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przejaśnienie umysłów?

Prz dstawiciele mocarstw zachodn: eh prosz~I
o nowe spotkanie z ministrem
LONDYN (PAP). Agencja Reu- londyńscy podkreślają zgodnie,

że

uporczywe pogłoski

Sekretarz generalny
Polskiej Partii Socjalistycznej

Mołotowem

OSTRZEŻ ElllE

o możliwości' amabsador Stanów Zjednoczonych-

łera podaje via Paryż wiadomość jednym z zasadniczych warunków ustąpienia generałów Clay'a i Ro-1 Lewis Douglas.

il ,,k6ł

zazwyczaj dobrze poinformowanych", te przedstawiciele Wiei
klej Brytanll. USA l Francji otrzymall od swych ~ÓW polecenie
swrócenia się do radzieckiego mlnfsłra spraw zagranicznych Molołowa z prośbą o nowe spotkanie.
J~ ANGLOSASI.
snalC'.t:e chcą wspólny ięzyk?
LONDYN (PAP). Komentatorzy

wszczęcia rokowań ~

mocarstw bę- bertsona.
Według przypuszczeń kół dyplodzie zawieszenie realizacji uchwał
Ustąpienie ich rzecz jasna - matycznych, wizyty te pozosłaĄ w
londyńskich. .
miałoby pozostać w związku z przy- I związku z sytuacją w Berlłnłe.
Jedynie W ten Sposób będzie ma- gotowaniami do •-stronnych rokoGen. Robertson. brytyjski guberżna maleźć płaszczyznę do ewentu- wań.
nator wojskowy w Niemczech, który
alnego porozumienia.
MIN. BEVIN KONFERUJE
bawił w Londynie dla przeprowaCLAY I ROBERTSON
Wysłannik moskiewski składa raport dzenia rozmów na tenże temat, uprawdoPodcbnie 11J1tąpią
LONDYN (PAP). w czwartek mi- dał się w czwartek samolotem do
BERLIN (PAP). W kołach dzien-!nistn Bcvina. odwiedzili kolejno am Berlina.
nikarskich Berlina powtarzają się basador francuski Rene Massigli i
LONDYN (PAP). Według wiadoe źródeł oficjalnych, minioka.ciź
·n otrzymał w czwartek raswego specjalnego wy:-; Moskwie - Franka Ro-

hr. Bernadotte
LONDYN (PAP) - Z H~ donoszą, że hr. Bernad-Otte
ostl'Z'agt
strony walczące przed dM:szym D8IMl
szan1em rozejmu, vryratając opinię,
ze wy!Padkj jednostrODI1.ego pogwał

I

cenia ~·ozejmu przez jedną ze mon
ni•a zwalniają drugiej strony od ;led
zoobwiązań.

Bll~ASTĘPCA

wobec nowy

POLITYK
NOWY JORK (PAP).
dniu obrad kongresu.
stycmej USA WYgłosil
ta.rz geneli.lny konrlte
g~ parli.i Dennis, któ
wzrost faszyzm.u w Sta
czonych i przedstawił
pia.n walki z niebezpiec

!Ile ud2li.ielają

partii
nie po:z;w:
aby partia demok:ra
areny politycznej.
Reakcja uczyni niew
st.ko, aby zachować is
polityki dwupartyjnej,

az-"towskim.

zaznaczył. że najwięk.~ze
.niębezpi~eńst~vo stanowi w ch\vili
obecnej „gospodarka, oblićZ<ma na
przygotowanie wojny", którą prawa

Dennis

dzą TZąd

i

w chv.itili

głównie
jednakowoż

da

koła

PARTYIH

__

Ostatnia deska ratunku
monarcho-faszystów greckich

RZYM (PAP). Rozgłośnia Wolnej gazów trujących w celu użycia ich
Grecji podaje treść rozmowy ge- przeciwko armii demokratycznej.
nerała amerykańskiego Donovana z
Minister grecki skarżył się, że
' miniskem wojny _rządu ate~kiego rząd amerykański opóźnia przesylStratosem, z któreJ wynika, ze rząd kę gazów trujących, co uniemożlt
ate1iski oczekuje z USA przesyłki wia armii ateńskiej wzmożenie 0.....------------------------""""!.l fensyWY.
W wyniku tych rozmów Ameryprzyspieszyli dostawę gazów
Jut110 tj. w sobotę 7 sierp- kanie
trujących i wkrótce potem w pornia o g. 19,10, Łódzka Rodgo
cie Pireus wyładowano pierwszy
transport iperytu.
śnia Polsltlego Radia nada w
Rozgłośnia Wolnej Grecji
przyzwiąu.Jru
pomina, że monarcho - faszyści uż~li już raz gazów trujących przec~wko armii demokratycznej 5 miesięcy temu, a obecnie przygotowu~ą ~brodniczY. projekt masowego uzyc1a gazów nie tylko przeciwko żoł
łló.iJRIERA
.
nierzom armii demokratyczej, lecz
i przeciwko ludności cywilnej rejonów oswobodzonych.
Rozgłośnia apeluje do narodu grec
kiego i sił postępowych świata, aby
specia~ne słuchowisko.
potępiły zbrodniczy projel•t monarcho - faszystów i impe1·talistów a·
narwno reportaże, felietony
rnerykańskich, usiłujących
prowadzić wojnę za pomocą metod, któi fraszki odczytają redaldorych nie odważył się zastosować na
ny p;sma.
wet Hitler.

POPULARNEGO

zastępcf

zaiecenia

ZAPRZECZł
nopłatowltc

laziHJ
PARYZ (PAP) -

Przedstawicl.>el

towarzystwa lotniczego ,.Air Fl'mC\!" z~r.zeczył ka:tegary;cznie dQllltesien.iOIID, ;Fakoby zag!lliony wodnopła
towiec fra:ncuski z 52 osoba.ml! na
pok!loa.dzie został odnaleziony.
Oświadczył on, że towairzystwo otr.zymało informacje z Dakaru. według których tamtejsze czynnikd
zajmujące S'~ę poszukiwaniami', nje
otrzymały żadnych podobny.eh donie

zmiany wrz~dzle . wegierskim

Truiace
.....__........... .....aazv
...,.;,,.;._ z Amervki

.

stałego

Prez-vd

Min. Molnar ma

z 1ooo numer em

Agencja Reuambaaa„
allai Ha.tTima.n btędrujący

ten, drugi z kolei od chwi
berts przybył do Moskwy,
ymiany zdań, jakiej Ro~
onał z ambasadorem Fran
ataigneau i ambasadorem
adell Smithem po otrzyWaszyngłonu, Londynu ł
powiedzi na pierwszy raemat poniedziałkowej auStalina.

"ej odpowiada jej interesom.
Oznacza to, że siły ludowe
czekiwać nowych wielkich p
~cji.
.
Zjednoczenie i wzmocnienie
udmw~go jest najleps,zym śr
zecit<.rko tego rodzaju polityce
- podkreślił Dennis.

w.ielko-kapitalistyczw ten. sposób rozwój mchów na}bard?Jiiej re.akcyjnych, W tej li<:zbie ruchu faszystowskiego.
Mówca podkreślił, że plan Marshalla jest niczym innym, jak tylko
system;;m subsydiowania monopoli·
BUDAPESZT (PAP) - W czwar
stów w celu ułatw7ienia dm opanowatek ogłoszono następują.ce zmiany
nia !bmych krajów.
stanowiSkach ministerialnych:
Nawiązując do powstania
partii na
postępowej Wallace'a, sekretarz ge· m.i;nistrem spraw zagranicznych m~a
neralny stwierdził, iż utworzenie tej nowany został dotychczasowy mi.ni
pa;tirl.. jest. skutkiem kryzysu syste- ster spraw wewnętrznych Rajk La·
mu dwupartyjnej demokracji bur- s7Jo, ministrem spraw wewnętrzKadar Jlłlll-Os, ntlni."ltrem
żuazyjnej \\l'-.. USA, która dotychczas nych posiii<:idala monopol w życiu politycz przemysłu - Kosa Istvan. Wicemin·!'.Strem handlu - Hay La:szlo,
nym kraju.
Dennis wezwał do wszechstronne· podse'kreta1-zem stanu w Prtazydium
go poparcia partii postęp()Wej, zama- Rady M,i.nistrów - Ofner Alfred.
czając przy tym, że nie oznacza to, Dotychczasowy minister spraw zaiż partia
komunistyczna podziela granjcznych l\folnar otrzymał stano
całkowicie zasadnicze postulaty i tak wisko ambasadora, nara.zie bez przy
dZlału.
tykę partii Wallace'a.
l\f.a on jednak w najbliższym cza·
Mimo, re koła wielko-kapi.talistycz
-...,---------------------..------ri.e, umożliwiające

ambasadora„

)-

objąć placówkę dyploma~yczną

sle objąć jedi:.ą z najważniejszych partit pracujących, jest wybltnym
plaeówek dyplomatycznych - praw organizat.orem.
s.:ie_ń_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dopodobn.le w 1\Ioskwie.
-'
.Powyżsvc. zmiany"': gabineci~ wę JEDNĄ DROGĄ
g;erskm me naruszaJą mechanizmu n
koalicji rządowej ~ nie zmieniają.
wcale dotychczasowego układu sił.
Wszystkie partie zachowały swój
stan posiadania.
ZmnJe-jszyfa. slę jedynie o jedno
liczba stanow1sk. zajmowanych przez

DZIS ZNUW IDZIEMY •••"

węgrarską partię pracujących, gdyż

stanowisko wicepremiera Sza:kasitsa, który został Prezydentem Republiki - nie jest w nowym rządzie
obsadzone.
Prezydent Szal.:atsis sprawował
rów.nież obowiązki ministra prremysłu. Tekę tę otrzymał obecnie Kosa
Istvan robotnik. z pochodzenia.· dotychczasowy sekretarz generalny fe.de
racji związków zaJWodowch, co tłu
maczy się wzrastającą. rolą związków
zawodowch na Węgrzech, oraz szcze
gólnym znaczeniem. jakie przywiązu
je s~ę do tego minist!ustwa w dobie
nacjonalizacji przemysłu.
Co slę tyczy zmian w resorcie
spraw zagranicznych, t.o węgierskie
koła. polityczne th1maczą. je zakty·
\\';zowani~ węgierskiej polityki za·
jfl'anic:r.nej i wzmożeniem atutoryte'tll
Węgier na fomm międzynarodowym .
Nowy minister spraw wewnętrz· j
nych Ka.dllr, odotychczasow.v zastępca.
~ekretarza generalnego węgien;ldej

Studenci

Rys. !ff. Bflftl!l

czechosłowaccy

Polska

na praktyce w Polsce
WARSZAWA (PAP). - Przybyła
do Polski na. praktyki wakacyjne
160-csobowa grupa studentów czecho

ze swych

słowackich.

Studenci zatrzymali się na dwa
dni w Warszawie i wezmą udział w
organizowanych przez federację poJ .
sldch organizacji studenckich wycie,
czkach po Warsza.wie, po czym wy
jada do różnych miast Polski.
Studenci czechosłowaccy mają za·
pewnicne całkowite wyżyWJenie ora7
mieszkanie w dornach akademickich
oprócz tego będą oni otrzymywać
wynagrodzenie w myśl przepisów o
praktykach obowiązujacych :w da·
nym zakładzie pracy.

wywiązu1e się
przvrzeczeń

LONDYN (PAP). - Korespondent
berliński „News Ch~nicle" pisze z
uzna.niem o prz~slan1u . przff. rza,d
polski dzieci n1emieck1ch z teryto·
rium Polski do stre~y brytyj~klej;
W powrcoie 761 dzieci niemieckich
z Ziem Zachodnich Polski, korespon·
dent widzi dowód możliwości współ·
pracy między Europą wschodnią a
zachodnią.
.
Stwiierdza on, że s~laniając się do
prośby brytyjskiego zarządu woj·
•kowego :w Niemmech, wla.tbe poi·

I

'

skie wzięły na siebie wiellti trud wy.
szukania. dzieci niemiecldch i prte.
słania ich polslt.im pociągiem poprzes
strcię radziecką do Hannoweru.
W ten S}Wsób ka:-cspandęnt anglel·
ski pGdkreśla., ze Palska wywiąrnje
się lojalnie ze swych przyrzeczeń w
s11rawie a<lesłania dzieci niemieckich,
jakkolwiek" władze brytyjslde nie
wykonują swych zobowiąz:ui w spra
wie repatriacji z Nl.emiec dzieci poi·
skich, porwanych
podczas wojny
przez hi~erowcóW:

8tr. %
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Uzda ński Edward

Prognoza pogody

Naczelny Redaktor „Głosu Robotniczego',

~~~1
dni~ ~obmun•·
E
I
P
TA
NA NOWYM E
deologicz.nego, politycznego i
Jest prawdą marksizmu, prawdą, tetu Centralnego PPI: oraz uchwa- aktywnc~cl na fror.tach walki kla- g;..
zdobytą w ogniu wielkich bojów kla ły Aktywu Centralnego PPS wska- sowej i budownictwa socjalistyci..'le- org<..mizacyjnego co powstało z obcezują, że nie t~dy droga. Taka drog'.l go, z przestrzegania zasad demokra. go klasf P robotniczej ducha, wszy•owych, że:
„nie było jeszcze historii takich
wypadków, żeby umierające klasy
dobrowolnie schodziły ze sceny.
Nie było jeszcze w historii takich
wypadków, żeby umierająca burtua.z,fa nie wypróbowała wszyst.
kich resztek 1woich 1ll dlatego,
teby obronić swoje istnienie".
(Stalin)

'!'a prawda uczy nas, że droga bu· Ustycznego w Po l · t wa soc3a
d owmc
sce, po której kiroczymy, to droga
osti·ych walk klasowych. A jeśli tra
fiają się jeszcze w PPR i PPS ludzie, którzy :l'loszą, iż w~lka klaso:
wa w ~;troJ~ demokracyi lu~owe~
„wygasa • ktorzy przypuszcza3ą, iż
kapitaliści w mieście i bogacze wiej
•cy na wsi skapituluj~ bez walki i
zechc14 „wrast~ć w soc3all~ w spaaób pokoj~wy ' - to ~est rzecz_ ~roata, szkodliwe :rludzenie. WięceJ, Jest
to wyru siły nacisku obcej klasie
robotnicze! ideologU burżuazyjnej
na szeregi robotnicze, na szeregi
p.artil robotniczych.
Nie mot my prowadzić zwycięsltiej walki o socjalizm w Polsce, jeśll nie rozbijemy tych złudzeń, jeśli
nie uwo~ szeregów naszych
partii od wszelkich na1ecialośol. ob.
.
id
.
ce~ burż
eo1og~~' jeśli me
. uazyJnej
'
oczyścuny naszych partu z obc/ch
klasowo elementów, od nacjonali1t6w I oportunistów, z elementów,
które zbiurokratyzowały się i oderwały od klasy robotniczej i biedoty
wiejskiej, jeśli nie ·oczyścimy alę od
kombinatorów
karierowiczów
1
wszelkiego auto am t kt.
. r en u, . orym U.
dało .. się wkrasć w 11:e:reg1 nns;;ych
partu.
Jest to słuszne w stosunku do Pol
1kiej Partii Robotniczej jest to tym
słuszniejsze w stosunk~ do Polskiej
·
.
. .
..
P artu SocJalistyc:zmej, ze w tej ostatniej pOEOstałości i naleciałości
nacjonali$tycmej 1 oportunistycznej
lde-0logii są bez poróW1IJ.anl.a silniej
łze, co tłumaczy się przez dotych=
.
.
czasowy rozwój historyczny teJ
partii
. .
·. . .
Weszhsmy w nowy etap. Miesiąca tylko dzielą nas od zjednoczenia
organicznego PPR i PPS, od stworzenia Zje<inoczonej Partii Klasy Robotniczej_ Fakt ten nakłada na obydwie partie, a zwłaszcza na prasę
partyjną PPS i PPR obowiązki

:};~~:iv:l~~~~g~bo:~~ze~~:~ó~~

polskiego ruchu robotniczego.
Cóż to oznacza? Jaką treść wlo-

właściwa była wodzom Drugiej Mię
dzynarodówki, którzy wedle ba1·dzo
trafnego powiedzenia Róży Luksemburg ,,leżeli na marksizmie", to
jest dosyć często posługiwali się w
swych przemówieniach i artykułach
cytatami z Marksa, żonglując nimi
tym chętniej im podlejszą i niecniej
szą zdradę zasad marksizmu w praktyce przygotowywali.
obecnie i
p-rzec1ez
Pragniemy
my, peperowcy, i towarzysze pepesowcy, aby nowa Zjednoczona Partia Klasy Robotniczej była partią
nowego typu, partią, którą jednoczyć będzie jedna ideologia - rewolucyjna ideologia marksizmu - lenin:iilrnu. Pragniemy, aby nowa Zjednoczona Partia realizowała w prak
tyce usady organizacyjne marksizmu - leninizmu, aby żyla bogatym
wewnęlrzideologiC2lilym życiem
nym, wynikającym z czynnego udziału w życiu i pracach partyjnych
wszystkich członków partii, z ich

LI!ISt

cji wewnątrz partyjnej. Pragniemy,
aby nowa Zjednoczona Partia była
zwarta wewnętrznie, aby panowała
w niej żelazna proletariacka dyscyplin.a, wy~cająca z wysokiego Uśw.i.adomierua członków partii i Ich
gotowości do ofiar dla sprawy klasy
robotniczej, sprawy socjalizmu.
A jeśli tak jest - to, niewątpllwie, droga do zbliżenia obu nurleży przede wszy
tó robotn"czych
1
•
•
peperowcomslJU.ln w przyswoJezuu
marksizmu
zasad
i pepesowcom
leninizmu, najlepszego rewolucyjnego dorobku, najle.pszych rewolucyjnych tradycji klasy robotniczej i
polskiego ruchu robot r. ~zego, w surowej bezlitosnej krytyce i w przezwyciężeniu wszystkich błędów antymarksis:.Owskich koncepcji, wszystkich obcych klasie robotniczej nacjonallstycmych 1 reformistycznych,
a więc w lstocie swej burżuazyjnych
naleoi.aloścl i tradycji. MU!lmy odrzucić precz wszystko z naszego ba-

„:;.

stko co sprzeczne z marksizmem leninizmem. Musimy do skarbnicy
tradycji nowej Zjednoczonej Partii
złożyć tylko nasze dobre, do końca rewolucyjne,. do końca markslWypływa stąd,
stowskle tradyc3e.
dla nas nad wyraz poważne zadanie
rewizji naszej przeszłości nie zatrzymując się przed żadnymi pozornymi świętościami. Rewizja taka
już jest prowadzona w PPR · PPS
. it owa-·
W PPS zapoczą tk·owa1i. Ją
rzysze Cyrankiewicz, Jabłoński i inni. Wydaje siG, że nie ma pilniejszego zadania nad kontynuację tej
rewizji. Nie ma reż szczytniejszego
zadania dla gazety partyjnej, jak
przyswojenie szerokim masom par.
tyjnym i klasie robotniczej dorobku
tej pracy, jak wychowanie członków
partii na tych dobrych rewolucyjnych tradycjach polskiego ruchu robotniczego i w zasadach marksizmu.
leninizmu.
Edward Uzdańsld

zatw:erdzłl

p

•

wyrok na Buehlera

WARSZAWA (tel. wł.) Prezy_
dent RP. Bolesław Bierut nie skorzystał z przysługującego mu prawa łaski w stosunku do Józefa
Buchlera, b. premierr, tzw. rządu Ge
neralnego Gubernatorstwa, skazanego dnia 10 lipca br. wyrokiem
Najwy:ż;szego Trybunału Narodowe
go na śmierć.
/

Pierwszeństwo

dla junaków „S. P."

w

przyjęciu

na

Wyższe

Uczelnie

lUinistcrstwo Oświaty przyznało specjalne u·
łatwlenla juna.kom drugiego turnusu _
„Służby Polsce" w przyjęciu na WYŻ·
sze uczelnie.
'
Rozpcrządzenie , 1lnlsterst,va prze·
\'liduje, że spośród ka.ndydatiiw, któ·
rzy złożą. pomyślne cguiminy wstc:p·
ne, pierwszeństwo w przyjqciu na
pierwszy rok stucliów przysługuje
.
junakom SP, w wypadku jcili licz·
1tałośc1om obcej i wrogiej naszemu DRODZ'Y TOWARZYSZE!
ba zgłoszeń prnckrc.czy ustalonlł
ruchowi ideologii nacjonalistycmej
Z okazji wydania tysiącznego nu- ilość miejsc na. tlan:;m wydziale.
ł reformistycznej. Oznacza to wychowanie szeregów partyjnych w bo meru „I •1ricra Popularnego", orga·
fowym, rewolucyjnym, klasowym no bratniej Polskiej Partii Socjali· We Wloszecb
duchu, w duchu niczłamnym wobec llfycmej, przcsyłamY. Wam aerdeczWl'OJa ldasowego, w duchu nieprzc- ne, proletariackie pozdrowienia.
jellnania wobeo wszelkich (orm 1 .życzymy Wam, aby każdy numer
przejawów oportunizmu, w duchu Waszej cazety wzmacniał pozycję
międzynarodowej solidarności kla.sy frontu walk! o interesy klasy robot- ~Włoscy robotnicy rolni postano.
.
lllczej, aby był wiernym wyrazicie· . .
robotniczej.
Wierzymy, te praca 1 wa.J1a na telll chlubnych l bojo"Wych tradycji will r<>Z.f?OezllĆ w dniu 21· s1~rpnla.
na tere~1e całyc~ Włoc!1 straJk p~o
tym froncie zbliży nas jeszcze bar- polskiero proletariatu.
dziej do siebie i wykuje z nas do- życzymy, aby Wasza gazeta potę· t~t~CYJ~Y pr::ec1wko n~e':1v:zględru&
brych żołnierzy i szermierzy z.jedno· gowała swój cenny wkład w dzieło ruu ich ządan przez ministra Scclbę.
czoncj partll klasy robotniczej, żoł- jedności obu partii robotniczych.
I
tkim
ulerzy i szermierzy budownictwa
~
pracown Przesyłamy wszys
j
. r t
P ki
01
kom Redakcji i Administracji „Ku·
s socJa is ycme ·
riera J>opula!nego" - życzenia pelIndonezyjCZ'Y
nycll sukcesow w pracy I w walce
Za Zespół Redakcyjny
HAGA (PAP). Dono3zą z D!ana drodze do Socjalizmu.
„Głosu Robotniczego"
.
.
za Komitet Ł6dzk1
Edward, Tarłow·
Uzdańsld
. karty, te tam.tc3sz;y holender.ski
tli R b t .
ki J
Bar·
Beatus
II·cna,
ska
.
o o mczcJ
Pols e Par
Ste
•
t
sąd kolomalny skazał na kart
Sekretars
fan, Le·
bara, S efanski
11
śmierci trzech indonezyjczuków u
miesz Wiktor, Kawczykowa
. 1
J. GRUDZIRSKI
Irena, Rudnicki Henryk, Łuczestnikow ruchu wy.zwolcnc.zego.
bińska Zona, Perłowski Adam.
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Bezwzg/Pdna walka ze spekulac1·ą zbożową!
------~----'"--------------------'----------~-----------

Po n1·es1·en1·e stopy z·yc·1owe1· ·na s1·
w·

przede wszystkim

„złotego środka" między

mało

średniorolnych chłopów

- i

dotychczaWARSZAWA (PAP). -W dniu 5 lwstępie, iż utrzymanie cen zboża na które spóldzJelnie.
sowymi poglądami peperowca i peMinister Dąb·Kor:oł upowiedział
pesowca? Czy powinniśmy „przeba- bm. odbyła się u Min. Rolnictvro Ja- poziomie niemal nie7.mien.ionym w
na Dąb-Kocioła konferencja praso· porównaniu z cenami z roku ubief(· podjęcie bezwzględnej walki ze spe·
czyć i zapo:rnnieć błędy" jednych i
wa, poświęcona sprawie cen zboża d łego, mimo znakomitego ttrodzaju te· lmlantami, godzącymi w interes rol·
drugich?
sygnalizowanych z terenu wypad- gorocznego, świadczy o zdrowej linii nilm·produccnta.
rzecz prosta. ków spekulacji zbożem.
Nic podobnego,
Władze Bezpieczei"istwa, Mili(~ opolitycznej rząclu, która. zmierza kon
Uchwały Lipcowego Plenun1 KomiMinister Rolnictwa st\vierd.2lił na 11ekwentnie do podniesienia. dobroby· bywatelska I }J:omisja Spe.'fjalna o·
-- · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - tu mało i 8redniorolnego chłopa J o· trzymały zarządzenie kontrolowania
cen zboża i pociągnięcia winnych do
płacalności produkcji rolnej.
Korzystną dla rolnika akcję rządu surowej odpowiedzialnoścL
Rolnicy. którzy otrzymają .zapłatę
próbują jednak sabotować pośredniza zboże niższą. aniżeli ustalona. ma
cy i spekulanci.
W niektórych okolicach stwfordzo· ją obowiązek zameldowania o tym
no oddzielne wypę.dki skupywania na posterunku MO.
zboża przez spekulantów po cenie niż Centra1a rolnicza, koordynująca
jpracę spółdzielni organizuje w rejoszej od ustalonej.
~~ZE9IN (P~.\P). - N_a ogólną przez wszystkie porty polskie, szcze W podobny sposób postępują i ni~- nach, gd7.ie sieć spółdzielni nie jest
•· - - - ·
, 11ośc „6.7<>4.249 ton towarow przeła· cin przeładował ponad 1.900 tysięcy

Szczecin przodujqcym portem!

S Pan·aI y ·5 uk ce5
robotnika portowego
I

dowanych od 1945 r. do czerwca br.

Prezydent R.

od towarzyszy z,,Głosu Robotniczego"

Drodzy Towarzysze!
Raczcie przyjąć najserdec:tnicjsze
życzenia z okazji wydania jublleuszowego 1000 numeru gazety.
My, z „Głosu Robotniczero" Wasi
towarzysze broni, wiemy puecie-.i;
dobrze, Ile trzeba włożyć serca ł nel'
w~w, trudu i wysiłku~ aby ezytelnik
mogł zrana przeczytac g~zet~.
Wy-~ my, w!llczymy dzis z jednych
POZYCJI, przeciw temu samemu wro·
gowi, o ten sam ce.I - o zbmlowanle
nowego ai;rawiedhwego ustroju, •·
stroj!l. socJałlstl'.cznego w. ~olsce.
~as ciąz~ przede
Dzi~~ w:s0 •.na
. 0 ':"1 ąz~ przygob~owania
:j!~ys
noczenia 01 gamcznego o u nur·
tów w polskim ruchu robotniczym
Oznacza to l dla Was i dla nas o~
grom pracy i walki ideologicznej w
dziedzinie przyswojenia wszystkim
członk_?m partii podstaw J~eologil
marksistowsko - lcninowskieJ, strategii i taktyki leninizmu oraz zasad
rt
.
or~amzacyjnych pa il marksiatow:
skiej nowego typ~. _Ozna.cza to w~l
kę uporczywą. i rueustępbwą przeciw
ko wszelkim przejawom lub pozo·

~~ ~~si~~ :~~l;ł~~~izfak~~~~

"'

Bano mglffito,
nie zmienne z przelotnymi opadami,
pochodzenia burzowego.
Temperatura ok. lS-26 st. C.
. Wlat!Y słabe, zmienne, ~- Wyb~ze
zu u~rkowane przewaznie z kic·
runkow zacltodnlclt.
·

1946 r. przeładowano w porcie
~
szczecińskiim zaledwie 44.700 ton, w

roku 1947 - 723.500 ton, zaś w pierw
SZym półroczu przeładunek towarów
wyniósł już 1.30.852 tony.
W tym 986,261 ton węgla.
Rudy - port szczeciński przeł.adował w 1946 r: (tylko za grud.Zlień)
663,1) ton w 1947 r. (od kw.letnia do
końca grudnia) 99.018,2 to11y, a w ro·
ku 1948 (do Jipcal już 113,007,9 ton, w
lipcu br. przeładowano ok. 57 tysię·
cy ton rudy.
n
U l1eUSZ W czwartą rocznicę wyzwolenia
robotnicy portowi uczcili zwlększo·
ną wydajnością pracy, przeładowu·
Pęka
jąo w llpcu br. około 32'7 tyś. ton to·
Jakę dać iraszk~? wa.ro, co stanowi 45 proc. ogólnych
czaszka!
rooo numerów - to nie frasz. obrotów zeszłorocznych.
Ten wspaniały sukces z.awdzi.ęcza·
ka!!! ..• my wytężonej i rzetelnej pra!-11 .ro·
W. BOR.
botnlka portowe10.

J b

punkty skupu zbo

ża.

'Pojemność magazynów :ibożowYch
pnyjąć całą ilość zboża.
Dla um1Yłliwlenia spółdzielniom

pozwala

masowego ~kupu zboża. po cenach u·
sta.lonych, rozprowadzone zostały kil
ku miliardowe kredyty.
Minister Dąb·KoC.:o! przypomniał
na
ńa tejże konferencji o ce.n ach
zboże obowlązuj!}ce przy zakupie od
rolnil·a-producenta.

raiędzynarodowa Konferencla
Nauczycieli odbędzie się
W Budapeszcie
WARSZAWA (PAP). - W dniach.

Burzy"1·e1 warszawsk1·ego gbetta ~~:~:~: :%~y~r~f~~: s~~::
\J

stanie przed

WARSZAWA (PAPJ. - Prokura·
tura amerykańska w Norymberdze
komisji badan!a
przesłała główn~j
zbrodni niemieclmch w Polsce tom
oryginalnych sprawozdań burzyciela
warszawskiego ghetta generała SS i
'PC'licjl Stroopa.
W rapartach, kierowanych na rę·
~e wyższego dowódcy SS i policji w
GG gen. Kruegera, Stroop donosi o
poszczególnych fazach eksterm!nacjj
t burzenia warszawskiego ghetta.
Dochodzenie przeciwko Stroopowi
jest w pełnym toku, pr-0wadzi je 7
ramienda głównej komisji sędzia
Skorzyń.skd.
~-p~tj_~

w Warszawie

sądem

się jesienią br. w Warszawie.
Będzie to jeden z trzech wielkich

d7ie

procesów przeciw zbrodniarzom hl·
tlerowsldm. który rozpatrzy jcsieniq
br. Najwyższy Trybunał Narodowy.
Prócz Stroppa odpowiadać będzie
generał policji Ge.ibel - za udział w
tłumieniu powstania warszawskiego
i zniszczenia Warszawy po powstimh.i
oraz Sparrenbcrg, zastępca wyż..~ego
dowódcy SS i policji na dystrykt lu·
~lski - Globocnika.
Sporrenberg stoi pod zarzutem u·
d:z:ialu w pacyfikacja<'h l wysiedle·
niiach ludnoki polskiej oraz ~ksterJminacji Zydów,
Sjroo~_,..

„

'

dostatecznie~ęsta,

fcr~n.cja. związl'\ów . nauczycielst~''.1•
w ktoreJ wezma udział prze1Istaw1c1A
le Fra~~ji, Czet•bosłowacji, Węgier ł
Rumunu.
Nauczycielstwo polskie repre1Zent~wać będą: prezes :uw. nauczycielst1\.·~
polskiego· ob. Pokora. i sekretarz I:'•'
neralny związku ob. Kuroezlto.
Konferencja poświęcon.:i. będzie l\ •
kwidacji skutków wojny na odcinko

I

oświatowym.
Główny referat

pt. „Dziecko - o·
fiara wojny" wygłoszą delegaci poi·
scy.
orga.ni:zuje komisJ•
Konferencję
przygotowawc7.a departamentu o·
fcdencji zwlą7.·
światy światowej
ków zawodowYCh
ObradQ.._m przewod.11i(,zyf bcdd.e "
ramienia sekretariatu SFZZ ob. Du~·
los.

Str. 3

Stawiński

Stamsław

I sekretarz WK PPS

Dumak

Pr%ewodnlc::qcy WK PPS

Nasza codzienna trybuna ~:~~~,i~"'
~~~~JL~g:~~J.~
~ łalność

r

przybierato coraz
to 110.\";.c
jbratniego „Głosu &botniczeg~" miejsca. pośv-:ięca ró~ie „K. P." .. '
·
1>.
.
~· ~ for.my. Wymaga
od 1\-Seystkicu
szczerym i prawdziwym orędowru- ruchowi wspołzawodructwa pracy, .
'l świadmm·ch dz:a!aczy, od wszystltiem jednoli.teg~ ~ront1:,. jednoś~ jego popu~aryzacji, pokazując ś;via I. ;
.•
kich akt;-wistów robotnicz~ch z.aoklasy robotniczeJ, Jednosc1 orgaru- tu pracy Jego bohaterów.
j I ..
· ·,
st'rzoncj czujności. Powazne obo.~znej PPR ! PPS.
Wydaje mi się, że zbyt mało pc- . ~
.' •' w:nzki ma w tym za.kresie przede
Szczególnie, gdy zagad..'lienie J·e- świr,ca się jeszcze miejsca na ar- 1. r.·'~
'
.,
.n,.
dności organicznej stanęło w „świc tykuły ideologiczne, historię walk I r
. ~"i v.1szy~tkim
W Lodzi,pr'1Sa
gdzieSOCJ11.l.St...YCz:1a.
wylmwanie rotle dnia" i organizacja łódzka PPS klasy robotniczej i na krytykę blę
botniczej jednośd. 1!'.imo pięknych
.vnlczyła po przez nowowybrane dów w historii naszej Partii.
ll:storycznych tradycji, odbywało
A! kierownic~wo o właści:"ą marksiW dziaI~ polityki zagra~iczne~
się wśród przeszkó~ ze strony l'!ra_
· · 1stowską linię - „Kurier Popular- „~ P." mech w dalszym cia_gu i.1
wicowych środo\vl!lk, szczegolne
ny" i ludzie z nim związani, w wal- ~ównie mocno demaskuj~ i piętnu- il [·
zaostrzenie krytyki i eamokrytyki,
ce tej stanęli na wysokości zada- Je burzycieli pokoju, zaborczy fmt .
rksistow.sko leninow
·
· l'
· ·
ł
'
opar eJ na ma
•
1 ma.
p~rJ:allZJll I Jel?O. S i;gusow - pra.
,
.
n
k' h
dstawach pomogło i poma
1 Sz,er.eg art~k.ułow o b.łęda.ch prze wie. owych socJal. isto.w m.ar.shallow_
Pr.oletar1a..t l.odzk1 w obe-.nym O- s ic po
.
, tni
·
ga w mobilizowaniu
rooo szlosci, \T.iłasc1wa
annl1za i ocena s1nc I1, wskaZUJąc, ze I1llCJSce p o1- k resie, zhl 1zaJ.ąc się do .realizacJ·i
.
k ł sł szn· c·imaszjednocze.
roli. prawicy Partii, były walną po- ski jest w gronie narodów budują- jedności orgamcznej, naw1ązuJe do c7:ych ~ ~ 0 ł wMobUizacja tn odK1edy z okazji wydania 1.000 moca dla kierownictwa orga21izacji cych pokój ze Związkiem Radziec- nailepszych jednolita-frontowych ~JOwyc ~ ~se · l · r.rle " walką -r.ry
0
numeru. „Kuriera PQpularnego" na. tym etapie.
na czele.
tr;dycji swojej wieloletniej walki ywa .51 0 r~wno e.,, · \,_. k:oi·z'"'tartlc
· ć k'lk
d '
,,.
w. ostatnim
· ?k!'es1e· p;.smo
· nasze kimZyczę
r1
•
·
·' o prawa i·u.dzi
koname
vy
·" pro
ma.-n n~p;sa
i a z au: o ro.; nawięc
nas~emu „K ur1e.row1',
. pracy.
.
": _ , . hpianu.
„ił dlao . och"lies:enia
sz:go p:sma - muszę s„ęgnąc J?a- stało s'ę bardzieJ \\<yrazne ideolo- by w dalszym ciągu „pęczmał" w Droga, lttor::i. prowadziła do O- ,,szy~.t~ic '" ,T ~obrob--tP dla
imęci,-, \;-stccz riJ daty „narodzm" gicznie i zbliżyło się mocniej ku treści i formie. By stał się przy_ becnego stanu n:e była łatwa. Prz.e dukc~ 1 . 1 ~bud:°wol „. do:t <::i~cjaliuzisiejszgo jubilata.
klasie robotniczej. Dają temu wy_ słowiowym chlebem powszednim, zwyciężyć trzeba było niejeden i::r:::ysple.::izcn.a mar„_211
""
Org:m:z.lcja łódzka 1„PS miała r~z umicszcza.ne. reporta~e z z~da- 11'.e. tylko dla członków ~artii, ale błąd przeszlości, oczyśc~ć sze~egi zm~ te. walce
odnowienie tra0Łcd„; Kur'ci· Poambicje i odczuwała potrzebę po dow pracy, mow1ące o osiąguięc:w.ch naJ.szerszych ma:1 pracuJących. by od obcych wpływów ideolog1cz- d .. ·~
"·iadanla wła.s;e.,.0 codzienn;.,.0 or- i bolączkach człowieka pracy. Dział wskazywał dr-0gę do pełnej jedno- nych, od oportunistycz:nych wypa- YfJ! cz;.;~ 0:;.Je ..,,,,}~;~ S\'i~ ·c "a
0
:'.anu J'eczcze pr~d 1039 r w'"la.sny- ten, moim zdaniem, winien być je- ści klasy robotniczej w walce o czeń linii partyjnej.
pdu ~rnył·
~ b"e"z"i)n·~i·e·WJ.••'1.0 .: z ~u~
1 -k
• rozszerzony. sporo p OJ.S
~ • listyczrui.
w warunk ach demok racJ1 1U'do- tem
anie,
ącząc
• >:
organ partyjn;r to C?dzienna try- szcze bar dz1eJ
ę oOCJa
prac
organizacji
partyjnej, sta
~una, z któreJ Partia przemawia
jąc się zv ierc1adłcm przemian, łttó
do szerokiego ogółu klasy robotni- - -·
re łó<lz.1ra organizacja :przcchodz:.
czej, to sztandar, wokół którego
To powiązanie z masarni PePcSowmolilizuje siły do walki z wrogiem
sk;m;, współpraca z bratnią pmsą
klasowym.
/
PePeRowsk~ i zwiększający s:ę
Rolę ię w ostatnich latach nrzed.
Antoni
wplyw nu rzesze bezp:lrł:yjnych .s~
woj:mnych spełniał „Łodzianin",
gwar~??ją, .iż „Kurier P~1ml3.r~1Y.''
i-;-ychodzenie którego przerwała woj I
Pokorski
da sw~J du<:y w~ład ;v dz:c!~ -~~:am. Za.raz po wyzwoleniu nie mo- \
noczcn:n; r?botmczycr~ szcr~,,,o „ ..
giiśmy pozwolić sobie na własne p·
W dniu Jnbik:i.s:;.u ~yczyc nalciy
&mo, tymbnrdziej, że w Łodzi goś.,l{.
unerow1·1::i opul ?1-;1e.mu"
: ~.Lb
Y .Ja_
ciliśmy centralny organ PPS „Ro- _
ko gazet1:1: robotmczcJ. Ł:ctz; 1:adal
botnika". Dopiero po · przeniesieniu
\byl,czynnikieII?- pogl~b1crua sw1~do.,Robotnika" do Warsza\VY _ UKażda jubileuszowa uroczystość związana
Kierując się potrzebami i interesłltr.i klalmo~ci !deolog1czny,ch, potęguJr;;cej
.· 1.
·.
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n1ykejące

się spod kontroli reguł matema· cjom prawicowo - socjali~tycznym, które
tycznych, są zjawiska niewymierne cyfrowo.
na n.aszym terenie zmic:zaly do oslabien!a ·
I dlate~o - jeżeli po blisko trzech latacl1 jedności klasy robotniczej, które rzekoma
naszej pracy redakcyjnej - zwracamy uwa- _ troską o pe.rtię, osfanialy często własne ł'ln:::
M Towarzyszy i Czytelników ni! tysiączny bitne cele - przeciwstawiali§my wslcazania
numer „Kuriera Popularnego" - notujemy ideologiczwJ i uchwały władz CcntralnJ"ch
tym samym tylko zasadnicze fakty dotyczą· PPS. Należy stwierdzić, że wyszliśmy z tej
ce naszej pracy. Wiele bowiem dziedzi12, po·
walki wzmocnieni organizacyjnie, bogatsi 0
czynru1 dziennikarza robotniczego nie r.adaje
nowo doświadczenie Jconieczne przy budoi:rie
• d o b"l
· moMa
·
· czli'!raa
-'·tcryzo- pe1ne1· 1e
· dn?Sci
• ld.-i.sv robotnicze!]·.
111ę
I ansowama,
ie

nego", jako pisma klasy robotniczeJ·, zostalo pr7.tń„te z .;,,"'",,.,., "'a-„„..,
-J „„= dowaleniem. „Kurier" zdobył prawo. obyi_rntelstwa, .zaufanie proletarUttlf .1~0 organ walki o lepszą,

aprawiedhwszą Pl"ZT..złość.
„Kurier Poimlarny"

jest obok

~vać tylko

ogólnie.
Jako pismo Polskiej Partii Socje.listycz11ej
. - w mforę naszych możliwol!ltaraiiśmy się
/:~ci - przede wszystkim pogłębiać
·
wiedzę

„Kmier Popufam.v"
Ł 6dź
1HO numer „Kuriera l'opnlarne(ll" w Łodzi to nfemały wk\zrl tego
Pl!ma socjalistycznego w walcA, 0
realizację zadań nowej Polski „LudoweJ.
„Kurltr Populll.l'DT" w cią~a całe~o 0okresu Pn:ei:J\vał r6'.ID1' kol~Je

polityc:m.1, zaznajamiać szerokfo masy pćlI•
tyjne i ogól czytelników z lvydarzcniami po
litycznymi i z occ124 tych wydarzeń, doko~
nywair.zJ przez wla.dzo partyjne. Robilif;my to,
pamiętając 0 bardzo v.rażnym :zjawisku w po•
wojennej rzeczy1vistości, kt6ce pole!Ja na ba.lamutnym i I<lamliwym naduż;:wl'tlli<z s16w i
poj~ przez n...-uych wroA<Sw. Historia bodaj
że nie ztu1. tokioto okre~u, w lctórym reakcjtb
najbardziej w3tecrne aily 1117 §wiecie naduży.
wa/<rby 6 ta.Jr. -szcclznym cynizmom i wy.
~·
r-„
radiowaniem wielkich alt5w: - wolność, niepod/e,/OOt, pos~p i aocjłllizm. W j11.Zgocie
celowo wzniecanym na rynkach politycznyc11
d
.
- han 1ttrze fslszu polttycznego, agenci a·
vumturnikóvi kapifolistycznycli clicą zagubić czyste §!osy prawdy o świecie i jego lo·

::f. d~~5:i cz~!i:~=~a~:::!~~;

Ie informacJ1, propagowa.ł
ldeę
Wl!PalozemeJ Polski, wy~fltOWYWał w
duchu scejalistyC%Ilym.
Jut rzeczą niewątpliwą, to ~bmo
to przy caJym swoim por.ytyn:nym
wkładzie mlafo i wiele bra.ków.
Z pnyjemnośołą stwierdzamy, ie
w cą&11 ostatnich mlcslęcy obserwu
jemy rozwojową linię pomycmą
„Kuriera Popularnego", io „Kurier
Popularny" stał się w rękacb odnowionego lderowniciwa Wojewódzkiego PPS pismem bojowym wysn·
\Vającym śmiało 7.agaclnienia, aktY\v
nym narzędziem walki Wojewódz·

sac11•

1 dlatego staraliśmy się zwalczac frazeolote przeróżne teoryjki lcawiamianyc11 mędrców, k.,tór~y z tek
wielką uleiłością wysłuchują wrogich pod·
szeptów, którzy wierzą tylko „bogatemu i
kulturalnemu Zad&odowi". Tam, gdzie pew·
ntJ marttinesows środowiska partyjne nasią·
1ca1y tą ruchwalą paplaniną polityczną posiadającą zresztą wyraźnie określony cel
d
·•
·
walki z demokracją lu ową - staralismy się
odsłaniać i demaskować bzduri;.

~::fo„~~::t:tupoli~ycz!!wi.:d!1:i~:i!

gię drobnomieszczańską,

„
błędów Organizacji ł.ódzkiej.
ŻYC2C:, by kaidy nast~ny numer

pnezwyeię-i:enie

„'Kuriera Po1mlarnego" st&ł się istot

~YP1!P:i~~~:a:fa a~~id ~~~~j!~~:nycb

zjednoczenia

polskiej

klasy

· ·
pracuJąceJ.
„Kurlcr Poriularny", jako pismo
socJalislyczno powinno Gświetlaó hi·
storię polsltiej klasy robotniczej,

teraźniejszość

objaf;niaó

i propz.<;o•,

1rać konkretną llni~ rozwojową j
p1•:.::yszłośd. Niech pismo Wasze
!'.imiala. sięga d-o tradycji Po!sltiej
Partii Socjalistycznej, niechaj v;ydo
b~·wa. ono na wierzch dobre i de
strony trj tradycji, nleclt:i.j będzie

, " ""'
Do

IledakcjJ „Kuriera Popularnego"

~' Łodzi

Drodzy Towarzysze!

prop:i.~atorenr t":~rczcj samo· W związku z wydaniem 1000 nu·
krrt:.•!;;1. mccbaj rozbIJa •ono • kon· meru Waszego pisma przesyłamy
r,.i,., "~;tni~ i;imcepcje :i;:icJOD:!hstycz Wa.m serdeczne · życzenia owocnej
ne:_ i opm·tucistyczne, mec;1a.1 m!,~n: pracy i najlepszych wyników w mo

ono

l113e

0110

do nieustannej

t

wzmozo

bilizowanlu mas wokół naszych so·

ll~J c.mjnośe! tdasoweJ, niechaj ~· •cjalistycznych zadań, w ugrnntowa·
'wM1a drogt l)rnwadząee do r1eali· ui11 przemian organizncji łót'!zkiej
~ncjl ::!111,~;·.:.lhm11. niechaj uczy mark PPS w iluchu llUlrksh:mu _ leni·
It

·
tl j
~" s 'IOll-sho
lemnows
1 · ~ dzł
? • (e
lys en a '

t "'

'

me ouylniz·nu
' •
a ama.
j
•
T.ADEUSZ CWIK

FELIKS BARANm\'SKI
Sc!trcb.n CK\V l'PS

REDAKCJA

„KURIERA POP'CLc\R~EGO.,

Tysiączny numer

ŁODZ

„Kuriera Popu.
larnei;o" jest w-yrałJ:m roz;;..·wHu .;lra.
sy socj:Uis\:rcznd w odrod:E.!lncj Pal
sec Ludowej. P r ao;ic tej przwada w
udziale ogrcmnie waźnc 7'4'ldai:fo w
d:-.bl5 ufrwalunfa. nst:oju demokra·
c.il lmloi;;·cj, w c1zielc walld o s;:cJalizm, pokój i rost1a1.
W dniu jubHcuszu ,.li:uricr 3. l'c.
pularncb""o" :t:·J·czyi~tv• rc;ialicJ't' dalszego r czwojn pism~ i fak lJ~;Jowcc· · · p!·acy clla ckbra ,1·.:;!leillCJ
·· ·
mcJSZCJ
s1J
•.raw:;.
•

·
· , 1utr::e1szy,
·
·
c110d z1· o d z1cn
h~dziemy
st.-:rali sig - w wir>ksz"m
:;to,oniu
niż dotych·
'
J
czas - •;fo:!yć w pierwszej mierze sprawie

Joze
· 1·I

jednofoi, problen.zo;n ideologic::nym, które
. d
w nvę zynarodowym ruchu robotniczym
decydują 0 drodze i wyborze środków walki
.
o socjaltznz. Będziemy starali si~ - w większym stopniu niż dotyc11cza:J - poglębiać
kontalct 1: robotnikiem lódzkin.1. lVszystlm
to, czym żyje on w pl!ttti'i, przy warsztacie
pracy, w domu, w tentrz~, czy w cz~!io roz·
rywki - chcemy pr:t:~nie§ó na ltuny pisma.
Wz:nożemy walk~ z wszellcim 1U1clui:yciem,
zlą wolą, ni.echlujstwem i przyp3.dk<YWOŚeią,
a więc z tym co przeszkadza w usprllWnia·
niu każdej dziedziny życia, co utrudnia
wzrost dobrobytu i potrze6 czlawieka prtJ.cy.
Potrafimy usprawnić nasze poczynanie>
jeżeli pomofZą nam w tym Towarzysze par.
tyjni i Czytelnicy. Pióro dziennikarza robot·
niczego może służyć tylko klasie robotni·
czej. I dlatego zwracamy się do W as w dniu
na:zego jubileuszu: piszcóie o każdej sprawie,,
kiora was interesuje, kt ra wam dokucza.„.
Odwiedzajcie częściej niż dotycliczas naszą
redakcję. Wzywajcie nas wszędzie tam, gdzie
- cho6by na najbardziej skromnym odcinku
- toczy.się walka 0 szczęśliwszed jutro, Mzie
dzieje się komuś krzywda, B zie potrzebne
1·est nasze pióro.

STI<:F.4..."J ARSlU

Redalito;· naczelny „Robotnika''
Sekretarz CKW PPS do spraw prasy
DO REDAKCJI
„KURIERA POPUl,ARi\I!:GO"
n11 ri:ce Redaktora Naczelnego
w mlc,iscn
Z oltazJl wydanlll. tysląc:ncgo nu mcru „Kuriera Popufarnego" Zan;i.d
Główny Związku Znwollowego Pra.
eoWJ1ików Przemnłu Włókn. iiyelty
pismu d:i!sz2j nsilnej dzfałalucilcl w
walec z wstecznictwem o scrJallzm,
o byt lndzl pracy. Walb ta wią'.U
pismo z ruchem zawodowym a szc:te
góluie ze Związkiem W?ókniarzy :iywą. współt>r:i.cą. W współpracy tej
widzimy motor postępu przyśpiesza jący dzieło odbudowy i osfa_gni~de
WS'Pólnego celu.
Życzymy Wr.,m uwzględnfa;iąc ch3
rakter pisma i jego wartość pubU.
cystyczną

owocnych

świadamianiu

osiągni~ó

w

U·

s:;erokich mas pracu jącycb, szczególnie w doniosłym bi.
storycznie okresie z,iclinoczenia się
partii robotniczych.
Za Zarza.d
A. ·1mRSKI
DO RED „ 'iCJI

•.•..,.

ANTONI POKORSKI

„KUIUERA POPULARNEGO"
z okazji wydania tysiącznego nu·
•• ..,
.,. • - · - · - - . •
• - „,..,._
meru „I\uricra PoI>nlarnego'•, ży.
Plsmo socjalistyczne wtedy ma
czymy zespołowi redakcyjnemu t
rację bytu, jeśli biei-ze ono czynny
„KURIER POPULARNY"
technicznemu dalszej owocnej pracy
utlział w \Vychowywanlu mas, w
ŁODZ w dziele zadcśnian.ia. ;ledności klasy
kształtowaniu ich psychlki, jeśli obrobotnlcze:I i re:i.lizaejł połączenia
ja.śnia drogi rozwojowe. Pismo wa- z okazJl ulu.zanła 1112 1000 nume. organizacji partyjnych PPR i PPS w
sze zdało eg:zamin <lojrzalośol do tej
jedną m~rksisto'!Vsko „ leninowską
fukcji. Zyczę Wam dalszego rozwoju ru „Kuriera Popularnego", organu Partię Zjednoczonej Klasy Robotnina. tej drodze.
na~zej partu, robotniczej Łndzl I o- czej.
'WŁODZIMIERZ RECZEK , kręgu, przesyłamy serdeczne gratu- Życzymy Wam, tow:irzysze, pozy.
„KURIER POPULARNY"
lacje.
tywnych wyników w utrwaleniu zt1o
ŁODZ
byczy demokracji lndo·tvej n..-i polu
gospod~.rczym, S!Jołecznym i polityZ okazji wywmia tysiącznego nu.
STEFAN Jl.1ATUSZEWSKI cznym, dla. dobra mas p1·acuj:i,cych
meru „I{nriera Popularnego" przectłonek CKW PPS
I n:u·odtt polskiego,
syłamy ·n-am serdeczne gratulacje i
Sekretarz
Komisji
Centralnej
TrO"IlTE·T
":VOJE\'""DZTrI
Ż:fczymy dalszej owccnej pracy w
i l . ••
•
nP
ł"
służbie socjalizmu.
Związków Zawgtlowych POLSIO:EJ PARTII l10Il01'1'l1CZEJ
Zespół Iledak<·jl „ROBOT.NIIi:A''
W ŁODZI
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os1qgn1ęc1a

Stanisława

Nlodzimierz

i duże kłopoty·

Woszczyńska

Boruński

naiwiększych ośrodków przemysłowych w Łodzi
Ł OD~ prze_fł1y.slowa i handlowi większą troską

jest koniecznoźć umożliwiającej elementom nieu- zmiernie potrzebny dla Lodzi i jej
ich znacznej rozbudowy.
świadomionym t. zw. „łatwe zarob przemysłu. GAZOWNIA ŁODZKA,
Największą bolączką PZPB Ru- ki" w uprawianiu drobnego handlu ~rRkTowana przed wojną, jak kopda Pabianicka jest brak własnej ulicznego.
ci us z e k, nie
Ta oto fotografia., umieszczona
boczniey kolejowej. Niemało klo.
RODUKCJA nowoczesna n·e
miała warun- u ,.wezgłowia" niniejszego lelie·
potu przysparza. szczupłość mng:imoże się obejść bez prądu Cków rozwoju tonu, ·przedsfowia górną polowt;
ł~_,.
_l.rt.:Yt.i5"'li_·~
. ł . ./ n:oprzędne 0 _ zyitó\v. .
IP-ktryczner;-o, kt6r·y jest siłą napę- ·
w mieście, w mojej szlachetnej osoby.
~;~.!_;;; 1 „,
raz odpadko~dy obie te bolą.czki 7..cst~ną udową n7aszytl.
któr~m na. o~~~,~~~-~~ we, tkalni a, sunięte, to znaczy, _ze zostame prze
W Lodzi tylk•
tatn:m plaruc
Nie wiem, ile jest w tym praw•
--:=::_t~ ~ ·.· I j
W'Jkończalnia, prowa~na bocz.mea. z oddz. Nr J \
'.l większe· za_ '
było zaspoko- dy, ale - ilekroć spojrzę na swo.
--..s~""-..•,.......
własna elektro do kolei. or~z pooudowane zosta~r; ;
'~łady posiada- Jetu: i1otrub jej pols1rfoj ludności. ją fotogra.fi~ - przypomina mi
wnia d
n?w~ wielkie m~g~zyny·- Y"zrosJQ. wł~~me elek W okresie międzywojennym rodzi- się to słynne powiedzenie Balza·
1 1
,
omy nie Jeszcze bardz:cJ produkcJa, a Ol~·owrue. Wszy- la się WIELKA LóDZ ale jej ga ka, który pewnemu, zarozumialem:.cz~al ne dl.a :ob?tników, szkoły, siągniętc oszczodności pov.voią na
slkie inne obsłu „ 0 ,v„;.., w·e ....~„la. bo""~·cy
•·olcJ·opr ~eu.:iz rnla, sw1ctllcc itp. urządzc rozszerzcni·e 1· ud·'skonale'"''
„
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· d czyJ:
n.n. 0 c a.ra""er„:! spvłecznym i pro dzen społecznycn Jak "łobclr przed
.
'
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•
mu swoją ttro d Q• - 0 ś wia
dukcy·inym maJ·ą rÓ'"m·ez· m· ne . 1 "zk 1 . ~ . tl· '
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Wyeksploatowana
doszcz.ętme
transport
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kic zakłady w Lodzi ale p:e
• STAN
"
P'7PB N
,P· ~~z 0 _upan a,
ory me
a
roeią~. rozprol'la,u;c,aJą<'-e _gaz e:r.a- ~iala lubić rodzić, jeśli mo~la
st;n·o na.icżv 5 .,,. _,,pn' Nr 1· rwKss~n
zk ml ~z1 „nd w '-; d • r d-, •:--..:.10\vacJę maszyn, Elektrownia, ly sob10 i rdzew!ały pod immią spo
~
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"
d ć
.
„ ,..,. 1e1.;
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•ęac o w1eK
oprov.a zony o . b d
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.
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t
St
. ,cos po o nego
wy a
na
1o, osci, o~rute pn;ez z gdorą. 1aG 79.
zy Młyn" i szereg dalszych ulic '
lcp.'3zeo-o
stanu
n~et
ęf'ląc
JllZ
p1~nvszc~
ksm
~re
1 'wiat".
0
to odd.:::;elnc miasto w któ,.
.
..A..1')b ł
d P'-' ra i a znacznie pov.:1ę zyc swą zuzy e są ur,zą zema azown1. i kip; praca. R 0 „„,.:,,, 1a J·„ .• ym wr_e ~1-l"f"7 '~
Ul.Z
Y prze' wvdajność. W I-ym półroczu 1948 W ciągu 3-ch lecia obecnego zarzą
Na szczęście 1·a si„ urodzilem w
~J orgalll- Ji?/U <I I :§13 L ~ wojną za czaJ
....
]
. • d .
'ł
R d z ll d
zacja, współzawodn:ctwo osia ·a- ~~ !' ·~ ;Ji:,./'t-y; sów prywatne- •.{} ru lVy„~vorz~ny pl:'~l wyra~ SH.) ul ws:po pr~cy z a ą .a.r :1 ov:ą "nnej epoce i nigdy... z Balzakiem
ce rekordy pracy n:i. 12:tu TI;a~ ff~~J
go fabrykanta !.czhą 12„ tys.ęcy lnlowat-goc~n, p_okonano w1ele_ tntd~o~ct I dązy nie rozmawia/em, toteż mam pra•
tatach, doprowadziły zniszczone
~1' :- , .';.,!
Wó>~~ 174 tySiięey ;..a. ro?y rok 193~. się do ~echamzo~arua i zm~der- wo sądzić, że „urodę swoją si~
przez okupanta fabrvki· d „_,_. .
1Q1.
t r wyzyskiwacza
Wciąz rosnące zapotrzebow:m1e nlzowama urządzen staruszkr-ga.
t
J
o
uz.u:;1eJ1m. z . ym - pro
.,.
•
d
·
d
· z 1o.ną
*' ma " r. - w zw1ąz
.szcj świetnośc: o wyda·11 0 - .
n;c 0° povna a przcmya1u oraz po t rzeby samego ?.own1,. w mys'l zasa d y, ze
cy śwfa.dc··y w·~końnzal~i sci pra- nowoczesntmu tempu pracy oraz miasta: i elektryfikowanych -0koli- truo:~ jaką jest gaz, nie wolno· szę. urocz~ ~ytelmc~fa, przy ckzy:
h'"J.ąc3. ....~e"·ę,....,,i„ ~., mila.' przera- najwyższej trosce Zakładów sfałc- eznych wsi i osiedli przekraczają fa.rtować.
fo.mu ni111e1szego felzetonu, zer ·ac
o<.ó
~U
<)
10ny me
•
•
·1
trów tkamn: Wykończaln:a rac = go ~ocln~s~e:nfu. J.~K~ś~I pracy. u~e~no•.możl:w~ś~i Elektrowni Łódz . Pier:~za troska: bacznica. _kole- d czasu do czas:-z 1'? loeru_n~ru po
je też dla u·inych fabryl
P ud O w1elkosc1 zakładow sv;;adczy li- kleJ. 1\10 rozwiązc sprawy kosz.tow JOwa JUZ weszła w fazę koncową ocno • zachodnim n.::isze1 ga:ety,
r, prze
" 8 tys1ecy
·
' :l n;on:,-c
·
It ro- ne zas;·1 arue
· prą d em 'Ze "'ąs
"J k a. E - '· l aua
·1 d zien
· ' zos t ame
· uruch om1..,na.
.„ a natraficie
· · na moią· ww· ś me·
wszystkim z Zie'n Odzysk
h e czua
zacm
.
. ·
anyc • botników, w tym 70 proe. kcb!lit. lcktowni::i. musi b::; •rozbudowana, Zmodernizowanie i zmechanizowa- ·twarz
która Wam wynagrodzi
• :v1cle .staran i tr?.s~liw~j p:cczy Wśr?d
naz.w'..sk
przodown!ków ~cktfbwnia znacznie roz~zerzona n:e pój~z:e ~ZJ'.blrn za t_ym pierwnu;ość dzisiejszego, mojego e-W)mag~Ją mocno JUZ zm~yte ma- \V-Społza\vodmctwa pracy p:crwsze i z.modem:zowane urządzema. Pra- szym cs1ągmęc1em. Nalezy s:ę to za po
szyny, Je.st to wspólna troska fa_ m:ejsca zajmują, kobiety.
ce w tym kierunku już-"'się rozpo- równo przemysłowi łódzk!emu, sa- laboratu.
b~yk w PoL5co powojennej. Tym' Największą bolączką zakładów częły. :
mzmu miastu i niestrudzonej prrrGalą dzisiejszą, jubilwszow4
w1ęk~zy bu~i podz!w i zyskuje u- jest brak s;ł roboczycl1, Rosnąca
Na czolo bolączek, z którymi cy k:erownictwa i pracowników, gazet? wypełniają liymny, wspom
znaru.e swoich i obcych wc:ą.ż r<>- produkcja potrzebuje coraz 't!.'ięk- trzeba się uporać jest dla Elekt::ow którzy dokonali wielkich prac pros:utra i os.i;i.~ająca coraz wyż.szypo szej ilości zdoln:rch, precowitycll i ni, tak samo, jak dla całej Lodzi dukcyjnych w bardzo niesprzyja- nienia. o~azje itp. z powodu :a·
21.rnm 1>rot1uł:::cja. Dla wfolk!ej pro-,su.m.iennyd1 robotników. Podaży -- PROBLEM WODY.
jących warunkach. Unowocześnie- sze{ł::> śwzęfo rnoo·numeru „.Cu.
d_ukcji PZPB Nr 1 z:i małe okazują rąk l"Oboczych n.ie sprzyja poło.żeIETYLKO prąd elektryczny, uie Gazowni i dalsze przedłużanie -riera".
s.:.ę p1·zcd1rnjenne maga.z;rny. Naj- n'.c fabryki v: dzielnicy handlowej,
ale i gaz ś-\v;ctlny jest nie- s:cci m:cjskiej jest sprawą pilną.
Cóż jeszcze .moŹll:i dorzucić do

·Spo'\iviedż ...

_d1:1mna J_c.<>t z rozmachu i osiągn:ę? SWCJ produkcji, której
pr~oduJeT pnemysł btnrnluia.ny, z
PZP.B Nr 1 na czele. Prz.ędzalnie
~ c:en.ko i śrcd.
.
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ut; r h1!t s:ę o lmzdy numer
„Popuiarniaka", zdobyvłając so-

bie serca robotniczej Łodzi?

Mieszka w domu czynszowym.
Cóż jeszcze można Życzyć so•
-1 tanie
warzyszl~o - odpowiada mi na P.f•
-. ~o r~b~ w v:olnych ci~w1,- Sciany izby w którym stoi jej łó:~ko ,bie. o'bok tych pragnień wszyst.

kibicem ŁKS. Najgorsze jest to,
m~wi_-: że co drugą ni~~ziclę praCUJę l me zawsze mogę iśc na mecz,
ale czytam sprawozdania w „Kurierzc". Muszę wam powiedzieć ·zwierza się, że Kurier ma najlepsze
s prawozdama.
·
Tak \vygląda sylwetka towarzysza Wadlcwskicgo - młodego robot
'k d b
m a, 0 rege. syna. •
•

1
en.uziasta
nau I
lach. N<1JCl1P,tmeJ odwiedzam dz1c~1. I dziecinne a po::i tym kilka. nic; !~'eh moich koletJ,ów starszych (bo
zaledv:ie 10
k ,
wnuków mam już przeszio 20-let~ :b~dn_Ych. sprz~tow o~lc'Ya v~ilgoc! 'r;icm najm!ods;;y. irstem) wvra.·
.
·1
'
•
•
wvbuchła
ro . zynich. Ni'.? daję temu wiary. bo móJ ktoreJ me moze zllkwidowac ani .. .
\„,.\„ ~~fo~v ·na r·obot• Jdna.N. Zo~tał
rozmówca ·wygl:".da raczej n:i młode piecyk ani słońce. W wilgoci tej :.a1:1cy~h .SI? w doorym u/dadzre
'J · •
••
y o ieimec,.
· ni:.:
· · na s t arc,,,o
" d 71a
· dka
ala gnieżdżą się trzy dzie\7czynki, z kló k.azde1 lcolumny przy bardzo do·
znalazł się tam z o'ccm na e
go OJC'a
.• ,
rych najstarsza _ma lat sle_dcm a na.i.- ~.;l'rym ukfodzie wewn~trznych sto.
cili. l:i-lctni" Czesł~w Wadl z ~k~vro
tow.
Drużyń~ki
z~
pomocą
n;a~ema:
szedł do s.,.'·oły p uk· . ev: 1 kpa
tycznego obl•cz~nia udawaania m> i;nłodsza ro~..~te m~ m~za. Po~zucilF,sunków i przy ll'Vr11bianiu sobie
.:.t\.
•
o
onczemu sz o
.
.„
ia. gdy wrocill z N:em1ec gdzie go .
· · k
. . , .
·
•
ły pow5zechncj zapisal: się do gim.:.
~WOF! ~acJ •·.
poznała. Zostawił i po~zedł nie wia- JB1{
na)VJI~ ·sze1 11osc; „w1crszom·:-:jum. Okazało się jednak, że mu- Tow. Druzyńslu Wrncenły
Do k n.a me c~od~e. Nie lubię. B\- domo gdzie.
v.'ek"?
Rl zrezygnować z dals~ej nauki na
Ołciec
sześciorga dzieci
~P.~:· \•;:;':o -zys:~~!:.,. ,,w_n? 't córka.
1
rz0cz pracy z:.irobkowe 1. Dwa lata
·,0 ,_
le wolG ro, 7. ·:· l.~iazkę l pomy
Od roku rracuje ona w fabryce,
jako najmłodszy puicowr.ik re·
pracy w fabryce zegarów, podczas
·
Oj, towarzyszko. co ja mam wrim :r.1c.c .troc:ię . Od d7:1ecka tęskniłem ~o Nie ma żadnych kwalifikacji, więc d k · ( ·
któryc!J uczy! się, zrobily z młodzlci1 powiedzieć o sobie - zastana\via sir; ks 1<J""'· i do 11::ii.1;d. n!P magle~ sic iaroh!d jej nie sięgają kwoty 4 ty- a cjr mech mi to br:dzie odpu.
szczone) życ.?y/bym sobie, by oca dorosłego c1lowieka świadomego jeden z najstarszych robotnikó·w "c?.yć. !'€'raz ~obie trochę odbij~~ ;;ięcy micsi~cznie.
s;•:ych obowiązków.
'
PZPB Nr 3. towarzysz Dru7.yński tQ r.~ak1 l czytam '".szy~tkie ks!ązlr~
Może teraz poprawi ml się trochę, soba moja przysporzyła pismu
;,.
zi
k t
ć Wincenty. Człowiek pracuje i pracu- naukowe, jak.le gdzie moge dosta _, bo zaj~ło się mną Kolo PPS przy na naszemu ·jak największą ilość czy
~,a re e n 1e mogę
on ynuowa. . t art . su:
.
• .
. o co m.
A PJJ~'l •vm wolny czas zalmuja mi
,,, · h i :!: „
na_x:!
c oc a „orąco o t ym marzę. Je " m 47 w1
I t ..coazrnnme
1
. '
. ' dc>gle domowe drobiazr,l. Tu SIP co~ szej fabryce, chociaż jestem bczpar telniczek, które by - poza czyta.
Po p•erws„e nie mam czasu pracu- nc„o.
a ffilJa w ym rn;i:u Ja:<
•·
b'f. „„
Dzwonili do majstra, żeby mi niem moich wyłącznie felietonów
· b · .'
j k
b. '
. zacząłem pracować w Cabryce. FraC'C oc:crv.•:.i_:o. arn trze1Ja przy 1 • mtC- tyjna.
dal lepszą robotę, obi=call zaj:ić się
J<: ow1em a o pomoc iurowa w
t
d
.
d
.
• t
szlrnnic
m ~ my paskudne
Pokój
"
1
0
fabr"ce Gajera do 12 godzin dzien- mam e~az
powie z.i~_ną, JeS .em ·: 'h ·
·• ·
·
· j dz' .,. najstarszą córką. Krz ·czeli na mnie, i frc:szek. - w Łodzi, Koninie,
•
J
•
•
magazvnicrem na oddziale prz~nzy. 1.:uc nia I c1ą!:!1e w~ w te
.ur~e
i;uc. Zarab.1akm 8 tysiQc~ z~otych to. a zarobki małe. Wychowałem
.- NJŚ n:;ujc> . Komorne płacimy wszy~cy dlaczego do nich nie przyszłam, bo Kaliszu. Zdmiskrej Woli i Zgie.
Jest
za. SCJOl'O
. .
. . . V."• cza5·•ie WOJny
·
crospoda„z
nic nie robi· onl. nie mogą przecież o wszystkim rz~u, - znalazły dfo mnie, oprócz
. b' .tyle,
l .ile wynoszą
d . ó m1Cs1ęczne
z
OZ!CCI
w s"?.y- · 11l~kie
' . . wi<>c
~
F.. •
wiedzieć.
Dob!'zy ludzie. Nie będę
,
'I
·
k
k
ro .t>l OJOJ~a ro zie w., rczygn~wac scv byli wy\viezieni do Niemiec na 7.cby się poprawiła płaca to iakoś miała
się nawet czym odwdzięczyć. wyrazo~: :·.:spa c:ii.ci?, 0 . ·ruszyn ·ę
z pracy me mogę, woial~ym, . zeby roboty. Ale jaJ·oś udało im się wró- b.v człowickov.1 było lżej. Ale te Może moje dzieci to zrobią.
sympatu
1 przy;azm.
~at~a pr~csta~a pr:cowac. M~t'.;:a cić do domtt. Mogę być z nich du- czter~: ty~l~ce. miesięcznic to naSzloch _ustal. ::il~ łzy bi~gły nieA z tych wielu tysi~cy o!<ruszy
me JC'St zarow„ Pracow:iła na I,~os nmy. Dwóch synów jest majstrami, orawa" mi- wiarlomo na co pr:o:e·m~·
n~ch, alo _teraz czyści . n_1atcnał, jeden syn na poczcie. jeden na tram czyć. No,. a:e ~amy so?ie _redę . .Je~l przcrwanw po ~vymszczone1 .twarzy.~ nek zlcoi si"" 1·a.t:i.ś porzadny ka·
trzydziestolet,
•
~
,
. • · .
m~ mr:czy sic: przy tym. ~JCtec pra- waJach. córl:a biurolistka. żona nie coraz lcp1c1. nic ~orz~J wiec Z.'!lart- Władysława Dzmba
ctiJe '"' b~owarzc. Wysłallsm~ t~amę 1 pracuje. Najstarszy syn kawaler l wienin. male)a - kofa·zy rm:mowe nia matka trzech córek tak strasznie wa, chle.ba, !~tory mme nasyci do
zlekceważona przez ich ojca wyglą- tego stopnia,
że w glorii swoich
na ~:ura~J~_. Była w ·Po_łc_zyme 1 te- najmłodsza córka panna są w do· tnw Drnżyń.:;.ki
1
da na starą kobietę. Może .serce o. 'elietonów będe mó6/ spokojnie
raz Jest J'-'J o wle.c
lep1eJ.
mu. Prowadzimy razem gospodar,
lrnzane jej przez towarzyszki i towa
•
"'
Najr;orszy:11 nasiym zmartwieniem stwo. Gdyby n:c dzieci to nic dał·
Odu1,r:: \~Hcdw&~awn
rzyszy z Kola PPS pozr-:olą biednej umrzeć„ ..
jest to, że nie mogę się uczyć.
b:'1'.1 sob!e rady_ Oi:i też nie zara~ trzyd?illsto!cfn;n motko •ro:g!I dzieci matce na przyjście
do róv:nowagi i· Albowiem jede::aste przykaza:·
Młodzieniec
ten czyta książk;_, bia.1ą duzo. Do womy pracowała i
·
·
·
.
się poza praca wychowaniem
· b
·
.
\Vszystkie jakie dostarcza bibliote- 7.ona, ale teraz dzieci nic poz.walają Na razie łzy nie pozwalaja jej mó zajęcie
dzieci.
me rzmr: „Nie zaczepiaj!".
ka fabryczna. Poza tym jest gorli- matce robić.
w:ć. Potrm zaczynają płynąć słowa
wym wielbicielem sportu i wiernym
Czasu wolnego to ja nie mam to. peł11e skargi r rozp3cz:v.
W.BOR.
Zo.Ta
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KURIER POPULARNY,

•

al a o plan
i ko wal a

Tadna
Sołtan

t1 podstaw lhmln.ej
S,011~~
hej ruchu robotniczego leży jedno§ć
teorii i praktyki
Rozrywanle tej
jedności, aztucme rozdzielanie asadnl:czycb teoretycznych sformułowań
od ł:Ywej, bieżącej dzlalalnoścl, gro
z1 nie tylko popad:nli:o!.em w rwy.
kly oportuntzm. alt Po pro.stu calkOW!l~ re'%Ygnację z walki o klasowe
cele. Stawia.rue pr.7.legrody między co
dzien!lĄ praktyką i aprawą budowa..
nia &ocjalistyez:nego ustroju, mno.
tenie 1tadiów przejściowych 1 tendencJa do utrwalania.. !orm właściwych dla każdego z nich - ws.zystko to łatwo przerodzić slę może w
ugodowość wobec wrogó,v klasowych, ~ nle;-ozróżnianie r_iaturalnych łOJUSzników od chwilowych
współtowarzyszy drogi.
Nie znaczy to je<lnak, aby równie

IZliódliwą

oyła schematyczność, !army

I

działa w kierunku bienia dotychczasowych form w kie etapów - łqczące się z formalnym,
rold. uspołecznionych runku planowania socjalistycznego. doktTynerskim podejściem do zaga•
nym1 warunkami walki o socjalizm elementów gospodarki, w kierunku
dnień walltl klasowej, wyradzające
w poszczególnych krajach w zależ· dalszych przemian strukturalnych.
O C HR O N A
się niekiedy nawet w awantuminaści od sto~ rozwoju ekonomi·
p R Z E D B Ł Ę D A M I ctwo polityczne,
cznego, od klasowego charakteru ROZSZERZENIE
,
.
i vn:eszcie
władzy państwowej i wreszcie od.
Pi:_zekształcanle e.cmentow iospo.
3)Złudzenie „planlz:mu",
według
rębnej tradyejl ruchów społecznych.
i POGŁĘBIENIE
da.r~i drobnotowarowe~ w elementy którego system norm 1 odpowiednia
Doskonały instrument dialektyki,
PLANOWANIA
socJ~ll~tycme, odbywaJąc~- się_ ewo: na papie:-ze dokonana selekcja ele·
jednej z głównych spójni teorii i
luc:rJi:rn "'. ramac~ ~emo.-:a~Ji Lu mcntów stać s!ę mogą jedynym klupraktyki, wyostrzony przez doświad __ Wypieranie elementów kapitalisty dowc.J, ~wiązane JC~• równicz z ~- czem do rozwiązania zasadniczych
czenie partit marksistowskich i u- cznych i przeksztaleanie elementów ga.d."'li_eme~ pbnu _i to pod dwa.na zagadniei'J. okresu przejściowego. Ta
miejętnie stosowany pozwala na u- gospodarki drobnotowarowej w kie- wz~lędarm: · po pierwsze - przez ki czesto nawet nieuświadorniony
nik:n..,:.::cie błędów w ocenie ~cho- runku
t owe
A.i~-~dko _ zw1 ąz~~ sr:rawy przygotowania bazy planizrn, przekształcić się może, mi"
dzących p~emian i zarazem nn wy. •
pos ęp
g0 P~<o<i
wy l~ch.mczneJ z proc~se~ prze?10 dze- mo przyjmowa..11ia zasady ostTcj wal„
tyczenie programu działania. Dlate- \Vania ich sektorowi uspołecznlone- ma n~ drodze _u.s.poldz1clcze.ru.a. pro- ki klasowej, w swoisty oportunizm.
go troska. o dialektycznośii a.nalizy mu, majduje swój wyraz (lównle w d~cyJne~o WSi od gosp_o~arki inCIY•
sytua.~ji 1. dialektycZ!lość prfilityki rozszerzeniu zakresu planowania.
v;iduulneJ do zespołowe~. l następnie
Ochroną przed w~elid!;11 możli•
orgaru.zacy3nej są meocllączne od
- i . pr:-:ez pl~owe .rozw1ąz::zii~ ~ga- ·wym! błędami i v;ypaczemami kan.
dbałości o czystośó liniJ marksiCelem pt;i.;iowanla w ustroJn De- dmc~:a zwaęKszema wydaJnos:i pro cepcji jest uważne przestrzeganie li.stowsko·lenl.n1>wsldej.
mokracji Ludowej, jest, pena ogól. d~~kcJi r.olnej.1 usunięcia dyspa:opor- nil marksistowsko-leninowskiej, nic.
nym wzrostem dochodu narodowe- en_ w rozwoJu przemysłu 1 rolni- rozerwalnej łąCZl!lości na-qltowej słu0 JASNĄ PERSPEKTYWĘ PROGRAMOWĄ
go, walka 0 sprawiedliwy rozdział ct~a. "śct d
od w.
.u„ ...
sznoścl 1 poutyc:zneJ cclowo~cl ana.
tego dochodu 1 rozwój produkcji w
!zeJ e o gosp ~ • spVlA.łLoJ.e1- lizy.
Cz;ujność ideologk:zna obowiązują- PPS stwlerd!za m. In.:
ta.ldch proporojacb, któt~ umożliwią cze} jako nowej fazy st~sunków wY Uwai."la, poLitycma analiza 1 marea zawsze ru~ robotniczy ataJe się
„PPS, WSPOLNIE Z PPR, PO- i przySpieszą li?Zekształcenia usko. tworczych na ';'Sl wymaoa jako po~ ksisto"\\'Sko-leninowska ocena dróg
nczególnie wazna w momencie jeWINNY S K O N c EN T P. O WA C jowe w kierunku socjalizmu. zasa- stawy odpowwdniego rozw?ju są rozwojowych polskiej Demolcracjl
go jednoczenia, które następuje nie
SWOJ WYSIŁEK NA WALCE z dni.eza różnica między planowaniem wytwórczych, • więc odpowi00nieJ Ludowej ksztalrujo się w nierozerna płaszczy1inie,, kompromisu mic:dzy NIEBEZPIECZE~STWEM NACJO w warunkach Demokracji Ludow~j ilości maszyn. Produk<;,J~ maszyn, walnym związku z procesem jedno·
ko:icepcj4 reforml..~Y<:znll i rewoluNALIZMU,
OPORTUNIZMU" I -1 warunkach realizacji socjilizmu n~n:nov.:an~
planei;1 panst:wowym czenl.a się polskiego ruchu robotnf....
CYJn:i, ale na ~wte pr~jęcia
Bł„ĘDóW IDEOL~GICZNYCB • po.lega na odmienności form l za- w1a~e ~i~ alateg_o ściśle z 1J!I7...ekształ czego. Około Shlsmej koncep~ji dozalo~.eń teoril marks~nu-lenL"l1zmu, Program rewolucyJIIlego nurtu ru kresu. Przechodzenie ku socjali=o.. ceruanu struh.-tuarlnymi wsi.
kn.'lywuje się mobilizacja sił prolc·
teoru naukowe~o SOCJalizmu. W tych chu robotniczego ~ztałtowal. się "'. wi to w pewnej mierze obejmowa'Ya.l~ o plan, ? jego WYkonanle, tariackich. Partia, jako przodown1wa~nkach k?111eczne jest dokonanie ostr~j. walce z ':Ó~yin:l odmi.anan:i: nle planowaniem bez;pośroonfrn jak ~Je się walką me ~yl~o ..D dob!'O- czka klasy robotnicze] ł całego na.
uw~ej analizy programowe~, która rewizJonizmu, us1łu~ącymi zac1e=:1.c największego odcinka gospodarki uyt nar~~owy, ale 'Yielką bitwą ltla: rodu iść bP,dzic droga walid
so0
ob~Jmow~ł~by ocenę <?becneJ sytu-, persp~kty\vę ~rogi w p~s~?osc, narodowej, a więc właściwie uspo- sową, i~t~rą robotnik l 11rzecho~ą cjalizm, która jest drogą budowy
acJJ,~ 'Y1!sme z m_arks1~towsk,0-leni- przede w~ys:iczm. w zaJ.aesie ist~ty ·łecznianie tego odcinka przez pod- cy do spolW:ielczej gospodarki chłop socjalizmu. w obccnvm ok esie k?now_kie„o stanowiska i okres1ałaby dokonywu1ąc:i;ch się zrruan ustroJO- porzadko•~anie go normom planu toczą z ka.p1talistycznymi elcmenta.. .
. .;,., t ż •ta·e al·tv•"i··acJ"
k i~rut?-e
.
k rozw?JU
· oraz dr. ogę d o re- wycl1. B ezpo śr edni
·
k- t e~r il i paiislwowego.
·
w
•
c
• • •
nieczna
'"" E'
" < Ji PPR-owskich
• • " L •~
. zw1ąze
ccma,nr
s .......
.......1{t ~alnym l w.si.
mas PPS-owskich
ahzacJi zasadniczych cclow.
praktyki pow_oduJe równolcgłośc mo
W okresie wev.71ętrznych przed · , u ld olc"'cnym bov·iem
R~zultatem lipoowego Plenum KC żliwych błędów teoretycznych i praPogłębianie form planowania po. mian ludowo-demokratycznego ·pal'i- na o cm.~
~
t fo.
lb ~ml
PPR oraz uchwala CKW PPS z dnla ktycznych. Jasna. perspcl;:tywa pro. :;red.niego, którymi pa.-1.stwo ludowe stwa, odbywających się w ostrej wal
„Teor
mo e, 5 ~ 5 :i - ~ ~~~i: "
2
17.7 br., z.atwierdzająca tezy refera- gramowa, oparta o sluszn~ oceni) stara się ogarnąć elementy kapita- ce klasowej, łatwo jest o pojawienie
~u~ mchu robctnlczcgo, le eU ,z >tł•
tu sekretarza generalnego partii - rzeczYWistoiicl i wskazująca. właści. liztyczne 1 drobnotowarowe, spotka sic: błędów, wypaczających sluszm.ą
tule r:lę w nierozerwalnym związku •
tow. J .•Cyrankiewicza, są powai- wy kierunek działania. jest gwaran- się z ich nieustannym oporem. Wal- koncepcję postępu. z takich możli.
rewolucyJną Przlttyką, i:-dyt ~ona t tylnym wkładem w tworzenie progra- cją zwycięstw w w~lca ·o socjalizm, ka, która się tu ro.zwija, nosi wy- wych błędów wyliczyć
można
lto ona mot.e aa~ ruchowi pewnołl!,
mu zjednoczonego polskiego ruchu które mogą być odniesione tylko w raźne znamiona walki klasowej. Ce- przede wszystkim trzy:
stlę orłentaeJI t ~rozumlcrue wcwni:·
robotniczego.
oparciu o naukową metodę marltsiz- Iem jej jest bowiem spr..awiedliwy
1) 1\!Iechani!JtyC7llle, nieclialektycz...
trznego związ!m otaczających wydnRezoluc)a centralnego
aktywu mu.Icniuizmn.
podział dochodu $połec.znego, a w ne podejście, polegające na przekorzcll, gd;v:! ona 1 tyllco ona może d?poda1szym ~-:iągu przejście do pełnego naniu, ~e litera dekretu załatwić mo.
mćc
pr:lktyce
zro~mntenla
nle
PRAWA ROZ\VOJOWE DEMOK.i."'l .\CJI LUDOWEJ
uspołecznienia przez silniejsze zwia- że wszystko.
Proces dojrzewap.ia
tylko te:;;o, 31k I w ja!Lim kierunku od.
zanie z sektorem socjalistycznym. 1 ideologicznego, będący rezultatem
bywa się rnc!1 Ida' w te~źnlcjszo~cl,
System Demokracji Ludowej, cha· runku socjali=u nie przebiega auWalka 0 plan posiąda dwoja1d cha1 rozwijania się w walce świadomości
lecz równ!d tego ,j:llc i w .iakim kic·
rakterysiyczny dla profilu tzw. „pal tomatycznie, nie wiąże się on z S!G- rakter: z jednej strony dotyczy ona klasowej ma swoje prawa ale nie-.
runku musi się on odbywać w JUJbliż
skiej drogi do socjalizmu'', nie jest lankowym v•spółżyciem warstw spo rozszerzenia
zakresu planowania zawsze P!.'Zebiega równomiernie.
1zeJ przyszlości". (J. St.alln).
bynajmniej
ustrojem socjaliStycz- łecznych. Ostra walka klasowa to- bezpośredniego, z drugiej zaś pogłę- 1 2) Przeskiikiwanie poszczególnych
nym, chociaż wyrósł on ua gruzach czy się na płaszczyźnie sprzecznych
lystemu kapitalistyczno..o -szarnicze- interesów mas pracujących i grupy
go.
kapitalistycznych posiadaczy, lub ,llSIHlllHlllllllHllllDEUHlllllllllHiilllllllllBHHlllHllllllHlllHlllllHllHll9ftBBHTll!llHUI~
przeradzających się w kapitaliStów •

:unu

nie

ustroju

zaclerająea różnicę między odmien. zwiększania

r

I
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ro~:~~!:~==rla~
nBEZPIE„Z
li
NIA
sro~
IJll'lllł
Ilf
l
AD"
jesteśmy =
li lłll
llnuLd1 ~Il mu hl =
„Na drodze do socjalizmu
aowtem, odrZucając błędną tezę o
przerastl!n.lu kapitalizmu w socjalfzm,
"ogniu nieustannej wallci. Waki, kt6rs milenta swe formy, nleldcd~- zmf"
nla natę:!:enJe, gdy słabnie czy zała•
mu3e slę opór wroga, albo na nowo ale "' zmienionych formach, si~ uo•trza. Ale w watce nle ma paut:".

Udział poszczcgolnych sektorów pod
względem zatrudnienia w ca.lości go·
spodarki narodowej.
.
.
W gospodarce mieszanej, Jaką je~t
gospodarka Demokracji LudowcJ,
wspólistnieji\ abo!;: siebie trzy sektory: socjalistyczny, kapitalistyczny 1
drobnotowarowy. Elementy socjallstyczne, do których zaliczyć m,oi'..na
ł
t
przede wszystkim przemys pans wo
wy, samorządowy i spółdzielczy, odgrywają rolę kluczową. El ement Y
kapitalistyczne i e Iement Y gospod ar
· . zam"k aJą
·
ki drobnotowarowej
rue
·
· ·
jednak bynaJmilleJ
au t oma t yczm·e
Wprost przeciwnie - rozwijają się
one i niejednokrotnie usiłują rozszcrzać swoją bazę działania ekonomicznego (ilość przedsiębiorstw przemyslu prywatnego wzrosła w ciągu
0/ I) st ł j d
lat powojennych o 50 0 · · a. Y e •
nak i szybszy wzrost odcinka uspo·
łecznlonego, przede wszystkim jeśli
chodzi 0 handel hurtowY i częścio.
wo cletaliczny, ogranicza elementy
· d
kapitalistyczne i przekształca Je no-"""ni·e elementy gospodarki drobno
~u~
towarowej.
Proces ten wYraża, wedlug określenia tow. Minca - „pod
stawowe prawo 1;ozwojowe systemu
r:ospodarczc.spolecznego Demokracji
Ludowej''.
Ponieważ gospodarka drobnotowarowa we wszelkich swoich formach
jest baza dla odrodzenia kapitalizmu wobec tego powstaje zagadnie
nie 'nie tylko likwidacji elementów
kapitalistycznych. ale ,równoczesnego przekształcenia go~podarki drobnotowarowe.i w gospcdarkę socja-

•
:

5 Przewodniczący

Błędna,
reformistyczna teoria o ...
wygasaniu walki klasowej w warun tJ
kach Demokracji Ludowej jest wzno ::
wieniem starej bucharinowskicj kon :
cepcji „równowagi społecznej'' i :
„pokojowego przechodzenia do so- ~
cjalizmu''. Inna jest naturalnie me- :
chanika walki klasowej w warun- :
kach dyktatury proletariatu i im1a :
w Demokracji Ludowej, natomiast :
zawsze i wszędzie słuszna jest zasa- :
da. f;~ tam, gdzie obok sektora so- :;
cjalistyczncgo istnieją ograniczone :
nawet lub tylko potencjalne elemcn- :
ty kapitalistyczne, tam trwać musi :
z niezmniejszającą się ostrością wal- :
IM klasowa.
•.
""
:
TRZii'.CIA
DROGTA
•.
1:.
•.
Teza o wygasaniu walki klasowe' •.
ł nczona by-wa czesto z koncepcją droJ •.
~ ·1 po ś re d niej. M ówi o niej tow. min. l:
Minc '"' referacie swoim ńa 1ipco- ::
wym plenum KC fPR:
:
,.Tak >1wana trzecia droga, droga
po~rednła miedzy kapitalizmem i ~ocjall=em, droga utrwalenia
obeenvch fonn Demokraci! LudOWPl 7. "
trnzem marszu naprzód. czy tez rlro•rn
r71ekome110 budownictwa s'>rJall7mu
w rnlcśde przv pozostawieniu wsl ""
:r.awsze Jako domen:v gospodarJct ,.
notowarowcJ 1 lmuit1list:vcznej. nie
Je~t hdną tr?.edą dro;:-ą, a 3est w
j!'ron.::le rzerzv tyllco pl~rwszą dror,;i,
drogą kapitalistyczną".

W szeregach polskiego ruchu robotniczego, prawica socjalistyczna
gotowa była w pewnym okresie zgo
dzić się i uznać jednolit:ie front partii robotniczych „na wieczność''. ale
z zastrzeżeniem .. jedność organ1C7na - nigdy!" Oportunizm n!ektórych prawicowych działaczy nie tiozwom im na zrozumienie, iż zjednoczenie ~zeregów • ro~ot:i-iczych
przyśpiesza marsz ku socJali7mowl.
Zwolennicy „droi:i.j pośredni~i''. zwo
lennicy stagnaci( pragnęliby w".'listvci.ną".
siąść na przystanku
„Demokrnc11l
Rozwój sys1cmu gospodarczo-soo- Ludowa", nie widząc, t~ właśnie
łecznego Demokracji Ludowej w klewewnętrzne
prawo rozwoJowe teJ

Centrala, ul. Wólczańska 225

:

m Biura Centrali czynne są od godz. 8-15, w so:
b 0 t 8-13
""
ę
·
: Centrala - tel. 197-65
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Tymcz. Rady i Zarząi;lu U. S.
tel, 221-21

Dyrektor (sekretariat) - tel. 100-63
Lekarz Naczelny (sekretariat) - tel. 127-40
Wydział Poboru Skladek _ tel. 129 _16
~

Sekcja ZaKupów -

tel. 176-03

LE C

zN

Lecznictwo Obwodu Południowego (Chojny),
ul. Lecznicza 6, czynna od 8-18, obejmuje rejony lekarskie (lekarzy domowych) w południowej części miasta.
Telef o ny:
/
Informacja
tel. 202-13
Kierownil• Obwodu - tel. 134-14
'
Lekarz Obwodowy - tel. 107-31
Zakład rentgenowski - tel. 187-32
Referat szpi"talny·.
. dla Obwodu Południ·owego - tel. 136-22
dla Obwodu centralnego _ tel. 168-r,.7
Pracownia chemiczno - bakteriologiczna -v tel.
149_38
Przychodnia Przeciwgruźlicza _ tel. 276 _31
Apteko I _ tel. 143 _34
W gmachu Obwodu Południowego znajdują się poza tym: Zakład Fizykalnego Leczenia,
Przychodnia Zębolecznicza. Protezownia Denb'
.
tystyczna, ga mety lekarzy specjalistow oraz
niektórych lękarzy rejonowych (internistów)
a nadto czynne są: Przychodnia Przeciwgrużlicza, Gabinet elektrokardiograficzny, Komisja
Badania Młodocianych, Zakład rentgenowski
1eczmczy
·
·
i rozpoznawczy.
Lecznica Podobwodu „Widzew", ul. Szpitalna 4, tel. 153-23, czynna od 8-18. Apteka IV 221-19.
W lokalu ambulatorium Podobwodu ,.Widzew" ordynują lekarze domowi (interniści),
lekarze specjaliści, a nadto czynne są gabinety
lekarzy dentystów i fizykalnego lecznictwa.
Lecznica Obwodu Północnego (Bałuty), ulica
Łagiewnicka 34/36 czynna 8-~8, obejmuje rejo~y le_k~rsl~ie (lekarzy domowych) w północneJ częsci miasta.

=
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:
::
:
::
:
:

:;
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Wydział Lecznictwa: Informacja - tel. 197-65
w. 12
'
Wydział Ewidencji - Sekcja II (orzecznictwo
i kontrola zakładów pracy) - tel. 156-59
Wydział Zasiłków Rodzinnych p g t · Ub
·
1
o o owie
ezpiecza ni, ul. Wólczańska 225 tel. 134-15
Poszczególne Wydziały i Sekcje Centrali Ubezpieczalni posiadają telefony wewnetrznc
z którymi łączyć się można przez centralkę
telefoniczną Nr 197-85
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Te 1e! 0 ny:
Kierownik Obwodu i Lekarz Obwodowy . tel. 130-05
Referlat Szpitalny - tel. 270-17
Poradnia Przeciwgruźlicza - tel. 133-51
Apteka III - tel. 200-90.
Vi''
h o
• gmac u bwodu Północnego czv:nne rą:
gabinety lekarzy specjalistów i niektórych lek
·
(internistów) oraz Poradnia
p arzy· reJonowych
'li
....,
Grzeciwgruz
b" t
t cza, rrzychodnia Zebolecznicza
·
'
S omatologicmy,
Zaklad Rentgena
· a ·me
t Fizykalnego Lecznictwa.
Szpital Ubezpieczalni Społecznej w Łodz.i
im. N. Barlickiego, ul. Kopcińsbcgo 22, telefon
211-70 z oddziałami db chorób wewrn~trznych
chirurgicznych, laryngologicznych, okulistycz~
nych i nenvowych. Przy szpitalu czynne są amb 1t
h"
u a aria: c irurgiczne, laryngologiczne, urologiczne i okulistyczne.
Szpital Położniczo - Ginekologiczny -

tel.

130-02.

Sanatorium dla Płucno - Chorych im. inż.
Lucjana Szustra w 'l'usz-..·nku pod Ło'dzią _
"
tel. 133-58.
Ośrodki lecznicze Ubezpieczalni znajdują

się:
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Dąbrow- :

w Zgierzu -- ·tel. Zgierz 32, ul.
skiego 12,
w Aleksandrowie - tel. Aleksandrów 13.
Punkty lek.:rskic w Konstantynowie, Konstantynów - tel. 49 i Tuszynie.
Poza tym Ubezpieczalnia posiada aptekę
przy ul. Piotrkowskiej Nr 46 (Apteka II) tel. 172-68 oraz aptekc: .w Zgierzu, u1. Dąbrowskicgo 12 - tel. 122.
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Humor naszgcb

dziadk~w

'l'OALETA STAREJ WDOWY
Gd! przyszło się roz.bierać, pani włosy zdjęła,
IPotei;n ?ko,. i:o ?lru i zęby odjęła;
DaleJ p1ers1 1 b10dro, po biodrze łopatkę
I to wszystko gdy sobie składała w szufladk
'
Nowo pr~yjęta ~arma za głowę ją chwyta.
„C? cz~isz wariatko?" - z gniewem ją zapyta.
„Nie yv1em ~a.ma - odpowie - ja tylko próbuję,
Czy s1~ pam l głowa na noc nie zdejmuje' •
(„Smieszek", 183.4)

Zetel

O iubileuszach słów ki
noki, orłem swojego pokolenia, Jdalsze drogi.
Oczywiście, nio nale!y ttlkich
przyjacielem wdów i sierot, pocie
szycielem ubogich, ostoj4 spole- uroczystości org~nizo_wać . zbyt
da10 się ruo raz
co
czeństwa, arką prztymierza mię· często.
dzy prz&Szlemi i przyszlemi. Iaty ... Zl'łtZWa:żyć. Co ras to słyszymy:
w rzeczywistofJci Jl'ćlŚ jubłlat jest „u.roczystości z oknzjł odremonto stMy pryk i ~wal, dla które- towania pięćdziesiątego taboceaa rodzina już upatrzyła miejsce tu ...", „jubileusz odkorkowania ty
siącznej butelki octu ...", „utOCZJ"'
na cmentarzu.
S4 jednttk. i innego rodzaju ji.!- ste ostemplowlv1ie tysiąC8tleAo bibileusze a raczej uroczyste chwi· letu kolejowego„.", „pOdniosle
Ie. M;ją OnB miejsce nie tyle w święto z racji spuszczenia zut wożyciu poszczególnych. odizolowa- dl} kajaku •..", ,,dwulecie pracy me
nych Judzi, co w życiu instytu- lcena~a Trelellcie.~icza w Taw. Fi·
oyj fabryk i zakładów. WtedJl u- latelistycznem„ . .
roc~ystooć jest wspólną radością . •,Kurier Popularny'' wy<;faie ty„
wszystkich pracowników, a c6/em s1ęczny n~mer: ~oo tysiąca .~nl
jej staje się spoirzenitt wstec.s pod pr.acy w arukarm, w redakcp i
sunt<,wanie dorobku i wyty~zer.ie administracji. Zastanawiam eif
wlaśrJe ,'czy mnie - jako zrz~
dzie f malkontent<>Wi - należy
CYRULIK SEWILSKI
Napoleon obleAttjąc w r. r8o9 t~ uroczystoś6 wnie~cld mJfdzy
&wi11t, która zacięty opór eta- wyzej wymierrlorrymi, ~ teł
wzrusqć aię i po~vicdri~, lł "'
CUm t Jasi przyg1 d:
1 wiała, napisał do komendanta
ws.oólprtłCO!r
:...1.yi si„ do trzech dni życiu pi.sma, j~A.o.
... _:-._k .~~ie • ~-'-·? ~ an m rrJasta: ,.,,,
ef"
"
""' ... u ... „ ..., • LIVt\.U
.:._ Bo mamusia mówiła, te Itry- nio poddacie, to po zdobyciu nik6w i czytelników jest to wyda
szturmem mi~ta lcażę wszystko rzenie, zasługu.iłJCO mt ~e
jowi małżeństwo boldem wyłazi.
poważne potraktowanie.
,,140li6" (wyci'1ć w pień).
d h
śl
p,0 5"-1 b
Z MIŁOaCI
oc oę szym namy e,
Na to jeden I dorł!fdc6w cesa- To dziwne, bo o Ue mi wiado·dzg do wniosku, iż wydarzenie to
mo, Zosia wyszła zamąż s miłoścl..„ rza rzeki:
za.sn.:guje na powa~~ • potrakto_ Nie uczynisz tego Sire.
- I rozwiodła się z miłości...
_ Dlaczego? Ido mi zabroni? warue. Tym bardz1e1, ze gdybym
- Jakto?
_ Bo do tytulu cesarza Fr,;,,. napisał inaczej, mógłbym ściąg.
- Bo zakochała się w innym.
R dakt0
· b'
ć
. e . . ra
cuzów, króla włoskie~ itd. nie ną na sze 16 gnie>:
KWESTIA GŁOSU
tytułu Cy Naczelnego. A na śc1ągmęc1u 1ego
- Kiedy głos tenora, barytona i będziesz chcial dodać
gniewu wcale mi nie zależy.
"
rulika Sewilskiego".
basa mają jednakowy walor?

]ub11eusze są to na ogól okazje
do bezpłatnego żarcia na przyjęciu, oraz do przemówień gratula·
cyjnych. Nkms. nic nudniejsze~c>,
niż talde przemówienia, niektórzy
jednalc dzięki mm snakmnicie aię
wyź!ywają. Otóż caJ9 ucz~e
żo - podczas gdy mówcy koleiwysilaj4 się - można kotmJ•
no
NAGROBEK DLA KURCZĘCIA
befsztyk .s buraczkami lub
mowa6
Dziecię niewinnej natury,
pod śledzika. Mówcy
wódkę
pić
Córka koguta i kury,
jubileuszowi - pochyliwszy na
Zaledwie z pieluch wyrosła
znak uszanowania swoje łyse .1110Żadnego jajka nie zniosła, '
wy przed jubilatem - podnoszą
Wyl~gła w LJ.dyczym puchu
ku nieosiągalnym wysokościom
brzuchu:
mym
w
Złożyła zwłoki
zasługi tegoż. Zdumiony jubilat
Zlituj się, przechodniu miły,
ze zdziwieniem dowiaduje się, iż
Ucałuj we drzwi mogiły.
; jest mężem pełnym cn6t iiJ jest
łwładysław Syrokomla, 1822-1862)
naczyniem wiedzy i dobroczyn---------------·
,•• _
/powtarmła nie raz. łeś wyszła wów
ZA GORLIWOSO
,.....~
~
Zo.ieńko, • co cz.aa za pierwszego lepszego.
·'Il · , ~'i , _Nie wien,
SPl'l.YTNT JAJI
nasz tatu4 dostal order?
·
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od. trRCb tnie- Nie tłyuałe4,
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U JUBILERA
NOW"obogackl zjawił się w magacynie pierwszorzędnego jubilera.
- Chciałbym kupić sygnet herbo-

'

I

wy.

- A z jakim herbem?
- Wszystko jedno z jakim, bo to
dla mojego szwagra na imieniny.
moja

MODA

Chciałbym, żeby ta moda niewieścia raz się nareszcie ustaliła.

-

- Przy głosowaniu.
A cóż ci na tern zależy?
BUCHALTERIA
Bo zanim spłacę raty za jedną
suknię żony, już ta suknia przestaje
co to znaczy podwójTatusiu,
być modna.
na buchalteria?
- To jest taka buchalteria, kt6POSŁUSZNE DZIECKO
rą ~~ba. koniecznie. p~owadzić po- Trzeba przyznać, te nasz Adaś dwoJrne: Jedną dla s1eb1e, drugą dla
nikogo nie słucha.
władz podatkowych„.
- Tylko nie przesadzaj, mój drogi, bo chłopiec kiedy tylko może, to
słucha radia.
-

--------

POPRAWA
- Ja.kie się czuje małżonek pani?
- Zdaje się, że znacznie lepiej
panie doktorze.
- Uskarża się jeszcze na co?
- Owszem, na podatki!

ma
-

PmRWSZT MĄZ
- Muszę ci powiedzieć otwarcie,
!e mój pierwszy mąż był lepszy od
ob- ciebie„„
- Wiem, bo nawet twoja matka I

MAmuli•, dlMiZe1to ta pani me
rąk?

Dlatego,

że

jak

łl'Y%llła paznolrnie.
Pan ~roku~ator

była młoda

,,KatzenJammel""

ZMIANA PYTANIA
Król Karol X mial zwyc:Zaj
wyszedłszy rano z kaplicy, zada·
dworakom,
wać pytania swym
zgromadzonym przy drzwiach.
Stary i głuchy margrabia B. zaw
•
.
b
t
sze am ywa1, a pontewaz cierpiał na chroniczny ks:szel, król
go zwykle pyta.l:
- P. margrabio! a jak tam
pański kaszel?
Jednak pewnego dnia król zapyta]:
- P. margrabio! a jttk. tam p.
margrabina?
starzec nio prrypus'EGłuchy
czal, że król zmienił zwykltt pytanie i odpowiedział:
- We dnie jako teko, ale w
nocy okropnie mi dokucza.

w str o na c h r o dz •nnyc h

~o~bert Popelec Jarosł!łW

po długiej meobecnosc1 powracał w

u

u !)sek

LI. u

rodzinne strony, do swej wsi. Napa
dały go sentymenty i na każdej pra
wie stacji ze smutnym obliczem WY·
.
pijał kufel piwa. Postanowił wysiąść
w Pi·etivinie, sk~d chciał pieszo
przez Skoczycc, P.a~yce, Wo1niany,
Tyn nad Weita.w<:, przez miejscowo- Powiedziano mu, że KodeJszowłe PrzYw>mniał 1<>ble, łe mieszka tu je
&ci żywe we wspomnie11iach c1ziecin. dzierżawią teraz niewielki sklepik I go przyrodnia siostra, Owsarka, któże Kodejszowa oślepła. Wkrótce pro rą wydano za mąż za dzierżawcę renych, przyjść w swoje strony.
W wyobraźni przedstawiał sobie kurator rozmawiał ze swym wujem: stauracji. tej samej, która należała
kiedyś do jego ojca.
- Parnie.tacie mnie?
owych dobrych i pięknych ludzi. któ
P!·zeszedł przez Blanlcę l na lewo
1
- Nie.
rych mal za mfodycb la.t w tych
- Ja jesten1 Norbert Popcleo, pro od szosy wszedł do prostego domu z
miasteczkach i cieszył się z góry na
na!)isem: „Pretvinskie pivo""•
rozmowt:, ja.ką odbędzie z nimi, Je- kurator z :t.>i-a.gi.
Od razu poznał za ladą swoją sio- Przepr&;7,am, ele nic nie rozu.
żeli jeszcze żyją.
strę, wysoką, silnej budowy kobie.
Kiedy pociąg przys:i:edł do Plslta, miem.
- Ja jestem Popel~, syn tego Po- tę. Zemówił u niej kufel piwa i zapowiał na prokurawra smę~ek okoliczn~•ch p;l. Stąd i a7. do samei;o pelca, co to miał piwiiLrnię. A pan cząl układać plan przemówienia, w
l~tórem poinformuje kobietę o tern,
Pretivina znał wszystkie okolice. jest moim wujciem.
- Popeieo..• piwiarnię. .• aha! Pa· że jesł jej przyrodnim bratem.
Ot, tam skrywa się -w zieleni mlej.
- Pani mnie nie poznaje? - sa·
sce, gdzie szli kupą, za uczniowskich mięta.ml... A co ty tu ro!>isz?
czasów n~. orzechy, a przez Rażyce - Idę odwieclzić starych znajo. pytał po długich medytacjach.
- Pierwszy raz widzę. Może spo.
sze~ł Z&l'{rsze do wujka,_ który lubił mych, mote już ostatni raz.
_ Hm. Ale WYglądasz nieszcze- tykałam pana na rynku w Budziejograc w karty.
Przyszły mu nl.espodzia.nle do gło- gólnie - powiedział stary wuja· wicach, ale nie pamiętam. Czy pan
wy i inne wspomnienia. W Ra:.iy- szek - Twój ojciec miał milszą po. tam może ku;iował bekony?
cach był staw, gdzie pewnego razu wie~choWliośc, ale pacnęli go kufel - Nie, nic? Pani jest Owsarka, u·
.
klusownic! u~opili leśnil~a Mritwę. kiem w g!owę i kaput. No, i co zo- rodzoru Popelec??
- Tak. A pan nie jest PISarzem
Z zamyslema wytrąml go nagle stajesz tutaj przez ~loc? Ale my nie
pan, siedzący na p1-zeciwległeJ la.w- ma.my miejsca dla ciebie. Mamy z Rozdowlc'? Tamten też Jakoś tak
ce, okrzykiem a stawu już nie ma! wszystkiego dwa pokoiki, a w jed- dziwacznie wygląda
- Nie, ja jestem prokurator Nor
Prokurator spojrzał w okno i prze- nym śpimy sami. Gdzie się podzie.
bert Popelcc, syn Józefa Popelca,
konał się, że staw w istocie znikł. jesz?
Prokurator przygryzł wargi I nic tego właśnie do którego należała ta
Zeby ukryć swe wzruszenie zaczął
piwiarnia. Jestem pani przyrodnim
nie powiedział. A wujcio:
bałaśliwie wycierać nos.
- Nie warfo iść do ciotki.. Ośle- bratem.
A.i do samego Pretivina trzymał
chustkę przy twa1'Zy, nie mogąc po· pła biedna l gotowa. cię jes:i:cze zwy - Ach, Jaka szkoda, ze mój stary
wyjechał po za.kup krowy! Nie go.
wstrzymać łez. Przypomniał sobie myślać.
ciotkę Gobzlkową, która lubiła brać _ No, to wszystkiego najlepszego tujem_Y dzisiaj obiadu. Obiad można
go na kolana i pachniał.a nawozem. _ powiedział prokurator zmarłwio- dostac tam, nieco dalej, w restauracji
Przypomniał sobie i-zeźnika Pistolkę, kt6ry z .nabożną pieś~ na u- DY:_ Zegnaj, a ręki ci nie podaję, bo Po~zła i pozostawiła prokuratora
za.wa.lałem ją, powidłami. Spadły !Di samego. Zrozumiał, oczyw!ście, dlaBt:t~h. wią:r..ał i zarzynał cielęta.
W Pretivinfo wysiadł z wagonu, pienią,dze z lady - powiedział WUJa. czego to wszystko mówiła. Bała się,
że trzeba będzie poczęstować go o.
zają,l stolik w bufecie stacyjnym ł [ szek.
Kiedy prokurator wyszedł na uU- bładem.
zaczął rozmyślać nad iem, od kogo
Wreszcie przyszła znowu i powierozpocznie swe wizyty. Fostanowił cę, czuł tak, jakby ro w tym skledziała, że kiedy przyjedzie JeJ ma,:t,
najpierw dowiedzieć się '-ZY żyje je- piku spoliczkowano.
świeżego piwa, bo
Zawrócił w Inną stronę l zaczął to napompują
ll'Uze wujaszek Kodejsz, kłófY miał
dawnleJ domek nad rzeczki\ Bla.niell\• rozmyśla6 • łem, gdzieb1 tak p6Jść. wszystko aprzedane. I m6w uolekla..

I

I

Dobro wychowanie

Wiem o wszystldem. Tak, tak ..• a ten
Mazowleo był krewnym Pcpelców.
Jedna rodzinka gorsza od drugiej.
Stary Popcleo wścic!ul.ł się na mnie.
że ja sprzedaję o tny hektolitry pl·
wa więcej od niego, więc do~ósl że
ukrywam złodzieii. Ach, czegóż. ten
1
podlec na mnie nie na.gadał! A sy.
Po minucie przyszła z wiadrem wo· natek, który się w Pradze Itształcił,
dy, zakasała rękawy i nie mówiąc też był kawał łobuza! Widział ,;o raz
nasz rzeźnik Kratochwil w sądzie.
ani słowa, zaczęła myc podłogę.
Prokurator zapłacił i kiedy już Dwóch policjantów, a między niml
zbierał się do wyjścia, powiedziała stał młody Popelec.
Na prokuratora uderzyły siódme
mn siostra przyrodnia na poże,."11&.
poły, pom;eszane z zimną febrą. Go
nie:
- W tej drugiej piwiarni na pew- rączk.owo pił piwo i z całej siły w31czyi w sobie z chęcią rozbicia cze·
na pan dostanie obiad.
I oto jest zni}w w rodzinnej wsi na gokolwlek.
- Cała rodzina Po1>elców tab Już
ulicy. Wszystko wydaje mn się takie
zimne, obce i brudne, takie drażnią jest. Jednego z n1ch, 11rzyrodniego
ce, że prokurator uderza kijem w brata tego, który się uczył w Pradze,
ziemię. Potem automatycznie poszedł złapali niedawno żandarmi w lesie,
kiedy kiadł drzewo. O:uegdaj go
w kierunku drugiej piwiarni.
Nad drzwiami przeczytał ssyld: aresztowano. A Kodejsz, sta.l"y nie..
rób, wujek Popelca, skupuje kradzio
,,Piwiarnia Ja.na Wołoszyna''.
I
- Wołoszyn? .. „Wołoszyn? - mru ne drzewo.
Dokoła siedzieli goście, ludzie star
czai do samego siebie prokurator. Wołoszyn był jui przecież starcem, sł, którzy podejrzliwie zaczęli sponazywali go „wylizany" bo robił so- glądaó w str-0nę prokuratora.
bie przedzi.1.łek na głowię. Niemo-iii. - Dziadziu - powiedział jeden z
nich - wskazując na prokura.tora we, żeby to właśnie był on.
W kącie siedział staniszek. Był to a może to jest ten „praski Popcten sam „wylizany'' s siwym prze- lee"?
- Panowie, cóż wy_ al~ pa.no.
działkiem na głowie. „On ma chyba
wie •.• - powiedział pośpies:mi.e pan
90 lat" - pomyślał prokurator.
- Dziadziu, czy pamiętacie stare- Norbert Popelec. - Ja jestem kugo Popelca, którego syn uczył się w piec Heksa z Budziejowic.dł
z la n i
Pradze?
wysze ·
ap c
- Jakże.We pamięta6 takiego dra
-Też dobr!' numeri - powlclhhtł
A
nia? - powiedział dz}adzio. jego syn to podobno o:ągle się pro. po jeg~ wyjścm jeden 11: gości, - T~
cesuje. Z Marzanną Grossovą, Zy- ten, ~or~ prze~ paroma .l<:ty falszo
dówką z Niemiec, ma dziecko. Ten wał p1emądze i dostał p1ęc lat wlę.
c~łopak podobno u starego Lewa w zienia.
15ku je~t sprzedawcą W sklepie.•,
Tynu:zasem zdesperowany prokn1
- Alez _przepraszam, k~óż ~o takie 1 rator kroczył po brudnej uUczcc torzeczy dziadziowi opowtedz1ał? - dzinneł wioski i kiedy o,dJeMżał z
powrotem do P.ragi. twarz jego stra
zdetonowany rzekł prokura.tor.
- Wszyscy to wiedzieli jeszcze ciła już sentymentalny wyraz, a
przed paru laty, Ja wszystko wiem. pierwszy kupiony w drnc1ze kufel
Czesława Mazowca łeż znałem. Ten piwa rzucił ze IE!ośclą za siebie w
chodził • Jakąś damulq • zamku. kierunku rodzinnych stron."
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lcliretarz redakcji Kosicki Stanl sław

Jledaktor naczelny Pokorski

BALLADA BEZ

TYTUŁU

•remat jest młody, Jak miłość jest włecmy:
Wśród m1UZYD drukarskich lłaka
~numerów, Jak ły1ląc walecznych
Kroczy po łódzkim bruka.,_
Tłum

przed Redakcj$

Wprost

Aałeal

Zastępca

redaktora naczelnego

!oł

tan Ta49-

•

rłowa p~
rłowłe,

Juł

ruch się robi nad ranem,
Kiedy na balkon WYCho4zll „woc1zowłeN:
Pokorski razem :1 Sołłanem.

.Redaktorzy depesz: Cuu~ Bla l .Bo cutusld Wloctzimien

Upal, Wi~o wszyscy, - stary fl1IY miody, NaPoJu zinmege aukają,
A więc „wodzowie", za.miast dać wody,
Wstępniaki 1we ,fygłaszają„-

a.d&lńor działu llłeraeko-kulturalu ero: Woyna-Gwłałdzlillld 1Man'4n •

wciąż

faluje, jak łódź niespokolna,
bójka, ktoś nóż WYJął ftflskl:
- Wojna! 1dzle, kl"zyC7.1l, - crr;y będde
wojna'm
Woyna - to wujcio - Gwłaźchińskł.
'l'lum

Gdzieś

Wtem „stójcie!„ - krzyknie młllcjant6w wana .
I zgarnia gawłecH precz :1 droct,
A pnepuściwszy „miejskiego" Gelbaria
„Idźcie mu rzekli - bez trwosł!".
się zjawiają

Pruska z Drzewłńsq,
zeskakuje z dachów,
Bo s nimi kroczy mama - Woszczyńska
..z całego kraju„ pod pachą.Gdy

Tłum

Ale zawyło l zaskrzeczało,
Kiedy ujrzano za rogiem
Jedno potrójne, sportowe ciało:
Kaczmarka - Marskiego z Twarorłem.
I tłum na rękach nas niósł, jak na lbpę.
A teru dzieci tym straszą,
!e W!lzystkich wrzucił do linotypu:

Redaktorzy techniczni:

Ohsł ug a

dalekopisu \-l-1o d zimie~

Krygier Je

Konlecld

l'l.)'

i Bądkowski Ja.a

„Za

naszą lipę

I

Waszą!!!„. ".

lledakiorą aportowi:

Kaczmarek Wiesław

~p RAWY

La-chowłes WłaclJ111aw

MATEK

I

,DZ i EC I

Wap61praoownfcy ddałn mleJtkleco: red. Gelbarł Metan (kierownik
działu miejskiego), Tarnowska Zolla, Drsewińlka Barbara I Pruska
Jadwlra.

Sekretarka -

Mieszkowska Zon.i

8tr. 8

KURIER POPULARNY

Nr 216 (1000)"

-io-c:.ioboi§ci na starcie
~'~~~~~~-

g

Adam czyk.pierwszy· wskoku wdal
Gierutto zwqcięża

w huli

Wlady~ław

Lachowicz

·

(Od spec;alnego korespondenta)
LO~J?YN, 5.8 (tel. wł.). Dotąd na-

zwycięzców.

Jamajka

przeżyła

wiel-

4) Guyodo (Francja) 9:i3,6,

rz~~ahsmy na nieznośne upały, a ki swój dzień.
5) Siltaloppi (Finlandia) 9:19,6,
dz~s wypada poskarżyć się na deszcz,
TRIUMF SZWEDOW
6) Segedin (Jugosławia) 9:20,4.
ktory zwłagzcza lekkoatletom oJeszcze większy sukces odnieśli
czas Sjcestranda jest tylko o 0,8
brzydził życie. Rozmokła bieżnia i Szwedzi. Ich potrójne zwycięstwo sek gorszy od rekordu olimpijskie-

skocznie były główną przyczyną że
\"}niki dz.isit!jsze były nieco słabsze
mz poprzednio. W szczególności zły
stan bieżni uniemożliwił znakomitym biegaczom z Jamajki pobicie
t•ekordu Ś\viatowego na 400 m o
który zresztą fenomenalny Wint" otarł się w finale.
Półfinały 400 m. wywołały na widowni centralnego stadionu, gdzie
zgromadziło się dziś 72.000 miłośni
ków lekkoatletyki, emocje równe
chyba tylko wspaniałej walce Zatopka.
W I półfinale Wint ze dumiewado mety
przybył
jącą łatwością
pierwszy przed rewelacyjnym australijczyldem Curottą 1 Amerykani
nem Whitfieldem. W tym przedbiegu wyeliminowany został rodak
Winta - Rhodon i jedyny przedsta
wiciel Europy - Szwed Larsson.
Drugi półfinał przyniósł zwycię
stwo Mac Kenleyowl przed Bolonem.
Oto wyniki półfinałów:
1) Wint (Jamajka) 46,2, 2) Curotta
(Australia) 47,2, 3) Whitfield (USA)
47,4.
l) Mac Kenley (Jamajka) 47,3, 2)

w biegu na 3000 m z przeszkodami go.

byłq

zarówno triumfem skandynawskiej szkoły lekkoatletycznej jak I
znakomitej taktyki. Najgrofoiejszy
rywal Szwedów Francuz Pt1jazzon
nie wytrzymał morderczego tempa,
z~ezygnował z wal~i i opuści~ bieżnię. ~tedy Szwedzi rozpoczęli walk~ z m1'.ym sw;Ym. konkurente~ Fmer;i _Siltalo~?L Fm trzymał się ;ia
trzec1eJ .'PO~YCJ1 niemal do ostatni?go okrązema. Ale wtedy wła~me
zaa~akował ~o Haggstroem, n:mął
dośc łatwo i wpadł na _metę Jako
tr~ec!. Zrezygnowany J!m na. ostat!tich m~trach pozwolił się Jeszcze

10 BO!SCI NA STARCIE oo:ioo

Od rana rozpoczęły się oczekiwane przez Polaków z wieEdm zainter,·~owanlem .v1~ki 10-boistów. Adam
czyk stanowi przecież ostatnią choć
bardzo nieśmiałą nadzieję na medal.
Jako pierwszą konkurencje: rozegrano bieg na 100 m. Gierutto startowa} w 3 grupie, Kuźnicki w 5-ej,
Adamczyk w 9-e.i. Jakkolwiek Adamczyk przyszedł w swej grgpie
na trzecim miejscu, to jednak uzyskał najlepszy z Polaków czas 11,7
sek., dający mu 662 pkt. Kuźmicki
czasem 12 sek. uzyskał 597 pkt., zaś
wypl"l~z1ć ~rancuzowi C~1yod?.
. Oto wyniki tego ernocJonuJącego Gierutto mając czas 12,1 sek. - 576
pkt. Po pierwszej konkurencji probiegµ:
wadzenie objąl Argentyńczyk Kisten
FIN Ał..:
macher, który przebiegł 100 m w
1) Sjoestrand (Szwecja) 9:04,6,
10,9 sek, za co zdobył 972 pkt.
2) Elmseater (Szwecja) 9:08,2,
Drugą konkurencję w 10-boju był
3) Hagstroem (Sz:wecja) 9:11,8,

skok w dal. Przyniósł on wielki
sukces Adamczykowi, który skokiem 7,08 m zajął „ex aequo" z Kistenmacherem pienvsze miejsce, u& RrnMATYZM
Gierutto skoczył
zysh."1.ljąc 820 pkt.
Tegor-0czny urlop v:ypoczynl:ov~"7r po-5,90,5 mtr., zdobywając 534 pkt.
CPE:d7.i<:: w n.ajba1·dz.ltj z.:i.liiteJ
Trzecią konkurencją był rzut ku- stanmviłc.m
deskami od świata „dziurze", aby uniklą. Pierwsze miejsce zajął G!erutto nąć miłego obowiąz:·u wysyla·.'.lia gr7.er7.·
wynikiem 14,53 mtr., co dało 871 nościov:ych kart z pozclt'<JWl<'Ill:i.ml 1 D~·
pkt. Drugim był Staven (Norwegia) sanla dh:gich li"!ów.
Wyjcehałcm w!c;:c na głuchą wleś
- 13,89, trzecim Adamczyk (Polska)
J\by nie tracić l~-0nta'.ttu ze światem.„
- 13,20 mtr.
somtowym znprcnum~rowJlem trzy tyPo tych ti·zech konkurencjach na godnikl fachowe i Jdll:a pioo1 codr.ienczele nadal utrzymał się Kistenma- nych, w których prowadzone &:\ żywo t
ciekawie dz.iały sportowe.
List z redakcji przerwał to „dolce tar·
cher 2381 pkt. przed Heinrichem
niente". „Naczelny" polecił w nlm naplAdamczyi
,pkt.
(Francja) - 2366
ltie.m (Polska) .:..... 2222 pkt. Następne sać felieton do 1000-nego numeru.
Mote e
o czym wlaśclwle pW.ć?
wie konkurencje nie były tak podwie konkurencje nie były tak po- oUmpl.B.dzle? - pomyśtalem. .
wprawdzie 400 mtr. w swojej gru. J'est to napraw<1ę n1e;vycz.crpany i.pie, ale zarówno w skoku w zwyż mat dla tych wszysUdch, którzy pragn•
wszechs1r0nn!e clzlcllć się wrażeniami :te
·
·
'ak
J ! w tym biegu rywale Jego uzy- stadionu Wembley i wsi ollmplJ$k1eJ.
skali l~sze wyniki. Po pięciu. koi;-' życie na.uczyło nu. te .,....o:ir.ti:I• mlllll ·
kurencJach na czele utrzymu)e się fllY .Aelcgować" właściwych ludzi.
wz;yniono wlęc polecal 11o
d.Irl
R
nadal Kistenmacher (Argentyna) 3897 ukt. przed Heinrichem (Fran- zna=u !bttrow1 bolmem!de~lU p. zacja) - 3880 pkt. i Mathiasem (USA) płatce zorganizowanie na terenie ws!
ollmpij$1k.lej depart:imen1u a-prow.lucyJ- 3848.
ncgo.
„Król'' sędziów od ra-z:u pn.ys\ąpU do

MEK~YKAMSKf KUCHARZ

I

Polscy szermierze na planszy

dzieła.

p-0 ulokowaniu swych Ul'P w w ~1 4
bardzie.i bCZ!)icczne mtcJ~,cc, 41asz O••ll'.pijs.lci dyreJctor zprow!zncJl n~wląi.ał <1~ plomatyczne stofun:-cl z l<Ucharzanu in-

oc-:.yv; •cle, j.;·~~ z1ro~ny
Spotkanla. ~inacyjne w szermierce. 8:5 poszczególne walki przyniosły nastę J-edyne z.vvyclęstwo odniósł w tym spot- nych 11z·rodów.
„go~pcdr.1·;;. 1 ' (z; kraju oowic:tli.;my-' l~
kaniu Karwic:.'lci..
(USA) w szpadzie, w konkurencJi drużynowej tmjące rezultaty:
ton ży\·..,-.noścJ) - !l. :_jJ.~tat!::J od\\ . . c~l
rozegran-0 w 7 grupach, po trzy :zes.poły 1 Sobik wygrał ws.eystlde 4 walid.
w każdej. Dwle da-użyny z każdej gm- Karwicld zrem!sowal z Barrlentosem,
Inne spotkania przynlosly nastęopujące w pie1'W;;zym rz<;:!!•C dobrze zaprowadza·
py zakwallfilmwały się do drugiej rundy. a przegra,! z Manalichem, Lamarem ! Mar wyniki:
ne gospoda1'St\va.
.
WQlcząca w 4 grupie drużyna Ch!Je wy- tine:;iem.
serdeczne w:c;z:v prz~:Jaż;>I łącz.a . .c_o
NIEZAPOMNIANY FINAŁ
Włochy wygrail:y z Polską lł:l,
grupa
II
zreml
Barrlen.t-O&Un,
z
wygrał
Nawrocki
spotkanie
oddając
cl41 z turnieju,
dz.!{ z Jruch:trzami p,;:azrlu, CJ11n, Me~s'•
Gdy po południu na starcie fina- cof.ala
pokonały N-0rweglę 8:" (stosunek
sowa! z Manalichem a pniegrał z Lama- Wc;gry
vt. o.
trafień 35 :34). Pol.s: I• przegrała z Węgra h-u i innych nuro<16W.
łu stanęła szóstka złożona z trzech
Drużyna polska znaj<1ująca się w I gru rera i Marli.nezem.
A Jalta z tego korzyść?
Zaczyk wygrał z Ma:rtin~m 1 Ba.rrlen- mi 6:10 Polacy prowadzili początk<>wo4:3
Amerykanów, jednego Australijczy- ple razem z Airgentyną i Kubą zakwal\fi, to.san, przegra? natomlasf' z Lamarem 1 I grupa: szwajcarta wygrabi z Argen,
się do II rundy.
pzjś jak doniósł „Pr7.::gląd Spo-rt0'\\'7{" •
ka i dwu czarnych studentów z Ja- kował.a
11:3.
tyną
S7.ermierze polscy uzyska.li następuje ?4anallchcm.
na je<i.no mrugniGr.'.e ,.króla" Y/ po\s;.:e1
majki, trybuny stadionu zaległa ce wynHd:·
Do It rundy rozgrywek: zal,wallflkoUl irtli:>a: Luksemburi: pokonał USA chatcs ollmpljskceJ l;idUJC 11crb:ita..kuWa,
Argentyna, Belgia, Dania, 8:6.
wały s~:
Argentyna S:l~.
Po_l~ka śmiertelna cisza. Padł strzał. Wint
pom'rańcze ban~n)' i cylr~·n~1. WprawEgipt, F~ancja, Ang!la, Węg1y, Yl}ochy,
Soo1k wygrał z Slmcmettl, z Sauccdo
z miejsca nadał biegowi fantastyczIV grupa: Egipt wygrał, z Angt14 10 :s, dzie unie jcc't to zbyt oJ'nipljskl s:1•stei_n
Luksemburg, Norwegia, Polska, Szwecja,
Armest-0 a przegrał z Villmil'em. .
han<ilO\'~· ale p:zecicż J:uchnr,:c- errzntyne tempo. Pierwsze 200 m. prze- ,; Karwicki
pr:zegrał z wszystkimi crte- Szw.ajca:ria, USA.
Francja pokonala Danlę 12:4,-:Daiua po- cznych ., 'kraj6vt nie 54~1::.dall prz:V!ię!li
biegł w czasie poniżej 21 sekund(!) rłl!lna przeclwni'.rnmi.
14 zespołów tych podz.lelono na 4 grupy. konała Anglię 8:4, Fr2Ylcja odniosła zwyoli1npij:!tleJ. wolno _w;c:c _1.m 1:ądzl~ si~
Nawrocki wygrał z Saruced-0 l Armesto Losowanie gn1p wypadło nial<:orzystnie cl~two nad Egiptem w stosunku 8:5.
a więc o niebo lepiej niż wielu czo.we wła:inej zagrodue, ja ·„. '' e w.pól
przegrał natomia-&t z Slmonetti i Vilhti- dla Polski, która znalazła się w jednej
łowych sprinterów. Na drugiej ponej gospodzie.
7.: najsllnlejszych grup razem z wi:gramJ,
iem.
zycji biegł Whitfield, mając tuż za
!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'~=!!!!!'=!!!!!'=~=====!/ Pized rozpoczc:c!cm ~grzy<k na,.~iotAZaczyk wYgra} 7.: Saucedo a przegr.U z Włochami i Norwegią.
I erupa: Argen!J•na, szwajcarla, sz;we.
Simonetll. Villmllem i Armesto.
" · liczn-.·ch don1es._cn E-;peeltln:• ·~ .
plecami Bolena.
~~~ro\<Ó'-~ 00 Londynn prz.cwidY\Val1~f\IY·
cja.
które
Kulła,
Polska
spotkaniu
W
Na przedostatnim wirażu, biegną
„ Lomov1ski rzuci pun~d szestn113tk~ 'v
Węgry, ~<>rwcgla.
Polska,
grupa:
u
stosunku
w
wyirrall
polscy
szumiene
cy dotąd bardzo spokojnie Mac Ken
~~lt że Nawrockn potr:in ryce-rsk:i '?ToWłochy.
. mie'ć z p'anszy swe rywalk\ l 7.~
ley rozpoczął finisz. Wielkimi susa.NIEspodzlaulca
ITT grupa: USA, Luk~ cmburg, BclgLa.
r-lov.:.::.~{c.v:a , dot!~n!c. p~lcam1
Ostatnie relacje z Lon .~~/i~z:!i.e""
mi, których nie powstydził by się
IV i:tupa: Francja, Dania, i:;glpt, Annóg granicy szesclu me.róv.;.
swych
dynu, dott0szące, 1; znaglia.
niejeden skoczek zaczął odrabiać
Podziękowanie
na l6dzka lckkoallell:a
N~wr"cka o<lp:idla w przt;dl.>oi."ch.
dzielącą go od czoła różnicę. Na oW meczu II rundzl" rozgrywt>k Pola-Nowal<owa sltaczc na dzielna
.kobieta, l<L6ra pnc<>.ran.t podob
Komitet OrganJ7.acyJny II Ogólnopol· cy 1&potJ<ali się z Wiochami przc;:ryw3jąc
statnij prostej Mac Kenley miał 'kich
sl<1acm
550
treningu
za cp;zotycmego Argenty.1cz:y!c1. ~~~~
no
Igrzysk Sportowych Włókniarzy w !Jtogunku l :14. Polacy wystąpili w skb
nlaly nas do przypusz- kroczvla
przed sob" już tylko swego rodaka slcłada podziękowanie za pomoc przy dzle: Band, Naw1·ockl, Soblk 1 Kai·wic!d.
żol:i:mą br2me wsl ol.mp1.1"k1.cj
czei1. te w tej lrnnt.u- d\fl m<;żczyzn i :;:.~mlr.sT.kllla pod W.5..".>0lprzeprowadzaniu zawodów w ramach
Winta.
ona
odegramy
rencli
rt;wltci:
nym
1 ;:o . y:yn;t .~ol~~cml, nie pe>-,
Sportowym,
Zwlązlt0m
Kolejność na mecie była następur Igrzysk Lódzklm
impladzle powaini•jszą trat.fa tak dzte
n:o ,,:i.cZl ć.
a w szczególności LOZLA i ŁOZKol., oraz Kolc:;lum !IP.dziów LOZPN
·01ę.
ją ca:
Centrum Wyszkolenia Sanitarnego WP
Kilka dni prze 1 konkurencją doniesioże na
~le dzlwne:;o,
1) Wint (Jamajka - 46,2,
KO;\IUXIR"l\T Nr 25
1 Kompanii AkademlcltleJ za zorganizoczuje.
źle się
skoku no. ~:e No\va~~0\\"3
wieść o słabym
2) Mac Kenley (Jamajka) - 46,4, wanie 011slugl sanlt.arncJ i lekarskiej. z dnia 5.8 1848 roku. - dnia 8. s. 1M8 r.
:s-owatrnwcj podczas i·oz Do!:ucza J~j reumat ·zm. Współczuj~ paPkt. 1. - godz. 17, bo!sko Kutno Jednocześnie IComltct sltłada J>Odzit:koHenryce. :i'c nlc sądzc;, aby_ dopiero
ni
Jrnnlrnrcute.i
rywania
3) Whitfield (USA) - 46,9,
wanie CD Dzleel<a przy ul. Naplórłrnw-1 Zryw K. - Włókniarz, kol. Grynlewskl,
cji na stadionie Wem- na hrytyjskiej ziemi odkrylo .zo nasza
4) Bolen (USA) - 47,2,
5k.icgo 99, Itomcnazic Chorąi:wl Ha1·rcl'Zy ~odz. li PKS I - PKS - ZZK Kol. ob.
na za·;;od~1icz:ia ska.CT.') t~~\'. datc~o na chodr l<'llutek
~ley ~
5) Curotta (Australia) - 47,9,
Andrzejak.
przy ul. Skorupki 10-i2, 6wletlicv O•·
'vy1n arlcusJktt papieru, rvcll nóżkach. Na s1:ocznt stud1onu \Vcn~
Finały kl. c. trupa I: godz. is, boisko
Dzlew. zw. zaw. Wlólm. p1·zy ul. Kiliń6) Guidal (USA) - 50,2.
L . - - - - ' przygotov.•anym do 1,a- blcy p. Nowakowa dotknęła wprawdzie
145, 'wicUlcy PZPW Nr 4 przy ul. Ogn:sko, Ognisko - F1lmowicc, ob. Ję
ooiowU::!ta W!oynfku, n1- palu,.1kl:,mi r::·anicc r. m 0 ~rów. lecz nlcpo.Czns Winta jest równy rekordowi iklego
TUR
Kątne.I 29 i ~wietlicy PZPDz. Nr 4 przy draszczak, g-0dz. 11 boisko PKS
plsal:
prawnl sc.-dz:oy:i<' orzekli, tż byly to palolimpijskiemu ustanowionemu w ul. Gdańskiej ,9, za zakwaterowa1•'
Pab. - IKP. ob. Melka, godz. 1i boisko
ce rąl< I Oct!nicr"Yll skok, gdz'e \\•;-lądo
1936 r. przez Amerykanina Carra. zorganizowanie stołówek dla uczestników ZJC<lnOC'Lone, sio·a - Zryw Koost„ ob. Niespodziankę nam milą zrobiła: wały chore no;;i.
godz. u, boisko Arko( Energ:a Miała skoczyć, cóż ...
Długi olbrzymi, tęższy niż nasz Za.- Igrzysk, i tym wszystkim osobom, które Górski,
II)
pomagały zor,anizować I przeprowadzić ob. Kola3ińskl, (grupa
"Oiielita je powaJ:~a odJegjość od śl:idu
pła tka, trener Win.ta i Mac Ke:nleya l&'rzyska.
Wyznacza sle sedziów liniowych na za- wy-skoczyła.„ ..
pozosta.\\·~o-nc~o n.l piasku pi·zcz r1otkni~ściskał obu swych pupilów, gdy po
Za Komitet Orr;anizacyjny l&'rzysk wody ŁKS - Garbarnia: Wiktorek i Ha(w. l
dr FILUTEK clc rąk.
'
nysz.
ST. LESZEWSKI
dekoracji medalami zeszli z podium

Bolen (USA) 47,9,
48,3.

1

3) Guida

0

Niespodz\anka

T:

Kierownictwo holenderakiej ekL
py w dniu otwarcia Igrzysk Olim..
pijskich zaprotestowało w Komitecie Organizacyjnym przeciw nadmiernie robudowanemu programo-

uroczystości

średnich, zorgan;zowanego
przez naszą redalq:je, rJzm.awialiśmy z jedenastką reprezentantów
gimn. Kopernika. Pyt~liśm:J· dla
czego nie wstępują do któregoś z

sr.kół

Staszek Eismond cbclJ bieqać I

sp ra wg codl en ne

Wiesław

otwarcia Olim.pia-

Wi
l(aczmarek
dy.
--... Przyjechaliśmy tu na Igrzyl!ka, a nie na jubel. Nasi s:portowcy nie lubią słuchać przemówień,
·gdy czeka ich ciężka walka.
.
.
To wystąpienie Holendrów jest nie mniej niezwykłe niż fiński han 1000-nego numeru gazety. Bo za- r1erze biegacza. Ma cudowną zapra
del biletami wstępu'po cenach niż_ miast okolicznościowych deklaracji, wę fizyczną. Ma talent. 1500 m bie
mam .za.mi.ar napisać ~ kilku spra g~ w, 4:1_4 mln. Ale nie. ma gdzie
szych niż oficjalne.
Ale trudno mieć do pocżciwych wach bardzo prostych 1 bardzo co- b1egac, me ma u kogo się uczy.
opiekunów fenomenalnej „mumy" dziennych.
JEGO I NASZA SZANSA
Blanekrs-Koen i Slijkhuisa preten
Je 0 wieli< szans b d bieO'i 0
ZWIE~ZE~IA W ~AŁóWKU
sje. ?-'rud.no się, w ogóle dzh.~ić niel;l , Il: ~ ą ."' P
Wspaniała i?StytucJa wczasowa . g
chęci sportowcow do wszeL"kiego ro
dzaju obchodów, uroczystości, ju- po;zwala człowiekowi raz na rok za '~iatowe, W?Jewodzlne i centr_aln~
· _ witać w strony gdzie w normal- bieg organ zowane .prz~z Zwi~i
f sp 0 rt
O.st t
bil
Zawodowe Jest pewien ze 2? sierp
.
.
'
.
em zaJ
a eczn e
euszy.
t d. . ~W .
mują się ludzie 0 dużym tempera- nym trybie prawdopodobme nigdy .
~a Wal.~:e Się n~ 5 a :o~e I OJsię,
Obawiam
znalazł.
nie
się
by
uroczy_
ta
cała
przecież
a
mencie
stośćci~wa celebra rzadko kiedy ma że mało jest jeszcze w Polsce lu- ~ \ 0 s ego. w , a~-szawie. . mo
dzi, którzy wiedzą gdz:e leży dość ~~ am zaczn,e s.ę Jego kariera
rumie:ńce życia.
iegacza.
Nie mniej więc za złe nerwo- duży port rybacki Darłówek.
Kiedy tak ~erzał mt się, przyOtóż w tym Darl?wk_u większo~ć
wym Holendrom, że zbuntowali się
przeciwko programowi uroczysta- :naryi:arzy rekrutuJe się z młod.zie pomniałem sobie konferencję praści olimpijskich, ułożonemu przez zy, ktora przybyła tu ze wszystkich sową z dyr. GUKF płk. Szembermocno dojrzałych staruszków z ?.a kątków kraju. Na kutrze •. ,Dar giem. On wla.śnie liczy na to, że
13" _służy trzech 19-to moze 20- włai;nre z Darłówka : Rokicin, ZeMKOL-u.
Piszę to wszystko, żeby jakoś u- leti:1ch chlop_aków. O ~zym moi.na lechliuów i Przasnyszów wyjdą
zasadniczego z rumi mó"".1,c w okresie.. Ol'mpia- j'1~łoclzi chłopcy i dziewczęta na wiei
prawiedliwić brak
artykułu. z okazji tak niecodziennej d_v? ~}czyw1scie o „.NOJlID, Kuso- kie stadiony i sh·rirz)'.j, wiellti' pol.
ski sport. Stwor1•1 wstGPY spor.
dla dzienn:hrw, jak'.m jest w wa-j" 1 f1sk1~.„
Stamsław EJsmond marzy o ka- towców godnych najiepszych trapowojennych wydan:e
runkach

·a '. .

I

1"

łódzkicl1,

przecież

które
klubów
czekają na taki narybek.
- Widzicie panowie - odpow'e 7
dział nam szef drużyny, I\orpa:„:n
- z nami już na ten \ cmat mówilo
dwu k'biców -pewricgo klubu. !\le
podczas rozmowy za<':lęli się kłóc'Ć
między sobą. Otóż przez całe życ;e
chyba nie slyt:zeliśmy tyle pw:-tych kilkunakle1istw ile w ciipru
0
stu :min'ut. No i b o:mv s:ę, ~? my
nie uzdrowimv atmo.s:icr-.· \'! tym :
tego rod~'lju · klncrich. oiatc;m~ast
s::ybko mng:i\)yśmy zdcmor:li' zawać s·ę sam:.

., .
_
.
dy<:ji Noj1ch ! _Kusocmsluch.
.
, ~ED!iiA _P~I\:A
Jokos Jestem d.ziwrue spokoJny
o to umasowienie sportu. Widz.ialem w Końskich trening p'łkars~:
KS. Neph~na. Dokoła ć~iczących
rozsiadł?- się setka malcow >7patrzona J~k w .obra_z w :>wych. lok~l
nych bozyszcow. Zal się robiło, ze
ZEA WIEl\'N \. R'ECErTA
nikt jakoś nie wpadł na pomysł a•
'
'
·
·
'ć d
b
I tu powstaje l'pr?wa odno•vier:lla tych chlopcow ,Jedną
Y kupi
choćby p:łkę. A tylko piłki było n'ch oo:elnmóv:. kiero\vnil<ów spor
brak, by na bo:sku zabieliły s:~ kę- tu. To· jast !'laj\•iięks7.n 1 lJ )d:l~ cv;
dzie~zawe bl?nd główki setki chło- nie jedyna trudność, ~ct6rą trzeba
pakow, z ktorych wyrosną na pcv1 nol·onać przy umaso1~ri'1:i,1: .sportu.
no piłkarze na minrę Knluży, - Jeżeli wi<;>:: do Lontlyl\11 n11 Olim
. · lpiadę rojech<,}o tylu n·cmf!l przed_
hnka Lotha. Syno~vca: .
Często narzeka -się, ze młodz:o::: sbw:,!:cli oficjalnych co zawodni1
it;st źle ".Vychowana, że :1r~ umie \ków.. to burd1.o chci·~·l~by§my ~by
s1~ na. boisku zachowywac, ze w O- przywieźli oni ntomtą.d ::-ecept~ na
:Jest w szybk'e wychowanie bicl.,.v kierow~ole 1e~t zde~erwo\·;a~rn.
tym dnzo racJ1 ale gdzie tkwią. przy ników ; przo~ovmików sportm,::n~h.
Ocz~'w'śrie jeżeli S"1lm, że nigdzie
'"'.~·'1'':
już lep.sz,~j nie z11ajd1.
SŁUSZ~E OE:l WY
Po finale piłkarskiego turn :cju

tUEZR@llH~HALSTWO
Od rvielu tygcdni,

Diament prawdziwy
O

Słanisfaw

Woyna·
Gwiaźd:iński

nagrodzonej

ksiażce
(

się

ba,

zdaje

lat, toczy si~ srogi bój o tak

zwa174 zrommialość dziel sztuki,

Bój srogi, de slusz:iy. Sztuka
winna być dost'}."1.na wszystkim,

Jerzego Andrzejewskiego

jeśli

ma spelnfoć fonkcje spolecz·

ne.
ł( OLTUI\TERIA wytyka powo- crej - w sobie, z ukonte11tow:i- fowzywym gfosem wzywają Duchs.
Gcncracju, która na Kleiner.te Coś Jednak j~st z:i~ 1v porz~dku
je1mym naszym pisarzom, co niem niemałym .:majdą w osądzie świętego nadaremnie! Bo Duch ten uczyła srę czytać i myśleć, z za.dowo w tej wc;lcc. z jednej strony a.
się tylko zdarzy. Zestawia ich z jury potv.-ierdzenie wła.snej aproba jest - zła wola tylim przeczy mu leni.om wyczyta słowa aprobaty te t k . sie_, Jdian„ Przybosia, na•
1
I'ruscm i z Sienkiewiczem, i z ty. Bo kogoż nfe wzięła Irni8i.ka na każdym kroku!
gq1c.zonego, będąc~go w słowie też a. u1e
„Quo V:~dis" i z „Lalką", a przede Adolfa Rudnickiego „Szekspir", Na uroczystofoi \Vl~czc.nia nagro nispoślednin1 .artystą.
. •
sz::-go ohcc::e;Jo po~la w Szwaj·
wszyst!nm - zdaje się ich w ogóle kto nie doczytał oU końca jednym dy „Orodzenia" w dniu 22 lipca „Walor nagrody tym w1ę.K.Szy, c:.i:ii, podp z!Jliżoncgo formą
nie czytać. Bo gdyby czytali, lub tchem ostatnich prac Brandysa, przemÓ'wili do nagrodzonego ucze- że o~rzy.:nuje jQ, nic pisarz wznoszą.
. • ,_
.: •d
,
czytać zaczęli, zmieniliby zdanie. Po Hertza czy Boguszewskiei albo stnicy
ju1T
smakosze
do- cymę nad SZ-1.r!;y:mę, lecz „primus swych poezyi 00 .ych ,,,ro el, 1eto
si.edzeuie jury nagrody „Od.rod.ze_ Dygata! A wyróżnione pn~z jury brej książki.I wytrawni znawcy. inte: ~a~c.s" - wśród wymienione- re wydcly Wiod:dm!erza Majama", ug"ru;ito:v~ej w 1945 ~oku dzieła ~ ~akresu. t_eorJ liter.atury i ~ie.które ich wypowiedzi, to też go JUZ ~1~znego grona g:o~ych r~a. kowskiet-0 z drugiej dmkuje sig
P~? Spoldz1elmę Wydawmczo- krytyki 11terackieJ - Marii Dłu- d1amentov:e słowa, które przyto_ grody. ~ie trucir;-o _mnozyc D;azwJ...
' ,. 1
••• . •
•, • ~ ,
<?:sw1atową „Czytelnik" nagrodziło l.lltiej, Jana Kotta, Kubackiego i czyć warto „... pesymizm naszej ska wybitne :na mviadectv;o, ze fe_ ut,;rory Pll!„a
Ei •• :izaa, 1van~_&o
Jako. książkę najlepszą w sezonie Szumana tez wsiąknąć musz.~ w krytyki był przedwczesny. Zarówno nomenalna żyw<:tność narodu nn- z 11ajwyl::i·tr.iejs:~yc11 fra11cuskic!1
pow1~~ć Je;zego Andrzejewskiego mózgi naszego myślącego ogółu. I wyd9.jność, jak ambicja i wartość s~ego, która .urruik1;J-ąć ~a.że wszel-,nadrealistóvi poetę trudnega do
„POf>10ł i diament".
pomyśleć tylko, :ie wobec teo-o jak młodej twórczości p!.sarskiej w Pol k1emu pesynuzmow1, ktora powodu
. . '
. r,
• T
•aJ,:
,,Dia.m~t:mi prawdziwym_" n~ że pozytywnego rezultatu p;\vojen sce, wzrasta w sposób olśniewają.. je u obs~:ryvatora poczuci~ nfeprn~v zro:urnienu1~ , z~v:ilel!.o, ,1eb ~ •_wałe:::n i Ja Ją w tytule, nawiązuJąc ncj nasY.ej twórczej atmosfery, są cy - powiedzicła Zofia Nałkow- dopodobie::istwa, aby ~arod ten lul mozna pon,:ec;z1ec, oraz Feaerzco
tacy, którzy biadolą, wzdychają ilska.
ku zaledwie laty oddzielony był od
Lorcę. Ten ostatr..i zgimzl
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'l'A.~IE MATJ:~RlAŁY NA WYSTA- te.:n 1 miliona zł most, zakuµiła samo

WIE ZO.
chód dla straży pożarnej, buduje d:ro
Dyrekcja Przemyslu lVliej.scc.wcgo ?1 bite, ~roje~~łe nCJ\yą SZ'koł~ .i 0 v;o Wroc,ław.iu w swoi,m pawilonie sr.odek zaroWla [•P· pozyteCTJne nnweteren.ie „B" \vyE'/iXi.WY Wl'gaJnizo- stycje w gromadach \V.iejskich,

wała epnedaż

mater.Lałóv; weł11ia-

kululralnego, -.aństwowcgo, i biologicznego wyniszczaniaża żywotność niepokonana znalazł.a.
również odbicie W bogactwie talen
t~w ~isarskich. Jeżeli w piśmianmctwie naród. dochcdz: do świ-.adom<iffici wyraźniej, niż w innych dzie
clzi1.1ąch twórcze. go społecznego dzia.
łama, to sam ow fakt służy umoenieniu takiej· św:adomoiid. SlOV'"
,-, "'
zaś Mochnac!dego o literaturze jak? 01·ga:1ie_ samowiedzy, jako orga
nie smruema, nasu-;vają s;ę silą nic
odpartą wobec „Popiołu i diamentn". O.zwał się w powieści bolesnej
a pełnej rnrskiego opanowania i
dojrzałości ofos czujneao sumienia
Nie ma tu lubowan;a.;
__1 _ •
.
" 1ę w roZAU·a
PYv.:anyc.11 ran~ch, ale jest śmiałe
3 P?p'Zeme na ich brzydotę i gro-

gxozy

nych Po cenie kosztów własnych. w
REKORDOWA NlEDZII';LA wzo
pawilonie moina otrzymać również
Og:omne tłumy zwiedzal:v w nieriod.atlm do ubrań wełnd.ain:,·ch mę- dziel~ 1 sierpnia Wystawę moclawskich li damskich. Wob~c nadcho<lza- ską. Oprócz 111 wycieczek krajocej pory zimniejszej możność nab:;:_ wycli przybyło na wystawę 5 wycie
C:a wełny po cenach nisldcl1 jest nie c-tek 2'..agranicznych a i;wledzający.ch
zwykle atrakcyjna.
1ndyw.idualn1o ~yły dziesią~ tys1ęey. O frekwencJi na wystawu.e śy.>iad
cza m .In. ogromne ilości wypitych
PRZODOWNICY „SP"
napojów,
spoi:ytych lodów itd. Obro
ODBUDOWUJĄ KRAJE
ty pawilo:ąu
gastronomiezm:go w
Sł..Oll'IANSKm
dniu 1 i:!erpnla wyn!osly półtora mi zę.
rue tyle do tytułu, ile do stylu
.M:Zodzieżowe grupy ~.grąnicznc w liona z.?.
I ci.sn:i: siQ tak superlatyv.ry i poautora. Bo „styl" - to nie tylko 1'8mach międzynarodo·wej współpra
chwały. Należałoby przytoczyć wie
człowiek, nie tylko osobowość, ale cy mło~żov:e,i odbudowują kraje
SPRAWA Z.IBUDOWANIA
1 cej słćiw i więcej głosów. Mnie
Przodowni-cy pracy
i długodystan.sowońś, alias wiecz.. słow.iańs'lcie.
Z~OPANEGO
sturczą słowa takiego mistIT..a .sło„SP"
wysunęli Się od razu na czelo
ności. I v.rydaje mi srę, że wła.b'llie
Na ll·zydmowe_j konferencji, po.. wa ja.1;: Nałkowska i klajnerow
ttcze.::.""f:n:ików
w
odbudow~e. Z dumą
ksląrlka Andrzejewskiego, d~ki
donoszą o tym w
tclegra.'n.ach do Ś\Vię"...oncj. sp~·aw1e zabudowania Za- ska occ11 :i..
swej plsarskiej klasie przetrwa ja P.re:zydenta BiP...ruta d do swej Komen kopanego, zostały povvzięte postano- Inne ciekawe wypowiedzi: Juliz.
ko obraz niezafałszowanej powojen dy Glównej.
wteni.a w spraw!c budownictwa na i;ia Krzyżanowskiego i przedtem

wy

,

,,
1
o t';rolr:o:;-:; demo1;,ratycz·
nej Hiszpcnii, je{',o nv.zwislco i u·
trr.-O"Y nie ~clwdza. z czo!on:ycll
."
•
-.„ . .1••• 1
stron Ilć!SZ}clt pi.:sm IH~rac;.„;il,;.1,
chociaż dla czytelnika przyZTI'J'C"'1i'one"'o do t„,„ ·rc,., .:;~ · Tt.··,vi'm:•,

w

W<'!1C0

-"' . s

.

0 -0 1
a
;·de o zw::Jiczcnia.
'

v-
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Bro111cwsl~1ego przedstaw1a.1ą trud
,

czć::s(;m

r.osci

Jest to foki Jiiszpańslci Przyw3:

. . ~~„~ 'U ,„ • „ ,
. •--.
mruc, 0v•v~!: r,/ w ~ 1owa~11 1 ~
~atszy o ca!;.r c!J::otyzm Hiszpanii.
Coś tu przeto

nie rest w po•

/
, ,
autorzy napasc1 m1
,
.
. .
Jubma Przybos1a, przectez wy.
próbowanego demolaaty, zcmie•
.
,c __ t....c t
rza1ą przelanscr;;tav r.Wu.S wo w,asnyc11 frod](ÓW ertysfycznyc11 i
zaczepfają autora przel:.raczaje.ce
rządku: clbo

1

~

•

•

go po1emru:;„ć . mózgową czytelników J\1ickicwicza, Tuwima i
Bro:Ue:ivsldego, albo też popic.ra..

.

,.,

~·.

• „

tra~e od Witowa do południowych Je:izcz.e :- Tad~usza Brezy, Kazi- J~ Pawia ~luardc„ F_ede.1co. G_t'.r

rzeczywratośc!,

jako „to" sł-Owo
~ la'Pidarne, celne i zwięzłe, oddające tej rzeczywistości sens bez
reszty.
N:e piszę recenzji, zachę'cam tylk.o O.Il 1.>ri.~czytanla tej książki bo
jestem spoko)n-y, że kto ją weźmie
do ręJd i czytać i.aczni.e, ten pochfonie ją jednym tchem : jes'l.eT.e do
:niej powróc.'.
.Kagroda „Odrodzenia" i jego
.kon.1{.urs to czyn społeczny, torują
cy drogę ws.pólczesnym czolowym
przedstawicielom prozy polskiej.
Nagr-0dzono WI>rawdzie jednego tyl
ko Andrzejewskiego ale typowano
przy okazji szereg kiych pisarzy,
których nie tylko przeczytać trzeb
I · :al • M'l ś ·
k
a? ~ ~ !- n: ezr, . l' O nicy, t 6rzy
ksi~r ic.łl mają, JUŻ .za .sobą, a ra

ncj

Garcia

U-PIĘTROWY „WJEŻOWIEC'·
stoków Gubałowki. Jednocześnie mwrm Wyki, żołldcwsldego, Iwasz
Warszawfo postępują naprzód konferencja przyjęła projcl.'"t bud0- lriewicza i na końcu samego trium
praco przy budcv.r.ie gmachów Mini- wy zapory wGdnej w Jawwcu.
fatora, dop:ilniają i.11teresującego
sterst1;.ra KomunllmcjL Sensację bu"rtylrułu
Odr0 I ' "
"'
,
,"
~ zerua :
dm „'.v...:.~żowiec" o g piętrach, przy
Sa111a ~ylko idea p1cniężno-wypominający zbu1-z.ony przez .N:cmdawn;cza mi nic odpowiada. Jest
ców „drapacz" na placu Napoleona.
,coś niezdrowego v.: tej lrnllmlacji.
Artyśd
Dru1,'l s.en.sacją je:;t mos~ napowktl'Z
Sprzeciwia..rn sir, temu w imieniu
ny, 1;:tóry ma połączyć g:rl3chy przy
ludZJ.' ubog;c•
,
U"'·o
: • d. . uc h em r•· 1.i..
"J g1c,1
ul. Hoi.ej z daw.P..ym badynk'eń1 :M:K
W' drugiej polowtl<e bm. przybywa- nieostrożnych. Ukradziono mi na.przy ul. Chalub:ils~iego.
ją eo Pols.'lti na t;zcreg gościnnych przykład ne;,escr w kochanej Gd•'występów wybitni artyści racl::iieccy·
. .
.
..
.
..t
···

w

rarhzieccy

w Polsce

REKOHDZISCI
PRACY
.

.

.

.

cia Lorcę, 1ako wybztriych bOJOW
ników o wolność ludu Francji ·i
fiiszpanii .:i równocześnie walcz"'
'
~.
o udostępnienie
literatury sze:·o.
.

kim mesom.

Na.leży przypuszczać, iż w wie•
„, ""' , 1, ·
• ·~ · „ 1.
w t·, yp-... Kac.,
me cl,oa„1 t_. Ji,o o
tak zwane r?icrszcm,e, lecz o istot·
, ·~
'·
. ~ ·1·
ną sit,_zno5c sprnwy. c~y 1 o o •
· ni i aru ru.sz kupie me mogłem . .
. . .
.
. .
oraz ksio.;1d pożadaneJ·1 El1'La p'el"""' 1ęc1e sztuce JCJ te.1em:uczośc1, rue
·. ""'
" ~
·
•,
'· ...,~
, Jest owszem elitą, ale cos na tym c 7 ytelnej dla robotnika 4 starr<>-

•

a

sn-z~cz.l~a ~~ Bo:mnowa
p.~ani:sta S1e:r1ebn....... ow.
Wt.
. . .
.
W czer 1.•1cu górn:i:k Zieliński os~ąg
Y1,11. samym mn:c; "'';lęce.1 czas.e cierpią nagrodzeni. No i ofiary -.
,
•
'
• · ·
nął ~&\"?k!~· . reko~·d wydajności przy. bęa.z,e słynny ze,,'1Joł Tamary
„ 1• - • k C . b ł łw1ace
radośc dla przedstaw1cielz
• 1
. ,
. .
prac:y, V\yr~z_aJącr ~ę w 668 pr~. Charum, reprezc-ntujący wscll{)dni „pru!JOnt r11 .r:SLąZe · zy me y o_
by na przykład wskazane zd.jąc na tale zwane1 elity kultw:alne1. (Ponormy. Obecme gorn.ik Cyron nobil taniec 1 pieśi1.
tamten :niezwykły rekord. Raz.ern ze
jakieś trzy miesiące ten monopol? stęp formalny Włodzimierza Ma.
~odm zes,P-O?em wydobył w lipcu
2.247 ton węgla, co czyni dmenną
wydajnooć 98 ton. Rębacz Cyr-0n o§ O
.S
siągną1 702 proc. normy li. otrzymał
W1iclka li.ngwiSty.czna ekspedycja sowieckich po zburzeniu imperia~ łw?ry .tych poetów ale ru~ .r~e
•
za swą pracę około 140 tysięcy :zł, e
powrócił
pracujący .z nim ładowacz - 90 ty- .Lnstytutu języków dm. Man·a Akade- stycznej Japonii. Ten niewtl.elkd na- ca1ą:c zch naśladować w p1sa.mu,
n'lii Nauk ZSRR wyjechała na Dale. ród w przeciągu długi.eh lat ulegał jako trudnych do zrozumienkt: na
sięcy zł.
KRAK ó W (SAP). - Mlstrz sceny
ki Wschód. Od w.ielu lat sowieccy p~usow~j _jap(IDiz.acjl !l. w ~użym tomiast podnosimy watłośó czlo~
poil"kiej -Ludwlk Solsld, który przelin.gi,v!iścl ~jęci są zbiera."1.iem matechodził z końcem lipca ciężką oper.a- WZOROWE OSH.'DLA WIEJSKIE r.ialó\V i 7..estaweniem gramatykJ. Ii s.opruu utracił swó~ własny Język. wieczą tych bojowników 0 woI·
W skład ekspedycJi dalekov.rschodd )
cję w Krakowie, powrócił do sil 1 w
Coraz ·większe są re..."Ultaty wyko- podręczników naukowych dla języ niej wchodzą dwa oddzdały
mmiro- ność lu u ·
niedługim czasie opuszcza focznicę.
nywania zbil.Jr-0wych prac przez ak- ków Eskimosów, Czukczów, Nanaj- sachaliński !I. kamczacki.
Wlodzlmlerz Baruński
Chnryrn opiekują się prof. Lll~kow- cję spółcl:CelC7.ą Samopomocy Chłop- ców, Ulczeńców Ii :innych narodowo.„~
nicki i dyr. Pawlicki.
sici.eJ. Na czoło wzorowych osiedli wy ści. żyjącycl1 na Dalekim Wschodzie:
Przy \vrat:ającym obecnie do zdro- suwa S.:ę wieś Vliton:la w pow. łęczyW tym rolrn lingwiści po raz pier• \\'.i.a Nestor.zie polslciej sceny, czuwa ckim li Puszcza Mariańska w pow. wszy zajmą się nauką języka Ajnów,
od początku choroby jego żona, spę- sfoierniewk.1tim.
żyjących na południowym Sachalinie
dzając w szpitalu dni i noce.
Wieś Witonia wybudo,\ała koS'L- i wchodzących w rodzi11ę narodów
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I
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Naród, który utracił swój język ~;:;~~ :r;:,daar~i!/c;;.

k I

do zdrowia

_________________.._,_________ .. . .-. ., ,.

Polska
sztuka
ludowa
na wystawach zagranicznych

Wczasowe .wspólzawodni wo
Poprawa

wyżywienia

l:'ull.dusz Wcz.aJJó-v Pra001.·mkzych
admin·ist.n1je
wpr.owadza od 1 sierpnia rb. „Współ
zawodnictwo Domów Wypoczynkowyc.'l pod w.zględem poprawy wyży_
wienia, st.aiN11i o czy&"tość i higienę
oraz uprrejmoś<'i ze strony persone·

w Domach, którymi

lu".

·

W o!itatnim dniu pobytu na wcza-

w:;zyscy pensjonariusze Domu
wezmq udział w pewnego rodzaju
plebiSc-;t'fo, mającym na celu stwier
dzenie: jakości posiłków, ~eh 1ralorycznośl'-!, a"hawet ~os.obu ich podaw.a
n:n w ~posó'b estety<'zny, pobudzają
cy apetyt; oraz m1 :ich pu11lctualność,

~<:.ch

oo powinno być troskliwie przestrz.e.
g:me.
'Na jakość pooilków wp.lyw mają

lei;.lej lub gorzej zorganizowane za·

i

uprzejmość

Biuro Współpracy z Zagrani'cą ski.ej sztuki ludowej, montowana
p~zy l\.finjst~rstwie I~ul~ury i Sztu-: przez Biuro Współpracy z Zn"'rani
ki orgaDlZ!lJe w CLlWili obecneJ
"'
trzy wystawy polskiej sztuki ludo cą, pr7.eznaczona jest na Amerykę.
wej. Pierwsza taka wystawa o cha Obejmie ona eksponaty \\,....>'łącznie
rakterze objazdowym otwarta zo_
_.
, . "" ".
•'
stanie w przyszłym miesiącu w :Mo z zakresu wspołcz..,,,,n„J sztuki ludo
skv.rie, skąd przeniesiona będzie do wej.
innych miast Związku Radzieckie-

w obsłudze

kupy. Wspólzriwodn.ictwo, na pewne,· tat.y.
USttnic braki, .istniejące dot<id, pod
Wyniki współzawodnictwa będą
tym także względem.
pre..·niawa~ przez wypłacenie perso
W jaki sposób przeprowadzony bę- •:-..:vwi wyróżnionych przez plebiscyt
dzie plebiscyt wfil'ód wczasowiczów Domów p.odwójnej pensji, a w raJlie
i w jaki sposób mają być dawane 3-krotnego wyróżnienia pracownicy
odpowiedzi i zaliczane punkty pre- otrzyni.ają jeszcze dodatkowe \vyna- g-0.
Kino woumść
miowe, wczasowicze będą osobno do- grodzenie.
Druga wysta\va polskiej &tu- BAŁTYK
ldadnie pouczeni. Następne pytania
Pr<' •:rt współzawodnictwa zos:Sllie ki ludowej urządzona będzie na jeDzlś PREl\llER..<\.?
odnoszą się do czystości, fadu i p1·re na pewno przyjęty z róvmym uzna- ~ieni w Paryżu.. Złożą :iię nań
Fllm rrodnkcjl FnmcusliW.1
strzega!llla zasad higi-my.
nien przez wczasowiczów, jak przez
Wreszcie trzecie zagadnienie to u- personel Domów, którym da ru~ spo- eksponaty z krakowskiej Wystawy
przejme 1 miłe traktowanie wszyst- obność przez współzawodnictwo/ o- Sztuki Ludowej, która jest obecnie
ktch .bez wr.!jtku, kor.?ystajqcych z &'iągn!ęcia najdoskonalszych rezulta- otwarta w S-0pocie, ską.d zostanie
pobytu w _Domu W;n)oczynkO\yym. tów pracy i tytułu przodownictwa.
przewieziona do Wrocławia. Do Pa
VI rola.eh głównych:
. Wszystkie 3. te sprawy 1:1aJ~ doFti;idusz yvczasów. prz1?Z zaprowa- ryta eksponaty przewiezione zosta
ruosł~ zna~rue dla wcz.aS-Ov1 i ko- dzeme w<.połzawodn:ch~a złoz~ł ra7:
po zamlmięciu Wystav.-y Sztuki
HARRY DAUR
rzyśc1 z nich płynących. Ta~ samo, jeszcze dowód. uznania vraznośCJ L. d
.
W
ł
,
R:E.'l'.TEE FAURE
jak w produkcji, oobudzenie ambi· v;czasów.
s. w.
u oweJ we
roc awm.
cji p:?r-.,onelu wyua najlepsze rei.ull'rzecia wreszcie :wystawa pol-..____,________.....,_

l

li;.a

Ta.te mnie a
Hocy Wigili!nej
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KURIER POPULARNY1

Lodzi
Stefan
Gelb art

podnosi

Z

'l;'E!lTR

W czasach, jakie pl'zcżywamy, w
budoy.ry i umocn:ien.:a
w.a.runkach
fundamentów demokratycznego ustroju Il::!SZego p;.:di.stwa na plerwsze
1~~sce wysuwa sl~ za.gadnicnic pcxl
1ucs1cnla dobrobytu klasy t>racującej i mas cl1łops!dcb, problem przyśpi:szcn·a Wtt<l'~tu jch stopy życ·o-

l'Al':S1'WOWV
POLSKlt:UO

\VOJSl~1\

po;vodu rLmontu tc-atr ni .czynny,
TE:,HR

L.I:T!·il „BAG.\ ":ct:L.\"

l'lotrl<owska ''

\''C'J

'l\;. .

ccdz!~nn!a 0 godzinie ::o.tej
1UJ.Jv:t·sd~1.a n:orneui:i sezonu pt. „lIU~l 8 1,

D?;!!

1

~~fa.hlOJĄ" z udz:aiem Ka:Wm!crza Sn
_ .
Kasa czynna przez cały dzień tel.
272 70
r!l:ATn K i \!11mtALNY
noMu 70f,NTER.7-A - Dasz.v1iskle1:0 ~c

'l',&~.W~~r-~'~L r~·~~~'\::i~·~?~~~~ ; ~~li
tytuołweJ.

Ka.sa czyn.."la od n do 13 i od 15. TClc123
-o~:r.Al'ft Lt:'l'Nl •• OSA"
r.1 . 'lurho•lnia 4!i. telt'fon 140-09.

ton

D:1aś 1 ~od·zt e nnic l<0med!a muzycznn

~· t. „ROZKOSZNA DZI:l<:WCZYNA" z H.

.

.

.

.·i11110.na \VOJntt ~.!;; t a UCi!: 1•u okup:i
c.nncgo pozcstaw11y nn:n w spadku
~loną Z:Qdzc;, ogromne . spusto;.zcnia 'V:ar.gz,atów P'.a.cy, rw_n:r miast.
~akie ~ą czynn:;r;;. !i:tu!'c mogą
zwiększyc nn~ze. bogactwa na:--odo\7 e, ~asz potnnc;nl gos~odarczy, a
tJ'.m ,~a~yni. ~l~Z dobro'?.~t. -. t<:?go
ni~ Iaus.imy JUL. chyba _bl~.:.eJ p~un~~ć. Droga do tego PlO\.adz. JCdYme
PRZEZ \'\-'\'DAJNA I OFIAR~",.\

I

elt~~,~·st~: ~~M~~~fj~,;~, rJ"~c:1g~g:: 'I

l'RACĘ,

- ·

która mutl być podniesiona do rzę.
du cnoty patrio~yczr.~i i s-polccznej.
I
TEA'.l'n IWlfE1.?,Il ~UZYCZ~'E.J
.cl
.
d. ,
. . .
N „?
.. ,,u .l Nil\ •
.a=-e 0~1~.gn1~:a. pro u.3cy.;~e. "\'.'I •
r:otrt;owska 2~ 3 • tel. lo?-:?$
rooot:r:i;czej • l
Ostatnle Cini - romantycznej operctkl I ki wys;łek J~a„y
„uosE-1\IARIE''· W piąt<:k teatr nieczyn- ,
n:r, w sobotę prcml<!ra operetki „CNOT-1

nych.

I

~~!~J\~~1::ścl Nr. lł.
"::~:g:.:1:f;~~·
0 1

-iJ~=l~_;c1F~"'?n;n;ec_z~e ~ :?a~\~olnokl
~~~~~~ilc~f~IV.:i:~~~t:;;~ć~:.
".

.•

N:.
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s~ę

I

powoli ale systematycznie

l

wego, trwa kampania o osi.czędną str.zeru styczeń - aerw:iec r.b.
SPADŁY ONE O P:l"'2ESZ:t.O
p-.rod:ik~ję, „bi~wa o ha;micl", bój o
G I Pół~ PROCENTA.
wyehminO\vame koszto\vi1cgo po~red
.Jest to niev;qtpliw"e dobra ja.'.lnictv.-.:i łańcuchowego, o zwiększenie
~
puli tm.varo,vcj i pot.a.clenie pr<>duk- kółka„.
W posz.czegó,nych nl!e~ącach kocji, w2lka. o sp:ulek cen wszystkkb
artyłtulów i1icrwszej potrzehy. Bo to szty utrzymar'a, w których uwzględ
stanowi o realnej wartości plac; bo łn:onio wszystko, .poC",_ąwszy od chle~ż do
zv.;aJczenic drożymy jest dootooo ~-a ba, tłu..~1.czów, mii:~a i herlnty
'd' ·
·
·
f kt
niem kosztów utrzymania do m·oili-. \vęgla, manu a - ury, oouw~a, wo ~.
płctnio-.tych i ma.teri.a-lnycb I mydła, papierosów, strzyi:e.n.!a, robowości
1
cizny za uszycie garnituru, ki.ina itp.
pr-.1eolętucgo konsumenta.
Łódź, jako naj\vięk.szy ośrodek itp. - spadły Imidor;z...:>wo "'.stosunprzemYtiłowy Polski, je~t kil.asyc.znym Im do poprzc<ln!ego m1esl.ąea.
0 1•99 proe.
przykładem sk:.lpJĘ1rn, w którym w styerniu 0 0•66 r.ror.
lub'ln
w
poo
wszystltii: te elementy walki
0
~· 63 proc.
w maren praiwę doli. człowiclrn p1·acy konCEner "'•79 proc.
tru,lą się w formie jaskrawej. Na 'v kwtt!tniu 0
O,l 6 proc.
W Ullju O"łoszonvch w tych
podstawle
~ 1.35 proc. .
w ~erwcu dniach danych "'s:.atyst).cznych o ceSta.mały w poró~.u .z ~· 1947.
nach wolnorynkowych produktów i
NISKIE PŁACE .KLASY
artykułów przemy:Jowych możmny chleb, mąka, groch, ~emx;iak:. bura.
PRACUJĄCEJ.
I dlate~o '?ażne jest '"'.szystko _to, dziś sh:onshtować jedną, 1;ocicszają- ki, ?_ta!!ło, ~i.~so (tylko mekto:e gatWlilW), drozw:e_, kawa, herbata., węco syti.tacJę Jego poprawin. Wuzna C" nooz, a mianowicie, .~~6 koszh..
d
l
~.„
„
jest, że zwalcza się spekulację, że po 1wy::yW!enia i utrzymania idą powoli giel, nafta, Sp'-lJtUS, we.my, .1~ •yauporządkowaniu odcinka przcmy::ło- a.Io systMnatyczrne w dół. Na prz.€- ble, skóra podeszv:owa, obuw:e itp.
itp. Najbardziej sp:1'lly ceny obu,via.
1 i.kanio, Idórymi nasycono już rywarstw chłopski~h, który znalazł
wy!·~z w kolos~lnym tei:npi~ .odbttdo
\V'J 1 we wspołzawodru.ctwie pracy
- to szt•,i;cble, po którycll wspina.
się u.1sz kralrl nuócl roly do szczęś!iwszego jUtra.
Q)i!zicnne meldunki z fabrJ'k, z
p;l i lmpaui, sygc~ilJzują na.'11 twar.
.d .
.
d
1 · 1
wcj
o, ze zn.a.i u3emy się na ·,v.a;;o
drodze. ,Te7.eli nie tllCc!ilV popaś~ w
doiarowej
zależnośe od pomocv
musimy praC-)Wać. ~vicle, intensywnic i dob:·ze. Omaki po11rnwy ja.kle
zar:rsowujn si~ 11a naszym ho-~yzen.
cie. i1ic r>owinny n!l.S oszo!cmić. Zresz
tą - wiemy tloskon~lc, ż2 „nic cdra·
zu Kra.lców zbudcvrany". Jeszcze cięź
ko :<:yje się na zemu robociarzowi,
jeszcze są niewystarczające

~
Ubezp1ecza1n1.rt
wo ła
a

o

n~
U

U

I(

a ł arm I ll('~e

Sro1 ki poprawy sytuacji lecznictv1a społecznego

TEATR POWSZECHNY.
Dzlt sztu::ca G.abryjeli Zapols.!-.iej „Z/\·
BUSIA" z i;cł.cinnym 'l.VYstl)p~m1 Ire;y
Gór~'ctej w roll tyturowej. Jei."t to najlep
sza kreacja a!ct.orska tej aTtyslki młode""o
Dziś sztuka Gabr;;Jeli Zapolskiej „ZAbusia" wywołuje huraga ny o!clasków roz
bawionej ·widow·n;. Ob-Ok Gó:t".Jtlcj wystt:pują: E. Drozdowuka, H. KrZyWicka
:M. stróżyfaslca, z. Ti"l!S7.kowska, J. Zo:ru:
b~n. J. Dwornj<:lcJ, z. Filuś i z. KGSto·

są

ulega kweshl:l, 7.e zmiany
prae niewielkie i, 7.e wsn:i.grodzenia
cow'D.'icze daleko j~ee nie odpowia

:~~JJ~],~j~f;1E· :~~

żelaznej konsekwencji rządu ludowe-

sobie zalążki progreprofesorowie go, zawiera
rzt:dzie
OkrQgowa Koirisja Związków Za daje mu więl,sze dochody, niechce pierwszym
ro"..,._ konsum ji
·
··
wo_dowych w Łodzi zwołała wczo- r.arazić się na to, aby - J·ak to sin Uniwersytetu - PDl"in111· ofłarowac· SJl
c
wz "'"
z.apaWl
.,
"'
.
.
l nf
raJ w_ ereneJ~ w sprawie, i:ywo in jui:, niestety, utarło, - mówiono o część swego czasu i SW<} włedzę dla i ·wzrootu stopy życiowej ludu prateresu1ącej ogol p1·acowniczy, - w nim że jest lekarzem "Orszym" bo Ubezpieczalni Społecznej, gdyż in· cująceg:o. A to jest przecie;; najważsty_tn.cja, świadcZ"Ca dla 80 proc. lu·' · ·
'
·
sprawie pracy lekarzy w Ubezpie- pra~uje w Ubezpieczal;~.
u nteJsze.
'""
_
N. t t
·
b li
· p
czalni S łe
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~woJE WYROBY ZNANEJ JAKoscr.
I rewidentów finansowych i rachunkowości rolnej il~ l.-_._..._POLECA
~ns~~e~~~~iąg:i:~~~esJ~=
......._____________..._................................,.....______..._..._....J
~rli~e wiem~, że rezultaty będą, je- I

Se kre arza (Se kre arkl)
ł

ł

wzmozemy akcję uświadamia- ~

z~

łącą i propaganaową odnośnie spo- ~

8

......-.-""-r-„-e-m-y-sł_o_w-·i-e_c_
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d

zywania napojów nfeszkodliwych ił
1·.~:.
ze mejomośollł maszynoplsa.n)a i ogólnego biegu spraw
~=- ~·
dla naszego zdrowia.
finansowych.
Dlatego rzucamy pierwsze hasło
§
propagujące napój, co do któreg~ ~
Oferty względnie osobiste rzgłos.zenila. kierować do Wydziału ~
od dawna już świat lekarski sprecy !
t~
Personrulnego pod wskazanym ~ej adresem.
S
zował swoje stanowisko.
. . . .
..
..
Hasło. to ~starczająco streszcza li
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następuJący wiersz:

li

-

alkoholu
dekstryn
cukrów
kwasów
bialka
ciał mineralnych
ciał żywicznych

---

im.

-

3,4•/•
29.5°/t
15;2010
1,5°/o
3,6°/o
2,0°/o
3,2°/o

Z tego wynika, że w jednej szkla:i
ce piwa jest około 14 gramów ciał
głównie

pożywnych,

węglowoda

nów, co odpowiada dwu kawałkom
cukru, albo nieco więcej niż poło
wie małej bułki. Chociaż, pijąc piwo, nie szukamy w nim pożywie
nia, ale fakt, że ono jest i to w postaci nader łatwo strawnej, stanowi niezaprzeczalną wyższość nad
innymi napojami, a zwłaszcza w60ką.

(j. r.)

lodzi

Tel. NrNr 186-16, 159-43

.ARTYKUŁY

galanterię

CHEMICZNE -

skól'IZaną.

wyroby

MET AL OWE -

WYŁĄCZNA sprzeda.ż wody
sprzeda.ż hurtowa..

I

-

rym:a.rsklle.

SZKLANE.

=

m:inera:lnej „OS'ffiOMEOKO"

Spółdzielnia Spożywców -

PROW.A.DZI:
PRALNIĘ

OHEMICZN Ą l

Spółdzl.elni

Gminnych

KUPUJEMY WSZELKIE ZIEMIOPLODY OD ROLNlKóW PLACĄC CENY URZĘDOWE WEDLUG NOZBOżOWO - TOW.AR.OWEJ
GIE L DY
TOW~
w LODZI ora.z SPRZEDAJl!n.fY ARTYKULY PRZEMYSŁOWE DLA ROLNlKOW PO.. CENACH URZĘDOWYCH.

SKORZANE:

obuwie,

'

LĘOZYCY

w

WYROBY SPÓŁDZIELNI PRACY
ubrania robocze. 1nne

----------------~-

FARBIARN'q:

z

(dawniej „,Kellich t Golda'•)
Telefon 190-81
l.6d1, Dl. Wólczańska Nr 257. -

odpowiedz"!alnośclą

udział~

FARBO-PRANIE ~ CZYSZCZENIE UBRAR WANIE i PRANIE WELNY SUROWEJ.

masarnię
CZLONKOW UDZIALOWCOW 1800

ul. Czackiego 16 tel. 280-10

Rekonstrukdo katedry
w Worszowie

POSIADA NA SPRZEDMJ:
1) 82 tony GWOtDZI

r6żnych

Prace nad odbudową Katedry War
szawskiej postępują naprzód. Przed

-iillllllllllltłllllll!llllllllllllllłllllllllllllłllllllllll!łllllllllllllłlllllllllllllłlllltii
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wlelko&cl {

2) 28.367 par OBUWIA wysortowanego $6rza.nego I tek!Jtyl·
nego, oraz różną 1 DROBNICĘ skórzaną..
Bliższych l!n.formacji odnoŚll!.ita warumków nabycia wymieni<>-
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w
zimą będą się mogły już odbywać

dobrym stanie zachowa-

fiono na

wnętrz,

ne fragmenty
ułatwi
mierze

co w

w godzi.nach od 9 do llS.

;

ŁĘ

l!i

duże! ••------------------------- --1

odbudowę.

p

l!i

ŁDZIELNIA

Państwowe

Zald::i.dy

..Pr-zemysłn

Dziewiarskiego i Galanteryjnego
Nr. 4 · w Łodzi.
i:aangażują

ul. Gdańska

OBWOD w LODZI -

księgowego bilansistę,
włókiennika,

tk oczy no krosno

ul. SIBNKIEWIC'LA Nr 4

Prowadzi dobrL.e zaopatrzone:
SKLEPY TEKSTYLNE•

SKLEPY SP<M;YWCZE:

natychmiast:

techniko

KRAJOWA Spo
SPOŻYWCÓW KOLEJARZY

4'7

wstqż.

PIOTRKOWSKA 121
PIOTRKOWSKA 63
PIOTRKOWSKA ł1
11 LISTOPADA SO

PIOTRKOWSKA 121
SIENKIEWIOZA ł
KOPERNIKA 42
GDAŃSKA 72
SREBRZV~SKA Il
SREBRZY~SKA 65
AJJ. 1 MAJA 16

osobiste do

Wydziału

I

II
~
~

II

SKŁAD NASION

MtraEUM REGIONALNE

w

0

d z i

łóżek

Lęczycy

-!rl= ~u!~::~ w~
w Lęczycy. Ororllmwie, Poddębicach,
Piątku, Grabowie, Wito~ i Wart-

OSRODKiC ZDROWIA -

LECZNICĘ ZWIERZĄT

kowlcach
w

-

Lęczycy,

z

możllwoścUł obsługi

około 4 tysięcy pacjentów rocznie.

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

8EKR. RED. -

ul. POZN~SKA Nr Sil

Centrala

'

OGRODNICTLE
GOSPODARSTWO
w l.. OD Z I, ul. ANDRZEJA STRUGA Nr 10

od todziny 111 do lL

8p6łdzlelnła

I
i

...........,..."',......' ....'""',.,.'W

„'"-.~

~.,.,

~

ts.
-

Wydawnicza „WIEDZA".

NASZB 'l'ELEFONY:
RedakcJI i Admlnlstracji 136-91, !57-94
I
Ekspnzytura.,
130-łł
136-91, %57-94
Kolportaźu
144·18
\?56·37. iz2-2~
Ozia.ł Ogłotm11i

łelefonlczna

Redaktor Naczelny

ł

ODDZJ.AŁ

0

„ ....." .................................. . . . . . . . . . . . . . . . .

JASIŃSKI·

DWI

(PAP)

l

0

WYDAWCA:

LĘCZYOA,

~

I'!

na 120
SZPITAL POWIATOWY - w
DOM ST.ARCOW - w Karszntcaoh dla: 60 ~onariu=y
BIBLIOTEKĘ POVVlATOWĄ-łiczącą 80-00 tomów 'i 4-0 punktów

~

Zia.Pisy Dla członków przyjmUje Biuro Spółdzielni
ul. Sienkiewicza Nr· ł.

Personalnego.

r

REDAGUJE ZESPOL
RED. NACZ. - przyjmuje od godziny 1% do

ko we
Zgłoszenia

~

I!

--.1i ·
-------------.. „--------------..----------.
szybszą

I

8PM..I>ZIELNIA z odp •. 00%.

Poleca

stołową. pościelow'
towary włókiennicze.

Łodzi

>>Samopomoc C łops a<<

.

WLOKIENNICZE:
b 1 e l i z n ~ damską, męską,

Oszc~ędności

1 ul. PIOTBKOWSKA Nr 77

Związek

Powiatowy

ul. Piotrkowska 6, oraz Piotrkowska 72
Hurtownia (Grand Hotel)

miasta

bieżącego

która pr6cz tego emituje kslążem:ki oszczędnościowe dm.tenue l na
OKAZICIELA.
Wypłaty i przelewy z ooo tych rachunków dokonywane lllł
BEZ żADNYOH OGRANIOZE:ię-.
TAJEMNIOA WKLAD()W US"TAWOWO ZAST.RzmONA.
(.Al1t.. 16 Rozp. z dndia. 24..10. 1934 r. Dz. U. Nr 95 poz. 800).

Z-WI Ą ~ E K
SPOŁDZIELłłl WYTWOftCZYCH i PRACY
w WARSZAWIE
Oddział Główny w

a;y

U)Dż

,

nie spotkać się z zarzutem
reklamowania piwa należy odwołać się do autorytetu 'przedstawicieli nauki, którzy orzekli wyraźnie,. że piwo, jako napój, jest nieszkodliwe, a w przeciwieństwie do
wódki, posiada wiele składników
odżywczych dla organizmu ludzkiego. Powiedzenie bowiem, że piwo
jest płynnym chlebem ma swc>je uzasadnienie, o czym możemy się
przekonać na podstawie analiz, według których w jednym litrze piwa
znajduje slę:

~
wygodnego 1 taniego

Komunalnej

„Chcesz mieć zdrowie i myśl~---------------------------!
żywą
,
Zamiast wódki - pijaj PIWO!".
Aby

m;

kredytu oraz: z: rachunku

i

zwykłego

""

korzyr9ta

Sekretarz Redakc.il
Dyrektor

Administracyjny

lS6-91

Ekspedycja

'!61-9l!

Roz.d7JiełnJa

't7?.·G7

..-.....---------------------------~---

.....- - - - - - - - ..........
·--------~~----------~.............................................~.•„................i . . .. . . . . . . . . . ,.. . . . . . . . . .::-~--:--:--:-~~:-:'~~~--~~~~~~~--~
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Redakcja .;... Łódź. Piotrkowska 68. Administracja - Łódź, Plotrkuwsk'ł 70 Redakcja honoru3e tylko arty kuły zamówione I rękopisów nie z·wrara się Warunki prenm. -·raty·
&ł. 150, z dostawą prze7. pocztę - zł 120, & odbiorem w Administracji-zł. 100, prenumerata zbiorowa (od 20 egz.) zł. 60.
miesięcznie & dostaw, do domu ~-~·~
Drukarnia Nr '- Spółdzlelnl W7daw nlczeJ „Czytelnik". l..6dt, !wirki I.

KURIER POPULARNY
OGŁOSZENIE.

oI

WY

Miej ki w Łodzi - Wydział Gospodm·czy - ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie napraw obuwia
dla Miejskich Zakładów Opiekuńczych.
zarząd

I

I

Oferty pisemne ,odpowiadające treści
formulaxza ofertowego należy składać w
Wydziale Go~podarczym przy ul. Legionów nr. 10 III piętro, pokój nr. 19 do
dnia 12 sierpnia 1948 roku do godzimy 9
w kopertach nale:i:ycle zamkniętych i zalakowanych, bez znaków firmowych z
napisem: „Oferta na wykonanie napraw

STANISŁAW PYSZEL i Spółka

obuwia''·

Łódź,

ul.

Więckowskiego

22 tel. 188-71

Otwarcie ofert nastąpi w tym
dn!u o godzinie 10.

samvm

Szczegółowe Informacje oraz
rze ofertowe otrzymać można w

I

formulaWydziale Goopodarezyrn przy ul. Legionów nr.
10, m piętro. pokój m. 19 w godzi.nach
od 9 do Ul.

I

MECH. WYROB PONCZOCH
W. BOROWSKA i
tódź,

Zarząd Miejs.ki zastrzega sobie prawo
wyboru ofert bez względu na cenę lub
uniewunienia pmeta,.gu bez poda!ll:la powodu.

Wadium }lTZetiargowe zgodnie z przepisami obowiązującym.i w wysokości
:zł .
5,000, należy :złożyć w Głównej Kasi"
Miejskiej przy ul. R006evelta nr. 15 •.
k!wi<t wpłaty doJączyć do oferty_

S~

ul. 11 Listopada Nr 26

Łódź,

tel. 180-38

Zan:ąd

r . .,...... . . . . . .
. :.....................,... . . . . . . . . . . . . .,
1 ZakI ad Ślusarsko - Mechaniczny
~...

1
i

I

I

-

~,__....

i
I

R. Ma

1e1ewsk'1 I

·

I

I ŁÓDŹ,

I

I

ul. ZACHODNIA

dnia 5 sierpnia 1948 rOku.

161

J\llejskl w

Łod.ZI.

MiejSkl w Łodzi -Wyd7.1.ał G<l!!lpoda-rozy - ogłasza przetarg nteogra:nlczony !'..a dostawę trumien sosnowych dla
Wydziałów:
Opieki Spolerznej I Zdro-

w1a.
Oferty pisemne. odpowiadające treśc1.
formularza ofertowego należy składać w
Wydziale Goopodarczym przy ul. Legionów nr. 10, III pletro. pokój nr. W do
dnia 12 sierpnia 1948 roku do godziny 9
w kopertach należycie zamkniętych i zalakowa'Ilych, bez %!laków firmowych z n.a
pi,em : ,. Oferta na dostawę tn1m1en sosno,Nych''.

L.~....""''. . .""'"'..........~................,.,,. . . . . . . ., . . . . . . . . . . ,. ....." . . . . . . . . . . . . . ""'
. . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . J.
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S2cze~ó}owe informacje oraz formularze ofertowe otrzymać można w Wydziale Gcspodarczym przy ut. Lei( k»·ftw nr_
IO UI pietro. pokój nr. 19, w godzinach
od 9 do 13.
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i~ Tomaszów Maz.,
Wieczność 19 ~~
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\• FABRYKA PONCZOCH

••
••
•
:
D1\ettCl'łłtCl l. J. lURtllKOWA :
•
•
:•
lódi,
ul Gdańsko 108 :
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-~Rzemieślniczo

Spółdzielnia

Pracy_

=

„SZKLARZ"

=

= Łódź,

ul.

Morszołko

Stalina 25 _

-Telefon 218-21
-ii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ii-=

Zarząd Miejski zastrzel(a sobie prawo
wyboru ofert bez względu na cenę lub
bel- podanla p<>wodu.
tmieważnien l a przptar~u

Wadium przetargowP zgodnie z przepisami
ob<>wlą7Jt.tjącyml w 'YYSOkośc' zl.
5,000 należy wPłaclć do Glownej
Kasv
Miejskiej przy ul. Roorevelta
nr. 15, a
kwit wpłaty dołączyć do oferty.
Łóciż,

Zarząd

J\Jlejskl w

PRZETARG NIEOGRA!'li'ICZONY
Dyrekcja Państwowy<'h Za'tladów
Samochodowych Nr. 4 w Głownie
ogłasza przetarg nieograniczony na
WY konanie:
Remontu budynku mieszkalnego
przy ul. Skarupki Nr 2 w Głownie.

CHĘCIHSCY

dane oraz podktadki prze
targowe można otrzymać w Dyrekcji P.Z.S. Nr. 4 w Głownie.
Oferty w zalakowanych kopertach bez firmy należy składać do
dnia 16.8.48 r. do godziny 10 w biurze Państwowych Zakładów Samochodowych Nr 4 w Głownie .

Wadium w wysokości 1,5 proc. oferowanej sumy należy wpłacić do
kasy P.Z.S. Nr. 4 w Głownie, a kwit
należy dołączyć do oferty jak również odpis świadectwa
przemysło
wego i rejestracyjnego,
Dyrekcja Państwowych Zakła
dów Samochodowych Nr
4 w
Głownie zastrzega sobie zmiany co
do objętości robót, prawo dowolnego ·wyboru oferenta niezależnie od
oferowanej sumy oraz prawo unieważnienia przetargu
bez podania
motywów
(PAP)

OQŁOSZENTA

DROBl\E

•

.Ian Roniarishi
L 6 D z. ul. żwmKI Nr 5 - teJ. 264-58

:

••

••

Przyjmuje do wykonania MODELE:
z drzewa do odlewów z metali jak:
żELIW A

'!

MOSIADZU

t. p. według nadesłan:rch
k6w lub wzorów.

I

Kttiń,k1»e:o

211~-5&.

:

~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''"~''''"'1

~SPÓŁDZIELNIA PRACY~

~

~

II

II

ZBIERACZ"

i. ó D

z,

ul.

PROWADZI:

2

~!szYJS'SKIEGO

Nr 80 -

tel. 179-69

WELNY i
przy ul. DASZYJS'SKIEGQ 80, tel. 179·69.

I
I~

ZBIORNIC]J! ODPADKóW SUROWYCH
przy ul. DASZYIQ"SKIEGQ 6S, tel. 119·69.

2

SZARPARNIĘ

BAWEŁNY

-23:1

n·~•m-

:
•

•
:
•

·················~······························

ZAGUBIONO dowód osobisty,
Królak
Marcianna oraz matrykę urodzenia na
nazwisko Królak Daniela, cmentarna Hl.
-794

ZAGUBIONO
legitymację Ubezpieczalni Społecznej na nazwisko Rogacki
Stanistaw. Zwrot za wynagrodzeniem. żwirki Nr. 1. Rozdzielnia.
-792
POTRZEBNA do stołówki
gospodyni kucharka. Wartmkl płacy I pracy do omówienia. Zglo•zenla DrukArnla Nr. 6
„Wiedz~' Kllińskieen f-7
-793
ZAGUBIONO
Leg!tymac .,• zw. Zaw.
Okońska Danuta, Legionów 23.
-795
Dr- ŁOZA specjalista - włosy. skóTne,
wene1·vczne - powrócił, przyjmuje 12-2.
>--?. S1rokiew1cza 3ł.
-795

2
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WYTWORNIA. ZELIWA

,,·K OR.AB''
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

-

J. Stalina 110-111/112 Tel. 12-16, 15-36, 14-36
POLECA

Kieraty, sieczkarnie, młockar•
nie szerokomłocne
na targanq

słomę, piłki

cięcia

do

metali, gremplarki oraz wszelk ego rodzaju odlewy żeliwne

S
ZWIĄZEK

P

O L

E Ilf

GOSPODARCZY SPOUZIEUll R. P. W WARSZAWIE

Spółdzielnia

z odpw.

udziałami

Lowiczu

w

rn2. w

TEATR Kukiełek R.T.P.D. ul. Nawrot
27. potrzebuje zdolnych kandydatów rek)
Zgloszać się dnia 7. b.m.
godz. 10-12.
-791

•

r

przyjm111~.

Zaofiarowanie oracv

:

=

.

w MAŁSZYCACH

:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:

Przetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz_ 13.

rycznych

i S-ka

STALI -

i

Bliższe

godz. 13-14 I 16-18. 1'e!.

i Zaklad Modelarskd
-

•------------------------------------------------•
Łowick· Młyn Elektryczny 5
••
••
:
Fr. R Y K O W S K I i S- ka
i•
••
•

Dr meil. SIF.NKO KSAWl':R\I specjalista chorOb skOrnych, pęt'herza. wen"-

•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••

••

ANDRZEJA Nr 7
Tel. 211-84
WENTYLATORY - Dl\fUCHAWY - 1'YRA....~DOLE

Oddział

I. 6 D Z, ul. PIOTRKOWSKA Nr 44
Tel. 170-46 I 218-08

•
:
••

ł

ul.

Łodzi.

WEŁNIANYCH

»MERINOS«
8-cia L. i M.

ż.

dnia 5 sierpnia 1948 roku.

#

FABRYKA WYROBOW

~...............................................,1.
L () D

~

OGŁOSZENm.
Zarząd

Otwarcie o:fert nastap! w tym sqmym
dniu o god~nie to.
·

5
5

~-------i
~ Tad. Grodzki i S-ka ~

FABRYKA TRYKOTAŻY

,, Elł-ł f\

S. Lenartowicz i S-ka
L ó DZ, ul.

POł..UD1'"IOWA

Nr 78/80

Telefon 194-50

HURT - MANUFAKTURA - HURT
MIECZYSŁAW

MATUSIAK

L óDZ, ul. PIOTRKOWSKA Nr 19
Telefon 188·81

Konto B. Z. S. Z.

oddział ~.

271

KURIER POPULARNY

NA WYSTAWIE ZIEM ODZYSKANYCH WE WROCŁAWIU
PAWILON WYSTAWOWY

•
•••
•••
••
••
•••
••
••
••
••
••
••

Retrospektywny przegląd produkcii wł6kienniczei. Rozw6i sieci
handlowei Ce n tra I i Teksty I n e I na Ziemiach Odzyskanych

s

••
••
••
••
••
•••
.••
••
'••
•••.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
ltl
l!I

•

f;

PAMIĄTK

chu1tkł

11:ale argonowe i arteksowe
Hrwety jaquardowe
aerwety drukowane

do nosa

apaszki

SERWETKI I CHUSTECZKI

W A

O

PAMIĄTKOWE,

WYPRODUKOWANE SPECJALNIE NA

WYSTAWĘ

PAWILON KIERMASZOWY
Sprzedał

towarów

włókienniczych

••
••

w wybranych asortymentach

•• ••
••
••
••
••
••
••

KALESONY

l!I

•
•

•

R Z E D A Z

szaliki

.

•

p

OBRUSY

FROI'TJ!I I ZWYKŁE
CHUSTKI NA Gl..OWĘ

RĘ<JZNIKI

• I!
'1
fil

BIELIZNA DZIECJJĘOA
KOSZULE MĘSKIE

BDlLBNIANJI,

Sprzedaż

POSOIELOWE

Ocl dnia 21 llpca 1948

WZORCOWY

NIOI:

~·

' ::

JEDWABNE

I

••
••
••
••

MATERIAŁY:
WEŁNIANE

••
••
••
••
••
••
••

JEDWABNE
KAPELUSZE
KAPELINY
KONFEKCJA
ARTYKUŁY DZIEWIARSKDJ

dla wszystkich zwiedzaiqcych Wystawę.

••
••
••
:••:

„

s t a I y

Artykuły dziewiarskie i konfekcja

DOM ODZIEżo· wv

C E NT I AL I

:

i:. otwarty

MęSKIE

BIELIZNA DAMSKA
TRYKOTY:
DAMSKIE I MĘSKIE
SZALE ZDIOWE
KRAWATY:
WELNIANE t JEDWABNE
PLEDZIKI DZIECJIĘClE

TBYKOTAżE DZIEOIĘClE

MATllBLU.Yi

5•

KAI'TANY

PATENTKI
SKARPETKI MĘlSKIE:
LETNIE l ZIMOWE
SELFIKSY
TENISOWKI

5••!

::

T E K S TY L NE J

••
•:
:V•
.
WROCŁAW. ul. Ruska 47
·~.......................................... .........•................................ ...........................
.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,~''''''''''''''''''''''''''""'"'''''''''''''''
~

~

I

POWIATOWY ZWIĄZEK ·
GMINNYCH SPÓŁDZIELNI

~

~

I

I
I~ „Samonomoc
~
łl
Chłunska"
II
p
II
I

II

w lOWICZU

~

·

z odp. ud z.

---

-

"'''''''""'''''''''''''''''''''''''''''' ''''J
.... _,.,.
. ~
Hurtowy Skład Piwa
-~

-~

Wytwórnia Wód Ga~owych
i Rozlewnia Octu

HENRYK DYTBERNER
ł.ĆDŻ, UL. ZGIERSKA 7

Wykonuje wszelklego

1111

rodzafu

H. URBA

111111111111111111111111111111111111

Tkalnia 'M echaniczna

A. SIERPIEN i S-ka
L6dź, Gdańska

I.. O D I, ul. NOWOTKI Nr 19. -

WlĆKIENNICZYCH

Rymarska - Galanterylny

M. GEWERC

II
~

PRZYJMUJEMY DO WYKONANIA WSZELKIID ROBOTY
WCHODZĄCE w ZAKRES BUDOWNICTWA.

·----------------------------J.

Killń1klego r

25

Przylmule
Zam6wienia I reperac'e

~

Tel. 228-01

II
~

I
~

~

..........................................................................

-

WSZELKIE TOWARY KOLONIALNO • SPOiYWcn:
PROWADZI POZA TYM SKLEPY BRAN!OWE Jak:
12 SKLEPOW SP~YWQZYCH

- : : ·:==
1

„

WŁOKIENNIQZY

MASARSKIE l

--

1

••

---

GOSPODARSTWA DOMOWEGO

BOGATO ZAOPATRZONE W TOWARY.

4000 Kg. OHLEBA DZIENNIE I ZAOPATRUJE
wszysTKIE TUTEJSZE SKLEPY SPOiYWOZE.
WŁASNA

NA CZLONKOW NASZEJ

pl.

Wo l nośc i

Nr 10

SI:ąl

SPOŁDZIELNL

,

SPOLDZIELNIA
KRAWIECKA

JEDNOŚĆ

SPRZEDAŻ

ló -:łf .

----=

=
~
-§
---

I-=

-------

fi 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ff

Manufaktury I Galanterii

Antonina CZERNEK

OHLODNIA MECHANIOZN.A.

ZAPISUJCIE

~

-

MECHANICZNA PIEKARNIA WYPIEKA PONAD

WYRÓB TOWARÓW

ZAKŁAD

i
i STANIStAW BARTCZAK i S-ko i
I~

13 3

Tel. 188-23

lódf, ut

.

POSIADA W SWYOH SKLEPAOH

-

SKI

----1
Przedsiębiorstwo Budowlane
Ir----------------------------------------

a odp. ud.z.

--

~

ul. Hutniczn 6, tel. 12-35

I

pieczęcie

111111111111111111111111111111111111

'

Plot( ~ 6w.

~

Zakład Pieczętarskl

lllllllf!!
--.
---!!"'"'""'"'"'""'''''"'''"''"''"'""''"'''"\\\\\\\łlllllllllllllllllllll
- ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW §S
„ŁĄCZNOŚĆ"
-5~
-E:~
-§
§w TomaŚzowie Mazowieckim
--:S--

'

Łódź.

ul. Piotrkowska 93 tel. 220-87

KURIER POPOCARNY

SPÓŁDZIELNIA PRACY

Zjedn. Przemysłu Maszyn Włókienniczych
w ŁODZI,

PL.

ZWYCIĘSTWA

KRAWIECKO - BIELIZNIARSKIEJ

2

.

"
Łódź,

1. Inspektora Wydzia'ro Produkcji
(inżyniera wzgl. techniko)

-~--------------------- - ~----~ -~~-~- - - - ~-- .„-J
...

Kilińskiego
tel. 141 ·90

ut

produkuje

04

Łódź

pracy

Karol laujat

::

..5E

~~=:======:=:=================================================================================es

I.ft j wIJA t11 A11 ~ Ili
~
~

~
~

..ii HOZJ\KlfWICZ i S-ka ..i~
ii ŁODź, ul. Więckowskiego 22 ..i~
..-..
..-..
ii.. poleca swoje wyroby
~~
..
~

~
••

„„

po cenach nqjłańszych

..
~i
-....-

-

12

z

Spudk. Jono Bilińskiego i S-ko
L O D :Z, ul. DASZYSSKIEGO 91
Tel. 207-92

llllllll 1111111111111111111111111111111111111111

inżynierów

dwóch

wieloletnią

DWIE
Zgłoszenia

ora z
RUTYNOWANE :\lASZYNISTKI
kierować do redakcji „Kurjera Popular·
nego•· pod sub. „Metal".

Ton1aszóu; • Haz.
uL

J. Borusikiewiczo

~

CZESŁAW

~

~

I

~

SPRZEDAż

~

Nr 10

PIESKIEWICZ

WYROBOW

ZEGA.Rl\llSTRZOWSIUC~

ZŁO'l'~"ICZYCH

ora.,;

KAPRAWA

ZEGARKOW.

•·····································••&•••• •••••

5 Fabryka Kafli i Pieców
•
:

Mgr. T. PERLINSKI

~'IONIEGO

~

l

APTEKA

- mechaników

praldyką 7.awodową.

; ZA Kl AO ZEGARMISTZOWSKI

„CHABESO"

~

E5

"

::
::
••

SIĘ:

POSZUKUJE

reperacji

::::::::::.:::::::::.:::--.::.:;::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::.;::::::::::::::::::
FABRYKA QZYSOIWA
DO 11ASZJ!N Z OD'PADKOW BAWEł,NIANYCH

::

111 • • •

i Rozlewnia Piwa

~

:;
::

.

WYTWÓRNIA
WÓD GAZOWYCH

....""""'"...... . . . . . . . . . . . . .,". . . . . . .""'..........„

..~i

TERIMOMETRY: przemysłowe wsze!
kiego typu wg. azkików, wzorów i ry::
.sunXów. ch'amiczne, laborart:oryjne zaSE
okienne, pokojowe kąp1elowe.
'
55
AMPUł„KI ze S~KILA JENA.TSKIEGO
55
Ceny konkurene.vme.
•• Wykonanie fachowe 1 solidne.
„.„

~

=-~ ~.,.

:5

"................„ .•••...„ ..•..•...••..••..•••..••......•........•....•••..................•...
................
„ .......„ ..•.....................•......•...••......•.•................ „~

JA R A CZ A

Mgr.

::

SE

111111111111111111111111111111111111

•

i~

Mllieatski

ul. PIOTRKOWSKA Nr S

Tel. 152 • 24.
W Y T W A R Z A M Y :

S~

0 DŻ

specjalny dział

ul. Piotrkowska 100 tel. 156-68

.....

~ St.

SS LO D :Z,

z odp. udz.

t

~

~~TECHNIKA SZKLANA ~i
-

„ZGODA"

ul.

~

ul. N owołki 60

-

SZEWSKO - KAMASZN.
6alanterii Skórzanej

.

~

„JANUSZ"

oraz

SPOŁDZIELNIA

Konfekcja
i Galanteria

,......................... ........,..

Pończoch

:::::::::::::::::::::.-::::::=::::::.-::::::::::::::::::::::::::::m::::m:::::::::::::r.::1

kierować do Wydziału Personalnego
Ziednoczenia, wraz z ofertą i iyciorysem.

..
i~..
-..
c-

bieliznę

świata

dla

Zgłoszenia

~

Mechaniczna Fabryka

odzież ochronną

6. Pomoc Buchalteryjna
7. Magazyniera

Łódź

'

Inżyniera

do Wydziahl ~nwestycjl
l. Maszynistki wykwalifikowane
4. Technlk6w
5. Rachmistrza
2.

OOTU

KULECZKO KAZIMIERZ
1
1
OZORKOW, ni. Roił - :tym.lersldego Nr 2 ł

I

ROWNOSC"

Zaan!ażuje:

----------------~

Wl'TW6RNIA WOD GAZOWYOB
ROZLEWNIA PIWA l

S. F. W Z. O D A R O Z Y K
TOMASZOW MA.Z., ul. WIECZNOSC Nr 37

•••

i
•
:
•

Telefon Nr 57

•

:

Pol ee a. : KAFLE BIAz.E kwadratele :\lAJOLlli!
oraz wykonuje na. z am 6 wie n i a PIECE

:

•
•

i KlJOHENJil SZAMOTOWE, wykona.nie solidnoe w terminie.

•
•

•

'IK. Kapuściński,S. Sakwa i S-ka I --------.---..-..-------.- .................................................•
w

ŁĘCZYCY

~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„

iI

ł
i
~

„

i

Sp . z o. o,

L O D :t, uL 'l'AMKA

(lłforska)

I

-; Telefon 256-48.

li

Rachnnki czeltowe:

,

Na.rodowy Bank Polski w
P. K. O. Nr VD·99S

Łod7<t

Nr 1846

I

Bank Zw. Spółek Zuobk, Nr 8035

„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l~ ....,.,....,,,....., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,,,. . . . . . . . . . . . . . . .,,"'""''''''~''''
,„.......................................
.....

I

I

......,.,,~

Ł ó D ż. ul. POŁUD.NJOWA Nr 59

)

I

A r tyk u ł ó ~

Żelaznych

Wł. SIEMPIŃSKI

L ó D :t, ul. NOWOTIU Nr 5 (<lawn. Pomorska)
'l'E'lefon 141 - 58

SPEC JA L N Ość .

OKUCIA

BUDOWLANE.

J. BORYSIEWICZ
i S. GĘBICKI
l.

OD~ .

SKŁAD

MATERIAl..A)W Pl91\UEN111'YCH

~ PRZYSZŁOŚĆ"

ę

"

E. Z A S A D A l S·ka
LO D t, ul. Na.rutowtlc:r.a Nr 4.
Telefon 21'5-l~
P ole ca: ARTYKUZ.Y BIUROWE i SZKO~E
w duż~'Dl w y b o r z e l po c e n a c h

l

preyst.ępnycb.

pl. WOLNOSCI Nr 6
I p1~tro
Tel. 136·29

„

i

iI
~

~
Telefon 132-87
~
. ............., ..........~....................,,,........, ,....,,..,,,,,,,,,,i~
--, ............., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~

~ Sprzedaż

Moteriołów Piśmiennych

,~

l\IECHANJCZNA FABRYKA PO~OZO()H
;•nACOWNIKOW BRA N :tY POJQ'CZOSZNICZEJ

!I ~~ZESPÓL~'
~

HURTOWA SPRZEDAŻ

•

-----------------------111111111111111111111111111111111111

I

D.

R O T S Z T E J N

~

„l.UNA'' -~----- - ---- -·---- ----- - -- ---- - ----

Wytwórnio Chemiczno

~
Przyjm~
LO D

ul. PIOTRKOWSKA Nr 47 m. 6 f.r. Il - piętro
wszellde roboty w zakres kui:i11łe1-stwa. wchodzące.

Oeuy niskie!

-~

lódź, Południowo
Teł. 117·74

78 80

Poleca:
posty do obuwia i

podłóg

111111111111111111111111111111111111

~

R-Obota so1idna ?

-~~

-~-

~~- ~-

~-

Wytwórnia Ta si em Elastycznych

„lLA ~1/ C"
Łódź u .

l\lowołki 60

I

KURIER POPULAkNY

.•

.•

~············································"\
·'

:

MANUFAKTURA --GALANTERIA

:

••

••

~WŁADYSŁAW KROPACZ~•
•

•
ŁÓDŻ, UL. NAPIÓRKOWSKIEGO 31
•• TEL. 110·22
TEL. H0·22
••
••

•
5
••
•
•••

i

i•

Wstążek

.i
Tas iem

TEL. 217-97

.

ZKl"
~T
·: ''

BOGATY WYBÓR

5 GALANTERII

Fabryka

5
•
5

I MANUFAKTURY

:\.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.1

SPÓŁDZIELNIA PRACY

•

I

ŁODZ

~

~OŃCZOSZNICZO - DZIANA

I

I

FABR Y K,A

z odp. udz.

PAPY

,

ort. mol.

„SZTUKA"
f..ódź,

„SM tOWIEC"

ul. Piotrkowska 42 m. 30
tel. 166-'10

Przy

SPOŁDZIELN IA

65 - TEL. 145

czynny jest
malowania na tkaninach.

UWAGA!

UWAGA!

Biblioteka Sportowa

'-------------------------------"

Nr 11
E. Lobnau

I

KOSZYKÓWKA
Technika l taktyka

Kaleciński
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI'
UL. STAROWARSZAWSKA 5
Polecamy wody gazowe, wypróbowany ja
łowiec oraz oranżady i wody mineralne

Firma tstn'e[e od roku 1914, podczas okupacll była spalona
przez okupanta w walce z: partyzantami.

~---------·-----------------------·..)
SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

już

do nabycia
w
Wojskowej
Księkarni
Głównej
Łódz, ulica Piotrkowska Nr. 4'7
Warsza wa, Al. Pierwszej Armil
W. P. nr. 16
oraz w innych punktach sprzewydawnictw Wojskowego
daży
Instytutu Naukowo - Wydawnicze20
Cena 160 zł.
jest

·KONFEKCYJNA

Spółdzielnio„LAS"
OKRĘG

ŁODZKI

l
I
KOSZULE MĘSKIE
I
DAMSKIE
l:~~~..:_1:::_:.~~-~)

i
I .
I

POLECA

I

_1,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,1

-5= .
-

BRACIA

~=KINDERMAN
.
.· -

,

mrn11111m1111111~111m1m111mnm11111i:m11111i11m11111m111m111111m11111111111111m1111111m1111mm1m1111u1mmm111m1m11111111111111111mm1mn1111111m1111m11mnmm1111mm1111\m11111u1łli!lllllW~11m1•

Sklep Nr. 2
Łódź, ul. Narutowicza 55,
tel. 188-13
poleca meble biurowe, wykona-1
nia solidJł.e oraz soki różne po
cenach konkurencyjnych

»WŁOKNO((
Pomocnicza
Spółdzielnia

TKALNIA MECHANICZNA

25 sierpnia 1945 r.

(Wyrób

W roku 1945 liczba członków - 133.• • • . • • • . 1565.0becnie
0broły w

"

towarów

I

ul.

Wólczańska

27

CECHOW

I

WŁOKIEHHICZYCH

I

lODZ UL. PIOTRKOWSKA 73 TEL.138-64
111u11wn111nI1nn11Umn11nm11111111m11111111m11!1m1111rnm1111111n1111m1m11nnm1m11m111mni1mnmnm11U11m111mt11111U11m1m11nm11111nm111mm11111J1ll11mnm1!1ll11111n•m••
~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....,,,,,,,~,,,,,,,,,......._,,,,""'1

HURTOWNIA Wl..óK.JENNIC7liA
•••••••••••••••••••••••• ~
~ Lódzka !Hanulahtura
Czqtajcie

~

;

• • • 2 sklepy
W roku 1945 liczyła
Obecnie liczy • • • • • • 9 u
oraz skład węgla i piekarnię

CZŁONKOW

jedwabnych)

F. TOMASZEWSKI
Łódź,

1945 r. . • 2.500.000.- zł.
w 1947 r. . 109.500.000.- „

i ROSZCZEWSKI I--

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

I

OZORKOWIE

została założona

-i=
-

.
--§
i-TKALNIA MECHANICZNA
-=
=
§ Łódź, ul. Wólcz2 ńska 216 tel. 145-88 a
=
-=
-

,,ROB01NIK"
W

I

Spółdzielni

dział ręczneo

WYTWORNIA WOO GAZOWYCH

J.

1
I

książek.

TOMASZ O MAZ.,
I

r-------------°'":--------.. . . . . . . . . ._______________"-

wykonuje dekoracje, plakaty,
portrety, ilustracje i okładki do

f

GŁO W NA

ŁÓDŹ
Al. 1-go Maja 12, tel. 224-61

SPOtDZIELNIA PRACY

I EKSPLOATACJA ŻWIRU

UL.

„PONCZOSZNIK"

ul. Dowborczyków 25

PRASĘ

SOCJALI STYCZNĄ
111m1111111111111m111111111t1i:,11mmi111111m·j11mm111111111111111111111111111111111111111111111111111

I

B.S'l'AWIS-ka

POLECA: l\IA'l'ERIAl..Y Wl.óKIENNICZE, or a z

IWYROBY KAPELUSZNICZE
~

w

dułym

wyboru.

~''''"'~''''''''''''''''''''''''''''''''''''""'

I

I2

KURIER POPOCARNYi

I WYDAWNICTWA SPORTOWE i MOTORYZACYJNE
I~ WOJSKOWEGO sąINSTYTUTU NAUKOWO·WYDAWNIUEGO

GŁÓWNEJ KSIĘGARNI WOJSKOWEJ

w

ł.6dź,

ul. Piotrkowska 47
'J/larszawa, a l. Pierwszej Armii WP

do nabqcla

R

Y O A, ni.

łYMIERSKIEGO ']fr

Bolesław H.ręqielshi
L

~

dza lnianego)

ó

O. R. M.

O.

uruchamia

w Zelowie

Sprzedaż Galanterii

•
:

przę

~111111111m111111111m1111111111111111111111111111111~11111m1m1111111111111111111111111111111111111

przygo-

~

świetlicę przy ul. Rynek 4

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111łł11111111111111111 I

E

Mechaniczna Wytwórnia

HEBLI

JANINA CHWIAŁKOWSKA

Oddział

:

wykonuje wszelkie remonty
Speci alność marki „F ORD"

D ż. ul. 51enldewlcza 26

\11111111111111 1111111111111111111111111 !11IIIIIIIIIIli IIIIIII

Nr 3

natychmiast:

· 1 majstra na
towawczy

:

5

1 manipulanta (technika

161
.

••
····························-'
'-········································
,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'

PAŃSTWOWE ZAKŁADY
zatrudnią

lł'arsztat San1ochodowq

••

1

BAWEŁNIANEGO

:

•

POLECA WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE.

PRZEMYSŁU

~

·· · · ········ ·· ······· · ············"\
.
,~··································

Skład Materiałów Budowlanych
i Opałowych
A. Michcłkiewicz, W. Klusko, A. Kolosa
Ł Ę OZ

I

Leka rsko- Dentystycznych

OZORKOW Rynek 18

JAN 1ARNOWSKI

przędzalni
SPRZEDAŻ MATERIALÓW
TEKSTYLNY CH i GALANTERII

3 majstrów na zgrzeblarki
odpadkowe
1 technika budowlanego

ó

L

FELIKS 6UTOWSKI

D

ź

ul. Piotrkowska 278

O.zork6w, u l. Żym ieralclego 3

Zgłaszać się do Wydziału Personalnego

SPÓŁDZIELNIA OM TUR-wa

Piotrkowska 293/5

Państwowe Zakłady

Przemysłu Bowełnian~go
Łódź,

Nr 35

. UJ. MICHRLSHI

Nowotki 83-85

T''

poszukują

samodzielnego

księgowego

w JE LE HI U,

oraz

poczta Tomasz6w Maz.

korespondentki-masz,nistki

Z ODP. UDZ.

111111111111111111111111111111111111

ŁODZ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'". . . . "'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."'. . . . . . . .'"l
r. . . . . . . . . . ., . .,,,
~

I Adam Zieliński I
i
~
1
'
I
I

Tomaszów Mazowiecki

SKŁADNICA ZŁOMU

ŁÓDŹ, ul. Kilińskiego 28

Tel. 204-45

l---...-...----...----.. . . . . . . .____. . . ._. . . . . . . . . . ._______,___..._,J
~

~

..•.....................„ ......................•

•

iFarbiarnia „RAD060SZCZANKA" i
••
•

•
••
ul. Adwokacka 11 tel. 138-5 O !
! łódź,
••
••
••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I

„DillA"
Wólczańska

125

tel. 175-10
aamll!lllm~~111111111111mim1m~111111~11m11mmmrnrnm1m1ijllll!lllll~~1111mMum1rn11mm1111111!!1111111m11tt1111111m111m111111111111m1u1mm1im1mmu

i·

wchodzące

w zakres

~

!
-..

ii..---

MA l AR zu
Z ODP. UDZ.

,

Ł

.

O D Z

ZACHODNIA 42

lllll Ili Ili li Ili 111111111111111111111111111111

l

SKŁADNICA DREWNA
SZYKIER
ADAM
Łódź, ul. Południowa 48-a
tel. 154-19

111111111111111111111111111111111111111111111111

SPRZĘT

SPOROWY

„,..................„ •..........•...•.•....••....•„ ..................•.•.
, ••••••••••••••
• „••,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11111111111111111111111111111111111 ~
SPÓŁO ZIELNI A
MALARSKO.
DEKORACYJ NA

ZAOPATRUJE

I w

urzą

dzeń elektrotechnicznych

''

KONTO B. G. S. 708

;;;;;:;

wykonuje wszelkie roboty

Marcin FlEISCHEB
Łódź

UL. PIOTRKOWSKA 124 TEL. 125-38

ANTO~IEGO 1~

WYTWÓRNIA POŃCZOCH

ul.

•

•

O ferfy należy składać w Wydziale Personalnym

...

~
POMORSKA
FARBIARNIA ZAROBKOWA H

--..-

!!.. H. Sza.i nfarber ..i..
~

s;
E
::
::

-..~i

i S-ka

~

ss
5

::

Ł 6 D Ź, ul. Pomorska 44

==

U
..
...._ •.••••.••.••...„ ...•••..•••...•.•.......•..•..•....•.......•...................••..... __.
~aaaaaaaaaaaaaaaasaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaba•aaaaaaaaaaar

KURIER POPULARNY

..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.. ~''''''''''''''''~'''~
Hurtouniia
..g WYTWÓRNIA ~UKROW
..g
..~~ ~alunteryjno- fł7„fólrien,nicza ..~i

.-1

„NADZIEJA"
Il Jan Z ·qczkowski i Syn Il
'13~ ..~~
..i~ ·Lódźfj Piotrkow§ha
g..
tel. '1'14·63
..5i ·
::
::

tódź,

KASA OSZCZĘDNOŚCI

I

Nr 6

Pow.

~

~

.,

KASA s·1EFCZYKA

po cenach niskich

I

"'''''''''''''~N! ~'''~

I I I I I I I Il I I I I I I I I I I li I I I I I li I li I lll I Il li I I I I li Il

ZELOW, ul. Rynek~ 13,

JÓZEF JUŚKIEWICZ

tel. 32

................................................................................................
GALANTERIA

Hurt

jj Władysław

~~

Detal

Kraszewski

-i9.3!!JO.OOO. -zł.

ŁÓDŹ

ul. Jakuba 16 tel. 207-19
111111111111111111111111111111111111111111111111

I!

Ij
I

_,.._,,,.._""-".____,,,.._""-".____,,,.._""-"._~

------ -

~estauracj~ Złoty· Róg-~

15.500.000.-

w tym

I

zł.

I

I

I

dla

„

drobnych rolników

1

-

Łowiczu

'-"'

/ W roku bieżqcym udzielono kredytów

WYTWÓRNIA
ii BIELIZNY TRYKOTOWEJ ' \
Łódź, ul. Nowotki 5, tel. 103-55
i~
........
•••„ .•..........••.........................•....................•...........•.•........
-•...................................................................................
............

-

Łowickiego

jako instytucjo samorzqdu powiatowego jest zbiornicą oszczędności miejscowego społe
czeństwo i udziela kredytów
no potrzeby lokalne

MECHANICZNA
OLEJARNIA

istnieje od roku 1929

tel. 32
'

nasze wyroby

polecamy

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::

~i

Gdańsko

ul.

KOMUNALNA

0

" · H.. O. OBS.f:UGłJ.IE
p r 6 cz rolników, przemysł, rz.emłosło
i drobne kupiectwo.

,,fKIJ''

·~•

Z. E61ERSKI i 8. PAWLAK

ŁÓOŻ

Władysław Muskała

MARSZ. STALINA 35

~~~~~~~-~-~~-~~----~~-~----

(dawn.

Główna)

tel. 143-91

. ....„ ................."'........................................, ...„„........„
.......„„.............., ...................,......„ . . . . . ,.,..,,.

Mechaniczna
Fabryka

Pończoch

''

El .JO's

Mie1zustaw Hrze1zhowski i S-ka
LÓDŹ

„ul. W61czańska 127.

PRACOWNIA
SZEWSKO-CHOLEWKARSKA
;

.

ul.

WYDZIAŁ

w

G. WAJC
Nr. 9

poleca tkaniny jedwabne - ceny

założone

przystępne

1

G•/,

.,

Zł

Obsługuje

obsługa.

betoniarnię

=

Okregowa Spółdzielnia

72.-

muz~11y.

potrzeby wsi .w zakres;e budown=ctwa

= Prowadzi 2 tartaki i

O§Biatowa

z "dostawą w hurcie na miejsce.
Szybka i sołklna
N o w o cze" n e

Zw.

Chłopskiej

Samopomocy

LODZI, ul. Piotrkolvska 73
Telefon 127-90

„

w r. 1946

z inicjąływy Pow.

Z\VUZKU
WOJENNYCH B. P.

PRZEDSIĘBIORSTW

1) ,..,. LODZI przy ul, LIPOWF..J
~r 3S '37, tel. 163-81
2) w LODZI przy ni. KILIS"·
SKIEGO Xr 97, tel. 133-72
0,35 litra Zł 18.Lem~miadę
Zł 24.05
"
0:35 .• Zł 21.0rnnżadę
0,35 .. Zł IO.Wooę stoi.
„ Zł SO.Piwo łódzkie 0,5
„ Zł 35.Okocim 0.5
Zł 39.0,5
o:{et 6•/•

,

Kościuszki

Spółdzt~lcze Zrzeszen!e Budowlane powiatu l. owickie10

53

POLECA ZE SWYCH
WYTWóRlll"'I \VC)D GAZOWYCH:

ZELOM'
ul.

\-......."''"-"'"""'....'"''"'-'........................." ......."'....."'................................_„.................................:o

OKRĘGOWY

INWALIDóW

Tel. '?77·81

ul. PIO'fRKOWSiiA • ' r 16'! -

~''''''''''''''"''''''"'
ZARZĄ.D

lłet:zna

I

Piłsudskiego

CZ K i 5-ka II
!!' T. TO
J
ź,
L () D

ŁÓDŹ

tel. 204-29
.•'
;:_;

·Tkalnia

SAKSZNAJDER

(oe:al. sprzedaż manufaktur~ i galanterii I

Łódź,

ul. Piotr~ewska 149 - tal. 169-50

Magistra Farmacji

/

'

Materiały piśmienne, szkolne, biurowe

Józefo

Białkowskiego

podręczniki, książki, roboty introliga-

„GOSPODA
KUPIECKA,,

LASKU

śmieci

torskie, kosze do

DETAi.i

Hf.JR7!

w LODZI. ni. l'IOTRKOWSliA 40

• • ---- .
----I~
---------~--------~--------------~~
/łfechaniczna
~ Gremplornio Przędzalnio Wełny 'I

Stefan

-

'.

Wiliński

[{IEHOWC\'IK

SPóLDZ1EI,XlA

~

Piotrków, Plac Trybunalski

---

~

-~~--------~~~~~~----~~~~~----~

R...,CZNl:"CH
...,

„IJSJł

1

~ B. ll'ol~hi ~

':rKACZY

w~· szyi1ki<-rn

E.

IJllT A."

L () D :t, ul. PIOTRKOWSKA

na mit•jstm.

~r

108

WYKONUJEMY wszelki€ WYROBY \VLOKIENNICZE, KORT Y,
SUKNIOWE PLAS?JCZOW'E oraz WYROBY .lED\V AENICZE

Chowołkiewicz

L()OZ, 111. .N'owotltl 130

~fECHA. "ICZ~YCB '"'\

z odpow. udz.

HANDEL WIN i WOllEK

„

i

\

p

u zyJ

Jl

.„.J

R Ili

y

NA PRZEROB

z

l'OWIEUZo:-mJ N.ni

PRZĘTlZ'l .

.I

KURIER POPULARt\'Y

, fJ41a ~OlłtOfl~ki
KAROL
Pl ESTRZYŃ SKI

Centralnv Zarzqd

Państwowego

Pr zemysł u Fermentacyjnego
oddz. Wschodn1

Łódź

poszukuje:

INŻYN J ERÓW CHEMIKÓW

„SAMOPOMOC

ul. Napiórkowkkiego 28

SPÓŁDZIELNIA STOLARSKA

2 maszynistki

11

5 techn . -Włók. (tkaczy-przędz.)
UPOSAŻENIE SPECJALNE

w Piotrkowie Tryb.

Zgłoszeniu

z odp. udz,

~I. 201-18

WOLCZ~SKA

2 szlifierów (pucerów)

CHIOPSHA

I

»NASZA PRZYSZŁOŚĆ«'
ul.

2 majstrów no zgrzebl. odp.

1 majstra na self aktory

ŁÓDŻ

WARSZTATY:

poszukuje:
5 inż. mechaników
5 techn. mechaników
3 inż. budowlanych
4 inż. lub techn. elektr.

GMINNA
SPÓtDZIELNI A

w wydziale personalnym

l.. OD!, ni. JARACZA Nr 2 -

Dyrekcjo Przemysłu Jedwobn'czo-Golanterylnego

L ó DZ ul. NOWOTKI Nr 91
' Tel. 1'74-lS

Mechaników
i Techników
Budowlanych
Zgłoszenia

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

do Wydz. Personalnego Dyrekcja-tódi, Traugutta 4.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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WYKONUJE ROBOTY MEBLOWE i BUDOWLANE

HURT = = = HURT

NA SKLADZIE : MEBLE BIUROWE - SYPIALNIE - MEBLE
POKOJOWE I KUCHENNE po c enach konkureneyjn)"Ch.

!PlllllllllllllllllllllllllllllłJllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,!

Mierzustaw

I=Spółdzielnia Inwalidów ia ennych §=

---·

ODDZIAŁ

=
=
=

W

ŁODZI

:

-

-:

ul. PIOTRKOWSKA 51

TELEF'ONY; Centra:la
100--01
Boohalterta 112-29

:

•.=.-•

--= MAIUSIRH
=
-=li li
-- Mechaniczna
Wytw6rnia

z odp. udz. w WARSZAWIE

:

:
:

Magazyny:

Spożyw<:zy
Tekstylny

LODZ, uJ. PIOTRKOWSKA Nr 19
Telefon 188-81

poleca

:

PROWADZI: TKALNIĘ I SNOWALNIĘ
DZII.AL SPOŻYWCZY - WlLOKIENNICZY - żELAZN'i'
SKLEPY ROZDZIELCZE - PIEKARNIĘ - SZWALNIĘ. ,

Kont.o , B . Z. S. Z. Oddz.

•
:

Łódź

artykuły

Włokienn,iczej

Chemicznej

Bielizny

„H.USNIERZ"

br anty: ,·

271

IIIII IIIIIIUl 11111111111111111111111111111

SP6LDZIELNIA PBAOY KUANJERSKIEJ

Papierniczej

ni. WIĘCKOWSKIEGO Nr 8
Wielki wy>bór KOLNIERZY LI.SOW PALT
• innych wyrobów futrzanych według' zdrowej kalku-

»GODET«

Drzewnej

~ prneróhk! i zamów.:enia. z własnego 1 po.Wierzo:nego maJl:erfału.
Dle, ZW. Za.Wodowycll lOt/e ra.ba.tu.

R. Raciborski i A. Lotek

Metalowej

Ł OD i,

'Poleca.:

~jl spółdzielczej.

Ł

-..•·•·······················•·····································································-..

() Dz, uJ. NOWOTKI Nr 4

•••••••••.••••••••„ •••••••••.•••••..••••..•.•.••••.•••••••••••.••.••••...•...•••••......•..•...

I- „METALU
H

5i
5i
ff

Ul. PIOTRKOWSKA 51 tel. 150-50, 258-03

:

146-46
124-76

.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

--

Woj. Dyrekcja Przemysłu ·
Miejscowego wtodzi

MANUFAKTURA

GIA" l=i

ODLEWY HASZl:'NOWE - ROLNICZE - !ILYIQ'SKIE BUDOWLANE oraz dla PRZEMYSŁU WŁOKIENNICZEGO

--55

~ 55
~

~~
W. JARZYŃS~I
·=~~
n
=
55
Tomaszów - Maz. ul. Szeroka 15
::
=
-:2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
-=
::::::::::::
H

•

•
WOLSKI

i KONFEKCJA
1111m1111l!111l111rn:1mm1111111111111111111111111m1111

mrim:i „ mm11111m111url!L"!l~.r:m:nm11

Bolesław

1

Tel. 148-1'7, 259-Sl

HURTOWNIA
WŁOKIENNIOZO

Kanto: P. K . O. VII- 700 ~
NA SKŁADZIE POSIADAMY:
WSTĄZIU RYPSOWE i T.AFr0·
WE - GUMĘ PODWIĄZKOWĄ
o r a z wszelką GALANTERIĘ
W)'ISfYłamy za zalJczeniem.

·~~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1

I

Ł

s. Sotowifi i
Łódź

lazek elektrycznych.

B-cia GDRTA7

ó DZ, ul. WSCHODNIA Nr 5S
WYROBOW

SKORZANYCH

WALIZKO-

t

WYCH.

tel. 208-40

Po """""" konlru„noyjnyclol

~''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''"n

II Miejskiew
I

WALIZ

ora,,i REPERACJE

ul. 11 Listopada 31 tel. 160-58

'

Końskier

WYROB TECZEK -

I. Szraibfr

Makaty papl.e rowe ko·
lorowe, o b r u a y dwu•
barwne, p o c z t 6 w k i
do nabycia

O D Z, ul. WSOHODNIA Nr 56

Instalacje sl.ły i światła., załatwianie protok6łów w Elektrowni oraz naprawa kuchenek i że-

Ł

Papieru

iWvrobów Papierowych

J: Witenberg i M. Broner

D.

Wytwórnia1Wyrobów z Drutu

Sprzedaż

KONCESJONOWANY ZAKŁAD
ELEKTROT E CHNICZNY

Pl. Kościuszki 17

ul. Sródm'. ejsko 37

WYDZ. ZBYTU ul. Piotrkowska 51

- OALANTEBYJNA

S T E F A N I A K l S-ka
L () D z, ni. WSOHODNIA Nr 48
Tel. 182-3()
A.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TOMASZÓW MAZ.

łódź,

Bliższych informacji udziela

111111111111111111111111111111111111111111111111

I

::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::

~

~
2
2

2

Majątki Rolne ~
~

Lodzi

Ul. PABIANICKA Nr 4'7. -

Telefony: 186-18 i 268-53.

Prowadzą zarodową o1>orę bydła nłzinnego

1)
2)
rasy
S) D09tarczają w okresie wylęgowym z własnej wylęgarni
kurczęta rasy „Karmazyny".
'
4) Mają stale na sldadz.ie kwiaty doniczkowe i cJęt.e.

Prowadzą. zarodową trzodę chleWDlł

,.Gołębsldej".

~

~

~
~
2

I

l.''''''"''"~''''''''''"''''...,...'''''''''''''''''"'

KURIER POPULARNI

1-.. . . . .,,,........................................................,,,.,.......................................................

~„

~SPÓŁDZIELNIA

II
II

..."'„

,

Wytwórnio Wód Gazowych
mineralno-owocowych

I
MODflOWJt I
„DOM
w ŁODZI, Piotrkowska 45
~SKĄ DZIECINNĄ I
KONFEKCJĘ DAMSKĄ
2
KRAWATY

MATERIAŁóW.

2
IJ
2
I22
2
2

SPóLDZIELNIA POSIADA BOGATO ZAOPATRZONY
ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE . TRYBUNALSKJC
Plae OZARNEOKIEGO Nr 8
SKLEPY w ŁODZI:
ol. PIOTRKOWSKA. Nr 41>
ol. J. STALINA Nr 61
Telefony: 368-06 1 137-00.
OLA śWIATA PRACY 100/, RAB AT u I

2
2

2
I2

IIJ2

'

Ł

6 D

~.

I

Ł o D 2,

''

ul.

~SKIEGO

.

„Z
,
-~ TOMASZO~W
§=_

=
§

H.RAH.OH'
OD DZ I A·t 'L ÓDZ UL. KILIŃSKIEGO 20
TEL. 171 ·61
TEL. 171 ·61

I

SPOLDZIELNIA
PRAOOWNIKOW SZEWSKICH

do restauracji

Wykonuje obuwie:
Luksusowe
Codzienne robocze l filcowe
Wszelkie spOll'towe
Specjahly

Nr. 11

dział

;=

II _

1- polecamy kshtiki

.~

I=
I _

„ I-

-------------------------------------- ----' -

M1ECHANICZllA ;

CO RT EX 11

11

Q
l 00ź
ul. Piotrkowska t 08

=

:

'

SPOż.

SPRZEDAż :

BUDOWLANE
ARTYKULY ŻELAZNE I
tel. 224-44
SPRZEDAż : ul. PIOTRKOWSKA Nr 5 -

:

•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MD2, ol. PIOTRKOWSKA 2ł

iiillli:Inllllll!l!~'!lll1rn111illillll1lRJlllrnm1ri1J!illiEi1"l!!!lilillllliD1:..1

Rynek

I

· •~ ·

~

,,

.:ni

Kilińkiego

s.

9

Feldon
I

SALI LO''

I-sza HODOWLA AMATORSKA ROŚLIN~..:; ;_·
POCHODZENIA EUROPEJSKIEGO I EGZOTYCZNEGO

w
=_=

=·

:
~

=
tel. 186-11
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;ii1111111111111111111111111111111111111111111111
5• ST. BARCIKOWSKI i 5-ka 5•
Sp. z o. o. W.ARSZAWA
a
••• ·
••
•• WYROB POŃCZOCH
•a ZIIE..)llOPLODY CUKIER
• KOLONIALNE ••
••
POLUDNIOWA Nr 28 - tel.: 115-32, 130-09
J. KANIA
ŁóDt

i

RE- :

Ł Ó O Ź ul. Pomorska 60 tel. 209-32

-1111111111111111111111111111111111111111111111!!TKALNIA

=

i

FARBIARNIA i PRZĘDZALNIA
EDWARD ARNOLD

''

na.prawy

Dla instytucji cennik specjalny.

O-W--...-I--C--K---A-~-1·
ri--K-...,..,S--I-Ę--G---A---R--N---1-A-----Ł

:
•

kuchenne, jak:

MECH ANI CZ HA FABRYKA PONCZOCH

Sklep PIOTRKOWSKA U

DĄBROWSKIEJ

ODDZIAŁ

o.dłewy

.I. Litrowsha i

OD t, ul. PIOTRKOWSKA 105
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2. Części maszyn rolniczych. jak:
KSZTALTKI RURY KANALIZACYJNE WIBWU.ARKI - WPUSTY.
CENY FABRYOZNE

Łowicz
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piśmienne. szkolne i biurowe

TOD188ZÓW
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1. Wszelkiego rodzaju
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elektrycmych.
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MAZ. DASZYNSKIEGO
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(dybli) dla przeprowadzania sieci

Chcesz z1esc smacznie
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Poleca.my P. T. Klien'6H: .

MAZOW.
-łtll·

E L I W 0"

Kont-O w K. K. O.
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Sp. z ogr. oidp.

Masowa fabrykacja. $RW,

,,ST AL/llET'' Sp.za.o.

beletrystyczne,
• naukowe,
szkolne
• oraz materiały

~

TOW l KORKOW STALOWYCH

i ARTYKUL6W G O S P O D A R CZ Y CH

Kościuszki

~

artykuły PODSZEWKOWE -

SUKIENKOWE i BLUZKOWE

~

Nr %3

MECHANICZNE

TOMASZÓW

Tel. 159·44
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ZWÓJ"

WARSZTATY

HURTOWNI~ TOWARÓW ZELAZNYCH

z odp. udz.
w Łowiczu Rynek
Kilińskieto I O
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§- ODL .EWN\A• ŻELIWA ~

A. LIPIŃSKI
1.()))2,

.

ul. B. LIMANOWSKIEGO 8 /10

Spółdzielnia

i

wszelkie na-

ul. PIOTRKOWSKA Nil' 220

Poleca wysoko gatunkowe

I

i POŃCZOSZNICZE

Inż. R. KUŹNICKI

Nauczycielska

RZEPAKOWY
kupuj'~my

TRZCINKA MIECZYSŁAW

~

136-!9

I

Telefon Ie

Rynek

OLEJ LNI.AiNY KOSTY LNIANE -

TKALNIA MECHANICZNA

~

NAPRAWA i BUDOWA NOWYCH
ELEKTRO-MECHANICZNE

Łowicz

OD Z, ul. MIELCZARSKIEGO Nr 21
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PLAO WOLNOSCI Nr 6
t.eł.

Akum.u latorq

I

S·ka

i

ROZ:&IAITY

siona oleiste.

s. Wołoszko H. Buchalska i S-ka

MASZYNY SILNIKI
NABqDZIA ROLNICZE
I PRZEMYSŁOWE
PO N.AJlN~SZYCH CIDNAOH.

BR.

- ul. PIOTRKOWSKA Nr 26
Telefon 107-67

i Konfekcja

ŁOWI CZ

wstąp

:

ŁODZI

P1.'oduik.ujemy:

DETAL
i
Włókienniczo - Galanteryjny
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OLEJARNIA I POKOSTOWNIA

WYROBY DZIEWIARSKIE

.
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HURT

MIOZNIE CZ'Y'STY.
ZAWIAD.A.MIA ODBIORCOW o nadejściu tramsport11
ODOZYNlNIKOW LABORATORYJNYCH.
I. O D t, ul. wą.o:KOWSKIEGO Nr 180 - tel. 236-68

LO D 2. ul. SIENKIEWICZA Nr 2ó. -

w

ODDZIAŁ

Ł

POLE CA: O~ - ODCZY'NNml LABORACELOFAN
KWASY TORYJNE PIROBEZBARWNY i KOLOROWY DUKUJE KWA~ FOSFOROWY ORE-

WARSZTATY

CHŁOPSKA"

w W A.RiSZAWIE

L.

,,XENON 6 „

-

do

z ocJip. udz.

"

~

SPOŁDZIELl\TJA

ŁADOWANIE

SAMOPOMOC

-

B. BYKOWSKI i S-ka

~

CHEMICZNA STUDENTOW POLITECHNIKI LODZKIEJ

RYNEK KILmSKIEGO. -

zelektryfikować wieś?

ul ZAMKOWA Nr 8. teL 1%·Jl

I
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Inż.

Ch<'.esz

:

PIOTRKÓW Tryb.

I

wybudować nową zagrodę?

~ SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO ~

„Z~l~J"

li

Chcesz

Zwrócić się

,

;

zniszczone budynki gospodarskie?

Cbcen

oraz rozlewnio piwo

I

KAPELUSZE
or a z CZAPKI I OBUWIE.
SPECJALNY DZIAŁ MIAROWY przy ul. NARUTOWICZA Nr 3
PRZYJMUJE ROBOTY z WŁASNYOH I POWIERZONYCH

I
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naprawić
-
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KRAWIECKA

2 POLECA:
2
2
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ŁOWIOZU

B. MEDYGRAMA
l..OWICZ, ul. DŁUGA Nr 7
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Spółdzielnia Pracy „GWIAZDA"
wykonuje
Ł

konfekcję damską, męską i dziecinną

ó D

„
„

t

ul. WSCHODNIA 76 -

„

PIOTRKOWSKA 50

,,

NOWOMIEJSKA 8

CZLONKOM

ZWIĄZKOW

tel. 124-73

100/o RABA'l'U

