozvw:cy
za"".iad~mia s"".'ych
'lf I · f
ł
b"
I IO
członkow, ze zebrame odbędzie 5ię w dniu 41
po ina Y 1 ma
w iegu na
mtr. przez 5 ·
· 1948
d
16
·
·
pło t ki, finał rziutu oszcze.pem, finał biegu 80
erpma
r. 0 go z.
·ej.
mtr. przez ;płotki kobiet, finał pchnięcia kulą
Prosimy 0 punktualne przybycie.
kobiet ii finał skoku w dal kobiet.
D-018993
•
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DZIS PREMIERA!
BEZROSKIEJ KOMEDII
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