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piątą rocznicę bitwy pod Lenino pól miliona
mlodz~eży polskiej maszerowało szlakami
zwycięskich bojów armii polskiej i radzieckiej

W

Warszawa
WARSZAWA (PAP}. Przy pięknej, słonecz
nej pogodr.ie odbył się w Warszawie przy
pomniku Braters~wa Br-0ni start marszów
pod hasłem ,,młodzież polska maszeruje szlakami zwych:stw bratnich armii radzieckiej
1 polskiej" w 5-tą rocznicę bitwy pod Lenino.
Na placu wokół pomnika ustawiło się 1670
drużyn żeńskich I męskich w liczbie ok. H
tys. uczestników. Wszystkie niemal drużyny
przybyły z transparentami, na których widniały hasła propagujące pnyJaźń polsko.
radziecką.. W marszu wzięła udział młodzież
ZMP. Związków Zawodowych, Służby Polsce,
klubów sport<>wych, młodzież szkolna i akademicka oraz wojsko. Bardzo liicznie wystą
piły drużyny zrzeszenia sportowego Milicji
Obywatelskiej ,,Gwardia".
Na starcie stanęła również drużyna lekkoatletów radzieckich z rekordzistkami świata
Dumbadze, Czudiną i Andrejewą oraz mistrza
mi Zwlazku Radzieckiego Karakułowem, Ka.
1111kim i· Pugaczewskim na czele. Zespół sporto,vców polskich wystąpił z olimpijczykami
Łomowskim i Wajsówną.
Na trybunie honorowej koło pomnika zasiedH: przewodniczący ZMP gen. Zarzycki,
przewodniczący
stołecznej rady narodowej
Sankowski, dyr. GUKF inż. Kuchar, komendant Służby Polsce płk. Braniewski oraz
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Pol·
sko-'Radzieckiej. Obecny był również ambasador ZSRR Lebiedlew.
Na wstępie komisarz marszów mjr. Gied·
gowd złożył raport gen. Zarzyckiemu, poczym
do zebranych przemówił przewodniczący Zw.
Młodz:eży Polskiej gen. Zarzycki,
podkreślając, że marsze „szlakami zwycięstw•: są
manifestacją braterstwa z narodami Związku
Radzieckiego.
5 lat temu - stwierdził gen. Zarzycki na" polach Lenino rozpoczął si ę "\\'5PO·1 ny
marsz do Polski Wolnej i Sprawiedliwej. 5 łat
temu żołnierz polski połączył się nierozerwal
nym węzłem braterstwa broni z żolnlerzem
radzieckim".
Mówca przypomniał o decydującym znaeze
nlu zwycięstw armil radzieckiej dla uzyska.
nla niepodległości Polski oraz o roli Zwh\zku
Radzieckiego w utrwaleniu granic na. Odrze
i Nysie.

Poznań

na.

·odrze

Nysie

I

okolicznościowych

przemówieniach, wodzeniu marszu na teren:e woj. gdańskie
flagi na maszt i odegraniu hym- go.
nu państwowego wystartowało 765 zespołów.
W Gdańsku w marszach wzięło ogółem
Marsz ukończyły prawie wszystkie zespo- udział 11 tys. osób, w tym 1.500 kobiet.
ły, uzyskując w większości wymagane miniWedług ·meldunków na terenie całego womum oraz wyka7.ując doskonałe przygotowa- jewództwa gdańskiego w marszach wzięło
nie i postawę. Najlepiej zaprezentowały !lię udział przeszło 60 tys. osób, w c:r.ym ok. 20
zespoły wojskowe i drużyny organizacji „Służ tysięcy młodzieży żeńskiej.
ba Polsce", które przez licznie zebraną na
Według
prowizorycznych meldunków
trasie publiczność były witan° gorącymi okla- nadeszlych w późnych godzinach wleczoroskami.
wych z terenu Cltłego kraju - liczba uczest.
Gdańsk
ników w „marszach szlakiem zwycięstw" do.
Wspaniała słoneczna pogoda sprzyjała po. chodziła do pół miliona osób.
deli.

Po

wciągnięciu

Górnicy francuscy

dziękują

robotnikom polskim za pomoc
PARYŻ (PAP). Biuro Związku Zawodowe· ·1 stulały.

go Górmków Francuskich opublikowało ko- . Związek dziękuje również szczególnie poi.
munikat, który głosi m. in.: ,.Związek wyraża' skim Związkom Zawodowym za ich masową
podziękowanie ludowi francuskiemu za ma- 1 I hojną. pomoc, wykazującą, że międzynaro
mfestację soHdarności, okazaną. wobec per. dowa solidarność mas pracujących Jest sil.
sonelu kopalń w walce o jego słuszne po- nlejsza, niż kiedykolwiek.

i

CHICAGO (PAP). -

postawił
przywódcy amcrykań·
Postępowej kilku 11y!ań.
v; oświadczeniu swym opowiedział· się

kt6rym ten

Konferencja Pandit llehru - Wyszyński
PARYŻ. (PAP). -

P~emier Indii Pandit
d "ł
· d · 1 k f
·

N h
e ~u ~~zeprowa zi '; ~ie zie ę on erencJę
z w1eemm1strem Wyszytisk1m w gmachu aml:Ja-

Zatajenie

części

1sady radzieckiej

Par;vżu.

skjPj Rartii

rozmowach
wzięła również udział siostra Kehrtt, pelniaca
funkcje ambasadora Indii w :Moskwie ora;r, s'ze·
fa. delega.cji hinduskiej w ONZ.

rozmów

w

W

rządom

1

mocarstw zachodnich zapewniono marwzno-

sz.a.łka. Sokołows~i~go, iż rozmowy btdą
wio~e ~o krót~eJ p7zerwie.

"\\ dn.m zaw1e~zema rozmó.w mar_szałek Sokolowsk1 przedlozyl, propozycJe, . ktore w~~ług
raportu gubernatorow z.achodmch - zbllzaly
się znacznie do stanowiska trzech mocarRtw i
były do przyjęcia.
W departamencie stanu oświadczono Patrickowi, że pominięto pełny tekst raportu ~ubernatorów ze względu ,,na. ko11ieczność zwięzłuści publikacji".

Lud Francji w obronie

Na starcie marszów w Wielkopolsce stanęli
junacy powszechnej organizacji „Służba Polt.ce" wojsko robotnicy, chłopi i inteligencja
PARYŻ, PAP.
Na zakończenie XXVII·go
pradująca. b; zadokumentować swoim udziałem braterstwo z narodami Związku Radziec- Ko~gresu Fr·imcuskiej Generalnej Konlede·
racJ1 Pr~cy (CGT) ucpwalo!"lo odezwę do
kiego.
wszystk1ch pracownikow f4 renCJł 1 Jej
W Poznaniu start wszystkich drużyn odbył kol<>nii zamorskich. Podkreśliwszy ciężkie
się pod Pomnikiem Bohaterów u stoku Cyta- p-0łożenie francuskiej klasy robotniczej, odez
wa stwierdza: „Dzięki wysiłkom francuskiej
klasy robotniczej, robotnicy u&talili - po·
mimo istniejących trudności - poziom produkcji przemysłowej na 115 procent w sto·
Generalnej Konfederacji Procy
sunku do stanu przedwojennego W tym $6PARYŻ (PAP).
Na zakończenie XXVTI-ego mym czasie płace, jeśli chodzi· o ich zdol·
kongresu Generalnej Konfederacji Pracy wy ność nabywczą, Qbniżyły się o 50 proc. w
brano jednomyślnie komisję administracyjną porównaniu z r. 1938.
i Biuro CGT. Do Biura weszli: Benoit Frachon i Alain Ie Leap jako generalni sekreta.
rze oraz Monmousseau, Duchat, Marion, Tollet, Racamond. Raynaud, Jayat, Couette,
LONDYN (PAP).). Wybor.v uzupełniają
Dellac i le Brun jako sekretarze, komisja ,.e do parlamentu t.urer· kiego odbyły się w nieze
administracyjna CGT obejmuje oprócz wy. dzielę pod znakiem całkowitego bojkotu
mienionych osób - ponadto 35 przedstawi- strony partii opozycyjnyth.
Agencja Reutera donosi, ł:e większość mieazcieli ws:r.ystkich federacji związkowych we
Francji.
Lois Saillant, sekretarz generalny Swiatowej Federacji Związków Zawodowych, nie
przyjął n'lminac.ii do Biura CGT podkreśla.
LOXDYN. (PAP), _ ,lak polia.ie a~eiwj~
jąc, że obow1ąz.ki. jakie piastuje w Sw1atowej
J
r
k . .
.
ONZ
Federacji n e pozwalają mu w tym samym Reutera. z erozo imy "Ollll~Ja roz.1emcza „ ,
cza~ ki~rować cPr>trala zwic>?:kn,ua swojego przetlała nową.
depeszę do Rady Bezp1eezen·

Wallace
za:
a) obecnymi gu.nicami Polslti nad Odrą 1
N-ysą. oraz
b) udzieleniem Pol~ce pomocy ekonomicznej
przez Stany Zjednoczone.
Wallace potępił ataki republikanów i demokratów na granice Polski, które swego cza$U
rozpoczął James Byrnes.
Stając na stanowisku udzielenia. pomocy Pol
sce, Wallace podkreślił, że stale walczył o pomoc dla. tych krajów, które najwięcej ucierpiały przez wojnę. Zdaniem jego, pożyczka dla.
Polski w celach jej odbudowy i rozwoju byłaby
również pożyteczna dla gospodarki amerykań
skiej, oraz przysh1żyłaby się jednocześnie spr:1r
wie pokoju światowego.
W udziel-Onej odpowiedzi "Wallace potępił ta:t
że amerykań~ką. politykę w Niemrzech, nazy·
wając ją ,,pogwałceniem Poczdamu". Wynikiem tej polityki - W•'dlng- jcgn słów - jest
większa. pomoc dla. Niemiec w ramach
planu
Marachalla. niż dla którejkolwiek z ofiar tego
kraju.

berlińskich !

Przez Departament Stanu USA
NOWY JORK (PAP). - .Analizując opubli·
kowane przez Wielką. Brytanię i USA doku·
menty ~a. temat rozmów moskiewskich i berlińskich pomiędzy
przedstllwicielami czterech
mocar~tw
korespondent
New York Post"
.
'
•
.
"
.
Patnck podkresla, ze w publika.cJi departa,.
mentu stanu pominięto nader ważny raport
trzech gubernatorów za.chodnich.
Z opU11Zczonego ra.portu wynika, że w momenele zawieszeni& rozmów berlińskich celem
przeka.za.ni& sprawozdania. z przebiegu obrad

Henry Wallace odpo•

wie1hiał na list sekretarza pohkie,ijsekcji Kon•
grl'~u Słowian Amerykańskich .TaRińskie;:o.
w

I

trwałego

po o·u
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Nastąpiło to dlatego, że kolejne rządy we-1
na. drogę polityki reakcyjne.-i i antyna·
rodoweJ. Rządy te doprowadziły kraj do
ruiny i upadku, a masy ludowe do nędzy,
podczas gdy grupa wielkich kapitaldstów
podwyższa ciągle swoje zyski.
Zamiast zaspokoić żądania klasy robotniczej rząd trustów akcentuje· swą reakcyj!lą
poli.ity:kę i ataku„je wolności demokratyczne
i robotnicze. Kiedy klasa robotnicza żąda
chleba, używa się przeciwko niej pałek po·
licyjnych, gazów i kul, jak 10 miało miejsce
w Marsylhl., Clermont F'errand i innych
szły

mia~tach.

Bojkot wyborów w Turcji

Arabowie

kraju.

,etwa..

J[

kańców
St.am bułu W!\trzymała •ię od głosowa·
,ni a.
Podobne wiadomości nadeszłv rt)wnież ze
Smyrny oraz innych miaRt tureckich.

ostrzeliw~ują

._tórej llllt.w.iad&mia o dalF/Jch

personel ONZ

oxz przez &trz3leów arnbskieh.
Ostatnim wypadkiem h~·lo zaatakowanie Famochodp mają.cego fla.ire (;)NZ przez 'l"l'.Olnych
fak.·• etrzelcow arabskich.
tach o~trzdiwania perso„Plu

Tego rodzaju polityka sprzeczna jest z :n·

te~esami narodu . .Jest. on~ dziełen:i rządów,
ktore zrezygnowały z naleznych nam od~zko

d-0wań, które zgadzają ~ię na odbudowq Nie
miec na prawach pierwszeństwa i godzą się
na ingerencję zagranicznego kapitału razem
z planem Marshalla. Sytuacja pogarsza się,
ponieważ rządy, opanowane prze1. ludzi trustów,
podporządkowują program dźwignię
cia się naszego kra iu planom amerykań~kim.
XXVII Kongres CGT wzywa lud francu•ki
do skierowania wszystkich wysiłków, aby
przyśpieszyć jak najszybciej:
1) wydatną. akcję przeciwko zwyżce cen,
akcję, zm~erzającą do rzeczywistego obniże·
nia kosztów utrzymania drogą redukcji zysków kapitaHstycznych i v."8lki ze speku•
lantami.
2) podwyższenie płac, zapomóg i emery·
tur, biorąc za podstawę 1inimum egzyslen·
cji wysokości 15 tys. franków, i wprawa.
dzenie w życie zasady autonomicznej rewizJi
plac.
3) rewizje przepisórw,
określających zarobki w poszczególnych okręgach,
4} utrzymanie zdobyczy społecznych, P9·
lep<:zenie ubezpieczalni społecznej przez oddanie jej 7.arządu w ręce samych uhe7.ri:·
czonych. obronę nacjonalizacji
zaklad6w
i fabryk przez uchylenie decyzji, usuwajfi•
cych prawdziwych przedstawicieli interesów
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GeneralnaKonfederacjaPracy wzywa do wytężonej walki z podżegaczami wojennymi
(Dokończenie ze str 1-ej)
,
· i t;ac ·n eh

ze S •De okratycznego

na audiencji w Belwederze

WARSZAWA (PAP). - Prezydent R. J>.
dniu 16 b. m. w Belwederze delega·
cjQ wł •1z naczelnych Stronnictwa Demokra·
tyeimego w składzie: prof. dr. Mieczysław Mi·
chałowiez, minister Wincenty Rzymowski. wi·
ccmarszałek Wacław Barcikowski, wiceminister
Leon Chajo, red. Henryk Lukree, poseł Marek
Arczyński i poseł Justyn
ślęzak.
Delegacja
przedstawiła
ob. Prezydentowi wyniki obrad
Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego,
które odbyły się w Warszawie w dniach 10 i
11 bm. żegnając delegację po dłuższej audiencji
ob. Prezydent w przyjaznych słowach życzył
_kierownictwu Stronnictwa dalszej owocnej dzia.
przyjął

nych, oraz roswiąunia bojówek de! G<ntelle'a skowego bloku zachodruiego".
lasa: pracuoraz które ~ają na celu prowokowaniE'. n~ro~u ~ l'rancjr potrafi ~usić .d•. co~111ęei<t -ę
narodo""'?'ch z rad a~m~n ~ k~~·1 y będ '\"f'J do wo3ny domowe i. Dla urzeczywistnaen'a podzegaczy wojennych 1 znajdzie siły do i~h
obronę. l poszanowa:.ie wie~o·u ' .1 -.zk;iy tego programu Francja potrzebuje napraw· unieszkodliwienia. Pracownicy popierają poza~adruczy?? warun iem po J
dę demokratycznego rządu, opierającego się Utykę pokojową Zwi~zku Ra~kiego, z
panstwoweJ. 't
d
·e w ży·ie sta- na narodzie, i wprowadzającego w ży.:ie którym bez względu na okoliczności zacho5l cal'.k0'<"'. 1 ~ wpr<_>wa zem
'
jego postulaty.
wają więzy ścisłej przyjaźni.
tutu urzędrukow panstwbowyc~~ 1·u b~dącym
XXVII Kongres CGT wzywa was równiei
Praoownicy jednoczc1e się! Aby zmusić do
6) y.;a~k~ przech_v:o ezrl n~ 'Ma :•h·łll.3 do akcii przeciwko poożegaczom wojennym, zaspokojenia swoich żądań i dopr9wadzić
1
bezposre ni~ wy:i k ~'? f P ~ ski->j ' ' ' ' a w obronie trwałego pokoju.
do triumfu prawdziwego programu odrodze.
przez rozWOJ pr~ u dCJJ :an .1!' . k~Pstytuc'i
Pod kierownictwem ekspansjonistów ame- nia kraju, klasa robotnicza musi być silna
7) ~osz..an;.w.ame . emo r:cJ;kÓw
pra~ rykań&kich siły reakcyjne prowadzą· polH>" Ażeby była silna - musi być zjednoczona!
1
re~ubhkans· ieJ, r~w~ s 11r~~,;onych działa kę prowokacji wojennej. Jak przed drU\n
Niech żyje jedność pracowników, ni'ech
z,v·ątk~~ch, u~o .n.e~le kix:- • -tt ch•t Off'rU wojną światową, prowadzą one kampanię zyJe Generalna Konfede11L1ja Pracy! Na1
cz.{ zw~ąz. o~c h dc:eXns::OwY"h
sa~kci; antyradziecką i przeciwko demokracji }.1· przód, aby Francja stal.a się kra.jem demo- łalności.
zapr zes. anie
,0c.. 0
. v•e. i - rowi:rdzeni'e dowej.
kratyc7illym i suwerennym. Niech ż:rje Swia
za ~dz1a~ w a.~~Jl sraJkO J
p
Obeene 1'7.ą.dy francuskl'e stalą się wspól- tmva Federacja Związków Zaw:>dcwych i
akcji 7Wlązko:"e~, . d .
c wników Af.ry nikaml tych podżegaczy wojennych j wcią- międzynarodowa jedność pracowników, k!ó·
LONDYN (PAP). Jak komunikuje agencja
. 8) . zaspok.0J.eJ?-le zi ~n ~r~·Ów zamor.>ki.c h gają Francję w najgorszą awanturę. Powin-1 ra potrafi uni'cestwlć zakusy podżegaczy
1 m.nyc, ery 9 ~
ki PolnocneJ,
.
.. niśmy z.agrodzić drogę ________
awanturnikom „wo.iwojennych!."
Aby
__;...__
..;;.__________________________________ Reutera z Frankfurtu, odbyła się tam w sobotę konferencja gubernatorów - Clay'a i Ro
XXVII Kongres wzywa was również do walw
bertsona oraz zastępcy gubernatora francuskiego - Noiret.
Po rozmowie doradca polityczny Clay•a
przez różne ekipy rządowe ze szkodą dla ~r.teresów narodowych.
KOPENHAGA (PAP). L!czne orotesty d ,111 rosnącej systematycznie drożyźnie doprowa. Murphy oświa<fczył, że osiągnięte zostalo po.'
Kongres wzywa was, abyście walczyli we- skich urzędników państwowych przeciwko dziły do częściowego uwzględnienia ich postu rozumienie w sprawie złączenia agencji eks&pół ze wszystkimi patriotami o ~prowadz~
łatów. W wyniku rokowań pomiędzy przed- portowo-importowej w Bizonii z organizacją
nie w życie programu ocalenia FranCJl,
stawicielami związku zawodowego urzędni eksportową w strefie francuskiej.
który wam proponujemy: uwol~ieni~ się od
ków państwowych a ministrem f'.nansów osią
w obronie llzv Koch
ciężarów planu Marshal}a, realizaqa odbttgnięto
porozumienie w sprawie podwyżki
dowy narodowej w oparciu o plan Monnet:d,
WASZYNGTON (PAP}. W związku z po- plac o 300 do 450 koron.
Podkreśla się jedI
którego zasady wynikaią z programu ~rap· wszechnym oburzeniem amerykańskiej opinii
PARYŻ (PAP). Donoszą z Barcelony o wy.
wej Rady Ruchu Oporu. Domagamy s'.ę od~ publicznej na wiadomość o złagodzeniu wy. nakże, że dla zapewnienia pełnego pokrycia
kosztów utrzymania
najn'.ezbędniejsz..vch buchu w tamtejszych magazynach chemiezll'zuceruia wszelkiej ingerencji zagraruczneJ
w nasze sprawy wewnętrzne oraz wypowi<!· roku na zbrodniarkę z Buchenwald Ilsę zakupów, podw°yżka winna wynieść conaj- nych, który pociągnął za sobą ponad 50 ofiar,
dzenia układów wojskowych, wchodzący_cłi Koch, departament wojny USA, z; którego mniej 900 koron.
w tym 26 ciężko rannych.
w ramy bloku zachodniego. Należy za.nie- inicjatywy nastąvila rewizja wyroku, zmuchać akcji. skierowanej przeciwko Związko szony został do wypowiedzenia się w tej
wi Radziecki'emu i demokracjom ludowym, sprawie.
cz;ynlącej z Fra.ncji pionka na amerykańskiej
Rzeczn'.k tego departamerltu złożył zdumieszachownicy natomiast przyjąć politykę pow~~ące
ośw~adc~enie, że . nie można. było . s~PRAGA (PAP). Członkinie Cz.echosłowac-\ ONZ w rocznicę zwycięskiej Rewolucji Pa~kojową prz; boku wszystkich 11aństw pokoki . p t·· K
.
.
.
.
dziernikowej
jowych, a w szczególności na ~zeg? wi'elkiego dzic zbrodniarki za abazury z.e .skory. w1ęz.
eJ ar 11 omun:styczneJ podJęły akcję ze.
·
.
rnow ob ozu BuchenwaId , poniewaz Jego
.
Akcja ta ma na celu zamanifestowanie mo..
eojusznika - Związku Radzieoklego.
Trzeba przywrócić normalne stosunki go- zdaniem fak~ takie miały miejsce przed brarua 5 mifonów podpisów, które będą ralnego poparcia wysiłków pokojowych Związ
spodarcze ze wszystkimi państwami, głów· wybuchem womy.
przesłane na adres
Generalnego Sekretarza ku Radzieckiego.
nie zaś z ZSRR i demokracjami ludowymi,
aby zapewnić dla na&zej gJ:::podarki źródła
surowców oraz rynki zbytu.
Domaga.my sLę należnych nam od ~!~
ców odszkodO\vań, zaspokojen1a sprawiedliwych żądań klasy robotniczej, skończeni.a
z polityką prześlad~wań i. wrog<?ści ~ st-0sunku do pracownikow i lCh mezaleznych
'V>! dniu ~n~ugu;ac,i~ roku akadem:~kiego na. j wydział ~e-~arski, ueys~ując nowe gmachy i kim uruchomione zostało p~z~ Uniwersyleeie
organizacji.
Uruwersytec1e Łodzk1m aulę wypełniły szczel urucham1aJąc w zakonczonym roku akade- Łódzkim przeznaczone rówmez dla studentów
Domagamy się ponadto: uirAlrowi~nia.. fi- nie tłumy młodzieży studenckiej. W uroczy- mickim 12 nowych klinik w szpitalach łódz Politechniki i Wyższej Szkoły Gospodarstwa
nansów państwowych przez SJ>l1ił.Wl~lhvą stościach wzięli gremialny udział profesoroi odpowladaJą-0ą interesom narodu pol1tykę w'.e uniwersytetu i przedstawiciele wszystkich kich. Trwa również rozbudowa wydziałów Wiejskiego w Łodzi Studium nauki o Polsce
stomatologicznego, który otworzył nową poli- i świecie współczesnym.
tl!na.mową, przez przeproWadl:enie demokra.
'TY
tye-Mlej reformy admJmstracJi, przez opodat- łódzkich uczelni wyższych, przedstawiciele kl'.nikę i farmaceutycznego z nowymi zakła
Studium wslępne 1;dawny rok wstępny) z r.
władz
administracyjnych
i
miejskich
itd.
dami przy ulicach Uniwersyteckiej i Lindleya. 1947-48 liczyło ogółem 353 studentów spo.
kow~lllie !l"ka.ndaliC'1Jllych zysków, rea.J.i2'owanych przez wielkich kapitalistów, prze~ Przy stole prezydialnym z.3siadł Senat Uniwer
Wydział matematycz.no-przyrodniczy
Uni- śród których 183 pochodziło ze Środowiska
zmniejszenie budżetu wojskowego, czego mo sytetu z Rektorem prof. dr. Tadeuszem Kotar wersytetu może się poszczycić doskonale urzą
robotniczego, 71 należało do rod~n drobnych
żna bairdzo łatwo dokonać, .Jeżeli F~ncla bińskim na czele. Po zagajeniu uroczystości dzonymi zakładami chemii fizycznej i chemii
rolników, a 51 do rodzin inteli~encji pracują.
zdecyduje się na. prowadzeIUe po}ityk:i po- sprawoz.danie z działalności
uniwersytetu w nieorganicznej, pracującymi z wielką korzy. cej. Mówiąc dalej Q zakładach uniwersytetu,
kojowej i zaprzestanie wojny kolonialnej
roku akademickim 1947-48 wygłosił Rektor ścią dla włókiennictwa łódzkiego, oraz zakła rektor
Kotarbiński wymienia Bibliotekę Uniw Indochinach i na Madagaskarze.
Wymagamy walki z nieustannym wzro· KotarbińskL Sprawozdanie uwypukla ostatnie d·.mi biochemii i chemii organicmej.
wersyf ecką, księgozbiór której wynosi obecNa wydziale prawno-ekonomicz1.ym pr0- nie 360 tys. voluminów.
stem kosztów utrzymr.nla, osiągnięcia zniżki osiągmęc:a wszystkich wydziałów uczelni,
cen drogą zmniejszenia zysków kapitalistyr.z która przy jęła obecnie trzy i pół tysiąca no- jektowane jest skasowanie kierunku ekonoUroczystość
z.akończył
wykład
dziekana
wych słuchaczy i na której studiuje dziś ok. micznego z jednoczesną rozbudową katedr
10 tysięcy studentów. Roaszerzył się znacznie prawa karnego. W ubiegłym roku akademie· wydziału Farmaceutycznego prof. Jana Muszyńskiego na temat „Fytoterapia i leki rośJ:nne". Po inauguracji miały miejsce pierwsze w b. roku akademickim na U. t.. promocje doktorskie. Prof. dr. Józef Chałasiński
wystąpił jako promotor mgr. Stefana Ignara
włókniarzami
humanistycznego. W dalszym
Wlókni.a.rze polscy, śledzą z uwagą przeSolidaryzując się w pełni z postawą ro- z wydziału
bieg boha'.erskiej walki strajkowej robotni· bOtników fra.ncuskich i w dowód swego nn ciągu promowani zostali lekarz Helena DzioI ków francusk1~h, którzy nie ulegając terro- terialnego I moralnego poparcia dla ich wal ba z. wydz. lekarskiego (promotor pro!. dr.
I rowi, .ani nie cofa.1:\C się przed salwami po- ki, zadeklarował Z\u-z.ąd Główny
Związku
licyjnymi, prowadzą dalej walkę o popra· ZawotlGwego Włókniar.iy ltwotę półtora mi- Jerzy Jakubowski i lekarz Laura Pytel z wy.
wę bytu klasy robotniczej
i suwerenności li'ona. zł. i oddal ją do dyspozycji CGT za działu lekarskiego (promotor prof. dr. Jerzy
Rutkowski).
narodowet Francji.
pośrednictwem KCZZ w Warszawie.
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Się

Francji

•••mmimma••i•••l8•••lll•• I
Jerzy Korwi!!

~
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Zabójstwo Waldemara Glucka
- Mogę z panami rozmawiać jedynie
par distanoe, jeśli którykolwiek z was stanie się, jak to było przed chwilą· z panem
Walewskim, zbyt agresywny, zmuszony bę
dę prosić tego oto człowieka! powiedział zimno i stanowczo Darre. Charles
Duchamp zdawał się rozumieć cały ten sens
nieznanych sobie słów, bo zamiast zainteresować się przybyłymi ukazał teraz w jakimś wyjątkowo bezlitosnym uśmiechu
szereg pięknie wybielonych zębów górnej
swej szczęki. Podobne to było do warc~e
nia wilka. Kiedy jednak ten błysk w kierunku konsula, niewątpliwie na znak wierności i posłuszeństwa przeminął, Francuz
przeniósł swój wzrok na Walewskiego i
Tadeusza. Pan Maciei do~nal n;~miłego
wstrząsu i cofnął się szybko na kanapę.
Usiadł.

- Zdaje się, że weszliśmy do jaskini
lwa! - stwierdził blady z gniewu Tadeusz.
- To są tylko moje środki bezpieczeń
stwa - odpowiedział na to konsul - 'fo
właśnie ręka na guzikach dzwonldiw: i ten
dżentelmen w drzwiach,

Boi się pan? - ironicznie spytał in·
.
- Ja? Panów? Panowie wybaczą! Spodziewam się jedynie bardziej przykrej niż
zazwyczaj rozmowy.
Gdzie jest Nacia? -;:- warknął Walewski.
- Na górze przy dziecku. - Odpowiedział spokojme Darre.
Spokój konsula wyprowadzał Tadeusza
Szymczyka coraz bardziej z równowagi.
- Mówi pan, jak o swej żonie: „N a górze przy dziecku!"
- Właśnie. I muszę panom zakomunikować, że wyjeżdżamy do Paryża zabierając
jednocześnie dziecko.
- A to kanalie! - Nie posiadał się z
oburzenia Szymczyk - Czy pan wie, że
ja dzisiaj z pańską żoną.„ pohamował się
jednak ze względu na obecność Walewskiego i zdania nie dokończył, z czego skorzystal pośpiesznie Darre.
_ ... miał pan bardzo przykrą przygodę
tracąc plany. Chciałem, aby się pan domy-'
ślił, że można za nie otrzymać dużą sumę
oieniedzy. ale na.n zdawa.l sie nie rozumieć
-

żynier.

moich aluzji. W dalszym ciągu pragnę te
plany nabyć legalnie i chciałbym przed
swym wyjazdem ustalić cenę.
- Złodzieju!
- Tutaj nikt się nimi nie interesuje. Ciągnął spokojnie konsul, jakby nie słyszał
obelgi, czy raczej jakby na obelgę nie myślał ·na razie reagować - Plany spełniły już
swą rolę przy egzaminie dyplomowym i
co? Ma pan jakieś oferty od producentów
broni? Nie. Niewątpliwie pracę pana podziwiano, ale co komu przyjdzie z podziwiania, lub z przepowiadania świetnej przy
szłości. Wasz naród składa się w znacznej
części z takich świetnie przepowiadanych,
którymi nikt się potym na serio nie zajmował. Chce pan przykładu? Pan sam jest
takim przykładem, służę. Inżynier Szymczyk · zdał świetnie egzamin i dokonał doskonałego wynalazku a nikt nie wziął go
nie tylko pod oniekę. ale i Pod kontrolę. Co
za dziecinna lekkomyślność.
·
Głos Darrego nabrzmiały był gryzącą ironią.

- Milcz pan, nie panu krytykować nasze stosunki! Nie ścierpię dłużej, aby
szpieg rozprawiał o mojej ojczyźnie, jakie
ma do tego prawo'? - r.1 zerw~ł pot.ok wv·
mowy rzekomego czy prawdziwego Brazylijczyka Tadeusz, lecz Darre beztrosko
odpowiedział.
:
·
Znajomość rzeczy. Szpieg jest po to,
aby znał dokładnie stosunki ~ kraju. do

I-

I

posłali. Mogę zresztą rozmowę
ograniczyć
do najistotniejszych spra\\.
Chcę kupić pańskie
plany, ewentualnfe

którego go

i model, w kraju nikt tego nie kupi, gorąco zapewnił Darre takim
tonem, jakby stale jeszcze miał nadzieję na przekonanie Szymczyka do swych emigracyjnych
idei.
- Ale ja planów swoich nti. sprzedaję!
- twardo stwierdził Tadeusz.
Szkoda, że pan taki uparty i nie
słucha moich rad, pana miejsce na szerokim świecie, gdzie mógłby pan wypłynąć
i rozwinąć do maximum swoje możliwości.
- Moje miejsce tu, w kraju, właśnie
dlatego, że tyle jest jeszcze do zrobienia.
Dosyć wyrwaliście nam ludzi do karczowania swoich puszcz, do kopania węgla i do
posług. W kraju jest przynajmniej nadzie·
ja na awans społeczny na pracę, gdy uśmiechnie się szczęście. U was ::rawsze biedny emigrant używany będzie jedynie do
najcięższych robót.
Walewski przysłuchiwał się tej rozmowie
z gwałtownie wzrastającym zniecierpliwieniem, przybył tu w nadziei wyświetlenia
spraw Naci, które gnębiły go od dawna.
Przez kilka lat odkładał rozmowę ze zwy.
czajnego tchórzostwa, ale jednocześnie czuł
że narasta mu na barki coraz tragiczniej.
sze brzemię. Dzisiai nie ijyło już ono do
zniesienia.
D. c. n.J
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Kronika Kalisza Nowe drogi samorządu spółdzielczego na w~i
•

AOMU WINSZUJEMY
18 października 1948 r.
Ew.

Porued:z.lałek,
Dziś: Łukasza
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WAZNIEJSZE TELEFONY
Komenda

MO

16·62

Miejskie Pogotowie Ratunkowe i

Straż

Pożarna

21-77.
Informacja telefoniczna (Biuro nu·
merów), podawanie dokładnego czasu

W tych dniach odbyła się we Wrocła- ników Spółdzielczych oraz 2-ch współ
wiu ogólnopolska konferencja instruk- zawcdniczących spółdzielni. Z uwagi na
torów samorządu spółdzielczego, na doniosłą rolę spółdzielczości wiejskiej
której omówiono zagadnienia, związane w nowej strukturze, omówiono szeroko
z organizacją prac samorządu spół- problem masowego werbunku do gmindzielczego w gminnnych spółdzielniach nych spółdzieini, z uwzględnieniem
,,Samopomoc Chłopska", na odcinku przede wszystkim mało i średnio - rolnych chłopów i wyrobników. Akcja wer
współzawodnictwa pracy.
Zasady ·w~półzawodnictwa, opraco- bunkowa będzie szła w kierunku wyewane przez Centralę Rolniczą Spóldziel- liminowania ze spół?zielczości ~lem_e~
bogacącego s1Q pracą biedmeJni „Samopomoc Chłopska", przewidu- tu.
jące podział spółdzielni na 4 grupy, w , szych.
zag:idnienie
zależności od stanu finansov:ego orga-1 Rozpatrzono również
nizacyjnego i gospodarczego, m~ją na wzmocn~enia k?ntr.oli społecznej pr~z
czł~nk0wsbch
celu podniesienie wydajności pracy na tworzen~e komiteto\~
odcinku orgimizacyjno - gospodarczym przy k.azdym zakładzie, w kto~-y~ czyni pogłębienie treści społeC;zno • wycho- n~ · bicrn.e prav;a .?ęd~ mieli tylko
uzytkO\_vrncy. W akcJ1 teJ będą pomn~a_wawczej.
W skład komisji kwalifikacyjnych ły: Z~ią~k Sam?po~ocy Chłopsln~J,
oceniających wyniki współzawodnict- or~amzacJ_e .rartyJne i społeczne, kabie·.vejdą ce i mlodziezowe.
punktacji.
wa na podstawie
Dyskutmvano również na temat uzyprzedstawiciele: Delegatur CZS, Odprzez gminne spółdzielnie tydziału ~"1.S ,.Samopomoc Chłops~ra", skania
Okręgu Związku Zawodowego Pracow- lt;.lu własności resztówek pofolwarcz-

II

12-11.
Informacja pocztowa 14-07.
Informacja kolejowa 10-51.

B. O. S.

-:o:-

DYZURY APTEK
Dziś dyżuruje apteka mgr.

tępi nadużycia

BOS jest skrótem ~nanvm dobrze nie tyl-

.T aśniew ko w nasze.i stolicv.

Każdy orientuią,cv się

w naszym życiu gospodarczym obywatel
skiego. ul. Babina 14, tel. 16-63.
Dyżury nocne lekarzy Ubezpieczalni wie doskonale. że pod tym skrótem kryje
się popularne Biuro Odbudowy Stolicy. Są
~ poł~cznej tel. 20-14.
jeszcze jednak i inne B.O.S.-y znane tylko
--:o:niektórym przedstawicielom inicjatywy
prywatnej, jak Brygada Ochrony Skat._
TEATR
Dziś o godz. 19,45 gościnne występy bowej, mająca za zadanie tęp:enie nadużyć
Państwoweg 0 Teatru Polskiego z do· podatkowych. Funkcionariusze BOS-u weskonałą komedię T. Rittner? p.t. ,.Wilki spół z Kontrolerami Społecznymi odwiedzają przedsiębiorstwa handlowe i przemysło
w nocy".
we. Skutkiem takich odwiedzin właściciel
---:o:fabryk.i trykotarskie.i w Kaliszu przy ul.
K I N A
za ukrywanie
Pułaskiego Rabiega Stefan
BAŁTYK - „Timur :i jego· drużyna" obrotów kasowvch będzie musiał zaołacić
Skarbowi Państwa, a w tym wypadku I
-F,lm produkcji radzieckiej.
Seanse o 16-tei 18-tej i 20-tej.
llUllllUllllJllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllll
NAJLEPSZE FILMY RADZIECKIE NA

E~RA~~cH

„,

skarbowe

Skarbowemu w Kaliszu, tytułem
domiaru lJOdatkowego 220.882 zł. Łyszczak
Antoni - rzeźnik zam. w KaUszu przy ul.
Młynarskiej 1, za tajny ubó.i i ukrywanie
obrotów handlowych dopłaci Skarbowi Pań
i::twa 82.7GO zł. Bielawski Adam - rzeźnik,
zam. w Świnicach pow. turecki za tę samą
Ryfa
„niedokładność" dopłaci 208.900 zł.
Stefan w 'Turku za nielegalny handel hurtowy owocami i nadużycia podatkowe 175.250 zł. Smoliński Franciszek - 132.717
zł„ ćizierżawca restauracji KTW Heins Bronisław zam w Kaliszu., ul. Żymierskiego 31
- 108.849 zł .. Nowacki Franciszek, właści
ciel resta11rac.i i w Ostrowie Wlp. - 224.757
zł. i handlarz ziemiopłodów w Kepnie E. M.
169.077 zł.
Urzędowi

Uroczysta akademia
w

5-tą rocznicę

bitwy pod Lenino

Uroczysta Akademia 7,orga.nizowana w I skiemu, który nakreślił zarys dziejów PolTeatrze Mieiskim z okaz.ii l'.l'ilłtei rocznicy ski w latach 1939 - 48 ze szczególnym ubitwy pod, Lenin? _była wyrazem serdecz- ·~ględnieniem stosunków polsko-radz.iecnych uczuc przy.iazm naszego narodu dla kich.
Przemówienie dr. Kos.z11tskiego spntkało
narodów radzieckich. Do pięknie udekorowanej sali teatru, w które; odbyła się aka- się z owacyjnym przyjęciem, czego dowoderpi,a ~ą.gnęły tak. v:Ielkie ~łumv publicz- dem były entuzjastyczne ~~rzyki .v011_oswnosc1, 12'. brakł? mie.is~ sto.i<1c:y5!~· wobec :rie przez. ze~rl:!nych na czesc przy.iazru polczego wiele osob musiało ode.isc sprzed sko-radz1eck1e1.
Następny mówca kapitan Kaliński wygłodrzwi teatru.
Uroczvstość zapoczątkowało odegranie sił referat o powstaniu < I Dvwizii im. T.
*
pr7..ez orkiestrę wojskową hymnów - pol- Kościuszki i o bitwie pod Lenino.
20.10, i 21 10. film z życia artystów .,DZIEWCZĘTA z BALETU". W ro· skiego i radzieckiee-o. W słowie wstępnym · Po części oficjalne.i nastaoih część artyprzewodniczący MRN tow. Ostrowski pod- styczna. na którą złożyły się dobrze wykotach głównych: W. Redina, W. Kazano· kreślił wielkie znaczenie bitwy pod Lenino nane dPklam'=l.c.ie okolicznościowe, śpiew
wicz, O. Zyzniewa. Produkcja: „Len- w historii nasze~o narodu, udzielając na- chóru „Echo" orn utwory muzvczne w
stepnie głosu sędziwemu i dzielnemu bojow- wykonaniu prof. Melecha i orkiestry wojfilm".
nikowi o Polskę Ludową - tow. dr. Koszut skowej.
Godziny seansów: Kino „Stylowy":
15,30, 17.30, 19.30. W niedzielę od 13.
Kino „Wolność": 16; 18; 20; w nie·
dzielę od 14. Kasy czynne od godziny
B;uro Cen Ministerstwa Przemysłu I Han- sku brutto w obrotach tymi artykułami wy.
14-ej.
dlu ustaliło z dniem 15 października b. r. nosi dla hurtu - 26,32 proc. i dla detalu nowe marże zarobkowe dla hurtu i detalu na 38 ,89 proc. Tak wysoka marża na artykuły
wyroby chemiczne przemysłu państwowego . kosmetyczne tłumaczy s'.ę tym, że szeroko
prywatny przemysł chemicz.ny
Artykuły chemiczne podzielone zostały na rozwinięty
12 grup z.asadńiczych: kosmetyka, artykuły udziela dla kupiectwa na ten artykuł stodomowego użytku, farby, barwniki i lakie- sunkowo wysokich rabatów.
We wsiach kazachskich - tzw. „aułach" - ry, chemikalia, artykuły laboratoryjne, środ
Ustanowienie marż zarobkowych na artyku
czynnych jest obecnie ponad 1.000 stałych ki- ki do wa1ki ze szkodnikami, wyroby gumojest poważnym krokiem nały chemiczne
noteatrów i ruchomych ekip objazdowych. we, 'rodki wybuchowe i artykuły fotogra!icz
normowania cen na ryn·
dziedzinie
w
przód
Wielkim powodzeniem cieszą się wśród wi- ne.
się równ i eż do
dzów filmy produkcjj kazachskiej, jak: „Pieprzyczyni
i
chemicznym
ku
Stosunkowo najwyższe marże ustalone zośni Abaja", „Złoty róg'', „Ama gełdy" 1 inne. stały dla hurtu i detalu w grupie artykułów wzmożenia obrotu towarowego na tym od·
kosmetycznych. Dopuszczalna wysokość zy. cinku handlu.

}-~INA

I „STYLOWY
W KALISZU
\V ramach miesiąca pogłębienia przyja·
d i ki •
I k •
. i
ra z ee eJ
zn po s o
Poniedziałek, 18.10 i Wtorek 19.10 br.
film z życia uczonei radzieckiej Nikiti·
e · WIOSNA" Reżyser- G Aleksand. · ·
.·
n J "
row, ProdukcJa Mosf1lm.
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Nowe
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artykuły

chemiczne

Radziecka kronika
kulturalna
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Na półkach księgarskich Moskwy ukazał
się nowy słownik rosyjsko.polski, wydany
przez Państwowe Wydawnictwo Słownlków.
Słownik zawiera 65.000 wyrazów.

*
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*

Uczony radziecki Mikołaj Sinicyn wydał
książkę pt. „Przeszczepianie serca", w której
pisze o niezwykłych sukcesach chirurgów radzieckich w tej nowej dziedzinie medycyny
Szczegółowe metody przeszczepiania serca zo. stały opracowane w Gorkowskim Instytucie
Medycznym, gdzie pracuje prof. Sinicyn. W laboratoriach tego Instytutu Sirnc..yn dod:,mal
. licznych eksperymentów nad ża):)ami. żaoy,
którym prof. Sinicyn przeszczepiał serca innych
żab, żyją już po:iad 12 miesięcy. Jak stw•erdzają uczeni radzieccy, prace Sinlcyna p'JS'adają aonlosłe znaczenie dla wielu dziedzt".l medycyny.

Pożyczki

na zakup ziemniaków

dla rodzin na;mniej

zarabiających

robotników

nych, które nie w:>zędzie jeszcze zosta..
ły objQ<te przez spółdzielczość i z tego
pcwodu nie były dostatecznie wykorzystane dla celów kulturalno • gospo·
darczych. Przewiduje się, iż niedociąg
nięcia w sprawie resztówek będą w bie~
żącym roku zlikwidowane na korzyść
spółdzielczości.

NA

BIAŁOSTOCCZYŹNIE

POJAWIŁY SIĘ

WILKi
Z nadejściem jesiennych chłodów w wielu
powiatach białostocczyzny pojawiły się wil·
ki. Szczególnie duża ich ilość pojawiła się w
powiecie suwalskim oraz b'elsko-podlaskim,
w okolicach puszczy białowieskiej. Zgłodn'.a·
łe wilki zVtgryzły przed kilku dniami koło Michałowa pasącego si~ konia.

W związku z tą plagą, prowadzone są w
woj. białostockim przygotowania do obławy
na wilki, w których wezmą udz'.ał członkowie
kół myśliwskich oraz pracownicy leśni.
PRZED „TYGODNIEM ZIEM SLĄSKICH"

W zarządzie okręgowym Polskiego Związku
Zachodniego w Katowicach odbyła się kon·
obchodu
ferencja, poświęcona organ'.zacji
„IV Tygodn!a Ziem Sląskich", który odbędzie
się w czasie od 31 października do 7 listopada
1948 r.

W bieżącym roku „Tydzień Ziem Sląskich"
obchr dzony będzie i::od hasłem ,,Sojusz polsko.radziecki gwarancją pokoju i granicy pol
skiej nad Odrą, Nysą Łużycką I Bałtykiem".
Z KOPYTOWEJ WŁASNYMI R~·
KAMI POSTA WILI SZKOŁĘ

CHŁOPI

Do wybuchu wojny wieś Kopytowa, powiat
Krosno, pos:adala małą 2-klasową szkołę. W
lecie b. r. chłopi z Kopytowej postanowili stwo
rzyć szkołę 7 .klasową. Nie dysponując jednak
odpowiednimi funduszami zorganizowali bu·
dowę szkoły sposobem gospodarczym; uzy.
skali u władz lokalnych budynek opuszczony, zaś w Min'.sterstwie Odbudowy duży ba·
rak, który umieszczono na wysokim murowanym fundamencie. W obu budynkach urz~
dzono 7 jasnych, obszernych klas i salę na
świetlic~. Wszyslk:e robo.ty przy szkole miesz
składając
kańcy Kopytowej v.rykonali sami,
jednocześnie na materiały budowlane 300.000
złotych.

URUCHOMIENIE MUZEUM ZIEMI
ŻYWIECKIEJ

D0 zabytkowych sal zamku w Żywcu zosta.
zbiory Muzeum Ziemi ży
ły przeniesione
wieckiej. Zbiory te obejmują niezwykle ciekawy mater '. ał etnograficzny oraz dział historyczny, zawierający bogate i ciekawe materiały źródłowe, dotyczące lej ziemi.

Katastrof a kolejowa
ood

Mińsk

em Mazoweckim

W dniu 15 bm. o ~odzinie B w nocy, w orJ.
leglości 1 km. cd Mińska 11IcJ.zow1t1::kiego
wydarzyła się katastrofa k01eiowa. Wago·
ny przetaczanego pociąJ!·u osobowego od·
czepiły się od p:irowozu i tocząc się oo pochyłości w kierunlm War;;za.wy, wpadły na.
stoj!!CY pacią~ rol;.r c..zy. Ka sKut ·k zderl.e·
nia wykoleiły się dwa wagony pociągu osobowego.
W wyniku katastrofy rannych zostało 3
·
robotników.
W wyniku wstępnego dochodzenia zatrzy
mano: dyżurnego ruchu z Mińska Mazowieckiego Prokurata Zvgmunta, ma.szvnistę pociągu osobowego Zakrzewskiego Bronisława oraz rewidenta wagonów Werpachowskiego Stanisława. Dalsze dochodzenie
w toku.

Komisja Centralna Związków Zawado· niczych. Skup ziemniaków winny przeprcwych wystąpiła do Ministerstwa Przemysłu j wadzać zamknięte spółdzielnie spożvv\o·ców
i Handlu z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub spółdzielnie Powszechne. W pierwszei
na zakup ziemniaków na zimę, najmniai za- k~leJności POw!nni być zaopatrzeni w z:emMinisterstwo maki pracown:cy zarabiający do 9 tys. zł.
rabia.iącym pracownikom.
Przemysłu i Handlu wniosek zaakceptowa- miesięcznie, maią.cy na swvm wyłącznym
ło i wyasygnowało około miliarda złotych utrzymaniu 2-ch członków rodziny. Należna zbiorowy zakup ziemniaków dla zaopa- no§ć za ziemniaki pracownicy będą wpłacać . '"~''''111 11111, 1 r·111wr·1' l 'l"l l''' ' ' """"11111J11111u1Hr;:r 111;1 111111111111111:1•111111111:1.11;1
w 6 ratach miesięcznych.
trzenia pracowników.
ORGAN
Na terenie innych ministerstw akcja uZ poszc..-zególnych Centr. ZarzwJ.ów więk11-'6
sze kwoty otrzymały: Centralny Zarząd ~zielania pożvczek. n11; zakup ziemniaków
K.C.
V
Przemysłu Węglowego - 300 mil. zł., hut- .iest w toku załatW1ama.
KCZZ podkreśla. że związki zawodcwe
niczego - 160 mil. zł„ metalowego - 100
mil. zł. i przemvsł włókienniczy łącznie z i rady zakładowe powinny dopilnować. aby
P.P. R.
akc.ia ta ob.ieła najbardziej potrzebujacych.
odzieżowym - 130 mil. zł.
Zaooatrzenie w ziemniaki powinno objąć Pod uwage należv brać wysokość wynagrozakłady pracy, położone na terenach nierol- dzenia i sbm rodzinny.
1
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TEEATRY
Państwowy

Teatr Wo.iska Polskiego
w Łodzi, ul. Jaracza 27.
Dziś o godzinie 19.15
„Igraszki z dia-

błem".

Państwowy Teatr Powszechny
ul. 11-go Listop~da 21 - tel. 150-36
Dziś o godzinie 19.15 „Nadzieja"

Tr:.:-:.TR , „S\'R.E::-;A" Traui,'lltta 1
19.30 „ PANI PREZESOWA"
Teatr Komedii Muzycznej „LUTNIA"
Piotr!:cn·"lka 243
Dziś teatr nieczynny.
Teatr „OSA" Zachodnia 43. teł. 140-09
Codziennie o 19.30, w niedziele i święta
o 16 i 19.31> komedia muzyczna R. Stolza
pt. „Pepina".
CYRK Nr 2, PI. Niepodległości
Nowy atrakcy.in:v program w dni powszednie i;odz. 19.30, <1obota godz. 15.30
19.30, niedziela godz. 12.00, 15.30 i 19.30:
Dziś o godz.

Polska -Firi.landia 1:0 (0:0)

Piłkarze

nasi nie poprawili swej reputacji po meczu z

Rumunią

Międzypaństwowy

mecz piłkarski Polska - Finlandia rozegrany wczoraj w Warszawie na stadionie Wojska Polskiego zakończył się nikłym zwycięstwem drużyny polskiej w stosunku 1 :O (O :0).
Zwycięską bramkę zdobył w 19 minucie po przerwie Cieślik .
Drużyny wystąpiły w n'\stępujących składach: F'inlandia : Sarnola, Martin, Myntti,
Asikainen, Pylkkonen, , h:i.ck, Svahn, Rytnonen, Saarinen. Vaihela, Lehtovirta. Polska: Skromny, Janduda, ('?o:-ka ) , Barwiński, Waśko, Parpan, Gajdzik, Sąsiadek, Gracz,
Oprych (Kohut), C i eślik i •>f o:·darski:
Mecz sędziował Węgier E _:ha. Publiczności 30 tysięcy.
yszna pogoda i to zape\ -n: . że wczo- nak odpowiedzialność za wygwizdanie nasze
rajszy mecz z Finlandią by: ostatnim go zespołu przez własną jej publiczność
1'1Nlł
międzypaństwowym spotkaniem na.·zej re- ponosi „triumwirat" ustalający jej skład.
ADRIA _ „Goa!"
prezentacji w tym sezonie w Polsce, spra- Był on zestawiony bardzo nieudolnie, bez
godz. 16, 18, 20, w niedz. 14
wiły, że pomimo nie najlepszej mark . pił- najmniejszego wyczucia, ot tak, aby przede
filM dozwolonv dla młodzieży
karskiej jaką posiadają Finowie na sta . -- wszystkim zaspokoić różne ambicje i amBALTYK „Ostatni mohikanin"
nie WP zebrali się wszyscy stali bywz : bicyjki lokalne. Podobno jak dochodziły
godz. 17. 19. 21, w niedz. 15
spotkań międzypaństwowych. Większość . 1 1s słuchy w loży prasowej, szanowny
film dozwolonv dla młodzieży. ,
nich przyszła tutaj w nadziei, że Finowie .t iumwirat" (Komisja Trzech) nie miała
B1\.JKA - .. 1-urhan łfr' ~" howskich"
·
d 1ł
godz. 18 . 20 , w niedz. 16
będą jednym z tych nielicznych przeciwni- c· n n~ głębsze zastanowienie się na s l a
film dozwolony dla młodzieży
ków, których uda się nam pokonać i zara- d cm i stwierdzenie własnymi oczyma forGDYNIA - „Program aktualności kraj. zem poprawić swoją reputację, która nie- my s ·~· eh wybraftc6w ( !)
i zag. Nr 34"
stety schodzi już na ... psy. Niestety chłop„CIESLIK STRZELAJ PIORUNIE"
l?ndz. 11 1" i3, 16, 17. 18. 19, 20, 21.
cy nasi pomimo zwycięstwa wypadli tak sła
.
~- J :3LICZNO~C G~mE .
Okrzyki takie jak: „Cieślik strzelaj płoHEL - „Goal"
biutko, że wstyd nam wszystkim było za
N1c tez . „ "' ma "! tym dziwnego,. ze cała : runie!" i temu podobne epitety padały dość
godz. 16.30. 1~ ~O. 2n 30, w niedz. 14,30 nich wobec naszych miłych gości lekkoa- nasz'.1' druz~p- 7 aw1?dła, a po~zczego:ne
for często i najlepiej świadczyły o nastroju jaPOLONIA - „Wiosna"
tl t ·
d ·
·
·
1
godz. 17, 1,9, 2l, w niPrJ 7 1 5
e ow ra z1eck1ch. ktorzy w komplecie z macJe. przesC' ' v się ~ sł_abeJ grze l _gra~y ki panował na trybunach.
film dozwolonv dl'a T"'
v
ambasadorem Lebiediewem przybyli na sta- tak me skoor t nowame 1 chaotyczrue, ze
N .1 . .
dł . k
kl .
publiczność glo;!''l życzyła zwycięstwa goaJ epi~J wypa _Ja zwy e .Jeszcze ParPRZEDWIOśNIE-„'ta:iP1 1 1 ca wywiadu'" I dion.
. ·
„T. b„ ,
.-~
.
b . k
pan pełn: ący funkcję stopera, kilka ładnych
godz. 17.30. 20, w niedz. 15
NAJSLABS~x 1\IF'C?; W ~F,"ONIE
sc10m. Hle
, ,')
.c1w1e na ms u gra.
· r K0 h t
Oi śl'k'
·
·
1 zagran mie 1
u z
e 1 iem 1 to właśCIfilm dla młodzieży niedozwolony
Nie będzie w tym żadnej przesady jeśli Cza ' kto· ryby ·n.te ,,·a " ' o'dł . Gracz chw1·1a~;
,...
I
.
tk
Skr
.
.
ł
k
..
d
d
.
. T hod .
t
wre wszys o.
omny nie m1a 0 azJt 0
ROBOTNIK - ,,::3iedmin śmia~ych"
powiemy, że wczorajsze spotkanie było chy b t
. ył ak. en~z:wuJą~y JeS 1 c
Zl ~ s r~a1~· 1 z.ademonstrowania swych um iejętności, gdyż
r:0oz. 16.30. 18;3~. 20 30 w medz. 14.30. ba najsłabsze jakie piłkarze nasi rozegrali ~e
publiczn?sc m1;1-s1ała mu po~powrad~c me Finowie w ciagu 90 minut oddali wszystki-ego
film dla mlodz1ez~ dozwolony
"
w tym sezonie. Gdzie tkwi przyczyna tego ~edno~rotme „Mietek strzelaJ dołem
, ale na jego bramkę kilka strzałów.
REKORD - „Ludzie bez skrzydeł
t d
t · d ·• W d · · ·
· d
godz. 18.30. 20.30: w oiedz. 16.30.
ru no s wier zrc.
uzeJ mierze Je - i to me pomagało.
film dozwolony dla młodzieży do lat 14
FINOWIE TEŻ SŁABIUTCY
MUZA - .,Wyspa skarbów"
Jako całość drużyna fińska wypadła rówgodz. 18, 20 w niedz. 16
nież bardzo blado, raz;iły u nich braki techfilm dozwo 1rmv flla J'Yllodzieży
niczne i brak zgrania. Najlepszym w ich
ROMA - „Jasne łany"
na
n1eczu
bo1'.ser.shin1
godz. 18 i 20, w niedz. 16
drużynie był bezsprzecznie bramkarz Sarno.
KATOWICE
(Obsł. v1ł.). W
sobotę roze- ringu przez publiczność sędzia.
ringowy
ob.
film dozwolory dla młodzieży do l?-t 14
la, z ~:}s ---. - '!ólnych zaś formacji prawa s•-c grane zostały na. śląsku 3 spotkania o druży Sarnowski.
STYLOWY - „Decyzja prof. Milasa"
nowe mistrzostwo śląska w boksie. Dwa z tych
Kiedy na polecenie delegata. i obserwatora. na ataku Svahn i Rytkonen. Jako tako wy„
godz. 16.30. 18.30. 20.30. w niedz. 14.30. meczów .,Slavia" - „Hut.a" (Zabrze) oraz WUKF mecz zosta.ł przerwany, kibice „Huty'' padli równ:eż obrońcy, a zwłaszcza prawy ......
film dozwolony dla mhdzieży
.,Huta.'' (Pokój) - „Zryw'' (świętochłowice) (Pokój) terrozyzowali sędziów oraz pięściarzy, Martin.
Ś'~'JT _i'T-·<1nq h<'zimiE'""!l"
w Nowym Bytomiu zakończyły się wielkimi a. którzy musieli kontynuować zawody. :Mecz za
PRZEBIEG GRY
godz. 18, 20. w r.iedz. 16
wanturami.
kończył się osbtecznie zwycięstwem „Huty•'
filrn ri .., :·,,~ 1 .-.,1v dla T"'lodzieży
W Rudzie zawodnik „Slavii" w wadze pół (Pokój) 11:5, w spotkaniu „Slavia'ł (Ruda)- . Grę ·rozpoczynają Polacy atakami prawą
T:U.:CZA - .. Przeczucie"
ciężkie.I Ska.lee,
walczący w stanie
nietrzet- ,,Huta" (Za.brze) wygrała „Huta" (Zabrze) slroną, lecz 3 wypady przynoszą im jedynie
godz. 15.30, 18. 20.30. w niedz. 13
wym znoka.ntował po walce sędziego ringowe- 14:0.
rzut rożny. W szóstej minucie ostry strzał
film rlozwolrinv til~ mloci71eży
: go ob. Cwiklińskiego, kiedy ten ogłosił jego
Po znoka.utowaniu sędziego Owiklińskiego
Gracza z przeboju trafia w poprzeczkę. W dwie
TATRY - „Kwiat Miłości"
l porażkę. W Nowym Bytomiu pobity został na walka. w wadze citżkiej nie odbyła. się.
minuty później strzela Cieślik, bramkarz fiń
godz. 17, 19, 21. w niedz. 15
ski wypuszcza piłkę z rąk, która uderza w
film dozwolony dla młodzieży
WTSf' .A - ,.Na fY\Orskim <;zfol{ll"
poprzeczkę i wraca w pole. W odpowiedzi
godz. 17, 19. 21, w niedz. 15
goście
przeprowadzają nieliczne i niegroźne
film dla młodzieżv dozwolonv
ataki na · bramkę polską. Począwi:zy od 10-t.ej
YvT_.óKNl f P.?; - .. Na m11rskim szlaku"
drużynowych
minuty Polacy zdobywają wyraźną przewagę
godz. 16.30, lS.30, 20.30, w niedz. H,30
Po oAtatnim r:wyrif•twie Zrywu nad
Zawody Bawełna - ,.Concordia" :rn~tały
atakują
stale bramkę Finów jednak
tilr n·" vc !oJt -i l ;i ml11dzieży
niarzem 9 : 7, t l\hela. dru żynowych m i ~frzobtW odwołane. 1\ajbliższym ~potkaniem będ zie mc1•z częste
lecz; niecelne strzały Cieś,lika nie
WOLNOE5C - „Wiosna"
Lodzi w boksie prze<l~ta"ia si~ następująco:
Zrywu z. Ba.wełną (~o~ota) oraz :v1ól~niarza z znajdt;ją miejsca w siatce. W 17.ej minucie
godz. 16, 18. 20. w niedz. 14
1. Włókniarz
4
6
44: 20 LKS (medz1ela). Dma. 30 paźdz1ermka prze- 1 .
..
2. LKS
4
5
38 : i6 widziany jest kalPndarzykiPm rozgrywek mecz Cieślik główkuje, piłka mqa bramkarza, lecz
film dozwolonv dla młodzieży
3. Zryw
Z.AC:HĘTA 4
„Urwis Gawroche"
5
36 : z8 KKS-u ze Zrywem. Te oMatnie dwa spotkania obrońca wybija ją w ostatniej chwHi z
godz. 18.30, 20.30. w niedz. 16.30
4. Concordia
3
2
17 : 31 zapowiadają się interesująco i niewątpliwie linii bramkowej. Finowie przeprowadzają w
1
film dl" m' r n7ieżv dozwolonv.
5. Bawełna
3
9 : ;)!l wyjaśnią. sytuację obecnych mistrzo~tw.
dalszym ciągu jedynie sporadyczne wypady.
Jeden z nich przynosi w 32 min. pierwszy n!e
bezpieczny strzał prawoskrzydłowego Svahna
•
- Skromny z trudem piąstkuje piłkę na korner. Polacy są w dalszym ciągu stroną atakującą, lecz niecelne strzały napastników n'.e
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Niesłychane

awantury
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,,Włókniarz'' na czele
mistrzostw
w boksie
Wldk-1

Rekordowe

•
zwycięstwo

koszykarek Związku Radzieckiego

są groźne.

JEDYNA BRAMKA
W clrugim dniu tur· 1 Dla łodzianek najwięcej he 8 punkt6w zdo·
W zespole lódzkim źle były s.tosowane Ziniani<'.iu piłki ręcznej z u· była Zakrzewska, dalej Glażewska 3 oraz Bła-1 ny zawodniczek.
Po przerwie w drużynie polskiej następuje
dzia~em . zawodnikó:W żyńska, Paprotówna. i Gozdek po 2. Wojterów- . Dzi.siaj mili nasi. Go~cie opuścili Lódź uda- zmiana. Słabego Oprycha zastępuje Kohut.
ndzieck1ch odbyły Hę na 1.
J!J-C się do Wrocławia.
a miejsce Jandudy zajmuje Tarka. Przy chwidalsze dwa mecze. W
ś
1
d 1
siatkówce męskiej goś·
!owym ?opmgu publicznos.c1 Po ~cy są w a cie. pokona~i reprezen·
Się
sz.ym. Clągu ~troną atakuJącą, _Jednak strz~tat J') Łodzi w stosnnłowo napastnicy w dalszym ciągu
fatalrue
3 0 15 11 15 4
k~. : < .= . : : ~
dzięki startowi doskonałych lekkoatletek ZSRR
zawo?zą.
Kilka niegroźnych ~padów ataku
la.5). Zwycięzca za.~e
.
.
,
fińsk1ego kończy się ·przewazme na obronie
monstrował k~1·ę, pst ozłą.Rekordów świata nie bije się na zawołanie i
Dmg1 _dzień z~';'ołdow, lek~oatletycznydehb wh j polskiej lub strzałami obok bram.ki. W la-ej
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goóci. Łodzi~nie grali
Dwa nowe rekordv §wiatowe ui:tanowiłv: (Kuźniecow, Golowkin, Sanadze i Karnknłow) Jednak„ z oddam em strzału I ·me ~ orz.ys ~Ją
poniżej normalnego po- Andrejewa w pchuięciu kulą 14,46 i oczyw1ś- w cza$ie 40,2 sek.
sytuaCJ!. ~alsze _chaotyczne. at~KI . Pol~kow
ziomu.
~ie Dumbadze w rzucie dyskiem 49,32. DumhaPodczas zawodów sobotnich Łomow8ki za.a- przyn?szą im dopiero w. 30-eJ mmuc:i.e p.erwW koszyk6wce kobie dze miała już w ZSRR rzuty ponad 50 m., lecz takował rekord Polski w pchnięciu kulą, lecz szą i Jedyną bramkę dma. Z sytuaCJI wypracej Moskiewski Insty· nie mogły one być uznane za rekordowe z róż- I pr.óba uie udała się, gdyż ł,omowski uzyskał cowanej przez Kohuta bramkę strzela Cieśtut Lotniczy u~yskał nych prz.yczyn formalnych.
I tylko 15 m. 32 cm.
_
lik. Prawy łącznik Rytkonen dostaje Siię prze.
]l.foisijcwa
rekordowe zwycięstwo
b ·
k
· b d c sam na sam ze
123: J8 (52:85) w ~pot
I OJe~ na po1e arne I ę ą
.
.
kaniu z reprezenta cją Łodzi.
Skromnym strzela ostro z 12 metrow. Piłka
Drużyn!'. mie.iscowa była b. słaba, jedynie
ys1ęcy
idzie jednak obok bram.ki. Przewaga Polaków
u-.i.d poziom wybijały się Głażewska i Zakrzews
jest nadal bardzo duża, lecz mimo kilku
ka.
brało udział w Lodzi w Marszach Jesiennych
groźnych strzałów Cieślika wynik nie ulega
Zawodniczki radzieckie miały przez cały ezas
W dniu wczorajszym odbyły się w Łodzi ma- , i:połów, w tym 61 męskich i 39 żeńskich.
zmianie.
wy ra źną. 1uzewagi:, góruj ą c szybkością., kondy- sowe imprezy marszowe. Ogółem w Łodzi starW Sieradzu stanęło do walki 75 zespołów m~- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - r.ią i wzrostem. Doskonałe zgranie, i krycie o- towało 6610 mężczyzn i 1625 kobiet.
Drużyn skich i 43 żeńskie.
raz ~ zyhkA ori entacja pod ko~zem cechowały startowało męskich 611 i żef1skicb 323. Stos.unOrganizacja w 1',oclzi wzorowa.
:.:cspół gości.
ko~o ua,ilepiej wypadła młodzież ~zk ół powsz~ch
Xajl e psz~T czM na 10 klm uzyskali
Pu nkty dla I nsty tutu Lotniczego uzyskałv: nych oraz Służ ba Polsce. Prawie wszystkie ze· S. P. - 1 god z. 6 min. l 6 sek.
l\Ioisiejcwa 28, Meforlejewa 2, Ko złowa 27, Pi
monowa 21, Za.rsi.kowskaja 16, Burdina. 6, Jefi· społy uzyskały minima.
Na 5 klm. również S. P. - 32
mowa. 23.
W Zduńskiej Woli ogółem sta.rtovrało 100 ze·
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