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najskuteczniejsza; zapora; przeciw-agresji niemieckiej
Uroczysta wym ~ana dokumentów ralyfi- i
kacyenych i podpisanie doniosłych umów
gospodarczych w Pradze czeskiej

I

Pre~ier

Cyrankiewicz

bm. o godz.
PRAGA PAP. W Pl.ątek
11.20 nastąpiła w pałacu czerwińskim
w Pradze uroczysta wymiana dokumen-

h do polsko -c zecho ·
- rat y f"k
1 acyJnyc
t ow

słowackieJ· umowy o przyjaźni i wzajem

nej pomocy z 10 marca 1947 roku oraz
podpisanie wnów gospodarczych i kulc h ł
k
. · dz p
turai neJ mię .Y 0 1s ą a zec os owa-

eją.

O godz. 11 zgromadzili się w sali Masaryka w pałacu czerwińsk~m przedstawiciele rządu czechosłowackiego - premier Gottward, wicepremier: dr 'Zenkel,
Fierlinger i Ursini, ministrowie: spraw zagranicznych - Masaryk, finan
sów -dr Dolansky, handlu zagraniczne
go -dr Ripką, szkolnictwa - dr Strancky, "s praw wewnętrznych- Nosek, spra
wiedliwości -dr Drtina, informacji Wacław Kopecky rolnictwa -Duris, ko
munikacji - Pietor, techniki inż Kopecky, pckzt - J-:::ala, opieki społecznej
-dr Nejedli, zdrowia - dr Proha<ka
oraz ambasador Czechosłowacki w War
szawie - Hejret.
Ze strony Polski obecni byli: premier Cyrankiewicz, ministrowie: Modze
lewski, Minc, Dąbrowski, Skrzeszewski
Dąb-Kocioł, Rusinek, Rabanowski, wice
ministrowie: Droźniak i Grossfeld, mini
strowie pemomocni: dr Rose, Grosz oraz
ambasador R. P. w Pradze Wierbłowski.
W sali zgromadzili się ponadto człon
kowie czechosłowackiej i polskiej delegacji dla rokowań gospodaz:czych. Protokół o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych do czechosłowacko-polskiej
umowy o przyjaźni i wzajemnej porno-

cy podpisał ze strnny Polski minister, poczyuały s:rę koło B-o~mi11:1 i. si~~ał.y
Spraw Zagranicznych Modzelewski. ze P<> Petrzałk;P„ . a 'Y ram1~'lH\iCh 1~h była
minister Czec~?5łowacJ!1· 1 aił\ b~~h• '"." mku 19~7.
stronv czechosłowackiej Dz~s sytuac;ra ;r,in~e:n;~~J ~:ie zu1Jei!n1e .
spra~ zagranicznych Masaryk.
.R,a.nnona kleszczy n1.c1•n1ie.~k1ch, Q.ht>J.11nu·
Po. po•d1pisani:u proito~kółit1 . g~os zalJ.>rał jące nasze kraje zostały złamane ziemie
~rem}e'r G~~· ald, <kt.~ry p0<w1:!'dz1ał m. nasze uwolniły się z ich 1000-letniego
in.: „Wym11!':,111iamy dzi.s w Pradze. dok~· uci.sku. Gr.amii.ce gt!•rmańsik~.e przesunięte
me11!tY. raityr11kacyJn~, umowy soJ11s.~n~· zo~ały z powr-0item- 1.a zachód na Odr~
oze.1, .ta!klą p•()dp1~ahsmy w n:iarc~ b1ez. Nysę zgor.LeUcka,. góry l(rusizcowe i Szu
roku w Wa:rs~aw1e: O znacze•mu teą ~m'°'" maw~.
"k
d „
S .•
wy dla bezpreczenstwa n1aszy~h panstw
i dla zabezp•i0C1T..eniia polkQlju tej części E· • P.~.Jrzmy ;z!s na ~::IP~ a. JJrze. ~~,a~~~
ur()lpy P•O'Wierlziar.10 już wiele. Jednak w~' S1~, 1z r~c.ie miał. pan pr. !mer Cyran 1
da.ie mi się, iż powinniśmy wnikn~ć ,y. W!C-7„ tw1erc~c, ze .grain.11.:e te są nasz~:
•
.
treść jej głębiej. alby l>«iać historyczny m1 wspólnym~ gramcam1. Temu ~t~n«" ~
Gottwald
Premier
ra j.ie,g zmfan, fakie z.asdy Z>arówoo mię- rzeC1Zy OJ"Ji:-0<~' Hilda nasza umowa soJus~m
dzy na>S'zymi k:r<>iami J·ak również mi~- cza, .wyrazaJa:a '~'<>le 0.as·z~ch. JJJaro~ow
.
.
broimenia wSfPolne~ itramcv 1 !H€•załezrJ-O•
'
•
•
"'
:
•
..i
W odpow1edz1 , n~ sło~a prem1e~a
ui~ niam1 a n~s;zy~ ~nym. wro- ści naszych P<1ristw ·przed· f!iebezpieczeń~
memtecktm imipe- stwem nowego getrmań k11ego „Drang Gottwalda przemow1ł premier Cyrank1e
~· 1!1 na zachodz1e
· pa k tu
·
·· po d pisanie
·
· d zaJąc,
...
....-h Oste.„
riałfllimem.
1z
wicz, stwier
.
ll«·C
.
.
•
„
p
M<Jlżemy śmiał<> PO<wictdzi.eć, 1z gwa·
rzyipomn..1t·my sobie tYilk<>. Jak w~·gih:,1o przyJ·aźni i wzaJ·emnej pomocy orai
ł ·
"'
a E.'!l'rvipy.
e11r1
da P rzedh·o
Z\\. a::-;z- rancie belZ]}ieczeństwa namrch narodów
" ' 'J · · a mav
c;;a !}O z.ajęci1 u A11•:ftrH prz~z hi1t!~ro.w~·»kie· i paristw nigdy nie były tak !UO-Cne Jak umów gospodarczych i konwencji kulNieme}~. W~hOOme ~ramce N1 en11ec u· ()lbelcnie. To jednaik dyktuje nam jeden turalne3· w 2 lata po zakończeniu WOJ. Pod-01b111~y !Hę WÓWO'ha.S do ~czy. Je. w.a:rnneik. M.uSimY być wierni naszemu
dne z ~ych kl~zy ~W8!Y Pvl kę sio;jaMr.{)twi. musinn W~1JJ ?łh!!tać wsz~·st~ ny światowej jest wielkim i realnym
od !ylży w Prusach Wschotlmch aż diJ kie o00wi1aizld i zolbowią!Zania z S(}juS'Łu krokiem na drodze do budowania stanu
bezpieczeństwa w Europie.
.R.aCJborza na Góruym Ślasku. drugie mz tego wyni'kaj,ace.
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Agenci obcych

brali udział w organizowaniu spisku we Francji

Policja odmówiła udzielenia jakichno '!rzędowo w Paryżu, że w czasie re- kolwiek szczegółowych wiadomości w
wizji w domu hr. de Merwelce, poszu- tej sprawie, zaznaczyła jedynie, ·że na
kiwanego za udział w spisku antyrepu- liście cudzoziemców figuruje pewna
ilość agentów z Londynu i że większość
•
·
blikańskim, policja znalazła listę cudzo rn dzoz1emcow,
wciągniętych do spisku
ziemskich agentów zamieszanych w ten znajduje się już obecnie poza granicami
'Francji.
spisek.
PARYŻ PAP. W czwartek stwierdzo-

Tru.rnan

=o

w

f;;:,,

~
~
~

bez zmian!
.Obsł. wł.).

Na
I.:ONDYN
wczora1szym porannym
posiedzeniu brytyjskiej
.
premier
Gmin
Izby
,
Attlee oświadczył, że Indie zostaną
podzielone na dwa dominia: Indie
.Właściwe i Pakistan. Debata w tej
sprawie odbędzie się w przyszły
czwartek.
Z Delhi donoszą, że „podwójnym"
gubernatorem obu dominiów ma
zostać w dalszym ciągu lord Mount
·
batten,
.(.

\e

się

wy'jaśnia
z Marshallem

PARYŻ

\ . -:

I

Policja dokonała szeregu aresztowań
osobistości Francji.
Między in. aresztowano gen. Mersona
b. francuskiego attache wojskowego w
·
S~tokholmie i Belgradzie.
·
u niejakiege Lerata
W czasie rewizji
znaleziono plakaty z wydrukowanymi
rozporządzeniami, blankiety z nadpisem „ministerstwo . spraw wewnętrz
nych" oraz 10 tys. obligacji, płatnych
na okaziciela od pie1·wszego dnia powstania.

wśród czołowych

*

*

*
zarząd okuPAP. Francuski
krążą
zp.przeczył
Nadrenii
w
pacyjny
NOWY JORK PAP. Czterech kon- tu ani sprzeczności między doktryną
cym zagranicą pogłoskom, jakoby frangresmenów republikańskich Trnmana, a planem Marshalla.
~
cuskie siły okupacyjne b1·ały udział w
odwiedziło w środę .'.frumaW związku z tym w kołach amerykań spisku.
na w celu uzyskania wyjaśnień na temat „skompliko- skich przypominają, że min. Marshall,
wanej" polityki zagranicz- przemawiając w dniu 1 lipca w Wa~ ~ ne~ a?~inistracji waszyng- szyngtonie również podkreślił, iż polity--~ tonsk1eJ. W toku konferen- ka zagraniczna USA w ciągu ostatnich
MOSKWA (obist. wł.) - Z Londynu
cji prez. Truman miał oświadczyć, że dwóch lat nie uległa żadnej zasadniczej d·onoszą, iż na pos:iedzeufo br~»tyj:;1kie:i
lziby Gmin P-Od'sekrcifarz Sttanu Mac Nei'I
nie ma, jego zdaniem, żadnego konflik- zmianie.
prpp pp!' ppp pp pp pup W " " " ' " ' u u gpW" U?" up" !!!!! w odtpowiedzi T> iseimne.i 11a interpe:!acjc;
r rrr•;;: r pfr: p r prpr pn p?Pl
rnr
jedne.g o z posłów WYIZl}ał, iż pouad ·1 ty·
siąoo byłych naJziStów pracuje w urzę·
dach H~burga. lecz stwJierdził PrLY
z-ca tym, iź ~a to tyiko „1110lłlli.inalni naziści",
Na Międzypartyjnej Konferencji W prze'wodn. tow. Jenszke (PPS)
Poseł Partii Pracy Plab!IS Mill~s zwróKPPS, WKPPR. i ŁKPPR. w dniu 28 przew. tow. Godziński Mieczysław (PP
cił ll'\v.a1,l?jt1' na fa1k, i ;i, na 141 urzcd{)iików
(PPR)
Stefan
Jaśkowicz
tow.
sekret.
czerwca 1947 r. powołano do życia mię- R)
z-ca sekret. tow. Lencman Stanisław hamburskie'.i kaincelarili cywi1ne~i C(}na~·
umie.i 101 uirzędniików ma komvromMuja
dzypartyjną sekcję do walki z drożyzną (*'PS) .
cą Pr7,eszłość 1JQHtyczną i że z ;;;1w osób
Sekcja po ukonstytuowaniu się w zatrud~Jli,0<nych w wydtti:!llaich prawnym.
i spekulacją, której zadaniem będzie ko·
ordynowame pracy obu bratnich partii dniu 3 lipca 1947 r. przystąpiła do pra· młOOizieiżoiwym i oświaitw.vym - il63
należało do parti'.i 111izist0iwskiej.
w dziedzinie walki z drożyzną i nadmier cy. .
Ptaitts M•ills wyraz:H pOlwątpiet\V1lflłie.
WKPPR WKPPS tK PPR
nymi zyskami. W skład sekcji weszli:
abl' · taki „perso.nel" mógł ~i~ przyczynić
liihil:SSL i 222 I i 25i i S:U:iddd Mil d55hi Ii i i i i hdilh i li ISi Ii i i i i Iiii iiifj5 i iii i i ii i i i i ii: i i i i i li iiiiA!d i il ii ftT:f:i d<> deut<Jlkratyzacji Niemiec. · ·
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-mknięcie
.Przygwożdżone ~łamstwo
WARSZAWA PAP. -

PrzPd przy.sta[)il"nipm eto
dziennego, przewodniczący w1cP1<1arszakk Barcikow~kL odczyta! pru•lrnza11P --przn prPZP·
sa rady ministrów pismo Pr~1y<lenta R. I', 7Jwiadamiaj.1c'e Izbq o zawarC'iu układu ilnan~o)WPIJO 'Z
A.n glią t dokonanej wyntian.le dokumentów raty fi·
kacyjnych.
Ponadto odc1.ytani> zo5tało pismo qł.Jwnf'CJCl urzę·
du kontroli pr<.tsy w spraw"e interpelacji PSL, do·
tyczącej rz<'komego skrf'~lenia w recenzji o pracy Bogdana Suchodolskie go „Du«Za n.emif'ckij w
świetle filozofii' i pracy Alfll"da Kucnna „El·•·
, pansja Brandc>nlmrgii nad B11llykiem", zamieą1r1.-0nej w „GazeclP Ludowej" pewnych u,tąpów antyniemieckicb. Dyrektor głównego urzt;clu ko:itroli
prasy wyja~uił, przytacz11jąc odpowiednie dokt'
mcnty, że· w obydwu w21nlanJrnwa nych rł'cen1jach
nie skreślono niczego, if'I sama redakrfa „Gazaty
Ludowej usunęła omawiane ustępy -antyniPmtPc kle
żeby móc umieści{~ w kolmnule Inną JP,zcze notatkę. Dyrektor
głównego
urze;du krintrol• pra•y
stwierdza, if' pomówi<"nle urzędu prz"'d W1 ooka
Izbą o skrei:lenie w an ) n'Pm'e< ~IP.i 'E'<: 0 mji 7 an,
t)'niem•eckic h książek d-.1-".Jch antyniPn1:<' kkh zd;;ń
- . moie być polr.1ktowan e tylko Jako świadome
wprowadzan ie w bli\d Sejmu l'~tawod. WC'~"'go 1
szerokiej opinii publicmeJ dla podPrWJnla auto·
ryletu urzęrlu pań~twowego.
Główny Urząd Kontroli Praqy prosi, by ma'1S7ałek zażądał ocl Interpelantów rotnl(!cla swych 7a·
rzutów, w ten sam spo,ób,
Jaki fe prnlni .q1.
Na pytanie
przewodnlc1ącego,
czy
podowii'
PSL .wycoiuJą lnterpt•lację · - tlada z law PST. c;ilpowicdł wyjaśniająca, ie pl~mo swole •klnov.ali
oni do Prez!'sa Rady Ministrów. (Cios na lewicy·
.,Oczywiste kłam,twa nale7y proqtował"!).
·
Pierwszym p.unktem porządku clzianne'.'.fo było
trzecie czytani!' u~tawy o 11powa1.nleni11 rrąiłu do
wydawania dekretów z mocą u~tawy. -P<<:?! Nadobnik (PSL) zreferował poprawki mni<"J' ..~ości komisji. poseł Domiń~ki (SPl w imiPni11 1(.„11:r,ji wyporządku

w

-

Poco

psuć

ludziom
krew

Dnia 1 bm. w<>~zła w tycie nowa taryfa kolejowa. Zwyżkę taryf w ruchu pasatenklm iapowledzlał Rząd jeszcze w czasie pop11.ednle\)'O. po,..ledrenla Sejmu. ' Ale zapowiedział zuazem, te 6wlat
pracy nie będzie obciążony ko'!:rtami tej zwy,kl.
Tow. Minc, przrmawlając w Sejmie dnia 30-go
maja na temat taryf, oświaiłcryl dosłownie:
„Uchwala Rządu przewiduj? podnio>siPnlr taryf
pasażerskich z dniem 1 llpl'a, ale z na~tępuj ącyml
zastrzei.eniam l: Niel będą zm!Pnlone opiaty za dojazd do pracy, opiaty za przeJazdy lud1.I pracy ••
urlopy".
Zdaje się, to było najzupełniej wyra~ne. „NIP.
BĘDĄ ZMIENIONil OPł.ATY
ZA DOJAZD l>O
PRAĆY".
Trudn.o było muwll! wyrafoll'j. A l)'m·
czasem - jak to wygląda w praktyce? ·
Podwyżkę taryf wprowadzon o od l lipca.
1lze·
czywiścle w aktach Mlnl~terstwa Komunikacji
istnieją przepisy, pozostawlajq ce bez nnlany doty,chczasowe ceny biletów n do]3zd do pracy dla
pracowników przedsiębiorstw pat1~lwowyrh I nmorządowych. Ałe w terenie nikt o tym 11le wle. Ab·
solulnie nikt. I w rezultacie dochod1.t do całego
szeregu konfliktów, tarć, nieporozumień.
w ciągu ostatnich dwóch dJll mieliśmy alarmy
z Warszawy, z Pn1szkowa, z Żyrardowa, z szeregu
mniejszych mleJscowołci Warszawy - Podmiej!>klej .
Od wlóknlarzy, od tramwajarzy warszaw,klc b, .od
ludzi, którym niewątpliwie przysługuje prawo ko·
17ystanla , z dolyc)lczaso wych cen biletów, przy,1ug11je nawet podług obowiązujących. obecnie ln·
~trukcji. Od lndzi, kU1rzy nie mogą wlakiwle do'1·iedzieć siQ do -czego mają prawo, a do c1ego -

obrad ·sejmowych Spisek francuski
Na

PSlu. Dekret o ópoważn:.eniach dla
-w· trzecim . czytaniu
powie<l1!al się prrnciwko popra' ·kom, kt.~re też
w głosowanrn 7".>stały o<lrznco111•.
list.iwa o pełnomocnictwach tlla rządu przyjęta
iostałJ w trzeclm
rzyla1U.1 wlęks1.ością· 'glo~bw,
przeciwko glosom PSL-u.
·
Pr"Pł .Jodlowokl (SD) rf'f Prow3l na t~pniP, w 1mil"oill knmhj! prawniC7<"j i rPgnlaminow Pj, """!o·
SE-k klubu flD w' spr:iwie likwidacji s\osiu.ków
'\>Jawnych, opartych na pr1ep<sarh 1nawnych byłych władz emląracyjnycb,
Pos~l Dq!JPk (PPR)
lmiPniu

,„

komisji prawnirPgulaminow ej referuj<' wnios"k pos 1 ów
Pol~l:i~qo Stronniclwa I.nrlowl'qO 'i kluhn katoliv
ko • społec1nPgo w SJHilW-IP 1Jo;erdil pr7ez • rząd
projPktn nstawy o wyji>ciu z poci korn;>et~ncji są·
dów woj•J:owych oaób cywilnych. Komisja twier·
dzila, :te
lini,terstwo Spr,1wiP1lliwo~ci prowad'li
prare- nad 11nifika~ją sądownic:lwa W tym stani 0
rzec?.y wniosek' posl<'>w PSL i kl11h11 :nt. · ~pni
jPst ho1pr1Pdmio towy. Komisja uchwaliła odrzucenlP Irgo wniosku, Po umsadnienlu stanowiska
mnlef~zośct prze?. posła W1'1jcicktt>go (PSL), SPjm
odr1urll wnlo~t'!k.
N.1st<>pnir lzha pnystap1ła do sprawo~d;1:iia komisji sejmowvch w sprawi'Ł> 1JtWiPrd1„nr n dekrn·
tów R7ądu _R. P.
czej

i

Rządu przyjęty

Dekret o podwy;tzeul u dodatku puejści nvego
do zaopatrzeń b. skazańców politycznych , został
zatwierdzony wraz z uchwałą komisji, wzywającą
rząd do podwyższenia dodatków przejścli>wych do
zaopall·1e(1 dla si<'rot po b. skazai\cacb politycznych do wysokości, pucwitlz.ianc j dla wdów po
sl.azai1c,lch pn lit yc?.n,cl1.
Uchwalono równie. dekret o opiacie sltarbowe1
oraz dPkret o wypuszczeni u biletów sk.trbowych
w dolarach Stanów Zjednoczony ch.
Post-I \)en
.Jaro,uwicz wnosi o pr1yjqci 0 dekrPtU o 11odwyiszeniu wopatr1.enla pienlqin.eqo lnwalid1iw wojennych i wojskowych, o zmi3nie dńkretu o ll)•!'Sa·
leniu wojskowych, o tymczasowe ure9ul:nvanll." U·
posa~Pl't fnnkcjonilriu szów s111;by h<'7.Pi"c·1!'1lstwa,
:i:olnlefly W. P. I c7łonków ORMO, którzy utrnclll
idolnoo\l· do pracy w walce z wrogami Polski demnkratycme f orJ1 dla osób, pozostałych po poIPglvch w tej walce. Sejm zal wlertl7il powy~.sze
d!'krety.
Na tym porrądPk dzlemty O'l-tatniego poslf'clzenia pl<>narnp90 bleiąceJ ses{i Sejmu Ustawodawc1Pqo został wyczerpany. Wicpm~re.'nikk $1.\\'i lbe
poinformowd l !7.bę o wpłynic,ciu o'cl wic0prf'7f'Sa
Rady Mini•lrc'>w pisma z zarząił1enlem prnydent,a
R. P. o rnmkntęclu sesff ..

Podkarm·an~e

bestii

LONDYN (obsł. wł.). Bawiąry w Ber-1 niesienia wydaj11o~ci pn:emysłu niellnie amerylrnński minister rolnictwa mieckiego i powiększenie eksportu. AlA~derc::on o.~wi:-tdcz'ył wczoraj: iż. Stany bowiem ostateczny m celem jest aby
ZJednoczo ne będą ocJ1 ąd w ,c1ą~t~ .roku Niemcy osiągnęły samowystarczalność
W~"ly!a~y de strefy amn~ kans~ 1 e;J 1 ~ry .Q<>podarczą i aby dzieki temu ponosz·
tyJskieJ po 300 tys. ton zywnosc1 m1e.
,.
'
.
.
··
· D :tię
· k"1 t ym cł t
d z•r.nna
,
ne pnez '\\lelka Rrytanl~ 1 Stanv ZJes1ęczme.
OK nwom
·
·
·.
·
racja żywności w ooydwn' strefach wy- dnoczon~ ~oszt~ ut~·zy~ama 2 stref _ul~
niesie 1550 kalorii na osobę'.
·
rly 7mnieJfo;'l.en111: Wielka Bryfatllrt
Minister handh• USA Harriman o- Stany Zjednoczo ne stoją na stanowisk u
świadczył, iż <:>elem jego podróży do iż Niemcy muszą mtec zapewnio~e
Niemiec jest zbadanie sposobów pod- „minimm n egzystenr ji. (!)

We Francji został wykryty spisek ceakcyjny
SJ>isek ten, operujący hasłami antykom1rn:stya.ńy
mi, był swym ostrzem skierowany pi:Z~tw Jnt~re
som ludu francuskiego . Na jego czele slnli zd_e~y
clowani wrogowie ludowej demokrncji. Spr-zys1ę7~
nie, mnjące na celu obalenie Tep-ubli~i _we Franq1
i wprowadzen ie dyktatury faszystowsk1~1 mog~o się
rozwinąć jedynie w warunkach posunił;cHt. s;ę, ~a
prawo, jakie obserwujemy ostatnio we Fra_n~;i.
Jt>st rzeczą niewątpliwą, że za kulisami •przysięze
nia, kierowane.go przez sfaszyzowan ych wyższych
oficerów z dawnego otoczenia Petaina i pnez ary~l1Aratów francuskich, działały siły obce, dłll któ·
rych obalenie republikań&kiego ustroju we I"~ancjl
miałoby się stać jednym z fragml"ntów walki, za·
mierzonej na znacznie suerszą skalę. Jest tak,~
uornmiale, że odpowiPdzialność za samo pO~Sf.a·
nit> spisku spada w pierwszym rzędzie Jl.a tych,
którzy pncz chwiejną i niezdecydow ani\ p<>stawę
pofit..-czn') <lopnścili do stworzenia wraż~11ia, jak~:
bv jednoiit'' front robotniczych p6xtll we Fra11.c11
tll<"gt rozluźnieniu.
Polityka premiera Ramadier'a, która &p<iwodowa]J ustąpienie komunistów z gabinetu francU8lclfl!·
go, dopro1>adziła do ośmielenia reakcji francu8lciej.
Rekrntując się z szeregow dawnych Jcolaboracion istów i prowokatoró w, a także- agentów obcych,
spiskowcy występowali przeciwko repubHce I !JłO·
sili hasła foszyslowski e.
W nmicrzeniac h sprzysiężonych leżało Yywoła
nle wojny domowej we Fnrncji.
Sphek francttski dowodzl, że każde osłabienie
czujnośr-i klasy robotniczej, osłabi~ie jej jedności
działania prowadzi nieuchronnie do wzmożenia reakcyjnych sil, do Ich o~mielenia i prztśplM7.enia
•c~1 zamiarów.
Dowodzi tej prawdy, że w walee z
zakusami reakcji klasa robotnicza musi przeciw·
s•aw;ć im jednolity, zwarty front.
NiPhez:pieczeństwo, jakie tkwi w basl11ch ne:kamo t} \ko „antykomuni styczitych" zagraża nie tylko
komu11isto1n, ale całej klasie robotnicze-j, całej demokr;:,cji. Pod plaszczyki&m „an.t~omunizmu" r~
akcja .prowadz'. walki: z demokracją, llllarająe się
osłabić jej czołowe .ugrupowani a, partie robotnicze- i podważyć Ich zwartość. '
I dlatego jedyną odpowiedzi11 na zakusy rea):·
cjo:iistów powinno się stać ponowne 11..:moc11oie~
jednolitego frontu mas procujących, nie tJ]ko we
Fra~cji,

&

OGŁOSZElllE
CENTRALA TEKSTYLNA

0

ltie.

Przecież takle przepisy, przepisy dotyczące dzlesiątek tysięcy lulJzl ·pracy
naletało
OPUBLIKOWAC JAK NAJS"ERZE J. Nale~ałn opublikować w
gazetacą,
naleźalo ro7]>lakatować
na wszy11ldcb
dworcach, w~zystklch stacjach kolejowych,_ nawet

- w większych warsztalach pracy, zwłaszcza tam,
gdzie wladońlo, te poważny odsetek załogi s.kljtda
Jię z ludzi dojeidlających.
Niczego podoł>ncgo nle noblono, Nawet wla·
lłze kolejowe nic bardzo wiedziały komu I Jakie
przysługują ulgi.
My sami, chcąc wyjaśnić spra·
wę, musieliśmy kołatać at w Ministerstwi e, by dowiedzieć się, że z poprzednich stawek cen korzystają równic.t pracownicy samorządu.
Nie katcly
mote iść a:i: do Ministerstwa . I W' rezultacie - 11le-

Przed. ,,re
.
.ferendum~' w Hiszpanii

rudni

b.Jikańiskiego

działu inwentary zacji i ~·

inżyniera-architekta
w charakter ze Kierownik a Wy-

Premier repn-1 w~łał list prote~tacyljny do ONZ w zwi~
rznidu lii,<;ztpaf1• kiego Lepez zk11 z wyzna•cz·onyim na nie<l·zic,J<; reife-rc.n<ll1'Tn w JiiS7JPani•i. w .sipra.wie proi>on-ow.nneg<> prze'Z fr:mco nowego prawa

NOWY .JORK PAP. -

przedstaw .IC.l@l a
poważnego,

wprowad:zonego na rynek,
na r-k wla!lny na okollcę ł,odzi poszukuje od r.araz Wytwórnia
Chemiczna
„Ileł", Czę-slochowa,

Ochotników Wojf>n.
ny'cl1 ł-6; tel 13-79. (Kremy, pasty do
obuwia, podłóg i t.p.).

j•dPn zapłacił to, od zego, zgodllłe z Intencją Rządu, &e słuszną !nten ą Rządu; powinlł'n być zwol·
nlony.
Sprawa wyJdnt się. Te słowa dotrą ntewlłtpllwte ueroko. Sądzimy, te i Min.lsteralwo postara się,
choc'lat obecnie o riioHiwle szerokie spnpulliryzo·
wan.te 1wych fMtrukcjl. Ile Jednak niepntnebul l'
nap111to ludziom krwU Ile wywolanu całkowicie
zbędnych szkód1
Jest l druga strona medalu. Oto w departamenlach okrojono zapowled:< tow. Mlnca. Odmówiono
prawa korzyalanla_ z doty<'hcu<io wych s\awek pra·
cown.lkam spóldzlekzołcl t przed1lębiontw pty·
walnych. DlaC>Zego odmówiono go 1półdzi1>l<:zoścl1
Nie Wilyslklf' 1póldzlelute opłacają bardzo dobrze
swych pracown.111ów, nie w11zy1tkle zakłady pailst·
wowe opłacają lei\ bardzo tlP. Trudno odgadnąć
sen~ tego urządzen\a, dające!Jo w Pfekcle kolei ko·
rzyść niedużą, natomiast naps11tej krwi bardzo
duto. Nnwi.t, gdyby przyjąć, że, jeśli Idzie o nie·
które gałęzie nie tyle przemysłu, co neml'>~ła p1-ywalnego, to robocizna w nich jest ~ak wysoka, że
niewielka podwyika taryfy kol!'jowef niP odt>grala-

wołać ilnzjiei,

7.e w

tfiłs7.1Panii

z po\vrotem

Hun1oreska

Sp~ro już '1at przeżyłem na naszym pięk Colydor nym świecie l nięjei:!no dziwo oglq;dałem

się„.

nie

jesteś

fizjognom!s tq.

Ożeniłem

, w mym przydługim życ1u, ale tak pociesznej
- A to co nowego?-w ykrzyknqle m zdzifigury, jak nasz Colydor, nie spolkałem niwiony.
gdzie.
Tak, tak, przyjacielu ! Jestem żonaty
Ile razy go widzę, ..:... _pusta, beztroska,
już od tygodnia. A muszę czekać tysiqc, nim
1ztubacka wesołość ogarnia moją istotę aż
będę szczęśliwy!
do szpiku kości.
- Tysiqc czego?
.- Wiwat - cieszę się zawsze w Cluszy - Tysiąc tygodni!
ubawię stę świetnie!
- Tysfqc tygodni? Czekać na co?
Prognos\yk niezawodny .
G'dybym cl.wie godziny nawet stracił na
Wczoraj Colydor wpadł i:io mtlie, ja1c bomto, żeby ci calq historię opowiedzieć
ba.
wszystko jedno, nie zrozumiesz !
Przyjrzyj mi stę - zawołał ten kocha·
- Masz mnie, Jak, widzę, za matołka!
1y chłopiec - nie w!dzisz we mnie żadnej
- Nie, n!e powiem, abyś był głupszy od
uniany?
innych, cle to taka zabawna historia.
Przyjrzałem się uważnie jego obltczu. Nic
·Po ty~ wabiącym wstępie, Colydor zalZczególneg o ni~ wpai:iło mi W oczy.
padł w groob.we milczenie.
- No, w takim ra:-'ie, mój stary - orzekł
Nie d„łem za wygraną, got~w będq;c -

Co

sujq,cym,

, by więk!12eJ roll w budtecie pracownika, Io Jednak
I tutaj nlewlelka wysokość absolutna uzy•kanych kwot i ltudnokJ określenia tych, którzy mają zostać pozbawieni ulgowej ceny,
przemawiają
stanowczo przeciwko niej. Wczoraj drukowaliśmy
oświadczenie prZl'wodn.iczącego homJsjt Cenlralnej
Związków Zawodowych tow. Wltuzewskie !JO, domagające się utnymanla dotychczasow ych c„n biletów u przejazd do pracy dla WSZYSTKIC JI
pracujących.
BEZ JAKIEGOJCO LWlEK · WYJĄTKO.
Uwalamy, :te jest to tądanle całkowicie słuszne.
tądarue, które powinno być uw7ględnione.
•
Uważamy jeszcze coś ponadto, te Jeśli' zmienia
się proklamowa ne uroczyście w Sejmie
im1rniem
Riądu dyrektywy, to należ~ to rohić tylko po gtpn·
townym zastanowieni u. po uzgodnieniu ze Zwlązkami Zawodowym i, po postawieniu J>Od decytję odpowlednlch czynników, a nie lak, by w klika dni
później zmieniać Je z powrotem,
wracać do poprzednich Sł.USZNYCH wytycinych.
Jeszcze raz pytamy: po co nicpotr~elmle psuć
ludziom krew?
ROMAN \\..ERHL.

do zbrodni, byleby tylko dowiedzieć
prawdy.
- A zatem - zacząłem najobojętniej ni.
by w świecie - jesteś żonaty„.
- Właśniel
Czy ładna?
- Smiesznol
„
- B-ogata?
- Bez grosza!
- Więc?„
- Mó'kię et, przecież, że nic nie zrozumieszl
Spojrzałem na niego błagalnie. Colydor
zaglębtł się wówczas w fotelu i opowiedział
mi takq htstorię.
- Przypomina sz sobte wstrętnq pogodę w
końcu maja? Zn!echęcony niq, wyjechałem
do Trouville poddać me zmęczone ciało pocałunkom ·i pieszczotom słońca. Korzystajqc
z ogórkoweg o sezonu, wynająłem za marny
grosz całą wtllę no drodze do Houfleur. Nie
jednq z najpiękniejszych wprawdzte. Co do
stylu - mieszanina pałacyku f101entyńsk,iego z chatą; normandzk q o dachu a la pageda hinduska: O kilka kroków ode mnie, na
placu okolonym sh,1letnimi wiązamt, jakaś
ork!Estra miejsko huczała nte nazbyt melo·
się

,MalżeńslWo na wy ros i

Kandydaci z odpowiedni mi kwalłfi·
klfcjami proszeni są o składanie ofert
z; życiorysem do Wydziału Personalne go
Centrali Tekstylnej, Łódź, Moniuszki 3.

powoła1no .d'O :;,yda fo-stY'tnQje <lcmokrat~"Cz.ne. p-odcws J!:'dY taktycg..nie franco
nile poo;o&'t~ił żadnej alternatyw y gło-

choćby

. Alpho nse Allais

dowg w C. T.

su1kcesy1jneg<>, kitóre okreś1a jako oszius•
two. Z'lfoniem Lepczn. referen·d 111.m ma wy
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'8arąinesle

1

usłyszymy

przez radio

PROGRAM NA SOBOTĘ 5 LIPCA 1ł-ł7 :R ••
12.05 Slri!s1czenle wiadomości d:ził!'llnilta poran·
nego. 12.10 Melodie "ludowe. 12.25 Audycja dla
wsi. 12,35 Mmyl:.a francuska. 13.00 „Z mikrofonem po kraju". 13.10 Muzyka obiadowa. 14.00
Kronika I komuni·katy z Łodzi, 14.05 Pleśni pol·
skie w wykononiu Z. Tyczyńskiego (z_ tomi). 1_..25
~:V-ta CO'.ę~ć opowiadania dkl dzied „Kuhuś Pucha·
tek" A. Milne'a (z Łodai). 14.40 Melodie operet·
kowe z ptyt (z Łodzi). 15.00 Muzyka tanecina z
płyt. · 15.20 Audycja dła dzieci. 15._.0 Duety for;
tepianowe. !fi.OO Dziennik. 16.20 Pieśni w wyko
naniu J. S. Adamczewsk iego. 16AO Skrzynka tech·
nlczna, rn.50 Informacje gospodarcze. 17.00 „Pr2Y
sobocie po r<l'bocie". 18.30 Koncert życzeń z Ło
dzi. 19.00 „Tu mówi Slą~k". 19.15 Nowe k!'ią-żki.
19.30 Audycja Polskiego Wydawnictw a Muzycznego. 20.00 Z życia kulturalnego . 20.05 „Kobieta w ,
świecie".
20.15 Reportaż.
20.25
Najsławniejsze
śpiewaczki polskie" audycja słowno - muzycz.na
w opracowaniu prof. K. Stromengera . 21.00 DvJen·
nik. 21.30 Kwadrans muzyki tanecznej z plyt. 21.45
Suchowisko „.lak sifl dawniej Hsty pisało". 22.10
Wiadomości sportowe.
22.15 Muzyka taneC'l:na z
płyt.
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika. 23 20
Program lokalny na jutro (z Łodzi).

I

dyjnie', a gl'\>ma"dka Houlbec'ko wion i Houlbec'kowian ek wirowała w takt zapamiętale.
- Pomtędzy tymi ostatQimL.
Powiedz mi, czy wterzysz w siłę przeznaczenie? Nie? To ci powiem, żeś nieszczę·
sny kretyn. Ja .nie wierzyłem również, ale teraz„. Jeanak, wracam do tematu.
- Otóż, pom!ędzy tymi ostatnimł, - wielka kob!eta, szatynka lat mniej 1Nięcej czterdziestu, wirowała, wirowała, wirow<rła„. C.zy
była piękna? Nic 0 tym nie wiem, ale rra jej
widok zro-zumtale m odrazu, że już po mnie.
Pokochałem jq i tąnej już nigdy kochać nie
będę.

Smiejesz się z mnie? 1To ntc nie szkodzi.
A ja ci powlem, że tak jest i koniec. Była w
towarzystw ie swojej córki, dwudziesto letniej
brzydkiej panny o kanctastyc h kształtach i
niezgrabny ch ruchach. Nazajutrz opuściłem
mój pałacyk w Trouville i zatnstalow alem się
w Houlbec. Moja bohdanka była żoną urzędnlko celnego, nieciekawe go t starego homo, '
namiętnego t hazardowe go gracza w karty„.
Mimo, że dotychczas nie umiałem nawet ka·rt
trzymać w ręku,_ nie zawahałem stę ani chwili przed rolq partnera starego celnika. byle
tylko zbliżyć się do mego bóstwa. d. c. u •

'

„

•
Str. 3

Koncentra~ja sił

1· środków gospod arstwa narodo wego

---·-

,·

Nowy pociąg

.

Łódź

-

Poznań

PodsPodnie
tawosienie
we dobro
zadabytu
nie rzesz
planu odbudowy .„:d~f~:~~.~~:~~:;.:r:0~::·
Wsród projektów. ustaw, rozpatrywanych_ przez
~jm Ustaw-0dawcey, znajduje się doniosły doku111ent w życiu J rozwoju naszego naxoqu: ust<1wa
plan.le goSJpodar-ezym na rok
1947• z ramienia
0
. „ Sk b
B d' t
.
d . ł
K l>llllSJl
ar ?wo • u ze owej U:>1awę ~zasa ma
na plenum Sejmą x~fere!llt Planu Trzyletmf!{Jo, tow .
poseł Ste.fan Jędrychowski, członek KC PPR.

~uq~:!. ~~~:a~~s~:;iz~:jl:~~ ~r:n:::i::~

I

I

ta.lu ~agranic:z:~ego. Posłowie peeselowscy wyp~w:1a:ctaj11> n~· ~oz>ne sposoby to, co stan?''" nai~kj·
meisze dązerue całej wokół zg-rupowanej PSL rec: •
c1i, któr~ mar~y o takich _przede wszys~kim „in~es-tycjach kapitału zagramcznego w Po1sce, jnk1ch
terenem jest dziś Grecja i 'J;'urcja. Tow. Jędry·
. chowski zaz.naczvl słusz'Ilie , że ten kto chce np

I

1 buchaltera

Reflektujemy na
Zgłaszać

siły

wykwalifikowane .

się

do Działu Personalnego
P.C.H„ ul. Pfotrkowska 98.

Łódź

Pociąg Łódź Kaliska wyd10dzi o godz 6.55, '

gwoędzgt_ie· l be;s·'l.rpo_dkośro~wdniz?ywwnos'lcm. Pw-Oyrtchs,pr~:.:~:Z~yc:i 1 u:z~ pr:tyjeżJża · do Poznania o godz. 13.20.
10

T
.
t
1330 5531 wy
nych; koni, utrudniając tym samym odbudowę
en san, pociąg powro ny
-. . .
•
kraju. A to właśnie jest celem całej zblokowanej chodzi /, Po:mama 0 godz. 15.;35, przyJezdza do
z p. Mikołajczykiem reakcji polskiej i jej pat10.
. ..
. nów zagranicz:nych.
M.
Łodzi K_a llskieJ o godz. 22.45.
.
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p:lanow~j. hi~orycznej

2 pom. buchalterów
3 maszynistki.

5523 1329
•

Ooo' InopoIsk Zazd Pr·acown"; ko' w· F·11 mu PoIsk ee o

;toryt~~,~~~1e:an~rz::~~:nl;r~:~~]e g::i:~~~l;

Poszukuiemy od ·- ---zaraz:

ograniczyć tempo rozwoju górnictwa węglowego

0

1

krytykę tych za.strzeżeń i poglądów neese1owskiC'h

zdobyczy nas~ego narodu.
Re ferent stwi~dził, że nasza gospodarka plano'Wll oznacża koncentrację «Ił wytwórczych I śro~ków gospoda~stw'.l narodow~go_ '~. celu jak na_j·
szybs:zeg~ tosHi~męcida z~dan, . Jakie
sob.ie
nasze pans wo i rzą zące w mm masystalwdia
u. owe.
Nasza ustawa 0 planie odbudowy gospodarczej
wysuwa jakr, ryodstawowe, be?Jpośrednie zadar.ie
,planu - po: · · ;ente st~py iymo:we~ ~s pracujących, w~cho
: słusznie z zało:ema, ze sta_n;iw1
ono komeczny warunek, bez ktorego -c1emozhwy
jest dalszy rozwój gospodarczy kraj-u.
Tow. Jędirychowslci wskazał szczegółowo z cykami w ręku, w· jak:ioh -terminach i granicach
wwośnie r;;po~yci~ na .g~owę Iudnoścj p-odstawowych ar.ty~ułow zywnosci.owych. i przemysło_wych,
PwX:~aczł aiącl w_ćroku 1949 lpoz1om prtrz~wojCn~YJAaza rea nos nasz.ego p anu, opa ego na mezac_h~anej ir,r~:·mowad:ze }:>utl±eitow~j _i ~osnącej
wciąz produ ;1'1 __planu, ktory p;rzi:iwi;iuie me tylko
W'Zl?'o~t. p;rodu:~c11 n~ych kopaln i .. fabryk'. lecz
rówme'l. powazną rozbudowę ·ln<Stytuc]I 0µ1ek1 spo·
łe=iej, ochrony
p;acy, opieki nad ma~ką i dził?{:klem oraz n.lemany dotąd w Polsce rozwój ośw:aty .i. szkolni7twa wszystkich szczebli. w sz~gólnosct szkol11:1ctwa zawodowe.go.
Propozy~ję rpos~a ZałęSk1ego z PSL zm1e.rz~ł~
do tego, azeby panstwo nasze eksportowało mn•ei
węgla, nie eksportowało wyrobów przemyslowych,
nie importowało artykułów ~nw:estycyjnych dla
przemysłu itp. - . Jak _wykazał to"'.. Jędrychowski,
rez~-~tem. bempos~e~1m tych wnioskó_w
byłoby
zmn1eisze.nH'> rozm1arow naszych ohrotow handle·
wych z zagranicą, pogłąbienie deficytu handlowego - d tym SMnym naszej zalemości od p-amocy
i ~ytó~ zag;ra;iic~ych. R~'Z'UJ.tat~~ przyjęcia
takich wmosków musiałaby byc r6wn1M: -nasza rezygnacja z kredyitów zagra.niemych przeznaczonych na fdnamsowan,ie naszego importu inwestycyj·
n~o . Tow. Jędrycho~s:ki stwier.dz!ł, ~e "! i:inym
wypadku P?seł Załęski wysuwa sug~stti:, ~e mwi:sto'W\\ć mozemy tylko drogą przyc1ągmęc1a kap1-

~:~;::: [· ~:~;; p;;::iu~no~r.
1

pracuj qcych _

\

„,

1·

·

·

·1

.

'

·

·

·

Dnienie do reorgan izacji i. U?dvow ienia stosunk ów

I

~

obecno·ścti przedstawiciel'l partii poli· Polskiego tow. Albrecht, życząc w imeniu Dy n"Jwe,I umowy zbiorowej z pracownikamt
tycznych i członków Komisji Centralnej zw. rekcji uczestnikom zjazdu owocnych · obrad. przedsiębiorstwa. Film Polski, który
p'rzechozawodowych rozpocz"~Y
· sie w dniu wczo- W obecnym ustroju - zaznaczył dvrektor Ai- dził w swoim/ poczatkowym okresie fazę kry.
-< •
•
• --~
I
.
· ·
•
rajszym w Domu Milicjanta przy ul. Nawrot bręcht - wspólne interesy dyrekC]l, przed· zysu, wstępuje
obecnie W okres rozwoju. Na
obrady IJ-go Ogólnopolskie99 Z)azdu pra- sfębiorstwa t praco.wników. Jednym i drugim 1 zakończenie dyrektor Albrecht oznajmił,
i:i: z
cowników Filmu Polskiego. Na zjazd ·przyby-1 jodnakowo zależy ~a sprawnym funkojono- dntem dtisiejszym dyJ"ekcja Filmu
Polskiego
li delegaci z całej Polski w ltczbie około 120 waniu pu;edsiębiorstwa i dlatego dyrekcja lt- oddaje do dyspozvcii Zwiqzku
Zo:wodowego
.
·
··
·
l
·
··
·
• · Il
osób. Obrady zagaił przewodniczący ustę- czy na wspoł~racę
cz_łon~ów. z:-n:qzku przy okal przy ulicy.
z_eromsk1ego 100 na swiet
pującego zarządu ZwicrzJrn pracrwniJ;:ów .
prz;p_rowadza~1i; 2-ch n~1wa~~1ejszych za- cę dla pi::ci:cowmkow.
-mowych tow. Cwikliński, wtając delegatów ! dan, jakie stoJq w obecnej chvnh -przed przed
. ~astępl1;1e zabrał _.głos członek KC PPR tow.
i zaproszonych gości. Przewcdniczqcym i I siębior11twem państwJWytn
Film
Polski. , B1enkowsk1; .
.
.
zjazdu· wybrano tow. tow. Kopecia i Swider-, Pierwsze zadanie to rec>;t'!anizacja i uzcb'oTow. B1enkowsk1 po'v'/ltał zebra:n.yc!i w
skfe"'o·
wienie
stosunkó~
w prz;dsie:biorslwt e 2-e imteniu KO PPR żyrzq; delegatom pomyśl" ·
•
•
•
,
. , ,
. •
Jako pterwsz.y zabrał głos Dyrektor Filmu te przeprowadz~nie do końca i · podpisanie ne1, pr~cy. W s.""'.C:ln'l
pr~e:now1en.1u t.o.w. B1en1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111
kowski podkresllł rolę 1 znaczenie fllmu, któ·
ry j'est potężnym środkiem wychowawczym
ł
ł
'
• k raj· •.-Ch kap1tahs,ycznyc
· • •
. te z
h
poctąt I ecz on·ee 18 osnv.
społeczenst".'a.
środek ten 1est wykorzystywany :>rzez klasą
pc:nujqcq dla uśpienta świadomości klaso'f
il~ .
wej szerokich mas. W naszym ustroju film
ma za zadanie rozbudzenie świadomości oW o.hecnej chwi:li, gdy sytuacja gospod'łrcza
Karą grzywny w wysokości 5 · tysięcy złotych
•
•
•
naszega województwa pozwala na realną znitkę przypadła w udziale następującym nieu-:.zc1wym
bywatelsldeJ i wychOW-llnia społeczenstwa W
cen - mięsa, · cały szereg osób - właściGeti sklepów handlarzom wyrobów masarskich: Stefanowi Koło· duchu demokratycznyn;. i postępowym.
spożywczych, rzeźniczych i owocarń jest widocz- dziejczykoWi, wlaśdcielowi sklepu rzefoiczego pr1y
. Film Polski zadania . tego nie spełnia w
ltie całkiem innego zdania, poni-eważ, !ak funkcjo· ul. Piotrkowskiej 43, za p.obiea:anie n;_idm:emych dostatecznym stopniu.
Spodziewamy się że
nariusz.e Delegatury Komisji Specjalnej w ostatnim cen za mięso wieprzowe, Annie Krawczyk, właści. ..
.
.
'
tygodniu stwie.rdrziH, więksrość właścideli tych skle cielce sk1epu spożywczego przy ul. Radwa:isidej 6, w naibhzszych
latach Film Polski spełni na·
pów z własnej „inicjatywy" hołduje ni!llega!nemu, Zoili Bergier, właścicielce sklepu spożyv.r:zego !aż.one na niego zadania.
wyższemu cennik-0wi na wyroby masaTSkie i m;ęso . p'rzy ul . PQmorskiej 57 oraz Marianowi DyzrnbauW imlentu CKW PPS przemawiał tow . .Ja·
Ostatnfo za p,obieranie nadmiernych cen na ar- sowi, włascicielowi sklepu spoży wczego przy ulicy · k W
·
· •
_tykuły: mię:me ukarani zostali wysokimi grzywnami PomorskJej 55.
srn ·
swoim przemówieniu zaznaczy! prenasteyhjący skfopikarze:
Wyi.srr.e kary pieniężne w zależności ori pobie- · legent, że wielkie Z'-dania jakie stoją · p!zed
Stanisława Jaworska, właścic·ielka sklepu spa· rania wyższych cen za kiełbasę zwyczajną, w wy- Filmem
Polskim zostaną zrealizow!'me je.
żywczego przy ul. KilińskJego 203, za spriedaż sokości od 360 do 400 zł. Ził kg , spotkały: Wlady- dynie przy harmonijnej
i jednoHtc -frontowej
kiełbasy w cenie 340 zł. za kg
ukara'l.a zostala sława Siwińskiego, właściciela sklepu spożywcze· współpracy obu partii robotniczych.
grzywną
w wysokości 10 tysięcy zlotych. Karą go przy ul. Napiórkowskiego 80, który ;ia ;icb1eragr.zywny w wysokości IO tysięcy złotych, ukarani nie wygór-0wanyc~ cen za kiełbasę , ukarany zo!'-tał
Następnie dokonano w yboru komisji m.11n zostali: Wanda Jakubczak i Leokadia Urbahslr.a, grzywną w wysokości 15 tysięcy zlotycł't , 01az Mle datowej statutowej, wnioskowej
i Komi s ił
właścicielki sklepu spożywczego przy ul. Połudn i o- czysława Haskiego, właściciela sklepu sp0żywczego
matki.
wej 10, Helena Orzechowska, właścicielka sl<:lEpu przy ul . Gdańskiej «, który był zdania, ±a kielba·
spożywczego przif ul. Lipowej 55, Blesleltlerskl Ed- sa zwyczajna, sprz,edawana w jego sklepie, kvsztoW imieniu Komisj i Centralnej Zrie;<zków
ward, właścic.ieł sklepu spożywczego przy Al. I-go wać w inna 400 zł. za kg i tyle za nią Jl;)hiPrat Ha- Zawodowych zabrał głos tow. Burskt
Maja 5, Ja.n Wojtowicz, właścic iel owo .~ arn i przy ski za pobieranie tak wysokiej ceny la ki ełbasi: - Ruch zawodowy, mówi tow.
Burski, jest
ul. Kilińskiego 205, Feliks Dę]>owsk1 w !a ś.ciclel zpstał ukarany grzywną w wysokości 20 ~ysJ ęcy jednym z decydujących czynnikó,,;
w Pań
sklepu spożywczego przy ul. - Kilińskiego 216, Wia- złotych.
tłysław Horlop, właściciel sklepu spożywcz.1ąo przy
Od wymiaru wyższych kar z obo~em .pracy stwie Ludowym. Na państwie naszym ciąży
ul. Kilinskiego 154, oraz Wanda Lewandowska, wła włącznie uratował wyżej wymienionych fakt, ze po ogromna odpowiedzialność powetowania
znt·
ścicielka sklepu spo.żywczego przy ul. lo;: J'!'1skiego raz pierwszy udowodniono Jm uprawianie spdrnlaszczeń wojennych naszego kraju, które wy105. · Powyżej wymienien-i sklepikarze· sprzedawali cji.
kiełbasę zwykłq w cenie od 300-340 złotych za
W razie stwierdze{lia powtórnego nadużycia rażają się fanta.styczną cyfrą .2.~8
kilogram, gdy cena na ti: kiełbasę powinna wvno· przez tych samych „p-0czątkujących" sz!rndników złotych PJZedWOJennych . "otra!Ilrnmymiliardów
uzyskać
&ić 290 zł.
gospodarczych, ros-laną oni ukarani obozem pracy. wielkie osiągnięcia na odcinku produkcji
przemysłowej i rolnej. Na odeinku wymi any,
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Kary za li·chw·iarski·e ceny wadli·n 1• miasa
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1 w1eprzow1na są wmąz .za · roem. ~~s c~tE~:~~~f~f~łi~~~
któm

zni!ka
cen o 30 procen t
~

Związki proponu1·ą

Obserwacje cen na rynku mięsnym w terenie · woj ew._ łódzkiego spro.wadzajq się do
pewnika, że na prowincji od dłuższego czasu zaznacza stę tendencja zniżki cen mięsa
wieprzowego. "
Już trzy tygodn!e temu ceny na mięso
wieprzowe i wyroby mascus)ds z wieprzowiny ILa żqdante Zwiqzków Zawodowych -i
za zgodą Cechu Rzeh1czo-Węd!i:11-iarsktego
uległy zniżce do 10 zł !ta '.~'.I ngramie . W mię
dzyczasie iednak jes~cze bardziej wzmogła
stę podaż zywca wieprzowego; co poctqgnqć
powinno za sobq naturalny spadek• cen mię-

chu ob. Pawłowski na dzień wczorajszy zwo-1
łał plenarne zebranie członków cec'hu, ce- ,
Iem zorientowania stę w faktycznym stanie '
cen na żywiec wieprzowy. Na zebraniu nie
zapadła jeszcze ostateczna decyzja w sprawie - wysokości zniżki cen n·a mięso wieprzowe, tym niemniej jednak stwierdzono, że
spadek cen na żywiec wieprzowy w terenie
woj ew. łódzkiego nastąpi! i sprawa zniżki 'I
cen jest możliwa. Równocześnie stwierdził on
mały popyt na wieprzowinę ! częste wypadC:zytelnicą

1

PO•O•l•i•

y

<ękaoh

„ywatnyoh, ob·

.

Tylko zwal7zenie spek1:1lac!i i ogólna obniżka cen moze przyczynić się do wzrostu raki psucia się tego mfiisa.
:alnych płac pracownic;i:ych. Związki ZawoJesteśmy pewni, · że popyt ten niewątpli-, dowe będq współpracowały z władzami pań
wie wzrośnie i nie będzie wypadków psuc!a stwowymi przy zaprowadzaniu jck najdalej
s!ę wiepn:owiny w sklepach rzeźniczych, gdy idą.c~j aszczędnośct w admlnistr.acji państwo
nabycie tego mięsa :zostanie udostępnione WeJ 1 · przemysłowej i wezmq udział w praszerokim rzeszom konsumentów, śwtatu .pra- c~ch rad nadzoru społecznego, które zajmą,
cy.
- się zaprowadzeniem oszczędnośct w Zjedna·
A do podniesienia tego popytu prowadzi czeniach i Centralach Przemysłowych.
.
tylko jedna droga - znlZka cen ną mięso
. Po zakończeniu przem6wienia tow. Burwieprzowe w wysokości łądaneJ przez - łódz- skiego- przewodntczqcy . głos!! jednogodzinki świat pracy.
·
(Dz)
!lq przerwę. Obrady trwają dalej.
Swit.

piSZQ

lł~k~f~::::;~:::::~'.~:~~~~ Okupacj~ była_ szkolą char~kteru narodowego

konferencja z udziałem przedstawicieli Zwiqz
kó w 'Zawodowych i Cechu Rzeźniozo..:Wędltn iarskiego, której celem było ustalenie noh •
wyc • niższych cen na mięso wieprzowe.
Przedstawiciele Związków Zawodowych
zaz.ądali zniżki cen mięsa wieprzowego o 30
procent. Żądanie to poczqtkowo spotkało się
ze zdecydowanym sprzeciwem przedstawt·
c!elt Cechu Rzeźniczo-Wędlini:arskiego, którzy CO prawda potwierdzili fakt potanienia
tywca wteprzowego, jednak wysunęli cały
tó
szereg argumen w przeciwnych zniżce, jak
np. psucie s.ię żywca z powodu silnych upalow, trudnoscT dowozowe itp.
Ob d
. d
.3-fł
ra hY R
nie ź oprawa....,. Y do porozumie·
i
c
n a . ee
ze niczo-Wędltniarski jednak obiecał po wspólnej naradzte i zasięgnlęciu
cpinii c łonk •
h
d ć
d
z
o.w cec u
a
o powiedź w
sprawie zniżki 'c en w najbliższy pontedzialek.
W d ·
.
.
nm wczOIOJS:zym zastęgnęliśmy opini; ~rzewodniozqcego Cechu Rzeźniczo-Wędlm1crrskiego .w sprawie możl!wości zniżki
cen Ila mięso wieprzowe. Pz~ewod.niczqcy Ce-

Dz

I ś

naIei y oczy
K~estia hnie~ieli~ka . omilawśićana była w czasa.ch I hitle~owks!Ci_e·j NSDAP od r,
powojennyc mez
o
razy, wreszcie
mem1ec. tej..
.
.
.

czoną

uię·

ta zo·•ała
przez prawoda•"stwo
i 'ustalo110
~'
„
. dla n1'ej·
normy proceduralne.
Zdawać by się mogło, że jest ona za.~adniczo
wyczerpana l odtąd będzie miało miejsce tylko
wpoowadzenie w życie przepisów. Jednak szwankuje dotąd moralna strona zagadnienia: stosuńek
społeczeństwa do volksdeutschów tudZlież do WSQ:el·
kich objawów kolaboratji. Jest to prot>łem trudny
do uchwycenia„ niemniej jednak bardzo ważny, bo
rozstrzygający o zdrowiu moralnyni"· narodu.
Asumpt do wystąpienia dał mi pewien fakt, sta·
nowiący policzek dla wszystkich Polaków, których
okupac1·a przytłoczyła swym 01·ęz''-'"""" bute•m. o·,o
jak się rzeczy mają:
Skrzypek (podobno _bardw dobry) n<1zw!sk!em
w
awrzynlak. Urodzony w Niemczech z rodziców
Polaików - ale. ożeniony z Niemką. Podczas wc•j·
ny I?rzybył do okupowanej Łodzi, pono w tym ce·
lu, zeby być na ziemi polskiej - ale zarejestrowa! s!ę_iuż praedtem jako Niemiec (Reichsneutsch) ,
zm1~n1a1ąc nawet nazwisko na Warner. Uczvł P,o-i
l~kow i p_r_zyjm_ owal ich u siebie ' w domu ·-- ·ale w
Filha
ł
lk
ł n~1on11 uzywa _ty _o języka niemiec.!!:.iego. Li. czy !llę z klęską N1em1ec - ale należał do partii

\

ś

c

I 'ć

at m osIer A
~
arm:ii I Potępienie to nie jest zależne od .długotrwał;iśói za.
wieszehiia przez
i tehabili·

1936 i ·służył w
.
weryfikacyi·ną
Odbyła Sl"'-. jego weryfik acja w zw1ąz,..u
- •· „.,.,uzy- tacia· moze· byc· komisję
os Iągnlęta jedynie długl.m wysiłków. Wyrok - symboliczny: i~wieszenie do koń- kiem.
c~ rb. w prawach. wykonawczych, . pracą pcdagciOkupacja byla najlepszą szkolą chardkteru na·
1
~~:~~uw~ę~~
:11!r;~~;~va;r~~~~:h P~e u~Iz~it~~ rodowego•. który tylko w m~mentach- cię±klch ma
1
mł Polakami, którzy nie korzystali z aiem;eckiej . - sp~sobnośc pokazać swe obhcze. N~e jest utuką
kiełba·sy.
b_yc zdecydowanym Polakiem wtedy, gdy Polska
Skandal jedna!\ nie polega wyłącznie na tym jest moc:na I niC _Jej nie . zagraża, dlatego też n.ie
wyroku, ale (kto wie nawet, czy n.ie w wiekszym potrzebuie~y konmnk~uralistów, ubijających intestopniu) na wielkiej ilpści ludzi, chcących róż· resy z kazdym, ~t~ jest_ u ~ładzy . Fachowców
nych _Niemców I kolaboracjonis·lów wybieldć, , Ma-· mamy mało, . cenmejs:zy Jest jednak niesk11zit~!ny
ją oni swoje kontrargumenty, znane nam na pa- Polak od najl_eps~ego fachowe~ . Za kilka lat we
mięć. Z nich trzy zasadnicze: 1) Nie s.zkodzlł Po- w~zys~lcłr dz1e~zmach wyspecjalizują się
lulakom, 2) Nie ka:tdy może być bohaterem, 3) Jest dz1e, me ma Wtęc co _szat roz.dzierać nadnowi
J' akimś
IlP· W,Yb't
krz
k
dobrym fachowcem.
t .nYfI! s YP· iem, ktory grał u różnych
P d . .
_
Frankow 1 Fischerów, -a teraz wyjechał z P.:ilslci,
· · ~ ejś~ie z gr?(u f~łszywe. Przede wszystkim, nie mogąc znieść atmosfery napiętnowania Dla
ie-zeh ktos w jakiikplwiek sposób zaszkodził jak~e- takiego jedyne miej·sce - w Niemczech d'a· Wa·
~uś Pola~owii s~rawa_ P?dpada pod kompetencje wrzyniaka też. Fachowców można brać'"t z' za rakmti; komlsj-l. werykf1ke,i::yineJ, lecz Sądu Specjalr1ego, nicy, ale nigdy z Niemiec _ n•i e wolno wpuszgzać
orv: wyn;uer~~ 11rę za_ zdradę. Poza zdradą ji'd- wroga , który na:s będzie rozsadzał od wewnątrz
nak istnieją roznego kalibru uchybienia wob~ ety·
·
ki narodowej .
Nowa polska rzeczywistość ma wielu wrogów
It·
'k
.
.
.
.
zewnętrznych.
a
i
w
ktaju
ich
nie
brak,
obowią1erown~ .n 1em1eck1ego przeds1ęb1orstwa, czy zuje nas więc
najdalej posunięta czujność
mu~ yk. grający n~ konc~rtach dla Niemd:ir, to są zwłaszcza · wobecjakkwestii
niemieckrej , któ~a iest
przestępcy. mora.Im, .ludzie, którzy pogwałcili ety!>' na•;i-stotn.i~J-sza dla nasze.; egzystanc1·1
narodoW"„ 1 z~slu
t
·
·
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55 bibliotek, z czego 1ł powla\o~yeh, te ate)•
sldch I 25 gminnych i lkzbą ponad ff l 11 s.

,

dzieł. Dużą pomoc w akcji bibliotet'!znej ok~za'
Ministerstwo
które W
głym udzieliło bibliotekom w WOJ .. ł.ódzktm
2 .soo
subsyd_i. um w for.rni.e .
d 1wartosr.t
bsydium.
tys. · zł. a W roku b1e2!1lc:ym 11. ue tu.
.
w formie 170 k~il\żek rlllł kazde) z !5tnieią·
cych bibliotek. Jeżeli
chodzi o fundusze nil
cele ·bibliotek, ktńrt, •i~gaj11. ogóln.,ej sumy ))O•
T 6
ł t
łożyły ię 111 nie po•
nad g mi ion W i ' o śz i
.
doteeje
za dotacjami Min O Waty, m. 1n. l
fi
samon:ą-du - 1 850.0QO zł. ofiary ~po e~~e •
stwa.
zebrane
w ' „Tygodniu
kdążk
3 400 OOO zł t dotacje
władi ezkolnych
'
'ooo zł
1· 100 ·
•
•

ło
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. -- Walki
spory wokół ' e)up!oatacji
· k ach d0 priic ':' t''m
i przeróbk.J · '
kle
Niezależnie od tych wszystkich zabiegów, rz~d nie na wszystki
· c h qdcin
'
.
·
hril'towych. pokładów ropy naftoweJ przebi~rają ' szwedzki przeprowadiH ·referendum po•nlędzy to· runku: . Nawet kore_sponden~. am.eryk~nscv ił~tyl~
uiekiedy zgoła niedczekiwane formy. Kto by .np botnikami i urzędnikami pnemy~łu naftow~ąo. C'ho· hołd tei solidarności l energn, piaz~c. „14!1. mU!o
>'rzypuści!, że nlewi.elka Szwecja, licząca uiler!wie dziło o stwierdzenie, czy ten personel pracr>wniczy nów AJDerykan - to nie Jest za Wl1lle do obro_ny
a milionów mieszkań.ców, odważy się przyst4;>ił r1o popiera rząd w j~o polityce nacjondJiidCVJMj. W, naszego mhjJsca pod ~łe>ńc~?1 pu~clwko 6 mlho·
rywalizacji gospodarczej; na pewnym oddnl<u prze ciągu tygodnia, popru,dzającego głosvw'!..nie - nom szwedzkich przylaclół.„
mysłu naft,ayvego, z wszechpotężnymi 'itanami Zjed- h7.Wedzcy dzialaczQ polityczni i. zwią:it;;owi ohjeż·
Amerykańscy macrnaci naftowi natomiijst iririywczonymi?.., A jednak.
diali '. przedsięhiorslwa naftowe, wyglasz11jąc pr;e- tają zębami. Chodzi im nle tylko o nacj~naii7.~c)ę,
Zaczęło się całkiem niedawno od tego, że ame- mówienia, w których nie ukrywano, te walka której zawsze i wszQdzie są zasadnlcz.o pri;eciwni,
rykai\.scy magn(ci naftowi, zjechawszy s:q na kon· przeciwko nafciarzom amerykań>kim bęclzie twar- lecz bardziej jeszcze o to .. ze wymyka _im s.ę z r!ik
ferencji nadzwyczajnej, wystąpili nie"iwykl~ gwat· da i zaci~ta. W rezultacie .:.. 11? procent glos11Ją· ~ przyn;ajnmiej na tere.nie europ?1skl;n - ruono•
tovmie przeciwko s'llwedzkiemu monopol·;wi narto· cych wypowledzlalo się za nacionallv1cją, i w poi rafineryjny, z któreqo czerpali eo raz wy 7.sze,
wemu, Przedstawiciel konsorcjum •7.wedikiego, związku z tym wynikiem przyst•tilonn n : ~1włccz · oll:irzymie wprost dochody.
Ił. I>.
które pnerabia 600 tysięcy ton 1Hfty t11czr,t:e, hyl
obecny na tej konferencji w charakterze obsHwa·
t•:na; doniósł on swym władzom, że prz~lllvsłowcy
amerykańscy potępUI, pełni gniewu, !'olilykę na·
cJ011allzmu, podjętą przez rz~d szwedz#.i w pn:e·
:nyś!e nafto.wym.
Magńaci naftoy,i z U.S.A. po·
stanowili jednocześnie przystąpić do i.~mtroiensy
wy, któraby zmusiła władz.e nwedzkle do .zejścia
z drogi nacjonalizacji. .
I oto o<l paru tygodni, przemy~lowcy szweu;.;cy,
którzy dotychczas współpracowali ze Stan-1mi ZJednoc~onymi, pozbawie-ni z8•tal! przyzm1p1ch !m po·
,
.
. . „, A r
· ski" kllmat. Nie ma tam. chorobliwych wyziewów .
. przednio kredytów amerykańskich. .Ponad to, to·
".S!oneczn.ymi domauami
n~ i_cy ł '1:z~„:,aJą Nle ma bagien, mnie.i dokucza!ą inoskity. Po·
warzystwa naftbwe •mervkańi-kie, kto're ~J<. ly swe swoie ko_ Jonie "' Alryc~ środkow_eJ i po u , nt• e.1.
k
1
t ery t or~.
l k oJcrm~.n
1 e : ~ m".1
• datcwe ra deszczowa trwa slo~1mkowo krótko , a o ·res
biura !>ptzedaży w " Szwec.ii id.radziły na•u raz <:a· W
. ~.' ł ączaJi\C •Oni!
j su·
.
leone
jakie N
ceC:1
wJar przeniesienia tych biur gdt.ieindziej. Jedr.o· cz~ pro t e kt or aty ·. .do. Ken!l ' Ro"~21i
""' · ' Sterra
. ·:
t '.: chy nie obfituje w takie upaty,
·
· 11 ·~ ·Ir.·
·
cześnie, nafciarze amerykańscy starają $iq zakl'pić Betchu~nlan_du, ofic1alna, urzędo~a opinia bry Yl
na strefy kontynentu ~frYkanskiego .
a1w~Z•lle ,1·
całą produkcję naftową ; która dawniej k•erov.ana ska .odnosiła się zawsze
z duzym 1ent_Y111eutem , szym jednak momentem !!trakcyjnym ;<!st o~rowa·
1
była do rafinerii szwedzkich, 1 nie tylko "tę nefte Niezliczone prospekty . tur_yst yozne, ułatwtrrn1a dla
nie z .czarną, najautentyczniej „d~iką" ·- Jak to
ale równfeż _ statki-cysterny, którymi r!owożony zwicdz11.14cych , zapewnienie lrnmforto~·1~ h wani~- podkreślają prospekty, lurlnością JT!iP.js~!lwą . . To
był cenny płyn do portów skandynawskich.
. kó~''. pohy.t11 wsz1':10tko . był~ rlzi"'l~m bryt:.1· jest zasadnicza . przync;la dla zn14c\ionych J r. •eco
Rząd szwedzki _ należy to podkreślić
nie ~ie.i.ei admtnlstracp koloma,lneJ, ktora czula sH:. n e- ostatnio wycieńczonych mies~kańców wysp bryiyj·
przeraził się jednak tej ofen•ywy. Rzeeriik Szwe· Ja.1<0 w obow1_ą~ku ~alecac pozostaJ'tCe po.d 1e1 za- skich.
. ,
cji wyjaśnił szcźególowo, jakie SI! cele ;>olttvki M· :ząrlem terytoria, J•ko teren wyc1eczko\'Y 1 kra'·
Rzeczywiście, ktokolwiek trafił do Betdm11n ,11.n·
. r
. . d N'
.
.
. JOZnawczy .
'
du czy Rodezji jest zaskocwny vrr.nltyw.1v m1 .wa·
~on11. izacy1~.eJ r~ą u. i_e ma on .zarni11,ru wd~wac
Co wlaściwi o _stano·vi · najwiekstv urok
atrak· runkami hytowania czarnvch, okrytych laC'hmanaę w rywa izac1ę, ,pragnie natomiast, pr~y POi;10· cli: -tv:c.h „k:ra jó-;., turvstycrnych"? .
mi europejskich szat, lub 'po pro siu nari eh. po•!a·
0 '.~zny
cy
swego
prze:inyslu
naftowego,
stworzyr.
P
•
Pn:ede
wszvst.kim
·
ł
agodny
prawie
.nte·afi'ykań· dajacych
jako jedyny strói przepe•k<i na h!ndr~ch
pr!emysł chemiczny, któryby postaw.i! Szw~cJę '
·
'
,,
w rodzinie rafineryjnej - na czole k.rajów eriropej·
skich.
.. ,
.
.
li
Tak więc Szwecja od1>owi11da Stanom Zjt>óf.O•
czonym bronią, jakiej te używają przedwko Szwe·
cji. Trzebił dodać, że Szwecja dysponuje dz.iś korzystnymi umowami handlowymi z Polską r raz 1e
Związkiem Rad'Zieckim. Na mocy umowy z (:SPR,
część nafty rosyjskiej będzie przerabiana w S:;:wecji aż do czasu, gdy rafinerie radz łeckle, zn ; ~<'c210Zdawałoby się, że historia N!emiec ht-1 j::sf to muzeum "historii współczesnej''. Jedna
ne przez wojnę, zostanii odbudowane, Zn11cjon11Ii·
zowany przemysł naftowy Rumunii jut r.)wnież w tlerowskich ze wŚzy~fklmi jej okropnok'ami, /. jego „sal jest pośw!ęcona wyłqcznle ~,.za·
toku pertraktacji ze Szwec ją co do zawarcia odpc· począwszy · od roku
1933 kończąc na 0 • byt~om
~itlerows~!m.
~glqd~i' tu m. r;ia
wiednie · umcw .
bazach śm!erci
zbroc;lnjach w c jt1nnych mak1etk . h1tlerowsk1ch unifo5111ow wszelkie.
gl1 rodzcqu, wzory odzn a czeń i orderć'W' htlle.
me powinna w zbudzac n1~ •innego pozer rawskich, portrety „wodzów" Trzeciej Rzesz"{
w
lokalu
.wstrętem. Tak jednak nie )es„ Znalazło si~ i oczywiście niezliczone J1czba portretów, popaństwo, które potrakto·.rolo okres hlllerow- piersi i nawet ,„ „dokladni9 odtwarzajqca
cego się· na m.a gazyny o powierzchni
ski w dziejach Nbm l :· jalto '.eden .z „cieka:- rzeczywistość'' ligurc; wos;owc1 H!t_lerq.
BOO 1200 .mt.
wych wycinków'<- historycznych. Państw.em
Tak wyglqdajq te ciekawe zabytk! w crOferty pod „Cezapap" do Biura Ogło.
tym .okazała się .Argentyna.
gcntyńskim muzeum. Nam nasuwa stę jedyszeń i Reklam PAP, Łódź, ul. PiotrkowW Buenos Aires pow&talo szcz'ególhe mu· nie myśl, że Argentytczycy sq rseczywtścle
ska 133.
zaum. Nazwa jego nie zdradza zwtedzojqce- wybJ!nie szcześllwi, skoro znajq hitleryzm je.
~----~--'=~-„-~-~-~~„~--=--~-=========-===.:.,:mu zawartych ·w nim eks~·~bowtem dynie z makiet i poxtretów„.
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Twórca nowego ·s.ystemu pracy
Inicjatywa skromnego robotnika dała znaczny wzrost produkcii

I

Jed:qyrn z najbardziej popularnych nazwisk. na Matrosowa, admlnistracja warąztatów wprowadza
terenie Związku Radzieckiegb stało się ostatnio szereg zmian, ułatwiających pracl) i zwalnia maj·
n4ZV/isko Matrosowa skromnego robotnika w strów od
wszelkiej
czymwści pomocniczych
jednej z moskiewskich fabryk obuwia.
Wkrótce, praca, którą· wykonywało 12 robotników
W roku 1924 nieśmiały piętnastoletni -chłopak na 12 maszyhach, wykonywało 4 robotników na 4
wiejski przybył do stolicy, by uc:zyć s!ę fachu, 111aszynach, Był to duży sukces. I kiedy w roku
Już w pierwszych ·1atach nauki zwracają uwagę 1947 fabryka postanowl!a zwiększyć produkcję o
jego zdobiości, pilnosć 1 dokładnośl! i ·gdy po paru 32 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, Ma:
latach rozpoczyna pracę w fallryce obuwia „Ko· trosow zaproponował nauczanie · wAzyslkich robot·
muna Pary~a", zdobywa natychmiast szacunek nik6w od(\da!u krojczego najbardziej 'jnodukcyj'
starych, doswiadczonych majstrów, wykonując \20 ilych 111etod pracy. P-ropozycia. MatroGpwa została
- 130 procent normy. Lat11 wojny spędza. Matro· przyję~a.
Wykotzystarl.o setki nowych, racjonał sow przy .swoim warsztacie, kraj11c co miesiąc ptr>· nych wynalazków robotników i inżynierów.
Na
n,ad plan tyslą<;e par butów dla żołnierzy I\a fron· oddziale krojczym zorganizowano 12 specjalnych
~ie.
szkół, w których najlepsi robotnicy s~oli!i poi.o·
W r. 1946 wykonał dwie I pół roci:ne normy. stałych. Na czele jednej z tych szkól stał Matro·
Lecz nie to stanowiło główn4 n sługę utalf<n to·
wan.ego krojczego. Racjonalne wykorzv$lVW<!nie
materiału pozwoliło mu zaoszczędzić okoio ·12 tys.
decymetrów kwadratowych giemzy; z której do·
datkowo uszyto 1,000 par butów. Własne sukoesy
nie zadowolUy Matrosowa. Tuż obok niego pra·
cqwali robotnicy nie wykonujący normy. Matro·
~w zostaje kierownikiem brygady i uczy \troj·
czych prawidłowej organizac,ii pracy,
inicjatywy
l.M 'I il "l 'I ll 'lll~lil lt'l'·l'll, 1111 1111 I' l liilll!ll'l l łlil lll l lllllllllllllilll!llll'! łllll'lllf"I it".l 'il l Iii "
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900 milionów do lar ów ,

któr~ przeka· z 1 lutego br. opublikowało spis fabryk ną· dolarów tj. za · jedną

do eksploatacji zrzeszeniem
kapit111!$tyc:znym
na niezwyk!P. doqodhycp

Met'amor'ozy.

Hl

tysięcy mi;isiltańct>w

w „otnsi· E~nó'&OiiłlczvM„

I

dovrych, ·sprzedanych lub odda,nych w dzier·
żawę p,rywatnym . towarzystwom. Zgodnie z
warunkach . Pri;edsięborstwa te rząd im obe- tym spisem nąd sprzedał koncernom prywa·
W oficjalnym . komunikacie specjdMj komisj i
cnie sprze d aje,
tnym 47 fabryk państwowych ogólnej
war·
miestanej, kt6ra m i ~ł a z badać sp,rawę handlu lud z·
--~··--· -----------~~---- -·"'·· ---~ mi w Szanghaju I w niektórych ln.nych porta!=h
~wasf u
chińskich. znalazły · &!ę i!lespodziewane rewelacje .
.,.,
:I
Komisja mieszana w składzie pnedsta wici~ll w!adz
chińskich I amerykańskkh ustaliła , te oprócz wer·
g!'
bunku dziewcziit (najczęściej gwałtem) do chili·
sklch. portowych domów piJ.b!fc2nycb, większa g1upa „przemyElowa" trudniła się systematyeznl ri war•
W ba war$kim mieście B11Yreuth iostał orzs:i e·
bunkieey ludz·I do rzekvmo bardzo popłatnych prac, wangelickie władze kościelne mlanowariy- · dzir.ka· terenie górnej Austrii, że na·s.tępniE w czasie wc.jny jako komendant jednego z o!Jozów jeńców "'o·
kierują\! ich na~tępnie · do zaklad~w prtemysł-:· nem kościoła · ewang,e lickiego
niejaki Fryderyk jenn ych waln ie przyczyn i ł się do. ich ~,1d!tretowa·
wych „SAIC" (Chińsko - Anierykańsk11 Spółka Pne· Mahrt. W swym pierw~zym kaza.nlu nowy d7.i~kan nia i że wreszcie w 1944 roku, w okresui powsta·
rnysłowa) . w Hankow l Peiting, gdż l e pod rygorem w s\owach niezwykle przekonywujących i p~lnych nia tzw "Volkssturmu" terroryzował a:.is tr ic1ckich
chłopów
okolicy Lincu, zmuszał icłi do , „dobroobozowo·wojskowym byli pozbe.wi~ni wolno~ci, po- siły mówił do iicznie zebranych parafia n o zn~ad· wolnego" wwstępowania
do nowej formacji hitlerow·
jak
bieraj" minimalne płace , Żarobkowe i liche wyi.y· nkzej niewinności narodu niemieckiego"
skiej. 1 Jak stwierdzaj11, świadkowie, podp isani pod
notuje
pismo
„Bayrische
Run4schau".
Do
lej
wia·
komunikatem w „Neues Deutschland", M11hit ma
wl~nle dzienne.
Mienka rl zbiorowych pilnowali
uzbrojeni dozo rcy. Komłsja ustaliła , że w c : ągu dornoścf gazeta „Neues Deu t ś'chland " :lorl.iie krót· na sumieniu przeszło tys i ąc ludzkich istnień, pr;ze·
ki.
ale
bardzo
ist6triy
kom~nlarz, z kl·.'Jr.iql'.l dow' a· ważnie jeńców wojennych. Nic dziwnego,
że r:hec:ubiegłego roku w SAlC pracowJ!ło ponad lv$iac
dujemy się , ?;~ Fryder ;'k Mahtt byJ od rol{u• i ·~:;6 nie,
t:lrw. ,,zwerbowanych " robotn·ików.
w stopniu dziekana pragnie dowieść, że I N!-tl!I
jeclnym i naczelnych 11>rganiza.for6.w służby SS na cy i on sam s11 całkowic:ie niewinni."

Handel ludtmt

szcśćdiiesięciu

łlo i no ść dla bogaczy

więlką ih~ść przed!i~biorstw,

zi,ił n?tstępnie

Z przeszło

Nairobu około ;>ięćdziesięc.iu pięciu - to $1lm.l m~·
rzynJ. Tylkp około tysi4ca z nich nos! bi.al~. tropl•
kale l zajmuje stanowiska lekarzy, adwoKnt'.'lw,_ U•
rzędników.
W cale] kolonii Ken.ia na og~In11 hcz·
bę mieszkańców, wynoszącą prz~~z!o 3 m1llony, w
aparacie adm iaistr<1cyjnvm. zatrudniającym około
15 tysięcy osób, tylko 4 tysiące •ą mun:ynami, lub
pochodzenia murzyńskiego (mula.cf).
A je<)nak owa iachwalana w prQspakt.1ch , clrl·
kość" mieszkańców jakoś nie zgadza r.ię z rzec.zy·
wistością. Stojący na czele nairobskiego k•n,i!tetu
Zjednoczenia Zwiazków Zawodowvch Kenii murzyn
dr Prason Polyphem, lnformnie każn ; •go,
kto
chce tego uważnie wysłuchać, · jak w.i elkie pcslępy
poczynił na terenie kolonii ruch zawodowy. Op1ócz
tego właśnie w jednym 'l: takich. zdawałoby SlJ!l wa·
Jących się domów stolicv K~n i i m!!\ści Rię k:ierow·
11ictwo oddziału Ligi Mtmvń s k: i Pi. Na ~c•a ,,.łch pla·
katy i portrety. Portret Lincolna , przystroj„ny dę·
bowymi .gałązkami. Ponad nim zaś w neNkiej,
czerwcnej ramiie„. portret Karola Maaa. Na śc.! a·
nie duży transpa,rnnl: „Afryka wola o wolność,
prawo i sprawiedliwość". Zebrania w tyin lokalu
są nie7wykle Uumne.
Par~op Polyphem 5J·w!erd?:ll,
fe praca w terenie powstawia wiele jesz ~le do ży
czen ia, 11. w miastach masy murzyń•kle •I! coraz
harrlziej uświadomione , lgną do n1chu zawodowe·
go i coraz wi ęcej kłopotu sprawiajq pnyzwycza·
jonym dotąd do niemego posłuchu urz"ldnlkom ~
dyrektorom kopalń J hut.
w. m i eś cie Solesbmy, piećdzl<'~ięcioiyslecznym
ośrodku administncyjnym południowej Rocl'll ii. u·
kazuje ;;ię
tygodniowe pismo Ligi M'.ln:yn~ki ei
„The Negers Vo\ce" - „Glo• Murzy1\ski" . Pismo
już było kilka razy zawieszane, jest konsekwent·
nie konfłskowane. Na czele pisma ~to! ~tary bo·
jownik o sprawę · n:eczywistego równouprawnlenia
murzynów, mul~t Caspar Hercualanam. W a~tyku·
łach do szeroko kolportowanego pisma nawol11Je ·on
dQ s<ilidarności murzyń$kich mas robotniczych -I do
walk.i o podstawowe prawa.
W stolicy kolonii Sierra Leone, nlecrdyA l'Otlu·
galskiej bazy ·pirackiej, skąd szły transporty nle·
wolnicze, w mieście Fr.eetown w dniach 29 I 30 ma·
ja odbył się wielki strajk robot.nlków porf;nw 1, de·
k6w
W komitecie strajkowym obok bialyc:h ro··
botników zasiadali czarni. Na czele komitetu stał
znowu członek Ugi Murzyńskiej , Giaeuon. '1 tu
niesiono wspólny dla całego mun:vńskie;io ruch.u
tram:oarent: „Afryka wola o wolność, prawo, spra·

Wkrótce na oddziale krojczym nie bylo ani
jednego robotnika, n)e wykonywującego · normy,
25 zaś wykonuje codziennie 200 p.1oc;ent plauu.
Wydajność pracy wzrosła .o 15 procent w porów·
naniii z IV kwartałem ub roku. Powiększenie zaś wiec:lliwośćl' '
wydajności pracy krojczych tylko o 1 procent u·
· Rwczywistość „słonecznych dominiów" nie od·
możliwia fabryce wykonywanie dodatkowo 36 tys. Powfatie temu co się o nich pisze w prospeJaach.
par butów rocznie. Wzrost produkcyjnoścl pociąg Najw~iniejszy czynnik deeydujący o nblkzu kraju
nął za sobą znaczny wzrost zarobków robotników
wa)k11. mun:ynów - .fest tam p(')minięta,
fabrycznych. ,
·'
Inicjatywa zwykłego śzęwca znalazła w~zędz1e
żywy oddźwięk . Zaczęto iii stosować we wszyst·
kich fabrykach obuwia i w wielu Innych gałęzi„ch
przemysłu radzieokiego . Po.wstaj~ masowo S!l~Cjal·
ne kursy, szko-Iące według nowego systemu pr!IC"J'.·
Ruch ogarn;il cały kraj i daje coraz lepsze wyniki

Idź zło· lo
Rząd

Ne centraln ym placu w stolicy Kenii, w liczącylll_
ponad 60 ' tysięcy mie.szkańc.6w Na~rob\, czarni ~o:
kornie znoszą razy hinduskich pohcjant6w, ,odi. &
nych w nieskalaną, tropikalnii biel.
W tych k"loniaeh administracja jest przewdnil
hinduska. Zwłas'l:cza na niiszych szczel)lilch. ~·
wyższych siedzą albo wychodtćy z Unii l'eludr10•
wo-Afrykańskiej Burowie. albo Anglicy.
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tych przedsiębiorstw zn ajduje się hu·
la stalowa w .Genew ie- jed_n a z wi,~kszych
w USA ktora kosztowała rząd ponad 200
milionów dol a rów. Hutę tę nabył znany kon·
cern „United States Steel. Corporotłon" za.
47,5 milion a dolarów. Je d na z rządowych fa·
bryk czołgów została sprzeda na FMdowi za

tIero w1·ec d.a·st·o1·.n·rk·1 em kos' c.,oła li~:alil~~f:ró~!~~~~ł~„t~;:~~a:aar~~ś~~0s.~y~~:
cy dolarów. Fabryka budowy ,maszyn wartości 43 milionów dolarów została 11przed-ana
za 1,8 miliona dol°ąrów . Wiele fabryk zostało
wydzierżawionych wielkim
k oncernom
na
warunkach ulgowych . Tak np. zna ne towarzy.
stwo budowy okrętów „Ke!ser", któ re produ
kuje o becnie również samochody otrzymało
W dzierżawę .5 fabryk rządowych Ogólnej Wal
tości 120 milionów dolarów . W ten spo riób
wielkie trusty i koncerny bogaciły się nit
tylką w czasie wojny a le i obecnie nabywa·
Ją za . bezce n wielkie przedsięblórstwa, wybu·
dowane za pieniądze najszerszych rzesz ameryltańskic:h podatników.
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Twórzmy kroniki zakładów przemysłowych
nięch przy$złe

pokolenia. wiedzą ·o

prz·ebłegu

naszych

Zal(.lad p:iemy610wY l jego l\i!torle mo~na pod
, p~)'ml ~l11dami porównać do tywego czlo·

powinna kronika zakładu w mi<1r11 m o żnokl poparła 6dpowiednlm ma.t eria.lem ilustracyjny m .
H<!la muzyn w chwil! ob&imowa1>!a . hah 11'.la "'".i~.ka.
Tak jak c~!owlek, iakład w histortl swej pr7.1!· uy11 po od\Hldowię, fotoqrafie . I\ eh kló<iy się naj
żywa wzloty i upadki, okresy bujnego ro7.woju 1 ba.·r dziej do ofibudowy przyczynili gaietka ścien·
na zakładu - oto pie.kny i w<ulości owy )Tlet e riał
ciężkie chwile kryzysu.
Każdy zakład przemy~łowy ma &wojq ti ! slc.ri ę, j dla ludzi, którzy opracowywać b<1d~ 7aC1"l n1 ~n 1 a
\ak ja,lf;. !%la ją każd! C'1.łowiek. Historia zakładu odbudowy gospodarczej Polski.
·
Reasumujac stwim·dz!ć trzeba:
t>=mysloweyo łączy siG przewó.żnie 2 życiem
Archiwa · fabryc?.ni; mu~rą b y ć 7.11.h•'.!7.p t ~•; rni\A
wielu pokoleń lud:&kkh, & jedynym tródl<>m,
11a
podstawie którego moźna h i storię iakładu Ol'ra·
cowae, jest archiwum fabryczne,
Niestety, w spo/'eczeństwie naszym pokutuje
llie.jednokrotnie błędne mniemanie, ie archiwum te co• zbędnego.
Nie mo~e być bardziej !alszywegc p0dejtci11. ,
Ąl'cł\iwa na )lrzei;truni historii poiw•Jlil)'. cdtwo·
ri:yć stan go~poda.rki po•zczególn ych oltrl'!s6w, a
o znaczeniu ,. i potrzebie -zachowania arc Il.lwów
przekonaliśmy się dosadnie po 7.akończeniu obce·
nej wojny.

l a1W Od O W V C h

KURS DLA P.RZl\WOONICZ .ĄCYCH KOMtSJ\'
. l(UtTUUAl.NO·OSWIATOWYCH
Kon1l~1a Kulturalno -Oświatowa przy Związku
Wlóki~!'lnlrzym po.da je do wiadomości kiern;;~!·
kom SWl~IJiC
I? Z(')Sffll
zorganizowany W \Nr;,e•
wódzk11•J. <;Tko\e tw "law (ul. Żeromskit;go .74-76),
<pecjalny kurs die przewodnicząeych K~m ! SJl ,Kul·
turnlnf>·Oi;wiatowych. który ..ro'-zpoczme $.lę VJ 11pca
br o godz . Q-ej i trw~ć· bqdzie do 25 lipca.
I<a;dydatów nalet y ki e row a ć· do Zw. Z;w:„ Wy·
d<iał Kul!malno - O ś w i ato wy. pokój 502
W tad11y1n wyp11rlkl1. nie będzie się lillerowat
nieobecnośc i przewod11lcząc: ego Komisji Kultural!'lo·
O światowei
Kierownicy świętllc na ·1111rsie są J)O•
żąd a ni iflko wolni •łu<· h..1c7.e.

wysiłków

stale prowadtone I - utnymywane w porz~dku
gdyż one \woi:zył bąd~ ~bra1 qospodarkl i:·Jl~kiej
po woini&
,
.Tworiymy llron ik1 fabrycza• - hasło to powinno odb ić si ę echem wsród :iajszer szy d , wnrstw
pracowniczych , gdyż kroniki te po z w olą pr1 y!,1lym
pokoleniom ocenić olhrzyml~ pracę 1 iblorowy en·
tuz}azm, z jakim świat prac. y bl"!rze. ud-z ial w o<lbudow ie !lol,kiego prz emysłu
.
•
Wojciech Knilfoi

I

'.

Górvr lasy„, pola, ła;ki „-~· 10 domostwo narodu

Strzeżmy

PTzystąpion-0 do urt.cł.uml enta · zdew~~towanych
Hkładów. W wielu 1, nich archiwa l not~tkJ fab ·
fl"C.rne były ponis:oczor,e.
W Pols.c:e Centralnej napotkano na truoności ,
t8/W5!J!• JW-nalc zliale:W się lud zje, którzy . rnoqli 'odl:Wonyć: rlany plan izzy , kon11.tru\ccję.
Gcirt•]j było
Il.a

Ziem!dcb Z11.chodnkh.. !l'dzde kierownicy odbude-

wujęcych ~i~ zakładów 11tanęll nioraz przed trncl!10lc:!am\ p·rawle nie do pokonani~. a •tanęl! tylko
!llateqo, że archiwa i plany byty bącli soalol'!~ .
b11dż wywiezione przez Niemców.
Mamy wiele zakładów o wieloletnie1 tradycji.

W zeszłym roku jeden z najwięk~zych za1tkdów
w Polsce - fabryka Cegi<"lskiego obchnd~tla stu·
lecie !wej d:tialalności.

Pisano o tym '"!~le , Rok

po roku wskilzywano na rozwój i rozhu<l".lwę tego
zakładu. ~a. lym )ednacrt opierano sil! w. tej pra·
cy - na sc1słyin l dokładnym archiwum fahryez·
ll}'lll.

'

'

i

chro·ńmy

WyteżdżaJącym na wycieczkł

Wpcost prze-

ciw:111e:

PrzedstnwJc ona powinna sY.are, codzlenne
I pra.cę, składać się nu nią muszą wiadolUO•
o warn11kach p.racy, dziatalności Rad Zakładowych, n~tatk1
_wa!l'unkach bei;pieczeńSitwa pracy,
un:ądzenia~h socjalnych zakładu, a l życie demo"''& _P~tJcowników nie może być w takiej kronke

ty~1e

śc1

°

POl!llJ'Jtęte.

Wiemy W$zyscy, ile wvsiłku, ile trudu kos?ta.
walo uru~ho~ i e~ie PQszczcgólnyclt zaldadów. Wie·
my ~6wn1et iak1 '""kład w to wfożyły zespoły ro·
b<il.n1~ze. At-. to jeS?.cH mefo, ie wiemy w tej
thvnlt. Na przyszłość potn:eha nil'zbitv~h l w ia•.
,'.:;."fl'i:-dnyi·h r!owo<lówl T<ł.kich d o w0 cłów · rlostarcnć

ni<>wlaściwym 'Z<!Cbowan.iem się 01iwledzaJ11·
.
Zn.alazlsiy al~ pri~to n~ wycieczce, przeatrze·
!JB.]my w~k1tzów~k, k'tóra obowiązuj11 katderro praw•
diiwego milołn.ika prr.yrody.
!. Cieszmy sv:e oei:y widok.illm dnew i krie·
wów, . bnrwnyml plimami kwiat.ów, lee% nie iryw11j··
my ich i nie ułamujmy gal'lzek..
.
Ulamai\e gał11zki powodui11 często zamioranle ca·
lego drzewa lub krzewu, zerwans kwiaty więdną
sr.ybko i zostają zazwyczili przed powrot m do mia·
sta wyrzucone.
•
2. JM!i na - trasie naRzej wycieczki znaid'l ~lę
młodniki leśne - omińmy Je.
·
Patistwo w trosce o la$y, które złożyły podc~e.~
wojny stra~zliwą danim;, :tl!lesia obecnie olbrzymim
kosztem
coriz
w'.ększe
przestrze-~ie.
Nie
wolną nam przetf> C'hodzlć po młodych kulturach

się.

cych go ludzi.

Kapelu3~owxch grzybów trnJącvcn nie kopmy
i nie wywracaimy, majq one bowiem w l<ls!e do
spelrdenia wyinac~oną im rnlę .
4. NIE PŁOSZMY I Nl6 ZAlJIJJ\,J\1Y 'lWlE·
RZĄT.
Nte znahc zw!eriąt i Ich życia, jakże c:zę
sto l'\iaświadom.ie tępimy stworte'}ia ze w~iech mi11r
pożyteczne . • Wymieńmy dla przykładu: krety, pa·
dake, i~by. węże , a n.'\wet„. żmije. Sp"tkania ze
żmij!! możemy łatwo uniknąć przoz uderzer11e pa·
tykiem w 7arośla, w którvch pcdejrzewać możemy
jej obecność. Przez 2abicie n~ Jaj pozhawimy rol·
nik1t jednego z najwlększycb sprzymietif'ńców w
walce . z mysiami.
5. Ptaki J Ich gni11zda otaczajmy NAJl'lt1Cl.OŁO·
WITSZĄ OCHRONĄ.
Nlo zdajemy ~obie Mwet
sprawy, jak bardzo poiytec'.lne są ptaki. P;iil!1tają
ona miliardy ·owadów, wyr:&ądzaj~cyeh nieprnvetowane nieraz straty la110m, polom, sadom l <:>gro·

dom.

·
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Jednym z powa:imi&jszych posunięć socjal·
nych Centrcdnego Zarządu Pn:emy1łu Włć·
kiennlc:i:ego jest akcJa kol<>nllncr dla dzieci.
Na akcję 1q; wydztelił w rb. CZPWł. pa•
ka:tnq kwotę 144 miliony wyznaczając dzlen·
.n'e po 170 zł na jedno dziecko. Niezależnie
od tego nu każdego kolonistę wyasygnoWa·
na zostaje prze.z Ministerstwo Oświaty kwo·

trr ·~1. 1000, k1,óro zostaje przeznaczona na

I

O·

płacenie personelu .w ychowawczego. Rodzi·

ce wpłacają za dziecko jedynie fednorazo-

wq opłatę w wyąokości zł 200 tytułem wpi·

11owego.

I

Dzi~ki akcji kolonijnej 19,000 dzieci włók·
nlarzy (z czego 10.000 dzieci łódzkich) z,najd:de i;ię w roku bieżącym na koloniach wła-

W rozmowie z niżej podpasanym, rnówiąc o chartkt&yzacji, Szalapin, między innymi, powie:lzial,
co następuje: „Niedostatecznym jest ucharnktery·
zowat twarz, bo wtedy i postał sc1mic;i;na, odtwarzana przez aktora, będzie połowiiczna i nieJokoń·
czona. Sam sobie nie uwierzę, it jestem napraw·
dę Godunowem, o ile, mając jego twarz, zobaczę
wysuwające i!ę z rękawów szaty Godunowskiej rę
ce Szalapina„. Nie uwierzę sam w pruwdziwo4ć
swej rei'nkarnacji, a cóż dopiero publiczność?"

t
Łodzi

I

ł.ÓDZKI MISTRZ CHARAKTERYZAc.n'
wojną

w Polsce był sławny mgtrz cha·
- Narkiewicz, główny tharal;.!eryza·
tor .teatrów warszayrskich. Zginął on podczas oku·
Pll:CJI. Godnfm . spadkobiercą jego sztuki jest Kazi.
miera Narkiewicz, siostra znanego mistrza . , t >jąPrzed

rakt&~acji

E. Bodo
ucharakteryzowany prze. K. NarkiPWlcz

Czlowtek o „dwóch

tw~ndch"

celu odbycia praktyki. Szkoła powstała dopiero na
19(6 r. Jako p.ierwsi słuchacze, do szkoły
wpisali się uczniowię Instytutu Sztuki "fea.tralhej.
Z chwilą pl'Zekształcenia Instytutu w Wyższą Szko- łę Teatralhą, słuchacze tej szkoły studiują charakteryzację nadal w Szkole K. Narkiewicz.

~endarny dr Faust % pomocq 1:zarów t diabelskich . sztucuk. Mefista slał &ię 'ie zgnybialego
starce pięknym l rxezkim młodzieńcem„. Z.ap!ata
była stosunkowo niewielka: -Faust zaprzedał swoją
duszę dlabłowi... Waluta, ongiś bardzo popularna wsr?d średniowiecznych uczony~h i lnhvow1erllych. diabłów.
Dzi11iej,sza „czarna giełda", miast
la·~·ieJś lam abstrakcyjnej duszy, zażądałaby grnb<i
k7ch~~~l. sumy W posiaci „bwardych:' i „nilęk·

ńee
C ZP
•

•

'

Wł

•

•

snych lub organ'.wwo:nych przez Towany...
~siwo Kołonli Letnich, YMCA i Związek Hor·
cerstwa Polskiego. TKL i YMCA organizujc:i
kolonle dla dzieci włókntarny w Krogulciu.
Rembllnac'h. Grabiu, Dmochowicńch, Głow
nre-. Wiśniowej Górze. Kolumni!I, Tuszynie,
Bedzeniu i Bełchatowia .
W1ele zakładów pracy zorgani'zowoło wła
sne kolonie. W Wiśniowej Górze lstnietq
więc kolonie PZPB Nr 1 (mieszczqce w clq·
gu sezonu 840 dzfeci, PZPB Nr 4 (225 dzieci)
l PZPB Nr 7 (450 dztect). PZPB Nr 2 zorganizo·
wa!y kolonie w Justynowie nt;t ~110 dileal a
PZPB Nr 18 w Kolumnie (na 180 dzieci), Poza
tym is1mejq kolonie własne w RIJmbllnach,
Grotnikach, Moll'!dzie, (Horak) w Rogach, w
Węgrzynowicach, w Fordonku, I.u,bllńcu, Zte·
lonej Górze ltd,
•
Ddeci przebywajq na koloniach 1 m!iltic:ic
po czym na ich . miejsce przychodzq następne
turnusy, Pierwszy ·z nich rozpoczął sitt 15
czerwca a ostatnt ~ai<ończy sh1 15 września,
Dzieci (w wieku od lat 3-14) rnafq na
miejscu zapewnioną słttłą opiekę 1Gkar1ką
a Wydział Zdrowia przeznaczył
dla kolonii
1
większq iloś6 le-karstw.
Dziatwa rn!eszka w domach lub namio·
lach. Sądząc z dotychcza11owych wypowie·
dzi wy.iyw1en!e jest zupełnie wys'larezaJcice
i poza owocami nic C;ię nie dokupuje.
Dzieci robotntcze czują coraz hardziej ple
czołowltą opiekę Ludowego Pań~twa .

•

wlosnę

Jak

„się

robi" starca

ca na czele jedynej w Polsce, stworzonej pr1e L
Szkoły Charakteryzacji

n ' ą,

Teatraln&j I Filmowej.

K. Narkiewdcz już od dawna pod kierunkiem
brata prac<iwa!a na polu sztuki charakte;ryzacyjnef.
CHARAKTERYZACJI DLA SCENY
I EKRANU
Przed wojną ch1Uakteryzowała aktorów polskich
Tw~rźil~. po:s-t,lć sceniazną, aktor tworzy „żyw·ego praw•ie do ws.zys.tkich naszych przedwoj1Hnych fll·
człowieka
w„ dwó-!;h lcierunikach, a mlanowlci&: mów. Pracowała z Jaraczem, Bodo, Junoszą-St„.
„na w.e~ątrz , o ile tak da się określlć, i „na· powsklm, Zelichows>ką itp. Współpracowała z c~- ·
lleWnątrz . Ten „nowy- człowiek"
Dosiada swe /Ym szeregiem znanych gwia•td zagranicznego ekracharakterystyc'Z!le
cechy
węwnękz~e,
„ swoją"
tej miary, co Olga Czei:howa; JeanM1uat, Matwarz, k_olo1 _włosów,. budowę ciała„. Be.z tych 0 • nu
ry ·Glory I inni.
znak, skladaJących się wsipólnie z psychologiczną
1ylw~~ll na całość postaci scen·i~nych, nie może
ŁÓDZKA SZKOŁA W PRZEKROJU
nu~~p1ć c~dow_ne zjawisko osobliwej reinkar·
, „1'.'1ajtrudnlejszym w sztuce charakte"rvzacji Ull~Jl sc&nicmeJ,
m.owu dyr. N.arkiewlcz - jest to, że każda p 0 szrze·
Pra'wdzi_wy?? ~strzem scenicznej charaktery'h· g?lna . charakteryzacja, każda tworzona maska,
mu·
ejł był wwlk~ sp1ewak i aktor rosyjski sławny si byc maksymalnie zbliżony do życia".
Te<idnr Sze.l.1'.pin, który, nota bene, char'axteryzo•
Tej trudnej. i cieka;vej sztuki w ramach łódzk i ej
Wał się zwykle .sam, Stworzone pn~z niego maski
G<Klunowa, Mefista, cara Groźnego -- stanowią szk?łY uczy się obecnie 20 uczniów. Kurs był pomysl~ny początkowo . ja.ko jednoroczny. Jednak, oi•tn& &rcydzieła sztuki charakteryza<:yjnej.
statnio przedluaono go .ieszc-ze o jeden ro.5,, a to w
ZNACZENIE

Skarby p;zyrody s,1 WLASNOSCIA CAi.EGO NA•
RODU, wszyscy sta1\my w szeregach ich ol:lrońc6w
po.d hasłem: „CHRO~MY PRZYRODĘ OJCZV!ITĄ",

19 ys d Zie
• Cl• w 1o• kn1arzy
•
• h
na k o Ion1ac

charakteryzacji teatralnej i fHmowei w

. I_słndl!l.ie w ~dzi. ~e_wna !Mtytucja, gdzie rywa·
lizuie. s!ę, ze sre<ln1owiecznym diabłem, tworząc z
mlodz.iei;cow - „s.tarców i na odwrót. Dziej& się
to bez zadnych czarów. Jest to S:r:kołn Charakle·
ryzu:ji _dla Teatru 1 Filmu. Placówka mało znana,
ale ~a3ąca ogromne znaczenie w życiu oauych
\eatrow l rodzimej filmu.

pam'ęci

Ptak to wierny przyj;i.eiel h1śnika, rolr.Uta
ogrodnika
Pt~kl dr~pieżne,
któreśmy
zwykli .dotychc.::as
przy każde .I okazji zabijać, spelnia111 WdM i-ada•
nie w odnitl~leniu do r.ztowiek.<1 !. cale'j przyrody.
6, Nie tylko rośliny i iwlemita, leci t~kte gla·
zy, 8k.aly, jaskinie wymaga.iii od . nd ,pMzanowa·
ni a.
7 . Poiary aroi~ nas.zyu1 lasom.
Unikajmy H·
kladanla ognisk
lesie I wśród suchej roślinno·
ścl łąk.
W razie o.pecjalnr j potrzeby wini1w1j:my
oqniska jedynie w mio]scach wsknanych
nam
pr•n strd leśn4 ' przed odaJklem pnmiętajmy
iawsie o zaga&zaniu "flnla i przy~YJ)Mlu ?Iem!&
węgli ! popiołu,
,
W okresie po$uchy uwair.jmy na oaplerosy;
j&dęn nieopatrznie rzucony niedopał!'k mote być
przyczyną str•wiania przez og1Pń se-tek hęktar6w

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

'Lódzki d ·r . Fau

Szkoła

- ku

przed

z

0~1s~ch uroczysto~~i zakładowych.

urłopy

I

PAMIĘTAJMY, że góry, la~y. brze9 jeilara lub mi nożem. Nie ' wyrywajmy ich natomidst z grzyb·
rzeki, wybrzett morskie - to nan dom Wł!\~ny, nią czyli z tzw . „korzon}\•mi", gdyż przez takie
który koch~ć nn.1slmy ! któr~go bronić powinniśmy wyrwanie uniemożliwimy im dalsza rozmrtaż<1.pfo

O?owią~kiem naszym wobec przyszłych polto·
l~ń Jest stwonenle n.1ateria.Ji.1 dowodowego o ~a·
,ttrej pracy, o naszych wys1łkach poloi:·1 nych w
leśnych i niweczyć dzleła -1eśnil\a.
dziele odbudowy przemysłu.
.
3, Znalezione grzyby jtdalne ścinamy przy zie·
Zas~anówmy się jak należy podejść do tego.
iaqadmi''llła, co ~orzy hisforię zakładu.
j~nej
strony muszą byc sprawozdania fabryczne, finanso·
~& i produkcyjne, czyli właściwe archiwum fabry·
czi:1e. Obok nich nie mniej ważnym materiałem
stani4 się starannie prowadzona kronika %akładu obraz życia zakładu i jego pracowników.' Nie zna·
c:zy to .b ynajmniej, że kronika może 1amykać s!ę na

sk·arby przyrody

JAK POWSTAŁA POŻYTECZNA PLACÓWKA
Szkoła' powstała dąsłownie z niczego.
Fundamentem I podstawą jej poc'liątków t, w ogóle, sa,m ego istnienia „ jest wyłącznie wla.sna energia• i
zmysł organizacyjny sar11ej dyrektorki. Ministerstwo
Kultury i .Sztuki jedynie dopomogło w clo~tarcze·
ni u ni~ tórych n!ezbędn ych urządzeii i instalacji
Jednak, pomoc ta jest stanowczo za szczupła. Je'.
d~a dziś w kraju podobna szko}a zasługuje na
większą p-0moc i poparcie.
~zk<>ła posiada własną pracownię pcmknrską i
rzezb1a~ską. Obecnie 'I! tych pracown iach przygotowu1e się peruki dla filmu „Oświęcim". Wlnbie z
powodu tego filmu, zostały odroczone do pażd-zler
nika egzaminy w szkole.

SZKOŁA

w siutBrn

SPOŁECZNEJ

Łódzka S~k?ła Charak.leryzac.J I na oożyteczn ym
odcinku swo1ei p.racy, przyczynla się niewątpliwie
do. u;pows2e<:hnienia kultury teatralMj w praktyce.
Dz1e1e się. to. w. drndze współpracy z szer~giem or·
gamzacji sw1etlicowych. Uc-zniowie szkoły bezpłat·
!1ie charakteryzują aktorów świetlicowy~h podcns
imprez scenicznych.
.Pod, s~ec)alną, artystyczną opieką ~zkoły znajdu!e ~1ę sw~etllca t.ramwajarzy. Na marginesie tej
opieki nalezy powiedzieć, Iż właśnie ta świetl i ca
na konkursie św i etlic z całej f>ol,k i '1o~ t <1la p ic> rw-J
~~ą nagrodę za kom~rl i ę Frech v „Li~t " . Wy:rnn aw·
cow cha:akteryzowali ucn1iowie łódzkiej „ kolv
dyrektorki Narkiew!c1.
Pow. ·

Tragiczne skutki

lekkomyślności

W dnlu wczorajszym Okręgowy Sqd K:ctr·
ny pod przewodn.ictwem sędziego Za1mera
rozpo.trywał spra,wę, która je~t dowodem te.go, do Jakich strasznych skutlt6w moie do·
prowadzić lekkomyślność.

·

Waldemar Jakubowski, majqcy niepełne
lat 17, w kwietniu br. spostrzegł na ul!oy au·
to, pozoli.ta.wione bez ripieki. Mtmo, .że nie
miał pojęcia o prowadzeniu pojazdów me·
chanicznych, bez zastanowienła wszedł do auta i puścił motor w ruch. !l!ieumiejętnie pro·
wadzone auto, ni-e dajqc się zahamować,
wjechało na· chodnik, na którym zna}clowa·
ly się trzy młode kobiety. Dwle z nich na
szczęście zdołały odskoczyć w bok, a trzecia - 17-letnia Genowefa · Tarwińska zoała·
.la przewrócona i auto całym pędem nafe·
chało na niq;. Po przewiezia11iu do szpft~la
okazało się, · że Tarwińs'ka uleg ła złamaniu
żeber i wylewowi krwi. Smierć nastqpiła "w
parę godzin po wypadku.
•
Sąd z uwagi na młody wtek oskari:ougo
ska:mł go na 2· lata do rnu poprawczego 1 zawieszeniem wykonania kary na okrep l'ef.1
Oskar. żal

prokurator Ciesielski.

a.

,
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Urodzaj lep§zego jutra

(~~~~~~=~~;~!~w!~~~!~~!~~ oo·n·· 1·osłe' znaczenie teeoroc.znych
zjazd OM TUR, odbyły w ubiegłym tygodniu w
Warszawie i w CeJłtralnym Ośrodku Szkoleniowym
OM TUR w Otwocku.
'
Powitalne przemówienie z ramienia ZWM wy·
głosił wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZWM
kol. Jerzy Morawski. Tekst przemówienia zamieszczony został w ostatnim numerze „Walki Mło·
dych".
·
Mówiąc o jedności działania ZWM i OM· TUR
kol. Morawski powiedział między innymi: „ll.1cc1yWista, pełna, wszechstronna jedność dzlalanla ZWM
I OM TUR to nie tylko zsumowania, ale Wielokrot• .ne pomnozenie naszego zasięgu, naszego wpływu
wśród młodzieży,
nas.zego udziału w odbud:nvie.
ZWM i OM TUR powinny być przodującym l naj·
bardziej spoistym oglldwem jednolitego frontu całej
klasy pracującej". Dalej omówił kol. Moraw>-ki
braki I niedociągnięcia w dtitychczasowej współ
pracy obu organizacji. Zwraca słuszną uwagę na
brak wspólnych zebrań dysku,syjnych, brak czę·
· sto w ogóle jakichkolwiek zebrań przedstawicieli
ZWM i OM TUR na niektórych terenach.. Mówi
także
o szkodliwości rozdmuchiwania drobnych
zajść i incydentów, które w oczach niektórych u·
ras.tają do roli problemów i w znacznym stopniu
utrudniają współpracę obu organizacji. Przemówienie kończy kol. .Morawski okrzykietn na cześć jedności OM TUR i ZWM.
Przemówienie to jak donosi korespondent
„Walki Młodych" wywołało przychylny od·
iźwięk n
sali.
Wierzymy, że zjazd bratn.iej OM TUR przyczy·
ni się istotnie i prawdziwie do dalszej owocnej
współpracy dwóch naszych organizacji. W przekonaniu tytn utwierdza nas ostatnia wypowiedź nowowybranego przewodniczącego· KC Olv,! TUR, tow.
Lucja~a Motyki, który w wywiadzie udzielonym
korespondentowi SAP-u powdedział m. in.: „Zgod·
nie z Jednolitofrontową linią Polskiej Parłll Sot'ja!istycznej ł zgodnie z Interesami całej młodzlety
rbbotnlczej I chłopskiej, pragniemy kontynuować
I polepszać współpracę ze Związkiem W•lld Mło·
nych w konkretnej, cod~iennej działalności''.
'
1. w.

Na

Idziemy naprzód N!c może tak nie świadczy o sile i trwademokracJl ludowej, jak ten fakt, że od
jednej trudności idzie do drugiej i nte załamujqc rą;k przezwycięt.Q. TegProczne żniwa
mają .dla kraju ogromne znaczenie. Powinno
być naszą ambicją. ażeby osiągnąć w tym roku potrzebnq nam tlość zboża. ale tylko wtedy, gdy poświęcimy 'Ż n!wonr tegorocznym
maksimum uwagi.
'
Nie wystarczy tu prosta zapobie\:fliwość
i gospodarczość polskiego chłopa. Trzeba
tu więcej młodzieńczego entuzjazmu, więcej
młodzieńczej fantazjt, aby aut Jeden gr~
zboła. nie został zmarnow.any, aby żniwa dolości

przezwyciężamy trudności

żniwa tegoroczne · poprzedz!ć należy sze·
w odpowiednim czasie, aby zbonie marnowano na bimber. Jakież jest tu rokq okcjq oświatbwq i ideologicznq, by stapole do pracy dla młodzieżowych organiza· ły stę one przeżyctem całej młodzie!y polcjt, dla ZWM. Organizować już 1eraz bryga·
dy żniwne, organizować zespoły młodych go· skiej, by młodzież ta zrozumiała, że tylko
spodarzy, którzy pracując zespołowo potra- pracq i trudem codztennym ~ udujemy wielfiq więcej i prędzej wykonać pracę. Wejść kość i potęgę kraju.
W G.
w kontakt ze stacjami traktorowymi, aby
wszystkie
traktory były odremontowane.
Wcfqgnqć do pracy przy żniwach całą; mło·
dzież polskq bawiqcq na wakacjac'h, organtzować grupy młodzteży szkolnej i studenc·
woieUJództwa
kiej, by wzięły czynny udział w akcji żniw Z
nej .
Z dntem 1 bm. zostały otwarte dwa ol:io•
zy wypoczynkcwe organizacji wojewódzk:ef
w Długopolu I Swieradowie-Zdroju. ~ierwsn
grupy wczasowiczów wyjechały już.
konały s!ę
ża

Kronika organizacyjna

I

Komitet światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej
obradował

•

w Moskwie

W ubiegłym tygodniu obradował w Mo· 1zaduń młodzieży w walce o trwały pokój, 3)
skwie Komitet Wykonawczy Swtatowej Fe- cmćvrienle _potrzeb młodzieży w krajach koderacji ' Młodzieży Demokratycznej.
lonialnyc~, 4) przygotowante konferencji mło·
W toku obrad Komitetu uchwalono, iż dzieży krajów Dalekiego Wschodu, 5) pro·
Rada Naczelna Swiatowej Federacji Młodzie- blem obrony praw młodzieży pracując.ej, ~)
ży Demokratycznej zbierze się w Pradze w działalność Swiatowej Federacji w kraj'lch
okresie 19 ....:. 31 sierpnia. Ustalono następu· Ameryki Łacińskiej, -7) wysłuchanie sprawo•
jqcy porzqdek dztenny prac Rady Naczelnej: zdania Komisji, która odwiedziła Niemcy o·
1) wysłuchanie sprawozdania z działalności raz omówienie problemu wychowani.a mb·
Swiatowej Federacji Młodzieży Demokratycz. dzieży niemieckiej w duchu demakratycz!ll!lj za \lbtegły okres, 2) ustalanie naczelnycn nym.

Z Lodzi
W niedzielę odbyło się uroczyste otwarcie
uowego lokalu Dzfeln.icy Ruda-Pabtcmtcka.
ZWM-owcy z Rudy wyremontowali nowy lo·
kal własnymt 1Uami.

• • •

W poniedztałek i wtorek wyjechały gru·
py no trzeci turnus wywczasów organizacyjnych do Spalonej. P1ócz ZWM-owców Jadq·
cy:ch na urlopy wyjechała równie! stuosobo·
wa grupa sportowców, członków· KSZWM
„Zzyw". Ogółem na trzecim turnusie będde
450 os6ti.
ZWM-owcy Łodzi, korzystajqe z pięknych
pog6d urzqdzaJq szereg wycieczek. Szcze·
gólnie zadowol&ui z udanej :wycteczki sq
ZWM-o.wcy Dztelnicy „Bałuty".

wqwcza1ach ··

a.k

•
zyJemy
•

I

w Spalonej

Mtejscowość Spalono fest w tym roku kurtyna rozsuwa 1ifł, Pxzez dwie godztny
miejscem wypoczynku młodych robotników śmiejemy się wszyscy razem: my~ osadnicy
łódzkich - członków ZWM. Wielu z was, ko· 1 tołnferze. Po wzedstawfeniu „tańcówka".

ledzy, l:iędzle tam i napewno wyniesie z tef
III.
ma}eJ wsi suaeckiej miłe wspomnienia. SpaSpalona leży w oaległości 3 km. od gralona otoczona zewszqd górami wyglcgda nicy Czechosłowacji. Pewnej ntedzielt wybieJ
~?antale. Z okte.n „Łodzianki" widać .w do- ramy się do żołnierzy WOP-u no i... przy
-inie ty1kó do1:111d, p_odobn~ do ~zi~cmnych okazji zwiedzamy gran!cę, Zwykły strumyk.
zabawek. Ludzie zamieszku1ący wies pocho- _ Można go nawet przeskoczyć. z zainteresowaniem przyglqdamy się Czechom. Rozmawiamy. Robtmy na.wet małq demonstrację
pnyja!ni pol1ko-czechoslowackiej. Podaje; z
obu stron okrzyki: „Niech żyje przyjatń pol·
sko-~ec'hosłowacka" i inne.
Zbliża stę koniec turnusu. Wielu chciało
by zostać jeszcze. Niestety, nie można. lnnt
te~ chcą przyjechać i trzeba opróżntć miejsca. Op'Vzczanie sztandaru. Kol. Błaszczyk
Będziemy tańczyć ..•
Zbliża się wieczór;··
zdaje raport kol. Gajkowt - kierownikowi
To nic, spotkamy się w Łodzi. Każdy z
obozu. Pada komenda: baczność! „Kolego
kierowntku, melduję kolonię ZWM-u na' o- nas wyniósł z obozów dużo no.wej energii do
stcrtntm apelu. Stan 120„ obecni wszyscy" pracy. Zresztq, nte można tego opisać. Trze·
melduje kol. Błaszczyk. Później znqw komen· ba widzieć.
da i sztand'ar powolt i majestatycznie opuAle wterzcie koledzy - „byczo było"',
- szcza się z masztu. Spiewamy „Rotę". Tur- n.aprawdę. Jedźcie a przekonacie sfę.
nus zakończony.
L. B.

• • •
Wizyta kolegi Santiago Carrillo, który mówił o
walca młodzieży hiszpańtk.iej, odbiła się szerokim
echem wśród młodzieży ZWM w Łodm. Powstają
Koła Pomocy Hi5Zp'anJ Republikańskiej.
Jako pier·
wsze powstały koła przy F·mie „Daube" I Drukar•
ni Nr I.

Jak

o~:::t~::::~ ~:~:~
Żywca.'
:.;t: J;~t (~~b~~~r=~~g~~~~~:a::~y~~
dzq wszysc;ak st:o:a

mieszkancy), jest

też koło

i

pracuJą młodzi

„Wimy"
Młodzi

Łodzi wykazują nadal
potrafiq przodować w produkcji, Przykła
dem może tu by~ „Widzewska Manufaktura".
Pięćset młodych robotntc (na ogólną liczbę
593) w wieku ocł lat. 16 do 21 bio!ze udztał
w Wyścigu Pracy. Sq; koleżanki wyrabiające
do . 156 proc normy produkcyjnej i więcej,
jak: Irena Pazikowska, Leok'.Jdla Laskowska,
Daniela Twardowska t inne. Prz0dufe wszystktm kol. Sala Tomczyńska, wykonujq;ca 170
proc. I w innych fabrykach fest podobnte„
Będziemy mogli napewno w najbliższej przyszłości napisać o jeszcze lepszych wynikach.

robotnicy

ż'e

I
j

żniw

Ep·o pea ·t r ud.u dIa k r a1· u
.

.

.

.

ZWM, Samopomoc •

Chłopska.

Uczestntcy wczasów I t II turnusu nawiq·
. 2ali z wsiq przyjazne stosunki. życie naszego obozu ZWM upływa spokojnie i trzeb·a
przyznać.„ wesoło. Oto kilka fragmentów z
t\:i[cia naszego obozu.
I.
Przyjechał I turnus. Zaraz na drugim ogólnym zebraniu wszystktch kolonistów wysunę
ła się kwest1a nazwy naszego domu. Pada
ktlka projektów. Wreszcie zostaje przyjęta
nazwa zaproponowana przez kol. Bł~szczy
ka - ,,Łodzianka". Po zebraniu kilku kole·
gów zgłosiło się do malowania tablicy. Stara nazwa „Brand-Baude"' znikła. Jest teraz
nowa - „Łodzianka".
•
II.
Pewnego dnia panuje u nas wielkt ruch.
Ma być wystawione przedstawienie .,Grunt!o humor". Wreszcie około godziny 20-ej za::zynajq się schodzić goście: ze ,wsi ! ż ołnie
,,.,.. " Woi$k Ochrony Pogranicza. Wreszcte

K1iążka9 którą należq przeczqtać

Refleksy romantyzmu wielkiej budowy
Książka,

którą

winien. P!Zeczytać każdy
ZWM-owiec jest „Poemat Pedagogiczny", znana książka Makarenki. Nie ważne dla nas,
nazwać ją „poematem" cz:y „komunistyczną
metodą wychowania". I oslatecznie u nas ina.
czej wygląda ta sprawa. Nie posiadamy takiej
masy „bezprizornych", jaka istniała w Związ
ku Radzieckim po pienvszej wojnie świato.
wej. Mimo to są różne' podobieństwa, Znaczna część naszej młodzieży jest zdemoralizo.
wana i zdeprawowana 6-cio letnią okupacją:
pijaństwo. kłamstwo, brzydkie wyrażanie się,
lenistwo, znajdujemy jeszcze w szerokich
warstwach młodzie?y. Nie ma też właściwego
jeszcze stosunku do człowieka pracy. W Danii
syn małorolnego chłopa kończy obowiązkowo
cq najmniej ~rednią szkołę rolnk7ą, a niekie.
dy wyższą, by później wrócić do domu i ująć

Iw

I

swe ręce pług ojcowski. Uważa to za coś ży i który wyłonił z siebie typ nowego oolianaturalnego. U nas do niedawna (za Polski tera pracy, bohatera odbudowy.
sanacyjnej) gdy jakiemuś synowi chłopskiemu
Wypowiadając Wiilkę wszystkiemu, co w
udało się skończyć szkoły, wstydził się . włas. nas jest złe i wsteczne, dążymy do wychowanych rodziców. Dziś jest już pod tym wzglę. nia rowego człowieka.
dem lepiej, ale nie o wiele. U Makarenki wi.
Wychowujemy go przez wskazanie mu wła
dzimy, jak młodzi przestępcy sami . niemal ściwej drogi
romantyzmu wielktej budowy,
wychowuj9 się, ~tając się pełnowartościowymi
epopei pracy i trudu codzienego dla kraju.
ludźmi pod wpływem przede wszystkim . praI dlatego właśnie jesteśmy w stanie ni\.
cy i współzawodnictwa. Czyn pozytywny, .re.
alny, pociąga bowiem młodzież, zaspakaja jej tylko zrozumieć , ale i niemal przeżyć •.Poemat.
ambicje, daje ujście energii.
1-ledllgogiczny" Makarenki, rozumiejąc trudne,
lecz ·tak bliskie nam problemy. I dlatego wła
Tymi drogami kroczy młodzież Z.W.M.powinmsmy
„Poemat Pedagogiczny"
Tak, jak niegdyś bowiem żądała od nas śnie
Ojczyzna daniny krwi, tak dziś żąda od nas przeczytać i porównać tamtą walkę o nowego
r!a.niny pracy i potu. To właśnie my. ZWM- cz> wi„ka z naszą walką.
owcy, l.)yliśmy inicjatorami „Wyścigu Pracy"
W. G
w którym wzięło udział wiele tvsiecv młodzie-

/
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Kro nika m. 'Kutna
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K U T N O W S K 1°

IHufce przyspos_obienia rolniczego
zaprawiaj"

młodzie! wiejską

do tycia

Na terenie całego powiatu. od kilku miesię-1 I it'<!bra11 hufców 12. Frekwencja człon.k.ów • . Ńd skutek panujących ui:a~?>w \ długołrwa
cy czynne są hufce, oddziały i zespoły Przy- PRW wszędzie b. dobra. Na wykładach oma- łeJ suszy. stan poletek dosw1~dcza_lnych J'JW·
sposobienia Rolniczo-Vvojskowego.
wiane są zagadnienia gospodarki rolnej. Potem wadi:onych przez P.R.W . jest. sre~n: .
.
.
'vV
u•,iegłym
miesiącu
1.ehrań
zes- odbywają się ćwiczenia z bronią i ćwiczenia
Młodzież wiejska coraz_ ochOttneJ garn.ie s:ę
połowych odbyło się 101, zebrań oddziałów 45 •z wychowania fizycznego.
i do pracy w P.W.R„ g~yz p~zekonata się, .ze
~~~~~~~~~~~~-~~~--~~~~~~~~~~~--~~~~~ ~m na~awdę czegoś m(mozna nau~yć i~·

i

1

Dz iaI ko wicz.e mieIi· rację ~ft~:'.: :i"~~-:~~~~..:.~~~·7:.~.~~·~~: .

Na skutek' interpelacji w „Głosie -Kutnowskim" napisanej . 'Zez op. Jana Ani·
szew$kiego, komisarz ziemski, 3kierowal
do.. wsi Kaczkowizna ponownie mi ~ i·
czego ob. Witolda Nichniewicza, który
po przemierzeniu działki ob. Janiszewskiego stwierdził, 7<> nietylko działka nie

K ontu winszujem\"
Nied~itla: 5 lipca 1947
Dziś: Lueji i Norberta

r.

IutM: C!:yryla
-o-

Tel,tony

Pow. Urząd Bezp. Publ. -

Nr 37
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Za.rząd

Przypomnqen·1e
I
.
•

j~st zaduż~, ~,le zgodnie z ak~em. nadama, brakuje Jeszcze 0,25 ha z1em1.
ł
A więc rację mieli działkowicze, 'a nie
plan.
·
Skąd zatem , ma być wzi~ty ha ziemi
dlh ob. Gładócha, ktc)ry w J045 r. ,- - ··.
góle ziemi brać nie chciał i innyci d
. - .
.
'
brama ziemi odmawiał.

Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Kutnie przypomina wszystkim
Zar~ądom ZZ na t~renie miasta i p~wi~
tu, ze w s_obotę. dma 5 b. m. odbfdzte s1ę
kon_ferenCJa związkowa w Ł~dz1 (u!. 0grodowa Nr 18), na którą. winny się udać prezydia zarzadów ZZ w nełnvr•

Ojcom mi_a_s___t_a___k_u uwadze I ;;~:;~::;: ·;r::. ;::;-:::::
1

1

Miasta Kutna - Nr 30'
I że Zarząd Miasta Kutna ma po,fażue trud- temperatura p1:zekracza 40° C :- _wła~nie wte. Dnia. I bm. w lokalu Zarz~du Spół·
_ Nr 41
ności z gospodarką miejską - wiemy.
dy wozy asernzacy111e, napełnione meczystoś- dzie·lni Yo! . rz
<lb ł .
t
· . . .
.
.. .
. .
ciami przejeżdżają ulieę, na której znajduje·
'- e1a Y o YO SI~ uroczys e P0
Urząd Repatrracyjny r Nr 86
Ze istm_eJą ~aJprzerozmeisze ~rudu~SCl na- się targowica. Do tego wozy są nieszczelne. ż~gnanle ustępują.ce~o prez~sa Spółdziel
Pow. Za·kład Elektryczny - Nr 32
tury tecli~iczneJ w doprowadzemy. mi.asta do nieczystości rozlewają się i zatruwają powie- nt, ob. Romana Szczęsnego 1 'ob. Józefa·
Urzą<l Zdrowia - Nr 91
stanu sanitarnego, wymaganego JUZ me przez trze do niemożliwości.
ta Kowalskiego dotychczasowego skarb.
Polskd Czerwony l(rzyż (PCK) - Nr 89 urzędowe przepisy, ale przez samo życie, [ Dlaczego itsuwania nieezystośd nie robi 1 nika.
Szpital Powiatowy _ Nr 20
c~cia~by w skali najprymitywniejszej - to si.ę w .n •('y, ~zy b~;~zo wczesme rano~ tego
Zespól pracowników spół<lzielni, człbn
Ube .
I . Sp ł
.
N 34
tez wiemy.
.
Im:
m?zemy z~tiz~m1ec. T.u trudności V: od~o- kowie Rady Narodowej oraz przedsta·
zp1ecza ma
o eczna r
Dlaczego jednak we wtorek, w ~mu t~rgo-1 w1edn.1m r?zł?zenm godzm oczyszczama mia- I wiciele nowe o Zarzad~ . w razili uzna•
A.pteka ,,Pod Orłem" - Nr 106
wym, wte_sl.y właśnie, kiedy mieszkancy miasta sta me w1d:nmy. Co na to władze sanitarne
. dl
t g,
b R Y
S
Apteka Sukc. H. Wal.enta - Nr 7
śpieszą na targ po zakupy żywności. kiedy mia.stal
.
I nte a us \PUJąCef?O o . . omana zczę_________________.:..,._.;.__ _.;;._;...__ __:~_;,----_..;;---------~------ · snego, za 1ęgo ofiarną pracę na stanoStr a ż Poż a rna

I

0 w ocny bilans pracy wi~!!~l~;;~~~!!~::ty
/

.

Kom1·1e1-u Pomocy z 1·moweJ·

,
W ubiegłym tygodnl:U odbyło się ze· 1dzono kuchni~ ludową i dawano przy~ranie Społecznego Komitetu Pomocy dzjaly o<l'zież"Owe.
.
Zimowej, któremu pr~wo<lniczvl ob. K.
Dzialalność Społecznego Komitetu Po
Kucner, starosta kutnowski.
mocy Zimowej została chlubnie za1kot'l·
Komi1et zakończył swoJą działalność czona. Nie znaczy to, że już w te·i chwili

~2~n:F~~~·i~~iani:eg~~~dz~l~~~kt~~· ~!

I

;

.
na tNenie naszego powiatu zniknęła
bie<la. Spo.leczeństwo, kt6re wykazało
tyle ofiarności, w dalszym ciągu ?amiętać będzie o bi·e<lnych, potrzebujących
pomocy.

największy
w Polsce „Arena". Pro·
gram
cyrkucyrk
zapowiada
się b. ciekawie.
, Sądzimy, że wiadomość ta sprawi przy·
iemność mieszkańcom naszego miasta,
a zwłas·zcza dzieciom i młodzieży, która
w czasie . zasłużonych wakac ii. będzie
' miała okazję zobaczyć prawdziwy, wiei·
ki cyrk.
.
--"'--

N ap
, a d b a 'ft d y c k I• Bandyci skazani na śm~ere

. t'>gÓlną sumę 661.651 zł. i w gotówce
1.056.094,50. Łącznie zebrano poważną
..
.
~umę ho I .717 .7 45,50 zł.
. Dnia I h.ru.
o. uod<1:. 22. 45 we wsi _Wola.nvJ ram ac h ak-ciiJ
pomocy zimowej, p uowa,
Bł,...
dl 4 h
b
h
gm.
0"1e napa o _-ee uz lOJonyc
rz\
.
r<lzi~lano
zapomogi
pieni„żne, prowa drabów na mieszkanie ob Walentego Linkow
P
~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~9
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wyjechały

Rejonowy Sąd WojskÓwy na sesji wyjaz.
dowej w T .manowej _ozpatryil:ił ~prawę V'loi'ciecha Wygody, Mieczysława Wygody, Jozeskiego, właściciela wiejskiego sk.lepiku.
. r·a Malar_za. Franci•zka Piechowicza , Fran •
ł
~
Rabusie zabrali 15 tys, z . gotowką, 4 me- ciszka za .iąca, oskarżonych 0 dokonai1ie szere.
łtybi~~o ~Mn~ ~a~~m•hl, 2 rl~e o~ ~n~~ów~rrmy~yaoo~rab~~wy~zbro
rączki, 5 kilo cukru, 4 kilo mydła; 1 kg. farb- nią w ręku. M. in. zamordowdi oni ks . pro.
ki do praniaboszcza Władysława Magierę i ob Józefa -Ku.

~·

'

'

I

Wygląd bandytów: herszt - wzrostu ok.
18ll cm. włosy ciemne, bródka, okulary masowe, oprawa żółta, w butach, na głowie pilotka.
Pozostali ubrani po c'"-'"lnemu, biiższych szcze
, „.
gółów brak.

cza{~· wyniku rozprawy sądowej oskarżeni
Wojciech Wygoda i Józef Malarz zostali skaza
ni kaź.dy na karę 15 lat więzienia i 5 lat utraty praw obywatelskich·, zaś Franciszkowi
Piechow.-: ·.• wJ. Sąd wymierzyLka1ę- s lat więzienia; na mocy amnestii zmniejszono mu karę.

odjechał ze sta· 1dnorazowo przyjąć ~ 5O dzieci. Wczoraj
cji Kutno transport 150 dzieci" kolejarzy poj~chała 1-sza grupa dzieci, . które po
na
kolonie
letnie do lasów w Ł ąck u. l(o- miesiącu ustąpią. mieJsca innej grupie.
lonia
pówstala
usilnym zabiegom _ __ _ _ _....,_..,..____.....,..,.._ _ _.....,.........,...........................,,,.,,,,..........................................._._.,."""""""".....,....,,"""".....,,.,.....,,_,_______

,· W dniu wczorajszym
dzięki

~f:zedniego·
ZZI( wpracy
l(ut·
Wysokim Zarządu Koł~
kosztów
n akł adem

i

tow•1cz
·

będ·z·1e

m·1al sta·ty ·1eatr

~~~~~c~~nfe d!j:r<l~{!1d~dg~i'e~ ~~~~~le~~:
_
nie z Ronina do Lącka odpowiedniego
Łowicz należy do miast prowincjo· odwiedzał Lowicz rok rocznie w latach
baraku, który wyposaż on o w meble i łónalnych posiadających , dość duże tra· 1799 do 1806, aż· do objęcia na stale Tei eczka.
',
l(olonia kolejarzy całkowicie przygo- dycj.e teatralne. Wprawdzie nie mdał atru Narodo\vego w Warszawie. "
towana własnymi siłpmi ZZK może je· dotychczas stałej sceny, lecz od stuki!r. 1812 niemal do końca wieku
„ ............„„„......... kudziesięciu lat nawiedzały miasto liczne XIXOdgrywały
w .tawiczu trupy Karnińzespoły,
grywając,
gdzie
się
dało"
w
skiego,
Cherchow5kich,
Anastaze•go Trap.
z·arządy
zajazdach, stajniach, szopach.
szy, Majchrowicza, Modzelewskiego i
Chłopskiej
Po tiaz pierwszy ujrzeli łowiczanie wielu innych.
teatr w r. 1783, kiedy zjechał ze swoją
Brak odpowiedniego lokalu, · prymi-:.
trupą ojciec sceny polskiej, Wojciech Bo tywne warunki, w jakich odbywały się
W dniu 7 bm. na le ż y roz poc ząć lustra gusławski, dając szereg przedstawień. ·! przedstawienia, skłoniły ówczesne wła·
cję pól ziemniaczanych. Ins1
pektorzy Rol Snać doznał życzliwego przyj~cia, gdyż dze do wzniesienia budynku teatralnego
nictwa przy Powiatowych Zarządach
Z. S. €h. obowiązani; są począ_wszy od
dnia 8-go bm . codziennie do g. 15-ej
ekladać pod nr 257-10 telefoni.czne ta·
Znana małopolska fabryka materiałów teks niewątpliwie przyczyni się do ożywienia mia.
porty uwzględniające ogólną. ilość ilu·
tylnych Leszczków uruchamia s;,oje zakłady sta I zwiększy jego dochody.
~trowanych hektarów, i:Jość Judzi, biorą·
' Jak dowiadujemy się, jedna z prywatnych
w Łowiczu. Przy ul. Żymierskiego na ukończe.
cych udział w lustracji, ilość gromad i
niu jest budowa baraków fabrycznych i za. tkalni zamierza z końcem b.r. przenieść si~
do Łowiczą i pert:i:aktuje z miastem ·o dziergmin.
kłady mają być uruchomione we wrześniu b.r. żawę odpowiedniego placu na budowę fabry.
W myśl rozporządzenia Ministra Ad· Uruchomienie tak poważnego przedsiębiorstw11 ti
.
ministtacji Publicznej wla<lze admini·
stracyj-ne obowiązane są. udzielać w.szel·
kiej możliwej pomocy pracownikom
&lużiby ochrony roślin w trakcie wyko·
nywania czyn noś.ci związanych z aikc ją
01

......„ ...
·Powiatowe
Zw. Samopomocy ,

Uwaga!

Leszczków pr1enosi

się

·do. Łowicza

przeciwsfonkową.

Zawiadamia sle równocześnie, · że d'la
brygadierów gminnych kierujących ak·
:ją llli:ltracyjną
na terenie 'JXJS·ZCV~gól1ych gmin przewidziane· są premie pie·
iliężne.

1

Woi. Komisarz Ochro-ny

Roślin

•

·

przy ul. Podrzecznej, który uroczyście
otwarto 30 grudnia ·1899 r.
,Od tego czasu bardzo często odwiedzaly Łowicz rozmaite zespoły, oraz
urządzano loka1ne przedstawienia amatorskie.
.
Po pierwszej wojnie światowej budynek został zajęty na inne cele, a do·
rywcze przedstawienia odbywały się w
kinie.
Obecnie Łowicz pos.ia<la dobry zespół
amatorski złożony z 10 osób, na czele
którei;ro stoi pracownik kolejowy, Ob Fe- .
!iks Skup.
Referat Kultury otrzymał odpowiednie kredyty na remont gmachu teatra!·
nego, a zespół odbywa próby komedii
Zbierzcho,,;;skiego „Małżeństwo Lol!" i
.,Ciotki Karola".
Otwarcie t€ąrtu nastąpi: w~ wrześniu
: łowiczanie IJ.ędą mieli własna scenę.
dostarczającą im godziwej rozrywki.
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,Moderó na -Nowakowa
I

oto lrójka na którq najbardziej liczymy

Dzisiaj rozpoczynają się w Katowicach_XXI Mistrzostwa Polski

'DZIELNICA GORNA-LEWA:
Dziś. w sobotę, zebrania kół:
PZPB Nr 14 o 9qdzinle 12-ej.
MOl>ERÓWNA - N41wak9wa - Wajsówna
100 m - Walaslewiczówna
Firmy „Kwas Węglowy" o godzipie 12~ej.
200 m - Walasiewlczówna
Centralnego Zarządu Przemysłu Skórzane800 m - Mieszkowska
·
go o godzinie 14-el.
80 m plotki - Walasiewkzów11a "

ch<jlslowacją, data dobre wyniki. Przede wsiystk!m
je~"li chodzi o czołową klasę naszych zawo•lliiczek,
to osiągnf}Uśmy już pewien poziom .,urope,jski, a
bo od 1'/yników
właściwie śrocj.k:owó-europejski,
l~<koatletek

4x200 - AKS
4x1011 - AKS
GOBNA-PMWA:
I
Wiśniewska
Skok wzwyż Dziś o godzinie 17,30 ogólne zebranie
Skok w dal - Walaslewiczówna
Kula - Jasieńska
członk'6w PPR zaklad6w lm. N. Bi:ir!klde~o.
_
Dysk - Wajsów11a
Oszczep - Kwaśniewska
OZJELNICA GORNA:
Dzisiaj rozpoczynają się w Katowicach XXI indywidualne mistrzostwa kohiecll w lekkiej atlE-iyDziś zebrania k61:
któr,c będą zarazem rewią nilSZ<!go ~orobku 12ce,
Firmy Bistrom o godzinie 11,30.
1min.slęczn<>i pracy,

PZL o godzinie 13-eJ.

Kole .terenowego ChoJny o godzinie 18-ej.

RUDA PABIANICKA:
Dziś zebrania kół:
Stola.in.I Mechanicznc:J o godzinie 13-ej.
Wydzialu DrogowegO' o godzinie 14-ej. i
Obwodu Nr 145 o .godz. 18. i
Kolo
O godzinie 13-eJ odbędzie się pGsiedzenie trójki · międzypartyjne! PPB - PPS.

iere~owe

SRODMIEJSKA PRAWA:
Dziś zebrania k6ł:
F-my Goeppert o godzinie 13,30.
F-my „Imał" o ,godzinie 13,30.

_ "'

. f,:.
. li

·

li

radzieckich dzieli oas jeszcze prleW SKOIW W DAL - NOW AKOW A
no i osiągnęliśmy również pewne rezultaty
Słomczewska · Nowakowa, jak dohr7e p6jc1żie,
jeś;li chodzi o masowoś'ć lekkiej atletyki k•:,hiecej.
·r Kalowie przyw.ież.ć tytuł :ni,'.r.<y~1i Pol-powinna
bo tegorocznych mistrzostw ·zgłosiło sią ok.cle' 135
zawodniczek z 28 klubów 8 krągów 0"wiązko~vych ski w skoku w dal. Łodzianka już od rllnż~,zego
Z zawodnipek łódzkich startuj<1: M6cleróvrna. Slcm czu::.u przvkraczała stal~ uranicę 5 mntp_iw, a gra~
czewska, Nowai{owa i Wajsówna, które są pcważ nicy tej lekceważyć już nie można.
WAJS()WNA W DYSKU I KULI
nymi kandyda~kami na zagarnięcie -,a ~zczyt-,.;ch tyTrzecim i chyha' najsiJniejszvm punktem repretułów w swych konkurencjach.
Tutaj reprz_kenfowat
zentacji lóJckicj będ') rzuty
MODERÓWNA FAWORYTKĄ NA 200 M

paść,

· Morlerówna nie bez powodzenia '.)UWinna

nas będzie niezmordo·.vana

t:~.1rto

wsk·i

1Nr~ą.;

'N~i~.c~ądkiewi·

Dysk niemal rnmnv pewny, ale i w kuli
tytuł Lei może pr7.ypaść w udziale lodzia~1ce.
"listrzostwłl
Spodzrcwamy się, że tegoroczne
Polski, oprócz nowych może nazwisk, p1zyniosą
nam również dobre wyniki, których naszvm ze.wc::dniczkorn St'dccznie życzymy.
czov•n.

wa;" w biegach na 100 i 200 metrów Na :vm krótszym dystansie łodzianka będzie mn ;iała sloc<:yć
bój aż z 30 pretendentkami do zwycięstwa, z których najpoważniejszą będzie zapewne Hejducka, obecnie po Walasiewiczównie najszybsza kobieta w
Polsce.

--~

zwycie ·a

er ta

M~strzostwo Łodz~ młodzików zdobył G~hrych (DKS~)

który przekonał nas wczorqj. ie jednak nie Ml::iTIUOSTWO ŁODZl MŁODZIKÓW
REPASAGB
przetrenowany, ia.k żeśmy sąd.z1li. P:e~ra- j
szewski pojechał doskonale i gdyby '~dzi::iwie nie I 1. Sowiiiski 15.
SCRATSCH • RBPASAGI!
ograniczyli wyśdgu do 10 okrążeń, -Iog0niiby nie'
1. ·Grynkiewirl 15.4.
tviko Kudcrtil i Gr7.elakn . ale również : Kapiaka
Mt'lTRZOSTWA ŁODZI MŁODZIKÓW
'
.
Józefa.
półfinały
Szc2ególowe 1 w·. 'lik.i wczorajszych zaw.}dów by- ·
Półfinał J. - l. Gabrych 15,2, 2. Sowiński.
!y następujące:
I Bedirnrek 15,6, 2. DziędzirJra.
H.
Półfinał
MISTRZOSTWA ŁODZI DLA MŁODZIKÓW
WV$CIG POCIESZENIA
Przedbieg L _ 1. Bednarek (Zd . Wola) !6.
Trzy okrążernia toru
2 . Salyga (Tr.), 3 . Gabrych [DKS).
1. Pictram;wski M. 2:03. 2 Forvsi1l.ski.
Przedh-ieg IL _ 1. Sowiński [DKS) 16,t, 2 . SzaSCRATSCH t.GCO M't-R.
'
churski (Zd. W .), 3. Dudzinski (Tr.).
FINAŁ
.
Przedbieg III. _ 1. Ulniiiski IDKSJ !5,6, 2. DzięI Bek (T~amwajarzl, 13,2. 2. Grynkiewicz (ŁKS),
dziara [Naprzód).
.3. Kuder! (\.Y), 4. Grz@lak (Tr.)
MISTRZOSTWA ŁODZI M!:.ODlIKÓW
~CRATSCH 1000 MTR. DLA LICENCJI
FINAŁ 1Przed.b1.eg I. - Sałyga T. (Tr.) 15,6, 2. Bober (W)
1. Gabrych (DKS) 13,2, 2 Bednarek (Zd Wc,la).
.
_
3. Naprnrała (W).
FINAŁ II.
.Przedbieg II. - 1. Bek J. (Tr.) 13,8, 2. urynkte1. Sowiński. (DKSJ 18,4, 2. Dziędzfora - (Naprzód). '
., _
.
wicz (Ł~S). 3. Kapaak.
.
4 KM.
DRUŻYNOWY
WYSCIG
Ban.ski
2.
15,6,
(Tr.)
Przedbieg III. - 1. Grzelak
I. Warszawa (Napierała, Kapiak; Siem111ski, KufWL 3. Kuder~ (W). .
,
P1etras-z~':"sk1 ~·. p'llnował Kuderta, tym~zase:n dert) - 5:39.
2. Łódź (Bek, Pietraszewski L„ Salyga T„ Grynw~rszawianm ~u~c1ł prze.? sobą Grze'.a~a i , Bansklego'. a na fmrstiu .° poł kol~ zw'i'.cięzyl P1etra-· ki<'lwicz) - 5:41,4.
WYSCIG POCIESZENIA 10 OKRĄZEN
tek, ze lodzianm za1ąl dopie.ro 4
sz.e~sk1ego ' dla kart wy!icig<>wych z 4 finiszami.
miejsce.
1. Dudziński (Tr.] 5 pkt„ 2. Salyga T, 3. JaroMIĘDZYBIEGI MŁODZIKÓW
·
·
Międzybieg L - !. Bednarek 15,5, 2. Dudziński szewski.
·Międzybieg TI. - !. Dziędziora 16,2, 2.,Sowiński . WYSCIG ROZSTAWNY Z·4 STARTÓW 10 okr. toru
Startują z Warszawy - Kudert, Kapiak z ł.o- ~
Międzybieg In. - !. Gabrych 17,5, 2. Sałyga J.
.'
dzi - Pietraszewski L„ Grzelak.
I SCRAT~S:H 10()0 MTRMiędzybieg J. - t. Bek z. 14,2, .2 Grynki€".vticz. ~ Po wspanialej pogoni przez kilka ;krążeń P1etraszewski L docronił Kuderta, a po chwili GrzeMiędzybieg II. - t. Kudert 15,1, 2. Sałyga.
• Międzybieg UL - !. Grzelak 14,2, 2. N;ij)ierała. laka. Wyścig wygrał Pietraszewslci L. przed Ka•
piakiem.

13. lipca 6r. Łódzki Okręgowy Zvni)uk K0l~1ski ' ski L

Qrganiz~je w Łodzi ::nistrzostwo Polski w sprincie. jest

. Sll.óDMIEJSKA LEWA:
Dziś zebrania kół:
F-my ·Marg~s - Wolman' o godz. 13·eJ.
F-my Braun o godzinie 13-ej.
Urzędu Stt:znu Cywilnego o godzinie 13,30.
F-my Edelman Grize o godzinie 13,30.
Gazowni (kolo Nr 4) o godzinie 14-ej.
DZIENICA SBODMIESCIE:
Dziś zebrania k61:
Szkoły PrawniczeJ o godzlnle 13-ej.
Drukarni NBT o godzinie 14-eJ.
Narodowego Banku Polskiego o godz. 14.
PUR'u o godzinie 15-ej.
„Książki" (kolo Nr 1) o godzinie 17·ef.
lłAł.UTY:

zebrania kół:
F-my Bzejak o godzinie 13-ej.
Kola terenowego „2ableniec" o god1. 18-ej

Dziś

STAROMIEJSKA:
Dziś O godzinie 14,30 odbędzie się W Io~alu dzlielnicy
ODPRAWA SEKRETARZY WSZYSTKICH Kół..

W :::

ROK PRACY DAŁ WYNIKI
Praca la, ja]> już dzisiaj. możemy to ;twierdzić
na podstawie ostatnich wyników, osiągniętych
przez nasze czatowe 'zawodniczki w meczu z C·1.e-

p·a e_trasz

W biegu aa 200 metrów Moderówoa puv::una. 1
pojedynku ze Slomc!ewską wyjść zwyci()slto, ale
jeszcw nie wiadomo. c7V nie stanie lu na starcie
Hejduck.a. Wówczas walka zaostrzylally się.

~'~~~::~::.„.

w

.Aby publiczność łódzką wprowadzić w trans kolar·
ski, po•tanowiono, chociaż w dzie11 powsżedni, zorganizować jes-zcze jedną niejako wstępną imrrezę.
Imprezą tą były wczorajsze W'{ścigi.
Pomimo powszedniego dnia i bardzo niepewr.ej
p_ogody, w. Helenowie zebrało. si<; jednak '.<il ka tysięcy ,publtczności, co d~je ręk~jmię organizatorom, 2.e tn1strnostwo Pols.k_1, w k.torym na klasycz·
nym .dystansi.e 1000 metrow z:n1erzą się ze sobą
_
Bek ~ Kup.cza_k- me będą deficytowe.
W _z~;aiszy program ~ył 'bai;dzo IHOZ'1l~lCOny.
Jedno li lkc,i mamy zastrzezeme, 'z_e po;;rndal w stosunku do iloś7i sta;tu1ących. spnnterow -;b'ft wieStart Napierały
le konkurencii s.prmterowsk1ch.
K_apiaka, Siemińskiego, czy nawet najstynszego z
ruch _ Kuderta, w· towarzyst<wie Beka n,ie mcżi;
być ciekawy. To sarno tyczy się mtodz;-ków. Ci
chłopcy - to wszyscy raczej szosowcy, nawet nie
posi<ldający sprzętu torowego, po co więc hyło w
programie tyle międzybiegów, abv wyłoni(' f.ire.lis.tę? Smiemy być zdania, że lepiej mistr·:rn;;two Łodzi było rozegrać na dystansie 25 km.
Najciekawiej wypadły wczoraj dwa wyścigli: drużynowy z dwóch startów, w którym startowały
drużyny Warnzawy i Łodzi oraz bieg rozstawny z
4·ch startów na 10 okrążeń toru.
W wyścigu drużynowym ł::6dż uleula Warszawie. Na usprawiedliwienie jednak trzeba dodać,
że 1.ódż jechała w składzie nieco oslabionvm. Ma·
my tu na myśli Grynkiewicza, który n:e · wytrzymal tempa. Słabo. rów;ii"!ż j~chał wczoraj ~alyga:
Ten dobrże zapowladaiący srę kola:rrz p!'Zechr.dzi
'
·
jilkby sp.a~ek formy.
W wyscigu rozstawnym triumfował Pietra szew-
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•~ •dobry wyni;k dW~j DIU~ !!, !!,~~k~e~=~~l~O~~
w1arq
Łodzi
ZZK wy1ezdza do Ctlorzowa

Wanszawie Rada Naczelna Stronnictwa Demokra·
·
· " · niedzielę lwle1arze
w naiblizszą
Rada Naczelna po powzięciu .- sze'egu
tyc:mego.
łódzcy ZZK WY·
•
uchwał, uzupełnłła także swo'. ,.. d
persona1ny. . 'd' . d Ch
J SJUa
orzowa, gdzie . spotkają się z, tutcjT~k wi~7 do KQmitetu Cent,r aJnego par.tii z ramie- iez zaią o
ma Łodia , wszedł ławnik Longin Szymański; do Ra- szym AKS-em w drugiej rundzie o wejście do Kiady Naczelnej zaś dokooptowano prof. dra Star.i- sy Państwowej.
.
,
.
sława Emila Raippaporta, Stanisław Al<>
· Po ostatmm wyruku re~sowym 2:2 z Poi:non:a-~o~ą 1 prof ę
fesora dra w. Tomaszewicza
nitlem, w szeregach kole1arzy zapanował lepszy
_._. ____ _._....;,,!~!_..;.,.; ·

duch, tak, że w niedzielę możemy miet znów miłą
dzi nk
,
.
.
mespo ~ ę.
W kazdym bądź .razie _kclejarze wyjeżdżają 'Z
dobr'.l mvśłą i w na1silnie1szym swym składzie.
Nie jest wykluczone, że tym razem zagra w ich
szeregach Lewandowski, którego już od dłuższego
czasu nie oglądaliśmy na boisku.

l
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Reies1ra-c1<2---~r-1-na-m1eko
dzi Wyg?.~al Aprnwiza€ji. Za~ządu ·Miejskiego w Ło-, miesiąca lipca rb będzie wydawane żam!ast mleka Gdańska 27, 101) RzgQowska 53, 102) ~ie::ikiewicza
34, 103) Trnmwajowa 13, 105) Przędzalniana 97,
dz' po adje do w.iadomos.CJ'. z.e w m-cu lipcu rb. bę- świeżego masło duńskie.
IE'. wy awane mleko sw.ieze. W związku z tym
106) Piramow.icza 1O, 107) Jesionowa 2, 108) Przę·
RE.JESTRUJACYCH
P.S.S.
SKLEPÓW
WYKAZ
rb.
lipC'a
dzalniana 42, 109) Senatorska 3>!, 110) Zagajnikom·ca
z
?~ad~~ze(J.artkżywi;tościowych
. •
KARTKI NI\ MLEKO·
ieis_ie) ~ „Dz.-3 R.C.A." (Rejonowa
wa 35, 111) Łąkowa 12, f:ma Scheibler i Grohman,
1 s!p.ro·w-.za~yjn_a) or~z _„Ml". _d!a chorych
1) · Piotrkowska 292, 2)- Rzgowsk~ 65, 3) Pabia· . 112) Wólczańska 71, 113) Żeromskiego 3, 114) Ką
~a
rdanych nic~a 34, 4) ~rzędzalniana 9i, 5) Zamenhofa t, G) tna 50, 115) Kilińskiego 40, 116) Napiórkowskie~klepach Mi~j::i~irsree~ies:,~~!~ ':.e·mzeJ
ma 3 do Wojska Polskiego 12, 7) 11-go Listopada 86, 8) go 237, 117) Kopernika 47, 118) Jaraaa 55, 119)
c J, 0
12-go lipca rb.
10) Rad- Sierakowskiego 36, 120) Strzelców Kaniowskich 22,
Lokatorska 11, 9) Ahramowsk:ie'go 36
•
„
. t
D
ny k~p~~.e:eJ~~a~~.mle~ ~jeże został wyznacza- wańska 47, 11) Lipowa 63, 12) NapiÓrkowskiego 138) Kamienna 8, 141) Kopernika 25, 144) S!en145) 6'go Sierpnia 78, I 46) Przą
Tl, 13) Senator-ska 2, 14) Jarosława Dabrowskie- · kiewJcza 56,
. . .
.
Na kart ż · iny r · „
(Macierzyns1ne) ~ g-o 16, .15) _Rzgowska 101, 16) .Kilińskiego 160, 17) dzalniana 62, 147) No>'{o-Zarzewska 8, 149) TeY ywnosciowe „M
18) · Wólczańska 139, 19) Zeli- resy 30a, 150) Ciasna: 10, 151) Tuszyńska 117, 153)
Zerom~kiego 49,
g-0ws~i·ego 13, 211 Kątna 32, 23) Felsztyńskiego. 12, Rybna 8, 171) Limanowskdego 31, 173) Kopernlka
24) ' P1ę'kna 41, 25) Li,manowsldego 115, 27) Rąbicń- 44, 112) Kf;. Brzóski 84, 179) Więckowskieg9 38,
•
·
189) Napiórkowskiego 114, 272)
ska 14, 28) Nowotki 6, 29) Długosza 14,, 30) Drew- 180) , Dolna 2~,
noiwska 48, 31) Mielctzarskiego 5, 32) Konst.1nty- Gdanska 11, ~73) Piotrkowska 294', 274) Rzgow·
lnlfłSO
. Wydztał ApJ'.owirz;acji Zarządu Miejskiego w Ło- naw.ska 35, 33) Ogro'dowa 74, 34) Wsch~d•lia 70, ska 67, 278) P10trkQws!fa 13, 279) Piotrkow~ka 14,
::!z1. podaje do wiadomości, że rejestracja kart hw· 36) H-go Listopada 51, 37) Perla 5, 38). Pogonow- ~~~] Struga 3, 281) NMutowicza 24, -282) Stalina
~o~c~owych kart. • I·ej z m-ća lipca rb. na mi'ęso ski.ego 21, 39) Gdańską 30, 40) Nowotki 63, 41)
Sp?ldzielnią. w Rudzie Pabianickiej
.w1eze (rą~a~a) od?ywa się d? dnia 10 lii-ca rb. Zgie.rska 85, 42) Jęczmienna 31, 43) Przędzalniana
1) Stas-z1ca 89, 5) Rudzka 59, 9) Finansowa 38,
. Po termmre tym zadn:e reklamacje uwzględniane 31:., 44) Napiórkowskiego 65, 45) Murarska 15, 46)
Kilmslnego 153, 48) Targowa 19, 49) !'ryncypalna 18) Staszic~ 1Q8, 25) Staszica 23.
qie będą.
51, 50) Rzgowska. 15, 53) Admiralska 14, 54) NoSpółdzielnie w Radogosuzu
wotki 1~1, 55) San-0cka 24, 57) ,Stalina 7, 58\ ut
WYDAWANIE ASYGNAT NA ARTYKUŁY
1) Hetmańska 42, 2) Zgierska 153, 3) Tra.ktoSrebrzynska 9~, 59) Abramows~iego 14, 61) Nowe
DZlECiąCE UNRRA
Zł~tn~>. Lutomierska 27, 62) Wapienna 42, 63) ul. rowa · i-~_, 4) Zgierska 217, 5) Krakowska 35, 1 6)
Z~rząd Miejski : wy~iał Aprowizacji w Łodzi Wilen~ka 63, 64) Tyrnienieckiego 52, .65) Lima· Telefomczna 15.
Po.dai.e do .. ~adomosc1, ze akcja rozd.zieJn,ctwa art. nowskiego 207, 66) Gdańska 150, 67) Tuszyńska
·
Spółdz. Zarobkowa Inwalidów Wojeru1vch
dz1ec1~cych l!'NRRI\ na kaxty zaopatrzenia „Dz" 81'. 68). RacławJcka 216, 70) Rzgowska 216, 7.1).
1) Nawr?t 2, 2) Wywka 29, 3) 6-go S;erpnia,
zostame za.konczona ~ dnie·m 7-go lipca 1947 r . •
W~l;zanska 228, 72) Nowo-Zarzewska 49, 73) Ro- 4) Narutowicza 12.
Z ~w~g1 na powyzsze wa:ywa s:ię instytacje i
. SpóldzielnJe Pracowników Miejskich
~r)es:/v~~ 31: 75) Pogra'l'licma 44,
?r.zed.s1ęb1?Fftw~, pobieraj,ące karity zaopatrzen.ia ~~lll~~a ń~!· 2:4)
7) G
1) Piotrkowska 130, 2) Zachodnia 44
. o ~zanska 119, 79) Bandur·
81), D
y24
sk'
l:at. I, ktore me zg~osil_y się po odbiór odnośnych
ra'
_aszynsktego 55, 82) K:irolewska I uowa 27.
•
iego
a~ygn~t do zg!os7erua się po nie w Wydziale Apro ~ 1'. łcl8~) Czar neckiego 33, . 84) Folwarczna 33, 85)
,
Spółdzielnie Małe
·
W1Zac1i , uL Legionbw 10, pokój 237.
1
1' 86) Poludmowa 1~, 88) Pl~c Zwy1) Spółd'lielnia · w Retkini (Zagrodniki• ' 2 S ółcf~tw2!et~za
Po upływie wyznaczonego terminu żadne rekla91
9
rnelnia w Kochanów ku, 3) Placówka ,) RoJclska
'94f
macje uwz.ględniane nie będą.
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„S ~~.andal gd~ński"
Punktem obrad dzisieiszego
nadzwyczajnego zebrania

ŁOZB.

:i:biera się' nadzwyci.ajne
Dzis~aj o godz. 17-ej
zebra.n ie . zarządu Łódzkiego Okręgowego Związku
BoJ~sersk1ego, celem którego będzie głośna już dzt'
sl111 sprawa „skandalu gdańskiego".
Spodziewamy się, :ie wliłdze łódzkiego pięściar·
dniach
ostatnich
w
zaszłych
stw.a wobec wypadków
·
zajmą odpowiednie stanowisko.

ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓłDZIELNI .SPOŻYW·
CÓW W RUDZIE PABIANICKIEJ
_W sobotę, dnia 26 lipca rb„ od godz. 17-ej w
s~ti. PPR w Rudzie Pabianickiej przy ulicy Sopoc·
k1ei. 5 (dawniej Wieniawskiego). odbędzie się zwyczai.ne r?czne zebranie pełnomocników Spółdzielni
Spozywcow w Rudzie Pabianiclciej. Na porządku
obrad poza spil'awozdaniarni wybory now h ł d
yc w a z
Spóldzie~L
W DNIU 22 LIPCA
Z ;>kazji Swięta O~r~dzenia Polski, 22·go l!pca,
Wydzial Kulturalno-Oswrntowy Zw, Włóki~nnkze!f? 'poleca ws2ystkim. kierownikom świetlic zor amzowanie uroczystych akademii, polaczonych z
.
prezami artystycznymi.
0 11
z d odbytych akao ączone o s;irawo,dań
Y
ogólnych.,'.

Iden~f ~ f:p:~i· ~Jst:fm~o~dania

Adm tód' P' trk · fe 86 1·
Redaktor Naczelny 216-14 Sek.re tarta! 254-21. Reda'.<c1a nocna 172-31 . ,
. elefony,
o WYd.
Z0\ł· ra fwSs
„tódzld Instytut Wydawniczy".
· p.
.D.0,2:i83
J ·
CENNIK , oi-- OSZE~ Wydawnlc!wa .• Głosu Il cbotniczego" w Ł d ! b
. o z o ow qzu1qcy od dnia 15 czerwea 1947 r')ku. W tekście: od 1-100
..
Za; tekstem: od 1-100 mm. zl 35. JOi - ?.OO
1 mm. zł. 50, lCJl-200 mm. zl 60. powyżej zl 70,
mm. zł 45. oowvz.e>1 zl 60 Drobne za 1edno el owo: poszukiwanie rodzi l "O !\ dl
Wvdcwca:

Wo( Komltel PPR w --

Kom:tet Redokcvlnv

Red

•D:ZJ:;:·a~ł:e-g;;:ł~os'.'.".'z~e:".:ń::::r·:P:l~ot~r~:Co;;,,;w~s;;;k:,a...:55:...;f;:e;;,ł...;.11:,,:l~-50::,._;K~o~n~t:;:,o_;P~'K~O vu ,-

.,

1

1505·

'G

i:>Oszukiwonie. p«ocy il.

•

10. W n!edzl&lę i ś.wię.ta 300~ ~ro~~l. rtn owe { e karze, kupno i sprzedaż) zł. . 25, zguby zł 20,
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