Czy SFtO wycofa
swych min s~r!Jw z rzn!11
PARYŻ 1PAP). ~a po„,edzeniu
rady naczelnej francuskiej parti
socjalistycznej zap1.dla dec:.·zia
zwołania nadzwyc~a jnego kongrc
su partii.

•

Orqan Polskiej

Part i i SocjalistyczneJ

•
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Kongres ten, którego data nie zo
jeszcze wyznaczona, ma rozstrzygnąć spór pomiędzy radą na·
czelną a soe;jalistycrną grupą par
lamentarną. Członkowie rady nie
popierają obecnie polityki rz.1du i
chceliby wycofać ministrów sc.cjaliatycznych z gabinetu.

stała

ZAStO NA SPADA
„Kongresmani" jawnie

negują uchwały

NIEHt:Y IJZNANE ZA PARTNERA
•
.
pro]•e kf o wan ego blo k u zach o d niego
11

li

W A~ZYNG~O~ (P ~. Grup.'.1
~złonkow kOmtSJl Spraw Zagramc~nych Kongresu, która latem ubiegłeg? r?ku do~onała podróży jn
spekcyJneJ ~o N1em~zech, ogł~siła
sp~aw~zdame o w:vmkach sweJ podroży~ .
Sprawozdanie to precyzuje wytyczne przyszłej polityki Sta·n ów
~jedno~onych w Nie~czech, nie
lmząc się w zupełności z uchwała.mi. ko~~rencji jałtańskiej i po czdamskieJ.
Zalecenia kongresmanów ameryk~Skich ująć możnaby w następuJących punktaeh:
1) Zwiekszenie udziału- Stanó
Zjednoczonych w administracji i
gospodarce Bizonii, czego nie uwzględnia w dostateczneJ mierze zawarta niedawno umowa z Wielką
Brytanią.

2) Niemcy winny być państwem
sfederowanym. W poszczególnych
krajach niemieckich należy w jak
najkrótszym czasie powo~ać do życia rządy. kons.tytucyjn_e; Krajom
tym na.lezy dac możnosc przystąpienia do projektowanego związku
państw Europy Z&(lhodniej.
3) Ogłoszenie amnestii dla. ska.za.nych wyrokami sądów dena.zyfika.cyjnych i umorzenie wszystkich
niezakończonych procesów, z wyjątkiem procesów przeciwko „głów
nym przestępcom".
4) Za.przestanie dalszego demontażu zakładów przemysłowych w
Nie!)lezeeh.
5) Odda.nie pnedsiębiorstw ich

Od wykonania tego zal~ ma
byó uzaletniQn& pomoc.
9) Pozostawienie calego węgla
wydobywanego w Niemczech w<>brębie kraju z wyjątkiem „najniezbędniejszego minimum" węgla
koksującego, które może być eksportowane do państw ośc~ennych.
' 10) Administracja strefy brytyj
skiej ma być sprawowana nadal
przez obecny zarząd woj.skowy,
który zostanie przekształcony w
„administarcję terenów okupowanych". Na czele tego urzi;du ma

Pil podc1mu1c

dyrektor generalny, mianowa
ny przez prezydenta i zatwierdzany przez senat. Kongresmrmi amerytka.ńscy odrzucają zatem projekt
Bizonii
przejęcia. administracji
przez Departament Stanu, co jak
wiadomo, ma nastąpić w dniu 1
lipca br.
T. zw. osoby deportowane, prze.
bywające jeszcze na terenie Nie·
miec zachodnich naleiy osiedlić na.
terenach słabo z..'\lmlnionych, m. in.
w Kanadzie, na Alasce, •w Kenii,
Brazylii i Argentynie.

współprace

z partiami Bloku Stronnictw Demokratycznych

W dniu 6 bm. odbyło

t>rzewodnietw~:rn

się pod PSL podjecia współpracy z pa

wicemarszałka mi demokratycznymi. ·

Sejmu, Szwalnego, posiedzenie Cen
tralnej Komisji Porozumiewawczej
Stronnictw Demokratycznych, na
reformy walutowej w Niemczech. którym rozpatrywana była sprawa
j 7) Przekazanie handJu zagrani- współpracy PSL z partiami demokratycznymi.
W dyskusji nad deklaracją ideową PSL, (której treść drukujemy
na stronicy drugiej), wzięli ustrondział delegaci wszystkich

obstrzałem

armii ludowej

stać

·

byłym właśclici,elom.
6) Niezwłoczne przeprowadzenie

Mukden pod
chińskiej

' •
c.znego Bizonii - Niemcom pod
kontrolą Stanów Zjednoczonych.
8) Zwolnienie w zystldch niemiookicb jeńców wojennych prze.z
państwa korzystające z pomocy w
ramach planu Marshalla.

pocidamskie

·ar

Komisja Porozumiewawcza -

stwierdza~ że uczestnictwo w niej

PSL na stopniu najwyższym pociąga za sobą udział przedstawicieli
PSL w terenowych komisjach pbrozumiewawczych.

Komisja Porozumiewawcza Stron
nictw Demokratycznych lltWierdM,
że w konsekwencji powyższych uchwał - PSL uczestniczyć będzie
w pracach instytucji publicznych i
społecznych na 7.asadach. ustalo.n ych w p0rozumieniach międzypar
tyjnych".

Polityka l.JSA zmierza do

--~------..-----
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FRANCJI
z Madr

walki na wysuniętych pozycjach
wojsk Kuomintangu, jedena:ście
kilometrów na południe od Mukde1tłm
współpracę
ż
„~o~sja . Poro~~iewawcza
111
•
przyJmuJe do w1adomosc1 deklaranu.
„Le Monde" donosi z Madrytu, go w sprawie otwarcia granicy piSZENSI (S~). Oddziały chiń- cję polityczną Polskiego Stronnirenejskiej.
skiej armii wyzwoleńczej zdobyły ctwa Ludowego i ustosunkowuje że w czwartek nastąpiło podpisar
Układ podpisał hiszpański minihiszpańskiefrancusko
układu
nie
wład~
decyzji
do
pozytywnie
się
miasto Czao na północnym brzegu
ster Spraw Zagranicznych, Arta·
rzeki Jang-Tse, w odległości 48
jo, oraz przedstawiciel rządu ~ran
km. od Nantungu, ważnej bazy
cuskiego - Hardion.
? 'Kuomintangu.
Czterdziesta trzecia brygada oWłOS lego WICeprem1ero •
przewiduje wznowienie
Układ
normalnego ruchu granicznego i
RZYM (PAP). Szereg dzienni- chotnicza Kuomintangu jest cał
łonie rządu
przywrócenie połączeń telefonicz~
kóów podało wiadomość, iż wice- kowicie otoczona w mieście Lungwal~ą
PARYŻ (PAP). Na środowym tycznymi organizacjami algierski- nych i telegraficznych. W najbliż
premier i minister Skarbu, Luigi Kou. Oddział ochotników,
Einaudi, zamierza ustąpić ze sw~ cy po stronie armii ludowej prze.. posiedzeniu Rady Ministrów zary- mi, czemu kategorycznie spr7.eei- szym czasie nastąpi równiei podpigo stanowiska z powodu nieporo- jął transport przeznaczony dla o· sowała się poważna różnica zdań wil się minister Moch. Obaj mini.o- sanie układu handlowego hiszpań
zumień, jakie wynikły między nim blężonego miasta, przewożony rze- między socjalistycznym m!nistrem strowie zagrozili dymisją w razie sko - francuskiego.
a resztą członków gabinetu, zwła- ką.
Mochem, a radykałem Rene Maye- nieuwzględnienia ich wniosków.
„Le Monde" podkreśla, ze otwar
Oddziały armii Iuc;lowej w pół rem w sprawie stanowiska generail
szcza ministrem Handlu ZagraniPomimo interwencji prezydenta cie granicy francusko-hiszpańskiej
cznego, Mei.·zagora, w sprawach po nocnym Kiang-Su zdobyły w ostat- nego gubernatora Francji w Algie Auriola incydent nie został zlikwi- zostało przyjęte nader przychyldowany i sprawa będzie prawdo- nie w Waszyngtonie. Pismo don-0si,
lityki gospodarczej i finansowej. nim miesiącu ponad 30 umocnio- rze, socjali.'3ty Chataigneau.
Rene Mayer zażądał odwołania podobnie ponownie omawiana na że w Waszyngtonie krążą pogłos
W kołach rządowych wiadomość nych mia.st. Pięć tysięcy pięciuset
ta nie została jeszcze potwierdzo- żołnierzy Kuomintangu zginęło lub Chataigneau, k'.tóremu radykałowie jednym z najbliższych posiedlreń ki, iż gen. Franco miał otnymać
d-0stało się do niewoli.
zarzucają współpracę z demokra- Rady Miniątrów.
na.
od Stanów Zjednoczonych pożycz
Różnica żdań w łonie większości
kę w wysokości 2 miliardów ~
rządowej ujawniła się również
tów.
przy pozostałych punktach porząd
KrRcia robota Anqlosas6w
„Humanite" zaznacza, że polityku dzienniego. Radykałowie sprzeciwili się nominacji nowych pre- ka amerykańska zmierza dd otofektów socjalistycznych. Ministro czenia Francji z iedncj strony
wie MRP poparli stanowisko rady· przez faszystowską Hiszpanie, z
drugiej przez Bizonię
kałów.

NANKIN (SAP). - W nocy z
czwartku na piątek stolica Mandr
żurii Mukden znajdowała się pod
obstrzałem artylerii chińskiej armil ludowej. Wywiązały się ciężkie
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nawiszu1·e

RozdźHlięki
francuskiego
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ZaD1a§kOH1a nq
Niemiec zachodnich

rząd

utworzony

BERLIN <PAP). Amerykańskie i i telegrafów oraz wyżywienia I rol-1 BERLIN (PAP). W kolach dzłen·
brytyjskie władze okupacyjne w nictwa. Członkowie Komitetu Wy- nikarskich uważa się, że ,,statut BiNiemczecJt ogłosiły komunikat o u- konawczego będą wybierani przez zonii", ogłoszony przez władze ame-

!:eirzS:~:net=~st~~~fyfsC:::.c::1i!!:
rykańskiej".

Postanowienie o. otworzeniu ~amaskowanego rządu Niemiec zacbod
nieb z siedzibą we Frankfurcie
wchodzi w życie w poniedziałek 9
.
bm.
Funkcje rządu będzie sprawował
Komitet Wykonawczy", złożony z
;rzewodnicząeego l 5 „dyrektorów",
stojących na czele resortów: 1ospodarki, finą.nsów, transportu. oocd

!:i'!i ~::~~~j~~. i

zatwierdzani

~~:s~:n;t~!r~s~:~!tC:~ za~i::::

nio-niemieckiego.
Będzie również utworzony sąd naj
Władze anglosaskie zmuszone były
wyższy BizoniL
zamaskować swą decyzję tworzenia
Rada Krajów będzie miała prawo państwa zachodnio - niemieckiego,
ve'3. zawieszającego w stosunku do powołując do życia „administrację
ustaw uchwalonych przez Radę Go• gospodarczą scalonej strefy" - ze
spodarczą. Ustawy, uchwalane przez względu na 11tanowczy sprzeciw mar
obie izby Bizonll oraz rozporządze· szalka Sokołowskiego, wysunięty na
nia Komitetu Wykonawczego, wY· posiedzeniu Sojuszniczej Rady Konmacają zatwierdzenia władz okupa• kolnej.
r.vinycb.

funt spada '
•

Pesymistyczne nastroje

giełdowe

p ARYŻ (PAP). - Tak jak prze- nej giełdzie wynosi 1 Ł _ 2. 30 do.I.
YN
fun
kur
'_,
(PAP}. - Zniżka papie
t.a na cza:neJ LOND
s .
W.i.u~an.o,

która
~l.dZie w .Paryzu uległ powaznej rów wartościowych i akcji,
znlżce. W piątek kurs funt.a spadł miała mieJ'sce na Wall Street do 730 franków, a w pewnych wy- odbiła się na giełdzie londyńskiej
padkach do 720 frainków. Ofi<::jailny
kU['S funta wynoSi 864 fł'anki.
Jednocześnie - podC21aS gdy kurs
oficjalny dolara wynosi 214 fr., kurs
na cza.mej giełdzie dochod:la do 30'1.
Parytet funta do dolarn na cza'l'-

~ąc nastroje zndiżkowe.

Pesymistyczne

nastroje

'

:zostały

wzmożone wiadQmOŚciami w spra·
wie sporu między rządem, a związkami mwodowymj wyn!!Jdymi na

tle zakazu Podnoszerua płae;
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PSL zrywa os
mikołajczykowską

z

Długotrwała

walka wewnatrz PSL
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W ten sposób nasza droga., dzisłe.ł .
sza droga PSL zmierza ku tym sa.mym celom, które przyświecają ca
łemu obozowi demokracji w Polsce,
nasz wkład zaś wymaga siły tego
obozu, a p~ to siły Polski Ludo-wej.
Naturalną konsekwencją tego sta
stępowałoby ono, a walkę tę roz- nu jest nasz udział w KomisJi Po·
poozynamy od oczynczenia przede rozumiewawczej Stronnictw Demowszystkim własnych szeregów.
kratycznych.
Za.sady POWYższe usialone uchwa
łami ostatniej Rady ~a.czelnej klo.ZA JEDNOSCIĄ OBOZU
dą kres nie tylko praktyce, ale i
DEMOKRACJl
teoriJ poJltyki mlkołajcżykowskiej.
Chcemy w ten sposób nie tylko
zadokumentow'ać jedność obozu deNOW~ DROGA PSL
mokracji w Polsce, lecz stwierdzić
Wprowadziliśmy w ten sposób PSL podstawową prawdę,
że w Polsce
na nową drogę. Z przeszłości od- Ludowej chłop nie chce i nrle może
rzuciliśmy wszystko, co wsteeme i być w oJ)O'IYr,ii, bo to byłoby 11pn:~
. 7kodlłwe, J?le :1.atracając nłe • pro- czne z lttteresem zarówno wsi, jak
gra.mu i wielkiego dorobku ruchu Polski Ludowej. Chcemy ponadto
ludowego w walee o wyzwolenle wzmocnić twóraze siły Polski Lu·
człowieka., o demokratyczne I Judo-/ dowej i włączyć się do pracy wt'
w~ oblicze Polski. Te wartośot bę- wszystkich dziedzinach polskiego b
które dotyczą
dzłemy nnwł,łać w oparciu o zasady cla, zwłaszcza tych
ldoowo-polił;yczn~ kt6re powyżej wsi i wymagają świadomego I czYJt·
·
nego jej uczestnictwa.
sformułowaliśmy.
fJ9 •

I
~
I
~D
;~f~::l~;:sfTh~::.~~;e; Polskiego Stronnictwa Ludowego
::t~=~ad~~:::~::a=~f~G.

.
zasad
ideowo-politycznej i
władztwa
działania, w pełnd barmonizują.cych d2ll.e lmperłalizmowl analosaskiemu.I UrmaJemy, że zasada
politycm.ego ł gospodarczego liwłata
z podstawami na których OJ)lera gie ucraiaJlł(lemu J)OkoJoWi.
pracy znajduje najlepszy wyraz w
ZA DEMOKRACJĄ LUDOWĄ
Polska Ludowa.
W dzledŻinie ustroju i polityki demokracji ludowej, na 7.3.Sadach
.
PRZECIWKO IMPERIALIZMOWI wewnętrznej państwa· _ na czoło której winna oprreć się organizawysuwa.my konsekwentne dążenie cja życia publicznego w państwie.
Uznając wolność ł niepodległość
budowania ustroju sprawiedliwo
Polski jako najwyższe dobro mas do społecznej,
ZA SOJUSZEM CBŁOPSKO·
który zapewni Ws:eyst
ści
pracujących, widzimy gwarancję nłe
ROBOTNICZEM
udział w dochodzie narodowym
kim
cało
I
bezpieczeństwa
podległości,
ludowy charakter pańjak
Tak,
włodo
odpowiednim
stosunku
w
ści granic Polski Ludowej oraz gwa
stwa., jego zdobycze i rea.Ila:acja u:ionej przez nich pracy.
rancję pokoju - w sojuszu Polski ze
Wl'lpsłkif' ~inięcla dołyr,hcza · stroju sprawiedliwości społecznej nie
Zwiąrk1em RadĄ[eckłm, wn:rałklmi
kraja.mi słowiańskimi I innymi kra sowe Polsld Ludowej, zmierzaJące byłyby moilłwe bea demokracji lu·
c?b tego celu, w Sl!czególności refor· dowe.j - tak z kolei demokracja .1u
ja.mi demokracji Indowej. ·
mę rolną. na/Jonallzację prremysłu rlowa nie była.by możliwa bez soJoW ~lee o pok6J łączymy się ze 1 UBDołP.cmlenie wymiany oraz l'Ol'l· szu chłopsko-robotn!ezego.
Polskie Stronnictwo Ludowe st.of
wszystkimi narodami szczerze prag- ną.cy zasięg pia.nowej gospodark.ł, w
DlłCYIQi utrwalenia go, przeclwsta- nkresi,e pallstwowym spółdzielczym twardo na gruncie tego 90,fuszu.
·
właJąo się zdecydowanie podżega- t pryw&łnYJD - Jestdmy zdecydoI .TEDNOSCL\ POLITYCZNĄ WSI
er.om wojennym, a w pierwszym rzę wa.ni nmacnia6 t rozwija6.
S~.fąc, że PSL ma do speł
linii

Japoni· u
2

.,,

·

ATY zw~ ZAWODOWYCH
-----==;~POSTUL
myśl
wysiłku
•
11.:
llaza
Wielkiej Brytanii
'7.1.- wyże.1 ~ormu1o~a.nych oświadą
twórczego

w

zasad po

!oo;-:~ i:='~
~=~e
Amerykańska polityka na Dalekim Wschodzie celów
b.aSZeJ dztałalnośoł. Zgodnie

mierza przedstawić Kongresowi w
najbliższym czasie odpowiedni pro...
J'ekt ustaw"
„ - zwróciła pono...,.,,{e
uwagę opinii publicznej na politykę USA na Dalekun
. Wschodzi'e ·

„.....

ka otrzymały. 3 miliardy dolar6w z tym, Jut obecn!e dążymy i nadal
pomocy, a mimo to pomoc ta. nie konsekwentnie będziemy dążyć do
Jednośei dzłalania z bratnim SL.
dała. żadnych wyników.
DO WALKI z WSTECZ~CTWEM
Popru>~ naszą dzłalalnosc, opartą
na powyzszyeh zasadach w polityce
wewn!ltrznej . 1 mię~odowej.
osiągnąć jednosć działa.
pragWemy
i Jednolitą postawę ideowo-ponia
lityczną mas chłopskich, aby tą dro
g"· "~mocni·ć Polsk<> •udoDT<>..
•• „
AJ
przywiązu
""" ..., „W„~pracy tej dużą"wagę
„.
Chiny zaczyna~ą odgrywać w poli- jemy do konsekwentnej i zdecydoty~ Stanów ZJ.ednoczonych na Da wanej walki ze wsie:lklm wsteczni·
!ekun 'Yscho~Zle rolę drugorzę~ą ctwem, pod Jakąkolwiek maską wy·
1 że. głowna ich µwaga zwraca mę
w k!-erunku Japonii co budzi zro·
zunnały lęk zarówno w chińskiclh
ma.sach ludowych, jak również i w
rządzie Cżang-Kai-Szeka, obawia.jących się odroczenia agresywnej
Japonii.
Korespondent „New York Times"
podkreśla, że rozpatrywp.na obecnie pomoc dla tego kraju jest tym
czas01Wa i że kontynuowanie jej uzależnione będzie od dalszego rozwoju sytuacji w Chinach.
d ruoieJ· strony J'asne J'"""t, ~.;.

z

Obserwatorzy podkreślają, że
zarówno w łonie rządu, jak też i
wśród wybitnych przedstawicieli
obu partii - demokratycznej i republikańskiej - poglądy co do dal
szej pomocy dla Chin Czang-KaiSzeka są zdt•cydowanie podzielone.
,
polityków i
Poważna grupa
wojskowych amerykańskich wywie
ra silny nacisk na Departament
Stanu i Kongres, domagając się , ~e oba'W! te są . ~z8?adnione,
kontynuowania akcji pomocy dla 'SWlad-czą hczne dorues1ema kores.pondentÓIW amerykańskich, którzy
Chin.
podkreśiają, że plany odbudowy
Z drugiej jednak strony - zna. Japonii jako głównej bazy am.eryczny odłam polityków amerykań- kańSkiej na Dalekim Wschodzie są
jest zdania~ że. pom~c ~a Chin jest real~wane ~ ~ra~ szybszym
marnotraw1Eruem ~mędzy. Wska tempie i przeb1egaJą identycznie z
zują oni, iż od chwili zwycięstwa poiityką amerykańską w Niemnad J,aponią, Chiny Czang-Kai-Sze czecb .zachodnich.

•

LONDYN
.

·<R t

)·

K

I

ongres
~ą2Jków . za~odo~ch rep.reze.ntu
Jący .~szystk.ie głowne związki w
Anglu - wyśle na początku przys~ego tygodnia delega_cję d? pre1?1:r.a .Attlee, cele~ za::ąda.nia ~Jasn1en co. do. polityki_ r~ądu, rue
dopuszczaJąceJ do zwyzk.i płac. ~o~zi .tu przede wszystkim o wyw spra
rządu
stanowiska
Jasm.eme
•
.
·
·
wie ogramczema zyskow pracodaw
.
.
ców.
·.
D 1
e egacJa n9:1egac będzie, aby w
wypa~ach, J:.iedy pr2:en:1ysłowcy
uzyskuJą zyski pozwalaJące na pod
wyżkę płac, - związek mógł doeu er .

. .

magać się teJ podwyżki.

Ponadto delegaci !związków domaga.ć się będą wyjaśnienia stanowiska rządu w sprawie trybunałów
arbitrażowych. Związki n ie życzą
sobie inger encji w sprawy z\v:iąz

kowe w zakresie słusznego podzia·
lu między zyskami pracodawców
'
a płaicaml pracowników.
•
Związki domagaJ'ą si'ę za·pewn1enia, że polityka w sprawie zysków
uniemożliwi =mz"kę tych zysko'w
w wypadku nie uwzględnienia żą ·
dań pracowniczych w sprawie zwy

-··J

żk.i płac.

epcy
przesf
premiera·
Sprawa
·w dalszym ciqgu na widowni

BERLIN (SAP). Gen. Robert- I ciwko Kopfowi dwa lata temu son, wojskoWy gubernator brytyj- twierdzeń, które okazały się ni~ciskiej strefy okupacyjnej, oświad- słe - to przypuszczalnie wypadczył dziennikarzom: - Jeszcze nie nie nam wyciągnąć te same wniosdoszło do moich rąk pismo polskie ki, ·co wówczas.
które żąda ekstrady cji dr Kopfa:
premiera Dolnej Saksonii. Jeżeli
BERLIN (PAP). Dziennik „Nepismo to nie zawiera nic więcej oDeuU!chland" ogłosił arty,kuł
ues
prócz twierdzeń wysuniętych przew sprawie przestępcy wojennego
Kopfa.
•

I

WYROK
ZAPADNIE
DZISw sprawie
Sze.,.behowej

sunkach z Goering1em.
Kopf w roku 1943 otr.zymał 65
t ys. marek jalko wynagrodzenie za
„sprzedaż gruntów należących do
Polaków i żydów na terena ch okupowanych".

„Neues Deutschla nd" stwierdza
dalej, że Kopf wstąpił do partii hit
lerowskiej w 1939 r . i stale nosił
w \rlapie swastykę. ,.Obecnie zaśDziennik przypomina, że Kopf podkreśla z obur.len iem d ziennik
angielskie władze okupacyjne
pracował w „centralnym zarząd•zi.e powierniiczym.· dla ziem wschod- tolerują tego faszystę na stanowinich" i pozostawał w bliskich sto- Isku premiera Dolnej Saksonii".

Ateny w kręgu

działań
armii demokratyczne:

PRZEMY$L (PAP). - W druilln skari.<>na zażądała od jego żony 50
dniu procesu przeciwko Klotvldzie tya. z.ł, obiecując jego zwolnienie.
Srembekowei zeznawali w dalsZYm Do tran.sakcj!L teJ' jednak nie doszło,
ciągu świadlmwie. których część nie gdyż Kret 7.nStiał wmanv tvmcza·
sem do Oświęcimia.
wniosła nile nowego do sprawy.
S~adek Gel!ger poonał Oskarżoną
Przewodniczący sądu odczvtał Ust
nadesłany przez Józefa Kreta, w w Kripo - w Przemyślu. Gdy w r .
bracia
którym oskarża on Szembelrową o 1943 iiresztowain.i ?Jostali
pobieranie łapówek za interwencję świa?ka, ś~adek zwrócił się do ~
w sprawach aresztowanych. Gdy skarzonej z prośbą o dnterwencję
Kreta aresztowano w Krakowie. o- i wręczył jej tys'Ląc zł. Bracia jego

zostalJ yednak rozstrzelani
Swiadek Olczak Antonina ~
ła oskarżoną podczas aresztowama
swego męża $.wdadek zw~ócira się
do oskarżl)l!le1 z prośbą o interwen·
ATENY (SAP). Pole walki w Gre- toczą się już wa.lid. Wycieczki w stro
cję, przy CT.ym złożyła jej kwotę
400 zł oraz kilka butelek win.a i cji zbliża się do Aten. Patrole armil nę· Teb stały się ryzykowne.
ATENY (SAP) . Władze armii amewódl<'i. Oskarżona n!e uczyniła. nic demokratycznej podchodzą prawie
w sprawie uwolnief\1la męża śwtad- aż do bliskich okolic stolic:v G-ret'ji. rykańskiej ogłosiły w piątek. że na
miejsce szefa amerykań skiej misji
•
•
ka, który przebywał w szerj)gu o~ ost~tmcbt' tygod~iacbh :zb.łal- wojskowej w Grecji, gen..Livessey'a,
bozów niemi€Ckich. S•'Jiadek stwier
11.rnasu został mianowany generał fam es
dza. że oskarżona pracowała !18 °to;c P:'r yzan ow w gorac
van Fleet.
rzecz gestapo i wszyscy Polacy Jej s a e stę wzmaga.
Fakt mianowania gen. "an F ieeta
1
obecW czwartek sygnalizowano
~no się wystrzegali.
Po zamknięciu przewodu wygło· ność ~art~antów w małym 1a:6cu- . na. s~anowisk?. szef~ misji amery~ran
li.I
•
;, ~
sil przemówienie oskarżyciel publicz chu. gorslam . Cytheron, a w PI!\tek skle1. w GrecJ1 nabiera w "'~crn c" i;~
•·
·
który skreślił na wstępi e syl- atenslde ml~terst'Yo Bezpleczenst: tuacJi szczeg.ólnego znaczenia, gdvz
n
w~'tkę Wincentego W<itosa. kładąc s!wa Z'.l.~romło atenczyk~m udawac ~e1?-erał ten Jei;t wybitnv·n nf11:Prem
ll>J
i
tJf
li nwwym
w PZPB Nr l wśród tkaczek, pracują- I proc.), a na 3 stronach weronika Lang- nacisk na donnosłą rolę J'aką odecrral się na gorę Parnasu, gdzie podobno
on -~ życiu politv~Ym Po~ki. m1:n::1nin1 111m111:1TilffilP'llTIITTl!llr""'lll!l~!lilr"':111;m111'1m1·nmmi!!m!illlll1!1ffl\!Jll1„llfl""lll "!l!Jl1r:illl\ln!TI:~ 111~::1i\\l\\l!llil111111111111111: Uli' ]1:1,1_1i„,„1~„ ,, • q
cyc)l na 6 krosnach, najlepsze rezultaty I ner (181 proc.).
,
W tkalni na „czwórkach" uzyskała Ja·
osiągnęła Helena Rybak (170,9 ?r<>c.>.
W sobotę, dnia 7 b. m. o godz. 17 w lokalu fabrycznym przy ul.
jego
Przechodząc do okoli.czno&ci
we współzawodnictwie zespołowym wy nlak Maria 176 proc.
przedzll Zygmunt Stolarz (112,6 proc.) W PZPB Nr 6 wśród prządek wyróżni· aresztowania, prokurator przypomla się Jaskuła J. (151,9 proc.), w tkalni na n.lał że Witos podC'.laS odwiedzandia Wólczańskiej 219 odbędzie się
Stefana Stolarza (110,9 proc.).
. . . d k tn"- ś . d
'
w PZPB Nr 2 w przedzalnt 11a 4 ~· 1 n· .,szóstkach'' uzyskała pierwsze miejsce
go W Wl ~l1 en 1u . WU :O. ...,, O wia
nach wyróżnUa si ę Apolonia Sinocha Feliksa Marciniec (181 ,2 proc.).
w PZPB Nr 7 w tkalni („czwórki") czo- czył z całą stanowczos ci ą. ze w rę
( 142 .9 proc.). w tkalnl na „sześciu krosnach osiągnął Ciula Bronisław (168,9 łowe miejsca zdobyła Helena Bilska (181,6 ce gestapo wydała go Szembekowa
proc.), a na „czwórkach • Płach ta Helena I proc.), a w p rzędzalni Anna Wiewióra Oskaxży ciel mÓWd dalej 0 zażyłych
k
. .
'179,6 proc.).
182 7 proc.
w PZPB Nr 9 w tkalni (.,szóstki") od- sto.<:;unkach Jakie łączyły Szembe O·
PZPB Nr 3 \v przędzalni na czoło
wysunęła się Janina Lebelt (1'77,6 proc.), ~naczyta się Władysława Krzemień (15~,3 wą z gestapo, a na podstawie zeznań przy PZPW Nr 5 im. Gen. Swierczewskiego (d. Union Tekstil! ).
do przekona8 w tkalni Zofia Konwerska (4 krosna) proc.). a w przędzalni Natalia Michalak ~wiadków dochodzi
· przcm ówienie
W programie
i
·1
,_
, .
"- .
proc.).
Mtstrz człaplńsld (140,9 proc.) wyprze- (147
w PZPB Nr 16 w przędzalni (4 strony), n.... z.e osv.t1rzona n...: u~yru a n c
dzlł we współzawodnictwie 1:espolowym
·
be.zllinteresownue.
nikogo
'Tomczaka (139,1 proc.), a salowy Mam- odznaczyła się Karier Katarzyna (150 dla
I
l!'łos, .obrońca.
zabrał
z kolei
) d
rotoc)(124 proc.) wyprzedził Szelesta (112.2 proc.).
twi
.
·
•
W PZPB Nr 17 w tkalni (4 krosna o er
prw ·PZPB Nr 4 na 16 krosnach (ai1toma· maczyła się Studzienna Feliksa (155 Os~arz?M. W OS:a·t!lll.Ill S10W!C s
Po przemówieniu odbędzie się c zęść artystvczna.
ty) pierwsze miejsca zajęła Helena Strzel-I proc.), a w przędzalni (594 wrz.) Oflcz Jó- dziła, ze Jest ruew1nna.
Wyrok ogłoszonv zost-"'nie w sozefa (184 ,6 proc.).
cz"k (166 proc.).

l
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Odsłonięcie

w

sztandaru Koło PPS

Wo1'. Sekretarza PPS tow. Henryko

na~h P.::r~:i~a5sre ~~;i:a~r~:a 1~i~s
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NO".VY. J<?RK (PAP). Oficj~~
za.powiedź, iż rzą,d amerykansk.i
ro-o/atruje możliwość udzielenia
Chinom. Czang-Kai-Szeka półmiliardowej pożyczki oraz pomocy
żywnościowej i surowcowej i za-

,

.,:'.:a~raBJ!~~~k':. przędzalnl wyrótnlła

botę.

wach o w cz a
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Wiz ;a Apokalipsy i nowoczesny obraz

piekła

PRACA DLA POK
1

.

Złotodatne źródło

bezsilna ucieczka od rzeczywistości ~~:7;;~~~~::!~~
.•

.

.

.

opiece

międzynarodowego

impe-

Prżeżyliśmy najstraszniejszą - nie p.rzychodzą do głowy myśli. ro.z ci'' nazywa ,,.nowoczesnym obrar wiek, ~odzący. noganu po mem1„ · · lizmu spędzają sen z powiek
' jaką- zna ludżkość -- wojnę. Nie- paczliwe, rozkładająca moralinie, zem piekła".
Tu rue chodzi o stosunek do re- ria . . '
, .
-

wyliczając sytua- podszeptujące niewiarę w bucfowcję życiowe grożące mu w czasie nictwo ustroju sprawiedliwości

jeden Polak -

okupacji śmiercią, pyta dziś, jak społecznej
to się s~ało, że wy?szedlem z tego
Nastrojom tym w Polsce ulega
wszystkiego cały . , ~rzypad~, tylko część inteligencji i to ta,
spryt, odwaga, „szczęscie" _ _ roz- k ,
, . d kl
. .
li
e aruJe me, po m·e tłumaczą ludzi"e SWOJ·e obecne t tora· wyrazme
t
·
kat
li
0
istnie:aie
yczme, po s rome " .
cyzmu" ·
· .
. Charakterystyc~a , Jest pod tYl'.11
:Ue - ~o tego - był~ t3:cy, względem wypowiedz w „Tygodni~orzy m?wili P-0 klęsce N1enne~, ku Powszechnym" Jerzego Za..
ze to d,opiero począte~ nowe~ WOJ- wieyskiego w artykule, zatytułony, ktora do~r~wadZl ~o mezna- wanym wzniośle Kantata anielnego _ludzk.osc1 kataklizn;u. .ów
"
i
. "
. . .
katakl~ me ~dstraszał. ich J.ed- ska · Z~w e~ski - k~tohcki ~~
nak; ego1styczi:i.e pragnęli bowiem sarz głosi, ze „zagr-Ozony pokoJ
pr.zede wszyst~ odwe,tu za s~ratę świata wywołuje dziś wśród inteli~eh fabry~ l ~worow. N1ena- gencji wizję nowej Apokalipsy,
Wl~c przys!amała :1ll _ws~ystko! .co przed którą cóż może uchronie?... "
z..yiązan~ J~t ze sm1erc1ą milio- Obecne „powikłane i sprzeczne
now, rumami, powszechną nędzą. teresy ludzkie: walk~ i namiętnoś-

„Generor· czas

nastąpi-

DZIS po trmch latach
już w świecie „stabilizacja",
która pozwala dostrzec na najmniejszym nawet odcinku życia. linię podziału, odgraniczającą ZWOlenników pokoju i siewców zamętu
wojennego. Nie~h nikt jednak nie
sądzi, że trzy lata budowy i rozrostu sil pokojowy~h w świecie, .nauczyły ~zego~olwiek tych, którzy
w utraCJ.e majątku na skutek .Pr~
prowadzonych reform - widzieh
słusmy powód do nowej wojny.
Mimo, że kapitaliści - szczeg?lnie
ci silni, ma oceanu - podeJmo-wali jedynie próby dywersji, zresztą skutecznie demaskowane i
zwaloaane - nadzieje żyją i umacła

zro bowone

Apokalipsa i

piekło

RZEO'Z prosta, nikt, a tym bar-

in-I

dziej Zawieyski nie chce żyć
w piekle. Cóż więc robić, jak się
z niego wydostać? ~artował na ten
, . p!Sząc,
.
. „dzia.
temat Gałczyński
ze
łacze kulturalni i poeci wstępują
masowo do tzw.
„stowarzyszeń
anielskich", gdzie zaprawiają się
do bujania w powietrzu". J'ak w
każdym dobrym żarcie, jest w t}'lll
powiedzeniu Gałczyńskiego wiele
prawdy.
Apokalipsa, piekło ... - Szukajmy pośpiesznie dróg ucieczki. Najlepsza oozywiście jest mistyka,
gdzie obowiązuje słowo oderwane
od życia, wyprane z tyoh treści,
jakie przywiązuje do niego czło-

ligii - to jest inne zagadnienie - ' kap~taltstom całego. swzata . . Z Jeale o pogłębianiu niewiary w pra.. dne1 strony f'Oraz zywsza 1 sku-.
cę człowieka, w budownictwo lep- teczniejsza realccja narodu ~recszego życia, w możliwość zwycię- kiego wita fącego sukcesy postwa pokoju. Trzeba, aby i lud.zie wstańców, z drugiej druzgotanie
religijni zclawali sobie z tego spra- sil Kuomintangu. świadczą, że
wę • aby nit! pozwalali siać w · , . ,
d
„
·
mac.
rosme
swych sercach i mózgach zwątp1e.
. sw1a omosc mas, 1 wz
_
nia i nieufności do świata. Siły · ~a sz~ ~tawa. ~ro<1-ow pragną
antypokojowe działają 1 w Polsce. cych zyc 1 r?zw~1ac szę .w~dle wlaWspiera je .garstka mistyków, któ- ,1 s.nvch wzorow? pragruen.
.
ra chciałaby uwieść część inteliRząd Kuommtangu .z w1elk~
gencji nastrojami odrywającymi nieoierpliwością oczeku1e wymod życia, karmiących religijny m ków pertraktacji, k~óre prowadzi
katastrofizmem. Prawdę najlepiej nbecnie chińskn misja techniczna
w P-0lsce rozumie człowiek pracy, . r d t · i Jam· rzadu ame7
'który wie, że pokó-Jj buduje tylko
~\~ ;:'~romteni p~zywódcy
ten, kto w niego wierzy i pracuje ry ar." ze · · ·~
. , ki h
_
dla jego . zwycięstwa.
rz~dow!ch. W~J"k chins. c spo_
dZfewc>Ją szę. ze Stany Z1edncx:zo
.
ANTONI POKORSKI nP, .obo/r pomocy - zgodme z
ple.nem 11·1arshalla - dostarczą
11
d. Chinom również znacznych ilości

f_

I

d
p
I
m1 ente wraca oI, oks
I

I

•
Akc1· a r.ew ndykacyj na potrwa Jeszcze
ko o ro u

D'

;~~~;;:;~;~,~~~vc:Jt~:~~~-

NYCH. Wiemy na czym ma pota madernizacja. Znaczy to,
tiby prze?! użycie nowocześniejW latach 1946 i 1947 z terenu odzyskane archiwa Sądów Okręgo- jeszcze około roku. W dalszym~ nych środków wojennych moż~
trzech stref okupacyjnych w Niem wy-0h oraz biblioteki SGGW i In- ciągu prowadzi się intensywne po było łatwiej, szybciej i sprawnze1
czech oraz z terenu Austrii i Cze- stytutu Społecznego.
szukiwania, zwłaszcza w zachod- mordowar wszvstkich przeciwnichosłowacji przybyło do kraju ok.
Na sprowadzane z zagranicy nieh strefach okupacyjnych Me- ków kapitalistycznej dyktatury
~ tys. ton. :nrabowanego ~enia. mienie ~ie.zione przez Niemców miee. . ..
.
.
i e-hpansji.
Między zwroconym Polsce mieniem· w <>kresie ubiegłych 2 lat było o- W naJbliższym czasie nadeJdą
Przywódcy Kuomintangu ootaz
znajdowały się całe urządzenia fa- koło 140 odbiOfCÓW, obejmujących do kraju
urządzenia olejarni
, . . .
. . .
pobryk jak np.: fabryki Mościce, firmy ,państwowe, społeozne, sa- „Union", odnajezione na terenie cz.~ct~J 1 c~t~z ~yrazrne1 WY
Ożarów, Pionki, Tudor - Pia- morządowe, prywatne jak również Austrii, dwa wielkie linotypy wy- W1a~a1ą opznzę, ze bez tet,o rol'ftów, Państwowe Zakłady Optycz- osoby prywatne.
wiezione z Warsząwy i urząqzeni dza,1u DODATKOWE] ~OMOne, Schlesserowska Fabryka MaPrace rewindykacyjne . potrwają fabryki „Stomil" w Bydgoszczy.
CY,
armia
C~an~-Kaz-S::Ji.eka
nufaktury i inne. Nadchodziły rów
nie da sobie rady z wojskami Junież w poważnych ilościach pojedowymi, którfl wiedzą czego chCłf,
~ją 8fę: Ar~enty są ~ o~ó! dyńcze 11!-aszyny, w~ezione z fao co walczą. i przeciwko komu
teJ .treśm.: „Z~zek Radziecki l bryk p~~hvowych ~ p~atnych,
kierują swoją broń. Misja chińk~ał8 ~emokraoJl h~dowych umae- pe~ne ilos~l .surowcow l półfa:łu-yprzystapuJ·ą
ska domaga się natarc:.;vwie
mSJą się. ~zas - ~en z „gene- katow, częsc1owo sprzęt koleJo~
WZMOŻENIA DOSTAW BROrałów", ktory tak wielką rolę ode- oraz dokumenty, meble, urządzema
·'-'
.
.
•
grał w czasie
minionej wojny, laboratoryjne i kilkadziesiąt tys.
Spółdzielnie mieszkaniowe pla- cji, projektowanych przez spół- NI, twierd~ąc, ze zna~zna częsć
pracuje na niekorzyść Stanów tomów z różnych bibliotek. Zwró- nują wybudowanie w bieżącym ro- dzielnie mieszkaniowe wszystkich sprzętu wo1emnego, ktorą dostarZjedn-0cronych. „Generał" ten na.- cono również 70 wagonów tram- ku w całym kraju 21.585 id. mie- typów w całym kraju, wynos· czyły Stany Zjednoczone, dostagli, niepokoi się...
wajowyeh oraz poważną liczbę ko- szkalnych. Plany opracowane do- 4.260 milionów złotych, z czego na la si~ w ręc-R armii demokratyni as
eh
stosowane są do re~lnych możli- spółdzielnie mieszkaniowe przypa- cz-neJ·.
Stanom Zjednoczonym nie udało
r owy · ·
wości
i obejmuJ·ą zarówno budowę da 2.951 mil. zł, na spo'łdzielnie
.,.;
"ć ...__, tu
pen"alistycz
Urządzenia przemysłowe w OJak wz"da~ z to-<o zar6wno do
.,,.ę narzuci 1>w1a
- '1 ·
·
· d k
n<>wych domów. jak i odbudowę administracyjno-mieszkaniowe
•
"to •
•
i"ch budżet g~ n~J masle ~yrewin _Y owan~g?
nego PokoJ·u. Dlate2'.o
stawa
broni, 1"ak i źród!o tuch do~
t
ł 0 k Suo;
ło
domów
zniszC'honych.
836
mil.
zł oraz na spółdzielnie
·
· t tak
· lk" dl t o mienia s anowi Y •
o ca sei.
staw 1"est zupełnie 1·asne 1 nie
WOJen_ny
!~
Bardzo cennymi materiałami sa
OO'ólna suma kosztów inwesty- mieszkaniowo-budowlane przeszło
f orsuJą P Y M ar~!n~', zab8:ie"'
·
"'
472 mil. zł.
przedstawia fadnych wątpliwości.
ją o nowe bazy wojenne. Kolonizu
pomysły
Dla
zrealizowania zamierzo- Wiadomo z tego, komu zaleiy
ją Niemcy...
nych planów spółdzielnie dysponu- na utrzymywaniu ognisk zapal·
ją środkami własnymi w S1llllie nych, na sianiu niepokoju i zaml'POSIOWO
zapewniają
OSZCZędności ~:d;;1~ez~p~e0i:~~:g~:f:~!~ tu, na wprowadzaniu w bląa o.........,.;i
•
pinii publicurej. Pomoc udzielaW IAT pracy „ J_,,„ZJ.e t am,
W ciągu ubiegłego roku pra- wy za-0szczę d Zl"ł d.zięki tym pomy- ty 3.591 mil. zł.
gdzie zdobył władzę i gdzie cowniey przemysłu węglowego słom pooiad 154 miliony złotych, a
Wszystkie wnioski inwestyeyjne na przez rzPczników planu Marwalczy o nią s najwyższym po- zgłosili 408 wynalazków i pomy- w bieżącym roku uzyskać ma dal- spółdzielni mieszkaniowych na rok sltalla jest śdśle określona. Im.
święceniem, swoją postawą i pra- słów ulepszeń produkcyjnych, z sze 175 milionów złotyc.b.. Ogólna bieżący znajdują się w Minister- perialiści wiedzą komu majtt i
cą buduje pokój. Buduje go mimo których wyzyskano 215, odpowied_ kwota premii dla autorów pomy- stwie Odbudowy, które normuje i chcą pomaga6, i DLACZEGO Pookrzyków wojennych, podnoszo- nio je premiując. W załatwieniu słów w 1947 r. wyniosła 3.241.000 kieruje polityką budowlaną i mie- magają. Ci, którzy z tej pomocy
nych za oceanem i gdzie ind.ziej. znajduje się jeszcze 138 projek- zł. W podanych wyżej cyfrach, szkaniową w całym kraju. Nato_ korzystają newet me ukrywailf
Obce mu są celowo wytwarzane t6w ulepszeń i wynalazków, a tył- uzyskanych oszczędności ujęte zo_ miast wnioski dotyczące uzyska- .iuż wcale tego falctu. Bo i po oo?
nastroje katastrofy, rozpaczy i Ilio 55 pomysłów odmuc.,ooio jako stały tylko te pomysły, przy któ- nia -Odpowiednich kredytów złożon
tak jest tajemniClł powszechnę,
niewiary w ludzkość. I na tym wła nie dających odpowiednich re7JUl- rych zastosowaniu oszczędność zostały do BGK, który prowadzi 1
śnie polega wielkość i siła ideo- tat.ów w pracy.
była możliwa do obliczenia.
tzw. ogólną a.keję :finansowa.ni kto or~anizuje kondotierów, dologii pokojowych, :realizowanyeh
W ciągu 1.947 r. przemysł węgio_
budownictwa z kredytów banko- wodzonych kupnymi, najemnymi
przez partie i ośrodki postępowe.
ł
wych.
watażkami opłacanymi pieniędz1
Nikt nie znajdzie dziś wśród
mi międ1&y:narodowego kapitału.
ludzi pracy w Polsce przeJawów,
A ludy pragnące żyć w pokoju
. d c74cych O załam·am·u psychi- WYSTAWA ZIEM ODZl1'SKANYCHldniu I lipca 1948.roku.
ŚWla
i bezpieczeństwie, nale.;...~cie
oceW zwią~u.z1 ·
• • ._ •
UJ
cmym na skutek takich, czy inDefinityw_nie ustalony ~ostał ter- tym we Wrocławm rozpoczęły się m
przekupiema sędziego
mają kulisy pomocy, której
nych wystąpień kapitalistów ame- min otwarcia wystawy Ziem Odzys- tensywne prace przygotowawcze. I
wszystkie fundusze idą wyraźnie
rykaiiski<ih. ~adnemu robotnikowi kanych. Wystawa otwarta zostanie w Szereg miast Ziem Zachodnich wyaSąd
Okręgowy w . Grudaiądzu na walkę z wzmagającymi . Się
sygnowało poważne fundusze na bu-1 skazał Aleksandrę Murawską za . k
do~ę stoisk i pa,wilonów. Eksp?nat.Y ~hęć przekupienia sędziego na rok z rzepnącymi wszędzie, przeja.
maJą zobrazowac d?robe~ w dziedz1- bezwzględnego więzienia, 10 tys. wami postępu, niezęleżności r gonie prze:11ysł~, rolnictwa 1 odbudowy! " łot h
d-ziwe~o życia...
zniszczen WOJennych.
~
yc grzywny . o;az k.onfi-•--·t
..,.,..; ~
DNIA 4 LUTEGO B. R. ~IA:Rl.. NAGLE NA OOSTEKSIĄŻKI
DLA
RIO DE JANEIRO. 10 tys; złotych, ktorynu M~raw:.
RAK.
Rlf.NKU PRACY
Zarząd
Główny
PCK skompleto- 5ka USiłowała przekupie sędziego. - - - - - - - - - - - - TOW.
wał dwie biblioteki dla Polaków za- j
granicą, z których jedna, obejmująca .
literaturę o Polsce współczesnej, literaturę
dla dzieci i historię Polski,
przesłana będzie do Rio de Janeiro.
Szereg książek wysłano do Brukseli
SEKRETARZ RA.DY ZAKLADOWJ!!if P. Z. P. B. Nr. S
dla żołnierzy polskich, przebywająRodę
Amerykońskre1·
cych w szpitalach belgijskich.
•
nŁUGOLETNI DZIAl..A.OZ ZWIĄ.ZKOWY BOJOWBOHA~ER
~1:tACY.
Na
zebraniu
Komitetu
Koordyi
przedstawili
plan
pracy
na rok
NIK O WOLNOSC KLASY ROBOTNICYLEJ.
Na .zaprosz.eme M1msterstwa Kul- nacyjnego Pomocy Dzieciom i 1948 .
·
tury i Sztuki przybył do Warszawy Młodzież
dst · · l
RnA~
·
cmSC JEGO PA.MJĘOI!
pierwszy bohater pracy, słynny już/
.. Y prze , 8:~Cle e
~
Rada Polonii Amerykaiiskiej
w całej Polsce i zagranicą, górnik - P~lonn Amerykański~J., Orgaruza- przewiduje w roku 1948 dalsz
rekordzista, Wincenty Pstrowski. Z CJl Chrzestnych Rodzieow (Foster moc żywnościową i
ZA.RZĄD GLóWNY
d . ~po0
inicjatywy mini~tra Dy~owskiego, Parents Plan For War Childreu), d.Jlieciom polskim.
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
ziezową
PRAOOWNIK6W
PRZEMYSLL
profesor Akademu Sztuk Pięknych w oraz Noemi Jensen reprezentuJ·ąca
p N
· J
·
Warszawie,
Kowarski
wykona'
por.,
.
, .
· oem1 en-sen zaznaczyła, ze
WŁ6KIENNJCZEGO W POLSCE,
tret pierwszego pioniera pracy Pol- .rzeszem? rodzi~ów. d~ns~ch, któ- w tym roku zaproszonych zostanie
ski Ludowej. Portret zawieszony zo- :z~ podeJmowal~ dzieci po.rnki~, zło około 4'00 dzieci polskich na kolo(Pr. 68)
stanie w salonach Ministerstwa Kul-' zyh sprawozdania ~ sweJ działał- nie do Danii.
!
• ""
~ ... „
"'\.,. . ._.
tury i Sztuki.
ności pomocowej dru~ciom z Polski
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KURIER POPULARNY

MHien dzieci
na kol ~trch wtym roku
Min.

''

wydobyć,_ tt:~w: }tapals~ umiescił

w „i:odzianIIDe , organie PPS W
Łod'Zl, szereg art;ykułów ~od tytulem. „W ~l'()Dle upudłeJ kobiety" Kierown.ik Urzędu, lekarz starej daty, skierował .do Sądu spra..;
wę o obrazę przeciwko, autorowi
artykułów i red.aktorowi pisma.
Sprawa, która toczyła się kilka
Clni przed Sądem Okręgowym w
Łodzi, obudziła 1rielkie :a.'lintere80wanie zarówno w kraju, jak i zagra.ni~

OZARNEJ

USIĄml

sądowy wykazał

w eałej pełni niesumienność, nieuctwo,
brutalność traktowania przez Urząd istot ludzkich, które zbłądziły, ale oh<rlały się ratować i przyjmowały pomocną dłoń osób, klerującyeh je do ~ładów opiekuńozo..poprawozych, albo znajdowały
pracę w fabryce lub warsztacie,
wypisane ze szpitala, jako wyleczone. Agenci „obyraajówld" tropili t.e kobiety i jak zeznawały,
wpychali je przemocą w bagno, z
kt6rego wydoby6 się ehclały.
Zeznawały ofiary, zeznawali roClzice nieletnich dziewCZJ\t, męża..1rie ....... wszyscy stwierdzili, !e śc:I.gane były i piętnowane „czarną
~" jednostki wyleczone i nie
Przewód

opracowuje szcze-

uprawia]ąee ~cej hańbiącego za_

wodu. Zeznania lekarzy i personelu szpitala ławnika Opieki Społecmej tow.' Doroty Kłuszyńskiej,
pracod'awc6w, którzy zatrudniali
ni~, prześladowane istoty,
i innych potwierdziły całą sluM-

cie tą akcją miliona dzieci. W re>ku ubiegłym z kolonii i półkolonii
.korzystało okołó 800 tys. dzieci.

e nycb
·do banM

prostytucji

Przerą.żające cyfry, ilustrujące
nasilenie w kraju chorób wenerycznych, wstrzE)snęły umysłami.
Opracowywane są różne projekty
zapobiegania groźnym objawom.
Ma zostać przedłożony Si>jmowi
projekt nowego dekretu o zwa.l.
cza.niu prostytucji.
Dlatego dobrze }:Jędzie przypomnieć głośną sprawę, której widownią była Lódź w roku 1922, a szermierzem cała łódzka org nizacja
PPS.
Tow. Stanisław Rapulski, wiceprezes Rady Miejskiej z ramienia
PPS, jako członek Miejskiej Komisji Zdrowia Publicznego, ~edzając szpital chorób weneryc'21ttyeh, ujrzał dno nędzy kobiet ze
sfer najuboższych, trałctowMych i
ściganych, jak zwierzyna, przez
niesumiennych agentów Urzędu
Samtamo-Obycmjowego pr.ty Ministerstwie Zdrowia. Skargi }>acjentek malazły potwierdzenie w
relacjach~ personelu s~pitala: lekarza, przełożonej i sanitariuszek.
Poruszony do żywego gehenną
istot, które po wyJoozeniu pragnęły ~ać się z bama i rozpOC11..ą.ó
~e ~<trmalne, a. przez „obycza..
jówkę były z po~~m ~PY~new p:r.7,epaśd, z któreJ ~hciał! ,s 1~

PIĘlTNO

Oświaty

góły dotyczące akcji kolonii i pół
kołonii letnich na 194$ rok. W bie
żącym roku przewiduje się obję

o.ość twierdzeń, zawartych w arty_ ka. pod tytułem artykułów, umiesz żce, są tak wymowne, a krzyk dukułaoh, ogłoszonych w „Lodzia.ni- czonyóh w „Lodzianinie", a m.ia- ssy ludzkiej, usymbolizowany w

nie", a jednak prokurator nie odstąpił od os!rnrżenia. Nie został1>0ciągnięty do odpowiedzialności kie
rownik urzędu, uprawiajiicego nad
użycia. Na sali sądowej „starły
się dwn światy o krańcowo odręb.nym śwłiatopoglądzie" - powieadwokat tow. K~pner,
dział
obrońca o:;lrnrżonyeh.

nowicie „W Obronie lJpadłej Kobiety", wydana przez TUR.
Tow. 3tanisław Pozner, senator
delegat Polski w Komisji Doradczej Ligi Narodów dla opieki nad
dzieckiem i kobietą, napisał w
przedmowie do książki, która miała się ukazać w 1927 roku, co następuje: „Rozprawa sądowa nie
posiada jedynie lokalnego znaczellia. Nl.e jeat to łódzka sprawa.
Ani nawet nie tylko - polska
sprawa. ·Stosunki takie istnieją
wszędzie, gdzie istnieje reglamen/
tacja prostytucji.
„Przykład towarayszów ' łódz
kioh me powinien pozostać odosob
nion:y. Za mało dotychczas klasa
robotnicza interesuje się podobnymi kweątiami Nie chcą spojrzee
prawdzie w oczy. Te kobiety nieszczę~ljwe są w olbrzymiej więkS'Zośet córkami proletariatu".

W ostatnim słowie oskari:ony
„... reglam1mtacja do
celu nie prowadzi, reglame.ątooji
poddana jest tyllrn pewna Cfląstka
społeozeń'itw°'i reglamentacja jest
polem wszelkich nadużyć ajentów
i urzędów, torturą i męczarnią dla
najnieszcię'liwseych... Reglamentacja w jakiejkolwiek formie zawsze będzie zjawiskiem tyranii
nad bezbronnymi i mniej odpornynti istotami. Przez regla.men.tację kobieta jest napiętnowana na
całe życie i jest jakby poza mi.wie..
sem „moralnego społeczeństwa".
PRAWDA OKRUTNA
Sąd okręgowy w Lodzi wydał
I GORZKA
wyrok uni!!winniający.
Wydaiwca Zarząd Główn TUR
.
ZAGADNIENIE O ZNAOZDIU w przedmo~e 7.10 1 93 2 r~ku pi.sze: „Rozprawa sądowa.... odsłoSWIATOWYM
z kraju i z zagranicy napływa.. rula prawdę okru~ną i gorzką. Zały listy o nadesłanie materiałów, sadnicze 21naczenie mocnych, odilustrujących tę niezwyk.łą spJ,'8.wę. ważnyah słów Rapals iego, jak
Zostało postanowione wydanie .ar- równi~ obrońców, nie straciło nic
tykulów i ste.nogramu przewodu ze swej powagi i głębokiej wymo~
sądowego w książce. Nie zna.Iw wy... Stosunki tiległy może pewnej
się wydawco., Partia me poaiadała poprawie, ale krznda, której treść
środków. Upłynęło lat 11 i dopie- zawiera słowo „prostytucja", nie
ro w roku 1933 ukazała się kslą,ż.. minęła. Materiały, zebrane w ksią_
powiedział:

NIE WZORUJ SI!p NA ZPMIE,

sło~ach wiele rozumiejącego syna
klasy pracującej w obronie córki

która tym razem nic sobie nie robi z wszelkich terminów, lecz w
przepisanym czasie - do 9 LUTEGO - śpiesz odnowić los do
li kJ.asy 5a Loterii. Inaczej los
twoj przejdzie w inne ręce i kto
mny wygra przeznaczony dla ciebie milion.

proletariatu - jest tak szca:e.rym,
a umotywowanym protestem pNeciwko hańbiącJ'Dl ludzkość prooedln ciałem kob~2ty, że
derem
wyohowawcze znamenie ksią7Jd
nie może uJegać wątpliwości. Niech
więo ~:ika idzie do łudzi pel11ić
swą służbę - niooh budzi ludikie
sum:enia".

S.

WOSZCZY~KA

Ofiar. w,gotówce
płyną

ud
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naturze

arsz wy

Według danych Woj. Kom. Od- tówce wpłynęły r6wni-eż ofiary w
budowy Stolicy w Łodzi, w czasie naturze. Od mies.zkańców Zgierza
od 1.9 46 r. do 31.12 47 r. do kas złoto, platery i bifoteria wartości
Komitetu wpłynęło 141.639.399 zł, o~o 400 tys. zł, 700 par okulaz czego spcleczeirntwo Lodzi wpla- row ku.rzo1:1zcze'lnych od Centrali
Technicznej w Loćfai, 2.000 kg paciło 88 milionów 520 tys. zł.
Z miast na pierwszy plan wybL pieru b.ezdrzewnego od pracowniły się Pabianice, które wpłaciły,,.ków CZPP, 1Qj) sztuk kilofów z
2.437.229 zł. Z powiatów wojewó- f-my Makowski i S-ka z Lodzi odztwa na plan.pie;w~~ wy~iły się: raz 40() ,dOlarów am~rykańskich od
pow. łaski~ wie!unsk1 . i zruszczo~y delegatow ameryka.nskich sfer hai:
przez , ~alan1a wo~enne . powiat dlowych pnebywaJących w Lodzi
opoczyńsln. Poza ofra.rami w go- w CZPWł.

o

• w
dr spo•hlziele•

5Zk lą Się df gą korespondefttY. lną

dniach odbyło się zebranie R.P. przy współudziale przedstawiw Związku Rewizfjeym Spółdzielni cieli ,,Społem ', Banku Gospodarstwa
SpÓłdzielczego, więltszych placówek
spółdaiel<:zych, poświęcone zagadnieniu wychowania spółdzielczego mło
<bieży ol'SZ zdobyciu środków finansowych na dalszą akcję szkoleniową
:fpk wynika ze sprawozdań, akcja
postępuje seybk.o naprzód. Najwięk
sżą licz!?ę uoustników przygotowania młodz'leży do pl'ac w ruchu spół
dmelc:zym wyWazafo województwo
· Akcja repolonizacyjna na Zie-1 łych stale na. terenie Ziem Odzy- sobie sprawę, że dla szybkiego za.- Łódzkie, na terenie którego iStnieją
444 zespoły Spółdzielczych Kursów
miach· Odzyskanyeh składa się z skanyd:a. uzyskało obywa.telstwo gospodarowania Ziem Odzyska.- Korespondencyjnych,
skupiające
uregusprawne
nych, ważne jest
czterech zasadniczych faz, a m.ia-1 poł.słde.
4,487 słuchac·zy oraz l)4 zespoły mło
miejsce . repatriowanych lowaioie kwestii własności gospo- dzi8'i:;y zorganizowanej. Drugie miejNa
nowicie: z repatriacji Niemców,
weryfikacji polskiej ludności re- Niemców, osiedlają się Polacy, darzących na. Ziemiach Odzyska- sce zajm~e wojewódziiwe Poznań
dzimej, napływu żywiołu polskiego któryeh łącznie na Ziemi.ach Od- ąch rolników polskich. Uwlaszcze sTćie, liczqce 239 zeąołów i 2,480 uprzez osadni<'two, a wreszcie - z zyskanych było w dniu 1 grudnia nie w rolnictwie spotkało się z czestników. Ogółem liczba zespołów
5.234.000 osób, 'z czego wielkim zamteresowanicm chło S.K.K. w Polsce wynosi 1,953, uczestwłaściwej „ofmsywy Jmltu.rnlnej", 1947 20,052.
mieszka na ws.i i pów, któr:ay do końca ubieg~ego ników
mająeej ostatoo.mie usunąć na.le.. 2.886.000
Akcja szkoleniowa S.K.K. przynioroku złożyli J>OOad 400 tysięcy sia pozytywne rezultaty.
ciałośm niemieckie z tych ziem i 2.348.0óo w miastae.h.
soalM i(lh ludność w jedllolit.e sw- W wyniku planowego osadni.- wniosków o nabycie gospodarstw. Przeszkoleni drogą kmrespondeneyj
ctwa, w dniu 1 grudnia 194'1 obsa.. Załatwiono już pozytywnie ponad ną spółdzielcy opanowali materiał
łecrreństwo polskie.
Liczba Niemców, repa.triowa- dzon.-0 446 tysięcy gospodarstw o 335 tysięcy orzeczeń o nadaniu, wszechstronnie i wyczerpująeo i do
nyeh r; Polski, do schyłku ubiegłe- powi~hni 3.888 tysięcy hekta- zaś wła.ściwyeh' aktów nadania do- pracy swej w ruebu WQOS2ą pełne
go roku) przekroczyła cyfro 2.156 rów. Władze pa4stwowe 11zdawą2 ręc:.iiono już 227 tysięcom gospo- przygotowanie fachowe j8k i ideowe
darzy. Uwłaszczenie w rolnictwie nastaWtenłe. ·
tysięcy. Ni~liczn~ grup~ poZośta. nie jest jeszcze zakończone, gdyt
TYDiU:R SPRZEDAŻY
łych jeszcze w Polsce Niemców, to
ZABl\WA w GIMN~
i sama akcja osiedleńcza nie .zc>-.
KSI~EK PRZEZ AtJTOROW
przewatnie fachowcy, kt6.ryeh 'WYim. '1'. Ko,ctunld
jazd Jl.$tąpi n.a.tychmlMt po p:r!1Je- Związek Zawodowy Literat9w Pol stała jeszcze przerwana.
0
Rok bi~ący przyniesie zakoń- n~f!m 1•~e!!niw ~~!~~eJ:1•1~
szkoleniu pnez nJch polsldch sił skich, oddział w Łodzi i Główna
~slę'karni; Wojs~ovj8"ty~~d~ Piotr- ozenie masowej akcji repoloniza- śctuszkt w Lodzi ul. stenklewl.~• .8, odprnomvniczyeh.
d~fy :siąż'ekr~~~e~ :utoró..: óJP~~; ·c~jnej. W ~oku 1948 zniknie ~statl ~!~~:_: ~~~n:~~~~mK:=
polweryfikację
o
Jeśli chodzi
Jmpreżowej Koła :ąodz!ców.
ni ślad .n1.emczyzny na
skiej ludności rodzimej, to do koń- l6.II~l.II.
Część dochodu przeznaczona jest nych zie~ach piastowskich nad ni~t~!,.~~~ec=·~~~~nt~
ca roku 1947, ponad mlll~ osób
ty.
polskiego pochodzenia, ZllDll.eszka- na Towarzystwo Przyjaciół Żołnlerza Odrą i Nysą.
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nia na pokolenie - w postaoi baśni, nym polskim budownictwie ludo-1Reinfussa (zdobaictwo), nacz. Tadeuopowiadań, ;taselek, kolęd, tekstów wym, o malarstwie i rzeZbie, o zdob-! sza Zygiera (taniec), dr. Józefa. Graokraszającym odświętnie bowskiego (malarstwo i rzeźba). Stoobrzędowych i widowiskowych, zaga. nictwłe dek, pl'Z)'Słów itd. - stanowi tę łak pospolite codzienne ludu bytowanie. ją oni na. czele Sekcji, na któl"ych o• pięknie przez poetę na.zwaną, "przę- A rdlie słro~e i obrzędy, gdzie ta-. piera się wewnętrzna orranizacia
dzę myśli" i „kwiaty uczuć" .polskie Diec - taki piękny I oryginalny, że· Instytutu. Obok Sekcji bada.wczych
Koniecznoeć zachowania dla, potom! równo badacze, jak też organizacje, go ludu. Niezależnie od tego, czym wiele z niego przejęły l po dziś dZień l Instytut posiada jeszcze ogromnie
ważną nie tylko dla sfer naukowych
między uprawiają nawet obce narody!
noścl stnącej w na.szych oczach od- I dzia.la.1ące w tej dziedzinie. Imty- była ta „arka przymierza
Niestety, dotąd brak nam było na ale i dla szerszego O&"ółu Sekcję WY·
rębnej polskiej kultury lu~owej , do- tut Badania Sztuki Ludowej tworzy dawnymi i młodszymi laty dla ludu
tąd z punktu widzenia potrzeb szt•- samodzielną jednostkę przy Minister samego, miała ona i ma wciąż nieu- ogólnokrajową miarę zakrojol}ychl dawnlczą, na czele której stoi Dlir•
stannie 11iesłychanle doniosłe zna.cze- badań fachowych nad sztuką ludo- Barbara Suchodolska.
ki niemal nie badanej i skutkiem te- stwie Kultury I Sztuki.
Najwyższy czas był zająć się tymi : nie dla polskiej literatury ogólnona- w~, w skali od9owiadającej zarów- 1 Staraniem tej ostatniej sekcji ukago od tej strony nieznanej - oraz
rola, jaką sztuka ludowa może i win sprawami - nłe po amatorsku, nie j rodowej. Na dowód dość przypom· no znaczenia, jak rozpiętości tego zja zał się właśnie pierwszy (podwójny)
na odgrywać w formowaniu się no- dorywczo l przygodnie, lecz rzeczo- nieć dla przykładu choe parę pozy- wlslta. I lukę tę właśnie wypełnić ma numer organu Instytutu, miesięcznl
wej sztuki ogólnonarodowej, skłoni- wo, fachowo I systematycznie. - Bo I cjl, Jak „Dziady" Micldewlcza i Je- obecnie działalęość Państwowego In- ka ,,Polska Sztuka Ludowa". Właś
ly Ministerstwo Kultury i Sztuki do w sztuce ludowej przepadały skarby,! go Ballady, „Skalne Podhałe" . Tet- stytutu Badania· Sztuld Ludowej. ciwie - początkowo zamierzałem
powołania do życia specjalnej insty- To eo przez wlekł wydała z siebie majera, Rydla „Betleem Polskie" i Choć Instytut ten powołany został zrecenzować ten numer bardzo waż•
,,Powsłnori do żyei.a już w r. 1946, to ze względu nego i niesłychanie zajmującego czatucjl, pod nazwą Państwowego In- samorzutnie twórczość polskiego lu-1„Zaczuowane koło",
du, co było wyrazem Jej pob:zeb beskidzkie" Zegadłowicza, czy „We- na niepełny stan organizacyjny, pra- sopisma, uważałem jednak za barstytutu Badania. Sztuki I,udowej,
Celem Instytutu jest tworzenie wie twórczych, w czym zawierało się nie sele na Kurpiach „ks. Wł. Skierkow- ce badawcze prowadzić mo.źna było dziej wskazane poinformować ogół
tyl~o w niektórych dziedzinach. Stopi naszych czytelników o Instytucie
dzy 0 sztuce ludowej oraz szerzenie sfałszowane odbicie duszy polskiej,- 1skiero.
jej przez wydawnictwa, wystawy, zacierało się, niszczało, marniało i za Nieprzebrane sl{arby wytworzyła uiowo powstawał jednak i rozwijał samym, jego celach I za.daniach. Tym
tracało bezpowrotnie. Napływająca. ' sztuka ludowa również w dzledzinie' się aparat zarówno organizacyjny . czasem mogę tylko nadmienić, ie
wykłady, kursy itp., zaś zadaniem planow!nie, inicjowanie, organizo- z zewnątrz nowoczesna tandeta wy- muzyki. Polska pieśń ludowa od za- l jak i pracowniczy, utworzono szereg • choć ,,Polska Sztuka Ludowa" postawa.nie, pneprowadzanie ł wspoma.- t>lerała i l!odcłnała u korzenia samo- ra~a nas~ej hisiorii towa:zy!!zyła lu-! sekcji 1.1adawczyc!1 i organó'! pomocj wiła sobie wielGrakie zadania i jako
ganie badań, dotyczą -::ych polskiej rodną tworczość ludową, deprawo- dz1om ws1 - od kolebki. ~o gro~u, , niczych. , Do. '!Społpra.cy wciąga In- organ ~nstytutu słu:iyć ma przede
~P!'łeczne, wszystkim jego c ~m, _to w~dawnic·
~ej wała smak, zabijała tkwiące w lu- J?OPrzez wszystkie smutki i radosci j st~tut. rown1ez <;Z~kl
szłnki .ludowej '!e wszystkich
przejawach, a więc: w budowmc- dzle porywy twórcze, które w ciągu :;;ycła, dole i niedole, - .poprzez psze- dz1ałaJące na WSI, wu~c „W1c1", „Sa- two jest tego rodzaju, ze zamteresotwie zdobnictwie, malarstwie, neź- wieków wYtworzyły w Polsce cieka- nlczne i słodkie lata pokoju i strasz- I1 ·nopomoc chłopslcą" i inne - jak też . 'lać musi każdego Polaka i lm:i.dcgo
ble, 'muzyce, tańcu, lltcraturze l ob- wą, odrębną i wysokowartościową !h~e potopy dziejów, powiet:-ze, głód, lauczycie!st"•o, duchowieństwo ltd. 'i~z WYj_ą~ku miłośnika polskości. no.
og1en I wojnę. :1.czym była dla sztu: I Przede wszy;stldm ~ednak pozyska· JJf tr~sc1, ~ogaciwo m:lteriału iluponiekąd mlturę ludową.
rzędzie, odpowindającym
wszyst- i l og61nopols!ucJ, dla artystyczneJ no do pracy kierowmczej i wykona.w 1 racyJnego 1 bardzo eztctyczna- szanaszemu teatrowi.
1 Polski lud posiada przedeliteraturę
wysuwają „Polską
zewnętrzna
pols~ej. !JlUzyki narodowej, to. dość czej dla ~oszczególnych działów ~aeW ramach swej dzla!a~noiicl InstY-1 ;im swoją bardzo bogatą
tot zamierza byó rówme:l; opie ·uncm !• :lową -: _tę, jak~ określil ~ciąe- , ym1emc dwa nazwiska: Chopma i reg pow~znych sil .naukow~ch, Jp.k: .. · ~~t~ L_uclc "Ną" na <:zoło naszych
prof• .luhana Krzy11:anowsluego (lite- ,-···c·:IJkow o charakterze specjali centralą archiwalną dla wszyst- 11cz „pll'sn gminną • która, me dnt- „foniuszki.
kich prac dotycZĄcych sztuki ludo- !towana, lecz przeka:.>:ywana tradycyj Lecz musimy się streszczać, więc rahtra i obrzędy), prot. Adolfa Chy- ym.
St. Wo.,na - Gwiażdzióskl.
wej, z ktÓrej korzystać mogliby za· 1nie, słuchowo, z ust do ust, z pokole-l napomkniemy już tylko o oryginał- bińsklego (muzyka), dr. Romana'
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Myśli, które poprzedziły soe;alizm naukowp

. ''·wym rzony.
,, Utop1a
idealnych stosunków

społecznych

węgier·

ROKU 1946 nauczyciel
W
ski, Zygmunt Adam zgroma•
dzil kilkoro sierot wojennych i zor-

. CięZka, nieprzejrzana. mgła, zata~ia . ;vieże Westminsteru. Na
dziedzinc~ zamku królewskiego
werble biją głucho. Warta wprowadza skazańca. Ubrany czarno
kat czeka już na szafocie. Pod ciosem miecza pada mądra głowa
Tomasza Morusa, humanisty i
wielkiegG kanclerz;a Henryka Vlli,
kt(Jry, na szafocie końe.zy swą ka..
rierę doradcy i męża stanu.
Zapewne, to wydarzenie przeszłoby do historii bez echa i Tomasz Morus powiększyłby tylko
galerię skazańców des.J:>otycw.eg0<
króla, gdyby nie wielkie dzieło
myśli, które zostało w spadku po
dostojni.ku, a zarazem najoświe.ceńszym człowieku XVI wieku w
Anglii. ścięty za nieU2Iianie władzy koście'lnej króla - Morus ·albo
Thomas More napisał dzieło, którego dokładny tytuł po łacinie brzmi:
„De opitimo republicae statu deque
nova insula Utopia". Popularnie
dzieło to znane jest po naa;wą
„Utopia" i stąd wzięła się natlJWa
soojali.zmu utopijnego.

Jest to prawdziwa rzeczpospolita:ldział też konkr~ea dróg wałki, ,.k\r~ie socjalizmu utopijnego licz...
iSpólnota Judzka i dobro pubti.~. w rezultacie ldórtCb takie społe.. nych naśladowców. Campanella,
Ws~dzie bowiem ci, którey mówią ezeńJStwo mogłoby pewsiać. S)tołe- Andreac, Harrington, Vairasse,
o interesach ogółu, mają jedynie ozeństwo Morusa ltyło ode.rwaute Morelly, Cabet, autor podróży do
własną korzyść na uwadze, a tylko od ~o~ - wyma;1.W1ne. urojonej komUD.istycznej Ikarii W6eyscy oni precyzują wizję no..
RO.l.U.ANTYC~ BO.JE'NIA.
tam, gdzie nikt nie posiada prywat
wego społooreństwa.
I SZLACJBETNE MARZENIA
nej własności, wszyscy zajmują
Zanim powstał Babenfizm jaiko
Stąd. nazwa Morasowej wyspy
się przeważnie sprawami publicz...
nymi, bo inter~ osobisty jest rów. „Utopia" pr21Y5tosowana do wszy- rewolucja czynna, ~a.nip! przejawił
rojeń i się St. Simonizm i F<iurieryzm rów
idealistycznych
lli07ill.8iamy z do.brem ogółu. W in- 'skich
nych krajach, gdzie nikt nie jest fantazji, mających na ceiu wymy- nieź jako romantyzm socjalizm.u,
pewien, czy nie spadnie nań nędm ,ślenie idealnego typu. spoieczeń- zanim Oven na podstawach koopei głód - bez względu na rozmiary stwa. Soojatizm tego typu został ra<>,ji zaczął przeobrażać społeczeń
bogactwa narodowego - w ty~ .nazwany utopijnym i w my§l trak- stwo, za.nim romwinął się sOójalinn
krajach każdy jest zmuszony dba& tatu „Morusa'." i na odróżnienie od naukowy - pierwsze idee saeja1!o siebie i przy tym nie uwzględ- soc;jalizmu nowoczeSBego nauko- styGme mu!łiały wyrazić się w enw
wego, opartego o analizę kapitału cjonalny-Oh odruchach, w roman.
nia interesów społeczeństwa".
dziełaC'h Marxa i o nowoczesne tyaanyeh rojeniach i s:zł~etnym
Społeczeństwo l!IOCjalistycme ty_
•
maneniu.
pu Morusa nie istniało w •rzeczy_ ·ruchy robotnicze.
Grzegon Timofiejew
„tJtapia" Morusa znalazła w o.
wistości w w. XVI, Autor nie wi-----------------------------------------

KRAJ, KTóRY NIE IS'.fN~JE
Tomasz Morus _urodził się .47-0
lat temu w Londynie. ~ostał ś,c1ęty
~ roku 1?35: Jego dzia~aJnośc polityczna i P.1sarska prz~?adla .na
okres ro~k~1tu mon~rch11. C~J~Y
umys! widzi . n~ro?zmy kapitalL
z.mu l p::zew1duJe Jego zgubn_e ~
ludzkoSdl nastęP:'hva. A _Poruew~z
dda ""-"
l dzk
t
J~ in'i' IDa me po
na ura u
gdy bez protest~ urz~dzcmom gospodarczym, UJarzrma~ącym całe
~a;stwy. społeczi:e, paniewa~ po~-

W odległości 500 km. od bieguna południowego leży dziwny kraj,
gdzie ciemnojć jest mle«mio - 1'iała, gdzie bur.ze zamarza.ją w powie
trzu., a góry lodowe przybiera.ją
fanta.styeŁne kształty bajecznych,
zw.isających z nieba welonów Dokoła pa:nuje absolutna, głęboka cisza.
Statki, przebijające się przez
tamteasze zamarznięte kompletnie
wody to wyłączn'ie łamacze lodu.
Oczo~ załogi i ofi'eerów przedst1łl-

A

mają po 200 st6'p wysokości, a.
podstawa ich zajmu.je przestrmń
ok. 100 km. kw. Wiatr, wo<ra i
słoJloe wyrzeźbiły te masy lodu,
modelując w nich jakby pałace, kady
.
tedry i pa~o .
. Innym Jeszcze fenomener: zok_o~
lic anta.rk~y~ych są „zam r '.lJą
c~ nawałnice ·. Oceai;i, op~ywa;rący
Biegun 'Połudmowy, Jest Jednym z
h mó z na świe.w,~Ai„ • • •
r.
n.aJ"i"""'O:Jtlle~zyc.
~e, ałe gotuJe rue?oświadz~zo~
~lauoan .:masę ~e za.ws L pnyz
JemRYch . ruespodzi11;n~. . am.ac:
lodu _płynie, acZY":'1ś.c1e pierw~,

P"el rzyml

8

p.os cha benzyno a''

•
•
•
,. .
aje s• „A Franc'gl otkllWle we znaki

''

po wyzwoleniu Polski 1poł
K IEDY
kałem się z Wtykalskim, zdra-

dzał wyraźne zaaferow•Dle:
- Zawsze bylem ezczerym demo·
ll:ratl\, pan wie! Ale ło tak nagle
spadło, że człowiek nie wie, czego się
trzymać. A pan - po 16 órej stronie
barykady? Bo to panie dziejski, spra
wa niebezpieczna - ang,ażować się
za wcześnie Die wypada! Ja mam
czas, ja poczekam!.„

DOOpdierteojwrozmtycohwYdni!~~n~poot~~:~

Wtykalskiego znowu. Ubrany był bo
„ dyg
gat o. P od pach ą dźwi gał 0 k azał"'nitarską tekę, a może tylko - tekę

„inicjatywną".
- Kopę lat, kopę lat! - ględ7lił u·
ton przyjacielski.
dając
- Panu, widzę, poszło znakomicie,

b ł t j barykady
.
- a t a_k saę pan a e "
k
,
.
zauwazy!em.
. - Bo a było bac się czegok Ale ła
się raz zd~y:o~~~~mdo:a~i~czl ::..
:-d tę bary a ę niej !1edzę _. okra·
kl i:wcno na
·
em....
arłych
Um

O

tvlko dobrze
t

.

YŁEM dziś na pogrzebie Opychalsklego. Liczył lat 80 i umarł
z puejedzenia się.

B

ka

samoh1tach

~n:~o:::s t:::::.:~~=~~::::

;:!:y~:,U ;:;:'>ędzt;! "!i~tszo:;:.:;
mie.;sca.„ samolotami! Szeić Uł'Wfłk
eycb

międeyuaroclow~b pmidsię-

po ·ę1o się w poOgraniczenie p~ benzyny Jrikowała, że obeene przydziały ben rozmntemu s ~ ~nęuskfml
lotnlgrozi poważn"l71'TI; k"""aekwencjantl ·zyny WySfaareza.ją im zaledwie na - zorganl% . l'l komunika.cc~~ł."
czą dla wszys~h płelpzJ'ID6w, kł6
„ ~ .....u., zecbł4 ,posługiwać się łym środw źycin gospodarczym 1 ~muni- !5 dni w miesiącu.
Jednym z powodhw obecnego Idem lok6moejl. Prawdopodobnie
kacyjnym Francji. P~dsię~orbtwa tr~sp.ortowe,. d~reza:tące• braku benzyny__jest celowa polity- rzrbęc1Zie duża ilość"tur31stów l ab.o-. ~:itah pn~jimlb~
artyku~ow ZJ\YDolroiowyel\ do hal ka anglo-amerykańskich trustt'łw ".c'Of':r.!~ryki.r
tl ńlllill\ Y
ranc
.1<~~·~- w
•
L
paryslnch otrzymały zapt\Sy ben- af
dni Lic?W taksó k .n tewych, kt~re przez ogranaeze. ~)iaflmłow&ne ja'k na3nłzej, by zachę
we ' nie dostaw benzyny starają się c c Jak naJśzersze warstwy pobo~. a .
·
zyny !la
kursuJąeych ~ Pa~}'Złl, uleg,."a zna. wywrzeć presję na rząd francusk..fn)'dl do !'-orzystania z tego nowo•
, , c.elem uzyskania nowych przywiit- zesnego srodka k-0munikaejl.
cznemu ~gramczemu.
·
Pnydzia:~ be~ dla takso- jów gospodarczych.
DBI_ _ _ _ _ __
~ek_ w stol~cy s.padły z 3.600.000

b"orsłw lotniC:i;Y,

8

Tren g

Barykada

bYWających pośród nieb „dorosłych~'
osób uważanych jest po prostu za 11ły fachowe w różnych dziedzinach.

„zamarzające nawałnice''

r----~ K .d

wyidealizowane społeczeństwo cha to~ drogę P~~ll?'aJącym za rum htrow w. SM!rpruu u~.. roku do
statiom. RozbLJ8Jąc lód, tworzy 480.000 litr. w roku b1ez.
akt .ZUJ"e Morus·
Federacja małych i średnich za_
na morzu ob8zerne, czyste je'
ery .
r
SPOŁECZENSTWO „UTOPil" -ziora, w których pozostawia płyną- kładów komunikaeyjnych zakomu.
"Utopia jest jedynym społeczeń- 'cy sa nim statek, pe> uym rusza
stwem, zasługującym na to miano. sam dalej, ~ oczyś~iway dalszy

-Ml~
~~k~-' ~

dla nich rodzaj najpryml•
tywniejszego jaki moż:lla aobie wyo•
brazić internaiu w jednym z dawnych oboz6w jeńców. Niebawem P!ł
całym ltraju rozeszła się wieść, ie w
obozie w Hr.jdudhaza „dobrze się Ź:J•
je", i coraz więcej małych nowicjuszy z:i.częło przybywać pod opiekufl·
cze skrzydła Adama.
Dziś w obrebie dawnego oboz,a
przebywa 300 ·dzieci, które zyskal7
stopniowo lsiną autonomię. Same
twerz~ dla siebie prawa, a kilka ~

Miasto Dzieci posiada swe włam•
ustawodawsiwo; winnych WYkrocze•
niom „antypaństwowym" poddą;łe Ilię
różnym sankcjom, ale kara ciele.ana
nie istnieje w tej malej republloo.
Władza burmistrza apoczyWa w .-r
kach trzynastoletniego chłopca, ldóo.
ry ma do pomocy dw6ch sędziów wy
branych w tajnym głosownio. Kaide dziecko, które naruszy prawa
Miasta staje przed trybunałem, w
Jdorym fuaikcję prokuratora, 9'·
"dziów, adwokatów i ławnlk6w w~ii>
nują wyłą:czriłe dzieci.
Dzieci uczą się, jak wszy1cy Ich
·rówieśnicy, zaillleszkujący inne ml.as
'ta. Poza normalnym prograuiem
A dokoła niemal w oczach narar szkolnym w Mieście Dzieci obowiązu
odcinek drogi wró1;c1ć po okręt,
'który ma obowiązek prowadzić. - stają olbrzymie góry lC>Qowe, któ- je nauka Języka esperanto.
Otóż zdarza się niekiedy, te po po- rych ciężar wynosi ze 100'.000 ton
wrocie na dawne miejsce, nie za- i więcej. Piętrzą się i poruszają
staje już jezi rlta, ani statku., któ- miotane potęźnymi prądami pod•
ry odnajduje wreszcie szamocący wodr.ymi. Z nieba pada już nie
się bezsilnie w okowa.eh o.łbrzym:i<;h śnieg, ale olbrzymie kawały lodu.
ISKUP Lourdes wznieca oburze·
gór lodowyóh. Lamacz podp'Ywa. i .Morze pozostaje zupełnie spoko}
nie w całej swej diecezji, urząuwahria statek z niebezpi'eezeń- ne, nie ma kołysania fal, wszystko
dzając sobie często wycieczki na roS.twa, ałe ~asem c:kugi z tej sa odbywa się w przerażającej, mart- werze. Parafianie gorszą aię, ze Jego •
Eminencja użYWa tak cłemokrabcsmej flotylli zdążył jtd uwięznąć. wej ciszy.
1
neg~ 1posobu komurlikacji, lłle oio
wśród okowów lodowych.
czeka ich jeszcze Większa niei1po,

Góry lodowe i

n:ar~::n~dj!~
:ł~ sit,~~:a:r
j:;a!~~~c~~~J~c~ęp~~:~~:;~1 konturami
gór lodo'lfYch. Mnie~ze

- umys~ głęł??~ 0 prze~iduiący
0
szuk:i ~o~ ~JSCl~. W~ prze?brazerue swiata me m?zna opr~ć
~ysl
Je5ZCze o. ruch rob?tmczy,
pot:y~a Sl~ .si:znotmcz~, brrue W
krMauue roJ~n 1 dm~rłzew.a. ł fil
oorus pisze zie o na po y
zoficznie, na poły poetyckie, kt.ó.
re daje inicjatywę nowożytnym
ideom socjalistyem.ym. „Utopia"
oznacza właściwie
wyraz grecki
'
. .
kraJ meznany, wyma.rzony, leżący
nigdzie. Morus pod tą nazwą opisuje wymarzoną wyspę, na której
panują idealne prawidłowo urzlądzone stosunki polityczno-gospodarcze. Posłuchajmy, jak takie
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I »Tygodnia Robotnika«
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Według informacji z New Del- ~
8 r.
szczegóły w nr. 6 „Tygo nia Ro otn· a" J: 8.
hi korespondenta dziennika „Sta.
tesman", członkowie oDganizacji ~
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rezowslru i innych miastach.
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A ja pomyślałem: „De morWłs nil quo
nisi bene , więc - o żywych, Jak naj wybredne pomysły scenarzysty filmu
łaJOdzi świetna gra Charles'a Laugwięcej - i jak najgonej?.K·
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hton'a, który spośród wykonawców
wysuwa się stanowczo na czoło. Ba-,
W celu ustalenia kierunku i za_ srebrnym, ebonitowym lub w po.
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szyb staci ruroozki celuloidowej. Rówd 6 k ł tu
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n3.1ną ro1ę po a
.
.
OWIŁ ml ktoś, że psy, którym· z werwą I tak ożYWić. że staje się ~·ę~ wę r we P as g oraz
wkładają za ciasny namordnik, ona nieomal kreacją. Deanna Durbin koser wzr?stu tych IJ'.b, Mors~e nocześnie nalooy podać miejsce i
wbrew oczekiwaniom śpiewa bardzo Laboratonum Rybackie wznowiło datę złowienia oraz dokładny
szczekają drugim końcem!
Jest to nieprzyjemne - i w ogóle! mało, a.le gra poprawnie i jest tak w grudniu ub. r. znakowanie pła.. ad~s pocztowy znalazcy.
Ale zastanowiło mnie to w odniesie- Sl!,mo urocza, jak w przedwojennych «tug na Bałtyku .•w roku bieżącym
Za każdą rybę znaczoną znacz..
niu do ludzi, uprawiających pokątne filmach. Robe~t Cummings to typo-1 hędą znakowane również trocie i kiem polskim (P), względnie in.
my§lenie 1 1zeptaną propagandę. A wy amerykanskl amant: młody, 1forsze. MLR pro&i 0 dostarczenie nych państw !1LR w Gdyni wy_
już zwłaszcza te źle-wonne dowci- n?lysio~ny, . faj~ W zęba~h, ręce W OU Wprost względnie za pOŚred- płaca premię, ustaloną przez Mię
,
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'
puszki, których nikt nie pozwoliłby l · fSZem - Jako aktor mierny. Resz- :
sobie głośno opowiadać na rynku! t"l obsady, reżyseria i strona tech-1 •·ct~em kontrole.ów ry~ołowstwa, dzynaro dową Radę do Badań Mo...
Przecież ludziom nikł Die zakłada nic·r.na mm 1 st· Ją na. przeciętn:vm 1 -iłow10nych lub znaleZJonych. na rza w wysokości 5 koron duflSkich.
(Ż.) brzegu ryb opatrzonych znaczkiem
hollywoodzkim poziomie.
karańców.
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NOWY JORK. W „Białym Domu" Do 2 rundy rozgrywek zakwalifiw Waszyngtonie odbyło się losowa- kowały się automatycznie: Holandia,
nie tegorocznych rozgrywek w tur- Portugalia,.Norwegia, Brazylia, Czenieju tenisowym o puchar Davisa. chosłowacja, Belgia i Argentyna.
Czechosłowacją
Losowania dokonał min. spraw za- Państwa te będą grały w następują
garnicznych USA - Marshall. Przy cych zestawieniach1 Czechosłowacja
przedstawi- z Brazylią, Belgia z Argentyną. Hociągnieniu obecni byli
ciele dyplomatyczni państw uc:iest- landia z Portugalią, Norwegia ze
zwycięzcą spotkania Anglia - Indie.
niczących w turnieju.
W strefie amerykańskiej uczestniWyniki losowania:
Strefa europejska I runda: Anglia czą tylko 4 państwa. Australia grać
- Indie, Rumunia - Francja, Wę- będzie w I rundzie z Knbą a Meksy
gry - Austria, Hiszpania - Szwec- spotka się z Kanadą.
odbył się dziś start biegu narciri.r- towało 25 zawodniczek. Zwycięży ja, Szwajcaria Stany Zjednoc1mne wystąpią w tur
Pakistan, WłoWczorajsze wyniki z St. Moritz:
skiego na 50 km. Ten maraton nar ła, ja.k było do przewidzenia, mii- chy - Polska, Turcja - Jugosławia, nieju tylko raz. J,ako obrońca puchaciarski przyniósł sukcesy biega-- strzyni świata Barbara Scott, 19- Irlandia - Luxemburg, Egipt - ru rozegrają one mecz finałowy ze
HOKEJ
zwycięzcą finału międzystrefowego.
Dania.
letnia Kanadyjka.
czom szwedzkim.
N
Kanada - Czechosłowacja 0:0
a starcie stamęło 27 zawodiliSzwecja - Anglia 4:3 (l: 2 , l:l, 2:!1)
GESTAPOWCY NA OLll\IPIAUSA - Austria 13:2 (4:2, 4:0, 5:o) ków. Bieg ukończyło tylko 18. DZIE
Polska-Szwaje. 0:14 (0:8, 0:5, O:lJ· Pierwsze miejsce zajął Karlsson
Jak powiedzieliśmy na wstępie,
(Szwecja), pokrywając dystans w
czasie 3 ;47,48. Karlsson rozłożył St. Moritz żyje w większym stopNARCIARSTWO
wciąż
znakomicie siły, dając świadectwo niu skandalikami, niż samymi za.
Bieg na 50 km.
wielkiej rutyny. Przyszedł on na wodami P-o sensacyjnej kradzieży
WARSZAWA (SAP). Dyr. PUWF, w jego kompetencji młatwianie
1) Karlsson (Szwecja))·
historyc.znej flagi, dostarczycielem ini Kuchar oświadczył przedstawi- spraw między klubami a związkami.
metę zupełnie niezmęczony.
2) Erikson (Szwecja)
Na drugim miejscu znalazł się nowej rewelacji jest ekipa austria- cielowi Socjalistycznej Agencji Pra3* Vanine (Finlandia).
sowef, li zda.nie jego mecz bokserski
w czasie cka. Odkryto mianowicie, że zar Grochów - Warta powinien być po(Szwecja)
~riksson
JAZDA FIGUROWA PA~
3 ;52,20. Następne trzy miejsca ob- wodni.czka Heider była członkiem wtórzony w całości w Warszawie, a
1) Barbara Scott (Kanada).
ł
Gestapo w Norwegii. Heider zosta- więc na tym terenie na którym odr'ą
- - - - - - - - - - - - - - . . . : I sadzili Finowie.
~ ••
'
Swietny rezultat uzyskał Czech ła zdełiaskowana przez Norwegów był się po raz pierwszy. Na zapytaWARSZAWA. Austria zwróciła się
Cardal, zajmując ósme miejsce z jeszc~ w ub. roku i to właśnie na nie czy nada swej opinii decydujące
.zaw~ach narciarskich w St. Mo- znaczenie, dyr. Kuchar odpowiedział, do Polskiego Zw. Piłki Ręcznej z
w·olimpijskim turnieju czasem 4 ;14,34.
ritz. Mim.o to z największym sp<>- że pozostawia to na razie czynniko- propozycją rozegrania spotkania mi~
społecznemu. Z drugiej strony do dzypaństwowego w Polsce. W czasie
kojem przyjechała ponownie, aby wi
ACH, TA ODWILŻ !.„
hoke'.owym
wiadujemy się, iż odwołanie jakie gdy Austriacy będą jechać do SztokIgrzysw
udział
Dziś miały się odbyć 2 biegi dla tym razem wziąć
Po wczora,1szych spotkaniach hoskierował Grochów do Zw. Zw. Spor holmu na mecz ze Szwecją. Spotkakejowych tabelka mistrzostw przed- bobsleigh'ów 4-osobowych. W po- kach Olimpijski.eh.
towyCh odnośnie meczu z Wartą, na- nie powyższe nie dojdzie do skutku.
Podobnie sprawa przedstawia czelna magistratura naszego sportu gdy.Z PUWF odmówił udzielenia
łowie drugiego biegu musiano jedstawia się następująco:
•
.
k".... k
gier st. pkt. st. br. nak
się z zawodnikiem austriackim U!Q, • nie może rozstrzygnąć, gdyż nie leży swej zgody.
"""' urencJę przerwac ze
6 12:0 57:11
1. Szwajcaria
względu na uszkodzenie toru. Tra- terreinerem. Tego znów zdekonsp1'2. Czechosłowacja 6 11:1
59 : 5
sa bobsleigh'awa ma ok. 1.600 m. rowalli Jugosłowianie.
54:5
6 11:1
3. Kanada
Jugosłowianie i Norwedzy złoży
6 8:4 78:27 długości i biegnie w teren~e o ró7J..
4. USA
li w Międzynarodowym Związku
6 4:8 19:24 nicy poziomów - 130 m.
5. Szwecja
si~U~ów~e
Po pierwszym biegu pro-wadzi Narciarskim energiczne protesty,
6 4:8 22:35
6. Anglia
Dziś rozpoczynają się w Krakowie (Warszawa) - AZS (Warszawa);
6 4:10 27:84 Szwajcaria I - 1 ::!6,9 min. pr:zed 'Zaś poparli ich przedstawiciele Poł
'Z. Połs~
B 1 · ski, którzy stwierdzili, że przekro- finałowe rozgrywki o mistrzostwo godz. 18: HKS (Łódź) - Beskid (An171 ·
2:12 33:69 USA I
7
8. Austna
1
. - . : • m;n. oraz e gią
6 0:12 17:1231 .
9. Włochy
obie po 1 :17,3 m. c.zenia Austriaków dotyczą wsey- Polski w siatkówce żeńskiej. Termi- drychów).
i Norwegią I narz ustalony drogą losowani.a przed Niedziela, 8 lute~o: godz. 9: SKS
FederacjL
ST. MOR~, ~· ~- (O~~ł. _wŁ~. W drugim biegu startowało 8 z 12 stkieh członków
(Warszawa) - Beskid (Andrychów);
Sprawa :powyższa będzie przed- stawia się następująco:
Igrzys~a ~lrmp1JS~1e zb}izaJą się uczestniczących drużyn, wyniki ieh
Sobota, 'l lutego: godz. 17: SKS godz. 10: HKS (Łódź) - AZS
które
obrad,
specjalnych
miotem
ku .k~moowi. ~bliczn.ośc .z co;az nie zostały jednak uznane, a bieg
odbędą się w Pradze .. w c z e r w c u - - - - - - - - - - - - - - (Warszawa);
~eJ~ zamte:tesowa~i.e.ni s1e- będzie jutro powtórzony.
świata Ał~d(w~~~z~!~~d (Andrychów) '
r.
b.
star·
kobiet
figurowej
jeździe
W
U·
w1ęks~ą
r?Zgrywek'.
cizi przebieg
godz. 17: SKS (Warszawa) - HKS
wagę zwracaJąc na naJrozma1tsze
(Łódź).
ST. MORITZ, (ob. wł.).
LEPIEJ Pót.NO, Niż WCALE
skandaliki, na których brak nie mo
Zawody odbędą się na sali Woj.
Z wielkim zaTe rewelacyjne odkrycia świadPing_ vonq .
że się zresztą uskarżać.
interesowaniem Urzędu WF i PW (sala b. Sokoła).
czą, że V Zimowe Igrzyska OlimRanne wstawanie na mecze ho-1------.-..
Finały mistrzostw męskich w siatśledzono tu wal
pijskie dość dalekie są oli atmosfe(Łódź) zwycięzo
kejowe <nadal pam:je tu odwilż i
kę o ,Palmę p~er kówce odbędą się w dniach 21 i 22
ry, jaką w:y_marzył wielki twórca
mecze zaczynają s~ o 8 rano) nie
wszensłwa w je- bm. w Toruniu.
nowożytnycH Igrzysk - ś. p. bar.
Poznon 3:2
przyczynia si~ bynajmniej do podrździe figurowej - - - - - - - - - - - - - na łyżwach w
w druzynowych zawodach plng-pongo- Coubertin. Nigdy zapewne ten doniesienia atrakcyjności Igrzysk. Dziś rano rozegrano c.ztery spot- wych o mistrzostwo M.o.R.P. spotkanie broduszny staruszek nie przypus2J- · ko~urencji mę'd b d · ak ..__.....,:
·
ł ·
rozegrane między drużynami M. O. (Po~ ' rzos t wac h
• • udz·ał w m's
ire:auskieJ,
kania hokejowe. Najważniejsze z znań) - M. o. (L6dź) zakończyło się zwy cza, ze Jego 1 ea ę ZJ.e t
w konkurencji tej (jazda dowolna) wezm1e
ni.ch Czechosłowacja _ Kanada. po cięstwem mtl1cJant6w łódzkich w stosun) tośnie i brutalnie pogwałcona. Europy
~ecydowane z"!'Ycięstwo. odniósł łyż
zażartej walce za.kończył6 się wy- :t~~;iy";;1:1:s~=~J~~~~lnych gter przed Niestety - dopiero w czerwcu pa.- wiarz amerykansld - Richard ButWARSZA'ł.{A. Polski Zw. Piłki
nikiem bezbramkowym. Stany Zje Witkowski <Poznań)-Porczyńskl (L6dZ) mięć Jego zostanie odpowiednio u- ton.
•
b ·
t ·
N'
22·20 24·22
uzyskał zgodę Państw. URęcznej
dnoczone pokonały bez trudu Au- Go'styiisid (Poznań> - Jezierski (L6dź) czczona. ie wą PllllY ow1em, ze
rzędu Wych. Fizyczne/W na udział
późno - Międzynarodowa
' choć
strię, zaś Anglia uległa nieznacz- 21:1s, 21:11,
naszej reprezentacji w mistrzostOSllf OV'I
Gostyński (Poznań)-Porczyński (Lódź), Federacja Narciarska zajmie odnie SzwecJ·i.
•
•
•
.
20:22, 17 :21,
Europy w szczypi0miaku. Miwach
yuPA
sall"
W
elo
g"1edz
W
i
ziś
Witkowski ~Pozuań> - Jezierski (L6dź), powiedme stanowisko do oboJga d
O:l4 ZE SZWAJCARIĄ.!
m\I strzostwa te odbędą się w Paryżu
. 'ł
21
dniach maja i na pokońcowych
Y
1
Piłki
Związek
Okręgowy
Łódzki
.gestapo":'ców,
Jak był& do przewidzenia, Pol- ~\!~;xP;~;~jneJ, decydującej o zwy- ~e~askowany~
cięstwie łodzian - para Porczyski, Grzy· Jak l do Austriackiego Związku Ręcznej wyznaczył dalsze terminy ~zątku czerwca.
ska przegrała ze Szwajcatią. Dru- bowskl pokonała parę poznaliską Wit· Narciarskiego który wyznaczył rozgrywek o mistrzostwo Łodzi w
. .ad'
• h
• a polska wystąpiła w składzie kowskl, Gostyńsld w stosunktl 16:21, 21:11, ic
zyn
na 01Nllp1 ę.
21:16.
grach sportowych.
„
. .t
rezerwowym, a czołowi nasi zwwod
~ak _więc w sobotę, dnia 7.II spot• k"
k
się: o godz. 18 - YMCA II - .1 •
kaJą
nicy oglądali w tym czasie mecz
Zjednoczone w koszykówce męskiej. urUZJRą 0 rqgU f'OZ030S '9f0
Czechóów z Kanadyjczykami. Pow lokalu Klubu Sporw koszyk6wce
w niedzielę, dnia 8.II: godz. !O 11 W sobotę dnia 1 lutego
lacy ustępowali wyraźnie hokeiZ!ednoczone - TUR koszykowka
trze..
w
Jedynie
stom helweckim.
POZNAŃ. Mistrzem okręgu pozżeńska, godz. 11 - Zryw - ŁKS kotowego ZZK tddt1 Zacbodnia 57 odbqdzie sie
nańskiego ZRSS w piłce koszykowej
ciej tercji, gdy gospodarze mieli
szykówka żeńska.
W środę, dnia U.II: godz. 19.30 _ została drużyna HCP bijąc OM TUR
już zapewnione wysokie zwycię
'rUR II - AZS, koszykówka męska, Czarnków 26:23 (23:10).
stwo i zwolnili tempo gry, mecz
godz. 20.30 ŁKS - HKS, koszyków- Najlepszyrq graczem na boisku był
Czlonk6w i sympatyPoczątek 0 godz. ~1.
nabrał charakteru mniej więcej wy
Smoczyński (HCP). HCP reprezentoka męska.
równan.ej walki.
Zawody ~aczone powytszym wać będzie okręg poznański na ogólZARZrzAD"
..<
k uW
zaprasza
NARCIARSKl~IARATON
kalendarzykiem rozgcywane będą w nopolskich mistrwstwach ZRSS w
Z dwugodzinnym opóźnieniem!,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._._ _ _ _ _ _ _.... sali
Warszawie.
łódzkiej YMCA.

Bezbramkowy mecz Kanady z

Szwajcari~
przez
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WY$Oko
Polska
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Coraz mnie,sze zainteresowanie - coraz
większe
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Argenson, widząc, że wysiłki
Trybunału Ognistego nie odnoszą
skutków prosił króla o utworzenie
dla nowych zbrodniarzy specjalnego sądu, 0 jeszcze rozleglejszych
pełnomocnictwach. Król, przek0. nany że j1JŻ i tak za dużo dał
wład;y osławionemu Trybnałowi,
wstrząśnięty nadto okropnościami
niezliczonych egzekucji, spowodowanych wyrokami chciwego krwi
la Reo-nie, kategorycznie odmówił.
Uż;to wtedy innego sposobu, by
króla pozyskać dla .sprawy.
Na pokojach pani de Maintenon, gdzie król zwykł był zatrzymywać się po południu i gdzie nawet pracował nieraz z swymi ministrami do t)Ó~nej nocy. wręczono
mu utwór poetycki - w imieniu
narażonych 1a 'niebezpieczeństwo
kochanków, którzy skarżyli się, że
choć galanteria nakazuje im składać ukochanym bogate podarunki,
obecnie czynić to muszą z naraża-

niem życia. że jest za.szczytem i
rozkoszą przelać swą krew w rycerskiej walce o ukochaną, lecz
sprawa ma się inaczej, kiedy się
jest napadanym przez skrytobójczych zbirów, przeciw którym nie
sposób się uzbroić. Król Ludwik,
przewodnia
gwiazda
lśniąca
wszechmiłości i wszechgalanterii,
nięch raczy blaskiem swym roeproszyć noc i odsłonić czarną tajem.nicę, która się w niej kryje.
Boski bohater, który miażdży
swych nieprzyjaciół, dobędzie swego zwycięsko błyszczącego miecza
i jak Herkules Hydrę lernejską,
jak _Tezeusz Mii\otaura - zwalczy
groznego potwora, który wszystkich pozbawia rozkoszy, miłości,
a wszystkie uciechy sposępnia w
głęboką boleść i beznadziejną ża_

łobę„.
Choć sprawa była w zasadzie

poważna,

to nie mniej wiersz za_

wiera:ł sporo pomysłowych i

dow.

cipnych zwrotów oraz dobrze podjak ko:
patrzony~h obra~ów chankowie chyłkiem i krętymi
drogami zd~a.jący d? ~wych Ulrnchai;iych bac Slę . mus1eh, Jak trwoga JW: w z~rodku za~ijała. wszelką uciechę i smak m1łosneJ przygod~·- Jeżeli zw~my nadto, że
całosc kończyła się szumnym, pane~rykiem na cześć Ludwika XIV,
P~Jmiemy,. że król pmeczytał
wiersz z widoczny?l zadowoleniem.
Skończywszy, nie odrywając oczu
od arJrvsza, odwrócił się ku pani
de ~aintenon, przeczytał wiersz
raz _Je.szcze na . głos i za.pytał z
wdzięcznym uśmiechem, co sądzi o
życzeniach, narażonych na niebezpieczeństwa kochanków.
Pani Maintenon, zgodnie z właściwą jej powagą, zabarwioną obludną pobożnością, odpowiedziała,
że ?jne, zakazane drogi nie zasługuJą na szczególną ochronę, ale
straszliwe zbrodnie warte są specjalnych środków zaradczych, celem i~h ~ępienia.
Kroi me wydawał się SZC!lególnie
,zadowolony z tej chwiejnej odpowied~, złożył papier i jut chciał
wrócić do sekr.eta.rza stanu, kt6cy,

- Na świętego Dionizego, masz
rzuciwszy w bok okiem, spostrzegł .słuszność, mościa panno! Nie będą
obecność panny de Scudery, która środki trafiające na oślep winsie~a na. małym foteliku. ob?k n~ch i i;iewinnych ~łużyć h-u obroparu de Mamtenon. Podszedł więc nie tchorzostwu: mech sobie Ar~o ~ej; wdzięczny jego uśmiech, genson i la Regnie radzą jak poigraJący koło ust i na policzkach trafią!
zgasł już tymaza.sem, ale król prizy
*
wołał go znowu i stając tuż przed
.
.
starą panną, ro2'Ninął ponownie
pokoJ?wka Martiniere
Ki~dy
ę.rkusz i odezwał się miękko:
- Markiza nie chce nic wiedzieć o.powiadała n_azaJutrz swo,;eJ „pao sprawach naszych zakochanych ruence", co się zdarzyło w nocy i
panów i daje mi wymijającą od- wz:ęczała jej drżąc i ociągając się
powiedź 'tV sprawie tzw. zakaza.- taJ~mniczą szkatułkę, nie szczędzi_ ·
nych dróg. Lecz ciekawym zdania ~ Jaskrawyc~ _barw, w odmalowamu ~kropnosc1, od których trzępani o tej poetyckiej suplice?
Panna de Scudery podniosła się sła się cała stolica. Oboje z Bapna znak uszanowania ze swego fo_ tł'stą, który też stał blady w kątelu, przelotny rumieniec, jak od- c1e, mnąc w rękach z trwogi i zablask wieczornej zorzy oblał jej kł_opotania ~woją szlafmyc~ i ledstare, blade policzki, kiedy skłania_ wie zdolny do przemówienia sło
jąc ~ę lekko przed królem odpo- ~Il: żało~ym .gło~em n'.1 ":'szy):'.tkie
swiętośc1 zaklmah pamemrę, aby
wiedl!llała cieho:
- Kochanek, bojący się złodziei była możliwie ostrożna przy otwie_
.
Nie godny jeśt wcale miłości. ' raniu szkatułki.
.
..
,
d S d
p
Król, zdumiony rycerską treścią
anna e cu ery .. hzym~Jctc . 1
tych paru słów, które biły łokciowe tyrady wymyślnego wiersz-a ważąc w r~k~ ~amk~uętą t'.:Jem111.
kawalerów, zawołał z błyszczący-. cę, rzekła smieJąc s!ę:
(d . c. n. )
•
'
mi oczym_at

pracował w drugim pokoju, 'kiedy
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Dizg aw

Dzisiejszej nocy dyżurują apteki:
Bojarskiego (Przejazd 19), Cymera. (ul.
37), Epsztajne (Piotrkowa.ka
Nr 225), Niewiarowskiej (Zgierska 146),
Nasze sukcesy gospodarcze, zwła- w tych dniach z robotnikami łódzP~11vlukiewicza (Pomorska 12), Tra.wkows k!ej (Brzezi ńska 56>. Unieszowskiego (ul. szcza w różnych gałęziach przemy- klch Państwowych Zakładów PrzeD4browska 24 b).
słu, są wynikiem wysokiego stopnia mysłu Wełnianego nr 5, im. gen.
robotniczych. Swierczewskiego w siedzibie kola
uświadomienia mas
Robotnik polski wie, że praca jego partyjnego PPS przy ul. Wólczańł wydajność produkcyjna przemysłu sklej 219. Mówiliśmy o ludziach
są ściśle i nierozerwalnie związane przy warsztacie, o ideach, o planach
z głównymi wytycznymi polityki de- produkcyjnych, o dzisiejszym odsłoTF.ATR WOJSKA POLSKIEGO
· Bo- mokra.cji polskiej. Kraj nasz, odbu- nięciu sztandaru Koła PPS przy tej
· ?kgi·ogdoz ..19 operka narJodowsat '!'ni
guDsłza:sw
.
. lki m .rozma- f a b ryce. W ym1ana
ego d owu j ący s i ę z t a k Wie
eLa Gó·
ą
z muzy
~ e
z d a ń t oczyła s Ię
czyl1 Krakowiacy
„Cud mniemany
1
rale" w inscenizacji L. schlllel"a, ~no- , chem l entuzjazmem ze zmszczeń, podczas zwiedzania tej jednej z
wych dekoracjach t kostiumach w. Da· jest nastawiony na samodzielność go trzech łódzkich poważnych przędzalń
jest PZPW
sze'_Vsklego. W malowniczym widowisku , spodarczą I suwerenność polityczną. wełny czesankowej, Jaką
f b k
udział biorą: Miedzińska, Banacka, Kraw
czykówna, Rzucłlowsli;a Hryniewicka Jezell korzystac będzie z tak wiei- nr 5, dawniejsza znana a ry a konLaskowska, Hańcza, Bblkowsld, Sródka'.1 kich kredytów, jakie gwarantują . cernu francuskiego „Union Textil".
Szalawski, Szymański, ;szonert, Dejmak umowy gospodarcze, podpisane osta- ·Krążąc po salach fabrycznych, po1 .Radek oraz orkiestra Filharmonii Łódz- tnlo w Moskwie to dlatego
wielowar• • że po- śród obsługiwanych przez
'
pod batutą Wł. Raczkowskiego. Tań!tlej
moc ta przyczyni się do Jeszcze wię- sztatowców I licznych przodowników
ce układu J. HrynieWickiej.
kszego rozwoju naszego przemysłu, pracy, maszyn przędzalni wózkowej,
TEA'fB POWSZECHNY
a nie została uzależniona od jakich- czy skręcalni I przewJjalnl - myDziś o godz. 19.15 niestarzejąca się nigdy
komedia Al. Fredry „Damy 1 Huzary w kolwlek warunków polit~cznych. Na śleliśmy z przyjemnością o tym, jak
rezyserii Z. Modrzewskiej, z udziałem: pomoc europejską w stylu amery- odległe są te czasy, kiedy obcy kaplB. Bronowskiej. H. Puchniewskiej, M. kałtskim, z Jakiej korzystają kraje tal nabijał swe kasy ogniotrwałe
Kozierskiej, M. Seroczyńskiej, S. Domań t. zw. „bloku dolarowego" - Polska pracą tych maszyn I krwawym truskiej. M. Welanek, 11. Latosówny, F . żu nigdy nie zgodzi się.
dem polskiego robociarza. „Union
kowskiego, J, Pilarskiego, J. Warmińskie
Textil" budowało fabrykę jeszcze w
go, J . Kłosińskiego i L. Ordona. Dekora·
cje 1 kostiumy kompozycji :I. Rybkow- SAMI ZDOBYWAMY wszysTKO! 1895 r. Ponieważ maszyny dawno się
skiego.
Nam potrzebne q dewizy na 1:a- zamortyzowały:, francW!lcY kapitaliści
kup maszyn I surowców, ale te de· prowadzili politykę wyłącznie eksTl:ATB ,.LUTNIA"
wizy potrafimy sami zdobyć własną ploatacyjną, nie robiąc od lat żadPiotrkowska US
Codziennie o godJ. 19.111, ,,. n1.ed•te pracą. Naszymi dewizami są towary nych nowych Inwestycji w parku
I święta o godz. 15.30 1 19.15 „Nltouche"
\!ronił się
operetka w .( aktach. Przedsprzedaż bl1e_ przez nas produkowane i w formie maszynowym. Robotnik
lów w Związku Plastyków ul. Plotrkow- wYMiany eksportowane zagranicę.I przed uciskiem - stra.tkaniL
ek& 102. W niedziele I 6wi-ota w Jta&e te. Robotnik polski nie szczędził sił, aby
a tru od godz. 11.
GO!PODAB.ZB ,;TEXTILpracą swą dołożyć cegiełkę do gmaDla świata pracy liO proc. :znlild w dni
UNfONU"
powszednie, w niedzielę na popołudniów chn nowej Polski demokratycznej,
Dziś jest w murach tej fabryki
Polski, która Jest czynnikiem pokokę.
jowym hamującym zapędy podżega- współgospodarzem, współtwórcą do·
TEATR KAMERALNY DOMU ZOt.NIE- czy wojennych, do Polski .planowej brobytu Polski. Po wojnie przejęto
RZA, ul. Daszyflskle~o Jł
premiera komedii gospodarki, dążącej do poprawy by- fabrykę w stanie ogromnie zdekomDziś, o godz. 19.15
pletowanym. Niemcy wywieźli wiele
Moliere'a „SZKOŁA ZON" w reżyserii tu warstw pracujących.
Bohdana Korzniowskiego, w dekoracjach
O sprawach tych rozmawialiśmy urządzeń, :i:dewastowall serce fabryi kostiumach Teresy Roszkowskiej. Rolę
(Wólczańska

I .

-

·

~~~i~:~~;~~~€ Kobieta woolskim ru1hu so1ialistu1znum

tarski, Adam Mikołajewski, Tadeusz
" ukaz ała
.
Schmidt.
(W) Nakładetn „ Wiedzy
Kasa czynna od ll·eJ do 13-el t od 15-ej
się ndew.lelka b.t'<>szura, zawierająca
·
tel. m-02.
zarys udziału kobiet w polskim ruTEATR ,SYRENA" Traugutta l
napisana tuż
Dziś i codziennie o godz. 19.30 program chu socjalistycznym,
satyry politycznej p. t. „ WGLĄD w przed wojną przez Adama Próch„SY- nika. Książeczka z.apełn,i lukę, istnile
RZĄD" z udziałem całego zespołu
RENY" w próbach „Ambasador" pióra Z. jącą na tym odcinku wydawnictw
Gozdawy i W. Stępnia.
Kasa czynna od godz. 10-13 1 od 18 z życia Partili.
tel. 272-70.
W pierwszym okresie, gdy Istniał
Komitet Zagraniczny PPS„ który
m1ał niewątpliwie duro czasu na pro
wa.dzenri.e zapisków h~storycznych ,
codzienną
będąc poc:hłO!Ilięty
0Tgan:Lza.cy3'ną,
pracą agtiacyjną i

nJfJe

co było udziałem towarzym:ów w
kraju _ zagranką zbierane były
notatki 0 działalności, wspo.mnienda
A111uA - u1 . Marn:.ał'-a st.iii ·"' 1
16,30, 18,30, 20,30, przyjeżdża.J"ących z kraJ·u przymu·
„Podejrzenie'• niedziele
~l·grantów 1-.. materiały
lei j M0 ie!" 1• 30 sowych """"
K 61
l J 14,30.
"'
'·"'
"•
~
e
r ews 14,80.
egoniedziele
„„ywa20.so.
18,SO,
BAŁTYK - ul. Narutowicza 20:
111
6
•
„NiepotrzebnJ.
16, 18, "11. 13,30, odejś
21. niedz. mogą
1a,30,
.BAJKA - ul. Franc1szkańska· 31:
- „Rywal Jego Kl'ólewsklej Mości" 16,30, 18,30, 20,30: niedz. lł.30 .
SOBOTA, 'I LUTEGO 1948 r.
GDYNIA - ul. Daszyńsk i ego 2:
„Jasne Łany" - 17, 19, 21, nledzie· 12.03 Wie.d. połudn. , 12.15 Muzyka, 12.20
„Z m.lrkrofonem po kraju" , 12.so Koncert
le 15.
rozrywkowy. 14.00 Muzyka taneczna, 14.36
MUZA - Ruda Pabtantcka:
Sekstet D.dur op. 110,
„G<>spoda Swiąteczna" - 18, :IO, nie- Mendelssohn 16.00 Aud~ja dle. d'Zieci, 16.15 Melodie
dziele 1a, 1a, 20.
11
243
10

;;;;..R--A 1>-- --e-. _

OS~IAP~~~d~ -;-e~~nfu ~~~~~k~e. :

,,

Str. 7

KURIER POPULARm

·
_.... -·' -terystyki
,.,_; · · PPS , OMZ uuar<:tll\,
z ""-'eJOW
działaczy, Ql)lisy warunków ich pracy, osiągnięć i prześlooowań. W ła
tach 1907-8 Aleksander Malinow·
ski i Leon Wasilewski podjęli pracę
zblera.nia „Materiałów do Htst.orii
PPS". Zaipewne w archiwach party)'nych, oca.Iałych o~ zagłady hitlerowskiej, tu i ówd.Zte, w mbliot.e·
kach publicznych, znaj.dują się takie lub inne mteriały. Dobrze było
by. by ktoś, mchęcony br.oszu.rą
Próchnika, podjął dalej trud napi·
sarnia obszamiejszego zarysu, da.ją
cego dokładny obraz dziJaiłalnośc.i,
kobiet w PPS i w tworzonych przez
Partię dinstytuc)ach. gdyż, jak pis~e
w p rzedmowie tow. Dorota Kłuszyn,.,_,_ k o.
UULA<ł
ska: ,,W tym półwieczu
biet w PPS był poważny, n i !'!Żastąpiony... N ie była to akcja 'ednostek,
jak to miało miejsce w zaraniu dziejów PPS, ale już zorganizowanych,
świadomych mas kobiet-soc3•alls:;ek".

ki - maszynę parową. Jeszcze w ni - daje jak na jlepsze owoce. tto•
styczniu 1945 r. robotnicy stanęli botnlcy PRZECHODZĄ NA OBSŁU
pod wodzą swego obecnego dyrekto- GĘ WIĘKSZEJ LICZBY WARSZra tow. Zygmunta Kobusa, do odbu- TATÓW, w takich działach jak prze•
dowy zakładów. Stopniowo maszyny wijalnia i skręcalnia. Zaint eresowapuszczane zostały w ruch. Dziś za- nie jest ogromne, zwłaszcza, że pod·
kłady pracują na dwie, a czasem na.I noszą się efektywne zarnbki przodotrzy zmiany. W roku 1947, już 30 Ii- wników pracy od 25 proc. wzwyż.
Przoduje w wyścigu pracy ,.stara
stopada, PZPW nr 5 wykonały plan
.
K OTLICKI, czy
roczny z nadwyżką. Dzięki umiejęt- gwardia", robo t mcy
nie zorganizowanemu ruchowi współ 70-letnl KŁYS BOLESŁAW, od dziezawodnictwa pracy, w roku tym siątek lat zatrudnieni w tej saml'j
wYProdukowano 637.511 kg przędzy fabryce, ale - rozumie się - że mło
czesankowej, t. J. 106 PROC. PLANU. dzież ztiwsze ich zdystansuje jeśli
Interesujące jest porównanie z po- chodzi o procent wykonanych norm.
przednimi łatami. W r. 1946 produk- A rezultaty są imponujące. Blisko 30
cja wyniosła 451.208 kg, zaś w r. rekordzistów odznaczono za osiąg·
1945 - 178.842 kg. Widzimy z tego, nięcie 150 i nawet 160 proc. dzienże w ostatnim roku wydajność fa- nych norm. W 1947 r. PZPW nr 5
bryki wzrosła prawie czterokrotnie. otrzymała I miejsce w wyścigu pracy na terenie całego przemysłu welolanego.
EKSPORT ZAGRANICą
Fakt ten nabiera specjalnej wyDLA WYGODY KOLEKTYWU
mowy, jeśli sobie uprzytomnić, że
Pracuje tam ogółem 1200 robotnlcała produkcja PZPW nr ł Im. gen.
Swierczewsklego nastawiona Jest na ków I robotnic. Kierownictwo zaltlaeksport. Wytwarza Ilię tu bowiem dów czyni wiele starań, aby warnnwysokogatunkową przędzę czesanko· kl pracy były lepsze, aby kolektyw
wą, która Idzie do Jugosławii, Buł· był zadowolony. z dumą opowladq,ł
garll, a naweł do Anglii; do kraju o mi jeden starszy robotnik o tym, te
wysoko rozwiniętym przemyśle ma- czyta już ,,samodzielnie" gazety l na
nttfakturowym. Część przędzy prze- wet pisze. Uczęszcza, Jak się okazu8f lana jesł do krajowych, bielskich je, na kursy dla analfabetów. Teraz
l łódzkłcłJ tkalni, gdzie przerabiana częściej pokazuje się w świetlicy, w
jest na szlachetne tkaniny wełniane, której odbywają się od czasu do cnt. zw. kamgarny. Słusznie jeden z ro su występy zespołu artystycznego ro
botnlków czesalni powiedział: ;;My botnlczego, chóru, gdzie są pisma I
ilustracje.
t u fabrykujemy dewizy!"
Przy fabryce czynne są tanie w:trWiedz!\ o tym wszyscy ł na Innych
oddziałach fabryki, w farbiarni, przę sztaty szewskie, krawieckie dla robodzalni, pralni ltd. itd. Robi się wszy- tnlków. Fryzjer goli za Jedne" 10 z.I,
stko, aby nie było przerwy w pracy, a strzyże za 20.
Koło pepesowskie, na czele l(tórenawet jeśli brak igieł. Zresztą z surowcaml I zaopatrzeniem nie ma klo go stoi tow. Henryk Płóciennik prapotn, gdyż śmiało powiedzieć moż- cnje w oparciu o szereg aktywistów,
na, że zakłady te są faworyzowane jak tow. Roszczyka (przewodniczący
pod tym względem. Stale stosowany rady zakładowej), Cyranowskiego,
jest system t. zw. remontów profi- Kasprzaka., Machalskiego, Masłow
laktycznych. Dzięki temu produkcja skiego i wielu innych, którzy ofiarjest pod względem Jakościowym co- nie prowadzą akcję propagandowosą wzo•
polityczną, a jednocześnie
raz lepsza, szlachetniejsza.
rem .ludzi pracowitych, oddanych interesom swojej fabryki, swego kraWYSCIG PRACY
System współzawodnictwa na ni- ju, socjalizmu i Narodu.
ciarni, w sortowni, czy na przędza.ISTEFAN GELAS

55 osób siedzi za s ekulację
Kontrakcjo

włodz

przeciw próbom podbicia cen

(t) W początkach styczni.a 1948 r.
na teren!~ Ł<ldzi. a.Ma się zauważyć
p_ewnego ro~ju „akc~a" el~mentów spekulacyJnYch, które wlłowa.
ik wśród spo ł eczen·
.
ły wywołac pan ę
stwa w zwńązku ze zwyżką taryfy
kolejowej, pocztowej oraz pod.nieren na benzynę, jakd rówsieniem
i
n eż w związku z pneprowa zanymi remanentami towarów w skle-
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pach na zako1iczenle starego roku.
1.Judność poczęła masowo wykupo·
wać zapałki, sól, cukier, jak by tych
artykułów miało zabralmąć! W nie
· kru
licznych wypadkach brakło cu
cry zapałek,
. lecz trwało to kilka godzi.n, bow'lem sklepy nie mogły naz zaopatrywaniem tosię. T.11ddążyć
ność przeko--'~ ...;„ •
„......... =-., z.e :waru n•'e
brakuje, a spekulanci srogo siĘ' za-

wiedli.

jal
D "ękl cz jnoś · K 1aji S
pec om
CJ
u
Zl
nej sytuac)'a 2l05tała szybko opanoWalila, tak na teren.iie Łodzi jak d
województwa. Okazało się, że zwyż
I
benz
k

~:~et~ro ·st~c~o!~~a~f;c~zt:~ri ~~ budować będzie Centralo Tekstylno i Zgromadzenie Kupców n~ c~fy lrolej::i~j ~ ~~~~.!,!j
I

nie ma WIJływu na zaaprowidowa.
,
.
.
„Przy sobocie po robocie", 18.15 Muzyka
POLONlA - ut. Piotrkowska 67:
. ez.n.~ od trwa)ących st.a· wersytetn Łódzkiego. która, w stylu nie ludności. Ceny utrzymu)·a ..~ ;„ na
Wieczna Ewa" - 15 17 19 21 nledz. rozrywkowa, 18.45 Powieść ra.d!owa., 19.00• (t). Nie.zal
• • '<
b dzk d pro
dosto
h b do l
„z zaga.dnte!'t ~wi11-ta pracy" , 19.16 Lekcja
' ' ' '
f święta 13.
na:wot
. dotychczasowym pozJ!om.ie
O
ę
SOwaM
PRZEDWIOSNIE - „Skarb Tarzana'' - joey'ka ~Y.• &kHlgo . ,19.30 Popularny kan- ran O ooyWlenle ruc U U W ane- ~wym
pocz. seansów 17, 19, 21, w niedziele cert moruu.szkowski, 20.00 Dzien nik, 20.50 go w Łodzi w nowym sezonie i od Jekt.owanego_ gmachu Teatru Naro- daje &i~ spostrzec zniżka na niP.Pog. sport. 21 .00 Koncert Artystów Cze- prac przygotowawczych do zakty- dowego, ma.1ącego stanąć na tym które artykuły pierwszej potrzeby.
1 święta 15
Delegatura Komisji Specjalnej w
d gi.001°Mi;~~ ;f~!~~d22 ~~u~o;ict~i1;~ wizowania, względnie założeni.a no· s~ym placu. B~do~. fundam~1\0BOTNIK ..: u!; Kllltlsktego ,.,.,
„As wywiadu - 17, 19, 21, w n1e "-· r.zdt, 23.00 Ostatnie wiadomości . 23 .20 Mu. wych spółdzielni budowlano-miesz- t?w tego ~:tru rowmez :rorzpoc:z;n1e Łodzi wspólnie ze społe czną Komt15
I
K
gdyż władze dy· j
rozpoomie sn„ na wiosnę
zyk& tanerzna, 23.55 Wiad. 7 ostat. chwi- kaniowych, na wlosn"'
1 święta ·
ontro i Cen przeprow:idziła
s ą
'
.
"
"
li, 24 _00 Koncert fyczeti, o.so Muzyka ta..
BEL - ul. Legl?,nów 2/ł:
kontrolnych.
się w naszym mieście budowa sze· sponUJą na ten cel. kredytem prze- 6 masowych akc)'i
- pocz. 1'1, 11„ 21, g,6CZlla.
„Podejrzenie
w akcjach brało udział 193 osoby.
regu nowych obiektów, zaplanowa- krawającym 20 m~1Lon.ów zł.
nledz. 1s.
•
..i~
li'czą .,....
·
· · d 0 kom pe ·-'"'
ROMA - ul Rzgowska Sł:
po wy- Skontrolowano 509 sklepów spo•J„„ ze
z -....
Ogolnie
i zgłoszonyeh JUZ
ny""'
„NleuchwYtny Smith" _ J)OCZlltek
tentnych czynników przez szereg budowaniu sze:regu nowych domów iywczyoh i przemysłowych oraz 234
~f)~
11eansów 17, 19, 21, w n\edB. t tlvlo
dla przemysłu d. iinstytuc)'i, zwolni przedsiębiorstwa usługowe. Sporząorganizacji.
.
ta 16.
572 protoko'ły karne'
Między lrulymi zatwierdzone ro· Slię cała masa miesZklań w domach, drono O"'Ółem
~
ut. Rzgowska!:
ltEKORD
""
'.Pl~
- godz. 16,30, tl,30,
.. Znak -Zorro"
stały plany bud.owy gmachu, prze- które przez ~e te były zaj· przeważnie za pobieranie wyższych
'· .
.
~ 20.ao. niedziele lUO.
. cen, oraz ni eposiadanie oenni!ków.
DZIS, w SOBOTĘ DNIA 7 b. m. i dło.ione przez. Cent~alę Tekstylną. mowane. dla bl'u!r.
123:
STvr.<>wv - ul. Kllltlsktego 30
401 oso' b , na
Grz.ywna11·1
Na wiosn„" kontynuowana b""'~'e
ri~• w tym roku
- 15 · · 18• 20 •10 • o rodz. 18 odbędzie się zebrro.nie l B u d o\va ć t a.k ze b ę-+=e
zbrodni"
„!'i'a
"'""'L·
·' · •·•--~:ano
~
18, 20.30.
13, 1s.so.
nledz.tropie
członków dzielnicy PPS im. M. Bar- Zgromadzeme Kup~ów m. Łodi?. ta:lcie odbudowa wielu zniszczonych łączną sumę 9.919.000 r.ł. a poza tytn
sw1T - Bałucki Rynek a:
skierowano do obozu pracy 55 osób.
,3o, 20,30, llcklego ul. Tymienieckiego 5, Rcfe- i Na Pla cu Dąbrowskiego roZIJOcznie domów na Bałutach.
„szcz~śllwa 13•• - 16,30,
rat sprawozdawczy z 27 Kongresu ' się budowa kliniki lekarsk iej UniTA ~~e~zi~l\~4,S~ienkiewtcza to:
„Noc grudniowa"' - 17.0D, 19.0o, :n.oo, PPS wygłosi tow. St. Kowalski.
niedziele llil,
WlSt.A - ut OA~'lyj\Sklego I:
DZIELNICA NOWE ZŁOTNO PPS
„Mężczyzna w jej życiu" - 15, 17, 18,
(ul. Płatowcowa 7) zwolnje na sobo21, nledz. l św. 13.
W niedzielę dn. 8.II.48 r. odbędzie
WLOl<NJARZ - ul zawadzka 18'
tę, dnia 7 b. m. godz. 18 ogólne zesię d~lszy c!ąg wykładów .k!.!rsu
~mpy
t~sna
i~
~~
„Wieczna Ewa" 15,30, 17,30, 19,30, 21,30; branie członków.
m arks1stowsk1ego dla nauczycieli P.
•
•
ntedz. 13.30.
WDJ,NOSC - ul. Naplórkowsk1egó 16:
Mi~szkańcy Łodzit zapewne byli poczęty przez wyd.zlał plantacji miej P S. i P. P. R. w lokalu przy ulicy
W NmDZIELĘ DNIA 8 b. m. 0 go„Symfonia Pastoralna" - 16,30, 18,30, dzinie
10 odbędzie się w lokalu dziel- zdziwieni, gdy na Placu 9 Maja ski.eh jako konieczność przy prze- Sienkiewicza Nr 49.
20,30, niedziele 14,30.
nicy Fabrycznej PPS ul. Wigury 4/6 i przedłuże~u ul 6 .Sle~ aż do PI:owadzainiu el~jl! ulilC w 1 Tow. Sołtan będzie omawiał hlsto?.:ACRR'l'A - Ul Zgierska 28:
1
„Kulisy Wielkiej Rewii" - 17. 19.
torów koleJo:"Yeh, ZJaWJło . się pew- teJ dzielnicy, gdyz gęst.o ro~ące ;ę i rozwój marksizmu. Obecność
zebranie członków koła PPS przy
'l'E<'ZA - Piotrkowska 108:
n ego ~nlia k 1!kunastu ludzd z topo· drzewa nie pozwalały na Uffilesz- V"?:ystkich uczestników kursu oboMichalak.
H.
tow.
Ref.
3.
Nr
W.
P.
Z
„Na tropie zbrodni'" - 15, 17, 19, 21.
ram i 1 zac:ęh wyrąb~ć s~re .to- czenle potrzebnych_ słupów elek~ v· -izkowa. Początek wykładów 0 goniedziele 13.
dZJelrucy „ tryczny~h. ~ d_rugie drzewo 1!1us1 c' '1ie 9 rano.
W NIEDZIELĘ DNIA Il b. m. o go- pole, I"?snące w ~e)
dzinic 10 rano odbędzie s ę zebranie Wspomm.ana czQść m l'asta była rze- paść ofiarą S!ekiery na korzyśc uczywiści.e, gęsto zadrzewiona, ale.„ Ż~'tecz;noścl ?ubliczne)' Ogółem wyczłonków Koła PPS przy PZPW Nr
im. L. Waryńskiego (ul. Wólczańska pr?=Yzna•Ją ch_yba wszys<:y, jedl'.ocze- cięte z;:is:ame 100 drze:v. ale... na
215). Referat sprawozdawczy z 27l śnile pozb&\V10lla była zupełnie o- tym mieJscu zabłysną Jasne lampy
Zarządu Mie~sk;
elektryczne.
w dniu Imienin szan . Tow. Kłuszyń- Konwresu PPS wygłosi tow wicepre- świetlenia.
st a ł roz
eh
b I · t.~l
'
"
skiej Doroty złożono bezimiennie na $zko
ZIO
owy
Zarząd Sekcji Emerytów przy Zw.
""J:"V
ei
a
Wyrą
Ajnenklel.
E.
7.ydent
I
łę pnrtyJną PPS zł. 150.
7:aw. Prac. Sam. Teryt. i Użyt. Publ.
.
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Oddział I w Łodzi zawiadamia, że
talony na węgiel będą wydawane w
dniach 9, 10 i 11 lutego br. w godz.
_ „d 10 do 12, w loka lu .związkowym,
_._ •1zy ul. Wólczańskiej Nr 5.

a

0

Topole skazane
l no
.
Pl 9 Mr

· Q. f. I A R Y Il

>>WIEDZA<<

zab1

ścięcie
Ik
e e tryczn e

P.I
l
Ii

7

Kursy dla nauczycieli

Uwaga-Emeryci

epo

krzewi socja !styczną .kulturę

„-

I

Str. 8

KURIER POPULARNY

..•

Szeroki wachlarz Pro dukCJI I~
zakłat.ów

;;.najdujących s· ę

Przegląd osiągnięć wydziału

produkcjj „Społem" w r. 1947 wykazuje znaczny ~ego rozwóJ. Wydział wy
konał plan produkcyjny w 116 proc.
"'
· kt'oryeh
dz;-ł
.
vv
me
·
""'ach pro d u k CJa
przekroczyła plan bardzo poważnie
np. w dziale
cukierniczym
273,5 proc. Jąf;li niektóre przemysły
niespożywcze nie wykonały w całości planu, to J'edynie z braku potrzebnych surowców (np. tłus=ów
do wyrobu mydła).
W z.nacznej większości fabryki,
pozostające pod zarządem „Społem"
były zakładami rentownymi, co pozwolilo obniżyć ceny na wytwarzane przez nie artykuły. Obroty Wydziału Produkcji
w porównaniu z
r. 46 wyniosły 262 proc. Na po<lkreślenie zasługuje fakt, że ogólna produkcja fabryk siP.Qłemowski<!h,' działu spożywczego stanowi
czwartą
część prod.ukc)'i państwowego prremysłu spożywczego. Cyfrowo ok.reślia ją l!iczba 35.776 ton towarów
(ok. 90 pociągów towarowych). War
tość pieniężna - 4,5 miliatrda zł po
cenach faibrycznych. Zakłady przemyshi niespożywczego wyprod.ukowały m. in. 1.792 tony artykułów
chemtcznych.
Ogółem pod zarządem
„Społem"
pozosł:ade 85 rz.akJiadów. Więlmrość

żywczych reprezentują

I

. . . ~. . . . . . . . . „O
. . . . . .SA"
. . . . . . . . . ., . . . . . . . . . .ZACHODNIA
. . . . . . . . . . . . . . . . "''"""""''~
. 43 . . . . ._......Telefon
"'„~.................."'"..:'1
r~. TEATR
J.t0-09 ~
OSTATNIE DNI!
DZIS o godz, 19.3~
0°STATNIE DNI!

~

I
~

r.:

~

I

i

11

· udział

"W I E L K I ME CZ

b iorii: H.

Grossówna, A. Dymsza,

J.

P_ichelski,

H.

Brzezińska,

mvAGA! We wtorek dn. 10 lutego br. p RE :\I IE RA

I

2

Plqtkl

l'ABBYKA OID'lMICZNA ,,STEROL I N'' ·

terrakot.owe,

pod

Plqtkl

Codziennie, a w

niedzielę

okładdno.wy

'v

świata

pracy

CENTRALA

składu

I

ZBYTU

PRZEMYSŁU m.N.ERALNEG-0
w LODZI, ul. Killtisldego Nr '70.
Tel. 101-'72, 12'7-82.

1.--------------':I

P.AlQ"STWOWA Wl"TWORNIA I
PAPIEROW WART090IOWYCH
L o D :t, ul. Dowborczyków 'N r 18

OGŁASZA

lokalu na

I

stale, bądź· tylko na parę godzin
willeczorowych.

.t:

żelazne bunkrowe (oka.zja!).

PIEE~~

.........,.

PRlmJT.ARO Nll!JOGR.A.NICZONY

na R.EMONT AUTOMATU DRUKARSilllEGO (OFSSETU)
Nr. inw• .I w Fa.br. „Kartonaży'' w LO<mli przy ul. !flrGID.skiego Nr. 52.

sza.motowe

(PAP)

~

ZJEDNOCZENIE PRZEL'llYSLU APARATOW ELEKTRYCZNYCH
w ŁODZI, ul. J>M>trkowska Nr. 111,

poleca.
wagon.owo l ze

TEL. 107-25

składu

I

CENTRALA
ZBYTU
PRZEMYSLU MINERALNEGO

INżYNIEROW

ul.

brykach (w

OGŁOSZENIA

DROBNE

--------

Da~zyńsklegQ ~1

0•

z

Oi.,.fi

~•fił'tł~O

KSAW'F.R\

neryczne,

i
II
~

Wystawy

f,. oc

~

1

1948 r. o godz,linie i2

I

otwarcie

.~

art. mol. CVBISA JANA

Galeria otwarta codziennie od godz. 10-13 i od 15-18, w nie
dziele i święta od lG-18.
·
(PAP 199)

~

I
~

..................'"....."'"...................,.,_................."'-........................................................, ............, ........................""....."'""'"...............,

-------------------------------"T·
CENI" OGLOSZE 1ł/ ·~------~
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powyte1 800 mm
1„kq<·le
<>O 201

oo

1\1 rum

.

n oo ta

,o

mm
oa L2l do :!UO mm
oo 201 <10 aou mm
powy1,el 300 mm

„krolog:I
110

llJ

oa n

oa
oo

mm , , •

<10 120 mm
121 do llOli mm
WJ <10 800 mm

oowyte.1 auo mm

1i:-ło11zł'nl11

flrohne

łl

.. .
.. .• .•• ••• ... ..•• •• • •• ... ..
.•..• .
. • • • . • • • • ••
. .
. .. .• •• .. .• ••• .. . u

ill> za l
60 ze l
zł
10 Z8 1
Zł
Ili llO za 1
zł l20 Ul I
Zł

I

ł

ł

ł

I
I

I

ł

I

I

&i za l
Zł
zl li> m'I
il tUO za l
zł 140 za 1

I

ł

I

I

• , ,

• ~ 1
• 1 ,

I

mm szpalt)

mm

szpalty
mm szpalty
mm szpalt)
mm szpalt;

mm

,

,

• • , , ,

1

•

zł

eł

zł

~zpalt)

mm szpalt)
mm ,;zpalt)
mm szpalt)

160 z.a l mm szpalt)

• , , si :IO za 1 mm
•

szpalt).

W za l mm szpatt:11
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zł EB wyraz. poszukiwanie pracy lfl tł za wYJ'SZ.
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(P • .... 3115)
.n.r_ _ _....._ _ •

skórne, płciowe 1.aburzenla
<1ruga - •l"dma wleczo

Południowa 26.

Telefon 123-02.

P.AlQ"STWOWE
ZAKLA.OY

1~11-

rem.

PRZEMYSŁU BAWE~EGO
poszukują:

.Różne
ZARZĄD Spółdzielni Rolniczo - Handlo1
wej „Rolnik" w Szadku składa Powiato· 1
wej Komendzie ł,11.0. w Sieradzu podz1ę-1
kowanie za sprawne wykrycie bandy rabunkowej z bronią.
198
1

SKRADZIONO k~nla ·-ze stajni Nr. rej. :

1114, wtaść. Kobza Stefan, Kopernika ::

4

Nau\ca i wychowanie '
KURSY Centralnego

Związku

Nr. Zl

w LODZI, ul. Wodna Nr. 23

• li MIKOl l\J BORNSTEIN
~horob.)
obtece. ul. Traugutta Ił. Ul p. powrócił.

~

na.siąpi

altła

oOKToR-REICeE-B--:-;p~CJalt~·

~

I

chemicznych.

dać należy

nowoczesna protetyka M:bOW
Gdatl911:&,
26-a !róg ZawadzkieJI. tel tlltl·OO •

r-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l
I DYRE;KCJA l\UEJSK.IEJ GALERII SZTUK PLASTYCZNYCH I
WLODZJ
~
podaje do wiadomości, iż w lokalu
I~
I
:MIEJSKIEJ GALER.fi SZTUK PLASTYCZNl;CH
(Park Siemewicza)
n.

ZAOPATRZENIA

1 metali oraz artyku-

Of'crty z dokładnym poda.niem dotychczasowej praktyki
w W'y<lziaJe Personalnym.

OENTYSTYCZNV Maks:vrnl
liana · Pregera ze Lwowa
Spec1alnołć ·

SZKOLAZON

PRACOWNIKóW

S RUTYNOWANE MASn'NISTKI.
Wynagrodzenie stosownie do kwalifikacji.

GABINET

•

w dn.Lu 8.

podległych fa·
mieszkania zapewnione).

praktyką ł majomośeią na;rzęd'ZJI

łów

Oft.„,„,,

:_~~~~~~~~---

~

śląsku

na Dolnym

3 SAI'llODZIELNYCH

sta chorób skórnych,
ięcherza
.111enerycznych przyjmuje I. Kłllń~1«egr 1~: w
i;ioctz t2-2 1 ł- ~ Tel ~u; 55
!S2-

PREMIERA KOMEDil l\IOLIERE'A

I

zakła:da..ch

TECHNIKóW ELEKTRYKÓW ł MECHANIK.ów z praktyką
na stanowł~a kiero-wnłków i zastępców Wydziałów Technicznych, inspektorów - technicznych, kalkulatorów.

DZIS o godz.inie 19,15

Kasa ozynna od 11 do 13 i od 15.

ELEKTRYKOW I MECHANIKOW

na kierowniczych sta.nowiskach w Zjednoczeniu 1

w LODZI, uł . .Klli.J\sk.ilego Nr '70
Tel.: 101-'72, 12'7·32.

Le.karze

żOLNIERZA,

do gotowania farb olejnych.

Oferty nal~y skł'8.dać w zalakowanych kopertaeh z napisem:
„Oferta na remoot automatu drukarskiego Nr. 1 w Wyclzi'al.e Tech
nicznym L. Z. W. P. przy ul. 1.'aromsildego Nr 52, do <inia 21 lutego br. i w tym dniu o godz. 12 nastąpi komisyjne otwarcie o-!ert.
Wadium w wysokości 10/o oferowanej sumy na.leży wpłacić do
odpowiednich ba:nków lub do kasy L. Z. W. P. przy UJl. Piotrlrowskiej 238, pokwttoiwa.n.ie dołączyć do złożonej oferty, ślepe k~to·
. rysy pobrać można w Wydziale Techni~nym L. Z. W. P. pmy
ul. ~eromskiego 52.
Dyrekcja zastrzrcga sobie prawo wyiboru oferenta. bez względu
na wyniki przetairgu, jak roWinież prawo unieważnienia przeta.z,gu
bez podania powodu i odszkodo\vru1ia; OI"a:z podz1'aru irobót n:a poszcrególnych oferentów.

I.//IECE
l

kotła.

IA>D'MD ZAKl.ADY 'WYBOBOW PAPDJBOWYOR

świetllcę

Dzlerżawló mołemy lokal bądt

I

w dni powszednie i w nledzielt o godz. 15,30

TEATR KAMERALNY DOMU

PRZETARG

Wszelkie informacje oraz śle.va kosztorysy otI"ZYJlllRĆ możn-J.
w Fabryce Chemicznej „STEROLIN", Lódź, 6 Sierpnia 1-00,
w .godz. od 8-15.
Oferty składać w zaia·kowany.ch k<JiPer>taclt. OtJ'ł;arele ofert
n.&9tą.pi w dniu 20 lutego 1948 r„ Q godz. 12..
·
Wadium !W wysok·ości 2010 oferowanej sumy nalety wpłM>ał :ae.
konto N. B.P. nr. 168 w Lodzi.
Zastir~ idę prawo dowolnego wyboru ol'~ 'bea: wz~
na cen~. oraz Uillie'\IY'3ŻD.l.enie przetargu hes podanhl; p:ngyoczyn.
1P.A.P 2'0e)

poaolmJe

~

DWA PRZEDSTAWIENIA o g·odz. 15,SO i 19,15

ważne

ul. 6 smRPNIA Nr 100

NYCH przy montowaniu
wag001owo i ze

OPERETKA \V 4 AKTACH
dla

Zarządem Państwowym

o D z I,

na wykonanie ROBóT BUDOWLANYCH i• MONTACYJ-

,,NITOłJCH E .' '
Zn\~ki

Ł

w

i KLINKIER

TEATR KOMEDil MUZYCZNEJ „L UT N I A"
ul. PIOTRKOWSKA 243. -

II

2
I

r.

SIĘ ZA ozYN A"
......................................................................." ........................................."'.................................._..........................................................."'".....'

„cos

18 SILNIKOW ELEKTRYCZJ\'YCH 0,'75-1,1 kW, 380 V,
94G-1000 obrotów jmin„ kapslowa nycb lub kurZ06zcrrelnych
krótkozwa.rtych. Silniki winny być jednej marki lub przynajmniej partiami po S _Jednakowe.
może mileć

l«O obr· /mdln. i inne cechy jak
ws?;ystkie będą jednakowe.
Poszukuje silę również · 6 SH.NIKóW ELEKTRYCZNYCH '
kapslowanych lub kurzoszczelnych, krótkozwartych, 3,5-4
KM, 94G-1000 obr./młn 380 V.

6 SILNIKOW
wyżej

pod warunkiem,,

że

Zainte?"esoW'anl wi!Illll'i ~głaszać się do Wydziału
trzen1a P. Z. P. B. Nr. 21.

~·aopa

(PAP fa„)

Stenogra-

fów
Piotrkowska
83 - zapisy
na maszynop1sanie,
lrsięgowość,
stenografię.
199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Redaktor naczelny;

Za9ub:one c'P ' um.e.nn

i\BTUR KARAUZEWSKI -

SKRADZIONO legitymację Zw. Zawodowtgo na nazwisko Białecka Marla.
197

SEKR. RED. -

ZAGUBIONO książeczkę inwalidzką Nr .
3H60, K. Wawrzyńczak, Napiórkowskiego
107, m. 26.
200

WVOAWOA:

ZAGUBIONO legitymację PPS Nr. 8220
Agnieszka, Jaracza 37, m. 29. 201

Km;eć

ZAGUBIONO legitymację Zw. Zaw. Pra·
cowników Spółdzielni, Joński Władysław,
Andrzeja Struga 60.
202
ZAGUBIONO kartę rejestracyjną, patent,
książkę ewidencyjną na motocykl, prawo j;izdy, dowód samoistnego rzemieślni
ka. Kocioł Władysław, Ruda Pabianicka

Prądzyńskiego

67.

przyjmuje od godziny 12-tej do lS-te]

od godziny lO·tej do li -tej.

Spółdzielnia

Wydawnicza

„WIED~A".

NASZE fELEFONV:
Centrala telefontczllll Re<la.kcJI
Redaktor Naczelny
Red. Nacz.
Sekretarz Redakcji
Dyr. Adml.nlstracyjny
Zastępca

130-46
112_54
144-18
136-91

1

lldnuntstrs.cj1 lSli-91 . ail7-94
Dyr. Delegatury „ Wi>ectza••
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II WIADRA
ocynkowane
I KUCHENKI
ga.zowe

R. Halmirska, Rt. Piasecka, M. Dąbrowski, J. Darski, Z. Łnczak, H. !ó:>.wajcer i •luet Sutt.
P1"Zed;;prze<iat w kasie w godz. 10-13 i od 16.
Telefon 140-09

ce ntra I kA"I te Ie fon •. cz 1•• ;,
1

2

dziedzinie przemysłu rybnego owocowych. 6.010 ton przetworów
zakłady przemysłowe w wa.rzmy<.>h.
7.236.000 litrów octu
Zgłoszenia kie1'0;viać prosimy
1
Gdyni. Ponieważ przemysł ten ma 6-procentowego, 7.065 tys.
litrów do Wydziału Ogólnego Dowborbyć w
naJ'bliższej
przyszłości, w p iwa itd.
.
czyków 18.
związku z nową strukturą spółdziel
Pracownicy za~ładów wytwór(PAP 197)
czości przejęty przez specjalną cen- c,,-y<.>h .. Spolem" brali udz:ał
we I " - - - - - - - - - - . . . . ;_ _ _...;.,.;
tralę, specjalizacja
n:e z:ostała tu! współnwodnictwie prar.y.
Dzięki
wprowadzona. Dział m.miastek soo i;.;-;możonemu wysił!;:c.wi, oszcz~dno-

II

zakupi

I

I

milionów zł (w tym współzawodnin&·
2 .linie zewnętruie i lG-15 telefonów wewnętrznych
ctwo zaoszczędziło roboczo-6odz:in ~
z
w-_."",..
-""ńnów zł •a
_..cjń·nalna
wraz z APARATAMI TELEFONIO NYMI.
="""'~• 13 ul;W.v
"'
goapodM"ka materiałem 7 milionów ~
Ofoi:ty uprasza się skłaidać do dnia 15 · Il. br. w Wydz. Ad.mizł). Pracownicy, dzięki praktyce i ~ nl.stra..cyJnym Ocntra!L
„
szkoleniu znaczrue podnieśli swóy
(PAP 3l„2 l ~
poziom fachow;1.
~"-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-''-'-''"-'"-'-'-~~'-"-'-'-'-~
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pracują
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ZBYTU PORCELANY,
'J'T,f\T,.,_,.VCH
w L O D Z I, ul. Dra Prócłuuka Nr 5

za.kła-I śclcm
w materiaie osiągnięto np. I
w zakładach kieleckich ponad 20 2

takie
dy Jlak świeio odbudowana fabryka w Oliwie (d. Oetkera), fabryka
d. Kno.rr w Poznaniu (buliony, przy
.
.
)
prawy, płatki d'letety=e.
owS'LaJl'le
i fabryka suszu cykoriowego w Lublinie. Produkcja tej ostatniej ma
znaczne możliwości ekspOII'iowe. Surowca dostarcza 500 .hektarowa plan
tacja cykorii.
'
Dział przetWOll'ÓW
owooowo-warzywniczych dostosował produkcję
do Z8!P'Otrzebowania na rynku, na
mieJ'SCu suszu wytwa.rzadąc syropy
owocowe i surówki owooowe tzw
płynny owoc. Przetwocy te produkowarrie sa w Brochowie k/Wroclawia , w oębnie n /Odrą i w Milejowie woj. lubelskie.
w dŻiale produkcji cukierniczej
zostały odbudowane i uruchomione
w r. ub. największe fabryki w Gd'lń
sku, Szczecinie i
we Wrocl:.awiu
W dużych ilościach
produlrowane
;'est kakao i ctekolada.
W przemyśle fermentacyjnym bar
dzo dobrze roxwi.jają się octownie
Odbudowana została fabryka słodu
w Chojnowie le/Legnicy, Słód ten
przeznaC'ZOl!l.y jest na eksport. Zagranicą używany )~
do wyrobu
piwa, whisky, odżywek leczniczych
w dzied.Zinie przemysłów ni.e.spo-

to spożywcze. Dział cukier- żywczych
rozpoczęto
produkcję
niczy rmporządza 14-ma., prretwo- szc:zieciny eksportowej. Wym1e{lmy
rów owocowo-warzywnych - 20, klllm danych licz:bowych, dot.yC?Ajest 10 zakładów rnamiastek spoiżyw cych prodnkc.li działu spożyw~go
czych, 10 octowni itd. Faibryki te w r. 47: 2.890. ton wyrobów cukierrozrzuoone są po całym kraju.
niczych.
4.182 tony przetworów
z nich
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pod zarządem ,,Społem"
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rękopJaów

do domu - '.'ił 90. prenumerata r;blorowa (od 20 ego& - Ili lt), Prellumerata a odblorłUl W AdmlntatracJI
Drukal'Dla Nr ł. Sp6łd:ZlelD! WydaWD1csej „ezyte!D1k•, Ud!, Il. lw111tl J.

l!ł. ~

D---024252

