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Matias Rakosi

Cay g roz1 Francji

do

chłopów węgierskich

Amerykąnski gubernator Bizonii wystosował ultimatum do generała Koeniga w sprawie francuskiej strefy okupacji Niemiec
BERLIN PAP. - W koresponde.:icji z F:ank
furtu nad Me.nem „Berliner Zeit111g' przyt!icza
informacje ze źródeł zbliżonych do '"im1::i:t;:~a
CJi amerykańskiej w sprawie ult!:na~ 1;.n, ja]( ie
gen. Clay miał wystosować do fra;icusk!ego gu
bernatora wojskowego gen. Koemqa.
korespondenta „Berliner Ze•~•mg"
Według
żądania gen. Clay'a były następujące:
1) Zaprzestanie w strefie francuskiej demon
tażu przedsiębiolstw przemysłowych w szczególności tych, w które został inwestowany lub
może być iinwestowa.ny w przyszłości kapitał

cenie jego żądań pociągnie za sobą pozbawie-1
nie Francji pożyczek i pomocy z tytułu pia.nu
Marshalla.
Korespondent 'twierdzi, że według pogło6ek,
krążących we Frankfurcie, żądania Clay'a zostały zaaprobowane przez rząd Stanów Zjednaczonych i uzgodnione z Londynem. Na kilka

dnl przed wysunięciem tych żądań gen. Clay
w ostrej formie odrzucił prośbę gen. Koeniga
o zezwolenie na wywóz ze strefy francuskiej
urządzeń już usuniętych z przemy6lu, jak również o gwarancje utrzymania do końca roku
aparatu administracji francuskiej z zasobów
strefy.

Ucieczka oficerów jugosłowiańskich
- przed terrorem Tito - na

amerykański.

2) Natychmiastowe wstrzymanie wywozu z
tej strefy jakichkolwiek bądź towarów, artykułów żywnościowych i materiałów bez odpowiedniej zapłaty w dolarach.
3) Zakaz wykorzystywania zasobów żywnoś
ciowych i towarowych tej strefy dla utrzymywania aparatu francuskiej ttdministracji wojskowej i wojsk francuskich.
Ultimatum podkreśla, że w razie, gdyby Fran
cuzi odmówili wykonania tych żądań, strefa
francm;ka zostałaby izolowana od Bizonii pod
względem g06podarczym i handlowym. Aż do
otrzymania pozytywnej odpowiedzi Amerykanie pr:iterwali rozmowy z Francuzami w sprawie przyłączenia ich strefy do zjednoczonej agencji eksportowo • importowej, prowadzącej
handel zagraniczny Bizonil. Licząc się jednak
z tym, że strefa francuska może istnieć samodzielnie, gen. Clay zagroził ponadto, że odrzu-

Węgry

BUDAPESZT PAP. - Gazeta wieczorna „Uj- więzieniu za to, iź nie ?.gadząli się z obecną
BUDAPESZT PAP. - Z okazji obchodu dnia
sag" donosi, że dwóch oficerów jugosłowiań antyradziecką polityką przywódców Jugosło· św. Stefana i uroczystości poiniwnych ,,noweskich przekroczy«i granicę węgierską i oddało wiańskiej Partii Komunistycznej.
go chleba" s·ekretarz generalny węgierskiej
Drugi oficer porucznik Lici-0 stwierdził, :te partii pracujących - Rakosi Matias, wygłosił
się do dyspo7iycji węgierskiej straży graniczuświadomił sobie zdradę jaką popełnił Tito.
nej.
w Kecskemet przemówienie, w którym schaObaj zbiegli na W~ry oficerowie jugosło rakteryzował zadania węgierskiej polityki we
Jeden z nich lropitan Geroevie, tłumacząc
przyczyny swego kroku ,oświadczył, że był wiańscy wyszli z szeregów partyzanckich. Pod wnętrz.nej i zagranicznej.
przeciwny polityce zapoczątkowanej przez re- kreślili o.ni, że obecnie wielu oficerów armii
Na wstępie Rakosl omówił wyczerpująco suk
żim Tito, wiedziaf zaś, że oficerów armii jugo- jugosłowiańskiej wy<Stępuje przeciwko polity- Ce6y demokracji węgierskiej na polu rozwo ju
szarż i osadza w ce Tito.
słowiańskiej pozbawia się
przemysłu. Mówiąc z kolei o sytuacji na wsi,
mówca oświadczył m. in.:
„Dwie drogi stoj4 przed pracującym chłop
stwem. Jedną jest stara gospodarka indywidualna, której konsekwencją jest wzmocnieCzłonek parlamentu brytyjskiego Solley, w nie warstwy bogaczy chłopskich i doprowaLONDYN PAP. - Przez ulice Londynu prze
s~edł pochód matek z małymi dziećmi, jako wy któr~o okręgu znajduje się jeden z takich o- dzenie do ruiny pracującego chłopstwa. Kroraz protestu bezdomnych grup ludności wobec bozów, zamieszkany przez blisko 100 rodzin cząc tą drog4 pracujące chłopstwo z pewno·
w Anglii. angielskich, określił tamtejsze warunki m1esz- ścią pozostanie w tyle. Ziemia wymyka się
opłakanej sytuacji mieszkaniowej
wtedy z rąk pracuJlłcym chłopom at w końcu
Kobiety niosły transparenty z napisami, doma- kaniowe jako hańbę cywilizacji.
Sytuacja bezdomnej ludności przedstawi-a znów przechodzą do szeregów wyrobników.
gającymi się tanich mieszkań dla niezamożnej
się tym bardziej jaskrawo na tle faktu, fe zna- Ludowa demokracja nie może kroczyć tq dro·
ludności.
Wcbec bardzo wysokich czynszów mlestka- czna ilość domów i rezydencji prywatnych gq. Chcemy podnieść stopę źyciowq nle tylko
Według donie6ień agencji niowych„ t)'6ilłce rodzin mieszka dotychczas w stoi pustką przez większą część roku, lub jeót robotników w miastach, lecz J pracujq-:ego
PARYŻ PAP. France Presse, nadeszłych via Amman, baterie dawnych barakach wojskowych, które nie od- zamieszkała przez kilka zaledwie osób, które chłopstwa na wsi, by i ono korzystało 11 dobIO
egipskie bombardują uniwersytet arabski w P?Wiadają najprymitywniejszym waru.n.kom· ży korzy~tają tylko z niewielkiej części po!Die- dziejstw kultury i by stopniowo zacierała się
różnica między wsiq a miastem",
szczen.
Jerozolimie i szkołę roLniczą, zajęte przez Ży c1owym.
dów. Trwają również walki żydowsko - arabskie wokół Deirabane na południe od Jerozolimy. Rozmowy żydowsko • arabskie zostały
se rwane.
RównoczeA.nle ta sama agencja donosi z Hai
fy, i.& raport ob-serwatorów ONZ stwierdza,
źe sobota była ,,.najspokojniejszym dniem" od
początku drugiego rozejmu. Spotka.nie między
LAKE SUCCESS PAP. - Polska po raz tue- dzenla GenQralnego z 12 grudnia 1946 r. oraz wołania przez wszystkich członków ONZ przed
przedstawicielami wojsk arabskich a przedstastawicieli dyplomatycznych z Madrytu.
wicielem wojsk żydowskich w Jerozolimie zo cl wniosła sprawę Jaszyiitowskieg-0 reżimu rran 17 listopad!! 1947 roku.
Druga rezolucja nie pozostała wyko.nana
Pierwsza rezolucja - jak wiadomo - wy· stało wyznaczone na niedzielę. Już obecnie co pod obrady ONZ, 7Ądając umieszcze!1:a l!a
miano osiągnąć porozumienie w sprawie kie- porządku dziennym Zgromadzenia Genera!nego kluczała Hiszpanię z ONZ i wszystkich pokrew przez Argentynę i Republikę Dominikańską.
sprawy wykona.nia rezolucji i zaleceń Zq:oma nych organizacji, druga zaś wzywała do od- Wskutek dwulicowego stanowiska USA rowania konwojów do Jerozolimy.
n-1111-1111-1111-1111-1111-1111-m1-1111-1111-1111- 1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1 111-1111-11 Zgromadzenie General.ne na sesji odbytej w r.
194.8 nie potwierdziło swojej poprzedniej pQstawy ,pot1:tpiającej reziin Franco. Od tego
czasu Peru ~ Filipiiny wznowiły stosunki dyplo
matyczne z Madrytem.
ObecRie Polska po ra11 trzeci wzywa ZglClmc.dzenie Generalne do podjęcia akcji zm:er!a

Demonstracje bezdomnych w Londynie

Sytuacja w Jerozolimie
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Polska wnosi . sprawe

reżimu

Franco

pod obrady Genera.l nego Zgromadzenia ONZ

Delegacje zagraniczne przybywajq do Wrocławia
na

światowy

kongres intelektualistów w obronie pokoju

PAP. - W sobotę udała się na kongres intelektualistów we Wrocławiu część del~acji fra.ncu6kiej, w następującym składzie:
Wybitny francuski prawnik t pierwszy min.
sprawiedliwości w wyzwol<jnym Paryżu VilJard, M. Bedel - literat, A. David - literat,
E. Aubild - znany historyk, J. Bruhat - literat i b .minister zaopatrzenia, Yves Farge, pro
fesor geografii, Dresch - art. rzeźbiarz, Auni<:o6te, prof. historii literatury francuskiej Denis Saurat.
Jednocześnie udała się na kongres delegacja holenderska w składzie następującym:
J. van Ianiten - ekonomista, L. P. Braat art. rzeźb i arz, dr. P. Herdr, dyrektor gimnazjum w Dortrecht, dr. W. E. Wertheim - prof.
li<lcjologii, S. Davids - publicysta, redaktor
„Vaarheid" - dr. Rebling i pisarze van Praag
Vries i Traa oraz Scendel - kustosz muzeum.
W niedzielę odlatują samolotem z Paryża
w skład
następujące osobistości, wchodzące
delegacji fra111cuskiej: prof. Sorbony Wyart,
pani E. Cotton - dyrektorka honorowa szkoły w Sevres, przedstawiciel intelektualistów
algierskich Mandouze, przedstawiciel intelektualistów Madagaskaru Rakoto, H. Wallen PARYŻ

~~~:: College de France, L. Moussinac -

wicie! postępowej prasy katolickiej, Pierre
Herve z. „Humanite", Edith Brion z „Combat",
Suzanne Tennant z „Tribune des Nations", Ricardo Enquin z ramienia prasy południowo amerykańskiej, Dominique Dessanti z „Libera·
tion" i „Action", Noirot z ramienia Towarzystwa Przyjaźni Francusko - Polskiej, Cremieux - radio, Chatelain - „Figaro", Korab

„Le Pays", Pierre Daix ses",

jqcej do zapewnienia posz-0.nowania jego

wła

„Lettres Francai- snych rezolucji z roku 1946 J 1941.

*

Konferenc~a w Białym Domu

Przybył do WarszaWARSZAWA PAP.
wy samolotem z Paryia wybitny francuski puWASZYNGTON PAP. - W piątek prezyblicysta i krytyk literacki Laurent Casanova,
członek delegacji francuskiej na Kongres Inte· dent Truman omawiał ze swym gabinetem spra
wę rozmów moskiewskich i sytuację w Berlilektualistów we Wrocławiu.
nie. Wśród uczestników konierencji znajdował się sekretarz stanu Marshall.
W tymże dniu Truman opuścił Waszyngton,
jak donoszą ze źródeł oficjalnych
udając się - na 9-d.niową wycieczkę swym jachtem „Wi
llimsburg",
nistów z wyspy Samos.
skazał na
Trybunał wojskowv w Atenach
rozstrzelanie Isminu S(dorokulosa. Akt oskctrżenia zarzuca mu, że w roku 1945, gdy partia
komunistyczna była jeszcze organizacją legalną, był sekretarzem prywatnym wybitnego dzia
Włoszech .
łacza komunistycznego Porfirogenisa, ówcze6RZYM PAP. - Jak donoszą z Neapolu, na
nego ministra w koalicyjnym rządzie Papanskutek trzęsienia ziemi w miejscowości Apulia
dreu.
zawaliło się 21 domów, a :na 50 innych domach zary.sowały się śdany. Ponieważ mieszdomy po pierwszych
kańcy miasta opuścili
wstrząsach :nie zanotowano o.flar w ludziach.
Sła~ wstrząsy dały się również odczuć w sa
mym Neapolu.

Best·alski terror w Grecji
RZYM PAP. - Z Aten donoszą, że w p;ątek
na przedmieściach stolicy Grecji rozstrzel'l.!lo
12 komumstów, skaza.nych przed kilku dniami
przez trybunał wojskowy na karę śmierci za udzielanie pomocy armii demokratycznej.
W Kozanii skazano na śmierć 25 osób, oskar
żonych o przekroczenie „ustawy o bezp i eczeń
stw;e publicz.nym". Z tego samego powodu zasądzono na karę śmierci w Atenach 6 komu-

Trzęsienie
we

ziemi

K ry t yczne d Dl• F ranCJ•I•
Prasa francuska o przemówieniu Reynaud

pi-

Delegaci Brazylii: Alberto Castell - dr. filozofii, Rocha Freire - dr. tilozofi! i Zora
Brega - dziennikarz.
Delegaci Argentyny: powieściopisarze Enrique Amorin i Alfredo Varela - pisarz.
Odlatują ponadto na kongres wrocławski na
stępujący dziennikarze: Andre Wurmser z „Ce
Seir", Lepine 'Z dzienników „Fra.nc Tireur" i
„Liberation", Artur Rennert z czasopisma
p:%edste·
,_Ąrł6" 1 .,Gazeta polska", Moir.aud -

1-

R

d f• , k i zwalnia

Radiowe przemówienie mmi- ;nja obecnej sytuacji z dniami przed zwycię·
IDS
zą
stra Reynaud wywołało w prasie komentarze, stwem nad Marną, stwierdzając, że wówczasnacechowane rozczarowaniem, pesymizmem i w roku 1914 - ze rządem stał cały kraj.
przestępców Wojennych
„Humanite" zapytuje z ironią, w jaki spoprzygnębieniem.
SZ!OKHOLM PAP. - Radio fińskie donio·
Uwaga mówcy o ciężkiej sytuacji w kraju sób Reynaud zamierza przywrócić Francji nie·
oraz na temat widma katastrofy bezrobocia z podległość gospodarczą, którą sprzedaje się sio, 1z ~zą.d ~agerholma .~wo.lnił przedterminowo z w1ęz1ema b. posła fmsk:iego w Berii.nie _
. .
.
.
powodu braku 6Urowców i węgla, wywołują
Amer'.ce: Nawiązując ~o .apelu m1mstra o Kivemaekl, który jak<> przestępca wojenny
następujący komentarz dziennika „Ordre":
„Wszystko Io fest niestety prawdą". D:cienni.k wzmozen1u eksportu. dz1en.ruk pyta.i -A.la do· skazany :z.ostał w swoim czuie na 5 lat wi„
-......,.,zienia_ _J/"
pis.ze krytycznie o próbie Reyna.ud'.a porówna· .kqdr",
PARYŻ PAP. -
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Anglicy· .bronią hitlerowskich Zbrodniarzy

Wymiana not w sprawie przestępców wojennych
.
· WARSZAWA PAP. - Brytyjski zarząd woj- du, jakoby procedura . ekstradyc/J mlała trwa.ć W zakończeniu nota .b~ytyjs~8: stwie.rdza, ±e
skowy w Niemczech zawiadomił Polską Misję przez czas nieograniczony", Zdaniem bryty)- „Ru~ Jego KróM:vsk1e1 Mo~c1 wyw1ązc;1 ~1ę
Wojskową w Berlinie, że ustala z .dniem 1-go skich wla<lz okupacyjnych, prawa zatntereso- sunue.nnle ze swoich zobowiązań, wynika~ą·
września 1948 r. termim prekluzyjny dla przyj- wanych :narodów :nie bę?ą naruszone, _JP.śl! ?- ~ych z ~kfodów mlę.dzynarodowych i ~waza,
mowania wniosków narodów sojuszniczych w stali się ostateczny termm dla składania wmo ze obecnie nadszedł. 1~: ~zas, by zob~.w1qzanw
sprawie ekstradycji zbrodniarzy wojennych. sków o wydawanie :zbrodniarzy woje~ych. te uznano za rzeczyw1sc1e wykonane •
Po tym terminie brytyjskie władze -0kupacyjne będą przyjmowały wnioski o wydanie zbro
dniarzy wojennych jedynie w wypadkach wyńczykom
jątkowych, gdy przeciw tym zibrodniarzom zostanie podniesiony zarzut ,popełnie.ni·a morderstwa, ściganego zgodnie z przepisami niemiecbombardowaniem obszarÓW objętych przez powstanie
kiego kodeksu karnego.
NOWY JORK PAP. - Jak do.nosi z Ran-gu- Ostatni komunikat oficjalny notuje wa:lki z
Polska Misja Wojskowa w Berlinie złożyła
brytyjskim wł.adzom okupacyj.nym w Niem· nu Associated Press, marionetkowy rząd bur- powstańcami na rozległym froncie.
czech notę, protestującą przeciw powyższemu
_.,__ki
· dzi ał w p1ą
· tek , że wszys tk"e
*
1
LONDYN PAP. - Agencja
Reutera donosi z
rozporządzeniu, jako sprzecznemu z przepisami mru.., · zapowie
· te przez p stańców i in
układów międzynarodowych w 6prawie ściga· o b szary Burmy zaJEl
„ ow
· - Rangunu, że w Burmie ogłoszony zosta ł stan
nia i karania zbrodniarzy wojennych. W uza- ne buntownicze elementy" będą bombardow~- wojenny na obszarze całe.go kraju ze wzgli:du
sadnieniu swej noty misja w Berlinie przyto· ne i ostrzeliwane z powietrza. Ludność cywil- na
to, że „powstanie w wielu częściach kraju
czyła, że układy międzynarodowe nie przewiwytwor.zyło poważną groźbę". .
.
dują żadnych term.inów prekluzyjnych dla ści ną Wezwano do ewakuowania tych terenów.

Ang_ ,,.lcy

gania zbrodni wojennych i że amnestia, udzielona zbrodniarzom wojennym zaledwi~ w trzy
lała po zakończeniu wojny może odrodzić prze
stępcze instynli;ty i stworzyć poczucie bezkarności wśród winnych przestępców wofennych,
.co wyraźnie godzi w podstawy reedukacji na-

ro~~a~~:::~:i~:e:z:
wladze okupacyjne kara!
morderstwa,
przez osoby,

nośei

popełnionego

dl
1
0 d
·
w'edz.1'alnos·~i·
karne]' od fak
po
egaJące
po 'odlega ~ ukaraniu' według
·•
tu, czy
dany czy.n
przepi«ó'w 111i-emi~kiego kodeksu karnego, jest nie tylko spr7.eczne z uklada~i międzyn~~
rodowymi, lecz nadto doprowadzi do tego, iz

'1 J przestępcy będą inogll zgodnie i
poszczego n
nfomieckim kodeksem karnym zaslanlać się Jak
tem, że działali zgodnie z rozkazem swoich

przełożonych.

, W odpowied7.i na powyższą !llOt!l Brytyjski
Zarząd Wojskowy w Niemcz.ech IHz.esłał Pol·
skiej Misji Wojskowej V( Berlinie notę, w której stwierdza, że ,,nigdy nie podzielał poglą·

. BUrma
.

grozą

w

Bizonii
Norymbergi znaduje

czi;;:sc

Japonii wczasy
•••
w cie tej zgrai przestępcow faszystowskie ·
•
Jnternowam"' maJ·ą do dyspozycJ'i elegan·
Langwasser
. miesz
. k ama,
. z d ywananu,. mi'ękki""';
foh'
ó - dobóz dla
d mternowanych
. k trol amex· "ck.ie
u.u
it1e~owc w, po ~rzą em. 1 on . ą
e- telami, z komfortowymi łazienkami r radiorykanską. ~sa~em są tu ~e ~yleJ~c~ prze- odbiornikami najnowszych typów. Na zamó
stępcy WOJenm: generałowie l wyzsi ofi.ce. . d t
s·ę internowanym" ame· SS
b't
· ' d· zia
· ł acze h'tl
rowscy wieme
os papi'eros·y
arcza 1 " • szkocką whisky.
rowie
,
wy
1 m
i
e
k
·ns'
k'e
1
be b "
kt • h k · d
a ry a
1
1•t
p ..Hg:U
ry Y .' z. oryc . az a ma n Gdy znudzi im się pobyt w obozie, mogą u~umlemu długą ~tamę. zbrodm, morderstw dawać się do miasta, spacerować tam, od·
l gwałtów z czasow WOJennych.
wiedzać rodziny i przyjaciół itd. W soboty
Administracja obozu nie szczędzi sta- i w niedziele ,internowani" mają prawo
'·
·
rań, by stworzyć jak najwygodniejsze ży- p:-=yjrno~ać .wizyty i r~wi.zyt:.
-

wiadomości, że·

.
PROBLEMOWĄ

ZAWIERAJĄCY

SZCZEGOLOWY INFORMATOR. WYS TA WOWY
Z PLANAMI WYSTAWY I M: WROCLA WIA

zamawiać można

zbiorowo, po ulgowej cenie zł. 80.- za egzemplarz
w Administracji Katalogu Oficjalnego WYSTAWY ZIEM ODZYSKA·
NYCH - Warszawa, Bagatela nr 14, telefon 8-89-20.

Zamówione egzemplarze Katalogu zostaną przesłane pod podan ym
adresem po wpła~niu na1einości na konto P. K. O. Nr I-7700.
5'?64k
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Istotnie-Wawrzyniec Wierucki, choć odczuwał silne zmęczenie, riJe :-:asnął. Twarz
syna obudziła. w. nim niepokój. Znał ten
wyraz twarzy, zjawiał się zawsze w okresie ·
intensywnych niepokojów, a choć i teraz
mógł być jedynie wyrazem nastrojów miasta, to wszakże nie były wykluczone również inne przyczyny. Cóż on, właściwie,
wiedział o życiu swego syna po jego wyjeździe do Warszawy na studia? Nic, a zajść
mogły najprzeróżniejsze i to bardzo niebezpieczne wypadki. Ogarnięty głębokim
niepokojem, wstał i udał się do izby, w
której spał Andrzej, aby jeszcze raz rzucić
okiem na twarz syna. Twarz. ta nie zdradzała już żadnych rl'.iedobrych myśli. Przepraszając Andrzeja za zakłócenie mu chwil
spoczynku wrócił Wawrzyniec do siebie i
już dał się zm<?c zmęc~eni~, .al~ zasyp~al
nie pozbywszy się bynaJmmeJ mepokoJu.
Andrzej natomiast odczuwał zadowolenie z
tego, iż okazał się przezorny wiedząc, że
gdy ojciec zaśnie, wstanie bez przeszkód i
przyjrzy się broni raz jeszcze. Oczekując
na odpowiednią chwilę poddał się rozpamiętywaniu minionych godzin.
Krystyna czekała na niego siedząc w oknie, kt6re wychodziło na ulicę. Nie spodzie·
wał się tego i nie myślal, że b~zie tak bar·
dzo dllŻ:yla. do rozmowy, o której z góry by·

.

dosta tku
·
W"_

s~t

W

ciach Bawarn.
.
Ludność Bizonii nie• bardzo się
zresztą
hnie
dziwi takiemi: stanova rze~zy, powszec ,
bowiem są znane sy~~atle ~merykanow
dla elity" hitlerowsltieJ oraz ich kontakty
"
towarzyskie"
z t ym ć oso· bl'iwym „hi'gh
-li' "
stoś
fe'm". DoSć powiedzie ' ze w uroc;y. ciach weselnych konsu~a amery~an.ski?go
w Monachium -:-- Wood a, który ozemł się z.
milionerką ch1ca~vską - panną Bu~c~
· r d · ł · von Vagoner szef admiru;~icji u o~~p.acyjnej w Baw~rii oraz b. re·

~~~ie~~.~b~~~~~p~fu~~n~Wg~~.~rt~

nym przestępcom h1tlerow~kim w Lang który mieszka również nad wspommanym
w~ser. A "ł! Alpa~h ~awarskich, na ~bp;e wyżej jeziorem Starnbergsee.

żu malawruczych Jez10r St;rn~r~e .1 ~egern~e, I,>ołożon.e--są w !ło~cu i zielem PW.k
ne wi~le i z8!1'1ki, w k~~ryCh ulo~~wały się
obecme „wyzsz~ sfery b .. Trzec1e.J Rzeszy,
przede wszy~tki.m wdowy I „sł~llliane wdo·
~" po dygmtarzac~ hitlerowsk1ch. Tu własrue żona H~ssa za?muje ~ę hodowlą r~owyc~ k~c.ykow, a Z?~a R1b~ntr~pa pisze
panu~tn~ln. Tu wł'.1sme P1:ZYJernme spędza·
ją czas zony ~ennga, Fncka, Fran~a, Bal
du;a von S?hiracha oraz b. sz~fa hitlerQw
skiego wywiadu - iidm. Canansa.
Nasuwa się zrozumiałe pytanie: Jakim
prawem i za czyje pieniądze wszystltie te
hitlerowskie da.my pędzą tutaj tak beztroski i luksusowy żywot, skoro mocarstwa
sojusznicze powzięły w swoim czasie wspól
nie uchwały o konfiskacie majątków b. przy
wódców hitlerowskich? Władze ameryka:(lskie nie uważają · się jednak za związane
tymi ućhwałami i zamiast konfiskować ma·
jątki, oddąją je do dyspozycji spadkobiercom straconych lub uwięzionych dygnitarzy. Tak np. Emma Goering - jak daw·
niej - jest właścicielką rezydencji myśliwskiej w Baerischzell ·oraz willi w pobliżu
Berchtesgaden; żona Franka posiada majątek ziemski i willę nad jeziorem Ammersee;
żona Fricka rezyduje ·w willi, której :wartość wynosi dwa miliony marek; żona Hessama dwa czynswwe domy w Monachium,
zaś frau Bormann jest właścicielką prawie
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rozpoczęły

wody te przybyło kilkanaście samolotów spor
towych ze wszystkich aeroklubów wojewódzkich. Otwarcia zawodów dokonał major Zabłocki przedstawiciel Depa,rtame.ntu Lo\rJc·twa. Krótkie przemówienie wygłosili wicedyrektor !1nii lotniczych ,LOT" ,- Osiński oraz
~rzewodniczący MRN - Andrzejak~ Następ·
nie odbyły sii: pokazy lotnicze.
Na najnowszym· polskim samolocie akrobacyjnym pilo~i Szymański i Gebilin wykonali
efektow.ne akrobacje. Myśliwskie samoloty po
kazały zgromadzonej publiczności walkę po·
wietrzną. Następnie dokónano skoków ze t;pa- dochronem .oraz ewolucjił'dnak' s7.ybowcach.
f bryk odbvPrzodowmcy pracy z o z ie 11 a
~
li szereg bezpłatnych lotów na samolotach pasażerskich. Efektowne pokazy lotnicze zgrom.a
dz i ły ponad 10 ty~. wid~ów. W dmu dz1s1eJ·
szym rozpoczną 6H~ własqwe zawody.

Pod opiekuńczymi skrzydełkami USA

Organizatorom wycieczek do Wrocławia

OMAWIAJĄCY

Wczoraj na lotnisku w Lublinku

się XI ogólna-krajowe ..{awody lotnicze. Na

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-------------------~-----------------~(

podajemy do

Święto lotnictwa polskiego

Wcale nie gorzej żyją sobie - pod oplekuńczymi skrzydłami Amerykanów - prz.~stępcy wojenni w Jal""IJ.ii. Jak podajP; tokiJ·
ski korespondent „Associated Press', tamtejsze władze amerykańskie stworzyły bar-.
dzo wygodne warunki zyciowe dla 24 j~poń·
skich zbrodniarzy wojennych, którzy oczekują na wyrok trybooału w więzieniu $u.; y_i.sJ
gamo. Auwokat ich -1Iirash~ .wyraził si~:U.vi
że podsądni -,,na prawdę odpoczywają po
naprężeniu nerwowym, yrzeżytym w czasie
długotrwałej rozprawy sądowej". Tak więc
ci podsądni mają prawo codziennie czytać
dzienniki, odwiedzać się wzajemnie po
dwóch lub trzech celem „wspólnej rozrywki", ba! wolno im nawet brać„. kąp.iele.
słoneczne. Dzięki tego rodzaju „więzien
nym" waruitlwm, niektórzy z oskarżonych
przybrali nawet ua wadze, jak np. markiz
Kido, b. „strażnik pieczęci cesarskiej" i inni.
Jak Ś\~adczą "Jryżej przytoczone informa·
cje, względy i uprzejmości okazywane przez
Amerykanów faseystow&kim zbrodniarzom
wojennym, nie stanowią jakiegoś odosobnionego, czysto lokalnego zjawiska, lecz
wiążą się w celowy i przemyślany system.
~ródła tej tolerancji i tych faworów oraz
prawdziwe zamiary
amerykańskich ła·
skawców są tak przejrzyste, że rozwodzić
się tu nad nimi nie ma żadnej potrzeby.
B. D.

3) gotne, ale tym razem zdawały się ociekać jakby żałowała swego czynu.

ło wiadomo, iż nie będzie należałn. do przyjemnych. Gdy ujrzał Krystynę
w oknie, przyśpieszył kroku i ogarnięty zośtał tego rodzaju emocją, jakiej doznawał
jedynie przed zasadniczymi rozstrzygnięciami swego życia. Wstępując na schody
czuł ,niespokojne bicie serca. W momencie
otwarcia drzwi siła nieprzyjemnych doznań
wzmogła się jeszcze bardziej. Może miało
to wpływ na przebieg późniejszej rozmowy, prowadzonej niepotrzebnie w atmosferze wielkiego napięcia.
Drzwi otwarły się bezszelestnie. Krystyna przywitała się z nim pozornie tak jak
zwykle, ale Andrzej czytał w jej twarzy
głębokie wzruszenie, które demaskowało
się drżeniem rąk, specjalnym zabarwieniem
gło~m i wyraźnie skrępowanymi ruchami,
Usiedli nieśmiało na otomanie, jak para
~o:vych znaj?mych, .choć strój ~r:y_styny
swiad_c~ył o ich ~?żeJ wzglę~em siebie J?O~
~ałosci. T~n .stroJ p::zy;vo<l.z~ł na pam~ęć
';Dny czas icn wsP?łzyCI~ .kiedy . me ic~
Jeszc~e. z~ so~ą me d~ieliło, kiedy. ~yl~
szcz~shwi. Nie. odzywali się do siebie 1
chwile. wlokły się bardzo wolno, ~~y nag.le,
Z1!P.eł~1e bez ~e?-Su w?be~ sytuacJi, w J~:
k1eJ s1~ znalezh, powiedziała: ~ ZapommJ
choć na mon1ent o wszystkim - i pocało~ała go !N. usta, Jej wargi byłY._ z,a~sae. 1VH~

czyż mógł
żądała?

zapytał.
Odpowiedziała twierdzącym

cierpkim, mocnym winem. Ale
- Dyrektor Gllick? jak tego od niego
Gdy
ruchem
P,o raz pierw$zy
do siebie lej wy i
mu
młode ciało, uwierzył w miłość. Dziś nad jak doszło do tej katastrofy. Może w głęb
miłością tą unosił się cień Waldemara szym znaczeniu nie była istotnie winna,
Gllicka. Wiedząc o tym, Krystyna pochy- ale przecież miała również swoją wolę, ura
liła się na pierś Andrzaja, spojrzała trwoż- żony więc i zmaltretowany jej wyznaniem
nie w oczy, a później upadła twarzą w je- krzyknął: ,
go dłonie i zaczęła je nieśmiało całować,
_ A ja nie liczył~m się w tej cąłej spra·
wreszcie zaniosm się !'łączem. Andrzej wie zupełnie!?
usunął dłonie spod jej twarzy, ale położył
Nie odpowiedziała, ale zrozumiał. w proje na włosach i głaskał uspakajająco.
pozycjach Waldemara Gllicka leżały nowe,
- Mów prawdę, to ci ulży! ~ rzekł i wielkie, porywające perspektywy, a matka
czekał.
Krystyny nieraz pewno pouczała córlłę, że
· Spazmatyczne wstrząsy jej ciała na on, syn stolarza, chociaż skończy uniwer·
chwilę wprawdzie zamarły, gdy zastana- sytet, nigdy tych perspektyw nie osiągnie.
wiała się może, jakiej udzielić mu odpowie- Trzeba więc takiego zapomnieć. Ach,, ten
dzi, ale potem jeszcze gwałtowniej--zaczęły Waldemar Gllick!
przepływać od stóp do głowy. Wtedy poAndrzej niev al wykrzyknął to imię gło1
wtórzył:
·śno, przypomniał sobie jednak na czas oj·
- Mów!
. ca i zaczął uważnie nasłuchiwać. Rodzice
. !3~ł~ to j_uż ostateczne wezwai:ie. _do wy- spali już najwidoczniej bardzo moeno, bo
Ja:'ru.en.' ~torych przyrzekła ~dz1ehc, gdy, słychać było głośne chrapanie. Wobec tego
w1.dzieh się .ze sobą w połu~m~. A ter~z · podniósł sit; bezszelestnie z łóźka, zapalił
milc~ała. Nie mogła zdobyc się na powie- nocną lampkę i znów zaczął oglądać przy.dzeme pr'.l-w~y.
.
.
. · słany karabin. Gdy ujął go jak do strzału,
- CzuJę, ze stanęła międz.y nami po_waz- . wiedział już, czemu nie dawał
on spona przeszkoda, ~omyślam się i~aw.et Jaka, koju. Mierząc w głuchą ciemność nocy za-ale che~ us~ysz~c wszystko od, Ciebie samej baczył na muszce twarz człowieka. Wizja
---=- powiedział Jeszcze.
była tak wyraźna, że z nagłego przerażenia
. - .Tak! --:- wykrzyknęła ~ted);", odsu~a~ teraz naprawdę kl zyknął, zrozumiał boJ~C ~ię o<i niego - Tak! Nie Jestem JUZ wiem, że od filku godzin pragnął zamorc1eb1e godna!
dować dyr-ektora GlUcka.
Powiedziała to w•tko w ta.ki spos6b, 1i
~!..- z~ad~ gQ
z , własne i woli i'
~ d. n._·

zapomnieć,

przycisnął

wyznała

gło-następnie szczegółowo,

mu

*
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Dziś
Romain

otwarcie Kongresu Intelektualistów we Wrocławiu

Rolland

la~ania

Miejsce intelektualistów
Intelektualiści

powinni ubiegać się o
swoje miejsce, które jest w pierwszej, najbardziej zagrożonej linii frontu. Obecmie
tocząca się bitwa przeCiwko najczarniejszej
reakcji jest również bitwą zagrożonej inteligmicji. Tą walką inteligencji muszą się
winteresować narody. Łączność ·między
wolnym inte): ktualistą a ludem musi się
jeszcze bardziej zacieśnić. Minąl już czas,
kiedy się intelektualiści musieli zadowolić
atoickim oporem „jedneg_o przeciw wszystkim", duchową niezależnością pojedyńcze
f}b i sar,wtnego czlowieka, ratującego wedle swoich sil swoją niezależność .. _ Intelektuali.śoi! Nie wolno nam już mówić o wlaanej, zastrzeżonej dla wybranych niezależności! Równie~ i wolność ducha jest nieJlodzietna. Należy do wszystkich.

To I owo

lileratnry w~ańitwie iolialiitmnym

Andrzej

ŻdanowI

(Fragment z referatu)

__J

Nasza literatura, będąca odzwierciedleniem ustroju lepszego, niż jakikolwiek
ustrój burżuazyjno-demokratyczny, kultury
wielekroć wyższej, niż kultura burżuazyjna, ma :prawo, aby uczyć 'innych ogólno
ludzkiej moralności. Gdzież znajdziecie taki naród i taki kraj jak nasz? Gdzież znajdziecie tak wspaniałe zalety ludzkie, jakie
wykazał nasz naród radziecki w Wielkiej
W ojnie w Obronie Ojczyzny i jakie codziennie wykazuje w swej pracy, przeszedłszy do pokojowego rozwoju i rozbudowy
gospodarki i kultury. Każdego dnia naród
nasz wznosi się coraz wyżej. Dzisiaj nie jesteśmy tacy sami, co wczoraj, a jutro nie
będziemy takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj.
Nie jesteśmy już tymi ltosjaninadli, jakimi
byliśmy w r. 1917, i Ruś u nas już nie ta
sama i charakter nie ten. Zmieniliśmy się
Romain Rolland
i wyrośliśmy równocześnie z tymi wspaniarz broszury „Jak można zapobiec łymi przeobrażeniami, które do gruntu
wojnie" 1936)
zmieniły oblicze naszego kraju.
,.
Ukazać te nowe wielkie zalety radziec-

kiego społeczeństwa, pokazać nasz naród
nie tylko w dniu dzisiejszym, ale i wgląd
nąć w jego dżien jutrzejszy, oto zadanie każdego sumiennego radzieckiego pisarza. Pisarz nie może wlec się w ogonie
wydarzeń, lecz obowiązany jest iść w pierw
szych szeregach narodµ, ukazując mu drogę jego rozwoju. Kierując się metodą socjalistycznego realizmu, sumiennie i wnikliwie badając daną rzeczywistość, starając
się głębiej przeniknąć istotę procesu naszego rozwoju, pisarz winien wychowywać naród i uzbrajać go ideowo. Ukazując najlepsze uczucia i zalety radzieckiego człowie
ka, przedstawiając mu jego dzień wczorajszy, powinniśmy jednocześnie pokazać naszym ludziom, jakimi nie powinni być, powinniśmy chłostać przeżytki dnia wczora·jszego, przeżytki przeszkadzające radzieckiemu społeczeństwu w jego drodze naprzód. Pisarze radzieccy powinni pomóc
narodowi, państwu, i partii wychowywać
naszą młodzież w dzielności, wierze w swoje siły, aby się nie lękała żadnych trudności.
AndrzeJ· żdanow

I

(z referatu o czasopismach „Gwiazda"
i „Leningrad".
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Ludzie kongre su

Podróże kształcą
czyli
trąba

powietrzna

Ciocia Kazia Olszewskiego wróciła ni~
dawno z podróży. W Katowicach była, ~
Krakowie bila, w Warszawie była. Ledw~
postawiła nogę na peronie Dwo:-ca Kaliskiego spojrzała na nas porozumiewawczo.
- Ńo, i cóż? - rzekła - Mieliście stracha, co?
.,
- Bynajmniej - odparlismy. --: G_rypę,
owszem mieliśmy, niedobór w budżecie domowy-m' mieliśmy, szczepienie. przeciwtyfusowe - też, ale stracha - nie.
.
- Hm to bardzo dziwne - zasta..nowila
się ciocid - A w takim razie - znaki 'I
- Szczególne? - zapytaliśmy - .Kazio
nadal posiada kurzajkę na lewe3 powi~.
_ Wygłupiacie się! - oburzyła się za:
ona matrona - Dobrze wiecie, że chodzi
mi o ostatnie znaki na niebie i na ziemi.
Miny nasze świadczyły ~ać,_ że t? samej rzeczy nie bardzo S'!'fJ or~tu3emy,
gdyż ciocia pokiwała z politowaniem głową
i ziewnęła w wiolinie.
- Tak, tak - oświadczyla smutno Zawsze mówiłam, że Łódź to partykularz
i świat zabity deskami. Dobrze Żf! si~ ?Z~
wiek trochę przewietrzył. Przyna3mnie3 cos
się przeżyło.

-

Kradzież w pociągu 'I -

czująco

spytal wspól-

Kazio.

- Kolumnę Zygmunta może pani w
Warszawie sprzedano 'I - rzuciłem w ślad
za przyjacielem.
. ~ .
Madame Olszewska machnęla z irytac3ą

syjski nie jest dla Szołochowa wyrazicielem absolutnej sprawy społecznej i · moralpara.salką.
Szołochow debiutował w roku 1923 na ła nej, ukazuje go wśród wewnętrznych walk
- żarciki niemądre sobie stroicie?! LOUIS GOLDING - (ur. 1895 r.) wybitny
mach pisma młodzieżowego „Junoszeskaja i sprzeczności.
powieściopisarz, p-0eta, krytyk, i !j)Odróżnik, zawalała A ja tymczasem, wyobraźcie
Szołochow jest członkiem
Akademii pochodzi z rodziny żydowskiej, esiadłej w sobie w Katowicach w trąbę powietrzną
Prawda". W roku 1926 ogłosił tom opoMancliesterze. Srodowisko manchestemkie od się tfustalam, w Krakowie obserwowalmn
wiadań p. t. ,.Azurowy step", w roku 1928 Nauk i Najwyższej Rady Z. S. R. R.
tworzył w swych powieściach „Ulka Magno}I.rugi tom p. t. „Opowiadania z nad Donu".
zmniejszenie promieniowania sloneczneg0
liowa", „Pan Emanuel", „Cudowne dziecko",
na pó!kulę północną, a w Warszawie dowieW roku 1928 ukazał się pierwszy tom „Ci„Wędrowiec z Downington" i in.
che o Donu", czterotomowej powieści, nad
!RENA JOLIOT - CURIE - znakomita uczo
Nie kryjąc nigdy swego pochodzenia ży działam się od osób dobrze poinf ormo-woktórą pracował przez czternaście lat. Na- na francuska, córka Marii Curie - Skłodow dowskiego, przeciwnie, będąc z niego dumny, nych, że panująca obecnie pogod,a przyniestępna wielka powieść Szołochowa p. t. skiej i żona Fryderyka Joliot urodziła się w na.pisał wielką ilość książek i broszur, w któ- sie poważny k,ataklizm, termin byl nawflł
„Zorany ugor" zostąła wydana w ro"':'::u roku 1897 w Paryżu. Współpracuje ze swo- rych imawiał wszechstronnie i szczerze zaga- icyznaczony ...
im mężem w dziedzinie teorii promieniotwórżydowrSkie.
- No, i co'!
1932. Obecnie Szołochow pracuje nad książ czości indukcyjnej. Jest laureatką nagrody dnienia
Eksterminacyjna polityka Hitlera wobec Ży
- N~ -' - westchnęla znowu ciocia,
ią, poświęconą ubiegłej wojnie p. t. „Oni Henri Wilde i nagrody Marguet (Akademii dów w Niemczech poruszyła go do
głębi. W
walczyli za ojczyznę". Fragmenty jej zo- Nauk w Paryżu). Mal:żonkowie Joliot pierwsi roku 1933 napisał krSiątkę pt. „List do Adolfa Omy~ha jr.h.as była w obliczeniu, nic takiestały ogłoszone bezpośrednio po wojnie.
otrzymali nowe pierwiastki promieniotwórcze Hitlera", a w 1939 r., w przededniu drugiej yc się nie stlllo, a tymczasem ludzie toraż·
M1CE:AL SZOLOCHOW - (ur. 1905). przez bombardowanie glinu cząsteczkami alfa wojny światowej studium pt. „Sladem Hitlera liwi bardzo Z'treagowali...
Książki Szołochowa tłumaczone są na języ- (np. radiofosfór, promieniotwórczy izotop fas- poprzez wieki". Główną dziedziną twórczości
Znai11 y tych ludzi u.~miechnął siQ
są powieści. Pisał również dla radia, Ka.~io RZ"!CP"ywiście,
bardzo w1·1i1iwi.
ki wszystkich cywilizowanych narodów; w fo~~!~a Joliot była w roku 1937 podsekreta- Goldinga
dla filmu, odbywał podróże z odczytami, prze Sze,,.,,~,1-· t'rąlJa powietrzna i zam.~ c•:nnill
Związku Radzieckim zostały wydane W rze.m stanu w rządzie Frontu Ludowego i wraz biegał z pasją tereny USA,
sarkając na
ogólnym nakładzie 16 milj. egzemplarzy. z mężem brała czynny udział w walce o po- serwowaną tam .dyskryminację rairnwą. obW pról:ii:ia ;JiJ,SCtć w trąbę. Mruczą: 1 ,?iiemia
Wielka epopea Szołochowa z życia Koza- stęp i pokój.
pierwszej fazie swej twórczości ogłosił Gold- się uziQbia") i rw''1chmiast po.:lb;.jaią ceków Dońskich p. t. „Cichy Don", za którą
Małżonkowie Jolliot znani są ze swych de- ding wiele tomików poezji. Pisze wiersze w ny, a~ się robi <c~:;ystkim gorąco. P0;dft·
odznaczony został nagrodą Stalina, jest mokratycznych przekonań i narażają się z te- w dalszym ciągu, umieszczając je w czaso- :lrtją: „koniec ~h •·11,/' i w te p~ ty fhnwa· b't · ·
h
„
'ł
go powodu na szereg przykrości. Fryderyk
;ą ... to1co„ nc• ';11.s'A,. Na .Q~··zę.§..;.: isn1teia
je d ną z naJWY 1 meJszyc pozycJl wspo - Joliot został niedawno zaatakowany w parla- pismach angiel5kich.
kontrola nad wydarzeniami meteoroloczesnej literatury światowej. Szołochow po- mencie, jako wysoki ·Komisarz dla Energii
gicznymi„.
hodzi z ludu, urodził się w stanicy kozac- Atomowej, a jego żona została zatrzymana
iej Wieszenskaja nad Donem. Po ukończe- przez władze amerykańskie w czasie jej po- Ze strony obserwatorium astrononiu gimnazjum wziął udział w w:ojnie do- dróży do Stanów Zjednoczonych.
JAN DRDA urodził się w Przybroniu w r-0- micznego - wtrąciła domyślnie ciocia.
mowej w szeregach Armii Czerwonej na
ku 1915. Na Uniwersytecie Praskim studiował
- Nie - odparl Kazio - Ze strany Koterenie okręgu Kozaków Dońskich. Po dwufQ
0
ze specjalny.m zainteresowaniem literaturę misji Specjalnej. Pracownicy tej instytupolską. Po studiach poświęcił się pisarstwu i
letnim pobycie W Moskv. b w latach 19 2 3 TROFIM ŁYSENKO - (ur. w r. 1898 na U- dziennikarstwu. Po dziś dzień jest redaktorem cji to nie bylejacy fachowcy. Znają się dobrze nie tylko na ruchu cial nieb-ieskich,
25, gdzie pracował jako zwykły robotnik- kra!nie) znakomity uczony radziecki jest pre organu związków zawodowych „PrarSa".
murarz, Szołochow wrócił do swojej rodzi- zesem Akademii Nauk Rolniczych i członkiem
Drda debiutował w r. 194-0 powieścią „Oca- ale i na (niedozwolonych) obrotach cał
mej stanicy, gdzie mieszka stale do dziś Prezydium Akademii Nauk Związku Radziec- lenie Macieja Rzezacza". Afe dopiero nastę kiem slGądi.nąd handlowo i merkantylnie
d.nia.
kiego. Teorię stoopniowego rozwoju roślin, pna powieść „Miastecziko na dłoni" postawiła nastawionych niebieskich ptaków.
Szołochowa niejednokrotnie porównywa- .którą uczony ten rozwinął, jest szerok-0 znana go w rzędzie najlepszych współczesnych piE.Tam
no z Lwem Tołstojem. Istotnie jest spad- w całym świecie. Dowiódł on wielokrotnie w sarzy czec:hosłowackich. Wydaje ~astępnie
praktyce, że rnzwój życia roślin może być na powieść psychologiczną pt. „Żywa woda", 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\lllllllllllilllllllllllllllllllllllllll
kobie~cą wielkiej tradycj.i rosyjskiej powie- ukowo kontrolowany. Łysenko jest autorem z-biór opowiadań pt. „Pielgrzymki Piotra S'.eści realistycznej. Gorąca sympatia z jaką około 200 prac naukowych i dwukr-0tnym lat1 · dmiołgarza" oraz nowele o tematyce wojennej
tworzy typy szarych ludzi swego narodu reatem nagrody Stalina. Za ws.paniałe wymki zebrane w tomie „Niema barykada".
I
ORGAN
Kozaków, żołnierzy i chłopów oraz szeroki które uzyskał w p-0dniesieniu poziomu rolnicTalent Drdy rozwija się wszechrStronnie. Nie!
oddech epicki „Cichego Donu" naprowadza- twa~ ra~zi.eckiego. u.zyskał tytuł Bohatera _Pra- zale~nie od prozy próbuje swych sił i w. dr~-1
K.C. !
ją mimo woli na myśl Wojnę i Pokój" cy SOCJal!styczneJ 1 wstał odzn~czon,r w1elo- m_ac1.e., W roku 1~41 wystawił sztu~.ę z zycia
1
s oł h
· t
"d t · ·
~ ma naiw i ększym1 od-znaczemam1 panstwowy- gormkow „Jako 1 my odpuszczamy . NastępP. P. R.
ecz z oc ow Je~ pr~e s ::-wicie1em :1° mi. w ostatnich wybori\ch Trofim Łysenko ny jego utwór sceniczny, komedia, „Igraszki
w:oczesneg~ humam~~u 1 reahzmu radziec-1 został wybrany do Najwyższej Rady Zw i ązku z diabłem", napisana jest po wojnie i cieszy
t Y GUDl-U.K ,;i.P.-OL 1-T YC!'.tiO- S P.OŁ EE: l tł Y
kiego, reahzmu SOCJahstycznego. Lud ro- Radz:eckiego.
·
I się wielkim powodzeniem.

Michał Szołochow

Louis Golding

Irena Joliot-Curie

Jan Drda

T fim tysen k
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Siedział,

wyprostowany,

z

podniesioną

s9włoi~eiuimrwp0~trSywp:dłząs~uę wdz1'rezn_ednnoąc~~. ~rzede
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• c 1 Jeszcz
a potem nocą ruszą w drogę. Tak
zdecydował. Dziwny chroboczący dźwięk
przykuł jego uwagę. Zdawało się, że to
mysz skrobie. Przysłuchał
się. Nie, to nie
. .
mysz skr
· obie. Dzvnękd dochodził skądciś z
dalek a i zarazem bar zo blisko, jak gdyby
· l kk · · , · ł
•
k tos„. e o i mesmia
o, to znow uporczywie
i osi.ro uderzał małym młotkiem„. Może to
w uszac h wciąż jeszcze tkwił szum od pracy
podziemnej. Wcale mu się nie chciało spać
Przypominał sobie Kozłowa.
„Serce mam teraz z żelaza - pomyśla·
Kosticyn - teraz nie będę mógł nikogo pokochać, nikomu współczuć".
Staruszka, stąpając bezszelestnie bosymi
nogami, wyszła do sieni.
Zaczęło
świtać .
.
Słońce przedarłszy się przez obłoki, oświetliło krawędź białego pieca, krople zalśniły
na szybie okiennej. Zagdakała w sieni kura
cicho, niespokojnie. Staruszka rzekła coś
do niej, schylając się nad kobiałką. I znowu ten dziwny dźwięk.
- Co to - zapytał Kosticyn. - Słyszy·
cie, babko, jak gdyby młoteczek gdz1
i.itukał, czy mi się zdaje.
Staruszka odr.n-vi edziała cicho !Z aiarl:

zV

li'. Gross..,on

dzień,

c' )[ E

To tutaJ· w sieni kurczęta wylęgują
dziobkami, rozłupują jaja.
Kosticyn spojrzał na leżących żołnierzy.
Spali cicho, nie poruszajf.c się, oddychali
równo i powoli. Słońce błysnęło w odłamku lustra na stole, jasna, wąska smuga
pokryła zapadni~tą skroń Kuzina, Kosticyn
nagle poczuł, jak ogarnęła go tkliwość do
tych ludzi, którzy wszystko przetrzymali.
Nigdy w życiu, nigdy w życiu, zdawało się,
nie doznawał takiego silnego uczucia,
ta.
kiej miłości. takiej tkliwości.
Wpatrywal się w czarne, brociate twarze,
patrzył na pokaleczone ociężałe ręce czerwonoarmistów. Lzy płynęły mu po policzkach, lecz nie wycierał ich.
Majestatycznym smutkiem owiany jest
step doniecki. We ~gie wznoszą się wysadzone w powietrze nadszybia, ciemnieją
wysokie kurhany na hałdach, błękitnawy
dym płonącego pirytu pełza po czarnych
zboczach i uniesiony wiatrem topnieje bez
śladu, pozostawiając po sobie ostry zapach
.e-azu siarkoweirn. Wiatr stepowy; pomyka
-

się, stukają

I

między zburzonymi domkami !!'Órniczym1 i
~·
nad ogromnymi budynkami administracyjnymi. Skrzypią na poły zerwane drzwi i
okiennice. czerwienieJ·ą zardzewiałe szyny
kolejki wąskotoroweJ·. Martwe lokomotywy
stoją pod wysadzonynu· w powietrze estakadami. Potężne dźwi!rary
odrzuciło wielką
~
siłą wybuchu, po ziemi wije się zrzucona z
dźwigu sta!owa iina pięćsetmetroweJ' długości, odsłoniły się betonowe muszle ssących wentylatorów kopalnianych, czerwoną
rrµedzią błyszczą
zwoJ'e zdruzgotanych
ogromnych dynamomaszyn. Na kamiennej
podłodze warsztatów mechanicznych rdzewieją ciężkie wrębiarki. Strasznie tu w nocy prży świetle księżyca. Nie ma ciszy w
tym martwym królestwie. Wiatr świszcze
w zwisając)''h drutach przewodów elektrycznych, dzwoneczkami brzęczą strzępy
blachy żelaznej, n·a gle wystrzeli, wyprostowując się, zgięty od ognia arkusz blachy,
z łoskotem zwali się cegła, zaskrzypią
drzwi wieży kopalnianej. Cienie i smugi
księżycowe pełzną no ziemi skaczą, po

I

ścianach, chodzą

po stosach

łomu żelazne-

go i czarnych zwęglonych krokwiach.
Nad stepem z dala wzlatują zielone i
czerwone iskry, gasną i nikną w szarej
mgle. To wartownicy niemieccy, boją się
uśmierconego kraju węgla i żelaza, strzelają w powietrze, odpędzając cienie. Ogromna przestrzeń tłumi słaby trzask automatów, kule smugowe gasną w zimnym niebie i znowu martwe, pokonane Zagłębie Donieckie straszy, przeraża zwycięzcę, znowu
trza::ł:lją serie z automatów i
ulatują w
powietrze czerwone i zielone iskry. Wszystko świadczy o straszliwej zaciekłości: kotły rozsadzały swą żelazną pierś, nie chcąc
służyć Niemcom, żelazo z
pieców hutniczych uchodziło w głąb ziemi, węgiel zagrzebywał się pod ogromnymi pokładami,
potężna zaś
energia elektryczna spalała
silniki, które ją zrodziły.
Gdy się patrzy na martwe Zagłębie Donieckie, nie tylko ból, lecz i wielka duma
ogarnia serca: ten straszliwy obraz zniszczenia to nie jest śmierć. To świadectwo
t:iumfu życia. życie gardzi śmiercią i zwy.
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c1ęża ją.
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robotnik i

czynną fabryką wzOrowq

H'

sposf!!!

chłop

•

moze

zostać inżynierem

Mimo, że ~ poraz trzeci absolwenci zaś, którzy jeszcze nie wierzą we własn~
Kursu Przygotowawczego przeszli na uni- siły niech porozmawiają ze studentami
wersytet i politechnikę, nie wszyscy robot· II ~ku medycyny, prawa, politechniki, któ·
nicy wiedzą, że wystarczy 1) chcieć się u- rzy jeszcze 3 lata temu stali przy maszyczyć, 2) mieć skończonych 20 lat i szkołę nie lub pracowali łopatą.
powszechną, aby po kilkuletnich studiach
Nie należy marnować szansy, jaką daje
otrzymać dyplom lekarski lub inżynierski. nasze Ludo~e Państwo. Pamiętajmy: za1
Za stary jestem! Nie dam sobie rady! Z pisy przyjmuje sekretariat Kursu Przygoczego będę żył podczas trwania nauki? towawczego przy ul. Piotrkowskiej 249, w
zapytują niektórzy. Tymczasem istnieją godz. 10 - 12, 15 17, tylko do 25 sierpwspaniałe możliwości właśnie i specjalnie nia 1948 reku ..
' dla robotników, które pozwalają im uczyć
A.L.
się bez względu na spóźniony wiek, oraz 1011mB111111111111111111111111111B11~1111111m111111111mn1fl11111111111111U1111u11111m11i;1uu111111111111 1111111111111
dają możliwości utrzymania. Staraniem organizacji młodzieżowych ZWM, OM TUR. Czytelnicy plszq
WICI zostały przed 3 laty założone Kursy
Przygotowaweze na Wyższe Uczelnie dla
W przededniu święta
młodzieży robotniczej i chłopskiej. Przyjlotniczego
muje się tu tylko robotników i chłopów
My, pracownicy cywilni Jednostki Woj·
mających ponad 20 lat i chcących się uezyc skowej w Lodzi zobowiązujemy się z ol;mdalej. Każdy z kandydatów przynosi ze so- zji Swięta Lotnictwa Pols.kiego ofiarować
bą życiorys, świadectwo' urodzenia, świa: 1 dzień pracy na odbudowę Lotnictwa Polde?two ukończenia ~z~oły powszechnej oraz skiego. Wszyscy wiemY. jakie kolosalne
zaswiadczenie z nneJsca pracy, Rady Za- maczenie ma lotnictwo.
kładowe~,. Zw. Zaw~o~ch, Samopomoc~
Dziś każdy z nas pragnie, by Polska DeCh.ło~eJ lub orgaruzacJi społ~czno · poli- mokratyczna mogła pos7Jezycić się na are~yczneJ. Z początku kand~daci uczęszcza-, nie międzynarodowej sławą lotnictwa sweJą na K~s. t. zw. Sel~kcyJny, któ1:Y trwa go, jak szczyciła się i szczyci największymi
3 tygodme l pdbywa Slę po połuWl!u (aby lotnikami i świata.
nie przerywać pracy). Po tym kursie wszy·
scy IUZJlani za dostatecznie zdolnych rozpoNastępują liczne podpisy
czynają regularną naukę, która trwa do
wakacji letnfoh, przy czym zajęcia odbywa
ją się wyłącznie przed południem. Każdy
przyjęty robotnik, pracujący w instytucji
Jan Łakomski. W sprawie należności
podległej Ministerstwu Przemysłu otrzym.u prredwojennych powinniście zgłosić nozew
5e bezpłatny urlop, oraz korzysta z wszel- do Sądu Grodzkiego, który jest właściwy
kich świadczeń socjalnych (jak: kartki żyw dla tego rodzaju spraw. W pozwie musicie
nościowe, przydziały żywnościowe ze swego zaznaczy~. że chodzi o przeraclJ.owanie namiejsca pracy) oraz stypendium w wysoko- leżności przedwojennych i podać świadków
ści 5 tys. zł.· miesięcznie. Ponadto kierow- jeżeli nie macie żadnych innych dowodów.
Sąd na m?cy art. 269 Kodeksu Zobowiązań
nictwo Kursu zapewnia wszystkim potrze- po
rozpatrzeniu okoliczności sprawy obującym stołówkę, bezpłatną naukę i kore- rzeknie w jakiej )VYSokości otrzymacie
petycje, dla zamiejscowych zaś buisę. Ci zwrot sumy,
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Odpowiadamy na listy

Nowe Domy Towarowe powstaną
w ~odzi w najbliższej przyszłości

Oddany nłedawno do użytku łodzian Pań·
etwowy [)om Towarowy cieszący się ogromną
frekwencj14 nie może jednak sprostać potrzebom
mlaeta Uczącego ppnad pół milio·n a mieszkań
ców.
Aby potrzeby te zaepokoić całkowicie, łodzi
potrzeba j~t jeszcze kilka domów towarowych
urządzonych Oli. wzór toakich instytucji istnieją
cyoh we wszystkich stolicach i większych mias
tach europejskich z rozbudowanymi wszystkimi
działami sprzedaży.

A

W zrozumieniu tych potrzeb dyrekcja Państwowych V-Omów Towarowych planuje rozbu·
I dowę dalszych placówek, które usprawnią :za·
opatrzenie we wszelkie artykuły po najniżej
skalkulowanych cenach. Nowe Domy Towaro·
we ob6ługiwać będą północną .t południową
dxielnicę miasta.
Najpi'erw powstanie Dpm Towar-0wy dla
Bałut na placu już wy.znaczonym mieszc.zącym

oto uruchomiona przędzalnia

Praca wre

I

się w pobliżu Rynku Bałuckie.go, gdzie wznle·
siony zosta;nie czteropiętrowy gmach, któ·
ry najdalej w prz}'6złym roku oddany zostanie
do użytku.
Drugi Dom Towarowy w dzielnicy p-0łudnlo·
wej pomyślany jest tak, aby obsłużył przede
wszystkiem mieszkańców Chojen to też stanie
on właśnie w tej dzielnicy. W tej chwili toc.zą
się pertraktacje co do wyboru miejsca.
Trzeci Dom Towarowy stainie w centrum
miaeta i zbudowany będzie na wzór najwięk·
szych domów towarowych w wielkich mias·
tach europejskich miejsce na budowę nie z-0s·
tało jeszcze ostatecznie obrane, wysun!ęta natomiast została propozycja, aby gmach etanął
na placu zajmowanym dawniej przez lrnwinr·
nię Alboatros tam gdzie w niedalekiej przyszłości powstanie pasaż łączący Al. Kościuszk
z Piotrkowską.
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mogłoby być

Jest dobrze -

lepiej

w Państwowych Zakładach Tel~-i-Radiotechnicznych

Podnosząc słuchawkę telefoniczną rzad
ko zastanawiamy się nad tym przez kogo
i gdzie produkowane są aparaty tel.ef oni-02
ne. Jednym z największych producentów
sprzętu tel.e-techmic;mego w Polsce jest mie
szcząca się przy ul. SkrzyW<Vna Łódzka Fabryka Państwowych Zaldadów Tel.e-Radio
techmioznyoh. Produkuje się tutaj około S
tysięcy aparatów tel.efcmiomyoh miesięoznie. Niezal.eżnie od tego produkowane są tu

taj części do radioodbiorników.
t.ei imie zakładów oprowadza nas
0
przewodnicząry Rady Zakładowej tow.
Wiśniewski. Znaczną część załogi stanowią
kobiety. Delikatne ręce kobiece bardziej

p

nadają się do skomplikowanej i precyzyjnej pracy. Dużą wagę na terenie zakładów
przykłada się do bezpieczeństwa pracy.
Troska 0 człowieka pracy przejawia się tutaj w opracowaniu nowych urządzeń gwarantujących bezpieczeństwo pracy.
W „Głosie Robotniczym" często czytamy
- mówi tow. Wiśniewski _
0 osiągnię·
ciach pracowników przemysłu włókienni·
czego na polu racjonalizacji pracy i usprawnienia produkcji. Pracownicy naszych zakładów nie pozostali w tyle i poszczycić si\
mogą również poważnymi na tym polu
osiągnięciami. Na przykład tow. Ireneusz
Siciński pracownik narzędziowni zainteresował się częstymi uszkodzeniami przyrządu służącego do wykrawania części składawej aparatu telefonicznego tak zwanego
magnesu słuchawkowego. Przyrządem tym,
tak zwanym wykrojnikiem można było poprzednio wyciąć najwyżej 400 magnesów
słuchawkowych. Obecnie po ulepszeniu
konstrukcyjnym pomysłu tow. Sicińskiego
można Wl:'_C!._!lć 20 tysięcy: ts.o..!J. _(:_~~ p~

mysł ten więc 50-ciokrotnie wzmógł zdolność produkcyjną tego przyrządu.
Bolączką oddziału polerowni był brak
odpowiedniej pasty służącej do polerowania wyprodukowanych części. Tow. Szczepański i Kosiewicz zastosowali pastę własnego pomysłu, która wybitnie polepszyła
jakość wykonywanych części, oprócz tego
jest ona znacznie tańsza i wydajniejsza.
Niezależnie od tego wielu innych pra·

Mamy nadzieję, te nie będzie to długo
W wyścigu pra:oy bowiem, winna
brać udział każda gałąź przemysłu w Polsce. Brak miernika porównawczego niemo·
źe być przeszkodą w walce o zwiększenie
i ulepszenie produkcji.
Dalsze nasze pytania - dotyczą urządzeń socjalnych.
·
Jest dobrze - mogło by Jednak być lepiej - odpowiada tow. Wiśniewski.
cowników naszej firmy dokonało szeregu
Jest stołówka, (a świetlica, z braku odmniejs-o/ch lub wi~kszych ulep~zeń, . które dzielnego pomieszczenia znajduje się w
w .sumie . wydatme . .I~rzyczymły . si~ ?~ stołówce), w roku bieżącym urządziliśmy
~1ę~s~ema PI'.odukcJl i podmes1ema JeJ w Głownie kolonie dla naszych pracowni·
Jakosci. .
. . .
ków, jest klub sportowy i boisko. STARA·
- A Jak :przedstawia się u was sprawa NIEM RADY ZAKLADOWEJ, DYREKCJI
współzaw?~mctw11; pracy?;--- p~amy!.
I KOL PARTYJNYCH WYREMONTOWA- Ist;iieJe współz~wodnic~o mdyw_1dual NY ZOSTAL PRZEZ NAS ZNISZCZONY
ne - rue ma natom1::st wspoł.zaw~ctwi: BUDYNEK PRZY UL. PROCHNIKA 14,
zespołowego. W~ wspołza~~dn.1ctwie mdywi GDZIE ZNALAZLO POMIESZCZENIE 16
dualn~ ostatmo wyróżmli się ob. Odow- ~ RODZIN PRACOWNIKOW NASZEJ FIRska Jamna, ~arząbek, ~ygmunt i P::wlak 1 MY. .
Jan. Hamu3e. ro.zwoJ '!'5Półzawodnictwa
Brak na~orniast przeds~kola:..
. . .
brak t. zw, mie~mk.a porownawczego, któ- . Pracowmoe n~ze oddaJą sw_e dzieci do
rego opracowame ~est spra~ą .pal~cą, ze żłobk~"': przy innych zakład~ch pra~y. z
względ1:1 na d~eko idącą spel'.JahzacJę - .u uwagi Je~a~ na znacz~ą ilosć ~ob1et u
!1as kaz~y. ~emal _pracowmk produkuJe I nas ~trudmonych m:is1my, urz_ą~ć wł~:
mne c~ęs~1. K1eroynuctw? te{jmiczne Vf po-I sny żłobek. ~usi~y rowmez, znalezc
r?zurn1emu ze ~wią~kanu Zawodowymi mu- osobny lokal na .~w:ethc~, ~ konczy swe
s1 tą sprawą ~Ię zaJąć.
wywody tow. W1smewsk1.
.(P. W.)
trwało.
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•

onczą się

•
zapisy
na k urs

wstępny

Dyrekcja Kursu Przygotowawczego na
2. ukończona szkoła powszechna.:
Studium Wstępne Wyższych Uczelni przy·
3. skierowanie z miejS()a pracy, ew. ze
pomina, że zapisy na Kurs dla młodzieży
Zw. Samopomocy Chłopskiej, zw. zarobotniczej i chłopskiej trwają tylko do 25
wodowego lub organizacji polit.
sierpnia rb.
Zgłoszenia osobiste przyjmuje sekreta·
Warunki przyjęcia są następujqcei
riat Kursu przy ul, Piotrkowskiej 24it y;
L ukończonych 20 I.at.i .~
~o~ 10 ~ 12.. 15 - lL
.......

I

tę

I z powroten1:,

Powtórzyć

konkms

Rozpisany" w · ubiegłym roku konkurs na
pi::Senki wojskowe dał i muzycznie I literacko wYDikl raczej minorowe. Najgorszym tego dowodem jest fakt, lź nasze, maszerują·
ce dziarsko przez miasto oddziały wojskowe
kontynuują nadal następujące „przeboje":
Przybądź do mnie, dam cl kwiat paproci..."
tiidziei Panna Ludwika fajna kobita, każdemu buzi•' da •• :•
Wniosek: powtórzyć konkurs na. piosenkę
wojskową ł dofoiyć starań, aby dał on rezul·
taty bardziej pooytywnel

„Stopa nasycona"
Tłok panujący

w

sklepach „Bata„ - uległ
ostatni~ znacznemu „rozrzedzeniu". Zni~y
kolejki, ogonki, „rządki", ba,' rozpłynęli się
nawet gdzieś spekulanci polujący na obuwie
nie na swoją nogę".' Powyższe zjawisko
Świadczy, iź „stopa narodowa została stuprocentowo nasycona.".
Naturalnie jeszcze nie - stopa życiowa,
ale bądź co bądź ta od „soli Jana" tudzid odclsk6w.

Dzwonek alarmowy

z opublikowanych niedawno danych,
Poiamej

doły

czących działalności łódzkiej Straży
za miesiąc Upiec, uderza Jedno: była ona w
tym czasie wzYWana do 26 pożarów „prywat·

nych", do 16 pożarów „Publicznych" i do· ł1 katastrof budowlanych.
Nie pierwszy to dzwonek alarmowY, wska·
zujący, iż naJwYższy czas ruszy6 w Łodzi
sprawę budownictwa mieszkaniowego!

„Zatem - kupuj

węgiel

tylko latem"

Ponieważ
maga bądź

kupno węgla (nawet - latem) WJ
co bądź niejakiego zapasu gotów·
kl przeto obywatelowi pracującemu nie Wiele' w tym wYPadku pomoj;e, iż jest „mądry"
I , chce kupić przed zimą" - musi m!eć forsę' do „wytoźenia"? Winny to sobie wziąć pod
uwagę ł do serca Rady Zakładowe 1 Związki
Zawodowe. Inaczej slogany węglowe pozosta•
ną Ii tylko papierem na podpałkę.

1OOO

zł.

za

żywą pluskwę

Płaci

- Wytwórnia. Chemiczna Karwańsk'1l
·go w Warszawie. Wypłata następuje, niestety dopiero po wykonaniu przez w. w. f~irmę
de'zynfekcji świecą gazową „cimeX - Fum1ga·
tore".
Proponujemy skorzystać z powyzszeJ oferty dyrekcji zapluskwionego pono kina '•'"Jfk·
nlarz". Czysty Interes. Zwłaszcza, jeśli dezyn·
lekcja się nie uda.
Łodzlanin

Co usłyszymy dziś przez rad io
7.05 Koncert poranny (z muszli Parku
Wilsona). 8.00 Dziennik. 8.20 Program
dnia. 8.30 Muzyka lekka. 9.00 Nabożeń·
stwo z Kościoła Wszystkich Swiętych w
Kurniku. 10.00 „Czołem przodownicy „Służ
by Polsce" - audycja słowno-muzyczna.
11.00 (L) Program na dziś. 11.05 (L) „Na
widowni tygodnia" - felieton H. Eile.
11.15 (L) P. Czajkowski - Suita pt. „Dzia
dek do orzechów'' op. 71 (płyty). 11.30 (L)
Komunikaty. 11.4.0 (L) D. c. i zakończenie
suity Czajkowskiego „Dziadek do orze·
chów" (płyty). 11.50 (L) „Z frontu radio·
fonizacji" - wiadom. w omów. dyr. okr.
P. R. A. Smiejana. 12.04 Poranek symfo·
niczny (płyty). W przerwie - Radiokronika. 13.30 „Prognoza pogody" - zagadka
radiowa. 13.40 „Miasto-wsi". 14.25 Przegl
najciek. audycji przyszł. tygodnia. 14.30
„Białe fartuszki" słuchowisko wg. wode·
wilu K. Krumłowskiego. 15.30 Koncert Polskiej Kapeli Ludowej. 16.00 ,,Współczesna
poezja szwedzka XVII wieku" - audycja
poetycka. 16.10 „Francuska muzyka kameralna". 16.40 „Przygoda mrpwki" - au·
dycja sł.-muz. dla dzieci. 17.00 „Mówi Wystawa Ziem Odzyskanych". 17.05 „Podwie·
czorek przy mikrofonie". 18.35 „Nocleg w
Apeninach" - komedia A. Fredry. 18.55
„Melodie świata". 19.20 (L) Z twórczości
Maurycego Ravela (płyty). 19.35 (L) Felieton J. Wyszomirskiego pt. „Język umę
cwny i odrodzony"„ 19.50 „Europa polskim górnikom" - audycja sł.-muz. 20.20
„Z życia Związku Radzieckiego". 20.50 Mu
zyka. 20.58 Kmnunikat meteorologiczny.
21.00 Dziennik. 22.00 Muzyka taneczna w
wyk. ork. tan. P. R. 22.25 (L) Wiadomo·
ści sportowe lokalne. 22.33 (L) Omów. pro·
gram.u lokalnego na jutro. 22.35 D. c. mu·
zyki tanecznej. 23.00 Ostatnie wiadomości,
23.10 Wiadomości sportowe. 23.20 Pro·
gram na jutro. 23.30 Muzyka taneczna.
24.00 (L) Koncert życzeń. 0.20 (L) Zakoń
czenie. audycji i Hymn..
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w
zawiadamia swych człoillków, że bilety
po cenach ulgowych do Teatru Kameralnego
(Domu Żołnierza} na sztukę pt. „D1n Pic"' na
dzień 29.VIII.48 r. będą do nabycia od dnia 21. '
Yl!l.48 r. od godz. 14-tej, w sekretariacie T-wa
cirz.y ul. Piotrkowskiej 287-b,
Łodzi

GtOS

PA8lANTtl

Kroni~a Pabianic Pabianice likwidują
Piękny przykład walki z analfabety·
zmem w Pabianicach zainicjowała Rada Zakładowa przy PZPB. W załodze
robotniczej tej fabryki jest 540 osób,
które nie umieją czytać i pisać. Chcąc
zlikwidować ten stan rzeczy RaGa Z<ikładowa uruchamia w
na:jbliższych
dniach kurs nauczania przy świe.tlicy
PZPB.

anall betyzm

Na apel Rady Zakładowej zgłosiło nicy, Krakowski Antoni, zam. przy ut
się, celem bezinteresownego nauczania Partyzanckie nr. 178; Mobudowa Ma11-stu obywateli, posiadających kwa- ria, z;am. przy ul. Żeromskiego nr 8;
lifikacje

nauczycielskie, są to ob. ob.: Połoński Kazimierz, zam. przy ul. Szp'i

Cieśl:iński Stanisław;, zam. przy ul. Ma talnej nr 35 i Rydygier Kazimierz,
riańskiej nr 2, Gaweł Karol, zam. w przy Plllcu Demokracji nr 8.
Kolumnie, przy ul. Ostatniej; Guliński
Ta piękna akcja społeczna w:inna być
Izydor, zam. przy ul. Moniuszki nr 70 I p~zątkiem walki z analfabetyzmem
lrlzikowski Czesław, zam. w Moszcz.e · we wszystkich zakładach pracy.

I

111t111111111111n11m11111m111111111111111m11111111111111111111111111111111m111111mnm1m111111111111111111

· Odgłosy

'

J
!

KOMU WINSZUJEMY

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE
CZŁONKUW ZW. UCZESTN. WALKI
Dziś: Cez:arego, Hipolita.
O NIEPODLEGŁOŚĆ i DEMOKRACJĘ
W dniu 19 bm. o gdz. 18-ej w lokaKI N A
Kirio „ltobotnik" film produkeji lu własnym odbyło się nadzwyczajne
zebran'ie członków. Zebranie to miało
angr~kiej „Wakac~'.
charakter informacyjny.
Kino „Polonia;; film produkcji an·
Referat polityczny wygłosił kol. Kar
gielskiej „Nicholas Nickleby".
bowiak, omawiając szeroko sytuację

Dnia. 22 sierpnia 19·!8 roku.

..

międzynarodową.

DYŻURY

APTEK
Sprawozdanie ze Zjazdu WojewódzDziś dyżurują apteki: mgr. Kotyni,
kiego Związku Uczestników
Walki
ul. Czerwonej Armii rn; O"aZ mgr. Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację
Bolechowskiego, ul. \iV~rszaw.:;ka 6.
odbytego w dniu 8 bm. zdał _kol. Kempa, omawiając przy tym sprawy orgaWAŻNIEJSZE TELEFONY
nizacyjne. Uchwalono zorganizowanie
spółdzielni, w której
skład wchodzić
Straż Pożarna O
na Komisariat będą tylko członkowie.
Posterunek M.0.
M.O. - 63.
TYDZIE~ POŻARNICZY.
Zmiana numeru telefonu Ubezple·
Od
dnia 21 do 29 bm. odbędzie się
rzalnl Społecznej - zamiast nr 208 w całym kraju tydziei1 poświęcony ponr. 35.
żarnictwu.
Pabianice wezmą czyii.ny
P. C. K. - 112
udział w tych pra.!:._ach i zasilą znacz91
Dworzec Kolejowy
nie fundusze naszej slra.:ly ognio;.vej ceZarząd Miejski 66
lem wykończenia remiZ'.f ua starym
PZPB. - 23
mieście.
Telegraf - 213
SPRAWA FORTEPIANóW I PIANIN
PPR. - 5
PPS. - 143
Sprawy pianin i fortepianów w PaRKU·Komenda Garnizonu ":"""" 33 •
bianicach wywołują zgorszen~ społeczeństwa pabianickiego. Wspaniałe pia
nino . ze szkoły powszechnej nr. 8 w
Pabianicach zostało zabrane do pryZGUBIONO świadect\vo v:ojskowe watnego mieszkania.
Tak samo zabrano pianino ,gminie
•1 'Wydane przez Zarząd Miejski w Fabia.
Widzew
- Zdżary.
nicach na nazwisko Piechucki Cezary.
Pokrzywdzonej szlrnle Nr. 8 ma zoHO-K

Osrlosz"'nia drobne

Kasa S2 mopomocy w PZPB.

z iniasta

W ramach akcji socjalnej na terenie
PZPB Rada Zakładowa niesie każdego
mies'iąca doraźną pomoc pieniężną ro"'
botnikom fabryki. W miesiącu sierpniu
wydano 70 robotnikom sumę 211 tysJę..;
cy złotych.
Z pomocy tej korzystają robotn'icy'
w wypadku przeciągłej choroby, kra~
dzieży, ślubu i t. p.
Akcja ta jest jeszcze jedną ze zdo•,
byczy klasy robotniczej.

stać

przydzielone pianino z sali t.eatral
nej przy ul. Traugutta 4. Może jest
ono tam niepotrzebne:
Nie sądzimy jednak, aby w jakimkolwiek teatrze niepotrzebne było pianino lub fontepian. Z teatru tego korzy
stają robotnicy Pabianic.
Ledwo przycichły rozmowy o tym,
a tu szykuje się nowy zamach Wydziału Kultury i Sztuki, tym razem na instrument świetlicy PZPB.
Dziwne,
że
'Vojewódzki
wydział Kultury i Sztuki chce zabrać dobre instrumenty ze świetlic, a przydzie
la im niezdatne na,wet do remontu,
jak to miało miejsce w świetlicy Zakładów Konfekcyjnych Nr. 6.
Trzebaby położyć kres tym „muzycznym" perypetiom.

Porządelc

dzienny posiedzenia MRN.

Dnia · 26 sierpnia r. b. odbędzie się
Miejskiej Rady Narodowej
o na.stępuJącym porządku dziennyn;.<
o?czytanie protokółu z poprzedniego po
siedzenia; Uzupełnienie składu osobo'Ye~o ~iejskiej. Rady Narodowej i przy
Jęcie slubowama; Korespondencja i ko
munikaty; Uchwalenie statutu poda.i~
~u ?d nal?ojów gazowych, owocowych
1 wód
mmeralnych; Rozpatrzenie i
uchwalenie preliminarza budżetowego
Gm. M. Pabianice •1a okres od 1 stycz
nia 1949 do 31 grudnia 1949 r.; Wolne
wnioski.

posiedzeni~

RADOSNA NOWINA
PARK PZPB BĘDZIE ODDANY
DO UŻYTKU PUBLICZNEGO.
Park przy PZPB (Krusche i Ender)
zostanie oddany do użytku publicznego. Jak nas informuje przęwodniczący
M.R.N. w Pabianicach tow. Kussa,
sprawa przekazania parku miastu,
przybiera pomyślny obrót.
Na ostatniej konferencji przedstawi
ciele Zarządu Miejskiego doszli w tej
sprawie do porozumienia z dyrekcją
PZPB. Dyrekcja fabryki stanęła na,
stanowisku, że przy całkowitym za.bez
pieczeniu interesów fabryki, nie staGRUPY MŁODZIEżY ZAGRANICZNEJ
wia sprzeciwu odno8nie oddania parku
ZWIBDZil.Y w. z. o.
do użytku publicznego.
W dniu l9 bm. Wystawę Ziem Odzyskanych
. ta
· k ,
k · PZPB
zwiedziły grupy młodzieży z Danii, Norwegi~
T a k ie
s nowis o ayre CJi .
za- Finlandii i Węgier. ~Iłodzież interesowała Ilię
sługuje na uznanie.
! żywo przedstawionymi na wystawie problema·

l

-----------~----------------------------------------!mi.

Na terenach wystawy ,B''

młodzież;

zagra.

Przed Swi~tem Dobrych. Plonów ::~:::::,;~~,;:··.:~::~
1

•· • w1e1s
• • k a wo1ewo
•
• d z i wa ł o• d z k 1ego
•
b 1erze
•
• ł w sz ..."' a f e ..."' owym I obecnie
W Ministerstwie żeglugi rozważany jest
u ·d z1a
projekt, dotyczący urządzenia pokazu
z 1o cie doży n k owym
pol~kiej produkcji i:a jednym ze statków na•

Młodzi ez

.

w związku

.

.

::;c~.rz~:j~J;ażn~ers:~c t~;re;ą

.

•

Kontraktowan·1e ros' 1·1n

. •

szeJ floty handloweJ.

przemysłowych ~~j~ ;~~~~~=-~~~h:d:i;;.odacł:

półn~c•

I

MłodZl

w

\

I

z dożynkami mającymi :ozłozone, . aby "'!'~zyscy z~wodn1cy o stą~1 ostatni etap sztafety do Tus~yna,
P~ojekt ten powst~ z inicjatywy poselstwa;
db . .
dniu 5 września br we JednakoweJ godzinie zbiegli s'ię razem gdz.le zostaną wręczone meldunki ob. polsk:1eg~ w Buenos ~\ires, a wy.sunięty przez
\) . yc się :' .
.
. . ·
. na Placu .Wolności w Łodzi, skąd na· wojewodzie.
K_omisanat Rządu dla spraw Wyst~w i Tar•
wsiach WOJ. łodzk1ego młodztez w5.eJ·
gow.
·ł
d
ygotowaw_Polska wystawa. pływająca byłaby poczat·
t
l
tegoEuropy
rocznych dożynek będzie zorganizowa. ·
.
.
.
TYDZIE:i.'t WALKI z .NIEMCZ~ZNĄ
nie w całym województwie, gwiaździ.
.
.
.
W Bydgoszczy odbyło się zebranie zarzą,du,
W celu pokrycia zapotrzebowafna czeniem Przemysłu OleJarsk:iego w ce-1 okręgi; pomorskiego Polskiego Z~ią,zku Za.•
stej sztaf~ty, która podkreśli rozwój przemysłu
przetwórczego oraz dla lu uzyskania korzystnych dla rolników cho~mego. Ne. .zel>raI1iu postanowiono zori;:ani-:
tężyzny fizycznej młodzieży wiejskiej zwiekszenia
dochodowości
gospodarstw
warunków 'Umowy plantacyJ·neJ· •
!' z;vac na tcreme Pomorza „Tydzień Walki 2> ~
• . •
.
•
•
niemczyzną.''.
•
i zadokumentuje jej zbiorowy wysiłek mało I sredmorolnycn, . ZSCh. opl acoW sezonie wiosennym 1949 r. prze·
~egor~czna akcja walki z niemczy:i:ną. w,
w pracy nad odbudową kraj.u.
wał plan kontraktowania korzystnych widziana jest .uprawa 240 tysięcy ha J skali w.oJewóilzkiej będzie zmierzała przede•
"ez· wi·eJ·ska WOJ·. łódzkiego za· dla ehrolników upraw .roślin przemysło- buraków ~ukrowych. 30 tvs. ha roślin I wszystkim do u~1mięcia wszelkich śla~6w niem:
l .
,. "
. .
czyzn~ na terenie Pomo1·za, w po~tac 1 pozosta~
równo Związku Młodzieży Polskiej, wy .
.
•
, .
•
o eistych, 70 tys:. ha rosl1n włok.ntsty.ch I ł~ch ?e~zcz.e gdzieniegdzie po .okupancie napi•
Zrzeszenie plantatorow roslm włok· 4 tys. ha cykorll, 70 tys. ha z1emn1a- j sow, imion, nazwisk i nazw.
jak i hufców „SP" oraz uczniowie szkół nisty~h i oleistych ZSCh. zakontraktu- ków dla .vrze~y~lu ~or7..elnianego i 25 j ':. ty~ samym cz~~ie odbędzie się w Byd·
rolniczych - weźmie udział
powia- je jeszcze w sezonle jesiennym 10 tys. tys. ha z1r.mmakow ula przemysłu kro- I goszczy ZJazd d~legatow _z okręgu oraz wybór
·
I
" h 1
ł k
. ·
·
.
nowY:ch władz i wr oczeme sztandaru. Tydzień
towych zawodach sztafetowych. Jedno h'.1 rzepakud ?z1m.:._~o .. taOb~cn e Zzr.zedsze c ma nego, pat arni I syropiarni.
walki z niemczyzną odbędzie się w połol'"ie
litego ubioru dostarczą zawodnikom nie prowa z1 pei~w.aK CJe ze Je no--października br.
·
Powiatowe Związki Samopom. Chłop·
sk:iej. Pier~si startujący zawodnicy
odbiorą od poszczególnych starostów
n1 eldunki 0 przebiegu tegorocznych 1'.:"1111111111'11111111111111111111111111111111111111111111111111'1111
żniw, po czym sztafeta
dostarczy je
wojewodzie łódzkiemu -:-- ob. Szymankowi.
Poszczególne etapy sztafet wynosić
będą 1 km.
Dnia 4 września br. w przeddzień do
żynek wystartują sztafety z poszczególnych powiatów. Dla powiatów, któ
re znajdują się w odległych punktach
wojewódz~wa ustalono specjalne punk
ty odpoczynkowe.
W niedzielę, dnia 5 września br. szta- 1111111111 11111;,1111r.1111n1i11u1n1111n1111::1111H1'11·1:.11'.1'1
fety startują do Łodzi. Godziny startu
Jasio nad morzem
uzależnione są od przestrzeni i są tak
Czyta pilnie ,,Glos"
Piękna powieś ć!

I

1

Przygody
Jasia

Wiercipięty
1
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TEATR.W
TEATR WOJSKA POLSKIEGO

Z powodu remontu w miesiącu sierpniu
teatr nieczynny.

TEATR POWSZECHNY
o godz. 19.30 sztuka G. Zapolskiej
„2ABUSIA" z gościnnym występem Ireny
Górskiej w roli tytułowej. Jest to najlepsza kreacja aktorska tej artystki młodego
pokolenia. Obok Górskiej biorą udział: E.
Drozdowska, H. Krzywicka, M. Stróżyńska
Z. Truszkowska, J. Zarubin, J. Dwornicki,
Z. Filus i Z. Kęstowicz.
Dziś

Stec

ale wynik tego spotkania budzi zastrzeżenia
Olimpijka Nowakowa przegrywa w skoku w dal

MUZYCZNEJ ,.LUTNIA~
Plotrkowslta 243
Dziś i dni nastęonvch o godzinie 19.15
,.CNOTLIWA ZUZANNA", operetka w
3-ch aktach J. Gilberta.
Bilety wcze~nie~ do Tlfłbvcia: ul. Piotrkow
ska 102, a od godz. 17 -e:i w kasie teatn.1.
W niedzielę kasa teatru czynna od godz.
TEATR

KOMEDII

W drugiej walce wagi półśredniej Paliński f
WARSZAWA( obst wł.) W trzecim dniu
Ogólnopolskich Igrzysk Sportowych Związ (Cukr.) p-0 wyrównanej walce wygrał na pu.n· 1
ków Zawodowych rozegrano spotkania pół kty z Michalakiem (Górnicy).
W wadze średniej Trzęsowski (Włókn.) po
finałOi.Ve indywidualnego turnieju bokserna punkty
ładnej walce pokonał nieznaczn:e
.
sk1ego. Zawody cieszyły się wielkim zainte Kosowskiego (Budowlani).
Dużo emocji dostarczyła walka Cebulaka
resowaniem gromadząc na centralnym kor
11-ej.
cie Legii około 10 tysięcy wicków. Poziom (CC!kr.) z Rapaczem (Samorząd.). Obaj zawodwalk był 2lllacznie wyższy · niż poprzednie 111icy dysponowali silnym ci06em. Walka na oOSTATNIE PRZEDSTATWIENIA
gól wyrównana ,a minimalną przewagę osiąspotkania eliminacyjne.
„i' ANNY MĘŻATKI"
g.nął w trzecim starciu Rapacz. Ogłoszenie wyWyniki techniczne walk:
w Teatrze Kameralnym
Waga musza: Lindner (Spożywcy) 'OWY- niku przyznając~o zwycięstwo Cebulakowi
spotkało 5ię z protestem publiczności.
Ostatnie przedst.awienla ,,Pil!llny mę- · . ł
W wadze półciężkiej Bork (Leśnicy) zwyci~łatki" z · Jerzym Lesz,czyńs.kim w roll · cięzy na punkty po wyrównanej walce Syl
I
„Majora", oraz Antoniny fil.ońskiej, Ire- westra (Cukrownicy). W drugiej walce Kar żył na punkty Szczypińskiego (Kol.).
W drugim sp-0tka.niu Pateroc.k (Górnicy)
ny Renardówny, Zbigniewa Przeradz· ?."ieI (Włókn.) znokautował w II rundzie
ciosem w żołądek z.nokautował w pierwszym
kiego i innych. Reżyseria Jerzego Les 7 - Górawskiego (Metalowcy).
starciu Rudzkiego (Spółdz.).
)
(Ch
B • k
·
waga k oguCia:
czyńskieg'J, dekoracJ·e i kostiumy I B.
Klimecki 1'Spożywcy)
w kategorii ci•»7kiei·
wy·
em.
rzos a
'
..,..
· · k aweJ· W al ce z K u już w pierwszej minucie
gra ł na pu nktY po mec:ie
PrzeradzkieJ.
walki znokautował
jawą (Spółazielcy). W drugim spótkaniu Flisikowskiego (Spółdzielcy).
POC!Zątek o godz. 19.15.
W drugim spotkaniu wagi cię~iej Stec wy(Górnicy) pokonał wysoko na
Teatr Letni „BAGATELA" Piotrkowska 9•1 Grzywocz
punkty St!ll!l!kowskiego (Włókmniarne). grał llliezasłuż.enie z dobrze usposobionym JasDziś 2 przedstawienia o godz. 16.30 i 20.
Waga piórkowa: Panke (Spółdz.) wy- kółą.
MUSISZ BYC MOJĄ"
bieżni i
gorał na punkty z Matlochem (Górnicy).
Początek o godz. 20-tej. Kasa czynna przez
W sobotę rano w trzecim dniu ogólnopol
W~Jka była wyrównana przy czym Matloch
cały dzień 0d godz. 10-tej, tel. 212·70.
Związków ZawoUprzejmie prosłmy o wC'Ześniejsze nabywa- był bardziej agresywny i atakował stale po skich Igrzysk Sportowych
lując n acios. W pierwszych dwóch rundach dowych uzyskano w lekkiej atletyce szereg przez młodą Gembolisównę (Międ.zyzw.)„
nie biletów.
Wyniki finałów poszczególnych konkuren
minimalną przewagę uzyskał Matloch, w dobrych wyników. W półfinale sztafeta żeń
zażarta ska 4x100 m spółdzielców pobiła rekord klu cji przedstawiają się następująco:
bardzo
jest
trzeciej walka
LETNI TEATR ,,OS.A"
BIEG 100 m mężczym: 1) Kiszka (CheZachodnia 43, tel. 140-09 obaj zawodnicy mocno krwawią, - runda 1 bowy Polski uzyskując czas 52,2 sek. w sko
11,0, 2) Szymoszek (Kolejarze) 11,1
micy
przeszło
zawodników
czterech
zwyż
w
ku
przy
Sędziowie
Pankego.
dla
nieznacznie
19.30 punkt. Komedia muzyczna R. Benackiego pt. „Rozkoszna · dziewczyna". znali zwycięstwo punktowe Pankemu. W wysokość 176 cm, zaś Zwoliński skoczyi 3) Duneclri (Kol.) 11,1.
BIEG 400 m.: 1) Mach (Bud) 51,0, 2) Pu
Borowski (Chemicy) :181 cm bardzo dobry poziom wykazali śre
R. Makowska w roli tytułowej oraz drugim S,POtkaniu
B. Halmirska, St. Pi~secka, W. Brzeziński. wygrał po zaciętej walce na punkty z Ty- dniodystansowcy w biegu na 1,500 m. Kie· zio (Samorz.) 52,2 3) Rzeźniczek (Metal.)
las (Spółdz.) uzyskał czas 4 :08,8 bijąc o 0,1 52,6.
M. Dąbrowski, Wł. Kwai;kowski, T. Wo- rałą. (Budowlani).
BIEG 110 m płotki: 1)) Adamczyk (KoWaga lekka: Krysiak (Chem.) wypunkto I' seii: Dychtę (Włókn.) czwarty zawodnik
łowski, L. Sadurski i inni.
Orkiestra pod wał Kottasia (Samorząd.) W drugiej walc~ miał tu czas 4:11,7 min. Z młodych zawodvi lej) 15,3, 2) Dunecki (Kolej) 16,2, 3)
Reżyser: T. Wołowski. „
16,4.
batutą Z. Wiehlera. - Dekoracje: J. Galew- Rademacher (Metal) wygrał ztlecydowanie j. ków doskonale wypadł Mach (Budowl.), Krzyżanowski (Spół)
B~G 80 płotki kobiet: 1) Mitan (Między
ski. - Tańce L. Sadurski. - Nowa wysta- na punkty ze Stefaniakiem (Włókniarze). który wygrał 400 m w czasie 51,0 sek, zaś
W wadze półśredniej Grą.dkowski (Budo· w półfinale 200 m osiągnął czas 23,0 sek. zw.) 12,6, 2) Gościniakówna (Spółdz.) 13,5
wa. - Moc\ne stroje.
wlani) zwyciężył przez techniczny k. o. w Sensacją była porażka olimpijki Nowako- 3) Nowicka (Metal) :l,.5,0.
BIEG 1.500 m: 1) Kiela.s (Spółdz.)
wej, która pokonana wstała w skoku w dal
trzecim starciu Borkowskiego (Spół).
111111111111111111111111 llllll i iłlllllllllllllUlllllllllllllllfllllll lllllllllllllfllllllllllllllllllllltllllllllll:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4:08,8 2) Dychto (Włók.) 4:08,9 3) Stani...,
szewski (Sam.orz.) 4:11,4.
Dzial o#ic ialną l:..OZ B
ADRIA - „Rosanna siedmiu księżyców"
Gębolisówna
1)
kobiet:
DAL
W
SKOK
godz. 18.30. 20.30 w niedz. 15.30
(Międzyzw.) 5,20 m, 2) Nowakowa (Włók)
BAJKA - „Ostatnia szansa"
5,06, 3) Broczkówna (Kol) 4,96.
godz. 17.30, 20 w n1edz. 15
„Synowie"
BAŁTYK SKOK WZYż mężczyzn: 1) Zwoliński
II
1. Przypomina się klubom o przestrzegagodz. 17 19, 21 w niedzielę 15
(Samorząd) 181 cm, 2) Kuźmicki (Włók)
28,10
Concordia,
IKP
48
31,10
dnia
2-48-49.
nr.
PZB
Zarządu
GDYNIA - „Program Aktualności Krajowych niu komunikatu
176 cm, 3) Dregiewicz (Samorz.) 176 cm.
i Zagranicznych Nr 26"
2. Rezerwuje się następujące terminy Tęcza - Victoria. 30,10 LKS - Zryw.
BIEG 100 m kobiet: 1) Chejducka (Megodz. 11, 12, 13, 16. 17. 18; 19; 20; 21
III
dla ŁOZB. 28, 29 sierpnia, 12 września i 10
tal) 12,6, 2) Gębolisówna (Międzyzw.)
HEL - „Kobieta sama"
Victoria
4,11
Tęcza.
LKS
48
6,li
dnia
.
.
.
października.
· godz. 16, 18, 20, w niedz, 14.
12,7, 3) Brockówna (Spółdz.) 12,7,
3. Z polecerua Zarządu LOZB odwiesza _ IKP 7 11 Zryw - Concordia.
MUZA - „Okoliczności łagodzące"
RZUT oszczepem mężczyzn: 1) GburIV
' '
się zawodnika Taborka z K. S. „Zryw" godz. 18.20 w niedz. 16
(Samorz.) 55,48 m, 2) Kuźmicki
czyk
dnia 13,11 Victoria _ LKS. 14,11 Con·
POLONIA - ,Zielone lata"
Lódź z dni.em .28 li~ 1948 r. .
(Włókn.) 54,86 m 31) Szedzielorz (Chem.)
4. PodaJe .się do wiadomości tabelkę roz cordia _ Tęcza 14 11 IKP _ z
godz. 16. 18.30, 21. w niedz. 13.30.
ryw.
'
'
53,92.
grywek ·o Mistrzostwo A kl. Okręgu Lód.z
PRZEDWIOSNJE - "Dragonwyck''
godz . 17.30 20 w n1edz. 15
V
•
kiego na rok 48-49.
Bieg 200 mtr. mężczyzn: 1) Kiszka (Chem.)
dnia 18,11 Zryw - Tęcza. 21,11 LKS ROBOTNIK - „Kwiat mi~oścl"
22,5, 2) Mach (Budowl.) '22,1, 3) Dunecki (KoleI
IKP. 20,11 Victori<i - Concordia.
godz. 17. 19, 21. w niedz. 15.
jarze) 23,5.
dnia 2,9 48 Zryw - Victoria, 4,9 Tęcza
ROMA - ,,Monsieur la Souris"
Kluby umieszczone na pierwszym miejscu
Bieg 800 mtr. mężczyzn: 1) Wideł (Samorz.)
godz. 18, 20. w nif'l11„ 15.30
- IKP. 5,9 LKS - Concordia.
są gospodarzami zawodów.
2:01,0, 2) Wenta (Spółdz. ) 2:01,5, 3) Nowak
REKORD - „Bellta Tańczy"
(Kolej.) 2:02,1.
II
g'Jdz. 18.30, 20.30 w niedz. 16.30
Bieg 200 mtr. kobiet: 1) Gębolisówna (Międnia 19,9 48 Concordia - IKP. 18,9 VicSTYLOWY - „Tajemnica nocy wigil'indj"
dzyzw.) 27,2, 2) Słomczewska (Włók.n.) 27,2,
""OZB
godz. 16.30, 18.30, 20.30 w niedz. 14 10
toria - Tęcza. 19,9 Zryw - LKS.
3) Brockówna (Kolej.) 27,4.
zarządu :a.,
SWrT - „Konwój''
godz. 18. 20.30 w n Ed7. 15.30
B;eg 5.000 mtr.: 1) Kielas (Spółdz.) 15:40.8,
LOZB zawiadamia wszystkich
Zarząd
IKP
III LKS
T
d ·
26 '296 48
Zaklęta narzec-zona''
TĘCZA - członków Zarządu że w poniedziałek dnia 2) Płotkow fak (Międzyzw. ) 15:47,8, 3) Boniecz' 25.9
9 Coęcza -:T' tma.
\ IC ona.
god1 17, 19, 21 w niedz. 15
- 23.8 rb. o godz. 19,00 w lokalu Związku od- j ki (Spóldz.) 15:53,2.
ryw.
ncordia .
TATRY Iw ogr.')dzieJ - „Miasto Be·zpraw!a"
Rzut dyskiem mężczyz.n: 1) Łomowski (Bubędzie się posiedzenie zarządu. Obecność
·
IV
godz. 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 w niedz. 12 ..30
dowl.) 45,16, 2) Gierutto (Sarnorz.) 42,98, 3)
obowiązkowa.
ŁKS - Victoria. 310 Tęcza
9
30
dnia
,,Bolero"
VIJ"'l' . Ą Grzelski (Cukr.) 4-0,54.
'
·' 2
C
/ godz. 17, 19, 21, w nicd:i;. poez. o godz. 15.
Sztafeta 4 razy 100 mężczyzn: 1) Spółdziel·
oncordia, ,10 Zryw - IKP.
WŁÓKNIARZ - „Miasto Bexprawia•·
cy 44,8, 2) Metalowcy 44,9, 3) Chem:cy 45,2.
•
Z ringów zawodowców
v
godz. 15.l. 17, 19. 21 w niedz. 13
Skok o ty~<:e mężczyzn: 1) Morończyk
Ił
dnia 1610 48 Tęcza - Zryw 1710 IKPWOLNOSc - „Kn'l<:k·Out"
amor~.J 37~, 2) Adamczyk ((Kolej.) 362, 3)
(S
Victoria'
Concordia
0
111'
ŁKS.
godz. 16.30, 18.30, 20,30 w niedz; 14.3<'
Matecki (Społdz.) 348.
•
'
ZACHĘTA - „W pog0n1 za mężem"
21 września w New Jersey
I
godz. 18, 20.30 w niedz. 15.30
NOWY JORK (obsł. wł.) Dnia 21 wrzeIKP
23,10
-Zryw.
Victoria
dnia 24,10 48
I'
nia br. odbędzie się w New Jersey spotkaConcordia - LKS
2°4,10
--Tęcza.
TEATR KAMERALNY Daszyńskiego 34
nie pięściarskie między Joe Walcottem i b. · Zawody motocyklowe: boisko WKS'-u
mistrzem świata w wadze półciężkiej Gus przy Placu. 9·go Maja, godz. 11-ta zawody
Ostatnie przedstawienia codziennie
Lesnevich'em. Spotkanie to, które zakoń· na torze żużlowym o wejście do ligi: O!imia
•
m·00Wl0i
o godz. 19.15
traktowane zostało na 15 rund poprzedzi Grudziądz. Tramwajarze i DKS z Lodzi.
W szczyp'.OrA akU
Piłka nożn~: w Pabianicach o godz. 17,30
walkę o tytuł mistrza świata w wadze śre.
.
.
. •.
-Z 1 _ zawody o w eJscie do I-ej ligi pomiędzy Lez
Cwiercfmałowe spotkama w SZCZY,Piorrua· dnieJ' między obroń"ą tyt ł
1
. p C
Gd , .
h.
a e a ew
u u
t
. 'ki
sLępuJ·
ans1rn I T . Zawody o wejście
ące .wym ·'.
komedia w 3 aktach J. Korzeniowskiego ~ ku d a ł Y na ~
1 skini i mistrzem Europy _ Francuzem Cer c ią z
godz. 11-ta
łódzkiego:
okręgu
A
klasy
do
danem.
:21
18
Międzyzwiązkowcy
Budowlani
z Jerzym Leszczyńskim w . roli Majora ~,
boisko Kutno: Zryw - PKS, godzina 15 30
(10 :1).
boisko końskie: Neptun--ZZK Koluszki. 'za
Teatr Komedii Muzycznej „J.UTNIA''
Drużynę zwycięzców stanowili gracze
Teatr Letni „BAGATELA"
wody o wejście do klasy B okręgu łódzkieDziś i codziennie ,0 godz. 19 _15 pełna
AKS-u i „C~robr~go" ~ramki dla Budo~la )
Piotrkowska 94
go: godz. 11-ta boisko Zjednoczonych:
humoru operetka w 3 aktach J. Gilberta ·
nych zdobyh: Tl?iel, KI1~, Langosz, Thiel
CNOILJWA ZUZANNA S~ra--: Arko, godzin'.1- 18·ta ?oisko Wima:
Dziś 2 przedstawienia o godz. 16.30
Gawohl. Dla Mię<Izyzwiązkowca: Wolfram I
20-tej najweselszej komedii sezonu
F1ln:owiec IKP, . boisko ZJednoczonych:
.
- 2·
Ogms. ko - Tur Sieradz. Zawody towarzyUdział biorą: J. Kenda, F. Ku!i'gowski,
.
Metal.owcy - S.k,ór.zam 9. :7 (2:.5)
p.t. „MUSISZ BYC MOJA"
K. Koszela, A. Kaczorowski, D. Lubo1Ydzi
k
Umn
k
W
sk1e: godz. 17-ta boisko Zgierz,: Boruta_
ska, H Łabuński, J. Pankratz, A. Saw:n
Ia: Jest Wiel ą mes.po an
W reżyserii i z udziałem K. Szuberta.
yru spo
Bzura.
W pnostałych rolach: J. Baronówna,
ką gdyż drużynę Skórzanych stanowili li- r L. Szwabow1czówna, F. Wasilewska, J.
Hanna Bielicka, KazimJerz Dejunowicz
Zawody kolarskie: o godz. F; ej re.n-o odWacławik, w. Zwoliński. Chór _ Ba·
g?wcy Zjed.noczeni~. Bramki dla zwycięzi Igor Smiałowski; przy fortepianie prof.,
będzie się wyścig szosowy Łódź_ Wa:rSzaJet - Orkiestra.
~o~ zdobyli: KuleJcza~ -5, Górnik -2,
lfadeusz Markowski.
wa. w zy;i~ku z Igrzyskami Sportowymi
Bilety do nabycia w Spółd-ziel:ii AnyW1lkosz - 1, Potyka - 1.
Uprasza się o wcześniejsze nabywanie
Zw1ązkow Zawodowych.
stów - Piastyków, Piotrk'}wska 102, a w
Dla pokonanych: Krzeps - 3, Piotrow5267k
bilet.ów.
Zniżki ważne.
n'edzielę w ka>ie tec:tru od godz. t 1 ·te! .
.iki - 2, Suchocki-Dolczyła -1.
D - 023.'.' JS ·
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