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NARÓD FRANCUSKI ·BURZY .SIĘ!

1

Plan finansowy Oueuille'a godzi w interesy robotników
chłopów

•

I

drobnych

kupców

PARYŻ (PAP). - Plan finansowy I ło 110 miliardów franli:ów,
drogą
premiera Queuille który jest 10 z ko zwiększenia istniejących podatków
.
.
'
.
- bezpośrednich, o 52 miliardy franle1 ~roJektem „uzdroWie~la fina~- ków, pośrednich _ 0 28 miliardów.
sów' od czasu wyzwolema FrancJi, oraz przez oszczędności budżetowe w
spotkał się z krytycmą oceną fran- wysokości 30 ml.liardów franków.
cuskiej opinii publicznej, oraz ze zde
Zwiększona będzie cena papierocyc;lowanym spn:eciwem mas pracu- sów o 38 proc., opłat telefonicznych
jących.
i pocztowych o 40 proc., benzyny o
Plan przewiduje pokrycie niedo-140 proc., oraz ceny biletów paryboru budżetowego. wynoszącego oko skiej kolei podziemnej i taryf kole-

Akcia osiedleńcza w Polsce i G'SR stwarza

• I'izmu wobukr<iJOC
• h
trwa łefun damenty SOCJO
•

kich kapitalistów i obciążającego
przede wszystkim masy pracujące.
MANIFESTACJE
PRZECIWKO DE GAULLE'OWI
jQWYch w całej Francji od 20-30
PARYŻ (PAP>. Podczas swej
proc. I
podróży propagandowej po środko
KOMUNIKAT BIURA POLITYCZ- wej ł pOlndniowej Francji de GaulNEGO FRANCUSKIEJ PARTU
le został wygwizdany przez ludność
KOMUNISTYCZNEJ
miasta Vlzille. Mieszkańcy miasta u_
Biuro polityczne francuskiej par- formowali pochód i uda.li się na plac,
tii komunistycznej ogłosiło komuni- gdzie miał przemawiać de Gaulle,
kat, w którym stwierdza, że plan niosąc transparenty z napisami: Queuille'a godzi przede wszystkim w „Precz ze zdrajcą Republiki, precz z
interesy robotników, chłopów i drob- de Gaullem".
nych kupców.
PARYŻ (PAP). De Gaulle poKomunikat podkreśla, że trudno- stanowił nieoczekiwanie przerwać
ści finansowe, które przeżywa Fran_. swe tournee propagandowe po Francja są następstwem:
cji połudn~owo-wsc:hD<l?iej.
1) nieściągania odszkodowań należJakkolwiek podaJe się przemęczenych Francji od Niemiec,
nie, jako oficjalny powód tej decyzji,
2) z.byt wysokich wydatków na to jednak w paryskich kołach poliwojsko,
tycznych uważa się, że istotna przy_
3) prowadzenie wojny w Vietnamie czyna zrezygnowania z. dalszych wyi
stąpień jest reakcja
społeczeństwa
4) niesprawiedliwego systemu po-/ francuskiego, z jaką przyjmowało
datkowego, faworyzującego wiel_ ono de Gaulle'a.

PRAGA (PAP). Prezydent miasta
Pragi dr Vacek przyjął w piątek na
.Ratuszu 20-osobową delegację pol·
sldch pracowników osiedleńczych z
wiceministrem Ziem Odzyskanych
J. Dubielem na czele. Prezydent

J. Dubiel wyraził w swym przemówieniu, iż akcja osiedleńcza prowadzona przez Polskę i Czechosłowację, stworzy w obudwu państwach
trwałe fundamenty Socjalizmu.
„Granice Czechosłowacji na szu-

skich Ziemiach Odzyskanych.
Delegacja pols~a udała się następ
nie do Liberca, gdzie odbyła się kon
fere~cja. .
.

::;:!e
nice Polski na Odrze i Nysie nie są
jed»ufe ganicami dwóch naszych
państw, ale granicami wszystkich de
AMMAN (SAP) Przedstawiciel w Jerozolimie.
mokra.tycznych i miłujących pokój stwo ONZ w Jeroz:il!mie podaje 0 _
Zabity został

:::~~=y:a:~łc~ięo:ie':i~~':!'!~;z!:1 p~i

Dubf!;viad~::! :-c~~·d~c~:

Budowa Wspólnego Dumu Zjednoczonej Partii posuwa się szybko na·
przód. Członkowie PPS · PPR p<tświęcają wolny czas na prace przy
budowie.

Bernadotte zamordowany

Starania
o nowe

spotkanie

z "min. Mołotowem
LONDYN (SAP). - Przedstawiciele mocarstw zachodnich w Moskwie
mają otrzymać instrukcje w sprawie
starania się o nowe jedenaste spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Mołotowem.
Pewne angielskie koła polityczne
liczą się z ewentualnością podjęcia
wymiany poglądów w Pary:iJU między przedstawicielami państw zachod
nich obecnie znajdującymi się w
Moskwie i ministrem Mołotowem,
jeżeli ten ostatni przybędzie do sto-

~~in:~~~-i na Zgromadzenie Gene-

Liczni obserwatorzy uważają na.
.
.
. .
wet, ze me nalezy wyłączać ~ozhrównież towarzy- wości spotkat;ia w Paryżu poz:i1ędzy

1i80(Z'Bkiilifti'k8Dh1ióiida HBJderabadu ~~S~·:..:::z-:~w~:,~ ~ ~:.~·~!"S~!!;I:s::=.•.~:~~,=~::.:~';;
Pi~~~~n~~~r~·Ni~a~n~:jd~~=~~= ~~~;j~y ~r~~że~~dn~r~~~er~i~ Reporac1'e n'1em1'eck1'e kos'c1'q n1'ezgody
~~~~~~~ł ~~fgf:~~zn; :::;:t~r~!~ Al~ sobotę będzie
cie ONZ i

domaynjącą się podjęci,

rząd

*.

utworzony nowy

przez Radę B"ez
ię~eństwfl
natychl
miastowych
kroków
przeciwko
do- PARYŻ Agencja France Presse do
minium Hindustanu.
nosi, że Nizam Hajderabadu zawiaLONDYN (PAP). Jak donosi agen domił telegraficznie rząd Hindustacja Reutera rozgłośnia Hajderabadu nu, iż oddziały Muzułmanów w woj
nadała rozkaz Nizama o zaprzesta- sku hajderabadskim (tzw. Razakaniu działań wojennych przeciwko row) zostały rozpuszczone i, że wojwojskom Hindustanu.
ska hinduskie mogą wroczyć do SeJednocześnie nadano
komunikat cunderabadu.

rń'1ę

*

I

Anałosaskie

. .

I;Iajderabadu.

MOSKWA (PAP). Nawiązując
do rozmów między Anglią, Francją i
Stanami Zjednoczonymi w sprawie
reparacji niemieckich, „I:ziwiestia"
stwierdzają, iż aczkolwiek rozmowy
te odbywają się w ścisłej tajemnicy,

metody okrywania prawdy

brytyjskiego,
dzięki stanowisku delegata ZSRR Imperium
Co
tyczy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, to przybyli oni
się

(PAP). -

Analizując

„ Włoskie Somali, Libia

i Erytrea na

konferencję czterech z wyraź-

przyczyny niepowodzenia konfe- posiadają dla Anglików i Ameryka- nym zamiarem przekształcenia b.
rencji czterech w sprawie b. ko- nów pierwszorzędne znaczenie ze kolonii włoskich w swe bazy miliwzględu na ich interesy naftowe na tarhe".
lonii włoskich „Humanite" pisze Bliskim
Wschodzie i ze względu na
„New York Herald Tribune" w
m. in.:
konieczność
zabezpieczenia reszty s~ wydaniu paryskim podkreśla,
że domagając się tajności obrad, de

legat brytyjski na konferencję czterech bał się niekorzystnych dla
Wielkiej Brytanii odgłosów w byłych koloniach włoskich, znajdujących się obecnie pod brytyjską okupacją wojskową.

.

..

d Z Y USA / Angl'a
1

Konterencjo wsprawie b. kolonii włoskich „ujrzała światło dzienne('
PARYŻ

.

i'

sądząc z głosów prasy
francuskiej i angielskiej, między Anglią, Francją i Ameryką istnieją sil_
ne rozdźwięki.
Kapitał amerykański, który opanowa.I prawie cały ciężki przemysł
Niemiec Zachodnich, wYPowiada się
przeciwko demontażowi przedsiębiorstw przeznaczonych na pokrycie
zob1nviązań repar~yjnych Niemi.ee,
podczas gdy przedstawlciele państw
zachodnich nie chcą się wyrzec prz:ł
sługujących im praw reparacyjnych.
Anglia i Francja, pisze dziennik widzą poza tym w żądaniach amery _
kańskich dalszy krok na drodze calkowitej marshallizacji Europy Zachodniej, oraz realizację planu bezwzględnego podporządkowania Europy Zachodniej dyktandu Stanów Zje
dnoczonych.
„Izwiestia" wskazują, iż dyploma_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.--,

to jednak

„ ... Drobni

chłopi witają

i średniorolni

z najwyższym
uznaniem decyzję Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej o
obniżeniu w 50 proc. podat·
/cu grur:towego na r. r948
rolnikom, dla których pod.
stawa opodatkowania nie
przekracza IO q.

Franc1'q
cja Stanów Zjednoczonych, wywiera.
jąc na Anglię i Francję presję, ażeby
wyrzekły się demontażu fabryk niemieckich, powołuje się na powziętą
przez kongres amerykański uchwałę,
w sprawie planu Marshalla.
W ten sposób, zaznacza dziennik,
Stany Zjednoc:wne chcą zmusić Anglię i Francję do
pod.porządkowa.
nia swej polityki decyzjom kongresu amerykańskiego, co stanowi dal•
szy eta.p marshallizacji tych państw,
oraz całkowitego podpcrządkowania
4Yktandu monopolistów a.mer:rkań.
skicb.
~Izwiestia" uważają, za najbardziej charakterystyczny moment w
sporze w sprawie rcpa.raCji n'.em:eckich,, to, iż Anglicy i Francu:i;i,
opierając się żądaniom am"rykanskim, zmuszeni byli wysunąć argument, iż żądania te sa sprzeczne z de•
cyzjami w Jałcie i Poczdamie.
Przy tej sposobności „Izwiestia"
przypominają, że rządy Ang1ii i Fran
cji ustawicznie podważały jałta6.sk'.e
i poczdamskie decyzje.

Skład

delegocii po skiei

rozumie, oo to jest hierare.hia potrzeb.
na Zgromadzenie Generalne ON Z
Mac Neil oświadc7.ył mianowicie,
Zasada ta jednakowo obowiązywać musi pojedyńczego człowieka„ ro- przy ustalaniu porządku dziennego
w Paryżu
dzinę, instytucję, jak I państwo.
konferencji, że publiczny charakter
WARSZAWA
(P.AP). W Warsza
p0siedzeń mógłby narazić na szwank
Uchwała w sprawiłe row.ziału dwu miliardów złotych na popra.
wie podano do wiadomości skład
autorytet państw kierującrch dziDecyzja ta jest realnym
wę komunalnych waranl{ÓW bytu klasy robotnilerej w miasta.eh przepolskiej delegacji na Zgromadzesiai b. koloniami włoskimi.
krokiem popierania drobn'e Generalne ONZ w Paryżu.
Przedstawiciel USA Douglas ponych i średnich chłopów,
mysłowych jest zatem dowodem, że państwo ~erując się st.ale
Przewodniczyć delegacji polskiej
parł to stanowisko I proponował, by
którzy widzą w niej nie ha·
zasadą hierarcłriil potrzeb może już 7JWI'ÓciĆ bec:miejszą uwagę na
nie ogła~zano w prasie sprawozdań
będzie minister spraw zagraniczremonty m.i.esz.p.ń robotniczych, na odbudowę i remont sieci wodo. o prze iegu obrad.
sio propagandy, ale pro.
nych Zygmunt Modzelewski.
Ciągowej my studzien. u.rząduń kanaJi7J8cyjnych, z:ik.adów kąpjielo
Ze stanowiskiem tym polemlzogram, za którym idą czyny.
W skład delegacji: wejdą: Amba..
wał natomiast przedstawiciel ZSRR
Jest to taka właśnie powych, instalacji ośw.iietlającyc.h dzielnice robotnicze, chodników itp.
sador Oskar Lange, ambasadol' Je
wiceminister Wyszyński.
lityka, jaką winien realizoJest to fakt, świadcri.ący o tym, że zamożność nasżego kraju sy_ - Stwlerdził
rzy Putrament, dyrektor departaon, że uczestnicy konstematycznie wzrasta i że 'W związku z tym każdy człoWiek pracy ferencji nie mają nic do ukrywania.
mentu MSZ - Tadeu.s~ ~ebrowski
wać Rząd robotniczo-chłop.
ski, który potęguje wkład
i delegat polski przy ONZ - dr
moie Uczyć na
W TROSCE
poprawę doty- Nie rozumiem, mówił Wyszyński drobnych i średnich chłoJul'an Suchy.
chcZll.sowego
poziomu życia. w jaki sposób jawność· obrad może
zaszkodzić auterytetowi państw. któ
pów w gospodarkę narodoKlasa robotO CZŁOWIEKA PRACY
nicza Łodzt
re administrują koloniami, jeżeli
wą państwa ludowo - demo·
on e
p r z y j m uje
w s p omnianą
ad inistracja jest dobra.
uchwałę z najwyższą radością. Lódź najbardziej uprzemysłoW!one
Delegat rad1jecki przypomniał. że
kratycznego, jak i walkę,
radców zakłcdowych
którą świat pracy na wsi i
miast.o w Polsce - poS:ada najgorszy chyba spadek po przeszłości, 5 października 1947 r. zastepcy ministrów spraw zagranicznych postaw mieście toczy z pozostaUwaga Radcy Zakładowej Prze•
· jeżeli chodzi właśnie o kommutlne warunki życia. Domy robotn'icze. nowili:,
iż każda delegacja będzie
mysłu Włóldenniczego Oddziałów 1,
wodociągi, kanalizacja, chodniki i inne podobne urządun'a, S7.C'Lególrr.ogła utrzymać swobodny kantflkt
/ościami kapitalizmu ...".
2, 3 i 4.
·w dniu 19 września r.b. o godzinie na przedmieściaclt Lod7ll, są w stanie prymfutywnym, takim jesz. tak ze swą własną prasą, jak i z
pnisą zagraniczną.
Z wYPowiedzi przedstawinil" 9 ran~ w sali kina .. PrzedwlośC"U, jaki pozostał po lataeh przedwojennych i wojenej gospodarki. Zaproponował on. by ten tryb po
cieli Naczelnych Komitetów
..... „„ (nl. żercmskiego 74/76) odbęI dlatego sumy przyznane pl'Ze'L Radę Państwa Zarządowi l\liejsk:e- stęoowania z-i~tosowano i na obecWykonawczych
Stronnictwa
dziP ~ie walne zf'br'.lttił" wsz:vstkich
nei konferencji. ,
mu w Lodzi pl.'ZeZIUW'LOne będą niewątpliwie na poprawę warunków
Ra:1ców Przemysłu Włókienniczego.
1 Polskiego StronOstatecznie
przeważył
punkt
wl·
Ludowego
S'lrnwv bardzo W'\Żnc. ()becność
komunalnych lud7.i pracy, mleszkających w najcięższych warnnlrn.ch.
1zenia delel!'.ata radzieckiego, dziek!
ni„twa Ludowego (Patrz str.
w"?.:v~tldch obowiązkowa. Wstęp za
W ten sposób choć w azęści usunięte rostaną te mniedban:a, które o.
czemu szeroka opinia publlc'Zna do·
2).
okazaniem legitymacji Radcy Zakladziedziczyliśmy, a których do tej pory nie mogliśmy usunąć. (p)
wledziala się o przebiegu obrad.
' • - - - - - - - - - - - - - dowego.
Każdy ro7.Sądny człowiek

zebr

l

~tr.

2
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Chłopi mało i średnior
W:1RSZAWA (PAP). W zwilplku z ogfoszeniem wiadomości 0
IJWoJniieniu w 50 proc. od podatku gruntowego na r. 1948 podatników, dla których podstawa opodatkowania nm przekracza 10 q, przed
stawicie! Polski-ej Agencji Prasowej (PAP) uzyskał z NaezeJnyc'i
Komltet.ó w k
„ Stronnlc~w!ł
4-•
'
w
Y cnawczyc„..
L?-dowego i PolsJuego Stronnllctwa Ludowego następUJąee wypowiedzi:

.
-~- -·K 1erownik
wyd%ialu ekonomicz wspólnych potrzeb w gmm1e,

bo-

no • rolne!J.o NKW SL

pos T wiem 75 proc. podatku gruntowego
Pszczółkowski oświadczył: . . idzie na P?tr~eby gminy.
„Polityka. podatkowa prowadz6na Wypowi_edz sekretarza r.a~ze!·
przez n:ą Polski demokratycznej nego NKW PSL - pos, Kaz1m1e
uwzględnia.la zl\wsze postufat maa rza Banacha brzmi:
chłopskich,

zrzeszonych w Stronnistwie Ludowym, że w~zyscy obywatele winni brać udzią.ł w śwladczeniach na cele ogólne, służące całemu
społeczeństwu pracującemu, stosow.
nie d6 swoich możliwości.
Stawki podatkowe były tak układane, aby gospodarstwa o większym
dochodzie świadczyły na rzecz państwa, czy samorządu większy odsetek swego dochodu, aniżeli gospodar_

s~~s~~:;~od~c:~~~·
duże.dochopłapodatek. oddaje

c:ąc

tę część

dów, która mogłaby być przez nie
obrócona na zaspokojenie potrzeb

~~~Y~r; ;i~a~;~ie~~~~~~arst~~~

du

J1J

,,Polskie Stronn!ctwo Ludowe w.ita z najwyższym uznaniem decyzję
rządu RP 0 obniżeniu w 50 proc. podatku gruntowego na r. 1948. Podatnikom, dla których podstawa opodatkowania nie przekracza 10 q.
Decyzja ta jest realnym 'krokiem
na drodze popierania drobnych i śred
nich chłopów. W tym samym kie-

~

Prognoza pogooy

Zachmur.cenie naogół duże z prze
runku zmierza ustalone już wcześniej wykupując i chowając towary, speobniżenie od 1 do 2 proc. stopy pro- kulując na zwyżkę cen tłuszczu, mię lotnym.i deszczami.

•centu podat~t gruntowego d~a płatn!ków o mmeJszym przych<:dz~e, przy
równoczesnym pozostawieniu bez
zmiany stawek przewidzianych dla
wszystkich pozostałych płatników, z
wyJ'<>tk1'em J'edyn1'e ok 150 tys go·
"
·
·
spodarstw
o charakterze
wyraźnie
folwarcznym.
Olbrzymia. większość mieszkańców
wsi - drobni i średniorolni chłopi
- z uznaniem witają tę politykę,
w:dząc w niej dowód, że hasło poparcia
drobno-i
średniorolnych
chłopów nie jest tylko hasłem pronagandowym, ale jest programem, za
którym idą czyny.
W tym samym czasie, kiedy spekulanci i bogacze organizują zamachy na kieszenie tak chłopów pracu_
jących jak i robotników <>raz bądź
grając na zniżkę cen zboża,
bądź

sa itp. - państwo l:ldowe z jednej
Temper a tura m aksymalna od 13
strony skutecznie paraliżuje te zam'.lchy, broniąc opłacalnych cen zbóż i do 18 stopni.
ziemniaków, oraz tę1>ląc pask rskle
Umiarkowane lub dość s'lne, ną.
ceny na mięso i tłuszcz, z drugiej z,:i.ś
- popi'eraJ·ą naJ'bardzieJ· upo śledz0- wybrL.Cżu silne, porywi.ste w:atry z
ną grupę producentów rolnych, obni kierunków zachodn~ ch .
żając wydatnie podatki i utrzymuj ąc

opłacalną cenę zboża.

Jest to taka właśnie polityka gospodarcza, j aką win'en re alizować
rzad robotniczo-chłop ski.
jest to polityka sojuszu chlopskorobotniczego.
Masy chłopskie wi dzą w n iej real_
ny przejaw tego sojuszu, a to wzmoc
ni zarówno ich wldad w gospodarkę narodową państwa ludowo-demokratycznego jak i walkę . którą świat
pracy na wsi i w mieście toczy z po_
zostałościami kapitalizmu.

Zbr„odn1·e foszystowsk1'ego
wym1ar
• sprawie. di.JWOSCI, . IUdOWet• d •
·

Po lsk, a domag' a Si"
"ł

potępi enia

pro paga ndy wojennej
GENEWA (PAP). W Genewie W
dalszym ciągu tocz,1 s:ę obr ady świa
towej federacji towarzystw przyjaciól Organizacji Nar1>dów Zjednoczo
nych.
Delegacja polska zgł siła rezolu.
cję, dom "aJ~ się potęp ienia wszel
kiej propagandy wojennej oraz pod
żcgania do agresji.

podz'em1'0 I1~z~i:reg::~;ó~:i;:::or~:~~~e~ił?~
p ewna
prasy amerykanskieJ
drukuje tendencyjne
•
w

os1ęgn1e

częsc
sys ~ematycznie

1

spraWCOW

artykuły, godzące swo;ą

treścią

~~c:~ira:;!r.~~ro:r=;g!m!~t~~

ze względu na szczupłość dochodów
W woj. kieleckim, w powiecie kozienickim, faszystowska banda dokonała 13 września napadu na.
skiej inspirowana 11rzc-z podżegaczy
w ogóle nie moj!ą być zaspokojone. aktywistów wiejsldch PPS, mszcząc się za ich walkę w obronie biedo ty wiejskiej. Bestialsko zamordowa- wojennyclJ, Jest spn:eczna z postaNa tej słusznej drodze opiekł i PO- ny został sekretarz koła gromadzkie go PPS i komendant ORMO we wsi Ryczywół tow. Jan Wiśniewski.
nowieniami karty Organizacji Napierania drobnych gospodarstw chło'p Inni członkowie PPS w tej wsi zostali dotkliwie pobici.
rodów Zjednoczonycll i sb nowi jaskich zrobiony został w tym roku
Zamordowany przez zbirów f&s zystowskich tow. Jan Wiśniewski, rolnik z zawodu, Uczył lat 85. Był
wne pogwałce::de uclnval ZgromadalS'ły krok, mianowicie zwolnienie on zasłużcnym aktywistą partyjnym i powszechnie szanowanym działaczem wiejskim, który wiernie bronn
dzenia Generalnego O .... z.
0
gospodarstw
przychodowości nie interesów biedoty wiejsldej. Poległ na posterunku w walce o pełne wy zwo?enie mas pracujących wsi spod
Po dlu;;i:?.c j dys' ~usj i wybran<> koprzekraczaJącej 10 q z drugiej raty ucisku klasowego i ekonomicznego. ·
mitet redakcyjny, w celu ostatecz.pOdatku rruntowego za r. 19ł8.
*•*
nego zredagowania tekstu rezolucji
Z dobrodziejstwa tego skorzysta
W dnu 15 bm. w gminie SłaFo źreby, pow. płocki. bandyci faszystowscy dokon~li napadu na organizapols!:ie.i. Do komitetu weszli przedok. 900 tysięcy najbiedniejnych go- cję gminną PPR, mordując trzech zasłużonych aktywistów: sekretarza komitetu gminnego PPR - tow.
stawiciele Polski, Czechosłowacji,
spodarstw chłopskich.
Stanisława Witkowskiego, członka członka komitetu gminnego PPR i Gminnej Rady Narodowej - tow.
F r ancji i Wielkiej Brytanii.
W przeciwieństwie do tego fl:ne Jana Goleniowskiego, oraz tow. Fe Iiksa Modzelewskiego.
-<>-kr.aj.e opan~wane Pr.zez reakcy1ne
Mordercv, po dokonaniu zabójstwa, zdemolowali urząd gminny, obrabowali kasę urzędu t sp6łdziel!ll
1
klik. - kr.aJe pozostaJące pod W:YZY~ wiejskiej, Tłem mordu była 7.emsta bandy faszystowskiej za nleprzejed naną wa1kę aktywistów PPR-ow/
SkuJącą • Je . .gospo~ar.czo „opieką. skich w obronie biednych chłopów.
·
amerykansk1ch kapitalistów - znar
- - - - - - - - - - - -...1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - dują się nadal w trudnościach go.
.
Kom• Stołe c zn ego PPS
spodarczych, które zamiast maleć Niemal równocześme, w odda/o niewinych ofiar, krew najlepszych dzelewskie~ uczczona
będzie
1
rosną coraz bardziej. Nawet uprze- nych od siebie o blisko 200 km synów 01'czyzny
przez szerokie masy czlonków r.ząEtołeczny
Ko:n'tet PPS ogłasza pierw·
•
lis tę usuniętych z szeregów partii ·!U·
mysłowiona Francja, która poniosła wsiach bandy faszystowskie doDziałalność niedobitków padzie obu partii robotniczych dalszym dzi .obcych ~a~owo 1 tdeoiogicznle:
w tej wojnie daleko mniejsze, niż k
ł '
dó
.
. f
t ki"
.
b
t
.
lk" kl
.
Hibik Kazun1erz,
Zygmunt,
Polska straty, cierpi na stałe zabu- ~na, Y napa . w, mor d u1ąc
akty- mta aszys ows elJ,o b ę d zte
szy - zaos rzemem wa z
asoweJ, za. D v;ornlk Józer. Łun Hoffman
Zbigniew,
Włoka
nenia gospodarcze i wielkie trudno- w1stow PPS I PPR.
ko ukrócona. Nikczemrre mordy cieśnieniem naszej jedności dzia- Win centy, Papl!lt";J-1 Wluce. t y, Spalłńsld
,, łosc
'' por.mę
· d zy nv.e1scowo•
• ·
· UJ"dą bez k arme.
·
.
. 1'Mle~ySJnw,
M:łs-dztak stnn'shwa, Korlar·
Ścl aprowi zacy j ne. T am w ł a Ś nie pra_ Odce!J.
po1·1tyczne me
lama,
ab y wspólnytru. sz.1a.mi. n ze
, ; 1-·iz'~er::i, Hermll,11 11rarl~ n •. r.:atońwicowe rządy francuskie podwyższa- ściarni gdzie dokonano mordów
Wymiar sprawiedliwości Judo- tylko sparaliżować w ZQ.fbdku lil WlJ."lYf w, Llh·r ~1 Antom. SaJe_r
ją obecnie podatki dla 'najszerszych
'
bó
f'
dk , . '
tan is ~ ~.
„ ~ - ~ d" r, ~\e""-'!u11.\
ma. s pracuJ"ących. Na tym tle oma- 0.raz wy r o. . ar .~ res1a. 1ąc_y wej dosięt:iie nie tylko sprawców wszelkie próby odrodzenia się fa· I:.-l\ryk, Jastu~b"kl Julian. l!takows1d
·
·
d
'
·
•
h
t
k"
d
·
·
1
'
P
iotr,
G
3ga<zko
Stef1n. Pu lińsltl Stefan,
wiane ulgi podatkowe u nas nabie· Je d na k ową menaw1sc po z1em1a bezposredmch, lecz 1 tyc wszy- szys ows zego po z1em1a, iecz row 81 rallń•ld .Jan, Itop"ńs~
t 111arian , KraJ·
rają jeszcze większego wyrazu. sta.: faszystowskiego
do działaczy z stkich którzy morderoom okazu- nież i przede wszystkim aby clńsk l Józef, G 1 ~ws li '".acław , Glowawi d 6d
j 'ł f.
.
'
.
.
•
.
'
' ci·1 Fe lk<, l\1:i.n.r.kownu Sł.au! sław, Jęno ąc ow rosnące si Y inanso- PPS i PPR - świadczy że mor. Ją
pomoc, lub udz1ela1ą moralne- przyśp1esza1ąc
nasz marsz ku So. 11n:~j· . t stef'l.n. 'La:nentcwicz Ml~czy.v. poP_arcia.
. c1"a/izmowi, uwolnić masy pracu- Tomasz.
•!1w, l\Jocl~~j~wski St lisla w. Mlchewi~11
pwaenj „•tiwgaos, wpodkatr6crzyemj ni..l!lsstzreóg.lo•demmłoodkergao- dy dokonane zostały ; 1"edne.v.
a~ s~
Wo?.m~lt Stanl<hw, Kmlecig \V,k
cji ludowej wykazuje wyraźną wyż- rozkazu, z zachęty tych „mocy"
Parruęć pomordowanych
oftar jące w Polsce od prób odradza- t'"• Hel,"e·'-i Ire„v. 'Vltkow Jut J'lnlna,
1
't
l'
t
pod
.
h
dl
któ
h
'
6J
·
·
·
·
.
.
JCeran:nvs
-1 Jan, ~vkWlńr•-1 '\ •a ch w , noSZOŚć na d sy~ t ~mem k ap1 a is yezz1emnyc ,
a
ryc zr
towarzyszy Jana Wtśntewskie· nia się dywersji polityczrre1 1 ćO- guc!rl Shn"·1:1w,
CPr ińsl·t T eofil, Barnym Zachodme1 Europy,
Iem natchnienia jest dolar, a ce· ~o, Stanisława Witkowskiego, Ja- spodarczej.
t oszel< 7 fh. ZaWO'ln.i<lk .Jan, A u::u•tyStronnictwo Ludowe, reprezcntu.
d b .
n la'< Zofia, PU~halska An~nłua, Kadzi·
jące interesy mało- i średnio·rol- na JeR.o z o yc1e, przelana krew na Golemewsk1ego 1 Feliksa Modłcwskl ncnry1„
nych chłopów, wyra~ zadowolenie, ...„ .........„„..........„ ..........„,......,...,..,..,.,......,...,„...........................................................-..."'!"",.......,...,...,......,....,...,....,....,.,............,...
ie sytuacja rospodarc
mszego
państwa ludowego pozwala jui w nie
spełna 4 la.ta
po wyzwoleniu n
zmniajszenie obciążenia podatkt1We• I
go dla gospodarstw małorolnych.
Akt ten możllwy jest jedynie w
warunkach wzrastającego ogólncgc
dochodu narodowego I sprawicdlhn
•
go obcłą:ienia podatkami CTU!> sa.
moinyah.
Chłopi mało- i średn i orol ni, konRZED kilkoma dniaml zakońRZYCZYNY tej opozycji są przedstawiciie.le Niemiec zachod- prrowvu"
trolując wymiar podatku grun toweczył się w Interlaken (Szwajdość złożone, rząd brytyjski nich, eo n!e może D!lS dziwić, jeśli i pl~n-:~;'.l i'::,d n·emi. :"ś5 clo rewogo tak, aby nie uchylali się od p łl · .
cenia go rozmaici speknlnnci i chło (!aria) drugi ko ngres „Europejsk:ej obaw:a s ę przede wszystkim spne s:ę zważy, że pad nooiskiem amecy- 1lucyj11y~h 111·z.ecbr.i:h: i, dol;:cnywnpi bogaci, będą mogli i na pn y Un ·i Parlamentarnej", który był c:wu domin:ów wobec perspektywy kańsk!m Bizonia staja S:ę ·n ajw"Ż- j:y.iyoh ~:.. n'\ ' S"'1 'zie Europy I
szłość zapewnić sobie
zaspokojenie :lalszym c iągiem majowego kong_re h'"ższego związania. się maeierzy niejszym part nerem w:elki,eb po- \V ZSRR. Zr..st _p·ć t en czysto negasu hask :ego pod tą samą nazwą. brytyjshlej z kontynentem europej czynań na. zachodzie Europy. Kon- tywny czynnik jaldmś trwałym cePierwotnymi inicjatorami tych fm- skim. Z drugiej strony, Bev:n od- gres rozpatrywał obszerną p rcpo- mantem, nie krusqcym się. przy
Pomnik Mickiewicza prez paneuropej3k 'ch są przede czuwa instynktowną n'echęć do zycję delegat~ angielskiego :Macka- lada wstrz<!_sie - to zad11n·e ponad
wszystkim Churchill, oraz osła- projektu, którego ojcem ducbow- ya, która zaw:erała elementy przy_ siły klas rzątlzących dz;ś na za chopowroca do kraju
viony hrabia Coudenbove - Ka... nym jest jego rywal i szef opozy- szlej konstytucji Federacj 'i zachod dzie Europy.
WARSZAWA (PAP). W angiel- 1ergi, który propaguje swoje idee cji' konserwatywnej - Churchill.
nio-europejskiej. Istotą powŻ ęskiej strefie okupacyjnej w Niem- już od dwudziestu kiJku lat. W oAle rząd angiell!lki obawia s!ę tych uchwał jest decyzja zwołania
R.ZECZYWISTO!śCI bow em
czech odnaleziono pomnik Adama 1tatnich czasach zyskały one po- j eszcze czego.§ innego: w raz·e re- na w:osnę 1949 r. tzw. „Par lrunen„Unię Europejską" nurtują
Micki'.ewicza,
wyw eziony przez parcie efemerycznego rządu fran- alizs.cji tmii zachodnio - europej- tu Europejskiego", k t óry miałby ·Icb:>kie przec"wieustwa in cresów.
Niemców z Krakowa.
::uskiego Andre Marie, który przed skiej nastąp3oby ograniczenie su- otrzymać władzę ustawod awc zą i Uj mvniają się ob(!e z wc : ąż wzrasPomnik ten .w najbliższym czasie łożył je oficjaln'e innym rz ądom, n·erenności poszr:rególnych krajów, położyć podstawy pod przyszłą Fe- taj ącą s iłą przy k::tżd"j DPcsobnozostanle przywieziony do kraju i U- 'ako im)cj:: tywę francuską stwor :re wchod cycb w jej skład, i to w derację zachodu Eur opy.
śc!. Wys tarczy przypom 'lieć sprzestawiony na dawnym m 'ejscu.
nia federacji
zachodnio-europej- dz·edzinach życia najbardziej iStotW istoc:e chodzi tu jednak o pro czności stanow·sk
rrlii i Francji
3k"ej. W ten sposób kcncepcje Pan- nych, jak polityka zagraniczna, jekt, kt-Ory n·e m a najmniejszych w odn'.es eniu do spr w waluto:mropy w wydan:u zachodµim h.andlowa i celna, obrona narodo- szans reaI:zacji w obecnych warun- wych (nied<>wny zatarg o dewaluprzeszła z dziedziny
prop;agandy wa !tp. Najw;ększą obawą napawa kach. Kongresy .w rodzaju t ego, j a 'leję franka), nicn~t nne rozbież'fiJK4~~~~~~~~1pub1icznej
do akt dyplomatycz- ją jednak perspełttywa dojścia do ki się zebrał w Hadze czy Interla- notd i snory o politvke niemieck{b
:iych.
wbJ.l zy w łrtór~'IDŚ z km.i-Ow za_ ken, jak też przyszły „Parlament o przysz.ło§ć :z.:::.;:(,lfa R\1h:-v, o uPo raz pierwszy wystąp ·l z tego .-Itodr.io-curo,ejsk ich part.'.4 komu- Europejsk i", mogą sobie uchwalać strój Niemiec, demontaże itp., n '.crodzaju in ' cjatywą Bidault w po- ni, tycznej, przez co komuniści 7.Y- rezolucje, domagające się ograni- \1;yg-asł~ zabr~ o fr:mcus1de po!owie lipca br., na sesj! pięc·u mL skt1 Kiby wpływ na politykę brytyj_ czenia suwerenności poszczegól- siadłości Z'lffiors1·'.e, i w'ele, wiele
n;strów spraw zagranicmvch 1 r n- skry..
nych państw na rzecz t ak rch czy ·nnych kwest' i. n'e mów'ec już wra
jów marshallows k 'eh (W. Br~·taTo niecht>tne stanowisko W. Bry innych us trojów pon ad-państwo- ie o st„now':oku i "l •eh państw,
ni·a, Francja, kraje Beneluxu). Wó_ tan'i napełn 'a prawdz'wą wściekło- wych. Będz'e to jednak budowanie (gmpa B:me'u<::u, Szwajcar ia, kra.
pet U1cnfom.„ wczas już spotkał się on z bardzo ~cią rz..1d amerykańsk'. który znów zamków na IO<bie tn k długo, jak ;~ ~ 1.1:nrd.··n~ ·.s 'e) .
' hlodnym przyjęc:em 7-3 strony Ile forsuie ideę Unii zachodnio-euro- me pawstaną ist-Otne podstawy zjeJnl> c1lnvo I-on"C ".°'l ·oonoścl
v!ma, a także holenderskieg'> m·- pejsk:cj, jako podłoże d)IJ. swego dne>czenia Europy. Podstawą tak ą r,;urąpr bę·-. ż'"l ri:•o v ć •uJ...:e, wy_
System widocznie nawa.li/,
nistra spraw zagran.Jcz.n ycb. Rów- piwu ek sp:m'lji go.„podarczej i po- może być tylko pewna wspólna ._•u'!tlj:wy się i.mu r; i 'l'>Wi amP"Jicż Belgia odniosła się z rezerwą rtyez.nej w Europ:e.
treść ustrojowa i ideolo giczn'l.
.-v < ń ·k:r-1 . ta t: d g > bnd.,.:e to
Zr1:ed1a w<1m mocno mina,
:lo tej propozycji. Od tego czasu
Tymczasem cóż w:dzimy dz'. sia j 7 T· i·foWP. " i" d m'· ' w z I• rt na .
Choó dużościti cukru schowali,
· wpraw d z·e poA tym ogolnvm
•
„1 n ' eJSzą
·
··
· zy k ra " ;r·e ·n •n i Il':Y. i;;ł. • !1'h pl"'lll Maro. spiiak zgo d ~"ł się
tle. sprawa N aJSl
spop·ą
pom ięd
Jednak gorzka jest wasza !J.o , r.>'erać projekty francuskie, nato- • kongresu w Interlaken nabie- ja.mi takimi jak Francja, Anglia, · lh i t
doktryny
dzinR. miast' opozycja nnr;•rJs!ca jeszcze
s.pecyflcz.nej wymowy. Do obrad czy państwa Beneluxu, to ł<Oll'll'r- 'lifflUl.wiśc1 i wo~ny.
W, BOR. .bardziej się zaostrzyła.
na tym kongrcs:e dopuszczone wątyzm społeczny grup, l•tórym
J a n R oessner
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KURIER' POPULARNY

Bije1fnq na alarna!

L cewai'enie zdrow· r
l(to zaopiekuie

się załogą

huty w Skierniewicach

(H. orespcndenc ja

wlasHrJ~

J

szklanną w Sk1erncew:cach, ktora
~~odu~u_j~ tu~elki i_ po~na wszy~tl~ie taJn ki tcJ produkcJl, ten zrrneni S';".;oje zda?-:e o bu~elce .i patrzyć
na n~ą bęc'!zlc t:i.k. Jak się patr:3y
na drog.ocenn.Y kryształ. .
S pasob , w J3 k·!. pow::;„a:;e b u t cl'-,;:a.
jest P!'O~ty i w:-'z.ystkim n::i. ogó~
znany. Nie będZlzmy s·0 przeto zaJ
mować opisami protlukcj'. Ta stroi_1a życia buty skiemie>7ic·k:z.1 nle
:iest zasadnicza w naszym UJęc u.
L

są członkami. Zw:ązek nie podejmuje ż~dnej akcji: mi"?1o, że dosko:nale p:nnformowany Jest o sytuacJf
w hucie ~kierniewickie~.
Robotmcy narzckaJą na małe
z.arabki. Monopol Sp:rytusowy, któ

~

~~·i!~s: ;~~::~ ~e:~;~~~~~ ~~:~Specjalny
1

pociqg dla

nosi 1600 stopni Celsjusza nie jest
h,
•
Dl a v;yk onania za d an• d oraznyc
. rob o t • . . t·o, ze
. J'ak roWil.lez
a t rak CJą
nicy pracują w temperaturze 80 v.v:ązanych z odbudową pewnych
stopni'. Ale to, że robotnicy mdl~- ośrodków przemysłowych, zaistnia
ją przy pracy jest faktem godnym ła Irnniecmość utworzeni1'.1 ruchomej brygady „Służty Polsce", tak,
zastanowienia i zbadania.
by bez trudu mogła ona być przeNIECODZIENNE
1·zucana z miejsca n'.1 miejsce.
OSOBLIWOśCI
...Z końcem l'pca zestaw'.ono speHuta Skierniewicka posiada jed40 o d pul ·
·
· I
·
zasłu jCJ!l ny pociąg, z ozany z
nak wdelc osobliwośc;, ktore
guj~ na s.ze1:okie omów:e:1ic.. Są w.::cdnio d?st.osow:!nych wag~nó~,
baw em mek1edy wprost 111ew1ary- 1Są tam więc wagony - Sj'p ih:...c,
!kuchnie, stołówki, magazyn:,, jest
godne.
Osobliwości te mają swe źródło równi.eż wagon-c-Lytcłr...:n. z bibJio\V karygodnym zan'.edbaniu na od- teką i wagon-spółdz:eluia.
c'.nku socjalnym. Rezultaty tego
zaniedbania są fatalne. Na przeszło
dwustu robotnil~ów fizycznych (w
tym kilkadziesiąt kobfet) około 15
cierpi na gruźlicę płuc, 'a kilku »:a
serc~. ~~:eka lekarska _faktyczn~e
nie istmeJe ! Nnrt do teJ pory me
zjawił się na . te:ren:e. h1;1tY ~el~m
przeprowadzema badan me mow1ąc
już o prześwi:etleniach. Ubezpieczal
nia (siedziba w żyr:n-dowie) l jej
działalno~ć. r~prezentowana jest w

n11es~1e(przez
ci:łyn
trzeci
w,1e 11ekarzr.

trzecdh .zaledd~1rzę UJe . op.ero od k.lku tygodn") .. Dos tac s.ę
do lekarza Ubezpieczalm znaczy to
samo co odbyć pielgrzymkę pokutnlczą do Częstochowy.
HISTORIA
Ot SKAL~~z~~EJ r~~ć ł •
o przy a · imno a 0 ~ 5 a.v
s~aleczy~ rękę odł9:mltiem, szkła.
kilku druach rozwm~lo s:ę zakazenie krwi i ;ęka pokryła się wrz~darni. Doktor, do ktorego udał. się
Poszkodowany
. , nie zbadał pacJenta, ale zaaplikował mu kompresy.
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Pierwszym zadaniem, wyz11aczonym Brygadz!e, składającej się z
500 junaków, była praca przy odhuty, w wojewćdztwie
budowie
dolno-ś~ąskim. ~Vynik~ były dosko:iałe. K!edy lro~c~Y się ~ tur~us,
Junacy, popraw1aJąc SWO Je os.ąg1
'
n:ęcia. z tygodnia na ty dzien, dasz i
w koncu do 2520/o normy. W tym
czasie zmienieni zostali przez jun ków III turnusu, którzy spisalt

~
~

.
. o d razu w pierw. ze
_,_; 1.nie,
. tak ULUe
szym tygodniu zaczęli od normy
2520/o.
Inspektorzy „Służby Polsce" są
przeświadczeni, że jeśli pójdzie tak
dalej - sztandar przechodni znajdz!e się w rękach włn.śni·e tej bryg:Ul.y ruchem.ej.
·
C hłopcy po dz";e1eni są na d w1e
po
zn1~nę
grupy, .któr~ pr~ują na
5 goili:Gn dvenme. O godz. 1 rano
po śniadaniu jedna grupa rusza do
pracy, druga słucha wykładów, u---------

S

ifl:ltfl
~

J„
I~

~

„

1~

0

~

.
praw.ia zab1wy i gry sportowe.
p Od
godz. 12 do 14 trwa obiad. o obiedzie następuje zm.i:!na grup, a
w:eczor<)m cała brygada zbiera s·ę
przy ognisku. Odbywają się WYstępy zespołów artystycznych. Jest
to również sposobność do nawiązania konW.ktu z olrnliczną ludnośn·ą
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~
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~
•iil~

cvwi.lną.

„

1
· Obecnie brygada kolejowa viryru-1~

sza na inny runkt do odbudowy du
wyi.warzsjącego
.zakbdu,
żego
kwas s~arkowy.
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w końcu w ostatnicli s~·rri:fa!'::ystowsklch i('.Jhc:~.
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śmietnik po wykon;:,niu swej

~
Omiłef \re Y OWY
pO eczny
•
Centralne instytuą.ic kredytowe 0 _, Gmi_nny S;J·:::leczny Komitet Kredy- ~
trzymał'-· J'uż za. rza.dzenie o reformie to v-y, zło~ony z przedstrn;·V"icieli par-,~
r:
d?ty~hczas<m•ego ~ystcm? fin~ns:>\-;·a tii politycznych i Z'H. Sam;ipomc~y ~
Chłopsk!ej, który cpiniowac będzie ~
ma 1 kredytowama rolructwa.
Zgodnie z nowymi instrukcjami. przydział kr.cdytów na terenie po. ~
I~
na terenie każdej z gmin powstać me: szczrgólrych gmin.
Prccedura kredytowa polegać bę-J

I·

J

j

zasharz·011. tabruBanta

ffi3 I~
roln'k zv;racać
dzie na tym.clożemicjsc.o:vej.
Kom~nal- =
się o kredyt
nej r~as:v oszczędnosct (Jak w1ado- ~
.
mo KKO rozprowadzają w terenie
·ich
pozbow"ien"ie
0
l;:redyty Banku Rolnego). przy czym '
pracy
Prokur.ator Sądu Okręgov;·ego w 1n:•es:ęcy pr2'.cd zamknięciem fa.bry- z~- ian~ w ~otychczasowy1:1 sy~temie ~
War.>zawie sporządzi'ł akt oskarżc- k:·, Trybuski zalegał z v.·ypłatą pen z„0ezp1eczen polega na t)m, ze za- ~
nia prz.~ciwko wł~ści~ielowi pry- sji robotnikom. Po li.kw'dacji WY- ~:c:st ~w~;:h ży~·a:1tÓ~\\ z~!J~wf<>:za,J~ p•sar:e ~
yc
watnej fabryki culnerkow, Zb'.gn·e- twórni pracown.cy zwrócili s:ę za me ro.-m ił 1110 ~~
wowi Trybuskiemu, który bez U- pośredn ct;-1em Zw. Zaw. Pracow- prz:z Jed1:cgo t~L~o poręc~yc!eLa, m.e ~
przedzen:a pracowników zli!\wido- ników Przemysłu Spożywczego do wyii:IuczaJą~. owb z rodzmy r.oln. 1- ~
wał wytwórnię, pozbawiając w ten prokuratury ± obecnie Trybuski za- ka .. Zal~wahfikowar.e do załatwien;a ~
wmosk~ kre?ytowe będą przesłane ~
siądzie 113 ławie oskarżonych.
sposób pracy ponad :zo osób.
Społecznych l{omlte- ~
do Gmmnycil
· · na k'lk
· JUZ
· d o d ac,, ze
N a1f!!l.Y
;,.
· •
h dl
K d t
t'
1 a
a wyrazema 0 • I
ow re Y owyc

Robołn·łlU

wy Francji.
Taka jest wiaśnie logika wy
darzeń rozi;ryw~.i;:c •r:ll !,i<: in
3
naszych ocz<J,c!1 llic tyHm ivc
Francji. Jccfyną siłą p::.'.r:utyczn:i;. jetlyn~ kla~ą hicr:iiącą się wyłącm.ic dobrem i•hsnego n:irndu i rn'.lcnnldcm
dla dol!n innych mi.~·ac:ów jest kla:;;i, !'Obctnlc::;~. I"'.:.-'u;r
występuje pn:::el!h1rc;i~!l~:lIr.to robot:cl.cse.j
_ w :w k !.
sic
c:e musi zn~leźć sict ll'l u;;!ur.ach obcego l.allit'.'.E::.:rn, n?.
nsh~:::c:i ;v;r.gów l•lilu d · nc30 i wrc;;;w m:~·hr;1:.·1::i::
wcj l;lai:y rol.lotniczej. li~.,;.tly,

nwstan1'"e .I,~ ~ ;i~ „::~:~rc~~j prz~~~~~;c ~~~

gm1·9i. A
K

ł

sp

r.

premiera Queuillc, pólja.wnerro dcgaullhty, s!umstru
t.w:my ze :zy,::::mych polit·Mw
prr.\:lcowyclt i ~t1r:ijców t·;iasy ro~ntnkzc.i &pad zn:Im
B!um:i., rnzpcc::.ą! swe „u:-~~dow:mic" cd stn::iłów. wyP1icrzonych w piersi rol:JOtnil•óP, oczel;uj~cy~:.i spokojnie
l.!;i, llOW:rót (!c;cg::cjl ~ l;;t::nfcfabryki.prze
w dy;c!:cji
rencji
r:rctcstowal!
Robotnicy
ciwko t".tcpnloFiej likwid:tc.ii
zahiafltiw lotnbzych. l°!(i-:anywa::icj 11 ~ rc:::>u: IU<.:-sh1!1~~.
w celu usunkcia nicw:ncrl'1t~j
konlmrcncjl tlln. p.rze::1;·~łowców i:.merylmiis!dc:1• Tal• wi~~
poli.c.janci . scc.j~li:;ty" l\Iocha
:;tr;;;clali nic tyllta t1o ro!)ctnikó,„ - skzclali oni róy,:1~c..::
do Francu:::ó'"" \;ys!ll'_!.lnj:',(;YCh
w obronie inter('~ijw n!>rnd:>wych Fra!l~ji przed za.chl.:nnośc:ą obcc::;::i hapltalu 1
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Skiern'ewice są miastem pawia- ~
to-;vym. Leżą na szlaku wielk'.ej 1~
mag:.s.trali .k~lejowej. W ce~~m ~
Polski. A zyJi:i. oderwane od owiata ~
· w n'.m d O- \;,.~
· · s:ę
·
Jakie
i od przemian,
~
konują.
. S~i:-c}ą ua ter~n:e .h~1ty sk:1::r: 1~.
11_ew1ckieJ musz11: s.ę z.'łw!ltercsowae ~
~ą~k~ z-aw~dowe: _ s:imorzą.d jak 1 ~
l~
rownccz part10 i1ohlyczne.
~
Z. Tarnowsii~
.r.~
·~

d

iogl!1ą.

Rząd

~

produkcją.

które muszą być wyższe niż w innych. zawo~a~h, dotychczasowe za_
robk1 są n.sk1e.
R;obotni<!y poz.ostaw:e!1i s~ ~a~
sobie. Jedyną mstancJą op;e.Kundyrekcja huty,
czą jest właśn:e

Ru c h.o m· •

I

~
~
·
·
ktora stanę~a wobec c1ę?r_ogo. pro-: I~
b1emu.: opieka nad ryo.'.ltn !nem i\~

k ·
·
B t 'k · t d b'
~ c1 a JeS . ro :.~z_giem~ na t? w .stan.ie wpłynąć ua zaha~nowan:c jl'Y jest odbiorcą 80" o. produkcji,
ry 11.c a~raca ruę sp3:!JalneJ uwag. tcJ choroby. Zarobki w wielu WY- płac~ mało za butelk: lltrowe. RaJ;st .t~ma, łatwa d? naby_c:a jak padkach wypłaca się rodzillic. W tla Zakładowa zwróciła się do Dyrown~ez do stłuczcma i mrmo, że domu rozgrywają s:ę tragedie na rekcji huty z projektem przestas~ełm8: p~ważną rolę w życfu ludz- tle wydostania od żony p'.eniędzy w.:enia produkcji 1ia butelki winne,
k;rr1, llle Jest przedm'otem wartoś- na wódkę. Dyr~k~ja jest bezsilna. za k:tór.c P:ze~ysł Fermentacyjny
Zaalarmowano JUZ Związek Zawo- phc1 w.:.ęccJ. B10rąc pod uwagę wa
c10wym.
k ~w..·e d z1· h ~ t ę dowy Chemików, którego wszyscy runk! pracy i koszty utrzymania,
· dn a.·
· k J~
Ktok ol wie·

~~

Sytuacja we i?raucji l:'ozwi-

j:i. ::.ię z l'..ieublag:m~
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brudnej, jnd:iszowcj rolJoty.
W tym samym czasie, i;cly
l'tfo~h kazał str:1:ela1\ uo slr-1jlmjacych robotników iu:-pkich. de Gaulle ogłaszał swl!.i
pierwszy .,manifest" do narodu franl!ll5kiego. nawołu.ląl'
swych zwoicnników uo 11dzia.
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nerała, mer Paryża, de Gau!-

Ie. lądował w Ar.J.e2·~·cc z z:.:.<laniem dopi~da „na. osla.tlll
guzik" sojuszu fr:i.ncµskiego

~~~~l~~~c~~m~yk~~~;~~ń;~:~

usłużnie
r.~publilil
Rad a
1m;yEtępuje do P!'Zt''~o:ow::.;1i.i
zmian w ordynacji wyborczej, które obecny rząd fraucuski przyrzekł generałowi w _
celu umożliwienia mu objęcia
władzy we Francji „legalnie".
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:~r~~u~~.~n~s~y~:~:raclzenia ~

'pinii.
utra
rezultacie Zimnoeie
Plany reakcji francuskiej i ~
Komitety te w ramach ogólnej ~
~
ft
.
ta ręki. Pr~ez sześć tygodni papopierającej j:} reakcji świa- ~
na
przydzielonej
kredytowej,
kwoty
cjent miał 40 stopni gorączki'. Ledaną gminę - dokonają przydziaiu ~ to\vej są cynicznie jasne. Wy ~
cennik
Rokowan['a
czenie prywatne, w którym parnakonanie ich jednak spotyka ~
na poszczególnych rolników, biorąc
nowy
gała dyrekcja huty, kosztowało 80
Iekarw; dentystów i teclmil{ÓW. pod .uwa~ę i~tctne pctrze~y gcspa~ ~ się już ze sprzeciwem fr:mcu- ~
W przyszłym tygodniu zbierze
tysięcy złotych! ~ęk~ .został?- uraskiej klasy robotnicze;i, bro- ~
r~. 1 udz1elaJąc ple~\":8zenstwa włastowan13:, ale wygniły sc1ęgn,:i .1 daw- się w M'n:ster.stwie Zdrowia spe- dentystycznych.
1
swego istnieni::', i wol- "
ny maJSter na, sk. utek c.zęsc10w. eg.o_ CJ'alna kom'sJ·a, która ustal± cennilr r Przedłożony w ub. roku przez I c~c!clcm drobnych 1 sredl_1ic1?- .go~po.- ~ niącej narodow~.l
Francji. Fah ;;!;i
--• b ogaczam1 1."vH~JS kiml. ~\li ności
..-..„. t
r.zbę Leka.raka.- De.n tys. tycz_ ną pro- \;'-•S w prz-.-u
•
bezwła. d u ra~:ema millll ał zm1emc
r.
r: strajków ogarnił'.jących Fran\
·
Zarządzenie to stanowi pierwszy ~ cję jest zapowiedzią oporu, ~
Jekt cenni.ka stał sir rueaktualny: a
,
. •
rodzaJ pr:ic~ · .
'to wobec_ podrożema cen materia- krok na drodze c1o reformy naszej po ~ na który natknie się rcakc,ia. ~
H?~Y me odw:edza zauen ]~karz.
, iów. Dentyści domagają s·ę obec- Utyki kredytowej na wsi, która znaj ~ fra.ncuska. W walce :r. rocfai- ~
·
Gruzhca ogarnia coraz większą
nie ustalenia następujących cen - duje się w przede dniu zasadniczych ~ mym faszyzmem i intcrwcn- ~
z terenu dawnych
ilość robotn 1ków. Przez UŻyl\"'ani~
za wynnn:c zęba. 500 zł., za }llom- zmian nie tylko w technice pracy ~ cją obcego i:11peri:llizmu 11111 ~
wojewódzłw wschodnich
tych samycl~ d.Juuchaw~lt zara~u
francuski może liczyć na sym jf
, bę cementową i'>GO zł.. porcelanową bankc\vet lecz również i w dziedzi.
,.
;, ;-+
, . .
przenoszą.. s;ę na. zdrowe orgaruz-:
nie organizacji aparatu kredytowe;;Q ~ patię i poparcie klasy robot- -.
M1.mstcrstwo Adm.•..;>crac.11 PubL- 600 zł. i za lecwnfo zęba 1.500 zł.
my. Do medawna zdrowy 24-letni
iii
~ niczej całego świata.
w Polsce
czneJ organizuje obecnie centralne,
Pracownik dostał nagle krwotoku. "rchiwun1 akt stanu cywilne,..o •J:rze
,............._...,.,._,._..,...,...,...,...,...,...,....................._.,.,,,._.,..„
·
obowiązywały
Stawki' te J' ~ dna';
„ i-.
~ ·. ~
W t•m1 roku na cztery poarzeby •·
ltazanych Pclsce prze::; U!ir:m1Gl:ą tylko młodc;·wch dcntvstow lekab b ł
d
d
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na serce. Ludz:e przyJIDUJll: pracę 1 wo • w!!chcJnich Palsl.i1.
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nie pod~ajac _się .bada?·om lek~.r~., W. najbliższym czas:~ o_gkszony. 7.0 .'.EC opłaty.
~
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SytuacJa zdaJe się byc bez wyJsc::a. stame wykaz 2,Bo.o ~s1ą~ paraf:::i'.,JF.A.N. HENRI :FABRE
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Wypisy metrykolne
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pomaga ·1 a~d~ \s~~olotem .~ »Z Z YCI A O WAD O W« ~
I

I~
tr:vka.I:ae.
'.,Hemyk ;i"abre jt::9t .chwał~, jedną z .naj_w~ż.szycll
C'ężko chore na koklusz dz'eci -1~
Wydawanie wypisów odbyv;ać się
Ludzie p!ją wódkę! Pij~ nałogonaJc.z.ysi;szych. Jakie pos'iac·:i. obP.cn·;c sw:at cywo. Każd11. wypłata sobotnia zna- będzie w Ministerstwie Admin!st;·n- j'.}dnorocznv Mareczek i cztcrclct- ~
1
Jest Jedny111 z naJ'Ucze1"1szych Pl'ZV·
wil!zowany,
I~
od
o~t
_,_
K
_,_.
I
.
czona jest ~ijaństwem. Nic n'e jest cji Publicznej w WarS:'.:!\'l'e.
J
r....,,.owscy z „ r y. r,,
111a wol.l.h::t
rodników i i:iajwspa:1ialszych poetów wc w.spół.
•••••••••••••••••mam;1o:Blli*lllldMml!IMllZ-1BRlll!!!i111l! ódbyly pod opieką matki dluższą ~l
czesnym naJPrawdz;wszyun znaczeniu tego sło·
~
wa''.
wycieczkę·samolotem, co dzieciom ~
Tow. FRANCISZI\.OWI HELL~SIUEllU
Ma ur i ce l\I a eter li n cl•
~,·
szcze.śEw;e przetrwać ,;,
po.,...."']1'!0
związk-u zaw. p rac. Inst · Ub izp. spo J.
·
,_,„v
Wiceprzewodnaczącemu
t
t
z
bardzo niebez.p:cczny i zagrażają.cy ~
(Oddz. I)
wy rwalotć genialnych o-iJserw:;.c; ·
• awz1ę a
l'-'!
Ji'a:bre'a pory.va mnie i zachwyca nn. róW.:J.i z 111:_
ic-h życ~~ k:yzys chcrob::iw~'· P..o- J
z powodu śns:erci żony Jego JA N INY wyrazy !!2czerf'g~,
cydz!ełam.i sztuk!. Od wielu lat czytam i miłuję
a:!:ce złozyh.ser.deczne podz1ękowa- .,·~.
współc-rucia
jego dzieła".
~
sldada
R 0 ma i n R 0 11 a n d
oLsztynslnemu aeroklub::iw•, · ~
nie
RADA ZAiiŁADO'\'VA
którego pomoc umożl:wi!a zastoso- !~ Przekład Zofii Bohuszew:cz i Manii Górsltiej
l ZWIĄZEK ZAW. PRAC. INST.
1
CENA zł. 400.wan'e lotu, ja~o .ratunku dla c'.ęi. ·~
UBEZP. SPOL. ODDZIAŁ I w LODZ:.
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KURIER POPULARNY

Władysław Gomułka-Wiesław

Oszczer om

N.01111e
aparaty radiowe

w odpowiedz·

Pa!l.Stwowe Z:ikłady Tcle- i Ra.
dio-Tcchniczne w Warszaw,e roz..
montr_ż z częśc! węgier
poczęły
skich rad.caparatów 4-lampowych
(piąta prostownicza) „Orlon".

O zawiedzionycJ-1 nadziejach reakcji

Aparaty te rozprowadzane będą
Uchwały poli'yczne i organiza- tego, że prowadzi ona wstecz, a nie właśnie im chodzi, w tym celu u- na i prowadzi ją do nowych zwy- z::i. p,gśrednichvem Snołzcz~ego Ko
mitetu R::>.diofon ·zacj' KraJU.
cyjne sierpniowego Plenum Komi- naprzód,. nie do zwycięstw, lecz do prawiają swoją oszukań.czą propa- cięstw.
tylsprawy
sobie
zdają
Nie
gandę.
bezpieNatomiast Centrala Handlowa
Ludowej,
Polski
międzynarodoSiła
klęsk.
wysiłki
znaWszelkie
partii
naszej
tetu Centralnego
Elektrotechnicznego
obli- Przomyslu
reakcji,
lazły głcśny odzC'w na łamach pru - czeństwo jej granic· i jej przyszłość ko z tego, że propaganda ta w sze- wej i rodzimej
sy światowej. Publicyści i korespon ~ocjalistyczna wypływa z jednolite- regach naszej Partii i w szerokich czone na zepchnięcie Polski z tej rozpocz..11ie od 15 paźdz:erntka r.b.
denci reakcyjnej pr:lsy anglosa~kiej go frontu wszystkich krajów demo- masach pracujących wywiera sku- drogi, skazane są na niepowodzenie, sprzedaż 2 tys. krajowych aparai innej, jak równie~ panowie z tzv.r. l;racji ludowej i Związku Radziec- tek wręcz przeciwny od zamierza- a reakcyjni dziennikarze, którzy że tów ,Pionier" (trzy lampy, czwarta prostownicza), w cenie ok.
' Głosu Ameryki" i BBC, kom0ntu- kiego, tkwi w miądzynarodowej so- nego. Upewnia ona tylko całą naszą rują na kr~:yce .i ~amokr!tyce
25.000 zł. Z końcem roku rzuci na
j<!C uchwały skrpniowego pl<Cnum, łlidarności J;Jasy robotniczej i w ścis Partię i wszystkie warstwy pracu- naszej Partu, us1łuJąc upiec swoJą rynek 300 aparatów „P:on:er-Typ
a zwłaszcza zmianę na stanowisku I ym wspó!dzialaniu naszej Partii z jące na czele z klasą robotniczą, że pieczeń narażają się tylko na śmie- 12 „, w cenie ok. 35 tys. zł. Będzie
sekretarza generalnego KC Partii, 1I~omunistycznymi i Robotniczymi droga wytknięta Polsce Ludowej szność.
lto Super 4-lampowy z piątą pro.
Władysła.w Go1J1ulka.·Wiesław stowniczą.
przez sierpniowe Plenum jest słusz
niE: umieją ukryć swej bezsilnej !Partiami innych krajów.
Z tych samych i:ródeł wypływają
wobec zawiedzionych
wśckkiośr.i
siły światowego frontu walki o trwa
nadziei w .stosunku do Polski.
• k !ły pokój, który podważają ·i usiłują
•
Na co lic· 1 rc:.:i1{CJa
zł.
.
.
. .
. .
w związ u
zy a
, 1 prze d .zburzyc
. pows,a
Z I<ryzysein
. . . unpenalJstyczm podzegacze
• ry
, kLó
.
.
.
.
trzema miesiącami w Biurze Poli- 1WOJenm.
reaktez. w odpow1edz1
Dlatego
L.1czył a ona
s · p ar t'·?
n
t'-·cznym
.
.
11.
• a zeJ
J
i korespondenpubhcystom
. d
n~ •·vy- a ·
.
.
.
no11.1·ego cyJnym
„ , w rue p o1s1(1. z Je
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Komitet Upowszechnienia Książki jącą JUZ siecią bibliotek, a po dru- książek, złożone z 50 pozycji. W
. s1. y, - ;: t'ore ·torzy
Partl„1 nac,ZeJ· znaJ'd a się
. us1m3ą wykorzysta<:.. uchwały rozpoczął swoją działalność. Zada- gie na stworzeniu nowej 20-tysięcz_ skiad tych kompletów wejdą wydaw
.
1
1
sicrpmowcgo Plenum Komitetu Cen niem jego jest udostępnienie książki nej sieci bibliotek gminnych, szkol nictwa KUK oraz inne książki, do.
• d
1
Zep chn ą P oi s,;ę
.. .
.
na ragę Jugosło- .
stosownie do środowiska
spółdzielczych, bierane
milionowym rzeszom czytelników nych, społecznych,
Partu Jako odskocz
naszeJ
k on- tralnego
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W 1ans nc 1i o szczepie c w i w
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miejskiego lub wiejskiego. Na bazie
oraz uporządkowanie planu wydaw. zawodowych itp.
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Biblioteki samorządu terytorialne- tych 50 pozycji narastać b~ą dalej
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Książki KUK będą rozprowadzane go otrzymają różnkowane komplety biblioteki społeczne.
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podJęta w az nadto prze3rzystych JóW DEMOKRACJI LUDOWEJ I
„Krzyżacy" i w prmbieg normalny. Dz:ęki sprzy_ są szybko rozkupywane za gotÓ\Vcelach przez prasę reakc~~ną ~ ~zep ZWIĄZKU RADZIECKIEGO. Gwa- Sienkiewicza
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ę oraz wymieruane na z oze o Part"
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taną propagandę
o- stwo Państw. Inst. Wydawn.), J. r. JaJąceJ pogouz.ie ampama siewna
rn
1 a
os
ego 3es
rancJą
.
.
•
•
kt'ora wys zł a z s1erpmo.
„Stara baśń" i prcybiera na sile z dnia nn dzłeii. sumcyjne. Z dostarczonych ilości
„komplemen b ot mcza,
Kraszewskiego soby
t „ oraz probtowskie
oraz T. ~; Obszar zasiewu coraz się zwlęksm. rozsprzedano 900/o żyta i 600/o pszewarszawski"
„S~arosta
wego Plenum zwarta, jednolita i le Jeza - .,Narzeczona Harambaszy
Y •
,
.
,
.
_ • „Szosa WoJewództwa połnocne np. doko- nicy, co ze względu na normalnle
Beka
A.
(„Czytelnik"),
aniżeli
ideologicznie,
uzbrojona
piej
Pod maską rzekomej troskliwości
M. Gorkiego - nały siiewn ozimin już około 40°/e. późniejszy wysiew pszenicy, jest rze
Wołokołamska",
o interesy narodu, w sposób perfid- kiedykolwiek przedtem.
Jak donos~" meldunki ze WSZ"St- czą zun<>łnre zrozumiałą
„Matka" i St.. ?empołowskiej „Na
Polska stoi i stać będzie wiernie ratunek"
ny usiłuje reakcja przemycić nie•
•
J:"J
.......
(..Książka"), E. Orzeszkowiarę w Polskę Ludową, w jej siłę w jednym szeregu ze Związkiem Ra wej - „Dziurdziowie" i W. Hugo - kich wojewćdztw, do dnia 15 bm.
Dostl!.wy nawozów sztucznych
i suwerenność. Wszystkie te gorącz dzieckim i krajami Demokracji Lu- „Nędznicy" („Wiedza")! . J_. Wiktora dostarczono rolnikom 24 tys. ton wyniosły na 15 bm. 400 tys. ton.
.
.
.
na ugorze'' (Ks1ąZ111<:a Atlas)
kowe wysiłki rozbijają się o mur dowej, gdyż leży to w jej najbar- i„Orka
1.~\) t"Ss. ton 'W\ękOrkana .,W roztokach" (Ge- kwalifikowanych zbóż s ewnych ~ Jest to ilość
w.
szczerze patriotycznej opmn po!- dziej żywotnych interesach. Ame- bethner i Wolff).
stopniu oryginalnym r picrws,Zego sza, niż dosblrczona na okres je..
skiej, o mur naszej niezłomnej Par- rykm'lscy imperialiści i różnej masKsiążki ~e ukażą się ~ formie bro odsiewu. Rolnicy wykazują duże sienny w roku ubiegłym.
..
.
.
tii. Bezowocne są i pozostaną wy- ci reakcjoniści pai1stw zachodnich szurowaneJ, w nakładzie po 50 tys.
egzemplarzy. Cena jednego tomu, li zamteresowame zakupem zboz kwa
siłki propagandy reakcy,inej, któr~ nie potrafią wbić klina między Polczącego około 250 stron, nie będzie
chciałaby poróżnić PPR z WKP (b) ską i Związkiem Radzieckim, gdyż przekraczać 100 z?.
i Polskę ze Związkiem Radzieckim każdy Polak wie, ze klin taki, poza
KUK nie ma ambicji wydawnii dlatego celu szuka w szeregach na os!abieniem światowych sił pokoju czych. Zadaniem KUK jest praca or
do nabycia w wyznaczonych specjalnie aptekach
polegająca m. in. na da
szej Partii zwolenników Tito. Nie i demokracji, oddałby nasz kraj z ganizacyjna,
Na polecenie Min'.sterstwa Zdr<?-Jkaz aptek, posi~dających zapasy
waniu zl~ceń w~d~~iczy~h poszcze
znajdzie ich, gdyż takich nie było, powrotem w jarzmo eksploatacji za gólny~ firmom JUZ 1stnie3ącym. Wy wia, Okręgowe Izby Aptekarskie surowJcy z podamem ich dokładne
granicznego kapitału, przekreśliłby dawm.ctwa zlecone przez KUK bę- wyznaczyły w każdym m'eście wo- !go adresu, aby w razie wypadku
•ie ma i nie będzie.
Droga, po której kroczy kierow- suwerenność polityczną i gospodar- dą miały ch~akter masowy. Przy J·ewód.zki:m i powiatowym- apteki zainteresowani mogli. szybko zao.
~ '
.
.
,
rozprowadzamu WYdawnlctw masonictwo Komunistycznej Partii Jugo czą naszego państwa zagrodziłby wych książka
dostarczona b~zle kto~e będą miały o~owJ~ ~~ patrzyć si~ w surow~ce. Poza wy_
rezerwowy
przesyłek urzędo- dania surowic pneciw Jadowi zm.:1 znaczonymi aptekamr
sławil tak mile widziana i zachwa- klasie robotniczej i masom pracują na warunkach
zapas surowic znajdować s;ę będzie
lana przez międzynarodową reak- cym drogę do lepszego jutra - do wych, co również wpłynie na obni. i przeciw jadowi kiełbasianemu.
We wszystkich aptekach każde- w centrali i każdej filii PaństwoPolski socjalistycznej. zenie jej ceny.
cję, została w Polsce odrzucona i po zbudowania
Ab~nament na pierw~ s~ę wy- go miasta, województwa i powiatu, wego Zakładu Higieny.
Wiedzą o tym doskonale również dawmctw tego typu mozn~ juz ~gła- będzie się znajdował ponadto wy_
tępiona nie tylko przez naszą Partię, lecz przez cały obóz demokracji reakcyjni szermierze „wolności" i
polskiej. Odrzuciliśmy tę drogę dla- "zachodniej demokracji". Lecz o to
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dla szerokich mas
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siewów jesiennych w kraju
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Coraz lepsze tempo
odbudowq

We wrześniu r.b. przy odbudowie'
Warszawy pracuje o 8 tys. więcej wy
kwalifikowanych i nlewYkwalifikowanych robotników budowlanych,
niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego.

Podczas gdy w r. 1947 największe
nasilenie sezonu budowlanego przydopiero na wrzes:eń i paźpadło
dziernik (pracowało wtedy ok. 30
tys. robotników> - obecnie ckres
srezytowy rozpoczął się już w polowie lipca.
z przeprowadzonej. przez l\IE.n!ste~stwo Odbudowy aniuety wymka, ze
już w czerwcu ilość zatrudnionych
przy odbudow}e przekroczył~ ~nacznie 31 tys. osob, a we wrzesnm do-

H'ar§ząwq

szła do ok. 3~ t~s. Prowa~~ się_jed

nak tyle robot, ze zatru~1c mozem~
nawet ponad 40. ty~. ludzi. K~rtotek1
urzędu zatrudniema wykazuJą stale
brak ok. 3,000 robotników budowlanych.
Aby temu zaradzić chociaż częściowo, wstrzymano wyprawy zewnę
trzne na wszystkich budowach, prócz
domów przy ul. Nowy świat. Prawdopodobnie już w 1 początkach przypracujących
szłego miesiąca liczba
przy odbudowie znacznie się powięk
szy na skute!' ś~iągnięci:!' ~o Warsza..
wY fachowcow 1 robotqmow budowlanych z ośrodków o mniejszym nasileniu budowlanym.

~d~:u::~s:&~~~:~~~ir~~~

ROZBUDOWA SIECI BIBLIOTEK
Następnym działem Komitetu Upowszechnienia Książki jest akcja
biblioteczna i czytelnicza. „Biblioteka - powiedział min. Skrzeszewski
- to nasz sojusznik, to jeden ze
środków dostarczania książek s:r:ero
kim masom". Akcja biblioteczna i
czytelnicza KUK polegać będzie po
pierwsze na związaniu się z istnle-

czescy
bawili wczoroi W Ł o d zi
Goście

W dniu wczorajszym bawili przejazdem z Wystawy Ziem Odzyskanych do Warszawy ambasador Repu
bliki Czechosłowackiej w Warszawie. prezydent Brna Czeskiego z
malżcmką, · przedstawiciel Ministra
Soraw za~rani.cmych oraz prezy• t w ł .
d en
rcc awia.
d .
. ł
. h
.
1
przyJą w go z~Gości czes_n~
powrócą pod zarząd pań.stwowy
nach połudrnowych w Zarządzie
prezydent nasze_go miasta.
Miejskim
Około 1/3 mająlków pań.stwowych, \aby .jedynie .inst!tucje opie~ńcze
a więc obszar 700 tys. ha, znajduje i szpitale p_os1adac. mogły pev:1en o~ który zaznajomił ich z problematysię we wla{laniu różnych in_stytucj! ~zar ~r;intow. k~m1eczny ala ich ~zia ką największego ośrodka przemysłu
i organizacji społecznych, kt?:r~ gos. ic:lnosci. Natomiast poz~stałe ma1ąt: włókienniczego, jakim jest Łódź.
podarują nll. w~asną ~~kę, meJe~no- k'., włączon~ .do .og~lneJ ~o~podark1 Po krótkiej wizycie w magistracie
krotnie w sposó!J oimizający poziom meruchomosc1amt zicmsk1m1, zgodnie z planami o przebu~owie kuliu- goście udali się w towarzystwie
.
·
kultury rolnej.
Obecnie rozważany jest pro3ckt. ry rolnej, bc;dą stanowiły ba2ę Jll'O- przedstawicieli władz miejskich na
przemysło
aby majątki te, zwłas;mza źle gosp~- du!~cjl zboic':"~j i ~rzy!t!a~cw~ ośrod zwiedzenie zakładów
<lar 6 wane_ oddać pnd :r,arząd P_an. Id tmnwrcz•":I" en<'.J tec.a.mczllle aos. wych PZPB Nr 1.
Wier·"'e "'-1. goście 7"' • ~niczni WY·
stwi:;wych Nicruchcmofoi Zi~m:>lm1l1 pvchrki rcla::J.
jechali do WarszavrJ. (a)
zamierzenia idą w tym k1cnmku,

Z1e·gospodarowane ma"ątki

0

-Hie-w-sz-us1-ui-esz-1ze_r_ob-oln-11umaiq ubrania Ochronne przy procy

Akcja bezpjeczeństwa pracy pne cY pracują przy maszynach nie zu_
pełnie zabezp:eczonych. Pasy bocz..
kładów, zorganizowanych pod tym ne w maszynach krochmalniczych
względem bez zarzutu (pisaliśmy o chodzą bez siatek ochronnych. Ronich poprzednio) duża część pozo- botnicy otrzymują mleko w ilości
otrzymała już konieczne przepi'sowej, ale nie wystarczającej
stałych
zabezpieczenia maszyn i warszta_ na ugaszenie pragnienia, spotęgowanego wysoką temperaturą, w jatów.
ty~h waru~ach
w PZPB nr. 9 w tkalni na fron- !dej yracują.
cie akcji bezpieczeństwa pracy O- n~lczało by komec~:e ustawie. dla
siągnięto już wiele, choć i tu moż_ n.eh stale napełruone naczym~ z
na mieć jeszcze pewne za.strzeże_ k~wą,. w bra_ku której robotmcy
nia. Krosna posiadają wszystkie ?iJą ZlIIlllą, nreprzegotowaną wokonieczne zabezpieczenfa i udoslto- dę.
Co do „małej racjonalizacji" to
nalenia. Wprowadzono zabezp·eczenia na bidła, lamelki, zainstalowa- przeb'ega ona tu planowo, a nano samozatrzymywacze krosien, wet przekracza plan. Obecnie więc
założon~ fartuchy ochronne, ~raz robi ~ już to, co zaplanowano na
Natom1~~ stycze~. Z dotychczasowyc~ udosworec~1, na krosna.
robotnicy w ogromnej wlęk'!lzosc1 konalen na uwagę zasługuJą wy_
. . samoza t rzymywacze
. .
+arl
. ot rzymąr1 d o"'r'
JUZ
u bran- ocb ron_ m:emone
me
nycb. Do tej pory na 900 ludz.I pra krosien, oraz osiągnięcie zwiększecujących w tkalni ubrania. ochron- nia obrotów krosien przez zw·ęk(p)
szenie kół napędowych.
ne otrzymało zaledwie 130.
Również w krochmalni robotni-

biega coraz lepiej. Prócz kilku za-
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DANIEL CHODOWI ECKI
'

znal< o mity sztycharz
z

tu!
OD KUPCZYKA DO ARTYSTY.
OJCIEC Daniela był dość zamożnym kupcem zbożowym. Z amatorstwa malował i zauważywszy, że interesuje to chłopca, dawał mu wstęp
ne wskazówki. Były one jednak dość
dyletanckie. Zamierzał zresztą wychować syna na kupca, osierocił go
jednak już w 1740 roku, kiedy chłopak liczył dopiero lat 14. Zgodnie z

W i;b:·.;t,lq śrcdę odbył się w
·wli Fi!lia.rzr.:Jnii E.,'.5d:::k:cj ka:-z .
.~c~rt z::a:-.ego radz;ecl:ief1~ piani·

1

t

~ł~~~~~~1~;~~~~~; ~j~~}l~~~I~i -~,?,~;,~~~?;E;1;;:.~f~~:

Daniel Cboclowicckl

/

gdański
I

..··.·· ··rty p:cf. Pos.wla Sicri : c:· -:.f:'.Jwa.
której mu zresztą '~'""tIT~V""~7,@,·"-~'''""""'··ot;·o .·"'''~''''''/···,,„.,
nie brak-0wało i za życia.
,',\ Artysta wykc::~l s;;:~:=g J:-:;mp~ 0
vVkrótce żadne wydawnictwo w
~J ~;;ycji Bed!1"Jvo:w., Cho,c;:z;a, Czaj
Niemczech nie może się obejść bez
[:owsl::cr;o, Slcric..Y~w. i fl.xhm::i·
każsię
Po<iejmuje
jego współpracy.
ninowe.. Licznie ;''i ;na:;3 p:itJ'c::.
dego zamówienia, ale jego tematyka
. . l . fi
'-'"
obraca się najchętniej w odtwarzaprzyJ·c::Jr;lt:!]a r.aaz1.:::c ~i ~ 5 o
ncść
{t~
niu scen rodzajowych z życia mie.„;.·,(Ql:-;·~, gościa awcc:;:jr..::J.
szczaństwa i pełnych charakteru por~;j·' ~ '~1',
1Si~ ,
tretach rysunkowych piórkiem lub
,n,;:·.„,. :. '\ OTWARC!E NOl~·EGO SEZO~'f< ,
Portrety te, powielane
ołówkiem.
,"ł \.,j'~\ NU w FILHl:.RMONll Ł6DZ·
:?;,";:.\,
sztuką graficzną, zastępowały wówKIE]
, .-· "" 1 h
~t :.;- u„„~ _.
czas popularną dziś fotografię. Po11. . \ M
,„ :4'•',• ··
woll staje się nieporównanym od.
w najbliższy piątek, dnia z4
n l fr
.
.
.
' .!:f
twórcą swego środowiska. Liczba jet~t.„,/1 jlt •· września nastąpi otwarcie nowe.
· <! .' ; ąc:\"11···--,
go sztychów dochodzi do 2 tysięcy li

również z Francuską, Jeannc Barez, śmiertnej sławy,

córką osiadłego w Berlinie rękodziel
nika, uprawiającego ha:i'.t artystyczny. Teoria rasistowska miałaby
Chodqwieckim niemało !dopowięc

KONCERT PRO F. P. SIERIEBRil>KOW A

'

W gdaflSldm kościele
terii, nie przes·tając jednak rysować 1'197 roku dyrektorem, którą to go<i.
rys. D. Chodowieckicgo
YLEM jeszcze m1odym chlop- i malować. Amatorskie te zaintere- ność sprawuje aż do śmierci.
Zmarł 7 lutego 1801 roku w Berlicem, kiedy do rąk moich zablą- sowania pogłębiał stale drogą WYkonno, po 30-letnim niewidzeniu rokała się przypadkowo książka nie- trwałego samouctwa i wkrótce osiąg- nie i tam pochowany.
dzinnego miasta, które zawsze gorąTEMATYKA POLSU:A.
miecka, bogato ilustrmvana licznymi nął niezłe rezult'-lty. Jego miniatury
Zastanawiające, te pierwszą pracą co wspominał i za którym w Berlinie
fotodrukami. Bylo to niem ieckie wy i maiowldła na porcelanie znajdoCh·:J dowicckiego wały łatwy zbyt i dawały wca~ nie Chodowieckiego. na którą zwróciło nigdy tęsknić nie przestawał. OdwieDan~ela
danie
,,Dziennika podróży do Gdańska". O małe uboczne dochody. Postanowił uw2gę jego otoczenie, był miniaturo- dzq wtedy matkę staruszkę, dom roGdal'lslku wie-dzialem już wtedy co:! więc zenvać z dotychczasowym za- wy portret popularnego w Gdańsku dzinny, a jako sławny już artysta,
LeszczyńS'kiego. był rozrywany przez towarzystwo
niecoś. Czytałem, że ,,miasto Gdafisk! wadem i poświęcić się wyłączn i c króla Stanisława
Niegdyś nasze, będzie znowu nasze", sztuce. Zapragnął kształcić się grun- Wykonał go Chodowiecki licząc so- gdal'lskie i przez magnackie domy
polskie, przebywające w Gdańsku
Ale berlińska Akademia bie zaledwie lat osiem!
miałem też poza sobą „starodawny townie.
Jedną z najwcześniejszych zacho- stale lub czasowo. Wśród jego mo.
romansik" Deotymy, „Panienka z Sztuk Pięknych znajdowała się wteokienka", który ŻY\VO pobudzał mo- dy w stadium upadku i nie wiele wanych prac Chodowieckiego jest tleli powtarzają się liczne typy i naz„Polski wiska polskie: Czapskich, Ledóchowprzedstawiający
ją wyobraźnię. Ale Gdańsk był ja- można było tam skorzystać. Bierze rysunek
kiś inny. niż go sobie wyobrażałem. więc Chodowiecki lekcje prywatne u Rok Jubileuszowy i kazanie misyjne skich, lub prymasa Polski Gabriela
Inaczej przedstawiałem sobie tę but· znanego berilńskiego malarza Ber- w Krak<iwic w 1750 roku", podpisa- Podoskiego i różnych osobistości z
ną twierdzę niemieckiego m ieszczań- nar<la Rode. Więcej jednak zav;dzię- ny „D. Cho<iowiecki del - (ineavit) jego otoczenia. Portrety te i rysunki
stwa, przem:es:zaną z żywio1em pol- czał pilności i wrodzonym zdolnoś- Cracovia". Widocznie Cho<iowiecki rzucają sporo światła na polskie tra.
skim. Obrazy życia gdańskiego w clom własnym. Od r<iku 1757 próbu- bawił w tym czasie w Krakowie w dycje w Gdańsku, mają więc dla nas
książce Chodowieckiego wydały mi je sil w sztycharstwie i w nim odnaj- interesach handlowych i nie omiesz. swoją wymowę historyczną i kultuslę jakieś ztirobniałe, mocno wyszu- duje wreszcie właściwe swoje powo- kał utrwalić piórkiem eceny, która ralno - obyczajową; polskie rokoko
kane, zbyt francuskie. Nic miałem lanie. Prędko doprowadza sztukę tę go interesowała. Najwięcej jednak przeplata się tam z typami kontuszojeszcze pojęcia 0 nawarstwianiu się do mistrzostwa. Miedzioryty jego i po mistrzowsku pochwyconych po- wymi o charakterystycznej urodzie i
stylów, 0 modnym ich panowanlu w zyskują mtt rozgłos. Portrety, sceny staci i typów polskich, często spor-1 sarmanckiej gracji. Dlatego warto
pewnych epokach. Później dopiero ob~cza?owe. i ilustracje ~siążkowe treto\yanyc~ z nat.ur! i op~irzoi:ych prz~poi:nnieć sobie p~ace st:::rcgo
dowiedziałem si~, że Gdańsk Chodo- staJą Się gł~wnq, d_omeną Jego arty- nazw1skam1 polslrnm, zawiera Jego gdi:.nsk1ego artysty, zwrocić uwagę
wieckiego, był to Gdal'lsk oslemnasto styczne.i ,1worczosCJ, podstawą rych- „Dziennik podróży do Gdail.ska". Po- na jego osobę i na jego artystyczną
s. W. G.
wieczny, Gdańsk rokoka_ i że sam lego dob:robytu i tytułem do po- dróż tę odbył Chodowiccki z Berlina spuściznę.
rysownik o polskim naz;·1isku, m!ał - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pochodzebyć Niemiec gdańskiego
nia, który wiek swój przeżył w Berlinie, jako znakomity ilustrator fryepoki, oglądanej z
derycJańskiej
mieszczańskiego puńktu widzenia.
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ski (wiolonc:rela.). W progwmie:
m?ertura do Op!)ty Stanislawa

Moniuszki „Flis", VVariacje wiolonczelowe Czajkowskiego· na te·
mat rokoko ; Symio:;ia d-moll
k'

Zygmur.ta Stojows tego.
„ŁóDZ TEATRALNA"

Pierwszy numer wydawnictwa
Teatralna" tY nowym se~onie poświęcony jest poecie i dra
aturgowi hiszpa1lskiemu Fede·
rico Garcia Lorca, autorowi graej obecnie na scenach polskich
sztuki „Krwawe gody". „Krwawe
gody" ujrzymy niezadługo na sce
ie Państwowego Teatru Wojslca.
Polskiego w Łodzi.
Ł6dź

„SYMFONIA OLfMPI.TSKA''
W WARSZAWIE I LONDYNIE
Radiosłuchacze caicgo świata
usłyszą w dr.iu dzisiejszym. t. j.
w sobotę, 18 września po raz
pierwszy na to.la.eh radiowych
„Symfonię Olimpijską'' polskiego
kom,oozytora Zbigniewa Turskie.
go, nagrodzoną zlotym medalem
p od dyrekci·ą Karola Adwentowicza
· na XTV Olimpiadzie. „Symfonię
CZY NIEMIEC?
IEMIECI<;O~C ~hodowieck!~~o 15 bm. otwarto zreorganizowany niejszej obsady pozostaU: Feliks zdo" ustąpi wkrótce miejsca nowej Olimpijską" wykona orkiestr~
BBC pod dy:ekcją Grzegorza F1·
stlono~!~~~!~~:~~:~i~~~nje~~l~~~ Teatr Po:vszechny TUR, pod na- Chnmrko'.~sk', ~a~om~ty wyko- premierze.
Wnetrze Teatru Powszechnego telberga, ktory w tym celu udeł
Panstwo.wego Teatru. Pow- na"."'?a roli . :13ema:runa, Hubbar~31,
grafowie stwierdzają, że rodzina zwą
się specjalnie do Londyn:.i. Konk .
D
~ • d&· . ż
Chodowicckich była pochodzenia pol szechnego w Łodzi. Wystaw10no w AhcJa Kammska i Aldona Jasin1
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cji w Gdańsku osiadła. Sa•.n Daniel kę L:liany Helmann „L'sie gni:az- Berd.ie Hubbard gra doskonale po ys ~czna . aro a.
1
s ieg
n!e tJ'.Iko, ż? się polskiego PG~hodz~- do", z którą zawarliśmy znajom-0ść Elżb:ecie Łabui1s1dej Rena żucho- ~~~ęzyste k1ero~nictwo administra wsz:Y'." e rozg osme
ma m~ zap1er~ł, ale nawet ri.tm SH~ w maju, podczas krótkotrwajaccj wicz. Z innych sił 11owopozyska- . . :yJne, spoceywaJące w rękach dyr. Re.dw.
Pierwsze wykonanie „Symfonii
~zczycil .. Zresztą. pol matce fpłynęłal w wtedy gościny ze"połu Karola Ad- nych wyróżn:ają się: Yvacław ści'- Zygmunta Nowickiego, powinny do
t ·
k ·
„ k' '"
OJ'
dzi'
t
t t
„ .
. .
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~ . .
·
.
rancus rn,
zyłach Jego takze ~rew
1mp11s 1e1 w ·ra1u, nas ąpz w
c masy pragdyż matka 1.a była córką osiadłego wentowicza. . O „L1Sun gniezdzie", b~;·, Z~1g11:ew _Jabłon.ski, z::r~munt e~ ru ego sp:owa
CUJących, dla których został prze- dniu 5 listopada. N &grodzony uw Gdal'lsku emigranta francuskiego, chara,kteryzuJącym w sposób dosa- Zmtel 1 Eugemusz Stawowsk1.
Sztukę reżyserował Karol Ad- znaczony. Ale wysok.i poziom ar- twór wykonany będzie przez wiei
nazwi.skiem Ayrer. Sam artysta \vla. dny stosunki panujące w świec~oe
d~ł jęz~kiem francuskim. jak ro~o-; amerykańskiej finansjery, pisal,fś- wentowlcz. Powinni zobaczyć ją tyffi:yczi;y, ~rów.no czołowych wy_ ą orkiestrę symfoniczną Polskie
w1t~ ~ nawet.. wspomma?y :;·yzei my już obszerniej. Dz,:ś dodać na- wszyscy. Publ:czn-0ść gorąco oklas- kona~co~, Jak .1 .cał~go zespołu, o Radia w Katowicach, r6wnieź
„Dzienmk podrozy do Gda.nska na- leży że w sztuce tej role ałówne kuje mistrzowską grę Adwentowi- spraw.i niewątphw1e, ze na przedpiósał po f~a~cuskud, ch?ć„dl!~zy~ ts.obi~ grają jak i 1POprzednio mist~z Ka- cza, Ireny Grywińskiej, Chmurkow stawisniach Państwowego Teatru pod dyrekcją Grzegorza FitelberJ
·
· b r ednieJszy
· jP owszechnego i· naJWY'
łu Nal ·
ł
.
, . t na Jego
A dwentow:icz l. swre
p1ęc z1es1q Kę i
wczas JUZ po
w
ezy się
s k':ego i· ca ego zesipo .
miał za sobą blisko 30 lat pobytu w ro1
,?•·----1111:1m:ummlll'E'SS1Eis::lm:llZ1:1?!ll-stolicy Prus. żonaty był sam ?.resztą partnerka Irena Grywińska. Z daw 1tylko pośpieszyć, gdyż „Lisie gnia- widz wyjdzie na. swoim.
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w A!ńapowie „drogę do zguby".
„lmi<} Tołstoja - pisze ,,Prawda."
stacji kolejozawiadowcy. - jedno z najgłośniejszych w litera.
listyczna,
1
wien system etyczny, spychają na Zwłoki jego spi'owadzono do Jasnej turze światowej jest drogie ltażdemu
drugi plan w hierarchii jego zainte- Polany i poohowano manifestacyjnie człowiekowi radzieckiemu. Lenin w
rcs@wań twórczość artystyczną, a ka- w mogile, wyrytej rękami jasnopo- rozmowie z Gc:-ltim o Tolstcju po.
wiedział: „Oto artysta! I{ago w Eużą mu :i,postołować naukę po swoje. łańskich chłc.pów.
roczn i cę uro zm wie 1ego pisarza I mu lmmcntcwane_go cłu:ześ?ij~n~- Ogólnoludzka wielkość Tolstoja ropie m&.ina z nim porównać?" i sam
Lew Tołstoj jeden z koryfeuszów lanie. w r. 1862 ożenił się z córką mu. Lecz choć probuje OO'\~oclc ~1~ polega. na jego bezkompromisowym i odpowiedział - „Nikogo!". Tołstoj
literatury rosyjskiej i śY!ia.towej, uro !:ąsiada, Zofią Behrs, 1 odtą<l żyi, po- cdd shz!!1ki, arty~ta di spoił eczmkM~cdurz: nieprzepartym dążeniu do prawdy. demaskował nie tylko gnębiciell swe
1ę zy Przedzierał się przez gąszcz złudziei1 go narodu. Z wielką siłą piętnował
dził się 9 września 1s28 rolm w Jas- ś'vięt\i.jąc się obawlązka.m rodzin. ckic. .,..zą w n1 m o g ~~:
i zwierzęcą
się i roz równld c>błudę,
ludzkich,
a 1897i pows
j d ra • em
ł
--" ,, ·
. . Ot o ga..~"
. gu b . t ulskieJ.
h d ·
t
„fałsz
. "ć i
~
bi
· d_,_ borykał
, __
ł
• Ją r „11wno- i kłamstw
li . ....
~c nym, gasp.,...;u-,,;um, spo ecznym, e
neJ. Polarne,
rozwijając bogatą twór- 1~g1e z ra;ipraw!l'm r~ gLJll<! · ·~ ozo- pra.w1a z .....z 3"'' pro cmem, nuuu. cbc1wcs m eszczans wa zac a mo •
szczegółów z niezwykłego jego życla. nocześnie
Kie
amerykańskiego.
i
europejskiego
Wyzysumienie.
i
myśl
jego
jącym
~wa„Sllllerc
c:>~1a.dame
f1cznyml:.
już
zapoczątkowaną
pisarską,
Ojc!ec jego, hr. l\1ikcłaj TołstaJ cześć
na. Kuzmtcza dra.mat Potęga mem wał do walki wszystkie pctęgi ciem- dy jedna z agencji a.merykailSk.ich ·
,,, ·
1852
0
181
• noty, ty1·anli i złej woli - o le}>6ze, pisze <lalej „!'rawda" - zwróci!a się
"„ · t "
t ka' O
t "
r.- pierw2 roku, a wicie wczesnieJ (w
br2.l udział w lmmpanii
m:i.tka, z domu lts. Wclkońska, była sze cpowiadanie o charakterze auto. u~-Y, 1 ~;z u 1~· woce cswm Y 1 GP~;
w1e.~m - „..,~?a.ta kreutzerowska. , czystsa:~ i sprawiedliwsze jutro czło. do wielkiego pis~rzA z prośbą o wpły
kobietą światłl} i wielkiej dobroci. blugraficznym _ „Dzieciństwo">.
nięeie na. deleg::i.cJę burską (w okrez prac społecznych na specjalną u- „Pan ~. P,~r?bc~. o_raz dr~.maty_ '!ży- wieka.
się
Ród Tołstojów legitymował
Jako pisarz, posiadał genialną moc sic wojny bt1rs!':o - angielskie.i w la.
\YStecz do 1353 roku, a tytuł hrabiowl wagę zasługuje jego działalnnść 0 _ wtay .ttupi _i ,,Ntłie~il w c1emnosc1at)h
kształtowania postaci, z wszystldmi taclt 18!:"9-1902), żeby Burowie przy
ł s me s ę swa. o
d z kł la
<
•
cpold, J'c.Ii ,,}Jomoc" nmeryt~ańs!m.. Tołstoj
filo ofl n" znamiennymi 1·ysa.mi swoieJ·
r~tjno
D · lal v
u. a a.t -,,w. 6 •
światowa wsród lu poświęca
ski otrzymał nd Piotra . Wielkiego. „ ną
•
z cz ...
zia no~c re 1o.
specjał·
szkołę", której
i społecz.nv, T?łs~oJa krę!)uje carslta wcjągając jcdimk wciąż świat obiek- cdIJowiedi:l::l.l tel~graficznic: „Pomoc
Mło~y .Tołsto,! utracił matkę w „ ne wydawnictwo „Jasna Polana''.
cenzura, a Koscioł Prawosławny w r. tywny w krąg światła . własnych Ameryki zjiwia się tylko wśró<l o.
roku zyc;a, a oJca w 9-tym, wycho.
Do pierwszych jego prac litcrac- 1901 wyklucza go spośród gran:i. swoich pojęć i wiclldej osobo'wośct kropnoścl woJr.y i dlatego, niestety,
wa.niem jego oraz czworga PO'lesta.
Dlatego w gł6wnych stworzonych nic mog<: spełnić waszerro życzenia".
lego rodzef..stwa zajęła się rodzina, kich, opowiadań: „Dzieciństwo, wiek SwYch wiernych,
„IzwlE'stia" piS2ą o próbach współ~
Clągh sprzeczność, jaką adczuwał przez niego postaciach dopatrzeć '!;ię
krewna Tatiana chłopięcy i mładzieńczy", „Kozacy'',
zwłasz(,>za daleka
Jergolska. (prctatyp pllstaci Soni z „Napad", ,,Sewastopol", „Polikusz. plsan i nauczyciel między spos<1bem możemy odbicia własnego duchowe. czesnych pscudcuczonych mieszcz:iń·
późniejszej pcwieści „Wojna i po. ka" (wymieniam tylko niektóre), tle- w!arnc;Jo ~ycla, a treścią rpłoszo.. go odbicia Tołstoja, jefy wewnętrz- skich „z~alwanlzowania" r!lozofll re.
kój"). W latach 184'1-4.7 uczęszczał chcdzą powstałe w Jasnej Pobnie nych przezeń zasad, długo i~ękała je- nych przeiyć i WYWa.lczcnego w mę. ligijncj 'l'ołstcja. „FHazofla ta jednak
- pisze di:i1mnil: - odeszła w dale.
na uniwersytet w Kazaniu, pccząt- wielkie kompozycje powieściowe: go duszę. Już oddawna usiłował na- ce i trudzie jego światopoglądu.
W dniu 9 b.m. całe społeczeństwo ką przeszłość. Ludzie radzieccy, ja.i{
kowo na wyd:::lał jr,zyków wschod- „Wcjna i p&kój" (1864-68. 4 tomy) rzuclć snbie styl życia mot:Hwic pros
'lich, petem na prawny. Prowadził - wspanhły obraz życia zbic!:'owości ty. Ncsił się po chłopsku, ood:iwal radzleekle obchodziło niezwykle u- i milicny le!:! przy,jaci~ł za :;ran!cawtcdy życie bardzo światowe. W ro. r<:!<yjsldej w okresie we.j en n:iµoleoń. się pracy fizycznej_ czuł jedn:1.k nic. rC>czyście 120-tą rocznicę uroozin mi Zwląz!rn R:i.tlziecklcgo, mmc1cni
Im 18.SJ, pod wpływem starszego bra skich i „Alma Karenina" (1873 - szc:rercść i pnlawicznGść swoich usiło wielklc~a pisarza. Cała prasa radziec dośwht!cze :n 'cm histu:i.1, wkdz.1 flcsh Mikllłaja, wstępuje do wojska 1877, S tomy) - znakomite odtw:J-!"Zc. wai?. Lecz ll!!płero 9 listopada 1910 ka pcświęclła mu wiele mteJsca. Iwn~lc. że i:~o ś.,wi::h. ka~1ibllstycz.
1 wyjddża na Kankaz. Jako <1flcer nie knoż życia w latach 70-tych u- rr:!m dc~b~-ih:i do dra.l!l:ltyc:mej u- Dziennik „Trud" pGdkrcśla niero::er. m:ga uic rnc.i;c hy!'i rnis;:~zc:ic t:zi.m..,rtylcrii bierze udział w wojnie biegłego wicku, nieprześcignione w dccz!d Tc!stoja z rc!lzinnego domu. walny związek jego twórcz<1ści ~ hi- zc:n s'.l.m t-nnarc I\ się i 1iak =Y· W
•trymskicj, m. in. wa!czy w c·b ronle rysunku charakterów. Zy~kały mu 82-letni sfa.l'zec wyrusz:i pttłl;ryjomu 1tcryczną rolą narodu rosyjskiego. (.wórczc:icl Tcłr.tttJa ist!l!.ni ,lrst tlzi.~
Sewastcpola. Ze służby wojskowej one ogromną sławę u sw1>ich i u ob. w drcgq, by szultać ulrnjenia w ży. Tołstoj był wielkim synem swojej to, cv nie c·1csz•::i w ll"'Zt.?~! of:._', :-. nngdy z przeclwnego ojczyzny. Nienawidził llberalno-bur. Jc;~y th tll';;;~--. :.:?o .ki. I to .)cr:t ~7 twlre
<iln samdnym,
cych.
zwolnił się w !35G roku.
Nu-rtujące go od dluższego czasu kcńca tcJ drogi szybszymi ł•rokami 7.uazyjnej cywilizacji Europy i uwa- c>:t:~ci tr.i i1 1,J„0r.nicJsze.
Po dwóch podróżach za granicę
St. Woyna - Gwiafa~:tiski.
(1857 i 1860) zamieszkał w Jasnej Po- zagadnienia religijne i moralne, roz. wyruszył mn jui na. spotkanie Anioł iał, że podda.wanie się jej stanowi 1
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met-0dą racjona- (riazańskiej gub.), na
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ciernu wielkiego pojedynku pił nika .Po tym co widzieliśmy w o1:ar~y. polskich i vręgierskich odby- fatn~ch w~stępach Różyckiego i
:\·~c się będą w niedzielę walki pię- Stasiaka, większe szanse należałoby
Ale Stas1·a'c
.Różyckiemu.
sciarzy o drużynowe mistrzostwo przyznać
r.
d ,
Łodzi.
oorze zna swego przeciwnika, ma
N
,..ag.
,,,
atuty
więc
. a stadionie
• 0h ŁKS, a w wypadku rutynę, spryt,
d
mep
. bogo
k Y w z a 1i Wimy, zmierzą cym POJ edynku bardzo \vażne. u·się
· C rywu i ŁKS ' zaś w zna.imy, że po \\radze inuszei· stan
p· t ka serzy
oncordia wystartuje w punktowy meczu będzie 1·em1·sowy.
t
mi1_0 tr OWle
W koguciej Czarnecki iest bezs .rzos wac11 mając za przeciwniwzględnie lepszy od Popfelatego i
k~osemŁkKę Słódzkiego Włókniarza.
- Zryw ma niemal de tu Zryw ma zapewnione zwircięecz
J
cydujące znaczenie dla układu sił shvo.
. t
Jeżeli w wadze piórkowej Marcin
\"'. ~n:s rzost~ach. :Pierwszy występ
p1ęsciarzy
· ćbrało - czerwonych trud- kowski spotka się 7. Woz'n1·aki·e,,,·• 1·_
no uwaza za pomyślny dla nich. cze1n to będz1'emy s'w1·adkain1· 111·cZrywiacy wprawdzie wygrali ale i zmiernie emocjonującego pojedynJ'ed'.la J"al'•
oni nie
· I ? zachwycić. Jak będzie l_cu. Obawiamy się, że talr•
. d mogli
l drmza
w me zie ę.
- strnna będz·.·e J"ednaJr• dąz· yS zanse są równe. O zwycięstwie ła do ominięcia takiej ewentualna„,
może lepsze posunię- &ci. Jeżeli Wożniakiewi"cz zo~.tant'e
zadecydować
"
t
pO\'v'ęd-, tl
cie
„_
·k · ) (czytaj przestawie- P. iórkoweJ·, a Marcinkc"·~k1·
· „,a1{ dyczne"
me zawo 111 ow , niewielka przewa Je do lekkiej, względnie nacdwrót,
ga w ringu tego lub innego z pię- obaj oni zagarną z pewnością punkty dla swych drużyn.
ściarzy.
d
W
W półśredniej Ole_j_nik n_ie ma pra
wa ze muszej Stasiak nie będzie miał w SWYm eks-klubowym wa przegrać z KiJewskim, wobec
koledze Różyckim łatwego przeciw- czego w chwili, gdy na ring WeJ"d ą
--------------------------------0
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Antoni Załęski

Toborek i Pisarski, stan meczu powinien brzmieć remisowo 5:5.
Nie widzieHśmy davmo Pisarskie·
·
wierzyć zapewJednak
go, mczna
r.ieniom kierownika ŁKS, że znaj· on w d ob rej formie. Powi· się
d UJe
· t eore t ycznie rozstrzygnąć spot
P-1en
· z T a b orkiem na swoją kok ame
" Gd yby w półci~żkiej walczył
rzysc.
Żylis,. ŁKS powinien zdobyć dalsze
2 punkty. Ale tu mogą zajść wiel,1e zmiany. Taborek może przejść
do półciężkiej, a wtedy Żylis niema wielkich szans na zwycięstwo .
J a J: by nie rozważać wszystkich
moz·1·1wych przesunięć, wynika z
nirh. że pewnymi punktami Zrywu
ioą: 'Noźniakiewicz, Czarnecki i Nie• "ł , zas• ŁKS może liczyć na
waozi
ki
· k
M
kt
pup'1:· y, arem ows ego, O1ejnika
1 1sarsklego. Szalę zwyciestwa prze
T aborek a 1bo ' ylis, Sta·
·
więc
wazą
s!ak albo Różycki,
f
.
W p· i 1
aworytem jest
JO.r.rnwie
Włókniarz, choć niespodzianka nie
jest tam wykluczona. Do szczegółnie intersujących pojedynków nalc. spotkanie Borowskiego z
. . b ę d zie
zec
Kaźmierczakiem, Stanikowskiego z
Steca z JaBrzózką, i oczywiście

z

.s

r .1 ng
1

At1etyk a na

·
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kół

Tony Zole

Ze stalowni na

I

p1·ęsc„1arzy
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na Ziemi HISkiBi

Wczoraj o szóstej rano przybyła\ \Vc:mrnj w godzin;).ch po pcłudnio
pociągiem do Lodzi clcspedycja ju - wych wylądował na lotnisku warniorów węgicrsldch. Geście zamie- EZ:!wsiiim samolot, ldórym przylecie
li z Budapesztu reprezentacyjni piłszka.li w Grand Hotelu.
Również wczoraj wkczorem usta- karze węgierscy w liczbie 15 zawodlcny został sltła.d reprezentacji junio aików są to: Grosits, Henniy. ll.nrów polskich, który przedstawia się da!:, Bail;gh II, Iispeter, ilożsik,
nastcamją,co: Powązka (Wieczorkow Bocrscy, Zalrnrias, Egrcssy, Szusza,
ski, l(aszPhu, Sobkowiak, Sroka, Deak I, Hidcgbcdi, Totfi, Rh::sy.
Koza, Bil'niek, Sąsiadek. Trampisz, Wr::.z z piłkarzami przybyli lderownicy drużyny węgie1skil'.i: Sabes i
Poświat, Radoń, Rembecki.
Usta~ono, iż w pienYszcj połowie Nagy, trener Butzovvy ora~ dwaj
·
·
d rnzyny
dwu zawod- dziennikarze.
mogą zmienić
Gości przywitali na lotnisku przed
ników.
·
p rzypommamy,
że początek me- sfawicielc polskiego związku piłki
czu wyznaczony zastał na godz. 17. nożneJ· z gen. Bończą • Uzdowskim
.Jako przedmecz spot kania juni.o- _ na czele.
~
·
W"'grzy zamie~zknfo w lloielu
z polskimi odbęwęgierskich
row
··t
dzic się finał pucharu ŁOZPN Zduń Bri·s"tol"
·
"
ska Wofa - Zgierz.

Stec miał zamiar przenieść się z
Piotrkowa podobno J'ednak postan
O
.
,
.
•
„
wu ostatecznie pozostac wierny bar
wom macierzystystego klubu. Przyczyną emigracyjnych zamiarów Ste. k
t
t
g
C'l · t
ry orys yczne ~ anow1s -f!
: l 0· s
s ... cfa personvlnego zakładow, w kto
iych zatrudniony jest mistrz Związ
.
t ł
·h St
ków za , d
ee zos a rru~. :' wo O\~yc ·
nowic1e zwolm01~y z pr:i-cy w czasie
gdy w Vlarszaw1e zdooywał złoty
"
z awo d owe„o
medal dla Związl
m
Cle . , '.
1 mi1

\VAR"~AW"
. - \"• a1·ownym
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Urz1<dzle Kultury Fizycznej odbyła r.tę
konferencja porozumiewawc=::i z udzia!em przedstawicieli Związkowej Rady
·
J{ u !tu ry Fizycznej
i Sportu przy KCZZ
ŹSCh, Felskiego Zwią.z.lm Atletyc1.nego:
ZMP. Powszechnej Organizacji „Służba
_
Polsce".
·rematem l:onferencji bylo z:lgadnienie
upowszechnienia lekka-atletyki na w~!.
Po zagajeniu przez dyrektora GUKF T. Kuchara, referat na temat „Atletyka
na wsi·< wygłosił ob. świętosławsk!. PreJegent zwrócił szczegćlną uwagę na mo:Oiiw~·ozwoju atletyki na wsi ze wzgię
na
du nr'tatwość zdobycia sprz1:tu orazśropodatny grunt, jaki niewątpliwie w
dowisku wiejskim istnieje. Nakreślił rów
nież "możliwości i plany rozwoju tej gaprzyszłości.
łęzi sportu w najbliższej
W obszernej dyskusji, jaka wywiązała
si9 po referacie,_ po_szi;zególn~ przedst:iw1ciele wypow1ed~1elr s!ę Jednogłośnie
za spopnlaryzowamem teJ gałęzi sportu
na wsi, co wymaga jednak uprzedniego
P!zeszkolenla ~naczn1-J liczby in5trukto~·ow. Rea_sumuJąc wszystkie wypowiedzi
i zamykaJąc dyskusJę, dyr . Kuchar stwier
d~ił, że. ~prowadzenie atletyki do ośrod
i;cw w1eJsklch muszą poprzedzić pewne
cwtczenia ws.tępne, które były~y nlejaIm zaprawą i zachętą do wlaśc1wcgo uprawiania tego sportu.
Duż~ rolę od~i:r.a tu nie'i\·ątpllwie odpowledme podeisc1e do . młodzieży, przy
czym w pewnym stopniu z programem
atletyki 1?-a wsi n1ależy połączyć zabawę.
w wymku konferencji postanowiono

II

WSI

komlsje, któT:! zajmą s:~ cpraco\vanie1n tego zagaclnicnia w teren~e oraz zorganizowaniem ·J;:ursów Instruktorskich, ja!< TÓ\vnicż skcortlyno\vaniem całości pracy.
powołać

DZIAł,

OFICJALNY

ŁOZPN

Komunikat W.G. 1D. Nr 47
(Dclfol1czenie)
Ostateczna tabela przedstaw;a
stępująco:

gier

Lp.
2.

Ognisko
Ikape

3.

Filmov;icc

1.

18
3
3
n
8

pkt.

s:~

na-

.st. br.

13: 3
2: 8
&: 3
s:10
5:11

28:11
22:19

13:17

14 :17
4. TUR Sieradz
13:26
5. TUR Pabianice
Mistrzostwo grupy I zdobyła drnżyna
Og'nlsko.
2. Wyznacza się finały o mistrzostwo ltl.
B. 21.9. PTC II - Wlókuiarz boisko PKS
I godz. 16.30, dn. 31).9 Włókniarz Zg. PTC lI boisko Zgierz Miejski, godz. 16.
3. Wżywa się po raz wtóry i ostateczny
kluby, które dotychczas nie wykonały zarządzenia WG i D, aby zgłosiły się do
rozgrywek mistrzowskich na rok 1948/49 W'
terminie do dnia 21.9. 48 r.
4. Karze się zaw. Tuszyl'u:kiego Ma:"iana z KS Włókniarz zg. na 1 rok d~·skw.
o<l dn. 13.9.48 do 13.9.49. za przewinienie
na zawodach o puchar ŁOZPN w d11.

Polakiem tym jesL AnLoni Florian
Załęski Urodził ~ię 0 ;1 w Gar , w
R dy .
stanie ·Indiana ;; 191 4
o zice
r.
.
Jego przybyli z Polski: ojciec Józef
Załęski z Mokrej Wsi koło Stare"O
Sacza matka Katarzyna z domu Ma
12.9,48.
•
· '
5. Komunikatem WG J D PZPN Nr 25
przybyła z Kamienicy, pow.
zur,
zostat ukarany Stempel Bronisław z RTS
N owy Sącz.
Widze,w 3 mies. dysl<. od 13.9 do 12.12.48
za słowną obrazę sędziego na zawodach
Antoni Załęski uczęszczał do polZZK - Widzew w dn. W.&.<l3 na podst:iskiej szkoły powszechnej przy pawie S 124 1 k. post. PZPN.
rafii św. Jadwigi w Gary i zna barDZIAL OFICJALNY LOZPN
dzo dobrze język polski. Interesuje
I~OMUNIKAT NR 48
zwiesię bardzo Polską i pragnie
1. Wyzflacza sl~ zgodnie z regulamidzić swój ojczysty kraj.
sięgają po prymat
nem finałowe zawody o m!str'l.ostwo klasy C, między mistrzami Podokręgu Piotr
Jednocześnie Konsulat Generalny
Sportowcy zw~ązków zawod_ow;vch od-, Tegoroczny sezon letni wykazał znacz- kawsko-Tomaszowskiego i Kutnowskienadesłał fotografię Załęskiego z poz
grywają c~r~z w~ększ~ rolę w zycm spor- ny rozwó_j wychowa_nla fizycznego wśród go jak następuje:
,
drowieniami dla polskich sportow- tcwym Zw:nzku Radzteck!ego. Na zakoi1- spc:t<>w<;cw Związkow Zawodowych. Roz 26.9. •!8 r. KS Gwardia Pi<:>trkóv; - ZZK
ców.
czonych ostatnio lekko:itletycznycl1 mi- wói ten nastąpił nie tylko wszerz, tak Łowicz boisko Piotrków, godz. l&.
KS Gwardia
~.10 . 48 r. ZZK Łowicz sport zwlązk:o'\'.)-~
„Przegląd" opublikował list oraz strzc~t,;:::ch Z~RR przy~ndło im ,v udzia- ~e ob~,n~e radziecki
t::;tułow mlstr~ow;kich . również Jest. n_ai•y1~k..~zą t_e_go rodzaju or7,anizacją Piotrków boisku Łowicz gad?. 16.
le
szereg szczegółów kariery A. Załę 4 z w 10c~enowych
2. \Vobec przewidzia11ego 5padku RTS
rekordow ZSRR ustano- w ;sw1ecte. Podmost się również poziom
skiego, który - jak się Czytelnicy \"Jicne zostało na tych zawodach przez ogolny, przy czym w poszczególnych dy- Widze·w i PTC do II Kla'y Państwowej
- _domyślają - występuje na rin- sportcwc6·,v zwi:izkowych. Heino Lipp u- scyplinach wyłoniono wiele nowych ta- w związkn z czym rezerwy wymienionych klubów rozgrywać będą zawody w
gach pod pseudonimem - Znlc- zy3kał w dziesięcioboju wynik 7.780 pkt., lentów.
B, zgodnie z uchwalą utrzymuje
Dla zobrazowania m~owości wystar- klasie
rezultatem światoc:> jest najlep.szym
i Zalewski.
swą życiową szansę
ła wygrać
s.ię TUR Łódź w klasie A oraz uzupełnia
zwiąZ.kowych
klubach
w
ze
podać,
czy
ten
Wynik
lat.
12
ostatnich
ciągu
w
wym
Załęski przyszedł na świat w liczA mistrzem i \\'icemistrzem
si-ę klasę
przywieźć zza oceanu tytuł mistrza
je3t zaledwie o 120 pkt. gor.szy cd rekor- uprawia sport stale około 2 mil. zawod- klasy B na rok 1948/4S.
nej rodzinie polskich emigrantów. du
świata?
mków. Masowy jest również udział w za
śv:i.1toweso w tej dziedzinie.
3. Podaje sie do wiadomości kalendaJego przeciwnik już raz utracił Miał czterech braci i dwie siostry.
F•1I::ńczyk, który ustanowił 2 rekordy wOdach. I tak: w tegorocznych letnich rzyk rozgrywek klasy
A rundy jesienGrazziano, Oczywiście rodzice tej gromadki nie :-;snn - i:·rzebiegając w tym roku 400 m zawodach i .. Spartakiadach" uczestniczy- nej na rok 1948/49:
Włocha
tytuł na rzecz
ol. "' czasie 54,0 sek i 53,8 sek .. uzy- Io ponad oóltora miliona zawodników, w
•
Termin:
I
ale w pół roku później Włoch uległ opływali w dobra doczesne i z tru- p.
sk::ł pOdc?as mistrzostw w biegu na 110 finałowych roz151·ywkach „Spru:tak!ady".
26 .9. 19411 r. boisko ZJ<>dnoczone godz.
dem pracowali na utrzymanie tak m p. p!. dobry czas - 14,·l s"k.
Zalewskiemu przez k. o.
które odbyły Eię w Moskwie, uczcstnl- 11 ZZK Lódż - Tomaszowianka, bois~rn
dużej rodziny. Chłopcy, w miarę ja'.c
W pływaniu zawodnicy Związków za- czyło ponad 1000 najlepszych zawodni- Lechia godz. 16 Lechia - ŁKS. boisko
.Repu- Zgierz Miejs. godz. 11 Włćkniarz - Zjed
dorastali, szli do roboty, a że w mi.e wcdowych zdobyll w klasyfikacji ogól- ków, reprezentujących wszystkie
KIM JEST ZALE-ZALEWSKI?
przy czym w bie- bllki Związku Radzieckiego. Rozwojowi noczone, boisko Boruta godz. 16 Boruta
Nazwisko mistrza świata brzmi ście ich - Gary w stanie Indiana nej pierwsze miejsce,
wielka ilość stad!ónów
sportu sprzyja
- TUR Łódź, boi~ko KOlll!!Zkl godz. 16
największą fabryką była stalow- gu rcz,3tawnym 4x200 m ustanowill po- boisk i basenów, których liczba stale ZZK Koluszki - Concordia.
słowiańsko, by roz- wystarczająco
wy rekord Związku Radzieckiego wYnl- się powiększa.
począć poszukiwanie za jego „ojczy nia, więc też młodzi Załęscy kolejno !:iem 9:14,6 mln.
Il Termin:
10.10. 1943 r. boisko Lechia godz. 16 Lestym rodowodem". Początkowo, pod zgłaszali się tam na robotnikó'l.v.
- ZZK Łódź, boisko ŁKS godz. 11
chia
sugestii z nad Wełtawy, Przyszła kolej i na Antoniego.
wpływem
LKS - "Włólmiarz, boisko Wima godz. 16
.r Europa sądziła, że Zale jest Czecho- Młody Antoni był silnym, doskoZjednoczone - Boruta, boisko Concordia
16 Concordia - TUR Łódź, boisko
słowakiem, Ale przed kilku dniami nale zbudowanym chłopcem. PracoG •lerułło wycofu•ie s•lę godz.
sport...
Koluszki godz. 15 ZZK Koluszki - Todo redakcji Przeglądu Sportowego wał na zmianach dziennych i nocZnany lekkoatleta Gierutto nade- maszowianka.
do ołtarza
nadeszła przesyłka z Konsulatu Ge- nych, a w wolnych od pracy chwi1
lach chodził na naukę boksu do
słał do PZLA depeszę treści nastę-, g~10~~~ ~: bois1'° Zgierz !1-IicJsk. godz.
•
neralnego RP. w Chicago.
.
.
- ZZK Łódź, bolsko ŁKS
Włókniarz
11
składu
ze
W medz1elę 19 bm. w Niewodnicy pującej: „Proszę skreślić
List Konsula zawiera mniej wię- miejscowej sali YMCA. Zainteresocej taką treść: „W okręgu tutejsze- wał się tym sportem i wkrótce zo- koło Białegostoku odbędzie się ślub na Bukareszt stop Wycofałem 5 i godz. 11 ŁKS - Boruta, boisko Zjednoę c~one !'lodz. 1~ Zjednoczone - Con. cor•
'
pary lekkoatletycznej Ireny
go Konsulatu zamieszkuje Polak, stał jednym z najlepszych bokse- znanej
dia, boisko Wuna godz. 11 TUR Ł6dż ze sportu".
- ·
. .
.
ZZK Koluszki, boisko Lechia godz. 16
HeJduclueJ z Wacławem Kuzm1c- j
który w czerwcu br. zdobył mi- rów - amatorów swego stanu.
Lechia - Tomaszowianka.
.
I kim.
(dalszy ciąg na str. 8)
strzostwo świata w wadze średniej .
Przez wiele lat Francuz Marcel
Cerdan pracował wytrwale nad uzyskaniem formy, umożliwiaJ·ąceJ·
mu sięgnięcie po największe trofeum - mistrzostwo świata wagi
Europejczykowi nie jest
średniej.
łatwo uzyskać prawo walki o tytuł:
zazdrosne władze amerykańskich
unii bokserskich umieją w nieskończoność przeciągać wyznaczenie termilm, stawiając przed europejskim
kandydatem coraz to nowe wymagania. Zwłaszcza w tym wypadku
gra na zwłokę miała dla Francuza
zasadnicze znaczenie. Cerdan nie
jest młodym zawodnikiem. Siły uciekają. Francuz wie, że wybił dla
niego ostatni dzwonek. Teraz, albo
już nigdy więcej.
Termin wyznaczono: 21 września
na ringu Yankee Stadion. Cerdan
stanie do walki z obrońcą tytułu
Zale - Zalewskim. Czy Cerdan zdo-
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Zwykła walka dwóch płci przed pierwszym za- oczy i tylko czekały na najlżejszą zachętę z jego strospokojeniem zmysłów czy to w małżeństwie, czy po- ny, aby służyć mu w sposób, jaki mu tylko będzie

małżeństwem trwała następnego

dnia podczas
za
Jakkolpracy. Żadne z nich nie i przemówiło słowa.
wiek Clyde zapawniał, że kocha Robertę, nie była to
jednak miłość głęboka, bardziej w tym wypadku
działała ambicja i miłość własna.
Czując się urażonym w swej ambicji, postanowił
chłodem zmusić Robertę do uległości.
Czy więc w ten sposób nie buduje podstaw do żąda- . Przesz.edł więc_ do s~emplarni 2. miną c~ło;.vieka
nia ze strony Roberty pewnych form zadośćuczynie- w:elce zaJęteg~, ktory n~e JJ?-a ~a 1: 1 ~ czas~, 1 . me pania v1 przyszłości, o których on nie może nie wie- mięta na\~et, ze. wczoraJ miał Jaki~s prze3scie z kodzieć. W tym wypadku on jest stroną atakującą, nie chank~. Nie ~y~ Jednak b~r~~o pew:en, czy tym ~hł?ona. Gdyby więc miały z tego stoimnku wyniknąć ja- dem me pr~yspie.s.zy porazk11 wyrazne przygnębienie
kieś naturalne zupełnie skutki, czy nie stawia jej w malowało :~ę n~ Jego twarzy, g?y zukosa pa.trzył na
położeniu, że byłaby zmuszona żądać od niego wię- Rober;~. k~ora. ~wawo zabrał~ się do ro?~t~ 1 wyglącej, niż on dać zamierzał? W głębi duszy miał prze- dała shczme J3 h . zwy~le mimo ~ladosci ~ smutku.
świadczenie, że nigdy nie nosił się z tym zamiarem, s.ądząc z tego, i~ie ~biecywał s:>bie sz~bkiego z~chociażby ze względu na swych krewnych. A więc cięstwa. A zn~Jąc Ją _d?br~e, Jak sobie ~obrazał,
czy może ten stosunek zacieśnić, czy nie? Jeżeli daj- bardzo słabą miał nadzieJę, ze Roberta ustąpi.
Patrzył na ną często, gdy tego nie widziała. Ona
dzie w końcu do tego, czy może być pewny, że zdoła
też spoglądała na niego tak, żeby tego nie zauważył,
uniknąć wszelkich konsekwencji?
Może tak wyraźnie o tym nie myślał, ale mniej i ucieszyła się, dostrzegłszy, że oczy jego krążą koło
niej.
więcej tak rozumiał.
Naraz z wielką boleścią zauważyła, że nie tylko
Mimo wszystko rozbudzona żądza kazała mu zapommec o niebezpieczeństwie i powiedział sobie sta-,przestał na nią spoglądać, lecz po raz pierwszy stara
nowczo, że dopóki nie postawi na swojem, nie będzie się ukradkiem, ale z wyraźną intencją zwracać do
tych dziewcząt, które zawsze robiły do niego słodkie
widywał się z Robertą.

dogadzał.
Patrzył teraz na przykład na Różę Nikoforycz. Jej

pucołowata twarz i zadarty nos skierO\vały się w jego
stronę, a on coś mówił do niej, co zd::ije się nie miało
nic wspólnego z robotą, bo oboje uśmiechnęli się do
siebie. Po chwili stanął przy Marcie Bordalaue. Jej
okrągłe ramiona obnażone pcd same p3.chy, zn::ilazły
się tuż przy nim. Bujne kształty i posmak cudzoziemczyzny były przynętą, na którą zwykli łap'.:lć się
mężczyźni. Właśnie Clyde zaczął z nią żartować.
A potem bardzo zmysłowa, wcale przystojna Amerykanka, Flora Brandt, na którą już dawniej Clyde
zwrócił uwagę. Roberta nigdy nie przypuszczała, żeby
Clyde mógł się którąś z nich zająć! To niepodobne do
Cylda. Teraz jednakże wcale już na nią nie patrzy,
ani jednym słówkiem nie zwrócił się do ni<~j, chociaż tyle miłych słówek i żartobliwych spojrzei1 ma
dla innych„. Och! jakie to straszne i okrutne! Nienawidziła tych ladacznic, umizgających się· do niego
i tak wyraźnie starających się jej go odebrać ... Straszne„. Straszne! Nic innego, tylko ostygł dla niej zupełnie, bo nie robiłby przecież tego.„ i to potem wszystkim, co zaszło między nimi... po pocalunb.ch ... Tak
się kochali.

c. d. n.
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,,_.D_z_ie_ń__L_o_d_z_i_ , _W_r_o_g_o_w_i_k_la_s_o_w_e_m_u_o_d_e_c_h_c_e_si_ę_r_o_b_.i_e_ni_a_d_y_w_e_r_sii

I

T1l1foo: red. dyturueco 144-18

DzlSiejszeJ nocy dyturuJą aptell'.l:

eh~~~~k~a;:;;t;',!~;~o~sk'k;;5~lskJG~

wyprOWO

IJ

RNzgowska 147. Malczews ki - śródm1 e 1stta
r 21, Sanicka - Karolews ka 48, Stoktowski - Limanowskiego ao, Wójcicki_
N a1nórkowsklego 41.
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PAJQ°STWOWY
J'OLSK1EUO

ul. Jarac23 27
Dziś o godzinie 1"9,00
p ierv.-sze w no\>łym sez'?nle przedstawienie
arcydzfela
dramatop:sarstwa
angiels kie go OTELLO<' Shakespeare•a. Opracowanie" tekstu
K. Berwil'iskiej r Gogole wskiej , muzyka
K. Stromengera,
dekoracje i k ostiumy
Oto Ax~ra, r eżyseria H. Szletyńskiego .

Częściowo zmien ioną obsadę
tworzą
między innymi: H. Borowski, H . Kossobudzka, H. Krzyski, J. :Malis zews ki , J.

władzami

byla to. praw dziwie „czarna n?c." ~la
pasozytów społecznych, paruk1erow
i spekulantów wszelkiego rodzaju.
Mamy na myśli przeprowadzoną
onegdaj wieczorem i w nocy masową rewizję w mieszkaniach kupców detalistów i hurtowników łódz
kich w poszukiwaniu ukrywanego
ze szkodą dla społeczeńs twa cukru,
tłuszczu,
soli itp. ar tykułów spożywczych.
Rewizja, jak to już teraz można ustalić, była

z NA.JCELNIEJszyca
Marlsówna, L. Pietraszkiewicz, A. S.za- JEDNY M
lawskl, Z. Tymowska, J. Warmiński.
CIOSÓW
PAJQ°STWOWY TEATR POWSZECHNY wymierzonych w zgraję
dezorgaCodzle-nnie o godz. 19,15 doskonała sztuka LI.lian Helman pt. ,LISIE GNIAZDO" nizatorów naszego życia gospodar:r. życia bankierów i farmerów amery- czego. Została ona przeprowadzona
kańskich.

1'.EATR KOMtmlł 8tuZl'CZNE.1
•.LUTNIA"
Piotrkowska 243, tel. 107-25
Dzl9
t
codziennie
o godz. 19.11'>
,,CNOTLIWA
ZllZANNA"
operetka
a aktach J. Gilberta. Bilety WCZ " !llliej do nabycia, ul. Piotrkowska IO~.
a od godz. 17 w kasie teatru. W 01edzlele .kasa tPRtru czvnna or! irodz. U.
TEATR Kl\MERALNY

„

DOMU

Dziś

ZOŁNIER:7.A

ut. Daszyilsl<leiro 34.
1 codz iennie o godz. 13.15 sztuka

C. de Peyret Chapuis .•NTEBOSZCZYK

PAN PIC" w ~wletnej reżyseril Janusza

Warnecklego. Obsadę stanowią: Hanna
:Sielicka, Krystyna Ciechomska, Ha l! na
Gluszkówna, Cze~ław Guzek, Irena Horecka, Wanda Jakubińska. Janusz Jaroń
I Michał Melina•
Dekoracje Stanlslawa Cegiel skiego.
Ka•a cz:vnn• od li do 13 1 od 15.
Telefon 123-02.
ł'f';.'\'ł'lł LETNl •. OSA"
ut. Zachodnia łS, telefon 1411-119.
Ostatnie dni.
Codzienn ie o 19,30 w niedz i elę I śwłę1& 16 I 19.30 komedia muzyczn a
pt .
"Rozkoszna Dziewczyna" z H. Makow-

ak:ą.

Kasa czynna god:-:. 10 - 13 1 od 16, w
13 1 od 14.
TEATR „SYRENA'•
Traugutta 1.
Dziś o godz. 19.30.
..DOBRZE SKROJONY FRAK".

D.ledzielę 10 -

w

samą porę, w momencie,
kiedy
niepoważna psychoza, zrodzona na
podłożu reakcyjnych plotek o blis-

kiej wojn ie, czy braku produktów,
znajdowała się u swego szczytowego punk tu, kiedy otumanieni i mało uświ adomieni
społecznie ludzie,
przypuścili a'tak na sklepy, grożąc
opróżnieniem ich półek. Przedwczorajsza kontrakcja podziała na wszystkich i męty paskarskie grające na
„koniunkturze" i na otumanionych
i n ieprzytomnych kołtunów, robią
cych nie wiadomo po co gorączkowe
zapasy
JAK PRYSZNIC ZIMNEJ WODY
na rozp aloną głowę.
Pokrótce podali śmy już o charak
terze i rozmiarach całej . akcji
wł a dz. Była ona obliczona na skalę
ogólnokrajową i uskuteczniona była bardzo pomysłowo przez organa
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Komisję Specjalną, Milicję Oby
watelską oraz przez „trójki", reprezentuj ące czynnik społeczny. O jednej i tej samej godzinie rozpoczął
się atak wszędzie. Zostaliśmy akurat zaproszeni przez władze na kon
ferencję, gdy pierwsze sztafety spo
leczne udały się na oblawą na nieuczciwą
,.inicjatywę
prywatną".
Skorzystaliśmy z nadarzającej
się
sposobności, aby uczestniczyć w tej
WYPRAWIE,
NOSZĄCEJ
CHA-

~RIA „Biały
dzielę

u!. Marszatka Stalina 1:
Kiel" - godz. 18, 20, w nie16.

RAKTER

POLITYCZNO • GOS·
PODARCZY
Mogliśmy naoci.nie stwierdzić, że
panikierzy i spekulanci, siewcy dywersyjno - reakcyjnych pogłosek i
mąciciele ładu na rynku aprowizacyjnym byli wyraźnie zaskoczeni

film dozwolony dla mlodz!ety.
- ul, Narutowicza 20:
„Tajemnica wywiadu" - godz. 17,
19, 21, niedziela 15.
film niedozwolony dla mtodzlety.
BAJKA - ul. FranclsZkańslta 31:
„Bohaterki Pacyfiku" - godz. 17,30, masową kontrakcją. Odwiedziliśmy
20, w nledz. 15.
wraz z Milieją i „trójkami" szereg
film dozwolony od lat ' 14.
mieszkań.
Wszędzi e
podejrzani
GDYNIA - ul. Daszynskuigo !:
przyjmow ali nas ze źle udanym wy
„Program
3kt\Ialności kraj. I zagr
choć zakłopota
nr. 30'' - godz. 11 12, 12, 16, 17, 18, 19, razem zdziwienia,
BAŁTYK

20, 2.l..

BEL - ut. Legionów 2/ł•
„Kopciuszek" - godz. 16,
niedz. 14. dla młodzieży.
HUZA - Ruda Pabfanlc-ka:
W pogoni za mężem'' 20, w nledz. 16.
film dozwolony od lat 16.
POLOllJll\ - u1 P10trk ow<ka
„Siostra lokaja" - god't. 16,
w niedz i elę 13,30.

„

18, 20, w

n ie ich wyłaziło z każdego gestu,
z nerwowych, urywanych odpowie-

„StP.tek

-

„Zielone lata" 13,45.

Bu
p

rynku
na olnym
tego roku

ó. ki

5'7

ukażą. się w końcu

godz. 18, 20, w

niedzielę

16.

godz. 18, 18,15, 20,30

film dozwolony dla młodzieży.
IWJT - Bałucki Rynek 5:
„Miasto bezprawia" - godz. 18, 211, w
fllm dozwolony od lat 18.
- ul P1otrkow<ks 103:
„Siostra lokaja" - godz.
15.30. 18

Nowa mleczarnia
powstała w Skierniewicach

TlłC'ZI\

20.3'1,

w

TATRY rw

niedzielę

13.

o~roelzlel:
,.Cygańska miłość''

- godz. 16. 18.30,
21, w nledz. 13.30.
film niedozwolony dla młodzieży.
WISł.I\ 111 . Os•7vflsklego J:
„Cygańska miłość" godz. 16, 18.30
21. w nledz. 13 30.
fllm niedozwolony "la młodzieży,
WŁOKNll\RZ - ul Zawadzka 16 !
„Aleksander Matrosow'• - godz. 17,
19, 21, w nledz. 15.
fllm dozwolony dla młodzieży.
WOLNOS<' - ul. Nap t ór1tow•1<1~1w 16'
„ostatnia noc" - godz. 16,30, 18,30.
20.30, w nied7.. 14.30.
film dozwolony od lat 14.
ZACHf;TI\ - ul. Zgierska 28:
„Lekkomyślna •!ostra" godz. 18.
20,30, w nledz . 15.30.
fllm dozwolony od lat 16.
MUZEA MIEJSKIE
Muzeum Przyrodni<•7e w Parku S ienlctewlcza czynne od godz. 10-17 prócz poniedziałków.

Etnograficzne Pl~c Wolności
czynne codzlenn'e od 10-17 prócz
dzlalków. w n iedziele i św ! eta od
Prehistoryczne - Plac Wolności
czynne codzlenn!e od 10-17 prócz
działków.

Nr 14.
pon le·
11-17.
Nr. 14 ,

ponie-

Sztuki - Więckowskiego 36. otwarte od
t0-17 próc?. ponied zi ałków I p'atków .
spółdzielnia Plastyków
ul. Piotrkowska 103, Wystawa prac
malarskich
Mieczysława Siemińskiego,
otwarta od
codz. 10-18.

Spośród
łódzkiego

miast powiatowych woj. wice nie posiadały mleczarni spół
dotychczas tylko Skiernie dzielczej. Brak w tym mieście odpo-

-- --=f)SOBOTA, 18 WRZESNIA 1948 R.
12,04 Dziennik. 12,09 Muzyka. 12,45 Wiadomości dla wsi. 13.45 „Komp'.lzytor Tygodnia". 14.35 Fragment y z opery „Madame Buterfly''· 14.60 „ Nad czarną wodą".
15.10 Koncert rozry;vkowy. 15.36 Audycja
dla dzieci. 16.00 D7.l emi,lk. 16.30 Ple śnl ludowe z Ziem Zachodnich. 16 .45
,.Przy
sobocie po robocie". 18.00 ,.Mówi Wystawa Ziem Odzyskanych". 18,<>5 Koncert
Krakowskiej O„k!e•try PR. 18.4() .. Kariera Magdaleny Brailsford•' - słuchowisko
wg B. Shaw•a . 19.00 Pogadanka Łódzlt ! ej
Rcdzlny R a d iowej. 19.10 Muzy ka lekka
19.25 „Pięć m inut poezji''. lQ,3() „Emancypantki''. 19 ,45 „Z życi a Zw i ązku Radz ieckiego<'. 20 .ltl ,W'.eczór Mickiewlczow
ski". 20 ,3-0 Utwor;v fortepianowe w wyk.
K. Kleina. 21.00 Dziennik. 22,00 Muzyka
taneczna . 22 ,40 Koncert życzeń. 23,00 Sym
fonia Ollmplj•ka Zb. TUrskiego - trzecia
część koncertu muzykl polskiej gra
Orltlestra Filharmonii Londyńskiej
pod
dyr. G. Fite.lberga. Transm isja z Londynu. 3.30 o stat.nie wiadomości. 24.00 Koncert życzeń.

adogoszcza

Sprawa przekształcenia byłego o- pan)·ch wiCiiniów.· Poszukiwcmia bę- • 1 .Iem martyrologii m~ennlków
bozu koncentracyjnego w Radogosz dą trwały przez cały dzień dzlsiej-ił cclzi, którzy zginęli z rąk okupanczu w Muzeum znajduje wreszcie szy.
·
ta l ltltro\'\·sldego. Chodzi jedynie o
swoje rozwiązanie, Społeczny KoPo dru giej strony ul. So-..vif, 1 'c- Z{lbezpieczcnie t : c:i przed dalszym
mitet Opieki nad grobami bojowni- go znajdu je się Cm ntar:i: Z2sl o-' zniszczeniem . Natomiast wszystkie
ków o Niepodległość i Demokrację nych, na którym powstac r.•.l v.-::iś- urządzcn · a obo::owe, miejsce „spaoraz nad Radogoszczem w ostatnim ciwe !Uanzolcum. Jego budową i u- cC'rów", jak i słynny „maneż"
czasie poczynił odpowiednie przygo rządzeniem zajmuje się samorwd miejsce katov:ania więźniów będą
towania do zrealizowania swojego łódzki. Juz tC'rl'.lz zebrl:'no kilka pro- wiernie odtworzone.
projektu. Rozpisany został specjał- jektów najwybitniejszych architekW tylnym budynku pofabrycznym
ny przełarg na konserwację i częś- tów łódzki ch , a n iezakżnie "1 tego zabezpieczone zostaną trzy sale, w
ciową odbudowę murów byłego wię zostanie jeszcze rozpii!any konkurs których znajdą pomieszczenie wszysl
zienia. Roboty powierzono w wyni- w skali krajowe j.
kie pam iątki i zdjęcia, jakie pozoku tego przetargu Spółdzielni robot
Inicjatorom up orządkowania tere staly z okresu okupacji. Materiały
niczej „ Wspólnota", która w naj- nu byłego więzirnia, za C>fy° na od- do tego przyszłego Muzeum winny
bliższy poniedziałek przystępuje do tworzeniu stanu 1>icrwo1nego. Nic 1 dostar czyć rodziny pomordowanych
właściwych Tobót.
ma tu oczywiście mowy o odbuclo-1 i spalonych w ięźniów do sel<retarla
W Radogoszczu znalazło śmierć w waniu spalon ych, czy zwalonvrh mu tu Zw'. b. Więźniów Politycznych
płomieniach około 2 tysięcy łodzian. rów. Ruiny b ęd ą najlepszym pcm• (J aracza 3). .
(at)
Komitet Społeczny przed rozpoczę-1
·
ciem robót budowlanych zamierza - - - - - - - -- - -- - - - - - --- -- - - - - - - - - - - przeszukać dokładnie teren
obozu,
gdyż istnieje przypuszczenie, iż pod
gruzami spalonej byłej fabryki Abbego, przeksz1ałcone.t potem w obóz, mogą znajdować się szczątltl
iywcem spalonych, względnie zasyrzy u • Bystrzyckiej zn.ojd zie

16.

w nledz.

o log ii

I

Poszukiwanie szczqtków spo onych

żeromsk1ego 7~1'78.

pułapka"

niedzielę

dzony. Zwycięży robotnik i pracow
n ik. Wróg klasowy, będący spręży
ną obcych interesów również pracuje we dług pewnej metody: Pisze
o t ym H. M. w .,Głosie Ludu":
,J)zerzone są najgłupsze i najdziksze plotki i pogloski, na które
wielu d aje się nabierać. Znać w
tym clośw l adczona,, dobrze wyspecjal izowa ną rękę obcej agentury".
Autor podk r e ś la, że „obcym agentu
rom udało się wywołać panikę dla
tego, żeśmy te.i wrogiej działalności
szerzenia paniki nie przeciwdziałali
zcśmy uwaiall, że skoro jest dość
towarów i dość zapasów, to wszystko iest w porządku i nie ma się o
co troszczvć. To był nasz błąd. Ten
błąd tr zeba .naprawić. Skoro· wróg
klasow y i obce agentury usiłują nu
ata k o wa ć
na odcinku gospodarczym to trzeba atak ten odeprzeć,
a le ~oga rozgromić tak, żeby mu
się na dł ugo oaechc.iało próbować
panikierskich sztuczek".
P od tymi słowami podpisze si~
ka~dy, k to nie chce głodu, kto nie
chce w yzysku i drożyzny.
Stefa.n Gela.s.

I

Ruiny Pomni

z przewidzianej do rozprowadze- dlowa Przemysłu Elektrotechniczne
nia w arugim ' półroczu ilości 6,5 go rozpocznie w całym kraju sprzemiln. sztuk żarówek produkcji kra- daż wolnorynkową. Sklepy detaliczfilm dozwolony dla młodzieży.
llOBOTlllJJ< - Ul Kllli'ISklego 173!
jowej i przynajmniej 2 miln. z im- ne Centrali, domy towarowe oraz
„Przy!!ody Na•red ina" - ~dz. 16 .3-0 portu (głównie z Węgier oraz ze sklepy spółdzielcze, a w niektórych
18,30, 20 ,30 w niedz. 14,30.
Szwecji), w bieżącym, trzecim kwar wypadkach i sklepy prywatne, rozfilm ~ozwolony d la młodzieży.
tale zaopatrywali się przede wszy- i;ro:"adzą do końca roku 2.350 tys.
BOMI\ - ul R11~"wska 6• :
„Dl'Sgonwyck" - godz. 18, 20,30, w stkim odbiorcy państwowi (urzędy , zarowek.
niedzielę 15.30,
przemysł i td.), którzy do 15 p~źRów~eż z~lektryfik~w~~e. w~ie odla młodzieży niedozwolony.
dziernika otrzymają przyznane im trzyma3ą zwiększoną ilosc zarowek,
BEK ORD - ul.· R7enw<ka 2:
„Bolero" - godz. 18.30. 20,30, w nie· ilości - żarówek na drugie półrocze.
/a mianowicie 450_ tys. sztuk ;- wodzielę 16,30.
w tym też czasie, na pzątku bee 260 tys. w pierwszym połroczu .
film niedozwolony dla mlodzleiy.
czwartego kwartału, Ce~a HanITYI.OWY - ul Klllll<klel?o 123 :
PRZEDWIOSNIE -

s·pożywczych

w poszukiwaniu ukr tyc cirtyku ó

dzi i mętnych „wyjaśnień". Nikt w rego drzwi tworzyły coś w rodza ju
rewidowanych mieszkaniach nie u- wieszaka.
miał wyświetlić jasno, dlaczego cho
Prawie u w szystkich odwicdzowa dla prywatnych celów aż 50, czy nych przez n as wraz z ,.trójką " k on
70 kilo cukru, dziesiątki kilo tłusz- trolną k upców zetknęliśmy się z
CZU.
niezrozumiaJym , jak na dz;siejsze
Spośród
odwiedzonych kilkuset czasy gł odu m ieszkaniowego. zjamieszkań
i sklepów, magazynów, wiskiem. 3, lub 4 osoby zajmowały
komórek, garaży, strychów i piw- wytworne,
nic, co najmniej 80 procent były WIELOP OKOJOWE APARTAZAMASKOWANYMI MAGAZYNAMENTY,
MI PRODUKTÓW.
całe piętra domów mieszkalnych, w
W schowkach leżał cukier, znaj- których
p eł no
„ ~abin-::tó,v " , czy
dowały się towary tekstylne, ukry- „skł a dów".
Władze kwaterunkowe
wane na „lepszy czas", t. zn. na będą musiały zają ć się wszystkfrni
drożyznę.
tymi „arystokratami" spod ciemnej
Przy ul. Piotrkowskiej 125 w mie gwiazdy. którzy rozbiiają się w luszkaniu manufakturzysty ujawnia- ksusie wtedy, gdy robotnik bezskuno aż 45 kg. cukru. Właściciel skle- tecznie czeka na przydział ludzkiepu z obuwiem, Kazimierz Sumera go pomieszczenia .
(Piotrkowska 42) przechowywał u
Wracając do ostatniej a!~cji ,
n asiebie w domu worek cukru, ważą- leży podkreślić, że nie po raz piercy 90 kilo. W innym mieszkaniu wszy
właścicielki kawiarni „Sim", Marii DYWERSJA SP EKULANTÓW DOAlbińskiej
(Piorkowska 157), zaj- STAJE W ŁEB.
mującej na 4 osoby aż 5 wiellłfch
Ale paskarz, jak st u głowa h ydra.
pokoi znaleziono... .manufakurę, je- trudny jes do pokonania. Musi to
dwab. Towar ten ukryty był w za- trwać przez p<wien cuis. choć osta
maskowanym 6-tym po~oju, do któ teczny wynik tej batalii jest przes ą

godz. 18

16.30, 21,

·ów

ANOC"

Można śmiało powiedzieć, że

W .H LfJ/ilil LJ1 ll~
'l'EATB WOJSKA

CZA

I

~~~:~
h:~~~u pr:c1:~rt~~~
wojem hodowli krów i podnoszeniem

I

pomieszczenie

500

s.ude nłów

Łód zki

K omitet Domów Al•adf'- ~otowawcze do budowy gmachu
mickich rozporządza obecnie pięcio jprzy ul. Bystr zyckiej, który stanoma nieruch om ośc:am i. D·va domy, wić bę dzie część zaplanowaucgo
a mianowicie przy Al. Kościuszki ljuź „mir.steczka akademickieg-0". W
i przy ul. Próchnika. zamieszkują fgm:wllu t ym znajdzie się pomiesz•
studentki trzy natomiast, położone czenie dla 500 osób; ponadto dom
przy ulicach Ciesielskiej, J ar:-cza t zort"n·e wyposażony w czytelnię,
Ogrndowcj odtlan <l s ą do użytku a- świetlicę i opll.l:ln1e. Kolo ~machu
kademików. W dc<mach tych zn:ij- urządzo ne zostanie· boisko sportowe.
duje og ółe m pomieszczenie oirnło
•
•
•
1
700 osób, przy czym m'<:'~iC'czna 0 _
O )1'7~Y. loa:atorow nie .wystarcz~3ą
płata lokatora w zależności. od zaj- oczywi~ ci? na. pokrycie . ko~zt~~
mowanego przezeń p·'·oju waha się l trz".111a ma i;ueruchomoś~1. . o .
od 300 do 400 złotych.
Komitet Domow akadem1c~1ch me
.
·
mógJ::iy kontynuował: sweJ pracy,
Ilość poda ń o przyjęcie do domów 1 qd ·by nie st ała mie sięczna subwenakademick ic~ wynosi w tym roku !c~ a Min isterstwa Oświaty :'ysokoś150~ .. prz~kracza . w.ęc dwukrotnie c1 200 tys. zł. Na remonty 1 budowę
moz~1w?śc1 ~om1.tctu por;:iów _ak::i„ gmachu przy ul. Bystrzyckiej przydcrmck1ch, ktor y JCdna.;: liczy, ze w zn·1 0 spPc.i alne kredyty Ministerciqgu najb liższych miesięcy otwar- stwo Odbudowy. Wysokość kredyty zostanie now y dom akadem·c:-1 tów na rok 1948 wynosi 58 milioprzy ul. Zamenhofa . Jeśli zaś ch o- nów zł. Kos-..ty budowy domu przy
dzi o plsnow anie na d a l szą metę to ul. Bystrzyckiej obracać się będą w
na pocHrrcśleni e zl',.sługuj e fa •t, ii granica ch 100 mil.
wkrótce rozp o czną się roboty przy-o-

I

I

B

r owsk·1e10

I.

produkcji mleka w pow. skiernie.
wickim, ale nadto stwarzał liczne
za
prz_ed
sądem
trudności w zaopatrzeniu w mleko
i masło 20-tysięcznej rzeszy mieszRejonow y Sąd Wojskowy w Ło- pornych strzelając. S:..Viadkowie, któ
kańców tego miasta.
dzi na sesji w yjazdovvej w P iotrk a- rzy zostali 'na rozprawie przesluObeC'Ilie z inic;atywy oddziału wie rozpatry wa ł s p ra wę H enryka chani, odtworzyli całą grozę postę
łódzldego ~entrali . Mleczarski~j i Zycińskiego , Mi eczysława Jeża i 3-ch powania osk m żon.vch. Jeź Mieczyp~zy poparcm ~ydztał~ Apro_wiza- braci Okońskich: Edwa r da , H enry- sław i Okoński Roman postawieni
CJI Urzqdu W0Jewódzk1ego zamtere ka i Romana oskarźon "ch o udział
·k·1 ro_mcze
I · .. po l"t
·
" bąrl ź też o zostali
w stan oskarżenia, ponieważ
sowa. ne czynm
.1 Y.cz_ w bandzie rabunkoweJ·
·
ł
k
merwszy
przechowywał
u siebie
ne 1 spo eczne powiatu s termew1c- udzielanle pomocy przestępcom.
h roń przestępców, drugi zaś sprzekiego przystąpiły do zorganizowańia
.
..
Okręgowej Spółdzielni l\1leczarsko- _Od d_łuzszego ~zasu lu d~o T· po- ćał braciom pistolet.
Jajczarskiej w Skierniewicach. Od- wiatu piotr~ows~ i~go /!Tlę~i.ona byNa mricy wyrnlrn sądowego ży
było się już zebranie założycielskie ła napadami _5 zaJk 1 ra?usww, ldó- ciń~k i Henryk, Okoński Edward f
tej placówki na którym uchw1Jlono rych udało s ic: wreszc•e władzom Okoński Henryk skazani zostali na
statut, wybrano zarząd i radę nad- bezpieczeń stwa uch wyci ć. Bvli t o !·arę śmierci, utratę praw obywatel
zorczą oraz ustalono plan pracy na oskarżeni bra cia Okońscy i żvciń- skich i honor owych na zawsze oraz
najbliższy okres.
ski, którzy zawir-zali bandę rabun~ na przepadek całego m;enia na
Zarząd Miejski w Skierniewicach kową na po cząt k u l!H7 r. organizu- r zrcz Skarbu Państwa
M:ieczyslaw
przy~ielił d~a mle~zarni budynek jąc napady z bronią w ręku na spół Jeż na 10 lat wiezienia' utJIRtę praw
po . meczynne3 od kilku lat el~kt~o dzielnie i zamożniejszych rolników obywntelskieh i honor~wych na lat
1
wm: _któr~ w ten sposób zni;i.3dz1ej~fiary
swoje terroryzowali, znęcali 5 i prz1madek całe qo mienia, a
własc1we i celowe zastosowanie.
się nad nimi bi ją c do utraty przy- O końsld Roman na 5 lat wiezir•nia.
tomności, nie rzadko równie ż do o- :
(0)

odpowiedzieli

swe czyny

„

'\
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Zebranie deleg a tów
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Dziś

przemysłu

Konfekcyjnego

Zarząd
ników

Muz YczNEJ

.Lu TN•A•

__________P~lOTRll O\_V_:..8K...cc...A__:_Z4:.:3_ _ _ _ _ _ __ __

pracowników

i cod.7.iennie o godz. 19.15

·,,CNOTLIWA ZUZANNA

I

"

Z w. Zawodo\vego PracowK onfekcyjna Prżemysłu
Kom:czna. operetka w 8 aJ..-tach J. Gilbert.a.
O dzieżowego w Łodzi, zawiadamia,
Załęski
W roli . ,.ZUZANNY" występuje gośc-lnnie B EAT A ARTEM SKA
iż w niedzielę t. j. dn. 19.9 b. r. · o g.
ORKIESTRA.
oraz cały Z E S P O L - C H O R - B A L E T 9.30 w lokalu · świetlicy Ośrodka
Bilety wcuśniej do nabycia. ul. Piotrkowska 102, w Spółdzielni
K onfekcyjnego Nr 3 przy ul. Marsz.
Artystów Plastyków, e. od godziny 17 w loo.sle teatru.
l
·
d
db
31
N
.
J · St a l ma r
w n>erlz1elę kasa teatru czynna od e:odziny 11.
o ę zie się wa ne
zgromadzenie delegatów, mające nar•-----------~---...-~.;;...;;~;;,;...;;;.;;;..;,;;;,;;;;;,;;;;,;:...-;.;.._______
rierę zaczął Polak znacznie lepiej celu przeprow a dzenie wyborów do
(dokończenie ze str. 6)
nowych whldz Związkowych.
ZałęĘki zdobywał sobie stopniowo przygotowany.
TRAUGUTrA 1
Trzy lata trwała walka o wydosta
TEATR •SYREN A «
coraz to większy rozgłos i dostąpił
na:vet zaszczytu reprezentowania nie się na szczyty. Przez trzy lata
OSTATNIE DNI!
OSTATNIB DNI!
Chicago w tradycyjnym dorocznym Załęski ciężko wywalczał sobie praSTEMPLOWANIE NOWYCH LEGITYDZIS i codziennie o godz. 19.30 komedia p. t.:
meczu z Nowym Jorkiem o puchar wo do walki o tytuł. Na ogół zwyMACJI SZKOLNYCH.
Zlotych Rękawic. Było to w roku ciężał. Przegrał tylko kilka razy i
Dyrekcja Miejskich Zakładów Komuni1934 w sali Madison Square Garden. to na punkty. Jedyny nokaut w tym kacyjnych w Łodzi, podaje do wiadomoś
że na rok szkolny 1948/49 stempluje
ci,
w_ tej samej sali, w której po sied- okresie zadał mu Clark w pierwnowe legitymacje szko'ne, upoważ
z udziałem CAŁEGO "'ZESPOI.U .
n:1u latach Zał~sb zdobył po raz szej rundzie. Był to jednak przypad się
niające do korzystania z biletu ulgowego
kowy nokaut, który nie załamał ka- w cenie zł. 2.
pierwszy tytuł mistrza świata.
Ka:.sa czynna od godz.. 10 rano przez cały <W~eń. - T el. 272-70.
Stare legitymacje szkolne, ostemplowaNajpoważniejszy występ amator- riery Polaka.
W n.iedz'lelę dnia 18 b. m. dwa przedstawienia -0 godz. 16 .30 1 19.30
na II pótrocze 1947/48 tracą swą waż
Pod koniec tego okresu NBA u- '1.e
ski nie przyniósł jcćnak Polakowi
ność z dniem 31.10. 1948 :roku.
sukcesu. Przeciwnik był lepszym znawało za mistrza świata Al HoStemplowanie nowych legitymacji odtcchnicznie bokserem, przetrwał kry staka, Czecha z pochodzenia, znane- bywać się będzie zbiorowo w biurze Wydziału Ruchu M.Z.K. przy ul. Piotrkowt,vczny okres w pierwszej rundzie, go z zabójczych ciosów. Czech uwa- skiej 77, parter, począwszy od dnia 20
w którym prawa Załęskiego rzuciła żany był przez znawców za niezwy- września r .b.
: Kurs Księgowości przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego :
go na deski i w pozostałych dwu ciężonego boksera, a Jack Dempsey,
•
Pracowników Przemysłu W'łóldennicrego w Lodzi
rundach zapewnił sobie taką prze- były mistrz świata wagi ciężkiej po WSTRZYMANIE RUCHU KOŁOWEGO. •
- Łódz •
Grodzkie Sródm!ej5ko
Starostwo
wagę, że uzyskał werdykt. Załęski równywał go ze sławnym Polakiem !(Je
•
rmpoczyna
- Oddział Ruchu Drogowego - pop~zegrał na punkty, ale nie stracił Stanley Ketchellem (Keculem), któ- daje do wiadomości, że w związku z prze
:
H.urs H.sięqowoścl
ry pod koniec ubiegłego stulecia prowadzanym! robotami przy budowle
zaufania do własnych sił.
Po . powrocie do domu młody za- święcił niezapomniane triumfy na kolektora na ul. Gen. Swierczev.-<klego : Na Kursie tym wykładane będą: KSIĘGOWOSC, ARYTMETYKA :
został wstrzymany ruch kołowy na od:
clnku od ul. żeromsklego do ul. Inżynier· :
ł ąsIn· zd ecyd ował się ostatecznie na ringach amerykańskich.
HANDLOWA tORGAN. PRZEDSIĘB. i B IUROWOSCL
sklej na czas trwania robót.
Będąc w Nozawodową.
karierę
•
wykładowych.
godzin
800
obejmnje
Knrs
•
do
Objazd ulicami: Rembiel!ńsk!ego
Załęskiemu udało się wytargować
wym Jorku nasluchał się tysiączInformacji udzlela 'I zapisy przyjmuje S ekretariat Kursu co- •
•
nych opowiadań 0 majątkach do ja- 10 rundowe spotkanie z Al Hosta- ulicy Inżynierskiej .
KOMUNIKAT.
: dziennie od god7i.ny 16-20 - UJ!. żeromskiego N r 74n6, I p .,. p. 2. :
kich dochodzą zawodowcy i zachę- kiem, jednak nie o tytuł, lecz towaZarzad Wojewódzki Związku Uczestnleony tymi historyjkami poprosił o rzyskie.
Zbrojnej o Nleoodległo~ć
Czech dowiódł że ma cios potęż- ków Walk!
licencję;
i Demokrację w Łodzi powrndam1a, ze
.
.'
Ale d roga do sławy i pieniędzy ny, Jego lewy sierp posłał Załęskie - / wszyscy delegaci wybrani na Zjeźctzie
........................
nie była wcale łatwa. Takich mło- go na deski już w pierwszej rundzie Woj. w dniu 8.8. r.b. na z1azd Ogólno - ...................""...................................................................................... ........................ .................................
dzików jak on były setki a każdy i do gongu bombardował go bez Krajowy, który slę odbędzie w dn'u 25WELNIANlOOo Nr 6 '
ZA.KLADY
w '
się zgłn.lć
r.b. we Wrocławiu.
· d n ak z a- 'J!1
· · N'le d armo Je
zwlazku.
WoJew.
chc '.·a•1 być mistrzern s'wi·a'ta, kaz"dy wy t Ch niema.
Zarzadu winni
sekretarlacle
do
pobran'a
celem
49,
Piotrkowska
.
był pełen energii, a wielu dyspono- łęski pracował w stalowni. Zahar- ul.
"
POSZUKUJĄ:
walo wcale nie gorszymi ciosami. tował się tam i ciało jego jakby dn. 22 b.m. kart uczestnictwa orai' zniżek 'Kilka łatwych pierwszych sukcesów przeniknęło stalą. Był wytrzymały kolejov.:ych.
W następnych
przeszło bez echa, ale zaraz po tym do granic ludzkich.
O GŁ O SZENIB.
rundach wyrównał walkę, a pod ko
zaczęły się porażki.
P ERSON ALNEGO.
OSOBISTE D O
Rtat'O"fwo Grl"dz·kie Sródmiejsko-ł,órlz
Przez dwa lata Załęski walczył ze niec Hostak był dla. Polaka już tyl- k!e
- Oddział Samochodowy - zawiadaa
17
Nr
RZGOWSKA
ul.
LóD,
Załęski
treningowym.
workiem
ko
jedzmiennym szczęściem, zawsze
mia, że - na podstawie zarządzenia M1ni•tf'rstwa Komunikacji - Denartament
nak w małych salkach, zawsze z walkę wygrał na punkty,
'W.,....."'-................~
Zwycięstwo to upoważniło Polaka Samochodnwv - z dnia 18.8. 1948 roku nr.
w
przeciwnikami drugorzędnymi
X-3a-2-55/48 przewożenie wycleC7P\t
hierarchii bokserskiej. Wygrywał i do żądania walki o tytuł. Uzyskał ją samochodami
c l~arowym! w zasadzie
przegrywał, ale porażek było coraz i w 13 rundzie Hostak leżał zn okau- je~t niedopuszczalne.
W wyjątkowych przypadltach, za,luf'u- • - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
Wreszcie przegrana przez towany na deskach. Załęski nie był
więcej.
)ących na uwzględnienie , może być wyPRZEDSIĘBIORSTW O TECHNICZNE
k. o. z pewnym nowicjuszem znie- jednak mistrzem. świata . Była jesz- dAne zezwolen!e na przewóz wycieczkoBUD O W L AN E
INSTALACYJNO·
nowojorska,
Komisja
przecież
cze
ringu.
do
r:hęciła ostatecznie Polaka
wo - turystyczny pod warunkiem, że zgło
Wycofał się z walk i wrócił tam, która miała swoich mistrzów. Trze- szony· samochód bedzie p~zystosowany do
przewozu (il;óh, właś<"ic• 0 1 zaś samochokąd zaczął - do stalowni w Gary. ba się było dobrać i do n ich. Okazja clu orw'n!cn <;to,ownie d"l prz<'Pisów pnRok cały nie pokazał się Załęski taka nadarzyła się dopiero za rok. s'adl\ć dowód ubezo!eczeT'ja s'ę od odLóD:Z - nL PIOTRK OWSKA Nr ' l 54
Nowy Jork uważał za mistrza A - powJrdz'0.lnoścł za szkody powstałe PFY
""a ringu. Ale światła reflektorów,
wykonuje:
Załęskiego. Para ta pnPw0zle.
'-Uffi widowni, kwadrat otoczonego bramsa. NBA Łódź, ctn:a 17 ,.-rześnła 1948 roltn.
·nurami ringu ciągnęły Polaka z spotkała się wreszcie w Nowym J o r
GAZ
WODOCIĄGI OGRZEWANIE KANAl.lz,A.CJl Gt'fHl?. de
st~T"o~twó
unktop
zwycięzcą
został
Polak
i
ku
na
Sr6dmle}sko - Łódzkie.
chodził
KON STRUKCJE
1 l!eprzepartą siłą. Załęski
K O S Z TO R YSY PROJEKTY bezapelacyjnym -mist r zem
1·ażdą walkę zorganizowaną w Ga- wym,
ŻELAZNE .
OGŁOSZ ENIA DROB/\E
ry aż wreszcie zdecydował się na świata wagi średniej .
Było t o w roku 1941. w t ym cza powrót do czynnego . życia sportosie USA przystąpiły j uż d o w ojn y i
Le k ar ze
wego.
~
się na szczęście Załęski nie mógł pozostać głuchym
dostał
Załęski
pod dobrą opiekę. Zaopiekowało się na tą zawieruchę. Zaciągnął się w Dr m ed . SIENKO KSAWERY ~pecjall
chorób skórnych , pęcherza, weneryrz
dwu znanych menażerów w szeregi zbrojne i przez cztery lata sta
nim
nych, przyjmuje. Klllńsklego 132, w goChicago. Przestawili oni jego styl, walczył na wielu frontach jako ma- dzinach 13-14 I 16-i8. Tel. 205-55. -232
:wzmocnili kondycję, nauczyli bić rynarz floty wojennej USA. Na ring
OOKTOR R t: H'H F. R - specjallsta: weskutecznie i celnie. Swą drugą ka- powrócił dopiero w 1945 roku. (gw ). nPryrzne.
BRZYTWY. - NOżYCZKI. - MASZYNKI DO WLOSóW.
zahurzeniA
płc iowe
~kńmP.
Pol11rtn1owa io, Qruga - SIOdma Wlf't'tr,_ '
ł
NOŻYCE KRA WIECKIE. - NOżE INTROL I GATORSKIE
-781~
rem.
~
(gilotyny ) 1 t - p.

Antoni

Tony l ale

Ze stalowni na ring

»DOBRZE SKROJONY

FRAK«
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PRZEMYSŁU

PA~STWOWE

~
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KIEROWNIKA
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~

WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA
WYDZIAŁU

l ............" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "". ................................... . . . . . . . . . . . . . . '". . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iI'

»TECHNIKA«

1

I

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

I

tr zq'"q~

iI

I

I

I

Kupno i sorzedai

Zawiadomienie
J

SREBRO w kazdej postacl kupule M
Weiner 1 S-ka. Łódi, Piotrkowska 112. tel

\V roku ak.ademlc!il'im 1918 149 został uruchomiony przy wepół
utlz;ale Centi rJi Tck:styinej w Lcdzi w Odtlz~ale S. G. H. na trzecim i·bku studiów l•ienmc·!c handlu włókiennir.zego ' (wewnętrznego
~ i•agranicznego), który jest jedynym w Pol~-.ce ośrodlc.em szlcolen1a. w tej dz!.cdz:nie.11a szczebla altadem.ckim.

Program studiów na tym k:erunlm obejmuje obok wykładów
ogó1no - ekonomie-mych szereg wykładów specjailnych i ćwiczeń
z za.ltresu handlu w1ókiennfozego, prowadzonych prz.ez specjal;.stów.
W zwlązku z powy-L.szym Centrala Tekstylna podaje do wi1adomości że wszystkim słuchaczom 3 roku .. którzy zapi1Szą S:ę na
kier\lill<e·l~ handlu włók.i1einniczego, zapew.r:l''.ra się płatne praktyki
w Centrali Tekstylnej i podległych jej placówk!ach krajowych, jia•k
rów.ni'.eż zn.grarr:cą w ważnicj~xych ośrodkach obrotu a.Ttykułami
włókienn:czymi.

Absolwenci tego ki.erunku mogą liczyć na objęc·:e odpowied•
n'.ch stanowisk w Centrrul.i Tekstylnej.

'>ACllOCJlóD

sprzedania.

ciężarowy
Wiadomość

Niech pan sio.da, panie Józiu.

· się

Z aa u bi o n@

....

do.lc'umentv

ZAGUBIONO kartę RKU ce. Kołaczek Marian.
ZAGUBIONO
Łódź,

romsk1'•go

Skierniewi-876

kartę rejestracyjną

palcówkę,

Gamus

23.

N r 103.

uL

...„ „...„
1·---•R•E•D--A•G•U--J•F.•.----Z•E•S--P•O•t..

!!ości.
pianotwórcze kupimy w każdej
centrala Sprzętu Pożarn•czego Sp. z o.o
-8G9
ł,ódź, Roosevelta 5, tel. 276-19.

RED. N ACZ.

przyjmuje od ro dzlny IZ do 13.

SEKR. RED.

od god'Ziny 10 do 11.

WYDAWCA:

RKU Ze-

Władysław,

-ll77

ZAGUBIONO książkę od konia, kary,
gwiazdka na czole. Kaczmarski Józef
-879
Skierniewice ul. Zadębti; 4i-a.

......„ ..._._.........._._._._._.

Spółdzielnia

Wyda w n icza „WIEDZA„.

1

ZAGUBIONO legitymację Dyrekcji Pań
stwowego Monopolu Spirytusowego z dn.
2.1. 1948 r. nr. 1512, na nazwisko Zofii
Wajs - rachmlstrza Zakładów P.M.S. w
-878
ŁOdz!.

..Panie i panowie , jeżeli chcecie
dCtbrze za b ltwić dzisiejszego wie-

czoru~'

LóD:Z -

marki G.llf.C. do
Sienkiewicza it.

~SAPONINĘ, LUKRECJĘ I lnne~ś~dkl

REKLAM~\

BEZCZELNOśC

-

-867

120-66.

I
Szli#ierni a lffechaniczna
I
KJLI1~·SKIEGO
!I..............................................................
"'................................." ............""'................................................." ........................

1

N ASZE TELEFONY:
Administracji 136-91, t51·9ł
Centrala telefoniczna Redakcji
Ekspozytura,
130-48
Redaktor Nacz.e l ny
136- 9\, 't5'7 · H
Kolportaio
;ekretarz Redakcji
144- 111
't56·S7, Z22-2:.
Ozłał Oe-toszeb
Dyrektor
t6I-9J
EkllpedycJs
l\dministracy Jny

U6 91

Rozdzłelnla

NAMIĘTNOSO

REALIZM

- l\fogłabym tak z tobą zostać
wiecznie.
- Ja też. Trzeba b~1 .iednak pomy~
śleć o zapasach żywności.

!1Z·lll

- Może
podwiązki

Jeszcze jedn ą p art yjk e o
c;d skarpetek?„,

--~--~~~~~~-~~~~ ~--~-~~~---~~--~----~- ·-----------~---~--~~----~-~~-~~~~~--~~~~~-----

ł:ted::'·.

„-

f.odż

fl8 A<lmini~tracja - Lodź. P10lrkow~ka 70 RPdakcj a hnnnru1e tylko ertv kuły zamow1une 1 rękopisów 01e Z'l!.Ta<'a sie Warunki orPn1
rat y:
zł 120. z odbiorem w Admin.~trac1l-zt 100, prenumerata zbi1Jrow a Lod 20 e~z.) u. IQ
duslaWt1 do dumu - zł. 150, z dostawą przez PL·czt, Druka rnia Nr ( S póldzie bl Wydaw niczej „Czytelnik'', Łćcli, Zwlrld 2.
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