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Zjednoczenie Partii Robotniczych
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Robotnicy całej Polski
uczcza

demasku;e raport

Komżsii Bałkańskie.i

wojska cudzoziemskie z 6re c~

•

zaleca Zgromadzeniu Generalnemu delegacia radziecka

Na apel górników z kopalni „Zabne-Wschód", by nowymi sukces~
ml produkcyjnymi
uczcić 'IA'.ielk1e
święto polskiego ruchu robotmczeg.~
- Kongres Zjednoczeniowy Parta
Robotnicz'ych - odpowiadają robotntcy zakładów pracy, rozsianych po
całym kraju.
,Pafawag" we Wrocławiu, najwięk
sz~ w Polsce huta ,Pokój" w Bytamiu Państwowa w'ytwóronia Związ
kóv; Azotowych w Chorzowie, „Ka.
bel" w Krakowie, kopalnia „Gen.
Zawadzki" w Dabrowie Górniczej i
wiele wiele innych zakładów pracy
podjęło wezwanie.

Pierwsze echa oświadczenia
generaliss;musa Stalina
PARYŻ (PAP}. Opinia generalissimusa Stalina o problemie berliń
skim zajęła czołowe miejsce w całej
prasie światowej i jest przedmiotem
ogromnt?go zainteresowania.
Rzecznik Foreign Office, a wraz z
nim większość pism brytyjskich,
usiłują osłabić wrażenie, jakie wywołały słowa Stalina o świadomej
działalności kół kierowniczych, zmierzających do rozpętania nowej wojny, i o nieuchronnym fiasku, które
czeka podżegaczy wojennych.
W zachodnich kołach rządawycll
nie ukrywa się zmieszania, wywoła
nego oświadczeniem generalissimusa
Stalina, który jasno wskazał, kto

PARYŻ (PAP). Na czwartkowym
posiedzeniu komisji politycznej JESZCZE POŻYTECZNIEJSI OD Wręcz prezciwnie walka ta jest WY
ONZ podczas dyskusji nad sprawą Grecji, zabrał głos szef delegacji ra- SZCZERYCH KRETYNOW.
nikiem dążeń kapitalizmu ame>ydziecldeJ wiceminister spraw zagra nicznych, Wyszyński, wygłaszając
Omawiając dalej „ustalone" przez kańskiego do podbicia świata.
dłużs7.ą mowę. Od pierwszej do ost atnieJ chwili mowa ta trzymała w komisję
wypadki min. Wyszyński
Od początku wojny w Grecji usinapięciu cale audytorium.
obdarza je mianem „steku bzdur", łowano przedstawić ją jako walkę
Od początku obecnej sesji - po- Zgromadzenie Generalne, nie miała jak np. ma to miejsce z wypadkiem garstki skrajnych działaczy z luwiedział wiceminister Wyszy6ski - prowadzić śledztwa, ale miała słu znalezienia na drodze, prowadzącej dem. Prawda jest całkowicie oddo Albanii - opakowania od cze- mienna, WYZWOLEŃCZY RUCH
delegacja radziecka wskazywała, że
raport Komisji Bałkańskiej nie po- żyć jako mediaoor i czynnik uspaka kolady. Dało t,o asumpt obserwato- GRECJI JEST RUCHEM NARODO· ·
b
jający.
rom do twierdzenia, że partyzanci WYM.
W'lillen ył się naleźć na porządku
W dals.J.ciągu wiceminister
greccy otrzymali POMOC WOJSKO
Dulles i Me Neil - podkreśla de
dziennym Zgromadzenia Generalne.c.:r 111
go, ponieważ stworzenie Komisji Wyszyński polemizuje z delegatem WĄ OD RZĄDU ALBAŃSKIEGO legat radziecki nie potrafią odpoBałkańskiej stanowiło bezpośrednie brytyjskim Me Neilem i amerykań W FORMIE CZEKOLADY.
wiedzieć na proste pytanie, dlaczeCzy nie jest to godne pióra saty- go to „garstka rebeliantów" - jak
pogwałcenie Karty Narodów Zjed- skirn - Dullesem, zarzu~jąc im
noczonych i ingerencję w sprawy brak powagi w opublikowanych ra- ryka - zapytuje min. Wyszyński się wyra7.ają trzyma od trzech
portach, opartych na zeznaniach 700 cytując jeszcze i inne zaobserwowa lat w szachu regularną armię wye- pono~l odpowiedzialność za sYtuację
wewnętrzne suwerennych państw.
świadków zachowujących anonimo- ne przez komisję „wypadki" i kwipowaną w najbardziej nowo- w Berlinie.
Ponieważ jednak sprawa ta zna- wość (oznaczonych numerami).
stwierdzając, że większ.ość „świad- czesny sprzęt.
lazła się na porządku dziennym, trze
Swiadków, których sprawozdawcy k6w" - to śwfadkowie pośredni, oRezolucja rządów Chin, Stanów
milczały
ba obecnie dokonać przeglądu dzia- określają kolejno jako: „bardzo głu powiadający historie, zasłyszane od Zjednoczonych, Francji i Wielkiej '
ła.lnośct owej „Komisji Specjalnej". pi", „idiota i trochę pijany'', dość innych.
we
Francii
·
Brytanii - 'konkl1:1duje wicemin.
Komisja Specjalna ONZ na Bałka głupi" itp.
TEGO RODZAJU SWIADKÓW Wyszyński - nie przynosi żadnego
rozgłośnie
nach nic wykonała żadnego z zadań
Tym niemniej pszczególne grupy NIE DOPUSCIŁBY ŻADEN SĄD <rozwiązania. Delegacja radziecka nie
powierzonych jej przez Zgromadze- ·obserwatorów nie znalazły żadnej BRYTYJSKI - oświadcza min. Wy- zaniedba wysiłków, by komisja poPARYŻ (PAP). Pracownicy tenie Gen.; rzekomo jedną z przyczyn racji, aby nie wierzyć temu, co o- szyński.
lityczna rezolucję tę odrzuciła, po- chniczni radia francuskiego przytego jest fakt, iż trzej sąsiedzi pół- powiadali owi świadkowie.
- UWAGI K01'1ISJI SPECJAL- nieważ uchwalenie takiego tekstu stąpili wczoraj w godzinach 19 do
nocni Grecji odmówili współpracy z
Można by niemal sądzie mówi NEJ DLA BAŁKANOW PRZYPOMI byłf>bY hańbą.
21 do strajku ostrzegawczego.
Komisją Specjalną.
Wyszyński że fm świadek jest NAJĄ ŚMIETNIK i tam powinny
Delegacja radziecka zaproponuje
Pracownicy ci ti-Omagają się
Delegacja australijska stwierdzi- głupszy, łym wydaje się bardziej sic znaleźć. W uwagach tych regułą następujące zalecenia dla Zgromapodwyżki płac.
ła w swym raporcie, że Komisja )wiarygodny' w oczach obserwatorów. jeŚt absurdalność.
dzenia Generalnego:
Specjalna usiłowała pracować tak,
Inni. !;wiadkowie to zdrajcy, człon
Rozgłośnie francuskie były nieMusimy wyrazić zdziwienie, że
Rrząd grecki
powinien podjąć
jak gdyby była komisją Rady Bez- kowie grupy Petkowa, którzy ucie- cztery mocarstwa: Stany Zjednoczoodpowiednie kroki w celu znie- czynne przez 2 godziny.
pieczeństwa. Tego rodzaju postępo- k1i z Bułgarii.
ne, Wielka Brytania, Francja i Chi- sienla dyskryminacji wobec obywawanie było chybione, ponieważ KoOT().ż ZDRA.TCY oświadcza ny złożyły naszej komisji propozy- teli greckich pochodzenia macedoń
tt>Jsja Specjalna stworzona przez z ironią mówca - MOGĄ BYC cję, opartą na tego rodzaju doku- skiego i albańskiego.
interweniuje w sprawie
mentach, tak niewiarygodnych i tak
Rząd Albanii, Bulgarii i Jugohaniebnych.
sławii z, jednej strony, i Grecji
9 górników polskich
Dulles - mówi dalej Wyszyński :i: drugiej powinny przywrócić lub
PARYŻ
(PAP). Konsul RP w
- powiedział, że walka w Grecji zawrzeć umowy graniczne.
stanowi tylko część usiłowań komuNależy wycofać z Grecji wszel- Lille,
Kuśniewicz, interweniował
nizmu radzieckiego. zmierzających
ltie wojska cudzoziemskie J cupodprefekta Subraz w sprawie
do podbicia świata 'l'a !);iedorzecz- u4azien:iski personel. woj$o}YY,
wgstflpiepię
~Ul1l;V:ch .osmtnio' .przez sąd w·
na bajeczka n!e i·na ilic -.; śp lnego z
Komisję Specjalną dla Bałka- Valenciennes 9 górników polskich,
LONDYN (PAP). Podcz.i debaty I młeckicb.
walką,
jaka slę toczy w Grecji.
uów należy rozwiązać.
·
którzy zostali przewiezieni do
parlamentarnej nad mo~ą trono- \ ~daniem Churc~la władze brytyj
więzienia w Laon, domagając się
wą kr61a, zabrał głos Jako przy- skie „zbyt okrutnie" postępuj!\ z ge
ich zwolnienia.
wódca opozycji Winston Churchill. nerałami hitlerowskimi.
Podprefekt oświadczył, że podPrzemówienie jego nacechowane
Churchill ma za złe rządowi brystawą skazania górników był zeposła
było żywym współczuciem i sym- tyjskiemu zbyt słabe - jego zdaszłoroczny dekret ministra spraw
patią dla Niemców. Churchill o- niem - montowanie bloku zachodWASZYNGTON (SAP). Poseł radziecki w Stanach Żjednoczo wewnętrznych Mocha, w sprawie
świadczył, że Wielka Brytania „nie niego. co się tyczy poSUnięć wew- nycl~ ~anius:zk~ zwrócił si~. do rządu USA z żądaniem ujawnienia strajków. .
powinna przeciwdzialać dążeniom m~trznych rządu Partii Pracy, ~e ~1kow taJneJ konferenCJl wojskowej, jaka o~tatnio miała miejsce
Dziś odbędą się zebrania aktydo darowania win Niemcom" i .
'In
.
między generałem Mac Arthurem a czołowymi przedstawicielami
.
_Y
• • ze szczego ą krytyką Churchilla spot- sztabu amerykańskiego w amerykańskiej kwaterze głównej w To- wu PPS z udziałem przedstawinalezy. zapomniec o_ wszystkich kala si~ zapowiedź dyskusji nad na- kio.
cieli z Wojewódzkiego Komitetu:
zbrodniach J okruclenstwach nie- cjonalizacją przemysłu stalowego.
Według posiadanych wiadomości, na tej konferencji dowódców Komitetu:
amerykańskich i na Pacyfiku i na Dalekim Wschodzie zastanawia„Elektrownia" godz. 14, Sołtan
no się nad ewentualnym wzmocnieniem wojsk okupacyjnych Japo- i Miszczyński; „N. Złotno" godz.
nii i rozbudowaniem dawnej japońskiej bazy morskiej Yokosuta 18, Bugajski; „Chojny Południe''
godz. 18, Najder i Weksler.
w nowoczesną bazę wojskową ..
Poseł radziecki stwierdza, że tego rotlzaju projekty, będące zaJutro o go«iJ:z. 10:
grożeniem strategicznym, przez USA, są w sprzeczności z układem
Dz. Barlickiego godz. 10, Du~
w Kairze i Poczdamie jak również z postanowieniami komisji do niak i Jaszczurski; Radomsko godz.
spraw Dalekiego Wschodu.
10, Stawiński i Głowacki.
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2 godziny

radiowe

1

Konsul RP w Lille

2

Znowu proniemieckie·

3

.Churchilla

I Baza woiskowa USA w Japonii?
Protest

Wywiad, udzielony „Prawdzie" przez Generalissimusa Stalina,
ujawnia fakty, związane z t7w. sprawą Berlina. Pełne przejrzystości sformułowania jednoznacznie wskazują, kto ponosi odpowiedzialność za politykę agresji, kto celowo rozbija wszelkie możliwoś
ci poozumienia. Dwukrotnie - jak stwierdza Generalissimus Stalin - osiągnięto juź porozumienie w sprawie sytuacji w Berlinie,
a .mimo to politycy państw imperialistycznych zrywają oficjalne
i nieoficjalne umowy, aby z kolei przekazać wspomnianą sprawę
Radzie Bezpieczeństwa.
Wywiad ujawnia bezsporny fakt, że inspiratorzy agresji nie
eh~ porozumienia, że czynią wszystko, aby dowieść, że współpra
ca ~ Związkiem Radzieckim jest niemożliwa. Postępowanie tego
rodzaju iest jednocześnie próbą przekonywania narodów o konietmo.ści rozpętania nowej wojny.
Jakimi słowami 1·_ _..._..........,.._______ odpowiada Gene-

li'ALHA
O POH. OJ

na te groźby? Od
nie, z głębokim
przeświadczeniem, że „tego
rodzaju postępowiµtle imperialistów może skończyć się jedynie haniebnym fiaskiem podżegaczy do nowej wojny". W słowach tych
kryje się głęboka wiara w masy pracujące całego świata, w zdrowy instynkt narodów, które tak niedawno jeszcze przeżywały
okropności wojny. Tę wiarę - jak stwierdził prezydent Bierut na
sesji Sejmu - próbują podżegacze wojenni celowo podrywać,' szerząc psychozę lęku, groźby i niepewności jutra. I dlatego konieczna
jest walka z tą zatrutą bronią imperializmu. Podejmuje ją polska.
klasa robotnicza, przygotowując jedność organizacyjną swych szeregów, podejmują ją masy pracujące w mieście i na wsi, zwielokrotniając swój wysiłek przy odbudowie kraju. Z dnia na dzień
rośnie nasze poczucie siły, ponieważ obraliśmy słuszną drogę przebudowy ustroju, ponieważ powiązaliśmy nasze losy ze Związkiem
Radzieckim - ostoją ~okoju i bezpieczt}ństw~
świecie.
ralissimus Stalin
powia.cla spokoj-

radzieckiego w Waszyngtonie

PZPB
Nr
16
w
lodzi
podejmuje
wezwanie
dla
uczczenia Kongresu Ziednoczeniowego Partii Robotniczych

Idzi
pomimo
ko wYk(mania rocznego

zobowiązania.

1-Ma.jowe. radeść - t•adość polskiej klasy roplanu pro- botniczcj, łttóra widzi w zjed.noorze.
dukcyjnego do dnia 1 listopada. ro_ niu Partii zwycięstwo najlepszych
ku 1948 wyko.naliśmy go już 28 paź. synów proletariatu pi>lsklego.
d:Mernika 1948 r. o godz. 14 dając Aby nasza. radaść pozostała pełną,
737.952 kg nici co równa się '71.500.000 zobo.wiązujemy się do dnia Kongresu
szpulek 200 m - podejmujemy rzu_ wykonać ponad pia.n 90.000 kg nici,
ca.ne wezwanie Gcirników Zabrze- co stanawi S.200,000 szpulek 200 m,
Wschód, Załogi PZPB Nr 3 w ŁOOzi a do kcńca 1948 r. 14.700.000 szpulek
i Pabianic.
200 m ponad plan.
Za.lega PZPB Nr 16 posiada boga.tą
Wzywamy włókniarzy, kolejarzy,
trl;Ulycję
pracy w Polsce Ludowej, metalowców, spzy~ywców, odzleżow.
poprzez szeroko rozwiniętą wielowar ców rclników. wszystkich ludzi prasztatowG!ić, współzawodnictwo pracy cy w Polsce do uczczenia Kongresu
i walkę o jakość produkcji, dokła_ Zjednoczeniowego Partii Robotni.
dając taką pracą swoją cegiełkę do czych - do wykonania rocznych pia.
cdbudcwy zniszczonej Ojczyzny,
nów proclukcyjnych pned terminem.
Oświadczamy Braciom Górnilmm,
Robotnicy i pracownicy PZPB
Za.fo!lzt> PZPB Nr 3 i Załodze Pa. Nr 16 w J,cdzi uchwalając swoje z.o.
bianic, że my czerwona brać „Niclar- binvi;:.zania, st'lloiordz:tją, że osiągnię_
ni" cząstka chlubnie zapisanego Wi ciami rołcj polskiej klasy pracującej,
dzewa w historii robotniczej Łodzi, nie tylko pc:1niesiemy naszą stopę
nic pozoota.nłemy w tyle i uczcimy życiową, 21.Ie dodamy bodżca masom
Jtongres Zjednoczenia wzmożoną pra. pracującym Grecji, Włoch, Hiszpanii,
cą. Pracą,
która w da.wniejszym Francji, do walki, w celu zrzucenia
uskcju kapitalistycznym nie da.wa. kajdan niewol.i kapitalistycznej, a po
ła polskiemu rcbntnikowi zadowole- przez międzynarodową
solidarność
nia, llziś Jako współgospodarz<mi rcbatniC'Lą z prrodującym Jej przed.
kraju tJObudza go do nowych osiąg_ stawfoiclem Związkiem Radzieckim
nlęć i ncwYch zwycięstw.
- zbudujemy Palskę Szczęścia i Dozakończono tę naprawdę żywiołową
Za.foga PZPB Nr 16 w przededniu/ brobytu Ludzi Pracy, Polskę Socja.IL
manifestację, Tekst rc-1.olucji poda- zbliżającego się Kongreu Zjednooze. sty~?..
jemy poniżej:
niowego obu Partii Robotniczych,
Niech :i.yje Zjednnewna. ·Partia Pol.
!Hy pracownicy t>zPB Nr 16 w Ło- pragnie wyrazić swoj'ł największą skie;j Iil.a.sy RobotniC'Lejl .
(p) PZPB Nr 16

znana naszemu
miasLu „Niciarka", prze:i:ywała wczo.
raj swój wielki dzień. W obszernej
świeitli.cy przybyli licznie robotnicy
zameldowali uroczyście o wspaniałym sukcesie, jaki stał się ich udziałem. Sukcesem tym jest przedterminowe wykonanie planu rocznego.
Jednocześnie cała załoga
PZPB
Nr 16 uroczyście i jednomyślnie zobowiązała się, w przededniu zjednoczenia partii robotniczych, zwięk.
szyć swój wysiłek, osiągnąć jeszc~e
lepszc wyniki produkcyjne. godnie
odpowieC.zieć na wezwanie górników
śląskich oraz
włókniarzy z PZPB
m· 3 i z Pabianic.
Przemawiali sekretarze Komitetów
Fabrycznych obu bratnich Partii,
przedstawiciele Rady
Zakładowej ,
przodownicy pracy, o~·az wielu jeszcze robotników i robotnic z pośród
załogi fabrycznej. Wszyscy oni ape.
lując do mas pracujących o zdwojenie wysiłku w obliczu ogranicznej
jedności robotniczej z2deklarowali w
imieniu załogi „Niciarki" wyprodukowanie 90 tys. kg nici ponad plan.
Uchwaleniem rezolucji oraz odśpiewaniem hymnów
robotniczych
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Druzgocące.zwycięstwa chińskiej armii

ludowej Ogólnokrajowa odprawa
aUywu

przysparzajq trosk opiekun·om Czang;Kai-Szeka
NANKIN (SAP). Jak doposi chiń
ska radiostacja demokratyczna w i:e
jonie Tahuszan oddziały armil demo
kratycznej osaczyły i druzgocącym
atakiem rozbiły całkowicie 5 armil
. kuomintangowskich pod dowództwem generała Liao Yiao.

W liczbie jeńców znajduje się 6
dowódców dywizji nacjonalistycznych.
Zwycięskie operacje wojsk demokratycznych zostały ukończ.one w
czwartek rano. Pole bitwy usłane
jest amerykańskim materiałem woautal'IŃ
jennym, artylerią ciężką,
pancernymi i innym sprzętem wojen.nym.
W boju w okolicach Tahuszan, po
każdej Jtronłe przyJmowalo udział
400.000 żołnierzy, Radiostacja demo3 WJ03 8ZCJ pFOSZ U
Nasroclę kratyczna donosi również, że w reSZTOKHOLM (PAP). Nobla w dziedzinie medycyny otrzy zultacie zwycięstw armii demokramal dr Paul Moeller w Bazylei za. tycznej w rejonach Czinczou, Czanwy;u-ycle owadobójczych właściwo- j czun i Tahuszan tra.ty wojsk lmomintangowskicb w Mandżurii w cią
ścl DDT.

dl

Koła
twierdzą,

k DDT

Wzrasta akcja
PARYŻ

Według

OBŁAWA

in1'C'l'Illatji
Francji wojszyby kopalniane, celem zmuszenia górników do
preay.
(SAP).

.rządowych północnej
sko i policja obsadziły

NA CUDZOZmMCOW

TULUZA (SAP). - Wczoraj rano
policja Tuluzy dokonała wielkiej
mieszkających w tym
obławy na
państw obcych.
mieście obywateli
Jednocześnie jednak na zarządze. Dokonano szeregu aresztowań, zwłanie CGT rozpoczął się strajk robot- szcza wśród obywateli hiszpańskich,
ników portowych . wyładowujących u których znaleziono rzekomo ulotki
ze statków węgiel importowany i propagandowe oraz broń.
Ministerstwa
danych
Według
i kolejar~y na liniach z portów y;
głąb kraJU. Oz.nacza to, ze syil;aCJa Spraw We\vnętrznych policja areszwe Francji jest w dalszym ciągu po_ J townła 626 górników od chwili wy_
, buchu strajku. ·
wawie naprężQ!la.

Kontrola obrotu

1

w

napięta

W TULUZIE

I

j

Nankinie
że zbliża się czas kiedy
Stany Zjednoczone będą zmuszone
dalszym ud7Jelamiędzy
wybrać
niem finansowej i wojskowej pomocy rządowi Czang-Kai-Szeka lub
całkowitym wycofaniem się z Chin.
Nie przyznając że położenie wojsk
Czang-Kai-Szeka w walce z wojska
mi ludowymi jest beznadziejne, te
same tródła stwlerd~ają, że obecnie
kałda interwencja wojskowa staje
się niemal bezprzedmiotowa.
Wraz z działaniami wojennymi
wymierzonymi przeciwko obecnemu
rządowi wzrastają oznaki gospodarzagraniczne

solidarnościowa ·we Fran~ji

.sytuacJa . . straJkowa nadal

przewozu

I

mt~so

zadecydu\e o oponowaniu rynku

w

s~6JdzielCHI?
siedzibie

Według oficjalnych danych koleje
francuSkie mają zapas węgla jedynie
na 21 dni, elektrownie na 26 dni a
gazownie na 30 dni.
PARYŻ (PAP). - Solidarnościowa
akcja francuskich mas ludowych ma
jąca na celu niesienie pomocy strajkującym przybiera formy zarówno
pomocy materialnej jak i moralnej.
zostały
Poważne sumy pieniężne
przekazane przez kupców paryskich
oraz profesorów i uczniów College
de France. Prof. Jolliot-Curie PTZYjął na eza,, trwania strajku dwoje
dzieci górników.
Ogól!11a suma z.ebrana na rzecz
strajkujących

przekroczyła

już
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milionów franków.
Chłopi z Landes postanowili przyjąć kHkaset dzieci strajkujących.
REPRESJE GODNE HITLERA
PARYŻ (PAP). - Federacja Zw.
Zaw. Górników francuskich opublf_
kowała komunikat stwierdzający, że
górnicy nie przystąpili i nie przystą
pią do pracy w kopalniach okupowanych przez policję.
Federacja nap!ętn<>wała akcję re,,metod hitlerowpresyjną godną
skich" oraz bezpraWllle aresztowania
straj!kujących ,którzy są torturowani jak za czasów istnienia gestapo".
Komunikat podkreśla na zakoń.
czenię nJez_łomną wolę górników prowadzenla strajku do zupełnego zwy.

PPS

Centr.

Spoż. „Społem" odbędzie się

Sp.

ogól-

nokrajowa otlprawa aktywu spół

gu miesiąca października wyniosły czej depresji. Nic, zdani12m kół za- dzielczego. PPS.
S00.000 ludzi.
Na odprawie teJ',
granicznych, nie zostało doprc>"„a-

Nagro da N0 bia ·
I

Dziś

zgodnie z

„

11
dzone do końca na froncie politycznym - gdyż wciąż stoi temu na chwałami Rady •Naczelnej PPS,
przeprowadzona zostanie analiza
przeszkodzie wojna domowa.
Koła zbliżone do amerykańskiej dotychczasowej działalności spół
ambasady odmawiają wszelkiej dy- dzielców, członków PPS.
• •
'ł •
•
f
skusji flll temat stosunków w ChiRe erat o rol! spo.dz1!"kzosc1 w
nach. Widocznym jest, że każdy sukces wojsk ludowych przynosi nowe Polsce LudoweJ wygłosi sekretarz
amerykańskim opiekunom!CKW PPS tow. F. Baranowski.
troski
Czang-Kai-Szeka.

I

w30

rocznicę

powstania

Kom.somoł odznaczony orderem Lenino

MOSKWA (PAP). CK WKP {b) 1 Codziennie napływają do kiel"}\V•
Komsomołu l~czne depesze
wystosował do wszechzwiązkow~go nictwa
Komunistyeznego Związku Młodzie- gratulacyjne z zagranicy. Nadesua
ży im. Lenina gratulację, w której m. in. depesza z życzeniami od seżyczy m. in.: nowych sukcesów w kretarza generalnego CK PPR BoszlachetnYm dziele wychowania mło lesława Bieruta.
Gratulacje przesyłają organi7.a.tje
dzieży i wyraża przekonanie, ±e bę
dzie on w dalszym ciągu chlubnie młodzieży demokratycznej Polski,
wypełniał swój obowiązek wobec oj Czechosłowacji, SZ\vajcarii, Norweczyzny oraz dołączy Jłowc pełne gii, Austrii, Chln, Bułgarii, Finlanchwały karty do dz.lejów komuni- dll, Francji!, Węgier, Albanii, Rumu
nii itd.
stycznego ruchu młotlzicży.
MOSKWA (PAP). - 28 patdzierPrezydium Rady Najwytszej ZSRR
odznaczyło Komunistyczny Związek nika przybyła do Moskwy na uro..
l\llodoiiciy, w uznaniu jego za.sług czystości 30-lecia Komsomołu delew obronie Związku Radzieckiego, w gacja ZMP.
Delegacja wzięła udział w \ll"OC!ZYwycbowyWa.niu młodzieży i na polu·
budownictwa socjalłstycznego orde- stej akademii z okazji jubileuszu
J Komsomoh1.
rt>m Lenina.

Rezolucje ·krajo ego akty.wu
Zw. Zow. Robotników i Prac. Rołnych .

Obradujący w Poznaniu krajowy
aktyw Związku Zaw. Robotników i

ofiar faszystowskiej dyktatury Fran
co.

uchwalił
Rolnych
trzy rezolucje.
W pierwszej zebrani witają u~
chwały sierpniowego plenum KC
PPR, solidaryzując się z nimi.
NOWY JORK (PAP). Agencja ReW drugiej przesyłają walczącym
górn!kom francuskim braterskie .ży- utera donosi, że w mieście Arequipa
czenia zwycięstwa w walce o chleb
i pokój, plenum postanQ;,JJiło prze- w Peru wybuchła rewolta, na czele
kazać dla poparcia walczących sumę której stanął gen. Manuel Odria.
Prezydent republiki peruwia"(tskiej
1.500.000 zł.
Jak wyjaśnił na !_tonferen.cjl praso-1 nis1racji ogólnej, milicję oraz biuro
.
.
W ostatniej z przyjętych rezoluwej w Warszawie, w dmu 29 b~. ochrony i kontroli rynku Centrali
cji plenum zwraca się z apelem do Bustamente Rivero wygłosił przeko~isarz rządo':'Y do spraw orgaw- Mięsnei - przyczyni się w szybkim
Swiatowej Federacji Związków ~a- mówienie radiowe, wzywając garni":'
zac3l gospodarki mięsnej, dyr. H. tempie do wyellminowania z rynku
wodowych o podjęcie na terenie I zon miasta Arequipa do złożenia bro
Grzegorzewski, wprowadze~ie w ŻY- osób bezprawnie handlujących.
clęstwa .
ONZ zdecydowanej akcji w obronie J ni i poddania się rozkawm rza.du.
cie nowych zasad spowoduJe, że na
rynku skupu bydła i nierogaci:z..~yl-"""'"""'..............................................,....,....,....,.,......,...,....,_• ....,....,...,.,.......,....,....,....,.......,.....,.........,............,,..,......,"""'w~~.,,.,,...............................,.....,_...,........,.....,_,,"""'....,"""""""'"""...
pozostaną okręgowe spółdzielnie zby
tu zwierząt rzeźnych, koncesjonowa.
ne przedsiębiorstwa prywatne w licz
ble ok. 300, rzeżnicy, uprawnieni do
skupu w promieniu do 10 km oo
miejsca położenia warsztatu pracy
oraz placówki C~ntrali Mięsnej, któ.
re w miarę pomądkowanla rynku
skupem.
się
1.8jmować
przestaną
Przedsiębiorstwa, które konceejł nit
Trzy i pół lat budownictwa !udo- c:;;y bydło z dostaw UNRRA, to nie podjęcia zaostrzonej walki klasowej robotniczych w ogóle. W tych kon•
nie mtlJą pra.wa skn.
otnymały wo-demo~ratycznego nie przekonały docierały one często do biednych, po z kułactwem i bały się podjęcia tej kretnych akcjach chłopstwo winno
pu po 1 listopada. br.
pełni pracującego chłop- trzebujqcych chłopów, lecz do chło- walki. W -rezultacie, po przezwycię- zrozumieć swoją nową kierowniczą
Dopuszczono do skupu te prywat jeszcze
ne pnedsłębiorstwa koncesjonowane, stwa w Polsce o jego nowej roli pów bogatych „ustosunkowanych''. żeniu oportunistycznych odchyleń w rolę hegemona ekon0mlcznego i pokt6re zdały egzamin w okresie trud. klasowej, jnko czołowej, awangar- Jeśli państwo ludowe rozdzielało sprawie wiejskiej wewnątrz ruchu litycznego na wsi ludowo-demokranie wystarczy kilka tycznej. Pracują ce chłopstwo winno
to docierały one robctniczego,
neśd, rzetelnie ~ółpra.eując na po. dowej siły na wsi. Pracujące chłop- kredyty rolnicze,
lu zaopatrywania. miast na cele re. stw.o ciągle łeszcze nie czuje się ~I również. nie do biednego lecz przede miesięcy, aby przeorać psych ikę pra zrozumi eć, że w m! arę postiw::mia się
gla.mentacji, jak I rui. wolny rynek. takim stopnm gospodarzem naszeJ wszystkim do zamożnego chłopa, cującego chłopstwa, aby więks zość go naprzód po drodze ku socjalizmo
zrozumi ała wf wzrastać będzie jego rola na wsi
Kontrola przewozu zwierząt i mię_ wsi, jak robotnicy w miastach i w jako dobrego płatnika. Gdy ustalo- pracującego chłopstwa
no wymiar podatku gruntowego, to swoją rolę, dostrżegła w sobie prze- polskiej. Na tle konkretnych akcji
.
sa dokonywana przez władze admi- zakładach pracy.
okoliczności złozył kumoterskie wpływy kułactwa i tu dującą si.łę wsi ~ zosta1a przekonana i p r aktyki pailstwowej i partyjnej
Długi szereg
chłopstwo powinno poperspektywach zwycię- pracujące
się na ten stan rzeczy. Wprawdzie potrafiły spaczyć zamiary i intencje o pełnych
od reformy rolnej państwa ludowego oraz partii robot stwa. Jest to wielka praca, której nadto zrozumieć nie tylko swoją
już poczynając
•
biedne i średnie chłopstwo słyszało niczych. W sumie bogacz wych<.'dził można dokonać w oparciu o nc·,vą aktualną rolę, ale i jeszcze wic:ksze
~
W
TEL AVIV (PAP). - Jak donosi niejednokrotnie, że partie robotnicze z tych akcji mniej obciążony, niż ble politykę wiejską, praca wymagająca perspektywy, stojące przed nim. Jewielkich wysiłków ekonomicznych i ś!i porzuci ono indywidualne chohebraj~ki dziennik „Davar Jerusza- i cały obóz .demokr.atyc~y stawi::iją dotn wiejska.
Na wsi powstała sytuacja, którą politycznych ze strony naszego pań- dzenie w pojedynkę I pctrafi zespo
lalm" wojska arabskie znajdują~ zdecydow~~1e nn m~h f 1dą z nmu
ce się w tym mieście poddały się al~ dla c1ęzko doświadczonego pra- lapidarnie możnaby określić tak: ob- stwa, a przede wszystkim polskiego lić swoje wysiłki na wszystkich od~
cinkach pracy wiejskiej, przyczyni
::UJącego chłol?a ne wys:arczały ta- s~arnicy od~szli, ale kułacy pozosta- ruchu robotniczego.
wojskom Izraela.
Dopiero teraz zostały stworzone się decydująco do podniesienia doWiadomość ta nie została na razie K~e, _nawet naJsc:i;decznleJSZe z:;ipew- 11. Razem zaś z kułactwem pozostały
potwierdzona przez oficjalne czynni- mema. Przekonac go mogły me de- przynajmniej w świadomości pracu- warunki w oparciu o które możemv brobytu J kultuTy dla wszystkich,
przekonać pracując0 a nie tylko jak dotychczas dla drob
nowa jąceJ?q chłopstwa stare stosunki ekc,- rzeczywiście
l~cz rzeczywis.te,
klaracje,
kł.
Nowe walki rozgorzały na fronc!e pr~kt~ka so1uszu robotniczo-chłop- nomlczn0-społ~czne !'la _wsi oraz prze chłopstwo o jego nowej, przodującej nej garstki pasożytów. Tylko w spół
środkoWYffi między wojskami Izraela sk1ego, p~aktykn, któraby potr~flła waga ekonormczna 1 me tylko eko- społecznie roli na ws! polskiej , Wła dzielczfQści rolniczej wszelkich tygdy podjęta została za- pów, a zwłaszcza w spółdzielczości
śnie dz.iś,
uświadom.1ć .mu w całej pełni Jeg<J nomiczna bogaczy wiejskich.
i oddziałami irackimi.
Temu zacofaniu. zapóźnieniu ~po ostrzona walka klasowa z kuła- produkcyjnej, służącej rzeczywiście
Na północn:vm froncie oddziały nową zmiemoną sytuację klasową.
pr~cują~ego ctwem, ~dy bogacze wiejscy są usu- pracującemu chłopstwu. leźy nowe,
św~adomoś~i
Tymczasem zaś akcjo podejmowa- łecznej
tydowskie za~takowały linie obronne Arabów w Lłbanonie położone ne przoz obóz demokrntyczny do o- ehłopstwa me przeciwstawiał s1ę i wani z urzędów gminnych. z władz lepsze jutr.o ws i. polskiej. Muszą zniprzejawy
wsi
naszej
statnich czasów nie potrafiły usunąć nie mógł się przeciwstawiać skutecz Związku Samopomocy Chłopskiej , knąć z
25 km na północ od Acre.
wyczuwalnego wpływu i przewagi nie da\vny kura nasz-ej polityki na gdy uzyskanie kredytu wlejsk ie~o indywiduah?j rozproszonej pracy po
kułaka oraz elementów kapiiallstycz wsi, polityk! polegającej na „nieru- nie wymaga podpisu kułaka. gdy po nad siJ··
nych nąd resztą wsi. Poszczególne szanlu" -przynajmniej na rnzle boge datek gruntowy ma być zróżnkowa-I Na obecnym etapie zaostrzonej
akcje podejmowane w interesie bie- czv wiejskich. Nawet rozbijając i\!~- ny klasowo, gdy maszyny i tnikto- wn1ki klasowej na wsi mus:my podnego i średniego chłopstwa były w koł!ljczyka ! stare mikołajczykowskie ry z ośrodków maszynowych majq móc całemu pracującemu chłopstwu
1 robotnikom rolnym, aby gruntowW zwią2lku z 31 rocznicą wielkiej terenie zniekształcane, stawały się w PSL nie stawialiśmy wówczus za- rzeczywiście obsługiwać biedne 1 inie
uświadomili sobie i należycie na
socjalistycznej Rewolucji Listopado- wielu wypadkach akcjami wzboga- gadnlenia ekonomicznego osłab!enia średnie chłopstwo, dopiero teraz pm wszystkich
polach wykorzystali swą
wej rnrząd główny Zw. Zaw. Pra. cającymi kulaków wiejskich, a w kułactwa. Do podjęcia z:asadnic:ze\ cujący chłop w realnej praktyce
cowników Kolejowych RP przesłal każdym razie nn oit61 nie były one od walki z kułactwem musiał:y d<>irzt>ć swego życla zacznie dostrzegać swą nową rolę klasową przodujacej czo-i
dQ Centrali Radzieckich Zwią7Jtów czuwane przez biedne i średnie chł-0p ekonomiczne I polityczne waru!lkl w nową nrzodującą · klasowo role :1a łowej siły na wsi polsk!ej, Biedny
średni chłon ; robotnik rolny winien
I wsi polskiej
Zawodowych w Moskwie (WCSPSI stwo, jako akcje zmierzające do jego naszym k:Taju.
Aby jednak to się stało · musimy zrozumieć i wyciągm;ć w praktyce
Nlc więc dziwnego, że pl'zy starej
depes:ię z życzeniami w imieniu 360 wzmocnienia.
Administracja na szczeblu gminy polityce wiejskiej zapóźnienie świ"1- je~zcze np .wsi wiele przezwyciężyć , wnioski, że to właśnie on w oparciu
tysi~cy zorganizowanych kolejarzy,
)~st siłą
złymi ninvykami prze- o klasę robotnicz;i miast
pracującego chłop~wa n- z wieloma
i gromady do ostatnich czasów znnj domośc1
w której stwierdzają m. ln.:
. ,,Kolcjarw polscy nigdy nie za- dowala slę nod poważnym wpływem Sią~nęło poważne roz.mlary. Przec!eż szłości zerwac. Spec::ilną uwagę w dec:vduiaca o 1cs11ch ws i polskiej sipomna waszej ofiarnej pracy w wRl- knłactwa Nnwet gminne organizacje podjęciu nowej polityk! klasowej n'l tym celu nale7.v poświęcić obecnym łą decyduiąca ekonomicznie. poli-.
Zrozumlenie
poważny kryzys wyborom d:i Związku Samopomocy tycznie ! kulturalnie.
ce nad rozromienlem hitlerowskich partyjne były pownżnie zanleczysz- wsi towal'zyszył
hord ora:r. waszej braterskiej porno czone przez te elementy, W wyniku idcolo11icrny wewnątrz ruchu robot- Ohłopsk!P.j, dobrze przygotować wy- tego faktu. tego nowego stanu rzecy, okazanej priy dźwiganiu z ruin tego kułacy i elementv kapltaEsty- niczego. Przecież nte ty'~o biedne I bor}' do spółd:7.felni rolniczych. o- czy będ"Zie jednoczesnym z.rozumie.
cme oclp,rywały decydującą na wsi §rodnie chłopstwo nie rozumiało czyścić admin;stracje wiejską z :cu- niem ist0ty ~ojuszu robotniczo-chlop
kole;n:ctwa p<;>lsldeS(o".
rolę wbrew znmierzeniom i woli par- swej zmienionej przodującej roli na łactwa . usunąć boi:taczy chlopskich z skieg:o. <>~t:oitec:mego bowiem gwaDppe11za ko6czy si(' słow:imi:
„Niach łyjc.- wódz I il"nt'"r.~·r-lel kl!\ tii robotniczych J radykalnego ruchu wsl polskiej, lecz również prawico- gminnych i gromadzkich kierow- ranta ' ':hrońce znajdzie pracujący
w ruchu robotn!ezym nictw partyjnych. a zdecydowani~ chłop właśnie w rurh11 rohot.nfczym.
WP. elementy
sy roootnimei całego świata, gene. 1, 1,lcwcl'{o.
· Witold Wudet
Gdy na p1·zykład przyszły konie, nie rozumiały sprawy konieczności prawi<:owe elementy usunąć z partii
rallssimu Sblin!"

z

dniem 1 listopada wchodzą w życie nowe za.sady orsa.nizacji l'Yllku ml~ego, a pnede ws:zystkim koncesjonowanie prywa.łalych pnedsiębiorsiw skupu, kontrola obrotów na ta.rgach, spędach i w lialach, jak
równie-.i ko.ntrela. WyWueu towaru z miejsc zakupu.
Srcdki te stanowić będ" według przewklYWań deeydujący krok w
kierunku uporządkowania i opanowania. rynku mięsno. tlusrlC.70We&'.O poujawnienie
przea1 ujawnienie wysokości masy towarowej (pot'laiy),
prze'fl.siębiarstw biorących udział w obrocie oraz. ujawn!e.nie dróg, jakie
przebYWa. masa towarowa.

Pracowników
jednomyślnie

Rewolta w Peru

Pra.cnjacy chłop przodująca siłą wsi oskiei
Walka z
w

wałki

Palestynie

Depeszo Zw. Zow. Koleiorzy
de Centrali Zw.·zaw. ZSRR
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Opowieści Hoffmana

Gigantyczny plan rozbudowy sieci telefonicznej
Zagadnienie telefonu na wsi
jest nowe. Polska sieć telekomunikacyjna jest rozbudowana 'eduwzględnia prawie
nostronnie:
wyłącznie miasta. Na 3.000 gmin
wiejskich 19 proc. - około 570 nie posiada w ogóle telefonu.
Przeszło trzy miliony obywateli
nie. ~1ają telefonu we własnej
gmm1e. Reszta gmin ponad 2.400
dysponuje w większości wypadków jednym aparatem. Gromady
wiejskie, posiadające telefon liczą się ledwie na dziesiątki. '
Zasada dobrej obsługi telefonicznej wymaga, aby każda gromada, licząca przeciętnie 400 osób
miała i telefon. Przy takim obli~
tteniu w Polsce brak jest na wsi
około 38.000 telefonów z czego
wy~a, że _ponad 15.000.000 obywateli, czyh 64 proc. ludności kraja, jest ·pozbawione w ogóle usług
telefonicznych.
Uwzględniając tę olbrzymią lukę.V.: obsłudze telekomunikacyjnej,
Ministerstwo Poczt i Telegrafów
opracowuje

PLAN TELEFONIZACJI WSI

ujmując

ją w dwa

zas:it~ nic~e

etapy: w pierwszym dąży do tegmina posiadała
tel~fon, w drugim do tego, aby
kazda gromada posiadała telefon.
dokonano
Już przedplanowo
prób stelefonizowania gminy Bą
ków I?O~ Łowiczem, jednej z najhar?z1e3 USJ?olecznionych gmin w
kraju,. posiadającej szkołę rolni~ą, osrodek zdrowia, mleczarnię
Obserwacje dokonanę w
1 _młyn.
pierwszym okresie po uruchomieni.u wykazały, jak pożytecznym
u.rządzeniem jest dla wsi telefon.
Stwierdzono dużą ilość połączeń
w obrębie gminy, które usprawniły pracę i dały duże osz<:zędno:ki
ua czasie. Zanotowano też znaczny
ruch między.miastowy do Łowicza
i Łodzi. Wieś i miasto uzyskały
możlhvośc szybkiego porozumienia.

go, aby każda

Jakie będą koszty urzadzenia
sieci telefonicznej wiejskiej? Pollieważ są one jeszcze dość poważne - całość inwestycyj wyniosła
by około 8 miliardów - musz~

być rozłożone

NA SZEREG LAT.
K<>szty zaś utrzymania komu...11ikacji telefonicznej w ruchu wynoszą około 1.800 zł. miesięcznie
na aparat. Ze względu na to, że
z biegiem • czasu telefon na wsi
stanie się takim samym urządzeniem codziennej potrzeby, jakim
jest dzisiaj w mieście, poddano
pod uwagę kilka metod obniżenia
tych kosztów.
Jedna z tych metod przewiduje
łączenie pewnej ilości aparatów
jedną wspólną linią do centrali.

Tego rodzaju instalacja znana jest
już oddawna przy telefonach kolejowych.
obniżenia
Drugim sposobem
• kosztów sieci wiejskie3· dla telefonizacji mogłoby być zastosowanie jej jednocześnie dla celów te
lefonii i dla przesyłania pr-0gra-

dwóch opłat. w Jedną mnie1szą.
Trzecim wreszcie sposobem jest
zastosowanie urząd2.eń radiotelefo
nicznych.
Rozwój fal krótkich i ultrakrótkich pozwala obecnie na zrealizowanie technicznie pewnych i ekonomicznych opołączeń bezdrutowych, które w wielu wypadkach
mogą znaleźć zastosowanie na terenach wiejskich i uczynić zbędnym budowanie linii drutowych.
Wreszcie częściowa lub całkowita automatyzacja ruchu wpłynie

wydatnie na zmrueJszenie kosz- żarnej uratować może dziesiątki
tów personelu obsługującego cen- domów i wiele hektarów lasu od
trale. W tym wypadku koszty u- pożaru , telefoniczne wezwanie :J.etrzymania ruchu ograniczą się do karza zachowa niejedno .życie
wydatków na personel konserwu- ludzkie, telefon usprawni wynrianę towarową między wsią i miasjący.
opłaci się doraźnie,
Korzyści z telefonizacji wsi są tern, telefon
nader różnorodne, a od wspom- pozwalając na uniknięcie przestonianych wyżej bezpośrednich (o- jów w taborze kolejowym.
Zagadnienie telefonizacji wsi
szczędność na czasie, usprawnienie
organizacji) większe i zyskowniej- wysuwa się dzieki tym korzyś
sze bodaj są te pośrednie, których ciom na czoło akcji, planowanych
wartości nie da się prawie okre- przez Ministerstwo Poczt i Teleślić: szybkie wezwanie straży po- grafów na najbliższy okres.

Prawda" zamieścila ariyk~l pt. „Opowieści Hoffmana."
B. Izakowa, który pisze co na
stępuje:

Jest rzeczą, niewątpliwą, ie
reakcja planu Marshalla ma
przebieg pomyślny„. dla magnatów z Wall Street, do któ·
rych należy również i administrator planu Marshalla,
Hoffman. Być może, z planu
zadowoleni
tego mogą być
również i przemysłowcy Zagłębia Ruhry, przed którymi
po raz pierwszy od czasu rozgromienia Hitlera znów zama
pewne perspektyWY.
jaczyły
Co się zaś tyczy Europy i jej
mieszkańców, sprawa. przed·
stawia się inaczej.

Siedem razy na pierwszym m·ejscu
Wyniki 11 etapu

współzawodnictwa w

PZPB Nr 14

W PZPB Nr 14 wspól:z.awo.dniczy „na normy). Dalsze nagrody przyznano Sta- siódmy osiągnęła tow. Stanisława Bajer,
~óstJ<ach" 66 tkaczy. Wi\-ród nich w jede- nisławie Piasińskiej I Stanisławie Rogow- członkini PPR (169 proc. normy oraz &9,4
proc. picrrwszego gatunku). Drugie miejnastym etapie wspól!zawodructwa plettW- sklej.
W oddziale iprzygotowawczym przęct.zal sce przy.z:nano tow. Bronisławie Chudecszc miejsce zdobyła Waleria Zuzaukiel<iej, cztonJdnt PPS, która d-0 tej pory
pierwsze
współzawodniczek
38
WŚrÓd
Illi.
wlcz, która już po raz piąty 2l!lalazła się
na punktowanym miejscu. uzy.skała ona miejsce m<>była lllaria Stasiak (145,3 proc. zd·obyła jeden raz pierwsze miejsce, oięć
ostatnio 164,5 ~roe. nm·my oraz 95 proc. normy oraz 99 proc „primy''), drugie razy drugie i jeden raz trzecie mlef:sce.
produkcji w pierwszym gatunku. Pozo- Kazimiera Nowa)c, trzecie Michalina Bog- W tej samej grupie nagrodę uzyskała takstałe nagrody przyznano Leokadii Fran- dańska. W drugim zespole wśród M W'".,ll)Ół że tow. Brorus~awa PySZlke (159 proc. norkiewicz i Marli Gołygowskiej. Wśród tka- zawodrńezek pierwsze miejsce inż po raz my i 118 proc. pierwszego gatnmku .
czek, pracujących na „czwórkach' pierw
sze miejsce zdobyła Helena Skwamecka,
drugie Stefan Gulej, a .trzecie Marta Gontarczyk.
osnowoW przęctza1nl na m:i.szynach
wych, gdzie wspólzawodnlctwo odbywawy.różniły
ło się w dwóch komr,ilctach,
slę: Maria Frankowska (&9 proc. pierwszego gatunku), Anna Domińska, która
zdobyła miejsce punktowane po raz pierw
W szkoleniu powszechnym I stop- , kontrolne.
szy, Józefa Tarkowska (po raz pi-erwszY),
Wspólne szkolenie II stopnia oStanisława Mikuszewska, Maria Gabrych nia wezmą udział wszyScy członko~~g rraa; :pf~~~~) Ja s:=~~h ~:f~~~ wie kół wiejskich PPS i PPR, a bejmie aktyw wiejski obu partii, tj.
wych nagrody zdobyły: Bronislawa · szo- kól gromadzkich, folwarcznych i pra sekretarzy kół, członków komitetu,
tur (160,5 proc. normy i 89 proc. pierw- cowniczych. Wykłady posyłane będą dziesiętników , d7jałaczy lokalnych, 'I
sz.ego gatU!lllcu), Kornelia Ligem:a, która poszczególnym kołom jako wkładki nauczycieli, pracowników gmin itp.
" 1· W Ykł a d owcami b ę d ą miejscowi akty
• •
Zdobyła miejsce punktowane juz po raz .
piąty, Irena Pokorska, Helena Komornic· do łnodnikow „Cłopska Droga
ka, Henryka Aleksandrzak (miejsce ptmk- „CbłopSka Prawda". Sekretarze kół wiśd, którzy przeszli przeszkolenie
towane po raz cz.warty) i Wacława GłÓW· rzajmą si.F> zorganizowaniem WSpÓl- partyjne stopnia powiatowego i ZO•-· lifik
'rti~•
. 1 e~-.·~..r
czyńska. Wśród prządek, obsługujących
· owani przez Komiteu.a d'0:1, s tali za"",va
_nad esłanych wyJ-~
„cztery stronY'', pierwsze mie;isec zdo- ne3.
była tow. Czesława Piekarska (1513,9 proc. omoW'lą Je l przeprowadzą pytama ty Powiatowe. Prócz wykładów na
tematy odbywać się bę
określone
dzie dyskusja i zadawane będą pytania kontrolne. Koła wiejskie otrzy
potrzebny do wykładów mamają
~~~~~~~~~~~~~-

Powsz·echne . szkolenie
aktywu wiejskiego PPS i PPR

konirola
pracy
i

Siał.a

zwiększy

bezpieczeństwo

Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy KCZZ polecił
swym referentom terenowym prze
prowadzenie stałych lustracyj zacelem
kładów przemysłowych,
konłt<>lowania bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz działalności
kół bezpieczeństwa i higieny.
. · .
.
.
razie stw~erdzema .medo~a-:
gan i:i:;ferenc1 terenowi powmm
u~go.dmc z. dy_rekcją z~?-dów sposob i terrm:i; ich ~~1~1a. Ponadto refe!enc1 11ow~nu1 zbadać, ~
dyrekc3a zakładow uwzględma

Vf

-

higienę

wnioski wysuwane przez robotników w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz czy preliminarz budżetowy uwzględnia odpowiednie kwoty na ochi:onę życia
i zdrowia pracowników zakładu.

teriał.

Szkolenie III stopnia przeprowaKomitety PPS i PPR we włas
nym zakresie, organizując odprawy
szkoleniowe dla sekretarzy komitetów gminnych, w których weźmie
udziru delegat Komitetu Wojewódzkiego w charalderze wykładowcy
egzaminatora. Na tych odprawach
wprowadzony będzie system semina
ryjny. Podstawową tematyką będą
zagadnienia · ideologiczne.
dzą

Asystent Politechniki

I

Sąd Okrę.itowy w Krakowie wlska szykan1n :a żonę siostrzeńca
trybie doraźnym skazał asystentą co wreszcie doprowadziło do tra-

Krakowskiej, Mi~c~y gi~znie z_akoń~zonej a:wantury
PrOdU kCJ• 8 ziemnialrów Politec~ki
dniu 31 s1erprua rb. Re1man
Re1mana, na 15 lat

prz~kracza zapotrztbOWlllfl

Tegoroczna produkcja zi.ernn.i'cłlków
wynosi około 27 mi!lj. ton .• Zapotrzebowanie dla spożycia w miastach,
które otrzymała spółdzielczość rolnlcza 8 amopomocy Chłoipsik'1e3. WYJlOsi 272 tys. ton, a więc 1 proc. produkcJ"i. Kopanie ro-~-olo się późmo ze
~~·

~~; ~~d~~~~h.n~~s:;~~~z:e\~~~= :~~~u ~:n:!~::~i:·e~:~~
niczn:\ i obsługę aparatów radio-I poza zaopatrzeniem bieżącym pewwych i pozwoliłoby na ściągnięcie ne rezerwy.

nia za zamordowanie ciotki, Ma- w szał i uderzył ciotkę kilkakrot
nie żelazkiem elektrycznym w gło
tyldy Modliszewskiej.
W toku procesu wyszło na jaw, wę, zabijając ją na miejscu.
1d
d
. ,_,
.
W
że Re1·man, który korzystał z po
ym1erza3ąc AC>rę, są uwzg ę
. . .
.
. .
.
c1otlo., ozemł się nił stan afektu jako okoliczność ła
mocy mater1~1neJ
•
• •
wbrew Je] woh i na tym tle do- godzącą.
szło do nieporozumień. Modliszew

Zaopatrzenie

ludności

nie natrafia na

Zaopatrzenie ludności w węgiel
na zimę nie nastręcza trudno ś ci.
ponieważ posiadamy dostateczną
ilość tego artykułu. Chodzi tylko
o rozprowadzenie węgla. co zule~y
w dużej ..mierze od sprawności
aparatu dystrybucyjnego.
Główna trudność tkwi w tv,1„
składów detaliczże większość
nych należy do właścicieli prywatnych, przeto składy te nie :>ą

Godzina . pracy
dla robotników francuskich
Wszyscy robotnicy

Państwowych

Zrudadów Nr. 1 w Żyrardowie zobodnia 30
wiązaili się dziś, w sobotę

Przy ulicy Miodowej w Wa.n.zawie wykończono pierwszy uowy
Został on przeznaczony na siedzibe lzbY rzenllosł.

dom.

w

wpadł

więz1e

b.m. pracować jedną godzinę dodatlrowo, przeznaczając cały zarobek na
rzecz walczącego o swoje prawa proletariatu francuskiego.,

w węgiel

trudności

Wskutek realizacji planu
Marshalla we Francji z miesiąca na miesiąc daje się zauważyć stałe obniżenie stop:'!
życiowej mas pracujących 1
setki tysięcy gcrników . od
trzech tygodni strajkujj\, wal·
cząc o kawałek chleba. Francuski minister spraw zagrani·
cznych Robert Schuman spo·
władał się niedawno z zadziwiającą szczerością z francua·
kiej trybuny parlamentarnej
- „Wiemy, że jesteśmy wasalami Amerykan i od czasu do
czasu ciągniemy w naszej sytuacji korzyści"·Zgodnie z celami planu Mar
shalla we Włoszech około
trzech milionów ludzi dusi się
w kleszczach bezrobocia, lecz
ani się śni amerykańskim mo
nopolom rozluźnić swój śmier
teiny uścisk, którym dławią oni gospodarkę włoską. Wprost
przeciwnie, administratorzy amerykańscy uważają za. celowe dodatkowe zwolnienie z fa
bryk włoskich około miliona
robotników
„zbytecznych"
przemysłowYch.

Zgodnie z przewidywania·
mi inicjatorów pła.nu Marshalla kłopoty gospodarcze
Anglii ostatnio pogłębiły się
znacznie. Irgan labourzystow
s ki„Tribune" znajduje w pła
nie Marshalla coraz to nowe
niedostatki. Okazuje się, ź~
administratorów
zarządzenia
amerykańskich" zmierzają do
europejskiego
zahamowania
handlu wewnętrznego" i nie
pozostawią

j

skazany za morderstwo

sława

rettetflll

Angiii

,,żadnych

rezerw na odbudowę i lnwestycje kapitałowe, które jej
są tak potrzebne i które wsku
tek kryzysu dólarowego spa·
dły na bardzo niski poziom.
A oto ostatnia rewelacja
czasopisma „Tribune" - orga
nizacja europejskiej współpra
cy gospodarczej wymierzyła-
prawdopodobnie mimowoll silny cios strukturze finansowej I politycznej brytyjskiej
wspólnoty n.rodów.

Godzi się wreszcie nadmienić o nowym projekcie, który
WYSunął włoski minister spraw
zagranicznych Sforza. W myśl
tego projektu tzw. Rada Europejskiej Współpracy Gospodarczej (ECA) miałaby cha.rak
ter nie tylko gospodarczy, ale
i wojenno-polityczny. „Pomypełni
słowy" ten projekt w
demaskuje sfronę wojennopolityczną planu l\.larsballa.
. Tak się pl"zedstawiają owo
ce pła.nu Marshalla, o którym podczas dyskusji nowo.
jorskiej w dniu 19 pażdzier·
nika opowiadał Hoffman swe
.malownicze „opowieści". Tak
wygląda w rzeczywistości ła
największa mistyfikacja naszych czasów, za pomocą której monopoliści amerykańscy
oskubują Europę z piórek jak

w pełni dyspozycyjne. Na oP.ci!i.ku hurtu węglowego 70 proc. ogól
nej ilości składów w miastach t1a
leży do spółdzielczości. Spółdzielczość spożywców dąży do zorganizowania w krótkim czasie 600
gęś.
co doproskładów detalicznych,
wadziłoby do całko,vitej e l i m i n a - 1 - - - - - - - - - - - - - - cji składów prywatnych.
------------------------------
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KURIER POPULARNY

W pewnej szkole powszechnej
przeprowadzono nie tak dawno
jakie zwie·
anlcietę na temat: rzę domowe jest mJ.jbardziej rje-

Nr 300 (1084)'

"'lecie

at, lia at

szczęśliwe?

że.„.

„„. pianvszy mecz międzypaństwo•

wy z Tu:rcJą rozegrany został w
dzi z wynikiem 2:0 dla Polski.

Ło·

.„.. pierwszym olimpijczykiem z Ło
Nic tak dawno donosiliśmy o por1 w pracy- dziennikarskiej nie
Wczoraj poinformowano nas, źe w
Uczniowie wskazali na konia.
dzi był piłkarz Cyll (Paryż 1924 r.).
wszystkie tematy do artykułów na-. dniu 25 bm. WPłynęło do 1 komi- wania pięściarzy we Wrocławiu.
Wybór mR' 'c!1 cl11opców był leżą do przyjemnych. Są zagadnie- sariatu Milicji ObyWatelskiej w Cho- Aby uzdrowić stosunld należy ka-

nad którymi chciało by się
do porządku dziennego, lecz
niestety, obowł;\2ek sklanfB nas, aby
k 1 t
·
5 6b b ar d z o r8.Z'1CY c sp oa owany właśnie ca te sprawy nie patrzyć
przez patce, a odwrotnie - pisać jak
pucz cziowicka.
Ile to r.!lzy patrzyliśmy ire n:UobszcrnłeJ, alarmuJl\C w ten spowspólczuciem na konia dorożkar- sób Ol>inłę sportową.
Bo to, co zaczyna dziać się w na..
skiegc, '<t6ry na cfllodgfo i wietrze
szym sporcie może pn;erazlć najbark
·
działacza.
s k rępowany uprzęzą sl'oi i cze a„. dziej zrównoważonego
Wreszcie zjawia się pasażer. Z ostatnio nic pamiętamy dnia, aby
przyjemnej ,drzemki budzi Ironia nie wpłynęły do redakcji relacje o
różną~ rod:taju awanturach. Prym
donośny głos woźnicy lub bata.
wlod:\ piłkarze l Uczni
AJ... i-:ik zwykle 1· wśród te""l?Czyw.lście
13
ich zwolennicy.
- · •
poniekąd trt1fny.
Istotnie, koń jest często

rzowie doniesienie. złożone przez r.ać, k!U'ać Jak najsurowlej, należy
mane&o bramkarza. ligowego AKS. gorącym żelazem wypl'.Iać ropiejący
~gałę Romana, w którym chonm- wrz6d t pośpiesznie pozbywać się
Wla.nln mcldllJe o zaszłym wYPadkn I raz na zawsze zawodników, którzy
uprowadzenia ao orn:-: po:::bawlenla nie zasługują na miano spor~owców.
Oczywiście iż WYmiar nakład:i>.\Volnoścl na okres kilku godzin przez
nych kar m~sł być surowy, lecz
nieznanych mu spra.wc6w.
Wedłul' zeznań Mrugały został on spr:twiedliwy w stosunku do małych
w dniu 24 bm. w godzinach popolu- ł do wielkich popularnych gWiazd.
dniowych :;o;atrzymany w odległości
Wręcz odwrotny sku~~ odniesie,
ok. 300 m od stadionu miejskiego w
Bytomiu prze'X czterech nieznanych na~zym zda.nem, kara,, JIUą wcz?raj
mu osobniliów, -tórzy zmusm go do nałożył Polski Zwl:p;es: Piłki NozneJ
Gracza (Wisła).
zaj~ mtejsca w opodal stojącym
Za.wodnika tego postnnowf.ono usamochodzie osobowym, l!. następnie
,,
•
„
dyskwalifikacją
6-miesięczną
SpoJrzmy na zanueszczony obo ... wywfeźlt w nia:manym lderu11kn. karać
komunikat W:;rdzblu Gier i Dyscy. Mrugua miał w tym czasie wsiąć u- z zawieszeniem (wydaJe się nam po
dział w meczu ligowym z Polonią raz kilkakrotny z rzędu) na 6 miepliny ŁOZPN.
bytomsl.ą. Wysadzuno go nastc:pnfe sięc;v._ za U\.chowa.nie się n1' boisku
M rot się w nim od kar. Wska.-m- w szc:r..erym poiu w okoU.:a.ch Kę- niegodne sportowca podcxa.s meczu
je to, ie coraz gorzej Jl'St z dyscy- cb:ł!',rzyna.
Warta - Wisła.
p~ spoi·tow", która się wYt&źnic
Również i m le.godnie został uk:i.wy
rodzaju
tego
pforwsey
to
czy
A
roz_luinln, że z&czynamy źle się barany br.amkar:.c Ruchu - Wyrobek
padek?
wlc ...
::a uderzenie w tw:i.rz Swicana. (Polonia}. Gdyby Wyrobek u. swóJ
· Czy wmę ponos..:ą tylko zawodnlczyn został zdyskwalifikowany docy?
żywotnio, a nie na 16 miesięcy - JeKto w ten sposób próbował by
r~dzieccy steśmy ~go pewni, ie nikt więcej
jednocześnie
musiał by
twierdzić,
nie odwaźył by się na czynną znieprzyznać się do tego, ie życie sporunróclll
wagę na boisku.
towe zna jedynie z trybuny.
do swej oiczyzny
Jak widzimy, od nas samych ulew
w równym stopniu winę za to, co
ty, a.by s:i:ybko zlikwidować z?o, ju.się dzieje, ponoszą i działacze, któMOSKWA - 23 października wró kie wkrada się do sportu polskiego.
rzy nie tylko że nie potrafili WYCho. cila do Moskwy grupa sportowców
wac wartoliciowYch zawodników,
Im szybciej zacznie dzialać mlecz
le~ cz~to całkiem niepotrzebnie radzieckich, którzy bawili w Polsce, sprawledlhvości, im mniej będzie
staJI\ w obronie piłkarzy, a naau.ży biorąc udział w imprezach sporto- protektorów niesfornych sportowwając swego ~utorytetu próbują, w wych, urządzanych z okazji miesią c6w - tym prędzej oslą(niemy
sposób perfidny usprawiedliwić a:odmierzony cd.
ne Poiałowania czyny swych pupiL ca przyjaźni polsko-radzieckiej.
hów;

„ ... najstar!!'l:ym

nla,

w spo·

rodu istnieje pewna grupa uprzy·
· · k ·
s
·1 ·
w1 e]Owanych. tanowią Ją ·orue
wyścigowe. „Arystokracja" ta jest
otoczona czulę opieką i większość
swego życia, zgodnie z obowiązującą zasadą w sporcie - spędza
na lenistwie.
, ·. wyscr
. k·orue
z uwa5ń'1 na t o, ze
gowe są często powodem zmarłwień lub radości licznych graczy
w „totka'' oraz, że przynoszą (hodowcom lub właścicielom stajni)
człowiek dba o
nremałe zyski poprawienie ich rasy.
Ostatnio „lViect6r" warszawski
za.m.ieścił więc na temat hodowli
· nk
koni taką wzmm ę.
Westchnienia 1ysit:CY dorodnych ldac~ z ternu 1 trzech woje
wództw przymc1·i1kicb kierują
sif! w stronę Kwidzyna. Tam bo
wiem na rozle ·łych terenach ho
dcwlanycil Paflstwowej Stadniny Ogicró•v hasa ckoło 12ił peł
nych temperamentu rumaków z
polvodzeniem spełniających rolę
reprodtEktorów.
Ogiery z Kwidzyna „obsługują" ai: 40 punktów rozrzuconych
na terenie 18 powiatów. .Teźell
się wefmt.:e pod uwagę, że do tej
pory pokryły ju:i; ponad '1.000
kła.czy, to trzeba stwierdz!ć, że
za darmo owsa nie konsumują.

ł..KS

w

Hto z hin1?
Zestawienie dr..:;'..yn na dzień 30.10
o wejście do finału Tur
nieju siatkowego (system trójkowy)
o puĆhar im. ś.p, Władysława załę
skiego:
walczących

1. AZS II - AZS I,
2. KS Pocztowiec - TUR II,

3. TUR - I - AZS IV,
4. ŁKS III - ŁKS II,
5. XX Drużyna Harc. - HKS t.
6. HKS II - I Gimn. Miejskie L
Mecze odbc:dą się w sali YMCA.

W hoke\u na trawle

SteJla wygrywa z t\uollrym

za-1

Dzral oficialny

i:dolył

koszykówkę męsk.-:

Sportowcy

Polak prowadzi

czyn„

1929 r

n•

Jasne, te pupile ci, czując za sob\.

piłkarzem

nym w Polsce był Łodzianin Kara•
siak, k tóry grał do pięćdziesiątego
1roku życia.
-·· Kara.siak grał 1 'lc:i:e w piłkę
b<:dąc dziadkiem!
„". pierwsze m"strzostl"o t.odzi w

przejść

W ramach mlstlY.OStw Polllki w
hokeja na trawie rozegra.no w Gnie.
info s1>0Lka nic między miejsoowymt
rywalami Stellą i Chrobrym. Mecz
po grze obfitując~ w emocjonujl\ce
momenty podbramkowe zakończył
się zwycięstwem miStrza Polski SłeL
li w stosunku 3:1 (0:0}.

ŁOPNZ

Komunikat I. G. i D. Nr 61

silne op:t.rcie, nie panują nad SwYlD
CzecbaslowacJa-Aus.łria
temperamentem i przy la.da okazji
zdradzają instynkty zwierzęce.
WARSZAWA - Znany "międzyna
nowo zaiStr).iałych
1. Na podstawie
KS
grzywną zł !!OO b> Karze s!Q
Kwitnie więc brutalność i wkrada rodowy sędzia piłkarski i hokejowy, okoliczności,
w wyniku przeprowadzonej ZMP Unia dawn. Zryw Konstantynów za
się do naszego sportu gangsterstwo.
Michalik z Krakowa prowadzić bę re.uumpcji uehwaly z dnia 23.10. br„ od- brak por~dku 11a zawodech w dn. 10.lQ
nośnie !:ary ogloszon~ w .k1:lmunilcc:cif' 1948 roiru.
dzie międzypai'1stwowe spotkanie pił WG 1 D nr 57, dotyc.z.tice) zawodnika
c) Zarządza się 13-m\nutową do~wkę
Wędraka Henryka z KS ZMP Tomaszo·
Unia dawn ZTY\Y
z:iwodów KS ZMP
karskie Czechosłowacja - Austria, wfunka,
WG 1 n· zmienia p!.erwot:n.a d<>- Konstantynów - ZKS Spożywc:zy l.<~,
jednak spełnić w pierwszym rzę· które odbędzie się w niedzielę 31 cyztę jak następuje: Karze się zawod· termin które1 wyznaczy Ref. Roz;:r;rwe~

dzie obowiązek troskliwej matki i
Jak widać, autor również dar- zawiadomiła organizatorów, że za
miecza zabrać ze sobą i dwoje
mo chleba nie je.
dzieci.
GDY M.4MUSIA BIEGA„.
I tu suchy para.graf prawa staNa Olimpiadzie londyńskiej tro
skliwa mamusia Blankers·Koen ł :iął na przeszkodzie.
r.ie sprawiła zaVtcdu swej ojczyź-' W wypadku, gdyby Australijski
Związek Lekkoatletyczny pokrył
nie.
Holenderka zdobyła w swej również koszty utrzymania dzieci.
konkurencji medole olimpijskie i stanowiio by to korzyść osobipan- stą(?) B!a.nkers-Koen, i narusza·
zazdrośnie spoglądającym
nom udowodni/ll, że„. „kłopoty" Jo by przepisy o ama"torstwie, •amalże-ńskie nie moAą stanąć na warte w statucie Międzynarodo
wej Federacji Lekkoatletycznej.
drodze do rekord6w.
Ostatnio Blankers-Koern zostala Nic dziwneao, że PAP, który na·
zaproszona wraz z mężem na tur- dal tę wiadomość przytacza w koń
twe do Australii. Związek austra- cu oświadczenie sekretarza zw.
Jijski zobowiązał się pokryć kosJt- australijs[ciego, Powiedział
ty przejazdu za Blankers-Koen i „statut ustenowiohy zostal zanim
jej m~, który występuje w roli ktokolwiek przypusza:ał, że mistrzyni świata będzie matką dwoj
trenera.
wJ.
Znana. lekkoatletka postanowiła gadzi~"·

nika

bm. w Bratyslawie.

lł'AŻNE

n1Dloś11ihów
qinsna~df!JJl~i

dla

sposobw dwa
tygodnie po noworocznej zabawie wracali z wieczoru
z Amsterdam. Odwieziono już do domu Bellę, Grant::i
i Bertinę, i Stua·rt Finchley lniał właśnie zawrócić.
- Teraz'odwieziemy Clyda do domu - zawołał,
lecz Sondra, pragnąc odwlec chwilę rozstania z miłym jej chłopcem, odezwała się:
- Gdybym pan chciał wstąpić qo nas na chwilkę,
czekolady.
gorącej
poczęstowałabym go filiżanką
Dobrze?
zgodził się
- Ależ z wielką przyjemnością
chętnie Clyde.
- A więc jazda! - zawołał Stuart, zawracając
auto ku domowi. - Tylko nie liczcie na moje towarzystwo. Jest już po trzeciej.
- To dopiero dobry braciszek! Ach ty śpiochu.!
- :roześmiała się Sondra.
Zamkn~wszy samochód w ga1·ażu 1 całe towarzy.-

c. z za-

wieszeniem wyJcon.a!ll.ia na okres 6 mies
§125 Post. PZPN.
· 2. Karze się zawodnika Szajnerta Jan·
ka z 2.KS Gwiazda 3 tyg<Xln. dyskwal .
od 9.10.~ do 30.10.&8 I 124 pkt. za kryt;vi>e
niesportowe z.acti.oorzeczeń sędziego i
wanie się na zawodach w cm. 9.10. rb.
3. Karze się uwodnlka Procie. Stan!·
sława z KS Filmow;ec 4 tygodn dys«wa·
wYS<X'e
lif!kacjQ od 10.10 43 do 7.11.48
nlesportowe zachowanie sle na zawodach
w din. lll.10.48, § 124 pkt. a.
4. Ka.r:i;e alfl uwoe1n.Ml:a Kacalaka Henryk.a z PKS Pabianice 1-roczną dyskWa!WkacJ11 od :M.10.4ł do %3.10.łl za 11wi.-

·22 mężczyźni.
Zapisy przyjmujemy w dalszym
ciągu w Ret. Sportowym OKZZ ul
Traugutta Nr 18, III piętro, pokój
303, oraz bezPośredn1o na sali glmnnstyczncj w godz.I.nach treningów.

za br:ik porzqdJcowYCh na
win.ą zł 'lliO zawodach w d.n. 2ł.10.ł8
7. a) Karze sle zaw. Dud.k.lewioza TadeUNa z ZMP Unia dawn. Zl'Y'\V Konstantynów 3 mies. dyskwal.Wkac:!I\ od rlnia
1.11,łl Cło 1.5.te, oraz pozbawJ.a się w,yżej
wymienionego piastowania mandatu aod·
notcl. kapitana ~ na olcru 1 roku
za pogróżki i wywarcie presji na se<lzle
lf? podezas :tawod6w w dn. 10.ł8.

stwo poszło przez kuchnię do domu, brat pożegnał
z nimi, Sondra kazała usiąść Cly<lowi przy stole
kuchennym, a sama zaczęła znosić ingredencje, potrzebne do przyrządzenia obiecanego przysmaku.
Obszerna ku.c hnfa, wielka ilość sprzętów gospo<iarskich, ogromne zrobiły na Clydzie wrażenie. Nigdy nic podobnego nie widział. Rozglądał się więc
dokoła ze zdumieniem.
Ileż tu
zawołał. Jakaż to wielka kuchnia! na<:zyń do gotowania!
Sondra zerknęła na niego. Widocznie nie był
przyzwycza;ony do widoku tak bogato wyekwipowanych kuchen i dlatego to robi na nim tak.ie wrażenie.
- Nie wiem nawet - odpowiedziała. - Czy nie
wszystkie kuchnie są takie?
Clydowi stanęło w pamięci całe to ubóstwo, w jakim się dotychczas ob.racał, z jej słów wyrozumiał,
że ta milionerka hie przypuszcza rl.awet, iż może
istnieć coś skromniejszego i uprzytomnił sobie prawie z przerażeniem nadmiar sił żywotnych tego
świata, do którego należała. A jednak cóż to nadzwyczajnego? Ożenić się z taką panną, a to wszystko stanie się powszedniością. Miało by się wtedy
kucharza i sł,użbę, piękny pałac i samochód i nic do
roboty prócz wydawania rozkazów. .Tego ambicje
doszły teraz do szczytu, gdy przyglądał się wdzięcz
uym i półświadomym ruchom Sandry i pozom niezwykle powabnym, a marzenia n bierały życia.
Sondra odczuwała wrażen,ie, jakie to otoczenie
się

HC'I\ryka 2 mies. dysk.wal.

Ret. Sportowy Okręgowej Komiza
sji Związków Zawodowych zaw'..'.lda
mia wzsystkicb członków Zw. Zaw„
którzy zapisali się do sekcji gimnastycznej OKZZ, że ćwicz:. odbywać 0i:•łll1l4 1 IZliełlławi&JąCłl obrazę &ęd.deco
na zawodach w !Sn. 24.10.ł& ł l!H pkt. g.
się będą w poniedziałki, czwartki, w
5. Karze się :zaw. Skrzydlewskiego Ma·
PKS Pal:>.l&nico 2 tyg. <l)'Kwaut.
riana
szkolnej sali gimnastycznej przy ul od 1.111. 4.a
Ck> 14.11.441 za niebe:z;pieczna
Szterlinga 2~. w godz. następują grę na zawodach w dn. 24.10.48 I Uł
p.kt. b.
cych: od 18 - 20 kobiety, od 20 6. Karze się ldu.b PKS Pabłanice JtrZy-

on:I

Jakoś przez czas dłuższy nie trafiła się
ność do. poufniejszej rozmowy. !Pewnej nocy,

Węci:aka

od 10.10.43 do 12.12.43 § l.24 pkt.

I

dodatkowo,

u=ając,

że

zawody te od

11 minuty gry byty prowadzane pod presją

publlcznoścl.

8. Za czynne znleważenle sędzl.ego 1 za
w grze w okres.ie dyskwati.flkacjt

udział

na zawodach w dn. 12.8.48 między ZZ..'<
Unia Skicrn. - ZZK nuch Piaseczno WG
i D kll!rze zaw. Mackiewicza Stefana z KS
z.~K Unia Skle.rn. 2-letnlą ctyskwallflkaCJą od 11.12.48, ti. od daty <.akończenla
do cłnia lł.12.00 § 124
biegr.ąceJ kary
.
plct. g.
9. Udziela s.lę &urowej naga.ny lóerownlkowl Sekcji Piłki Notnej KS"ZZK Unia
Skierniewice ob, Walcnc!zikowi za śWia
dome wstawienie do składU drużyny za.
wcxin.lka zd)<&kwalł !lkowancco na zawodach w dn. U.8.ł8.
Oddlll'..ła
konieczinośct
10. Z powodu
zaWOcl.y o llllstrrostwo
bo111ka l.KS na
Polski w &ZCzyp!ornJaku, oraz na podstawie wyratonq z.gody przez obie stro•
ny, przenosi się zawody LKS - Boruta
w dniu Sl.10.41 z bolska LKS do Zgierza
boisko Boruty godz. 14
11. Wzywa slę kluby KS Partyzant KS
poPodgórze, HKS Skaut Sklern.lew.
7-dniowyrn, z jakich
dania w terminie
POWOC)ów nie stawl.l;r się do rozgxvwek
•
w dniach 23 24.10.48.
Pnciwodnlc:sqcy WG ! D
·

do

ZBIGNIEW KODYLJRSJ,;.t
Se.kre&ars Uon. WG ł D
EDWA&D ~JCIIROWSKI

na Clydzie i starała się podkreślić, że to
wszystko jest w nierozłączonym związku z jej osobą.
Wiedziała dobrze, że była dla niego przewodnią
gwiazdą, ucieleśnieniem przepychu i wyższości spo~
·
łecznej.
Ugotowawszy czekoladę w zwykłym aluminio~
wym rondelku, pragnęła mu jeszcze bardziej zaimponować i z drugiego pokoju wyniosła ciężki, cyzelowany w srebrze serwis. Wlała czekoldę w ślicznie
ornamentowaną wcizę i postawiła przed Clydem. Stanęła przed nim i pochwaliła się:
- Cóż, dobrze się spisałam? Bardzo lubię czasem
coś zrobić w kuchni, ale tylko wtedy, gdy nie ma
w niej kucharza. Gdy jest zajęty w kuchni, nie pozwala nawet zbliżyć się do siebie.
- Czyżby? - zapytał Clyde, który nic znał zwyczajów kucharzy w prywatnych domach.
Pytanie to znowu przekonało Son<lrę, że sprawy
tej wagi nie mają reainego znaczenia w środowisku,
z którego wypłynął. Lecz, że Sondra coraz jaśniej
szym nimbem otaczała postać tego młodzieńca, brak
jego uświadomienia w tym kierunku nie zniechęcił
jej wcale. A kiedy Clyde zawołał:
- Przecież to cudowne wprost, Sondro, żeśmy
się znaleźli sami tutaj„. tylko we dwoje! Nie miałem
ani razu sposobności szepnąć ci choć jedno słówko
przez cały wieczór„. - ona nie była wcale urażona
wywarło

tą poufności_l;}.

d. c. n.

N:t MO (1084)

Str. 5

Dzien w I.od zn

Plany na ,,martwy sezon'&

~<'er wony

I ,„.„„ ....„.m.„ „... I Nowi er zchnie szlokowo ·gruzowe
8

Dzm1ejsze3 nocy dyżurują aptelt1:
Chądzyńska Piotrkowska 165. Qłu.

chov.'81U -

Narutowicza 6,

Dalsze porządkowanie ulic peryferyjnych

Kowalek! -

Rzgoi;·ska 147, Malczewski - śródmiejska
Nr 2J,, Sanicka - Karolewska 48, Stokłon1t1 - Llmanowskl<!go 80, Wójcicki Napiórkowskiego 41.

Zarząd Miejski

Łodzi ·

Jednocześnie liczek, aby wydostać się czy to do

szczegółowe }łlany robót drogo- przeprowadzone będą na tych uli tramwaju, czy to do głównej ulicy
wych, które mogą być wykonane cach roboty, odwadniające i zbu- danej dzielnicy.
tej zimy. Dzielą się one zasadni-j dowane będą odpowiednie przeM. in. takie przebicie zrobione

t>ARSTWO\VY TEATR
VOJ!IKA POLSKIEGO

•d. Jaracza 27.

opracował już' ul. Trybunalskiej.

w

Dzl.ś o godz 19.15
najpopularniejsza
lcomedl" czeska Jana Drdy p.t. „IGRASZKI Z DIABŁEM''
PARSTWOWY TEATR POWSZECHNY
11 Listopapa ?I - tel. 150-36
GQdz. 19.15, w niedz!elę t śwl~ta o 16
l 19.15 - „NADZIEJA''.
TEATR „SYRENA"
Traugutta t.
Ostatnle dni.
Godz. 19.30 „PANI PREZESOWA•'
TEATR KAl\IERALSY

czo na trzy grupy: na roboty, zwią'. pusty.
·
zane z prowizorycznym
c h oc'b y u- 1
zbrojeniem jezdni w nawierzchnie'
LIKWIDACJA
szlakowo-gruzową, roboty nad wy
SLEPYCH ZAUŁKÓW
łożeniem zaniedbanych ulic płyta
Jeśli idzie o przebicia uliczne,
mi chodnikowymi i wyposażeniem to będą one robione wszędzie tam
ich w przepusty oraz na prace gdzie . wchodzi w ~rę potrzeba
nad przebiciem w niektórych czę- skrócenia drogi i gdzie ludność z
ściach Łodzi nowych ulic.
konieczności musi obchodzić doko
Pierwsza gru_oa tych robót, a ła z różnych ślepych zaułków i umianowicie prowizoryczne urzą-

zostanie na ul. Podmiejskiej jak
skrót drogi ze Rzgowskie1· na ul.
Kilińskiego z• pominięciem Plac
Niepodległości wzgl. Placu Reymonta. Przebicie zrobione zostanie również z ul. Kątnej.
Przy wszystkich tych robotach
pracować będą robotnicy sezonowi w liczbie około tysiąca osób.
At.

I
I

Kontrola son1'torna przedm1"es'c'

Kur

Zagadnieniu bezpieczeństwa p-OiarGwego w Łodzi, poświęca slę za mało uwagi. W swclm ow.ste podjęto ak
cję, mającą na celu
za.beszpiecTLenie
f~bryk,
zwłaszcza tych, w których
magazynowane sa. łatwopalne ma.te.
riaJy. Ale ochrona fa.bryk nie nnwią
:ruje Jeszcze sprawy. Pożary wybucha.ją w Łodzi ostatnio b. często z innych zupełnie powodów i wcale nie
w fabryka.eh, lecz w domach miesz!i:a.Inycq.
Na sprawę tę zwrócił uwagę w Hś.
cie
do redakcji okręgowy kominiarz
łódzki, Bal'SZC'Lew-sk.i. który wsk.a:lał
zupełnie słuS'ZDie, iż jesień i zima.
ka.żdcgo roku mijają w Łod7li pod
znakiem .,czerwonego kum" na skutek intensyWnego palenia w piiecach. Be2J1>ośrednią przymyną tych
pe.żarów jest wadliwe zainstalowanie
palenisk I I>&L1czeń z pnewodami
kominmvymi. Ludzie zapom:i.naJą; ie
istnieją specjalne przewody w komi.
nach do odprowa.dza.nia gazów spali.

nowych przewodu
i, że włącz.enie
palenisk.a.
do
ta.kiego
gl'<l!lli pra,,de
zawsze wybuchem i pCY.t..vem, lub w naJKomis1· e zaleciły natychmiastowe usunięcie zoniedboń
lepszym wypadku zadymieniem m1e.
S'Zka.nia, a zatym zakuciem jego Io.
(t) We wczora3"szym numerze po my, zamieszkałe przez setki ludzi, katorów dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla ja.ko gaz bezwonny i
ruszyliśmy bardzo istotną dla lud- w których w ogóle nie było u.stę- bezbarwny jest trudny do wYkryci&
ności robotniczej p_rzedmieść spra pów.
i tylkf> stałe i dokucu..Iiwe bóle gło
A:i:ere.
n.okr.o~ie ludność rob.otni.c~a, u: wę istniejących zaniedbań sanitar Wszystkie niedociągnic:cia ujęte WY gospodyń domo swiadczą o po..
TEATR .OSA"
•
skarza1ąc się. na ":Ybo1e, dziury i nyi;:h. Wskazaliśmy na potrzebę zostały w protokóły, a jetlnocześ- wolnym za.truwa.nlu ich organizmów
Zachodnia ł3, tel. 140-0I
Dzl.I o godzinie 19 mln 30 w niedzielę błoto na swmch ulicach.
natychmiastowej ingerencji władz nie wydano Zarządowi Sfonicho tym właśnie gazem. Ob. Banrzczew·
1 łwJęta c godz. 16 1 19.SO komedia muski zwraca uwagę na r6'Lnego rodzaeyczn~ R
Stolza pt . . PEPINA'' ·
BRUK, KTóRY NIC NIE KO- celem po dni•esienia stanu z d rowot - mości polecenie natychmia~tow~ jn Z8SUwY (~ybry), które są często
TEATR KOMEDO MUZYCZNEJ
no-sanitarnego dzielnic na krafi- usunięcia zaniedbań.
stosowane- dla oszczędności ciepła, a
„LUTNIA".
TUJE
cach Łodzi, pozbawionych często
które to oszczędności już kosztowaPiotrkowska %43.
Postulaty tych mieszkańców bę elementarnych urządzeń użyteczGodz. 19 15 „PIĘKNA HELENA'' opera
ły niejedną ofiarę i dochodzi do konkomiczna 'w 3 aktach (5 odsłonadh) mu- dą,
jak się okazuje, w części u- ności publicznej. Nie omyli1iśmy
kluzji że je-łeli nie chcemy aby poża
zyka J. Offe9bacha.
względnione. Mianowicie ulice te się w naszych przewidywaniach,
ry i za.trucia mnożyły się musimy doC T R K N 2 (Pl. NlepocUeglołcll
wybrukowane zostaną gruzem ce- że władze zwrocą i na tę sprawę
magać się wydania ~.a.rządzenia o oNowy atrakcyjny program, w dni
glanym, pochodzącym z oczysz- baczną uwagę. Oto, jak nas infor A:n::::::cimyJ·n~~~J~~wymi
Licpe~~ bawiązkowej kontroU palenisk d-0powszednie godz. 10.30.
czanych obecnie terenów b. getta.
.
d ł
. d
Sobota godz 15.30, 19.~.
i o zakazie samowolnego
muJą, na esz o wczoraJ
c w l a d z ul. Lipowej 16 odbyła się uroczy- mowych
włączenia ich do pruwodó\\' komlNiedziel.I godz. 12.00. IS.30 l tf.30.
Na ten podkład położona będzie miejskich zarządzenie Minister- stość uczczenia 35-lecia pracy społe- nowych.
MUZEA MIEJSKIE
stosunk~v.'~ :r~ała nawier~chnia 5twa Zdrowia, zalecającG natych- cz.nej l wychowawczej zasłużonego
Wydane w swoim czasie na.dzwy.
Sztul!\ - Więckowskiego 36, otwarte o<l ze szlaki, ktoreJ całe góry lezą bez
miastowe skontrolowal'lie stanu sa dyrektora szkoły, ob. Zaleskiego Alek czajne za.rządzenie pre-Lydenta. m. Ło
10-17 prćcz ponledzlatków \ piątków.
dzie~ńcach fa- nitarnego łódzkich przedmieść. za sandra. W sali szkolnej zebrali stę: dzi w spra'l\ie bmpłeczeństwa pożaro
Prehistoryczna - Plac Wolno!!c! Nr Ił. użytecznie .na
czynne codztenn!e od 10-1'1 prócz ponle- bryk. Takie oto bruki szlakowo- mie...zkałych przeważnie przez lud grono profesorskie szkoły, Koło Przy_ wcgo za.kładów
p.rzem:r.iłowyoh windZlalkow
· ' domy ml -'-alne
Etnorratlczne
Plac WolnośCJ Nr lł, gruzowe o t rz.yma c alY sz.ereg uli- ność robotniczą.
Na skutek tego J·act6ł Szkoły, b. wychowankowie se- no równic„... 00Jl",c
e......
·
k I
t
minariwri
nau<!Zyclelskiego,
którego
w
cmsie.
kiedy.
przeżywamy silny
czynne codzlennte od J0-17 prócz poole·
cze · nne u 1ice o rzymaJą nadcho zarządzeni~ .na miast') wyruszyły dyrektorem był jubilat! absol:-v~ci głód micszk:mlcwy nie powinnośmy
dzla/kćw. w niedziele 1 święta od u-11 .
Muzeum Przyrodnlc2'e w Parku Slen\<\e. dząe;ei zimy. tylko. trotuary z.płyt. lot:ne kom1s1e kontrolne. Stwier- szkoły ~ ró~nych lat .1. uczmow1e. go powiększać przez własną nieuwa..
wlcza czynne od godz. 10-11 prócz PO·
Taki chodmk ułozony zostanie n~ dziły one poważne uchybienia w f'.rzybyli tez przedstaw:ciele k;tr~to- gę. Wszellra samowola w budownłc
IUedzlalkćw .
Sp6łrt•.l~tn\a
Plastyków - ul . Piotr· ulicy Strykowskiej, aby stworzyc czystości domów. w wielu n!eru- rium szkol~e.go. i wydziału oswiaty twie, czy w przeróbkach budowlakowska 102 - Wystaiwa prac malarskich dla ludności robothiczej dojście z chomościach np. stwierdzono
h>'ak Zarządu .M1~Js~iego.. . .
.
nych, a w ich lic-.ibie urządzeń grzej
Miec1y;lawa Slem1ńskJe,tl'o.
olwart.a od
krańcowej stacji tramwa1·owe3· do d
.
d d
. .
.
Po złozemu zyczen JUbllatow1, od- nych przewodów kominowych pa.legodz 10-lB
.
.
z
rowe1
wo
y
o
picia
zniszczone
były
się
wystęny
artystyczne
ucz
Miejska Galeria Sztuk Plastyct.nycb - samego osiedla TOR.
Chodnik z studnie lub fatalny sta'n S'1"'tarny . .
,,, t iŁ
t ś-ć msk itd. musi łiyc kontrolo-wana.
Park Im. H. Sienkiewicza. Wystawa
łyt
ł ·
tani
, •
.
· „~ c '
mow, po czym nas ąp a uroczys o
,
El.
szkiców l rysunków Zygmunta Karolaka, P
u ozony zos.
e na s~eregu ustępow. Natrafiono na takie do- otwarcia radiowęzła szkolnego. (t). l'•--~---a111mmi-l!:l1B„_
otw~rta codziennie od 10-13 1 od 15-18. ulic Nowych Cho1en, a m. m. na
ŻOŁNIERZA

dzenie pewnyFh

arterii
jest najważniejsza, bowiem
dotyczy
szeul. Daszyńskiego 34.
l codziennle o godz. 19,15 sztuka regu „dzikich" uliczek na peryfe
T.
Rattlgana
„KADET
WINSLOW''I
Akcją tą objęte
Udział biorą: Stanisław Bieliński, Helena riach łódzkich.
Buczyńska, Edward D7.lewońsk!,
Irena będą te uli~e, dla których aje ma
Korecka, Wanda .rakubińska, Janusz Jajeszcze specjalnych funduszy na
roń, Halina .Kossobudzka, Andrzej Łapic
ki, Adam Mikolajew'Skl 1 Konstanty Pą całk owite ich urządzenie. O zabru
gowski. Dekoracje i kostiumy Władysła
wa DaszewS.klego.
Reżyseria
Erwina kowanie ich wystet>owała niejedDOMU

Dz.l.ś

IUbilellSZ pedagoga

I · '.

I

w n !edz 1

~wleta

Ochrona zdrowia

ADBIA - ul. Marsz. Stalina 1:
„Czerwony krawat" - godz. Ul, 18,
20, w nledz. 14.
Fllm dozwolony dla mlodz:lety.
Program na dwa dnl 2~.
· 'llAŁTYK - ul. Narutowicza 20:
„Zakazane piosenki•• (n-Owa wersja) godz. 17, 19, 21, w nlooz. 15.
Fllm dozwolony dla mtodzlety.
BAJKA - ul. Fnmclszkańska Il:
„Sluby kąwalerskle" - godz. 18, 20,
w nled7.. 16.
Fllm dozwolony dla młodztet7.
GDYNIA - ul oaszyt1sk1ego ~;
„Program aktualności kraj. i zagr.
nr. 36" - godz. 11, 12, IS, 16, 17, 1.8,
19, 26, 21.
BEL - Ul. Legionów 2/ł:
(Dla młodzieży)
„czerwony krawat'• - godz.
18.30,
18.30, 20.30. w nledz . 14.30.
Program na dwa dni 29-30.
MUZA - Ruda Pabianicka:
„Wyspa skarbów" - godz. ia, 20,
w niedz. 16.
Film dozwolony dla młodzlezy.
f'OLONIA - Ul PlotrkOW&k• 81.
„Dusze nteujar2'.ll11one•' - gO<l.Z. l'f, 19,
2i , w niedz. 15
Film dozwolony dla młodzlezy.
Program na dwa dni 29--lO.
f'BZEDWlOSNJE - Zeromsk1ego 7ł/11.
„Decy:zJa prof. M!Jasa" - godz. 18, to,

~~!; {~~Y dla młodzlezy.
łłOBOTNll~ - ul. Kilińskiego 111:
„Przeczucle'' - godz. 16.30, 20.~0, w
nle<!z. 14 .30 ,
Film dozwolony dla młodzlety.
hK ono _ ''' · Rzgowsl;a 1 :
'ulica złoczyńców•' - -godz. 18,80,
20 ,30 , w nledz l6.SO.
Film dozwolony dla młodzie!)'.
ROMA _ ul. Rzgowska 84:
„Taicrnnlca wywiadu'• godz. 18,
20,30, w nledz. 15,30
Film niedozwolony' dla młodzlezy.
arvr .OW'I< - u1. KllU'1~k1ego 121:
„Na morskim szlaku" - gOdz. 18,30,
18.30, 20 .30, w nledz. 14.30.
ł'\lm dozwolony dla mlodZ1e:ty.
llVn: _ B a łucki Rynek 5:
„Plętnastoletn\ kapitan'• godz.
18, 211, w nledz. 16.
Fllm dozwolony dla mlodzlety.
r~CZA - ul. Pio trkowska l08:
,
„Zakazane piose nki" (nowa wersja) godz. i6,30, 18,30, 20,30, w med.z. 14,30.
Film dozwolony Clla mlodziety.
t:ATRY - Sienkiewicza
,.Aktorka" - gooz. 17, 19, u, w niedzielę 15.
Film dozwolony od lat i2.
WISl.A - ul. oaszyńsktego t:
„Narzeczona z TurkmenU•'
codz.

0

~~·1~9d;!:.v:io~~e~~~e1.;ł~~zlety.

WŁO!CNIARZ

'

od 10-18.

lifi!FI

ru:

·-

- ul. Zawadzka 16:
„Przygoda na wakacjach" - godZ. 17,
lii. 21, w niedz. i5.
Film dozwolony dla mlodz!e:ty.
WOLNOSC - ul. Naplórkowsldego 15:
„Dusze nieujarzmione" - godz. 16, 18,
20, w niedz. 14.
Fllm dozwolony dla rnłodzlety.
Pro«ram na dwa cl.n! 29-30.
ZĄ CHF,TA
- u\. Zgierska 28:
„Ostatni Mohikanin'• - 10<1z. 18,SO,
20,30; w niedz, 16,30.

Ziazd lekarzy fabryC'znych przemysłu włókienniczego

DzielOOo& •• Górna" PPS
t.a.wl&damta,
:l;e p:rzy gwietlJcy została uruchomiona
BIBLIOTEKA i CZYTELNIA czynna oo
il~efl w g~dzi.nach od 18 do '20 z iwyj:it:
Nadchodzącej niedzieli, dn. 31 bm.
kliem nledz1elJ i świlłt.
odbędzie się w Domu Kultury PZPB
nr. 1 przy ul. Przędzalnianej 68 zjazd
lekarzy przemysłowych. zatrudnioKomitet Dzielnicy „Górna" PPS za nych w przemyśle
włókienniczym.
wl.nda.mla 1.A dziś w dniu 30 pUdnierni.ka Celem zjazdu jest omówienie z leka
19ł8 r., o godz, 18 w lokalu dzielnicy
przy ul, Seootorakiej Nr 11 odbędzie się rzami fabrycznymi zagadnień, zwiąodpra.W6 przcw-Odniczą.cych,
eekreta.rzy zanych z organizacją ochrony zdroom.z skarbnlok6w Komitetów I Stopnia i
Kół PPS. Sprawy ba.rdro ~e - obeC'_ w.i.a
nego.w zakładach przemysłu tckstylIJOl!ć ObOWJllZkowa.
Od dnia 28 pa:fdzlernlka 1948 r.

dział Kobiet WK PPS urzęduje

Wy-

w sma-

chn WoJew6dzkfego Komttetu
Polskiej
l"artJt Soc)allstyczneJ w t.Odzl, nL !lt.
.taracza Nr 41 i p. (wejście s podw6na
posesJf Nr 45), gdzie znajduje się r6w.nleź bfblloteka Wydział?!, która od dnia
1 listopada br. czynna będzie 3 razy w
tygodntu : w ponledzfałkl, środy 1 pl4tkl

- w rodztnacb Od 17 d.o u.

Sobota, dn. 30

października

1948 r.

Godz. 12.,04 Wladorn. porudn. U 10 Koncert solistów. 12,35 Audycja dla ws!. 14,30

Z dzisiejszej prasy. 14.~ utwory na waltornlę w wYk. M. Zlmoląga. U,50 Pogadanka Ł.R.R. pióra H. Łaszcza.15,05 „Nad
.czarną wodą' • 15,20 „Filmy radzieckie
na łódzkich ekranach' - pogadanka J
Glżyak.fego. is,30 „Mapa" --.., audycja słow:
no - muzyczna dla dziec!. 16.00 Dziennik.
16,30 Audycja
sportowa dla mlodz.Icży.
16,ł5 „Przy sobocie po robocie".
18,00
.Lekcja języka rosyjskiego. 18,15 „w rYtmle tanooznym". 18,~ A~cja łwietllcowa•',
19,00 „24-ty Wlec r MlcklewlCZOW'Skl'', 1!>30 P. Cza;k.owskl - Kwartet
D-dur op, 11 w wyk. Kwartetu P.olsklego
Radia. ,zo,oo Dziennik. 20,45 „Mówi Wystawa Ziem Odzys.kanych". 20,50 „O humani.źmie socjnlistycznym•' - pogadanka.
21,00 Koncert Krakowskiej Orkiestry P.R.
21.45 „Niedoł·i:2ne małżeństwo" nowela J.
Pogana. 22,00 Muzyka tan~zna w wyk
Orkiestry Tanecznej P.R. 22,45 (Ł) „życie
utajone literatury białoruskiej" - felieton J. Wy~mirsklego.
23,00 Ostatinle
wiadomości. 23,10 Muzyka taneczna. 23,,0
PrJ.gram na iUtro. 24.00 Koncert życzeń.

Il1\lffJNCERTY

działu higieny Pracy przy Państw.
Zakładzie Hiigieny w Łodzi,
prof.
U.Ł. dr. E. Paluch.
W drugiej części zjazdu, w godzinach popołudniowych wygłoszone zo
staną
nadto· referaty o organizacji
bezpieczeństwa pracy, o akcji socjal-

nej fabryk, o sporcie

r-----·----------------------- ---BYŁY

-

Zjazd .zagai dyrektor generalny
Wende. Referaty wygło
si m. in. naczelny lekarz przemysło
wy, dr. K. Ryder, który przedstawi
szczegółowo główne problemy ochrony zdrowia w zakładach pracy.
O zadaniach lekarza przemysło
wego mówić będzie naczelnik wydzla
łu medycyny spoleC7Jilej
Ministerstwa Zdrowia, doc. dr. Puchowsk1.
Referat o technologii przemysłu włó
kien:ni<:zego wygłosi przewodniczący
Komisji bezpieczeństwa i higieny
pracy przem. włókienniczego, inspektor pracy Krajewski, zaś o chorobach zawodowych we włókiennic
twie mówić będzie kierownik WYCZPWł. inż.

!---------------•

„Motozbyt

11

otworzył

w lodzi sklep

Wczoraj o godz. 11 pned połud
niem przy ul. Piotrkowskiej 102-a
nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego sklepu Centrali Handlowej
Przemysłu Motoryzacyjnego „Moto.
zbyt" w Łodzi. Sklep ten prowadzi
sprzedaż detaliczną motocykli,
rowerów oraz części i ogumienia do
tych środków lokomocji. (t).

oraz o roli lekarza przem~łowego
w walce z alkoholizmem wśród włók
niarzy Ten ostatni. referat wygłosi
kierownik Poradni Przeciwalkoholowej, dr. Zdanowicz.
Po referatach przewidziana jest
dyskusja, poczym powzięte będą od.
robotniczym tiqwiedA!e uchwały. (t).

DYREKTOR WEDLA

skazany na

4

Sąd Okręgowy w Wa.rszawie skazał w dniu 28 b.m. Karola Whithea-

da, b. dyrektorn Fabryki Wedla w
czasie okupacji na 4 Iata więzienia.
W uzasadnieniu wyroku przewodniczący Są~u podkreślił,
że przewód
sądowy nie wykazał, aby Whitheąd
współpracowaŁ z gestapo
oraz aby
zmuszał robotników fabryki do nadmiernej pracy dla zwiększenia produkcji Udowodniono mu natomiast

Komunikat OKZZ

lata

więzienia

brutalne obchodzenie się z !':'rt1.l)f;nikami, bezpodstawne zwalnianie ich
z pracy i z.mniejsza::.ie deputatów. Ze
znania świadków wykazały ponadto,
że oskactony brał udział w organizowaniu sieci konfidentów na terenie
fabryki i korzystał z ich usług w spa
raliżowaniu pracy organizacji
podziemnych.
Przy wymiarze kary Sąd wziął ponadto pod uwagę pomoc, jakiej oskar
żony udzielął kryjącym się Żydom,

a w szczególności dr Landsbergowi
o,raz jeńcom przebywającym w obozach.

Komisja Związków Zawodowych w Łodzi, zawiadamia, żel---------------
w dniu 30 października r.b. o godzi_
nie 9,30, w sali OKZZ przy ul. Traugutta nr. 18, odbędzie się konferencja z udziałem Powiatowych Rad i
Rad Związków Zawodowych, Zarzą
dów Okręgowych i Zarządów Oddzia
łów Związków Zawodowych, z nastę
pującym porządkiem obrad:
1. Zagajenie.
2. Sprawozdanie Zakładu UbezpieOkręgowa

czeń Społecznych.

UNIEWAżNIENIE ODCINKOW
NA CHLEB I MĄKĘ

3. Sprawozdanie Ubezpieczalni Spo
łecznej.

4. Referat ,.Współpraca Związków
- Wy- Zawodowych t' Instytucji UbC2ii)ie- komunikuje, że czeń Społecznych".
.
od 1 listopada rb. odcinki na chleb
5. Sprawozdanie
Komitetu do
i mąkę z kart zaopatrzenia zwy- Spraw Lecznictwa Społecznego.
kłych i ,Zg" tracą · swą ważność.
DZIS W FR.HARMONII:
6. Dyskusja.
FOGG i WIECH.
7. Wolne wnioski.
Przypominamy w ostatniej chwili, te
Zarządy Oddziałów Zw. Zaw. prodzfslaj o godz. 2-0 w sali Filharmonii wyTEATR ZYDOWSKI
stąpią najpopularniejsi w Polsce: plosenszone są o delegowanie przewodni- Panie starszy, czy jest jakaś
ul. Jaracza 2.
karz MIECZYSl:..AW FOGG i autor n1e•W sobotę SO, w nled.Zlelę 31 październi czących i sekretarzy Rad Zakłado- porządna gąska?
z.równanych
felietonów
humoryatycz- ka, w poniedziałek 1 listopada, sztllka hi- Jak dotąd nie m· m - <>wodu
nych - WIECH. Szczegóły po<laią afisze storycrzna „Gllkl HameLn żąda sprawie- wych, oraz referentów, lub członków
odpowiedzialnych za Ref uskar:iać się na panie, które do nas
na słupach mle3sklch. Reszta biletów w dliwości•'. w reżyserll 1 z udziałem Idy Zarządu
kuie Filharmonll od 10-13 i o4 16 d'O 20 KamltiskieJ.
Ubezp. Społecznych.
przychodzą.
Zarząd Miejski
dział Aprowizacji

w

Łodzi

Str. 6

.KURIER POPULARNY

Nr 300 (1084f

Przeciw #aloH1aniu cen

do

SPOŁDZIELCZOSC NIE DOPUŚCI

. OBROTU CHLEBEM I MĄKĄ

me tylko w okresie przejściowym,
ale i w najbliższej przyszłości.
Ażeby w zarodku zdławić wszel
kie próby spekulacji tymi artykułami, musi być postawiony na
należytym poziomie zarówno obrót, jak. i dostawa produktów do
miast. Wszystko zależeć będzie od
sprawnej organizacji naszych instytucji gospodarczych i placówek
spółdzielczych, którym powierzono dystrybucję żywności.
Z wypowiedzi odpowiedzialnych
kierowników Centralnego Związku Spółdzielczego wynika, że praca ta jest przeprowadzana bardzo
starano.ie. CZS jest P.rześwia~c:zony, ze spekulantom me uda się
wywołać żadnych wstrząsów w aprow.izacji ludności. Składa się na
to wiele przyczyn.

kontroli handlu detalicznego
••

Lotne trójki aktywu społecznego
przeprowadzają obe<:n.ic na mieście
kontrolę wszystkich trzech sektorów

wadzone w okresie zimowych tru- a 'to ze względu na stan podnoś;i t~ansportowych. Wszystkie głowia w Polsce, który w 1939 r.
•
.
.
placowki hurtowe muszą posiadać
2-tygodniowy zapas mąki (poza ~os1ł 7 ~· 300 tys. krow, a
„Żelaznym" 6-tygoduiowym), pie- dzis - 3 rmln. 700 tys.
karnie 5-dniowy.
Zniesienie reglamentacji w Polzastaje spółdzielczość na ogół
sce
ZIEMNIAKI
i czujną na wszelprzygotowaną
CRS
z
Na podstawie umowy
„Samopomoc Chłopska" wszyst- kie objawy spekulacji, w detalu
~ie spółdzielnie przy ":~półpracy jednak, wobec niedostatecznej je1 pomocy CSS „Społem ?ędą. w szcze sieci sklepów (musi być przy
.
.
,
.
. .
.
miastach rozprowadzały z1emmaki. Min. Przcm. i Handlu bedzie naJmmeJ podwoJona}, społdz1elnie
się starało usunać wszelkie trud- będą odgrywały rolę interwencyjności, stojące na przeszkodzie pra- ną, 'regulującą ceny i niedopusz(A)
'~dł?we~u prz~rowadzeniu ak- czającą do ich falowania.
CJI z1emmaczaneJ.

W toku kontroli okazuje się, że jedynie sektor
prywatny nie wywiązuje się w pełni
z obowiązków uczcilwego zaopatrywania ludności miasta w artykuły
pierwszej potrzeby.
Do Delegatury Koptisji Specjalnej
wpłynęły następujące meldUJDki.:
S. Wdowiak, właściciel owocarni
przy ul. Jaracza 15 odmówił sprzedaży winogron, schowanyich pod la-

wywołania

. Zniesienie re~lamentacji artykułow m~cznych ~ chleba. post.awił<?
przed władzami aprow1zacyJnyrm
oraz pr~ed organiza~ja~ gospoda;czY:m1, a,~ szczegolnosci przed
społdz1elczosc1ą ogromne zadania
w zakresie regulacji

PIERWSZE PLONY

•

wstrzqsów w aprow1zac11
handlu detalicrmego,

WĘGIEL

O

tr

I

dą.

z. Zakrzewska, właścicielka sąsied
sprzedaży
niego sklepu odmówiła

zachowując
wędlin,
pewną ilość pod ladą

trzak, właści'Ciel sklepu przy ul. Piotr
kowskiej 198 pobierali nadmierne ceny za wędliny.
Ob. Wencel, ekspedientka w Sklepie Ubysza, przy ul. Jaraca 7 odznacza się aroganckim zachowaniem, nie
dba natQiniast o wystawianie cen.
St. Człapiński, właściciel sklepu
przy ul. 6 Sierpnia 43, odmówił spne
daży masła, chowanego pod ladą w
<:€lach paskarskich. W skle\)ie sąsied
nim K Zakrzewskiej również nie bYło masła dla klientów, aile 3 i p6ł ki,.
lo znajdowało się w ukryciu rzekomo
,
dla własnego użytllru.
Pobieranie nadmiernych oen stwier
dzono poza tym w sklepach R. Piotrowskiego przy ul. BandUTskiego 1,
J. Rutkowskiego przy ul. Nowomieiski.ej 3 i K. Sinki Bandurskiego 33.
Dalsze protokóły napływają. (z).

jednocześnie

z przeznaczeniem dla :zmajomych klientów.
sklepu
właściciel
B. Kowalski.
przy ul. Piotrkowskiej 223 i St. Pie-

zwolniono od podatku

.U
Z
.§
Aparat spółdzielczy zajmuje coraz poważniejsze miejsce w rozBrzytwy - Nożyczki- Maszynki
prowadzaniu węgla konsumcyjnedo włosów - Notyoe kraw!eckle,
Jak wiadomo, 1 listopada znie- kier, kartofle i kasze oraz dodatgo; z 15 proc. węgla sprzedanego
N oi:e mtroljgarorslde (gilotyny> Itp.
sione zostają kartki żywnościowe ki aprowizacyjne za zniesione przy
w 1945 r. sprzedaż w roku bieżą
na chleb i mąkę, a zamiast tych działy węglowe. Dodatki aprowiSZLIFIERNIA
cym dochodzi do 70 proc. Niedol\IECHANICZNA
kartek pracuiącym i ich rodzinom zacyjne za wyżej wymienione ska
stateczna jest jednak ilość skła
wypłacany będzie dodatek apro- sowane przydziały podlegają nadów deta,Iicznych; obecna chwila LODt, ul. KILI:iQ'SKIEGO Nr lOS.
wizacyjny. Ekwiwalent w gotów- dal opodatkowaniu. (t)
(CBO)
sprzyja masowemu zakładaniu ta· - - - - - - - - - - - - - - - ce wypłacają przedsiębiorstwa i
kich placówek.
ZMIANA NAZWISKA.
zakłady pracy, a jeśli idzie o drob
ZBOŻE I MĄKA
Na podStawie aort. 9 ust 2 dekr. z dn. 10
llsropada 1945 r. o zmianie 1. ustalaniu ne zakłady pracy, to ich pracowMASŁO
· Tegoroczne zbiory wyrażają się
i nazwisk (Dz. U,R.P. Nr. w, poz. nicy kierowani będą do UbezpieCentrala Spółdzielni Mleczarsko imion
liczbą 3 miln. ton zbóż, przy 7.apo310) Urząd Wojewódzki Łódzki podaje do
trzebowaniu 2,5 miln. Nadwyżka Jajczarskich rozprowadza swoje publicznej wiadomości, ze ob. MauTycy czal'ni, która wypłacać będzie do- wydobyty z dna Wisły
w.raz z żoną Natalia 1 dzie- datek z ramienia ZUS. W związku
TORuN, (PAP). - Robotnicy i pra
pozwoli na stworzenie rezerw o- wyroby w większości za pośredni Finkelstein
ćmi Renatą i Marianem. zamies.21kaly w z tym powstały w51tpliwości odnocownicy Państw-0wego Zarządu Wod
raz na eksport. Głównymi dystry- ctwem spółdzielni spożywców. We Kutnie, uzyskał zezwolenie na zmianę
Finkelstein na Paszyński oraz śnie tego, czy należy potrącać od nego w Toruniu dali przy\kład ofiarbutorami mąki i wyrobów zbożo- wrześniu 1947 r. CSMJ rozprowa- nazwiska
na zmianę imienia Maurycy na Stanisław . tych ·dodatków podatek od wyna nej pracy zespołowej przez wydowych ąą PCH i „Społem"; do tych dziła w kraju 289 ton masła a w
-2260
grodzeń. Sprawę tę wyjaśniło o- bycie z Wisły, wyremontowanie i uins~~ji należy też magazyno- tym samym miesiącu rb. - ' 1370
Ministerstwo Skarbu, ruchomienie pogłębiarki, zatopionej
statecznie
ZMIANA NAZWISKA.
w.ame i przechowywanie 6-tygod ton. Mimo stałego wzrostu proNa podstawie art. 9 ust. 2, dekretu z
przez Niemców. Olbrzymia pogłębiar
26 bm. wydało o ka ,,Lucyfer" przyśpieszy wydatnie
dniu
w
które
ustai
zmianie
o
r.
19ł5
listopada
10
dni.a
mało
za
jeszcze
jest
masła
dukcji,
wprobędą
które
mowych rezerw,
laniu imion 1 nazwisk (Dz. u.RP. Nr. 56, tym specjalne zadządzenie. Zwal- ;,·oboty regulacyjne na Wiśle.
ku d
d
· ·
łk
poz. 310) Urząd Wojewódzki Lódzki po
o
daje do publicznej wiad.omości, ze ob. ze: nia ono ca OWICle o podat
Najbardziej zasłużeni przy remonnon - Stefan (2-ga imion) EJcheldc!raut, wynagrodzeń z tytułu podwyżki cie pogłębiarki robotnicy otrzymali
h
•
•
d d k•
zamieszkały w Opocznie, uzyskał zezwo
aproWIZacy3nyc , W premie pieniężne na ogólną sumę
lenei na zmianę nazwiska rodowego Ej: o at ow
czasie od 1 listopada do 31 grud- 600,000 złotych.
chelk:raut na nazwlsko Demib!ńskl.
Wartość nowouruchomianej pogłę
-zm . nia 1948 r. Od tych dodatków zabiarki przekracza 100 milionów zł.
sądem
robić
mogą
nie
NAZWISKA.
pracodawcy
tem
ZMIANA
Na pod.stawie art. 9 ust. 2. dekretu z
Mł
Sąd Okręgowy w Warszawie roz- oskarżonego to dvraj jego koledzy · dnia 10 łlstnpada 1945 r. o zmianie i usta- żadnych potrąceń.
przestępcy
Zarządzenie zaznacza jednocześpatrzy niebawem sprawę byłego oe- uniwersyteccy - Ryszard Oracz i laniu imion i nazwisk (Dz. u.R.P. Nr. 56
poz. 310) Ur2ąd Wojewód'llki Łódzki pcda- nie, że wymienione zwolnienia nie
nerowca Bonifacego - Jana Jóź M. Strojnowski, członkowie PPS, jc
więzienie
na
skazani
wJadomości, ie zez1v0Jewickiego, oskarżonego o współprac~ którzy zostali aresztowani przez ge- niedonapubJ!cznej
zmianę nazwiska rodowego ot1zy- dotyczą tych kwot dodatków apro
w Rejonowcz.ora1szym
dniu
W
ł
h któ
·
·
z gestapo, denuncjowanie członków stapo. W ramach swej denuncja- mały następująoe osoby zam. w Toma.a.o- w1zacy]nyc
! - re wyp acane są wym Sądzie Wojskowym w Łod7i
Ruchu Oporu oraz czynny udział w torskiej
oskarżony wie Maz. przy ul. Szczęśliwej 65:
działalności
1. 1''ranclszek Baran wraz z toną Józefą od 1 k~1etma rb. na. mocy uch wa zapadł wyrok w sprawie młodocia
klubu oraz
21iemieckiej grupie dywersyjnej.
współpracował z członkami
Stanisławem i Teodozją ły. ~o~tetu Ekonomicznego Rady nych
dziećmi:
przestępców oskarżonych 0
członek „Białych Rosjan" Oskarżony, przed wojną
Szelechowskim (2-ga Imion) na nazwisko Bożęcll;l,
nielegalnej organi
~. Mieczysław - Zdzisław (2-ga imion) Mimstrow za reglamentowany cu- przynależność do
ONR oraz „Falangi", utrzymywał i Nowickim.
zacji oraz o kradzież 3 automatów.
jUŻ wtedy ścisłe kontakty z niemieW ·roku 1941 oskarżony wstępuje Baran no nazwisko Bożęck:,
3. Tadeusz Baran, na nazwisko Bożęckl
Mocą wyroku Rybczyński FranPo do niemieckiej szkoły dywersyjnej.
ckim wywiadem wojskowym.
4. Henryk Baran na nazw:Sko Bożęckl,
ciszek skazany został na 12 lat wię
wkroczeniu wojsk niemieckich S~ołecznv
Eugenii.tzz Baran na naz.wi&i<o Bożę
5.
W wyniku dochodzenia, przeprozienia, Motyl Zdzisław na 10 lat,
zgłasza władzom okupacyjnym goto- wadzonego przez kontrwywiad Pol- aki.
nad zbiórką złomu
-2262
Salamon Tadeusz na 7 lat, Bancer
Gestapo ski Podziemnej, Jóźwicki otrzymuje
wość dalszej współpracy.
OGLGSZENIE.
Kazimierz na 3 lata, Gajewski Ry
pawierza mu początkowo rolę kon- wyrok śmierci, który jednak nie zoRozpoczęta w roku ubiegłym akcja
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Adfide11ta. Pierwsze ofiary działalności stał wykonany. Podczas powstania ministracyjny
- jako władza rejestracyj. zbiór'ki. zl-0mu, nadającego się na Su- szard na 2 lata z zawieszeniem.
Jóźwicki zostaje aresztowany przez na stowarzyszeń zarejestrowanych, ostrze rowce zast"""""", nie dała spodziewaUniewi1miono Kanierę Wandę i
....--~
ga przed zawieraniem z osobami nic
powstańczą służbę bezpieczeństwa, uprawnionymi jakichkolwiek umów. do- nych rezultatów.
W Łodzi sprawa Józefę, Motyl Stanisławę oraz Rząd
.,.
lecz udaje mu się zbiec.
tycfących majątku stowarzyszeń, zwłasz- Zbiórki złomu wyglądała by o wiele kiewicza.
Badany w czasie śledztwa oskarżo cza zaś tych stowarzyszeń prze<Iwojen- korystniej, gdyby zorgani.zowano nany oświadczył, że do niemieckiej nych, których dziaramcść nie została leżycie odbiór :zl-0mu.
---------------·
w Centrali Ceramiki
prawnie wznowiona po wojnie
szkoły dywersy,inej wstąpił na rozW roku bieżącym cała akcja ma
7..awierania tak-ich umów 'ze skutJcaW lokalu Centrali Handlowej Ce- kaz swego przełożonego z „Falangi" miDoprawnymi
Towarzystwo Uniwersytetu Robot
stan
p
.
.
są u?rawnione ;edynie te b , .
o- niczego, Piotrkowska 243, urządza
organa stowarzyszeń (zarząd względnie yc maczeJ zorgamzowana. 0
ramiki odbyła się uroczysta akade- - Jerzego Wolskiego.
walne zgromadzenie, kurator, likwidator), wiono stworzyć obywatelski komitet dnia 31.10 1948 r. o godz. 12 PORAmia, poświęcona uczczeniu 31 roczniCK
ktfu·c są ujawnione w tym względzJe w przy Centrali Złomu, który podejmie NE
cy Rewolucji Pa:Mziernikowej oraz
I p. t. „Poezja
K LITERA
rejestrze stowanyszeń, a to zgodnie ze starania o uzyskanie środków tran5 rocznicy bitwy pod Lenino. Udział
statutem, uchwałami i zarzą<lzeniam! sportowych dla przewozu złomu od proza rosyjska 19 wieku. W progra
w akademii wzięli pracownicy Cenmie prelekcja Pawła Hertza i recy
w poniedziałek, dnia 1 listopada władzy nadzorczej.
trali w liczbie 250 osób. Na program rb. trasa dla niżej wymienionych liRejestr stowarzyszeń jest prowadzony instytucji i fabryk, a m. in. od stra- tacje artystów scen łódzkich Hen
·złożyły się referaty okolicznościowe, nil będzie następująca:
og'nio'."'ej. Au? wypożyczone ~ ryka Szletyńskiego i Zofii Tymow
~~t1:' ż~.
~~~Jcfcl:;e(~.~~~;~~~.
roznych mstytucJ.i pozwolą zebrac ki .
•06 1 j t j
kó'
oraz część artystyczną, wykonana
k a, ~~· rtla n,~.~;ysfk!ch~
zbiórki, przeprowadzanej przez s eJ .
plon
dostęporaz
awny
Rzgows
Chojny,
2
LINIA
przez robotnicze zespoły świetlico
Dąbrowskiego, Kilińskiego, Das:i:yń- Nabywcy mają1lku, którzy wbrew po- szkoły, komitety domowe i związki./ Wstęp bezpłatny.
we {t).
(t).
skiego, Płac Wolności, 11 Listopada, wyższemu wchodzą w stosunki umowne z
osobami nieuprawnionymi do rozporwOsiedle.
LINIA 4 _ od godziny 9 do godzi dzania majątkiem stowarzY1SZeń, narażaj'ą
WIECZOR PRZYJAZNI
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ •LUTNI A•
ny 18 kursować będzie: Chojny, Dąb- ~~~m samym na utratę praw Me nabyPOLSKO - RADZmCKmJ.
_ _m_ft___________
PIOTRKOWSKA
Ł6dź, dnia 29 października 1946 roku.
w dniu 30.10. 1948 r. o godz.Lnie 13 w lo- rowskiego, Kilińskiego, Daszyńskiezanąd Mietski w Łodzi.
kalu Zwiaz!ru Weterimów Powstań Slą go, Piotrkowska, Plac Wolności, PL
DZIS i CODZIENNIE o i;odzinie 19.15
sldch okri;g Łódz, przy ul. Plotrkow:skiej Kościelny, Wojska Polskiego, Stry,
92, od~zie się wieczór poświęcony PrZyjami Polsko Rad:zleckiej, o czym powia: kowska (poza tymi godzinami trasą OGŁOSZENIA DROBtvE
damia się ez.lonków i sympatyków.
normalną).
OPERA KOMICZNA w s aktach J. OFFENBA<JHA
k
L
LINIA 7 - Dąbrowa, Dąbrowskie-I
ZEBRANm KOBIET.
Udział merze: OAŁY ZESPóL AR'U'.STYCZNY
(I l Z e
e
go, Plac Niepodległości, Piotrkowska,
zarząd Związ..'<U zaw. Prac. Sam. Teryt.
t I:nst. Użyt. Publ. w Polsce - Oddział 6 SLiINerpIAnia8, Legik"onów, ~Jabc dz9 .MaJa. _D_r_m_e-a.-s-m_N_K_O_ KSAWERY specjaUBilety wcześn1.e3· do nabycłaC1!ó~-;J~~y-;łó~R1:,~~~~ •l. Piotr·
I w Łodzi zawiadamia, że w dniu 31 pazursowac • ę ie nor-9 sta chorób skórnych. pęcherza, wenerycz
...,....
kowska 102, a od godz. 17 w' kasie teatru. - W niedzielę i święta •·--dziernika r b. o god2. 17 w lokalu zwJąz malną trasą,- zaś
teatru czynna od godz. 11.
nych, przyjmuje, Kilińskiego 132, w gow godzinach od
ko\VYffi ul. 'wólczańska 5. odbędzie się ze- do
18 zostanie przedłużona do Za- dzlnacb 13-14 I 18-111. Tel. 205-55. -2s2 ·----------..;;;;-.;,;.;;..;;;;-.-;;;..,;;,;;;~m;;;-..
branie Rady Kobiecej, na którym odczyt
pt. „Rola kobiety w· życiu społecznym ' bieńca.
Dr REICHER - specjalista, weneryczne
REDAGUJE ZESPOŁ.
\vygłosl M. Kirzemińska.
LINIA 14- Zarzew, Plac Reymon- skórne, płciowe (zaburzenia), Południowa
RED. NACZ. - pn:yJmoJe ol'I codziny 12 do U.
-901
ta, Plac Wolności, Plac Kościelny, nr 28 druga siódma wieczorem,
PODHALE TARCZY I SPIEWA.
Wydział Kultury i Sztuki zarządu Miej Wojska Polskie;fo, Strykowska.
SEKR. RED. - ol'I rodzin) \Cl do 11.
Kupno i sprzedaż
LINIA 15 - Strykowska, Wojska
~'kiego przedstawia wielkie widowisko re„PODHALE TAlifCZY Polskiego, 11 Listopada, Gdańska, FABRYKA Swiee Adler, Łódź, Piotrkowpt
lonalne
Pi ołr. ska 95
ki
S ·
ki
pogadanką na ~
$PIEWA",
WYDAWCA: Sp6łdzletnfa Wydawnicza "WIEDZA".
f~at
polecamy świece nagrobkowe.
wygłosi ob. L<eroms ego, w1erczews ego,
Ludowej, którą
sztuki poprzedzone
Dr, ·Janina Kraj ewslca, Dyre1;:tor Muzeum kowska, Plac Niepodległości, ltzgow choinkowe, skupujemy odpadki świec.
-957
woski
ska, Chojny.
Et.nogra:ticznego w Łodzi.
NASZE TELEFONY:
LINIA 16 _ zarzew Pl. Reymonta,
Wi!dowi..:ko odbędtie się w sali Fllhartki
· ' • •
monii Miejskiej ul. Narutowicza Nr. 21f
Administracji 13fi.91 . !M'-'4
Redakcji
telefoniczna
Centrala
Nauka i wychowanie
,
w.sobotę d!nia 30 patdziernika r.b. 0 godz. Piotrkowska, PI. Wolnosc1, Nowo

9

9 /dodatki aprowizacyine za kartki chlebowe

Olbrzymi „ Lucyfer"

Członek ONR - gestapowcem
stanie 1:1rzed

d . .

o OC.lam

nadzór

AKADEMIA

Tramwaje 1listopada

-------------------------------„
»PIĘKNA

HELENA<<

.... ___________

Ekspozytura.
Tarnki.
egzaminów
MATURĘ i do różnych
130-41
ił<"daldor Naczelnir
LINIA 17 - Stoki., Telefoniczna, NA
Przedstawienie wysprzedane, w następIH-91. U7·H
profesor
doświadczony
przygotowuje
Kolporłdo
Nowotki, Pl. Wolności, Zgierska, Ju- Bednarska 26, m. 87.
nym tygodniu b~e powtórzone.
-1016
-lekrPtan Redakcji
lH·ll
Dzla.ł OarłonMt !56-M. !n·!:
lia.nów.
Nadzwyczajne pociągi linii zamieJ- Zaaubione dokument.,,-Oyrekt.or
!Il·•
ISklłpe4yeJa
skich kursować będą: Chojny, Pl.
Niepodległości, Pi0-trkowska, Stalina, ZAGUBIONO kartę z Urzędu ZatrudJniel,Z-81
LH·ll
Roz.ddeJnl8
pow. .__AdmlnistracyJny
Andrespol, -1017
nla, Zachei;t Maria,
Beziml.ennie
_ __
__________
_____
___________
Brzeziny.
(jeden na R.T.P.D. wpłacono zł, Widzew.
1,000

. 15,~.

'

O#iarq
tysiąc).
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siecznie z dostawą do domu - zl 150, z dostawą przez pocztę - zł. 120, z odbiorem w Administracji - zł 100, prenumerata zbiorowa (od 20
żwirki 2.
Drukarnia Nr 4, Spółdzielni WY~awni.czej „Czytelnik", Łódź, ul.

się.

egz.)

Warunki prenumeraty:
zł

oo.

D-030377

role.

