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Depeszo tow. frem ero
do Klemento Gottwalda
WARSZAWA (PAP). - Premier C'y1·ankienic,"L skierował do
prem.jera r.lądu rep11hlilii CzcchoKlementa Gottwalda,
słown.ckiej,
następując-1 depeszę:

„Gratuluję serdecznie szczęśliwe
go rozwiązania ki-yzysu polityczne
go dla dobra demokracyj i pokoju.
żye7.ę powodzenia w pmcy i pomyślności bratnim na.rodom Cze-
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polsko-rumuńskiej o współpracy
16' z or a,~
na§tąpilo Ił/

kulturalnej

Rumunii dra nowiez oraz naczelnik wydziału po
łudniowo-wschodniego w MSZ, SoPonadto ze strony polskiej obec bierajski.
Ze strony rumuńskiej - minini byli: - minister Spraw Zagranicznych - Modzelewski, minister ster Spraw Zagranicznych ·- AnBezpiecze1l.stwa Publicznego Rad- na Pauker, minister Spraw Wekiewicz, podsekretarz stanu w wnętrznych - Georgescu, sekrePrezydium Rady Ministrów - Ber tarz generalny min. Spraw Zaman, wiceminister Kultury i Sztu- granicznych, minister - pełnomocny
centy Rzymowski, ze strony rn- ki - Kruczkowski, sekretarz ge- - Oitinowici, ambasador Rumunii
muńskiej - minister Informacji neralny ministerstwa Spraw Za- w Warszawie - Raiciu, dyrektor
Oetav Livezeanu i minister Sztuki granicznych - ambasador Wier- dep. politycznego, min. pełnomoebłowski, ambasador RP w Buka- ny Mezincesco i szef ceremoniału
- Jon Pas.
reszcie, dr Szymański, minister peł -- Tudor.
.
,
Tekst zawartej umowy publikuv~oczyst?śc odbyła Slę w ~bec-\nomocny - Olszewski, minister
nosc1 premiera rządu RP Jozefa pełnomocny Grosz, dyrektor Pro- jemy na str. 2.
Cyrankiewicza i premiera rządu tokólu Dyplomatycznego - Gubry I
lPuedtornweGjrozRae.publiki

.._

w Prezydiuffi Rady Ministrów
WARSZAWA (PAP). - Pre~'- wederze rządową delegację rumuń
dent Rzeczypospolitej przyjął w ską z premierem dr Petru Groza
dniu 27 bm. na audiencji w Bel- na czele.
Przy audiencji obecni byli minister Spraw Zagranicznych,
Zygmunt Modzelewski, a.mbasador
Rumunii w Warszawie p. Jon RaiRP w Bukaresz_
ciu
w Hondura§ie cie, idrambasador
Piotr Szymański.
J alt: donosi „N ew Chronicle",
WARSZAWA (PAP). W dniu
kr~żownik bry~yjs~i „Sheffield",
ktor:s z.najduJe się w dr~d.u: do 27 bm. o godz. 1 pp. w sali rycerstolicy , Houd1lt'a~u - .ąehzc, ma skiej Prezydium Rady Ministrów
na swym pokładzie oddział .mary- odbyła się uroczystość podpisania
nar;,v:..z:iopatr~onych w naJnowo- umowy o wspólpracy kulturalnej
Rzeczpospolitą Polską a
między
czcsrue3s?4 bron.
Działn krążo· ~.PąJgct.ow,!l...,. ludową Re_publiką Rumunii.
Ze strony polskiej umow~ :podne są do oddania strzałów, gdyby
za.szla potrzeba bombard'J~Vunia,pisali: minister Oświoty - Stanisław Skrzes:i.:ewski i minister Winurządzeń nadbrzeżnych.
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_ l\:IO, KWA (P .P). - Rzą{:l
dziecki \vręczył za pośrcdnict em
swych ambasadorów w Waszyngtonie, Londynie i Paryżu rządom
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
o
Brytanii i Francji noty, w których
zawiadamia o swej całkowitej solidarności z deklaracją praską.
Nota radziecka komunikuje o
notyfikacji rządowi ZSRR przez
NOWY JORK (PAP). w Radzie I 2) Bezpieczeństwo i ludność mogą rządy Polski, Czechosłowacji i JuBezpiecze11stwa wznowiono dysku- być zagwarantowane jedynie wów- gosławii deklaracji praskiej i
sję nad sporem między Holandią a czas, jeśli na danym terytorium nie stwierdza m. in. co następuje:
„W związku z pro3bą rządów
oboy,rią~ujt;! sian .wyj?tko~ oraz nie
repu~!iką Ir:d?nezxjską. • •
1
Polski i JugoCzechosłowacji
Sastro 7 znaJdUJe się armia ol~upi:cyJna.
f'.r-"dstaw1c1~l hcpub.ik1,
'
.
..
3) Obecne postępowanie władz hoam1dzo, oskarzył rząd holenderski
o rozmyślne nai-uszenie prawa sa- lenderskich jest niezgodne z ukła- j sławu, skierowaną do .rządu C~te
rech Moca:stw, okupuJących N1?m
mostanowienia ludności indonezyj- dcm z Renville.
4) Wszelkie odstępstwo od metod cy, by wzięły one pod uwagę ich
skiej w zachodniej Jawie i Maduplebiscytu wymaga uprzedniej zgo- deklarację, uchwaloną na konferen
rze.
cji ministrów Spraw ZagraniczZarzuty swoje delegat republiki dy obu stron.
Indon.ezyjsk1ej sformułował w na- D.elegat radziecki, Gromyko, po- nuch w Pradze - rząd radziecki
J
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u a w zawiadomił rządy Czechosłowacji,
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Polsk'1 1· Ju sł •··
Indonez:nska me Renv1lle.
1) Republika
e J?O.:-'Zle a
. . go S\~ll,
Dalszy ciąg dyskusji odroczono do
zgadza się na pomijanie przez Hosta~?w1sko, wyrazo~1e V: teJ ~eklalandię plebiscytu jako formy swo- dnia dzisiejszego.
racJI. Rząd radziecki uwaza, że
bcdncgo wyrażania poglądów
------

INDONEZJA OSKARZA
holenderskich agresorów

Dłl'AJ PREUIERZY
o nowym etapie polsko-rumuńskiego zbliżenia
PREl\'l.IER Cl'.RANIUEWICZ:
„Nasz rząd i naród polski z dużą
radością patrz3 na zacieśnlające się
wi~zy współpracy mi1:dzy narodem
polskim i narodem rumuńskim, czego widomym znakiem i dowodem
jest podpisany tutaj przed chwilą
pakt o współpracy kulturalnej między naszymi narodami.
11oprzcdnimi,
między
Przyjaźń
przedwrześniow-ymi rządami Rumunil i Polski miała formę i treść po•

kim krokiem na drodze, którą wspól
nic w przyszłości kroczyć będą oba
nasze narody, na d1·odze rozwoju
wzajemnych, sąsiedzkich, przyjaznych stosunków, na drodze wspólne
go utrwalenia i budowania bezpieczeństwa i pokoju".

PREl\'IIER DR GROZA:
„Droga, którą kroczymy, to droga ku lepszemu jutru, przyjaźni i
wszystścisłej współpracy między
fałszywą. kimi krajami miłującymi pokój,
reakcyjną,
lityczną złą,
Umowa, którą dzisiaj po.dpisano,
Forma została 1>oprzez przemiany ustrojowe dokonane w obu naszych kładzie podstawy wzajemnego pozna
krajach zmieniona. Została tre!lć, ży nia się obu kra.jów oraz narodów
wa treść przyjaźni obu narodów. polskiego i rumuńskiego.
Wzajemne poznanie się było doZadaniem nas:r.~'rn, zadanfom obu rzi\
dów jest teraz tę pi·zyjaźń poglę- tychczas uniemożliwione przez tych.
biać i realizować na wszystkich ocl- którzy te narody prowadzili. Koncep
cinkach. Wierzymy, że ten 1>ierwszy leja życia indywiduah1ego i zbiorodzisiaj dokonany krok będzie wstę- wego zmienlła się pod wpływem my
pem do dalszych kroków, zacieśnia- śll demokratycznej. Wyszliśmy z dona- tychezasowych ciemności a wiele
jących przyjaźń i współpracę
szych narodów dla dobra całego o- spraw wyjaśniono. Idea prawdziwej
bozu demokracji i pokoju, walczące- demokracji przyczyni się do zbllże
go o zabezpieczenie się przed pod- nia i poznania się wzajemnego. a po
stęp techniczny pomoże nam. Mamy
:i:egat->zam~ wojennymi.
Wierzę. że wizyta naszych gości, wszystkie możliwe środki do clyspo'"'izyta t>rzedstawicieli rządu Repu- zycji, musimy ich używać przy rebliki Rumunii jest ważnym i wiei- alizacji wzajemnego poznania się.
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powfarzam: „Ci, którzy
kochają się, ci którzy
nie znają - nienawidzą się".

Często
znają -

yta

wspomnianych nionyż Należy przy tym uznać konsultacji mo- podkreśla na zakończenie nota racarstw okupujących Niemcy z rzą dziecka - że Polska, Czechosło
dami innych Narodów Zjednoczo- wacja i Jugosławia należą do
nych w sprawach niemieckich (co państw szczególnie zainteresowaprzewidziane jest w deklaracji rzą nych w takim rozwiązaniu zagaddów ZSRR, Wii:ilkiej Brytanii, nienia niemieckiego które by najUS~ i Francji .z . piątego czerwca/ lepiej odpowiadało ' interesom po194<> roku) powrmen być uwzględ- koju i bezpieczeństwa narodów".
rządów
państw odnośnie

wmosek

Antyczeska deklaracja
i

odpowiedź

świadczenia:

się
się

ldz:lemy drogą wlelklcll ideałów
wzajemnego poznania się, zapewnienia pokoju, twórczej pracy i ścisłej
Ten ideał, który nam
·współpracy.
przewodzi w podpisaniu dzisiejszej
umowy, naklada na nas wielkie obowiązki, które musimy wykonać w
ramach umowy. Z tą myślą podpisaliśmy dzisicj!.z~ umowę, życząc tym
wszyst.ldm, którzy są ~owołani do
jej wylrnnanla - powodzenia w pra
cy".

/Flota fJSA
w Zatoce Perskiej
WASZYNGTON (PAP). Rzecznik marynarki amerykańskiej za_
że kilka jednostek
komunikował,
floty wojennej USA będzie wysła
nych do Zatoki Perskiej.
Jcdnol"tki te znajdaią się obecnie
w chii1skim porcie Tsing-Tao.

Praqi

LONDYN, (PAP). - Rządy Wiel- wanej dyktatury jednej z partii pod
Zjednoczonych płaszczykiem rządu Frontu Narodokiej Brytanii, Stanów
i Francji ogłosiły deklarację, w któ- wego.
d
·
ił
reJ wyraz· Y meza owolenie z przema najmniejszej wątpliwości,
biegu kryzysu rządowego w Czecho- - Nie
st\1 erdza CTK że sytuacja wesłowacji i zaatakowały nowy rząd
premiera Gottwalda, zaprzysiężony wnętrzna Czechosłowacji będzie się
przez prezydenta Republiki dr. Ed. w dalszym ciągu rozwijała zgodnie z
demokratycznymi, konstytucyjnymi i
warda Benesza.
zasadami.
PRAGA, - Czechosłowacka agen- parlamentarnymi
cja prasowa CTK upoważniona zosta - - - - - - - - - - - - - - la do ogłoszenia następującego o,,Trudno uwierzyć, że to co zagraniczne agencje prasowe i rozgłośnie
radiowe nazywają „wspólną deklaracją rządów Wielkiej :ęrytanii, Fran
cji i Stanów Zjednoczonych o kryzysie czechosłowackim" jest rzeczywiście oficjalnym oświadczeniem rządowym.
Wymienione rządy nie mają najmniejszej podstawy prawnej do mieszania się - nawet za pomocą krytycznvch komentarzy - do wewnętrz
nych spraw Czechosłowacji. Krytyczne stanowisko wymienionych rzą
dów jest tym bardziej zdumiewają
ce, że podkreślają one wciąż koniecz
przestrzegania demokratyczność
nych form w stosunkach międzynaro
dowych, których najistotniejszą zasadą jest zasada nie mieszania się w
~~~~~a~ewnętrzne jakiegokolwiek
wspomniaOświadczenie trzech
nych rządów jest tym bardziej bezpodstawne, że wysuwa zarzuty nie oparte na żadnych faktach.
Oświadczenie twierdzi, że: .,pewne
metody, wypróbowane już gdzie indziej, posłużyły do wywołania sztucz
nego. z góry uplanowanego kryzysu
w celu zniesienia instytucji parlamen
tarnych oraz ustanowienia zamasko-

ZnÓW barykady

na ulicach Marsylii
W rafinerii
PARY~ (SAP). cukru w Marsylii wybuchł w środę
strajk.
Tysiąc robotników broni dostę..
pu do zakładu. Strajkujący zbudowali barykady.
Wojsko i policja próbowały usunąć ich siłą. Doszło do starć z policją i wojskiem.
Wypadki w rafineriJ. poprzedzone zostały na początku tygodnia
dwudniowym strajkiem robotników w dokach.

w marcu

proces

Emmy Goering

LONDYN (Reuter). _ Do kon· _
ca marca będzie sporządzony akt
1skarżenia przeciwko Emmie Goering.
_ Sta~ie ona przed sądem d':lnazy_
f1kacyJnym za należenie do partii
hitlerowskiej.
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KURIER POPULARNY
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NA
WIELKI DZIEŃ
nowego rzqdu
.zaprzysiężenie
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KRYZYS Poll'yczłły SKON

Czechosłowacji

CZO NY

przyj~ę

~tego, że j.~śli

ad::iinistrowane. <?hcccie poprowanie
spr,a\vy
PanslneJ propozycJl, kryzys będzie dzic sprawy panstwowe w nowy
się jeszcze bardziej pogłębiał i mo- sposób i zastosow:.1ć nową formę
takie rozbicie uemokracji. życzę Wam, N'<:Jrodoże nawet wywołać
w narodzie, które zakończy się po- wi i Państwu, h.y nowa ta droga
P~AGA (PAP). - Wczoraj w kowania za okazane nam zaufanie. toczyć się będą po torach ściśle wszechnym chaosem.
okazała się szczi:śliwa dla wszy~od.zinach poraru;ych prezydent Obecnie jest rzeczą całkowicie ja- demokratycznych, konstytucyjnych
Państwo musi być kierowane i stk.ich".
enesz w obeci;ości premiera Got~ sną, iż próba rozbicia rządu Fron.- i parlamentarnych. Rząd stanie
walda zaprzysiągł, na Hradt:z~mc tu Narodowego była świadomym i wkrótce przed. Zgromadzeniem Na
11 nowych członkow zreorgalllZO- awanturniczym aktem, zmierzają- rodowym, które - w co nie wąt
wanego rzą~u. czechosłowacki~go. cym do po~ważenia fundamentów pię - również zatwierdzi nowy
\
rzad i je„o program.
Pr~dstawiaJąc prezydentowi no- naszego panstwa.
f , ·
ł
•
Na próbę tę naród nasz zareaao \ ~. · "'
wonuanowanych członków gabineł
.uozemy prze.o z ca ą u nosClą
,°" .
.
.
.
G tt ald ś . d
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• o d rzucie
.
. ,.zaiste JCdnoscią
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. . alą . oburzefil;a ;• ~ontamcznym podstaw, wypowiadane zagranicą,
i '
Panie p
BERLIN (PAP). Władze brytyjskie Ima, chyba że zaistniało by niebezre~denc ~· ~roszę ~1 zą?8m~m .usumę~1a .z rządu sabo- opinie 0 zagrożeniu wolności i par.
"
podzwohć w teJ. podniosłeJ chWlh, tazystow l reakcJorustów, oraz za- lamentaryzmu Nie bedziemy ~rać podały oficjainie do wiadomości, że pieczeństwo ucieczki przed sprawieczłonkowie organizacji hitlerowskich dliwością"
.
k • „ . k ~ st t
g Y przedstawiłem Panu nowych pewnienia dalszego pokojowego 1 k „ d
członków gabinetu, złożyć podzię- rozwoju naszemu systemowi de- ,e :cJi t e~o -~~~Jl 1 0: Y .u~y~n~:1 lnternowalli w cr;ozach w brytyj-1 Według ·opublikowanego komunisitiej strefie okupRcyjnel Niemiec k;:itu, w ną.ibliiszym c11asi0 Pl';tewi.,,
sci u Myc • . orzykoópowie zia
mokracji ludowej
onac1uum, t rzy frymar- maJą byc z•nrilnieni na słowo hono- duje się zwolnienie 6.145 hltlere,'ll'są za
:
. Jest Pańską. w1~lką zasługą, Pa- czyli naszym bytem państwowym ru, chyba że brytyjscy urzędnicy ców.
rue Prezydencie, ze usłuchał Pan z Niemcami hitlerowskimi, oraz w bezpiccz.~ń~~.·.va będą uważali zwol- Komunikat zapowiada przeprowadzenie „starannego śledztwa" w kauznał słusz... sposób całkowicie niedemokra.tycz.. nienle takle za niewskazane.
głosu naszego ludu,
• M
osley'owi no~ j~go oburz~~· sprawiedli- ny i bezprawny podarli na strzępy Komunikat stwierdza, że „nie ma żdy~ poszczeg?lnrm wypadk':1 i oprzeClW
Komitet wość ,Jego ~a.u 1 przyczynll aie traktaty 0 sojuszu i przyjaźni z prawnych ani moralnych podstaw bowiąz~k stawienia się zwolnionych
LONDYN (PAP) _
do dalszego przetrzymywania tych „w razie potrzeby" przed sądem.
do łagodnego rozwiązania kryzysu Czechosłowacją"
Wykonawczy z...n„zicu za d
hitlerowców w obozach odosobniew'
l d
l
odni
wo owe··-t
W odpowiedzi prezydent Benesz
e z wo ą n~szego u u. .
go robotników przemysłu elektro- zg
„
„
c'
technicznego skierował na ręce ten 5 1>?3Ób ula~ Pan znaczrue oświadczył;
„Pan.ie Premier7.e! Pa.nowie!
brytyjskiego ministra Spraw We- przyśpieszenie ble~ wyda~ń!
wnętrznrch pi.s~o, Y'1 którym do- kt6re toczyły m~ 1 w przyszłosc1 Przyjąłem rezygnację ministrów,
którzy podali się do dymisji i podmaga się rozw1ązama partii 'Mo·
t · ,,
·
BERLIN 27 2 (PAP) w trak USA'
pisałem Wasze nominacje. Słusz....
sley'a oraz podobnych organizacjL
w razie s wieruzema udzia.,.
·
·
•
·
'ł p ·
t ·
p
~ d ł t h ·
Związek t
rue . an S :w:erdzi '· anie Premie-' cie procesu niemieckie"'O dentvstv łu W nielet?"aln"ID ha11dlu.
•1ą
~n. za7ą a n.a yc ffilaJ
~
u ••• rze, ze decyzJa ta me była dla mnie dra Raabe który zam~ do ł "k J
stow~go. wmesiema do parlamentu
PARY~ (PAP). - Jak donosi łatwa.. ~o długich i pow~żnych prala wojsk amerykańs~ic:,aCla;=
.
odnosncJ us~a'Wy. .
InterwencJ~ K~mi~e~u ~lU!t~piła prasa nankińska - rozstrzelano rozwaz.aru.ach. dosr..e.dł.em Jednak comba. wyszło na jaw, że żołnierze
olic'i wo 'skowe ·
~o, wn1?sku, ze po~ene~ przy- amerykańskie·
po ot!;Z~~lU wielkieJ ilose1 re- gen. We-Li.
A1Jr!Ulfah ł Palestyna
z?lucł~ 1 li~tow od lokaln~ch oll!a- Gener~ł ~en został ska~y na łąc Panską propozycJ.ę. Wie Pan, uczestniczyli ~ duży~h t~ansak~
y
N
mr.ac3i m:uizkowycb, zaruepokoJO- karę śmierci przez sąd woJenny za Jak długo dyskutowaliśmy nad tą cJ'ach na czarnym rynku
ork Herald Tribune"
" ew
:
.• .
,
nych akcJą elementów faszystow-1 samowolne opuszczenie pozycji o- kwestią i szukaliśmy dróg jej roz~osrednika:n1 w. ty~h mteresach donosi, że v;redłu3' krążących w kowiazania. Zdałem sobie jednak
bronnej w okolicy Mukdenu.
skich Wielkiej Brytanii.
byli wartowmcy nienueccy, pozo- łach ONZ pogłosek, sprawa przy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - stający na służbie amerykańskiej, szłości Palestyny stała się 0rzeda nielegalne transakcje odbywały miotem intryg dyplomatycZ1iych.
Zdaniem dziennika chodzi o umo
się również w koszarach tych warkrólowi Transjoraauii,
żliwienie
townik.ów.
Zamordowanie kaprala Claycom- Abdulhhowi, zajęcia bez walki
ba nastąpiło także w wyniku za- części .Palestyny przyznanej Atatargu, jaki powstał między nim, aj b?m pr;cz Generalne Zgromadzeoskarżonym dentystą, z p::iwodu 01e ONZ.
zapew- cr.arnogiełdziarskich
Głfrwna trudność w urzeczywirozrachunPRAGĄ (PAP). Pziennik „Svobo- tii na jej dawną drogę socjalizmu i tH Narodowo-Socjalistycznej
ni a jednocześnie rząd Frontu Naro- ków.
st11ieniu tego projel;:tu polega rze.
dne Słowo'' zamieścił na pierwsżej demOkfacji.
p+ezy- dowego pod przewodnictwem KleWyrażając pądziękowanie
stronicy odezwę Komitetu Wykona:w
Amerykańskie władze wojsk°'ve komo na tym, z;: Al!•IuEah domaczego Partii Narodowo-Socjalistycz- ~eqtowi Beneszowi za wyprowadze- mensa Gottwalda o swym całkowi zagroziły swoim żołnierzom, że hę ga się równocześnie
przyjęcia
poparciu.
tym
nej do wszystkich cz.łonków partii, nie kraju z ciężkiego kryzysu poliONZ.
do
Trnnsjordanii
do
odsyłały
natychmiast
ich
dą
przez 35 czołowych jej tycznego, Komitet Wykonawczy Par
podpisaną
działaczy, m. in. przewodniczącego
Zgromadzenia Narodowego Józe!a
Davida i dwóch nowych ministrówdr Slechty i dr Neumana.
Odezwa stwierdza, iż kierownictwo parti'l od dłuższego już cz.a.su co
raz bardziej odbiegało od programu
soejalistycznego i prowadziło politykę sprzeczną z ideałami republiki
h) Przekazywać sobie nawzajem nie praktyk zawodowych, o!:>oz6w,
terytorium księgarń, archiwów i biludowo-demokratycznej. w ten spoArtykuł
bliotek drugiej Umawiającej się projekl.y reform, mających na celu kursów wakacyjnych i ·wycieczek.
sób przywódcy partii oderwali się
ulepszenie stanu szkolnictwa i uObic WysokiP. Umawiające się Strony.
od członków, którzy w większości
d) Zapewnić uczonym obu krajów sprawnienie organizacji życia kultuArtykuł
postanawiają:
Strony
prostych
spośród
slę
rekrutują
swej
ralnego kraju.
a) Popierać założenie ośrodka kul- możność badań naukowych.
ludzi pracy. Rezygnacja przedstawiwymianę
dokonywać
i
Ułatwiać
i)
w życie J,>ostano
wprowadzenia
Dla
e) Popierać wymianę uczonych,
cieli partii w rządzie wywołała po- tury polskiej w Rumunii, i ośrodka
archlwal· wiei'1 niniejszej umowy o współpra·
materiałów muzealnych,
studentów,
i
pedagogów
techników,
kryzys polityczny, który kultury rumuńskiej w Polsce.
ważny
nych, podręczników szkolnych i ma- cy kulturalnej zostanie utworzona w
b) Popierać organizowanie katedr ułatwiać badania i studia, przyzna~
mógł mie6 nieobliczalne następst\l\l'a.
teriałów dydaktycznych.
najlcrótszym czasie ltomtsja mieszawać na zasadzie wzajemności stypenTego rodzaju polityka - stwierdza l lektoratów języka 1 kultury pol- dia naukowcom I studentom.
na zlożona z 10-ciu czlonk6w. Komidalej odezwa - pozbawiła przywód sklej w Rumunii i języka i kultury
sja ta s~dadać się będzie z dwóch sek
f) Popierać wzajemną wspólpracę
Artykuł
ców partii prawa Qo dalszego kie- rumuńskiej w Polsce, jak również
cji, jednej z siedzibą w Warszawie,
wprowadzać do programu ńalll cza- instytucji naukowych i kulturalnych
rownictwa.
Obie Wysokie Umawiające się Stro drugiej z siedzibą w Bukareszcie.
W tym stanie rzeczy - głosi o- nia szkół wyższych i średnich zagad- obu krajów.
Lista delegatów obu sekcji prżedłożo
g) Zawrzeć porozumienie regulują ny zobowiązują się:
dezwa - Komitet Wykonawczy pod nienia z zakresu historii, geografii,
na będzie do aprobaty Obu Wysokim
Popierać akcję przekładów.war
a)
obu
ustawodawstwem
z
zgodnie
ce
gospodarżycia
i
ustroju
literatury,
odpowiedzialności
się ciężkiej
jął
Umawiającyr,1 się Stronom. Ilość denaui
literackich
dzieł
tościowych
związa
prawne
zagadnienia
krajów,
zreorganizowania partii dopóki naj- czego drugiej Umawiającej się Strosekjęzyk l"Ulllw1ski legatów będzie równa w obu
na
polskich
kowych
wszelkieszkołach
w
studiami
ze
ne
bliższy kongres nie dokona wyboru ny, oraz popierać znajomość języka
cjach.
rów
jak
polski
język
na
rumuńskich
i
świadectw
uznawanie
oraz
typu.
go
nowych organów w drodze demokra polskiego w Rumunii i rumuńskiego
szkolnych, stopni naukowych i dy- nież ułatwiać wzajemne rozpowszech
tycznej. Autorzy odezwy podkreśla- w Polsce.
Artykuł
nienie książek, periodyków oraz prac) Ułatwiać zakładanie na swoim plomów.
ją, iż dążyć będą do zawrócenia par
sy codziennej.
Posiedzenia komisji mieszanej od·
b) Popierać organizowanie koncer- bywać się będą na przemian w Wartów oraz imprez kulturalnych wszel- szawie i w Bukareszcie, nie rzadziej
kiego rodzaju drugiej Umawiającej niż raz na rok. Pierwsze posiedzenie
odbędzie się w Warszawie nie póź
się Strony.
c) Ułatwiać wymianę artystów i niej niż w trzy miesiące po wymiani~
dokumentów ratyfikacyjnych.
zespołów teatralnych.
d) Ułatwiać dzialalność agencji pra
Artykuł
sowej i korespondencji prasowych
mieszana opracuje ogólny
Komisja
BERLIN (PAP)· - Ogłoszony pełniły swoje zadania i ulegają J stanowiska policyjne, sądowe i na obu krajó~. na zasadzie wzajemnoś- plan realizacji niniejszej umowy
.ci obu kra3ow.
. k k' · .
.
.
e) zacieśniać współpracę w dzie- orflz roczny program prac w ramach
iero.wmcze w aparas~auowi~ ~
.
.
z0 s t a ł ro zk az d owÓd cy o k upacyJ- rozWlązaruu.
ogólnego planu.
dzinic radia i filmu.
2) Dalsze dochodzerua przeciw- cie adm1mstracyJnym.
nych wojsk radzieckich w Niem4) Przepisy wykonawcze do rozczech, marszałka Sokołowskiego o ko zbrodniarzom wojennym i hiArtykuł
zakoi1czeniu działalności komisji tlerowcom będą prowadzone nadal kazu będą wydane przez radzieArtykuł
Niniejsza umowa zawar"a jest na
denazyfikacyjnych w strefie ra- przez niemiecką policję kryminał- cką administrację wojskową.
Obie Wysokie Umawiające siQ Stro lat 5. Jeżeli żadna z Wysokich UmaBERLIN (PAP). - Omawiając
ną i będą podlegały kompetencji
dzieckiej.
wiających się Stron nie wypowie urozkaz mars.załka Sokołowskiego o nya)postanawiają:
sądów niemieckich.
Ulatwiać i popierać współpracę
3) B. członkowie partii hitlerow zakoiiczeniu działalności komisji organizacji i związków sportowych mowy na 6 miesięcy przed wygaśnię
Rozk~z s~wierdza, że komisj,e
terminu jej ważności, będzie
denazyfikac~Jne po~ołane w mysl skiej, którzy zostali usunięci ze denazyfikacyjnych w strefie ra- obu krajów, organizowanie imprez ciem
óna uważana za przedłużoną na dal„Taegliche sportowych oraz wymianę zespołów szych
dziennik
u~h!'ały SoJ:-iszniczeJ Ra~y Kon- swych stanowisk w urzędach pu- dzieckiej,
lat 5 itd. każdorazowo do okre
ti~h ~Y_pełmł~ swe zada~ie ~ ra- blicznych, ale nie zostali pozbawie- Rundschau" podkreśla, że z:'lprze- sportowych.
su 5-ciu lat.
b) Ułatwiać i popierać na terenie
ni praw wyborczych - będą mo- stanie działalności komisji stało
dzieckieJ strefie ckupacy JDeJ.
Umowa niniejsza będzie ratyfiko·
obu krajów współpracę między związ
następujące gli przez uczciwą i lojalną pracę się możliwe tylko dzięki gruntow- kami zawodowymi, organizacjami wana w jak najkrótszym terminie.
Rozkaz zawiera
na zezwolenie powrotu nemu oczyszczeniu aparatu admi- młodzieżowymi, towarzystwami przy Wymiana dokumentów ratyfikacyjzasłużyć
punkty:
1) Działalność komisji denazy- do poprzedniej działalności w urzę- nistracyjnego w strefie radzie- jaźni, instytucjami szerzenia kultu- 11ych nastąpi w Bukareszcie.
ckiej. jak również przemysłu z ry ludowej oraz innymi organizacjafikacyjnych na całym terenie stre- dach.
Umowa wejdzie w życic z dniem
B. członkowie partii hitlerow- elementów hitlerowskich i milita- mi.
wymiany dokumentów ratyfikacyjfy radzieckiej zostaje zakończona
c) Ułatwiać i popierać organizowa- nych.
z dniem 10 marca. Komisje, wy- skiej nie będą mogli powrócić na rystycznych.
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Terror szaleie eWłoszech

No

włosnei

R6źne bywają

posesji

na świecie typy
i charaktery ludzkie. Obok twardyich, niezłomnych szermierzy
myśli i programów politycznych,
(l&orespondencja UJlasnaJ
bywają i tacy działacze, którzy
.
Rzym - luty
związków zawodowych siedzą w włoskiej chadecji w jej walce przed nie socjalisty hispańskiego, Alva- wykorzystując odpowiednią koPrzeciętny Włoch stosuje przede więzieniu.
Podobne aresztowania wyborczej.
ra Lopeza.
'unJcturę, usadowiwszy się na
wszystkim psychologiczne kryteria włoskich związkowców odbyły się
Oprócz tej bezpośredniej i brupoczesnym tnJeJscu, myślą wyoceny politycznej. Wydaje mu się, w drugiej połowie stycznia br. w talnej przemocy policyjnej włoski
Demokracjo
ącznie 0 sobie. Przyswajają soże decydujący wpływ na sytuację Cremonie i we Florencji.
rząd chadecki stosuje jeszcze int
dolarach
ie tego rodzaju kategorię rozuP?~tyc~ą. kraju ~ierają cz:yn- Nie są to zresztą fakty odosob- ne metody. Przy_ pomocy ~pecjalnie
opar 0 00
mowania. źe każde swoje postę~ takie Jak opo~umzm, pr~eb1eg nione. Związkowców aresztuje się układanyc~
wiadomoŚCJ. prasoYDANO zarządzenie o dokład- powanie mierzą w pierwszym
ło~c, WYra_chowame, gra na_rmętno: we Włoszech stale, a innych wzywa wych! zamieszczanych w organach
nym spisie ludn-0ści poszczegól
ŚCI. Przeciętny Włoch woli raczeJ się na policję i grozi się WYmyślny prawicowych, przy pomocy spe- nych okręgów policyjnych ze szcze rzędzie własnym, OSOBISTYM
badać ko~e~e przyczyny polity- mi, średniowiecznymi torturami, cłalnie ~on~truow.anych komunik~- gół~wym podaniem rozkładu mie~z- interesem. Wszystko inne, sprawy
c~ego.. dzi.ała~ ~o~retn~ch o- jeśli nie zaprzestaną swej działał- to~ ~olicyJn~ch i rządowych .~1- ~ama, ~?~~d wychodzą okn'.1, ile publicme, kwestia zasad czy pro
sob, !11Z dos~lnw~c Slę i:igolnych ności. w ostatnich tygodniach po- ~uJe się ustalić we Włoszech opnn~, Jest w~JSC itp. . P;asa prawi~owa gramu, pozostaje tylko szyldem,
pr_ądow SOCJOlo~cznych i ekon?- Iicja włoska udowodniła zresztą, że ze lewica włosk~ " przyg?towu~ stara się "?3zt;~ spos?bam1 ~- rzy pomocy kt6rego przeprowarmcznych, formuJących w sposob 0(7roźby te są nie tylko groźbami.
„krwawą rewolucJę . Co kilka dni wołać wrazerue, ze z wmy lewicy dza się własne interesy.
nieuni\miony sytuację polityczną w
podaje się komunikaty donoszące, Włochy są na wulkanie.
Nie pisalibyśmy na pewno 0
państwie.
Mobilizacjo policji
że policja wykryła na terenie ca- Tymczasem mimo terrorn policyj anu Mikolajczyku, gdyby nie
Ten sposób myślenia ogromnie
,
łych Włoch takie a takie składy a- nego, nieustanna utrata wpływów
h ak
utrudnia przeciętnemu Włochowi
O K L AD N IE przemy~~ana municji, a wśród spisu zarekwL włoskiej reakcji postępuje na- drobny fraśment, c ar teryzuorientację w stosunkach polityczprzez rząd .de GasP!lri ego rowanej broni figurują nawet... przód. Nic też nie może pomóc wło ~ący dokładnie jego -r:iental~ć
nych jego własnego kraju i to jest I!rze.dwyborcza :JrcJa. gwałtow po- działa. Wydano jednocześnie pole- skim chadekom i reakcji wybitny 1 SfX!56b postę~wama. K_zedy
właśnie przyczyną, dla której traf- licyJnych roz~oc~ęła si~ od bezJ?raw cenie natychmiastowego specjalne- udział w akcji przedwyborczej am- · rzy]eChal do kra}U, starał 51? do
nie. oceniając złą wolę rządu de Ga- ne~o prze?filżema słuzby W~Jsko- go meldowania wszystkich cudzo- basadora St. Zjednoczonych,_ Dun- kola swojej osoby skupić zazntesperi'ego, Włosi nie przeprowadza- ~eJ roczmka ~925 .. Wzbu?zilo to ziemców, przy czym w razie nieza- na, który objeżdża miasta włoskie resowalJJie wszystkich. Chciał ują naogół w czasie swych prywat- zywe protesty i m_a.ni;festacJe "!' ca- meldowania, gospodarzom goszczą i wygłasza bełkotliwe przemówie- hodzić niemal jako szermierz
nych dyskusji politycznych, właś- łych Włosz.e~h. ~ic Jednak; :ne po- cym u siebie cudzoziemca grożą ka- nia, usiłując wytłumaczyć Wło- czystości i niezaleimości. Sztuczciwych analogii z okresem faszy- mogło: polic~a biła P,ałka:m 1 strze- ry więzienia. Rząd wydał specjalny chom na czym polega demokracja, nym swoim autorytetem w zależ
stowskim i z jeao
metodami poli- lała do manifestantow, liczba are- komunikat o niebezpieczeństwie oparta na dolarach i bagnetach
, · od
ł
0
•
sztowań wzrosł
,
, .
.
.„
noscz
sy t uac11·· przek onywa,
tycznł"rm. Tymczasem w obecnym
. . a. , .
„obcych
agentow" . na terenie amerykanskich zołnierzy.
gani! chwalił lub straszył swoich
okresie przedwyborczym analogie
Włoskie siły pohcyJne zostały Włoch: szło konkretnie o wydale- 1
J. A.
'k,
M.al
te, odsłaniające w sposób dobitny zwiększone czterokrotnie. Rozposp pracoww ow.
, 1 • zawsze
coraz szybszą ewolucję włoskiej częło się rekrutowanie nowych ona !lstach moc frazesow z de:naeha.deeji ku faszyzmowi. nasuwają chotników w trzech specj_alnie na
gogzcznych haseł. ~aza.1. ludzwm,
siię z ogromną siłą.
ten cel przeznaczonych osrodkach
którzy mu zaufali, wierzyć w
rekrutacyjnych.
kł
swoje zdolności i rzekome konekOk!1zało ~~ę przytem, ~?gromKońcowe
sje. Walczył z każdym, kto próną większosc tych ochotnikow stabował przeciwstawić się jego aALA demok:atyczna prasa nowią członkowie t. zw. republikańW tej chwili dobiega końca pra- teresują się domami, ponieważ nie wantum.iczej polityce negującej
włoska domosła, że pewnej skich wojsk Mussoliniego
zna- ca nad sformułowaniem projektu mają funduszów na remonty.
'
·
nocy uzbrojeni policjanci dokonali nych z bestialstw, popełnio~ych w ustawy, dotyczącej spraw czynszu.
Uregulowanie zagadnienia ko- i:vszyst~o .00 twór~e, cob.wbrew
masowych :ew~ji i aresztowań ostatnim okresie panowania faszy- Sprawa ta jest dla nas ważna ze morn.ego rozwiąże m. in. problem Je~ c ęcz?111 ~ano zrob~~·
członkow związkow zawodowych w zmu we Włoszech. Ci będą z pew- względu na dekapitalizację domów. mieszkaniowy na Ziemiach Odzyogo rue po r 1 zgnę re 1 • u:
wielu miejscowościach sycylijskiej nością najwierniejszymi sługami Właściciele nieruchomości nie in- skanych. Na Ziemiach tych w wie- unąć od głosu, z tego szydzzl 1
prowincji Caltanisetta. Nikomu .z
lu miejscowościach można już bo- aigrywal się. Udawał zawsze ta
licznych aresztowanych nie pokazawiem zauważyć pozorny głód miesz 'emniczego apostoła, który myśli
no, pomimo wyraźnych żądań, na•~rOJ-U
kaniowy, który wynika z tego, że - czyni za wszystkich. z przeciw·
kazu aresztowania.
._..,.
11'8
pewna część mieszkańców, którzy ikami swymi we własnym obo7
Przyczyną nocn~ch rewizji i ~apierwsi przybyli na tereny Ziem ie rozprawiał się bezwzględnie.
s?wych aresztowan by_ło rozbroJ~TABLICA PAMIĄTKOWA
został już wykończony całkowkie i Odzyskanych, blokuje nadmierną Zastraszonym zwolennikom kanie przez grupę chłopow w czasie
W ELEKTROWNI
oddany do użytku, mieścić Się w powierzchnię mieszkalną, ponieważ
.
,
strajku powszechnego w CaltaniWARSZAWSKIEJ
nim będzie kti!Jka poważnych insty- komorne za lokal kilkupokojowy rzal natomiast , .w1erzyc . balwosetta kilku żandarmów włoskich
Elektrownia W&szawska do WTZe tucjl, rozwiązując częściowo proh- wynosi często tyle, ile paczka pa- chwalczo w swo1 spryt 1 sztukę
którzy chceli strzelać do strajkują~ śniia 19_45_ r-. ~orzystał~ z_ pomocy lem pomieszo:eti dla instytuc\!i. w pięrosów. Nie żal jest tedy, jeśli 1nwirowaini?. Po instrukcje i rozcych. Sierżant, który wydał rozkaz grupy mzym~:o~ radzieckich, kt?- Siedlca('.h
dwa czy trzy pokoje stoją puste i kazy do wiadomych, obcych czyn
strzelania, otrzymał awans, nato- ~ przyczy~i S'l_ę ~o odbudO<Warna
bezużyteczne.
nik6w, chodził sam z zachowa. t
ł nk
.
l" k' h jeJ urządzen. NaJw1ększy turl;>ozesBRAK DENTYSTOW
ni
lk' h , dkó
.
m1as
cz o O'A-J.e
sycy iJS ic pÓł Eleh'i.rown! po ucieczce Niemd>w
. Unormowanie tej sprawy pozwoem wsze ze
sro
w ostroz·
przedstawiał tragiczny widok poNA DOLNYM SLĄSKU
li również na dalsze wciągnięcie i- ości.
- - - - - - - - - - - - - - łamanaych i pogietych szx:zątk.ów. Na terenie Dolnego Sląska daje nicjatywy prywatnej do budowniWreszcie uciekl. Rozczarował
Qd września 1945 r. Elektrownia się dotkliwie odczuwać brak den- ctwa mieszkaniowego.
przyjaciół i tych nielicznych zwo
le
była odbudowywana własnymi si- tystów, zwłaszcza w małycll miejlermików, którzy dali się wziąć
łami pracowników_ Zasługi linżynie- scowościach.
Dotychczas osiedliło
składa się życie
rów radzieckich . Z10Stały UCZJCZOne się Da Dolnym Sląsku llB lekarzy
na lep je/JO demaAogii i frazes6w.
prz~ .Wlllm"?wairue ~ gma~ Elek- dentystów, z tego w samym WrocPowiększyl szeregi zbiegów z wie
trzeba pom·~1e6 1. 0 cZ'a!l'flliJ• ""P- trowru tabhcy ~ątkoweJ, któ~ lawiu So-ciu. w kilku 'OOWiatach
lu krajów, w których odsunięto
'"""
została w tych dmacll uroczyście jaik Grogów, Oława i inne nie
. ma
UJ PlotrkoUJ•·e od w1a azy dotycrn
·'--..;zasowe kl.ki
d:zici "
." „~"' i. odsłonieta.
z •
c · W trosce 1 .............,.~~·
an1 jednego dentysty. Każdy lek>arz
W dniu 29.Il.48 r. o godz. 10 rano Dla każdego było jasne, dlaczego
zawsze Ci pomoże ,,_.„żec2'Jka
WOJEWODZTWO KALISKIE
dentysta, osiedlający się w woje- w Piotrkowie w lokalu PPS Stalina uciekł Mikołajczyk z Polski, kt6
"""""'!
, dztWi
6'7, odbędzie się In doroczna Konfed .
Niebawem
ma
być
reaktywowane
wo
·e wrocławsJtin;. .otrzym1:1J~ rencja Delegałów Miejskich s nastę- rą pra~ął rzą z1ć po dyktator~
wkładkowa Banku Gospodarstwa
5
województwo .k.aliskie, co zostało o.~oo zł. be=w:rotneJ zapomogi 1 pującym porządkiem dziennym:
sku. Nie bylo natomiast wiado·
,S p6ldzielczego.
Oddz.ial Woje- uwzględnicl!lle w nowym projekcie moze naby~ na dogodnych ~~1. Zagajenie,
mo, że jednak w pierwszym rzęprzyszłego podziału administracyj- kach z remainentó"':' po n~1eckich
.
2. Wybór Prezydiom Konferenc:ji, ~zie i na naczelnym mrejscu pow6dzki BGS w Lodz>i, Al. Koś- ne~ państwa polskiego. Wojewódz całk.owdite U%'Zadzeme gabmetu.
two lmliskie obeimie 12 oow:ialtów
3. Powitania,
stawi i w tym wypadku swój
ciusztlci 47" ara.z 15 oddzialów
4. Referat przedstawiciela w. K. WŁASNY, OSOBISTY INTE,.,
P.P.S„
i agentur BGS w województwie.
RES. Swoją działalność na dru·
ODBUDOWA SIEDLEC
- Jeden z największych gmachów
5. Wyborr.
giej pólkuli rozpoczął od pisania
Wkłady
przyjmują
r6w111ież ™>WQCZesnych w Siedlcach
został
a) Komisji Matki,
artykułów, kt6re sprzedawal naj.
powieść dla młodzieży
wsz_„.....1r:e ~A-łchzU.elJne oszc-AlllO- podczas ciz:lałań W<Jjennych zrujnob) Komisji Wnioskowej,
iększemu konoernowi prasowęJadwiga Korczakowska, autorka
,;:,~
"'.PV"~
~
wany w 90%. Jeszcze w r. ub. rOtL
c) Komisji Manclatowej.
mu Hearsta, za ciężkie dolary.
ściowo - pożyczkowe.
poczęta została jego odbudowa ko- cieszących się wyjątkową poczytno6. Sprawozdania:
Widać, że dobrą wybrał dla
- - - - - - - - - - - - - - sztem 4,5 mit. 7.ił. Obecnie gmac:A ścią i nagrodzonych książek dla dziea) organizacyjne,
iebie dro&ę. Bo o to jak podaje
ci jak np. „Chiński Dwór" i „Dzieci
b) polityczne,
amerykańska,
kt6ra na
Podwórka", wydanych przez Spółdz.
c) Kom. Rewizyjnej.
nie jest zainteresowana w
Wydawn. „Wiedza", otrzymała na'7. Dyskusja nad sprawozdaniami, kompromitowaniu zbiegłego rzecz
grodę na urządzonym ostatnio przez
8. Wybory:
rtika swoich własnych inf:eresów,
„Naszą
Księgarnię"
konkursie
na
po-1
ł@ totąd
~~
~~:Rewizyjnej.
Mikołajczyk,
wieść dla młodzieży za utwór p. t.
podobnie jak
Przestępcy wojenni winni zabójstw i jeńcami wojennymi, karani są na
9. Wnioski.
ws.ryscy inni „UCHODŹCY" z
l znęcania się nad ludnością cywilną podstawie dekretu z dnia 31 sierpnia „Pałac pod gruszą".
krajów demokratycznych, uloko-.
1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko - hitlerowskich zbrodniarzy.
wal swe kapitały, uzyskane z arś.
Według danych wydziału statytykulów pisanych dla prasy Haer
stycznego Min. Sprawiedliwości od
ta, W NIERUCHOMOŚCI, kt6
października 1944 roku do 1 stycznia
re
nabyl na terenie W aszyngto~
1948
r.
sądy
polskie
skazały
na
zasa
wracają z Niemiec
PROFESOR SZKOLY GL6WNEJ HANDLOWEJ
wymienionego dekretu 9463
nu. Więc dzisiaj w parę zaledwie
Niedawno przybył do Poznania dzie
w WARSZAWIE,
przestępców,
ujętych w kraju
lub
tygodni po ucieczce, Mikołaj
transport 24 dzieci polskich, wy- ekstrado·.::·:rnych z zagranicy.
zamordowany
przez
Niemców w październiku 1944 roku.
-;zyk jest już właścicielem włas...
wiezionych podczas okupacji do
Na karę śmierci skazano 1055
Ekshumacja o~ przewiezienie zwłok z Podkowy Lei§nej
nej realności w Waszyngtonie.
Niemiec. Wszystkie dzieci uskarża osób, na karę wi~ienia dożywotnie
Głównej do koścloła na Powązkach nastąpi dnia ł ID8l1"0a br„
ją się na złe traktowanie i nadmiar go lub po·.i;•yLPj JO lat 981 osób, zaś
jak wiadomo, nie są takie obieko godzinie 10 rano.
ciężkiej pracy, jakiej od nich do- na karę więzienia do 10 ll't '7427
w Ameryce zbyt tanie. Płaci
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Wa.nzawde w koosób.
magali się Niemcy.
się za nie grubym złotem. Tylko,
ściele na Powązkach. dnia 5 marea 1948 r., o godzinie 10 ra Z ogólnej liczby wyroków skazuj"
Opiekę nad dziećmi repatriowany
no, po którym nastąpi wyprowadzenie zwłok n.a. cmenta1'7
że sprzedawcy, nie dociekają po- 46 żapadło w Najwyższyn
roi objął PCK, oddając je rodzinom cych
miejscowy do grobu rodzinnego o ozym za.wiadam.iają
chodzenia tych pieniędzy.„ Każ
Trybunale Narodowym, który skaz" •
REKTOR ł SENAT
a sieroty umieszczając w si~rociń na śmierć 29 zbrodniarzy, na więzi e ·
dy judaszowy srebrnik jest dobSzkoły Głównej llancllowej w Warszawie.
cach PCK w Katmvicach. W mar- nie dożywotnie lub powyżej lat - l C
ry.
Dlatego Mikołajc7.yk miał
en spodziewany jest następny do 13, a na więzienia do lat 10-4.
czun zap_laoić.„
RAK.
transport dzieci z Niemiec,

Rzqd de Gasperi'ego przygotowuje

się

do wyborów
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KURIER POPULARNY
I

Drogi

.w cza~ie sesj~ budżeto~ej Se~mu

CJ.lln. Dąorowsk1 anallzuJąc pohtykę finan.'3ową stwierdził, że zasad•
niczo okres stabilizowania stosunków gospodarczych państwa, odbudowy zrębów jego ekonomiki nale-

ży U'ff'.8.ŻaĆ za zakończony.
Wruosek ten odnosi się nie tylko
do spraw finansowych.
Obserwacja osiągnięć produkcji
przemysłowej wykazuje, że nakreślony plan wykonany wstał w
swych c7'ęŚciach najistotniejszych.
Niedociągnięcia są nieliczne, a prze
kroczenia częste. Co więcej, w wieIuc dziedzinach jak np. węgiel, energetyka,
hutnictwo - szereg
działów przemysłu włókienniczego

lub metalowego, czy wreszcie cukrownictwo - przekroczyliśmy po
ziom przedwojenny.
Je.st to dowodem, że zamknięty
.został pierwszy etap.
Wcllodzimy w drugi etap• które
go hasłem nie jest produk.~wać ~
wszelką, lecz produkować za cenę
moZliwie najniższą, a więc oszezędnie i wydajnie.
·
DROGA DO DOBROBYTU
Dro a do dobrob tu nie t·owa~-= g
.
. Y..
P
U.<f4 wyłączrue po linii
· tal
t .
. maksyma!•
d k ..

~e;~ ;rze~e :z::s=e~p~~ p~~~

dukcji wzrastającej przy male ·ąh k
h
J
~t os~c ~:ort6w. ~rzewyżba
0
anm~ p~ę a
ym, ~e
sza stopa zycwwa mas, że w1ększy
odsetek dochodu na;odowego n_a
cele oświaty, kultury l zdrowotnosci da się o8iągnąć przede wszystkim przez ekonomi:uwję, prz~ coraz więlwe lll'entownienie produk.
cji.
I tu ogromnie ważne 'est właścl.·
we przedstawienie psy~czn
e. -
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I

współzawodnictwo

W pierwsz;vm okresie odbudowy
koszty ustępowały na daleki plan:
aby ruszyć pierwsze pociągi i dać
pierwszą energię elektryczną miaetom, czy pierwszy wsad piecom
hutniczym;
drugoplanową była
sprawa, eo będzie kosztować tona
węgla i rudy. Dziś jest inaczej. Dziś ma pierw8zorzędne znaczenie
czy nowa inwestycja, albo nowa to.
na produktu wpłynie na potanienie
wyrobu.
Bo jeśli dodatkowy węgiel osiąg
nięty w wyniku współzawodnictwa.
pracy miałby być np. droższy niż
reszta jego produkcji, jeśli nowe
inwestycje podrożyłyby np. uzyskane dzięki nim wyroby- to znaczenie tej dodatkowej masy towarowej dla zasadniczych naszvch dą
żeń stałoby się wątpliwe. Ta pod·
w_yższona c~na stałaby się czynnikiem hamuJąc~ tempo naszego
rozwoju, wpływałaby opMni.ająco
na rozbudowę gospodarczą.
DWA NACZELNE

.
ZAGADNIE•

NIA
Dlatego też dziś na czoło wy.suwa się zagadnienie os~ści i
współzawodnietwa
pracy~ !!!zcr.ególnie to ostatnie winno prowadzić
'
t
lk
d
h
•
nie y o o mec amcz.nego
wzro·
stu .Pr?dukcji, lecz także do jej potamefil'.1. Ale ~~ego. t~ż k'.1-Żde po:
czyname w teJ dziedzinie winno byc
traktowane z pełnią troski o obniżenie kosztów wytwarzania.
Wiemy że po wojnie zrobiliśmy
wiele, al~ też powinniśmy dokładnie zdać sobie s ra
"aki . ;n.,.
.
. P .wę, J e 1 .,._
wie~1e zadama stoJą jeszcze przed
nalll1;.
.
JViadomo, z~ p~zy~ pzero·
stów z::i,trudniema i w ~u. z
tym zwiększonych kosztow w mektórych dziedzinach jest zużycie i
zniszczenie urządzeń, braki wśróa
wykwalifikowanego personelu, nie·
dostateczność zaopatrzenia w su·
rowce deficytowe i pomocnicze ma.
teriały, wreszcie płynność często
jeszcze zmienianej i ostatecznie nie
ustalonej organizacji. Ale właś:Dfo
dlatego, że rzeczy te· są znane, na
nich powinna się koncentrowr
głównie uwaga nie tylko fachow-

y .S

ABY ZREALIZOWAĆ PLAN.„
Aby plan inwestycyjny na cdcin·
ku odbudowy w tym roku nle po·
został na papierze, musimy wypełnić pewne warunki. Należy więc
rozciągnąć sezon budowlany na 8
miesięcy pracy, a kredyty dodat·
kowe uruchomić jak najwcześniej.
Musi również nastąpić wczesne
przygotowanie wszystkich planów
i kosztorys~v . Na. ten cel r.resztą
służą preliminowane specjalne kredytY..

eksportowoTowarzystwo Połowów
Dalekomorskich „Da.lmor" odbiera
z Anglii 20.000 beczek śledzi szkockich i 100.000 puszek matjasów
szkockich
a z Belgii 15.000 beczek śledzi solonych.
.
.
Zapłata za powyzszy unport odbywa się w drodze eksportu dorsza łowionego przez nasze trawlery,' dostarczające tę rybę do An-

ców, nie tylko zainteresowanych re- szy, stawia odmienne wymagania.
sortów, ałe też społeczeństwa.
Wymagania wysiłku opartego na
wiedzy, doświadczeniu i kalkulacji,
NOWE WYMAGANIA
która chłodno i obiektywnie konZ pierwszego okresu odbudowy, treluje.każdy krok produkcji, proktóry cechowała heroiczność i w wadząc ją, ku coraz gospodarniej·
wielu wypadkaeh konieczność im- szym, coraz oszczędniejszym wyni- glii i Holandii po ukończeniu połoprowizowania, wchodzimy w drugi. kom.
wu.
Ten nowy etap, wcale nie łatwiej·
A - n.

Wysiłki

lódz ich OM TUR-owców

Przygotowania do imprez w związku z 25-leclem Organizacj,i
(J) W związku ze zbliżającą się
Ciekawym i ambitnym zamierze- lktóre ~ pozwoliły na skompletorocznicą 25-lecia Organizacji Mło- niem na dalszą nieco przyszłość wan.i,e zespołu, i!nStruktorów i podzieży TUR Miejski Komitet jest zorganizowanie Eksper)'Dl.4m- krycie koszt.ów teclmfoznyclt.

OM TUR w Lodzi przygotowuje
w tej chwili szereg ciekawych ~·
prez konkursowych dla członkow
organizacji z terenu Lodzi.
. Na .cz?lo ~eh imprez w,ysuwają
s1ę elimiina.cJe reey18,torow. · Jak
wiadomo w przeciągu. ostatnich
trzech lat OM TUR łódzka zorga.nizowała już trzykrotnie Konkur-sy Recytatorskie dla młodzieży
szkół
średnich, uniwersyteckiej i
pozaszkolnej, cieszące się wielkńn
'
fi '~t- eh
uznamem n•7'U'•>.,..{lp'
-~ ...-...ow o CJ!>oJ.ilY
jak i samej lnłodzieży. W ostabrim.
Konkursie Recytator~lrim szen:g
dobrych lokat uzyskali cr.łonkowie
OM TUR. Dla. powiększenia swego
aktywu artystycznego _ władze
łódzkie OM TUR lan: . obecnie w
ramach urodzyst~ści ~~znicowych
..,_,ć
t
1 ,_,__
p~prowa~, wewn~ rzne e~CJe recytatorow, po czym zorgemzo
wano by, wzo~
ubiegłych kon
kll;1"8 ogolnołodzki., Z młodych lu•
dzi, kt?ro/ ~męsk~ ~rzebrną
przez ellmmacJe, pragme mę stworzyć w przyszłości repreientaayjny
zespół arlystycm.o.świetlioowy OM
TUR Łodzi.
Poza tym planuje się zorganizowanie konkursu na. najlepszy OM
TUR-0wy wieozór śwletJicowy, na
naileipsrey balet (l.ratJ: zespół wokaln-0 - muz,y(')ZD.y. Jednocześnie planuje się konkurs na najlepiej zorganizowa.ną wystawę dorobku OM
TUR-owego naszego miasta.

!-8t

Co przewiduje Plan BnwestycyJny na rok 1948?
Rok 1948 charakteryzuje wzrastaj4cy udział nowego budowni·
ctwa, które wymaga dokładniejszych projektów i kosztorysów. Mamy jeszcze szereg trudności 11
matt;riałami. budowlanymi. Trud·
noś~1 te mozna rozładować przez
racJonalną gospodarkę. Przez normalizację, i s!andaryzację budowy,
przez unikanie materittłów deficytowych i materiałów, których prod~jemy za mało, jak np. grzejnikow, czy kotłów ·centralnego ogrzewania.

Wykonując umowę

importową,

procy zadaniami chwili obecnej

ZŁOTYCH

Plan inwestycyjn~ Ministerstwa
Odbudowy przewiduJe w tym roku
'!Yda~owanie l'.ł?ZD~j sumy 87 miliardow 489 nnlionow złotych na
budownictwo ~~.&We, pl'YbD,J-Y8łOWe. administi:wY.Jlle. wreszCłe na odbudowę ~·
.
. ,
~a Warszawę, reJon naJbardzieJ
zruszczony, p~znaczono 24,5 .~roc~nt wszystJtich sum, t. j. 9 mihardow 711 ~ł zł. ~ tego na budoWl?1ctwo nneszkamowe .zu.Zy.t~ będzie ?lbrzymia . suma 3 m~ardy
255. mil. u.! .na ~e budo:wmctwo
stolicy 6 mllia.rdow 456 mil. zł.
W tym roku w Warszawie powstanie wiele nowych całkowicie
budowli, bo aż 34,7 proc. z sum,
przypadających dla stolicy, przeznaczono na budownictwo nowe.
W porównaniu z rokiem ubiegłym plan inwestycyjny Min. Odbu·
dowy przewiduje zwiększenie kwo.
ty prawie dwukrotnie dla wszyst.
kich ośrodków w kraju.

za dorsze

talnego Teatru Amatorsk:OOgo OM W każdym bfid.ź razie z uznaniem
TUR. ~.~c~a tego planu ~leży podkreśtw nale.ty wysiłki łódzkich
oczywiście w pierwszym rzędzie. od władz OM TUR w kierunku dalsze.
wyników poszczególnych konkur- go rozwoju pracy organizacyjnej
sów~ j~ ró~eż ,od ~obycia od· róv:nież n~ odcinku kultury, oświapow.1.ednfoh srodkow finansowych. ty i sztuki
----------------

Ku Hl.'brzezom
• Baltyku
W

w roczn'cI ę

.:.sk'e
o
Zwyc'!'*
ł g

w związku z przypa.dającl\ na 1
marca rocznicą rozpoczęcia operacji
w_o.iennych Wo~ska. Polskiego. w WY
Diku których żołnierze Polscy prze
bili się przez linie niemieckie do
wybneży
Bałtyku Poda.jemy
krótki' llJal'YS walk Dywizji I Armii
W.P. o wyzwolenie polskiego wr

1
marszu
' Wo1's !Il·a

Połsk1'ego

ty pnerywają obronę nienkcq t
w ciągłych walkach posuwają się
naprzód w kierunku na północ kn morzu.
W pochodzie za n.stępu.fącym wro
giem mu. 8 marea oddział 16 pn:łku 6 dyWizjł WYszedł na zachód od
Kołobn~ na wybrzde ~orBkie.
bneża..
żbłnierze, stając na.d brzegiem odW walkach o przełamanie Wału zYSka.nego morza,
złożyli gol'll:ce
Pomorskiego ~je polskie per ślubowanie nieosztl'Lęt1za.n.ia własne.f
niosły 1POwaine straty. Aby je uzu- krwi w obronie morza przed wszel~
pełnić i dać WYtchnienie Zołnierzom kim! atak.a.mi wroga.
Plułonow7
po nie~tannycb walkach, I Armia Grzejek wszedł w fale, rmaił w nie
na zachód od zdobytego Frydlandu blałoczerwcmą flagę oraz za.czerpzatrzymała się, za,fJnując stanowiska nął z Bałtyku wody, którą następ
obronne. Do końea lutego trwało nie delegacja żołnierska powiozła
od]jler,a nie aita.ków niemieckich.
w ~e do Warszawy, a.by z ~eJ
Dopiero. I ma.rea. ~945 r„ po ~e dunk:em o obj~u przez Wo~ko
grupowa.ruacb oddział6w, podjęto Polskie wybrzeza Bałtyku, dmy~
dalsze działania ~czepne. •
w dane Preeyd~tc>wt. Bierutowi 1
Oddziały 1. 2 i 6 Dywb)1 Plecho MarszałkoW\l Zynuersk1emu.

B.ezpieczeństwo
troską

robotników

Ministerstwa Pracy

W związku z coraz większym nasi- (stwa Pl'Z1' robotach rozbiórkowych.
leniem ruchu budowlanego, Min. Pra Komisja bezpieczeństwa i h.igiel>y
cy l Opieki Społ. poleciło Zakładom pracy przy Polskim Komitecie NorUb. Społ. zbadanie pod względem malizacyjnym opracowała nowy typ
statystycznym częetotllwoścl i cięł- pasa bezpieczeństwa, który ma bri
kości wypadków w przemyśle budo- ~ przy robotach.
·
wlanym. Badania te wykazały,• czę . W latach 1948/49 di prac budow. stotliwość wypadków w r. 1946 na te- laDJJch wejdą nowe siły, dla których
renie całego kraju była niższa, ani· 'zorganizowane zostaną kursy, inająca
liell pned woj°"'
na celu ogólne zaznajomienie mlo-- '
Badania nad statystyką w r. 194'1 dych robotników ze sposobami mposą w toku. Należy przypuszczać, że bletenla wypadkom. Zostanił również
uzyskane liczby będą nieznacmie od zorganizowane kursy dla kierownibiegały od danych z r. 1948.
etwa. maj1tce za zadanie łMtruktywRneh zudowlany w latach 194tł/f9 ne zapoznanie icb z obowięzu;ftteymt
wzrośnie do wielkłch rosmlarów, oo pr:tepisami
poeł~rm\Ć mo:!lc WUGSt Wypadk6w w
Oprócz tego Min. Pracy i Opi~
przemyśle budowlanym. Zagadnienie Społ. przystąpiło do wzmożenia konwięc bezpieczeńllłwa ł higieny pracy, troli nad wyllonaniem prac oraz stwo
staje się bardzo poważnym probie- rzyło specjalne stanowisko asysten:mem.
tów budowllU).ych przy Inspekcjach
Celem zapobieżenia ewentualnemu Pracy.
wzrostowi wypadków, Min. Pracy i
Niezalemie od tego Ministerstwo
Opieki Społ. wszczęło już w ub. r. od wydało ostatnio serię wydawnictw
powiednie kroki. Zostały opracpwane o ochronie przy pracy.
'
przepisy o warunkach bezpieczeń-

c

wnictwle . inicjatywy prywatnej i
instytucji budujących z włamyeh
funduszów, nie używa.no luksusowych materiałów do robót.
Najważniejszym jedna.lde wa·
~em realizacji planu inwestycyJnego było jego wczesne uchwalenie przez Sejm.
Nalefy podkreślić, ze rozpoczęto
już. prace nad planem inwestycyjDJl1ll na rok 1949. Istnieje możli
wość, że plan ten oostanie uchwa.Iony przez Sejm jeszcze w roku
bietącym.

Dalszym warunkiem realizacji
PLAN INWESTYCYJNY NA
planu jest obniżenie kosztów budo1949 ROK
wy i większa wydajność pracy i
Należy również dopilnować, aby wreszcie modernizacja metod buw budownictwie kontrolowanym. dowlanych.
przez Min. Odbudowy, tj. w budo---------------------------

Na karty żyWnOściowe z miesiąca marKat. „M. K." pracownicza
ca na pierwszą dekadę, realizowane będą
na odcinki nr nr 1, 2, a, 4, 5, 6, 7, 8 po
odcinki na chleb;
0.5 kg' chleba na każdy odcinek.
Chleb w cenie zł 3.- za 1 lig.
Kat. „M. K." rodzinna
Kat. I i Kat. I RCA ·
na odcinki ~r nr 1, 2, 3, '1, 5, 6 po 0,5 kg
na odcinki nr nr 1, 2, 3, 4, 5, tl, 7 i 8 po chleba na każdy odcinek.
O,s kg chleba na kall.dy odcinek.
Kat. „M. K." IRD3, IRD7, IRD12
Kat. li.
na odcinki nr nr 1, 2, 3, 4, G, 6 po 0,5 kg
na odcinki nr nr 1, Z, 3, 4, 5, 6 po 0,5 kg
chleba
na każdy odcinek.
chleba na kazdy odcinek.
Kat. ,,C" ,,M. K.''
Kat. Ul
na odcinki nr nr 1, 2, 3, 4 po 0,5 kg
_ W chwili obecnej na wszystkie 'jarzyny będziemy mieli dopiero pod na odcinki nr nr 1, 2, 3, 4, 5 po 0,5 kg chleba na każdy odcinek.
na każdy odcinek.
Wyżej wywołane odcinki na chleb muwarzywa jest tendencja zwyżkowa, koniec marca lub z początkiem chleba
Kat. IR i Kat. 13 RCA
szą być zrealizowane do dnia 15 ma ·ca
na odcinki nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 po 0,5 kg rb. włącznie, i po tym terminie żadne ceponiewaź zmniejszył się dowóz na kwietnia.
na katdy odcinek.
klamacje nie będą uwzglE;dnlane.
skutek mrozów. Z chwilą u.stania
Ostatnie mrozy zaszl!:odziły r6w- chleba
Kat. llR
mrozu ceny warzyw których zapasy nież wraAfiwszym drzewom owo- na odcinki nr nr 1, 2, 3, 4, po 0,5 kg - - - - - - - - - - - - - - .
ctleb~ r.a każdy odcinek.
są olbrzymie,
spadną na łeb, na cowym, jak gruszki, śliwki, morele
Kat. JRDJ, IRD7, IRD12 I Kat. mD3,
szyję. Gorzej będzie z nowalijka- i brzoskwinie,
ponieważ podczas IRD7, illD12 RCA
na
nr nr 1, z, a, ł, 5, 6 po o,s kg
mi z inspektów, .poniewaź ostatnie ciepłego okresu, poprzedzającego _h.lebaodcinki
na każdy odcinek,
mrozy zaszkodziły inspektom i
mrozy, soki w drzewach już ruszy- Kat. „C" i Kat. „C" RCA
na odcinki nr nr 1, 2, 3, 4 po 0,5 kg
lu ich właścicieli w tej chwili „ob- ły. Zapasów jabłek mamy jeszcze t"hleba
na ·każdy odcinek.
siewa szlda" na nowo. Najbardziej bardzo dużo. Wystarczą one do no. Na karty tyWno6ciowe „M. K." (Mlnl.ucierpiały wczesne rozsady pomi- wych zbiorów i cena ich nie będzie ~terstwo Komunikacji) z mle sJ ąca marca
l!l43 roku, na pierwszą dekadę realizowado rów~ kalafiorów itp. Inspektowe wy;t.ąza.
ne będą nast~ujące odcinki na ohleb:

Os ai

następujące

-~mrozu

zaszkodziły

no\valijkom

Cz -.,;tajcie

me..
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Nieuznawanie europejskich zasad
Istnieje ogólne przekonanie, że
A meryn:ame
'
· są w d ziedztrue
·
· · miło ś _
ci raczej uczniami, niż mistrzami.
Amerykanie są przede wszystkim businessmenami, są to ludzie
na ogół trzeźwi i wyrachowani. Młodzi Amerykanie podczas swego pobytu w Europie nie mogli zro
zumieć , dlaczego sprawa miłości
nie jest w Starym Swiecie postawio na tym sam;,·m poziomie, co u
I
nich. Dlacz~go
~ myśl obowiązującej, obyczaJowosci mężczyzna musi
byc z reguły starającym się, a kobieta „chce być zdobywaną". Amerykanki nie chcą być zdobywane,
to one chcą ujarzmiać i odnosić
triumf nad mężczyzną w miłości
J

każdej

dzinie
ży~iajak w
tak
samo
innei· dzie.
·
Amerykanie chcieliby ulepszyć

miłość,
tak jak udoskonala.
i,ję inkino,
samochód,
ez;y całą masę
nych W~Jlabzków.

Al\IERYK.i NIN NIE JEST DON
JUANEM
Amerykanin jest businessmanem
lub sportowcem, nadto każdy uwodzicielem.
Prz.eciętna obyczajowość amerykańska odbiega poważ·

nie od zasad obowiązujących w
Europie. Młoda dziewczyna ll,P. wy
ahodzi wieczorami ze swym „boyfriendem". Wychodzą we dwoje,
lub całą gromadą. Bywają w noch 1k
h
k' ·
b
nyc 0 ~1~c • w .. m1~, ~a _za awa.eh, tanc1.ą,, PlJą, Jeżdzą eamochodem z~ miasto. ~la młodej A·
mer~ kanki pocałowac chłopca, czy
też dać się przez niego pocałować,
to rzecz zupełnie bez znaczenia i
różne igraszki. zwane „petting" i
neckin " (w tłum czeni
·
" ł
~
.
a . u po!skim,
~a o_wame .się 1 obełmowarue za.
s~yJ~) uw~zan_e_ są w Amery_ce m
ruewume gierłq 1 nawet rodzuJ spor
tu, o któl'ym z ssmpatit• i humorem roziiyawia się na łamaeh
pism
.
Dziewczęta amerykańskie prowa
dzą aż do zamążpójścia bardzo swo
bodny tryb życia. Umawiają się ze
swymi chłopcami na „dates" (spotkania). przy czvm im więcej tych
spotka, t .
.. 1
. . "
.
n, ~m .•~u pu armeJsza czy
h sympatyczniejsza i bardziej pożądana w towarzystwie staje się
młoda panna.

nych dzieci, według za16 C. V. H'.a·
m.iltona
25 proc. mężatek amerykańskich utrzymuje stosunki cudzołożne, przy czym kochanek je~t
dla nich tyko przygodą, rozrywką,
czymś w rodzaju szkanki whisky,
lub partii pokera, którą urządza
się dla zabicia nudy.
Dr Clifford Adam stwierdza, że
75 ~roc .. ~ewcząt amer:ykańskcih
traci dz1ew1ctwo przed slubem, a
prokurator generalny stan 6w Z~e
dnocz.onych, .T?o~as ~lark podaJe
do wiadomosc1, ze hczba prze-

Legenda

stała

się

11~1···.·~· iłiłO

Czy wiecie

że ...

.. w Brazy~ii, w. stanie Matto Gra-

~so, !la f erlmtie. „Vis~a Alegro" zn~jdu
Je się 32- e m męzczyzna, wazący

kg., wzrostu 1 metr 55 centymetrów. Niezwykły grubas posiada 2
metry obwodu w pasie. Ponieważ no
gi jego są małe I słabe i nie mogą unieść ciężkiego korpusu, żyje on w
pozycji leżącej.
.,
265

*

.. . ,
.
„.w Holandu pięc fabryk rowerow
ntibyło patenty na rowery, pędzone
elektrycznością. Do zwykłego roweru wbudowuje się moto~·ek i baterię
elektrycr.ną o mocy ~2 wolt, których
WSI_>ólna waga wynosi ~ół cetnara. Ba
teria pozwala na przebieg 80 km. bez
zatrzymania Wynalazek ten wzbu.dził ogromne zainteresowanie w Holandii, gdzie rower jest najbardziej
~~~~~szechnionym środkiem lokoJ
*
.
.
... u Chmczyków istnieje .::"Yyczaj,
ze na grobowcu zmarłego urmeszcza
się nazwisko lekarza. który niebosz~
czyka za życia IeczyŁ

do 20 lat wzrosła od r. 1936 o 38
proc., przy czym większoM tych
przestępstw popełniona została na
tle erotycz~~·
, .
~t.o wyniki moralno~ ~rotyczneJ w A;meryce, polega~~J przede
wszystkim na trzymanm się następujący.ch .zasad:
.
. .
1. me załować m_gdy czynu JUZ
d ok onan~go, g d y~„ Jest t o bezcel O·
we,
,
.
2. nie mysleć o spełnionym u-

niosącego
ładunek,

si~

Ozy kobiety amerykańskie są i podartych spodniach we wszystszc7.ęŚłiweT .
.
.
kich kolorach sylwetka jego harmo. ~erykarun XX wieku ~teresu- nizuJe z krajobrazem pól ryżowych,
Je się w sposób ~ai:dzo UJD.l~i:kowa- czy zielonych pagórków, wśród któ-

nr
goł

~ą

:f:Ol!fl· Po~ęea

?Il: JeJ na 0:

~eporown.ame mm.eJ. czasu .1
wy&łków, by J~ naJ1epieJ zorgamzow~ współżycie, by s~worzyć tak
komeczn. ą we współżyc.m .atm.osfe:ę .wzaJemnego zrozum1erua l k o1e-

zenstwa..

mlodośc1·

Komsomolsk-dz· lś waz· nym o"'rodk1·em
na d_alek1·e1
;:t
Jeden z licznych bogów tunguskich, KaramagaJ - Jak
zapragnął kiedyś zamieszkać nie w zwy!tlej jurcie lecz w pałacu. Wezwał przodownika Jednego •
tych koczowniczych plemion syberyjskich i objawił mu swoją boską wolę. Padł na twarz przed wymagającym botkiem
przerażony Tungus: To jest niemożliwe, my tero nie potrafimy.
A wtedy tupnął nogą rozgniewany Karamapj:
„Poczekaj! głupcze. PrzyJdą Iata, kiedy w szumłąceJ tajdze nie dorośli mężowie, a dzieci stawiać będą pałace".
głosi legenda -

latarniami

IDOK kulisa,
na pleW
cach swój
przedstawia
na pierwszy rzut oka bardzo

stępstw, popełnionych przez dziew- czynku, gdyż przez to nie stanie malowniczo. W olbl'Zymlm słomia· k"ie w wie
· ku od 15 się
· on me
· do k onanym.
nym
osłania kurtce
go od
częta ameryk ans
słońcakapeluszu,
i deszczu, który
w krótkiej

zwyc esli1·c1··

„Pustynia trw6gi"
N a najwięks~ej .pus.tyni świata
·- Saharze znaJdUJą się zbudowa:z;ie pr~z Fra~cuzów świetlne wie-:
ze oz:-entacyJne na wzór latarm
morskich.

moralności

rzeczywistościq

Ta legenda tunguska wyrafająca
takżlni iez.acih~ałną iwiarę w ludzkih e
mo wosc mia a 8 ę na naszyc oczach ucieleśnić.
W _roku 1932 do głuchej mlejsco"".ości nad Am~rem, prze_dzlerając
si~ prze~ gęstwinę p~szcz i prz~pra
:viaJąc się przez grozne trzęsawiska
~ bagna, przybyła karawana podrózbnłk~w. Najstarsdzy z jejdymczłonk6w
Ył łeszcze . bar zo mło
człowiekiem. Podobne karawany, chociaż nie tak liczn:e, d?cierały tu jut
prze~ tym, ale c1 dz~wni przybysze
ro.złozywszy . obozowis~o postan?wili ~ozostac tu ~a d~u~ej, mimo, ze
krótki okres letru juz się ko~czył.
Przybyszami byli członkowie organizacji
młodzieżowych
z Moskwy,
Leningradu,
Charkowa. Smoleńska
i
wielu innych miast. Zadanie, jakle
otrzym~li do >yYkonania młodzi ludzie, .me nalezało. do najłatwiejszych. w tym dzikim' i głuchym
miejscu miało powstac miasto, nazwane później na cześć jego twórców
Komsomolsk.
PO LATACH
Praca nad budową wrzała przez
dwa lata bez przerwy. W ciągu teCYFRY.„
go krótkiego czasu wyrosły z ziemi
W Am
d .
. .
zasadnicze części Kamsomolska. Poery ce przycho ZJ. na swiat /wstały zakłady przemysłowe i domy
co roku przeszło 150.000 nieślub- mieszkalne. Zapoczątkowano budo-

oświetlona

Droga kulisa

do krai y wiecznych cieni

Pierwsza.~eża została Wzniesiona w pobli.Zu Reggan, druga pod
;Aoulef, następnie pod Ta.ne~ruft,
!eSSalit, Agelo:1t, Gao .nad Nigrem
i ~od Ta,cudemt w !'pieczarze solneJ", ktora stanowi łącznik między Maurytanią a Timbuktu.
Wieże te pow.stały najpierw w
tej cz~ści Sahary, którą nazywaj Ił
„pustynią trwogi". Zostały wykonane ze stali i betonu, przy tym
każda z nich liczy 35 m wysokości
D . ki t al ' .
. ł
. ·.
zię
rw ~sci mat ez:ia
u,
wieze te odgr~aJą ~o~ę. twierdz
przed napadann rozb6Jnikow Zasięg rzucanego przez nie światła
wynosi 100 km, a odnawianie zapasów siły popędowej i paliwa konieczne jest zaledwie raz na 2 lata.
Latarnie pustyni wskazują drogę karawanom na wielbłądach aut
b'"~t
któ '
1
1. 1 tnik
omo ":' oz;n o
om,
rzy za
puszczaJą się w bezkresne obszary
pustynne Sahary. Stanowią ponad~o stac~e zaopatrzenia w wodę, po.
zywieme, paliwo, smary itp
·

p"'łnOC"
U
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gistralami komunikacyjnymi, a więc
i z centralnymi ośrodkami życia. Od
dziesięciu lat pracuje wielki zakład
budowy okrętów, doki reperacyjne i
warsztaty mecha~zne.

ZWYCIĘSTWO MŁODOSCI
Komsomolsk dzisiejszy posiada 38
szkół różnych typów, 40 żłobków
dziecięcych, 16 klubów, 30 bibliotek,
dwa kina, dramatyczny -eatr, 11 le.
cznic. Zbiorowe i indywidualne owę linii. koleJowej. Zbudowano i o- grody warzywne zajmują przestrzeń
twarto Jedną ze s~ół.
przeszło 4 tysięcy hektarów. Całe
W roku 1947, kiedy Komsomolsk miasto jest przepięknie ozdobione
obchodził uroczyście piętnastolecie zieleńcami i ogrodami.
swego istnienia, liczba jego mieszCóż się stało z jego budowniczykańców wynosiła przeszło sto tysię- mi, z młodymi twórcami pocz.ąt
cy. Na przestrzeni, liczącej dzłesiąt- ków „Kopajgrodu", a następnie stuki kilometrów kwadratowych czyn- tysięcznego przemysłowego i kultune są liczne zakłady przemysłowe. ralnego ośrodka? Spotyka się ich w
Oprócz fabryk pracują tu cztery Komsomolsku jako inżynierów, wyprzedSiębiorstwa budowlane, koope- kładowców w szkołach, pracownii·atywy rybackie i liczne spółdzielnie ków gospodarczych i działaczy spopracy.
lłecznych. To „stara gwardia", która
Wielki węzeł kolejowy Komso- zapewniła młodości tak świetne i
molsk łączy miasto z głównymi ma- pełne zwycięstwo.
--------łt

też cierpią.

powoduPrawie
rany, wszyscy
powstałej na ramio·
serce.
nach od twardej żerdzi, zza której
zwisają kosze, lub ciężkie worki.

Niekiedy
na P?dobny
plecachdokulisów
powstaje
garb,
garbu jucznycb wielbłądow.
„Znosić ciężar i mękę iycia aż do
ostatecznego wyczerpania, iść sw'ą
drogą, nie zatrzymując się ani na
chwilt;, pracować pez wytchnienia,
nie zaznawszy smaku owocu swej
pracy i zniknl\ć nagle w nieznanej
krainie cleni - to los człowieka na
tej ziemi" - tak twierdzą mistycy
cWńscy, a nieszc;:o:r.sny lmlis żyje do·
kładnle według tej recepty.

Przyczyny
katastrof lotn' czycb
Kałarzyna Drake.
rodzeństwo amerykańskie, które kilkakrotnie już przefrunęło przez
Atlantyk, opubllkowało niedawno ln·
teresujący artykuł na temat kata-

F

RAN CISZEK i

strof lotniczych.
·
Rodzeństwo Drake jest zdania, że
80 procent katastrof nie mia·
łoby
miejsca,
gdyby Amerykańskie Towarzystwa Lotnicze dbały
więcej
o dyscyplinę swych
pilotów. Piloci bardzo często nie
trzymają się wyznaczonej im trasy,
i prapąc sltrócić czas trwania prze"-I
jazdu, wybierają inną, nit była im
wyznaczona, drogę, a w rezultacie
rozbijają nieraz maszynę, siebie ł
„
swych pasażerów o jakąś skałę, trudną do wyminięcia zwłaszcza ponie. .
waż piloci lecą przeważnie o jakieś
rolę w kryminahstyce, jak w SWO· 500 mtr. niżej, niż powinni.
im cmsie daktyloskopia..
Przed wojną amerykańskie samo- - - - - - - - - - - - - - - loty pasażerskie wyposażone były w
aparat rejestrujący szybkość i wySZKOŁA
sokość lotu. Podczas wojny zaniechano tego bardzo niepopularnego
wśród pilotów systemu z powodu nie
Wł.
możności produkowania części potrzebnych do utrzymania w porządku
l6d.ł, Kiliflskiego 85
tych aparatów.
Rodzeń&two Drake piętnuje suroudziela lekoJI in.dywłdua.lnłe
wo niedbalstwo ł karygodną nonszat w grupa.eh oraz przyjmuje
lancję pilotów amerykańskich, 1 kt6·
sa.plsy na 11 0 we komplety
rych - Jak twierdzą - wielu czyta
podczas oltą ksil\żkl, nie stosuje się
1
BOOGIE - WOOGIE
SAMBA
do regulaminu, nie posługuje się maZgłoszenia oodz. od godz. 14:-21
pą, a przy lądowaniu nie daje um6:..----------.:<:,71:,::03>~..:,QłllwlliiloilniiiiyllciihilisilyilgniiaiiłiiólllwmAwimle•t•lnlliyillcmh•._ _

Meehan1czny
•
pIes•

na

usługach

polic)I kryminalnej

.
.
. JE'.an Venvre, inspektor biura po
lioyJnego
w Vancouver dokonał
·
kl
....!-•--·
tu':~ .e ~~ ~I~,
który mewątpliWie odda wielkie usługi policji kryminalnej. Jest to
przyrząd, prze.znaczony do notowania i odnajdywania śladów zbiegłych prnestępców Wynalazca pra
ł
d ·
8 I t.
cowa na mm
e
a:
Budowa tego p...,,,,..ządu polega

uSnm

--„-tym .__

przede wszy&tkim na
• - reaguje on na wazelkiego rodzaju, nawet najdelikatniejsze '#onit, przez
eo. doskonale zafrtępuje silny węch
psów policyjnych.
Ten sztuczny Wfch objawia sit
dzl.9]ti szeregowi chemikaliów wypełniających przyl"Z\d, które' rMnie reagują przy zetknięciu lfię ze
śladami stóp ludzkich.

I

r ych biegnie przez cały dzień.
w południe, kulisi przysiadają na
ziemi, obok swych ciężarów i gawę
dzą wesoło przez chwilę odpoczynku.
Ładunek, jaki noszą na plecach, Jest
nieprawdopodobnie
To rze·
też
kulisi
zaprawiają się ciężki.
do aweao
. mlosła od najmłodszych lat. w Obi·
nach spotyka się często dziestęcioletnie dzieci, dźwigające na długieJ
~er.~i, opartej na barkac_h, wielkie
110sc1 warzyw, lub towarow.
Prawie wszyscy kulisi chorują na

Przyrząd zaopatrzony jest rów-

JANCOW

Cyrulski'ego

Szk la Dalekiego
narzeczonych
Ws.chodu

niet w spektroskop, który chWytB.
Mądrość
na kliszy widmo tropionych śladów.
Ludy Dalekiego Wschodu zdają żące według tradycji do kobietyNiedawno odbył się pokaz psa sobie sprawę z tego, że małżeństwo Młoda Japonka uczy się więc umechanicznego" przy pracy uf.yto nie polega. tylko na miłości, lecz przejmoścl, sztuki podobania się
.
1· l ł d i
wi
b
h
.
go w 45 wypadkach i ani razu
nie ze s ~ a a s ę ono z, e Iu dr
, 0 nyc ' m'i'„owi l urme j ę t nego w ł a d arua
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życie najleplej dobranej parze. - pięknych wazonach jest 'Jztuką,
„MechaDJczny pies", spełnła.Jący Małżeństwo jest sztuką, wymaga- równie ważną jak gotowania
tak wzor?wo powierzone mu waż- jącą nie tylko dobrej woli, ale i
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ne zadama może odegrać podobllą zdoln,ości „dyplomatycznych".
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KURIER POPULARNY

Jutro hola Wimy zostanie

zamknięto

o godz. 15.45

Informacje przed meczem
Po slabej

Mecz bokserski Warta - ŁKS, który od
wzbudził nienotowane
będzie się Jutro w ciągu jednego
dotąd zainteresowanie.
dnia rozsprzedano wszystkie bilety wstę
obu walczących
zwolennicy
pu. Ponadto
klubów, którzy specjalnie przyjechali na
ten mecz z Wrocławia, Warszawy, Radomia, Szczecina, lub Gdańska nie zdążyli
jut kupić biletów i całą swą nadzieję pokładają w tak zwanej „okazji" przy wejściu do hali WIMA.
Organizatorzy informują, że wszystkie
wejścia do hall będą otwarte w niedziel~
Publiczność tak tłumnie przybyła szybkością, ale nie należy zapominać ,
już od godziny 11.15.
na stadion, ponieważ raz do roku że na ich grę należy patrzeć przez zu
W celu unihnic:-::ia chaosu organiz~cyj
chciała ujrzeć ładną grę na lodzie. pełnie inne okulary, niż na grę ło ncgo, hala zostanie zamJm i ~ia n - 15 minut
trzon
przecież
to
Cracovia
dzian.
gospodaOczywiście , iż ze strony
rzy nie oczekiwano cudów, a odwrot reprezentacji Polski, to nasza nadzic
nie, uważano, że pod każdym wzglę ja w spotkaniach międzynarodowych .
dem powinni oni ustępować gościom , Na podstawie tej gry wolno nam
którzy przecież mają za sobą forsow również budować pogląd na temat
Jutro na stadionie
ny trening na sztucznych lodowis- poziomu naszego hokeja.
Zjednoczonych o go
kach w Czechosłowacji i - co waż
I doprawdy wkradał się pesymizm,
dzinie 11 rano rozeniejsze - mecze z najlepszymi dru- gdy pilnie śledziliśmy przebieg spotgrany zostanie mecz
żynami świata w St. Moritz.
kania.
piłkarski między liWszystkich spotkał jednak zawód.
Na przykład naj
gowym zespołem L.
Cracovia okazała się drużyną wylepszymi zawodni
K. S. a Zjednoczony
bitnie przereklamowaną. Owszem,
kami Cracovii byli
„ełkaesiaków"
goście przewyższali
mi.
\ wczoraj: Palus i
Ł. K. S. do zawoBurda. Szybkość
dów niedzielnych wy
tych hokeistów wy
i'V
starczała na „dziad
~
stąpi w swym norŁodzi
.( ka" Czyżewskiego,
~
składzie.
malnym
się
[~. jednak okaże
1
jedno z
Będzie to
•
i1 żółwim tempem,
~-s;:;~~ ostatnich spotkań,
gdy ;zawodnicy ci
pców i 1'11iejskie Gimnazjum Starklewijuż
przekroczyli
cza.
--~------ jakie łódzcy ligowcy
• p 1 k"
z początku zawody te miały chaarkter
przed wyjazdem na
rozegrają
prog O S 1.
wyłącznie towarzyski. Po czym zacz~to
Słabą grę gości częściowo uspra- mecz do Tarnovii.
rozgrywki o mistrzostwo łódzldch szkól
srednich. z biegiem czasu, l>iękna ta dzle wiedliwić można miękkim lodem.
dzina sportu przeniosła s ię na teren JduNależy przypuszczac, iż po tych
bów sportowych i organizacji młodzleżo- Ale czy tłumaczenie to jest tak bardzo przekonywające. Dobrze zaawan- zawodach kierownictwo tego kluwych.
Po odzyskaniu Niepodległości, reakty- sowany gracz w walce ze słabo przyb
"wniki
wowany został Międzyszkolny Klub Sporez Sensacyjna porażka hokeistów LTC
em towy, który przystąpił do organizowania gotowanym przec1
swe
różnych rozgrywek sportowych, a w trudu zwycięży! Cracovia na
pierwszym rzędzie do rozgrywek w siat- zwycięstwo musiała natomiast poważ
kówkę i koszyltówkę o mistrzostwo łódz- nie pracować. Nawet młodzi zawodkich szkół srcdnich.
Hokejowy zespół LTC (Praga)
Jak nas poinformowano, w roku bieżą- nicy ŁKS, jak Chodakowski i Glacym całkowita organizacja imprez spo:rto- maczyński w pewnych momentach rozegrał w .l\Ioskwie trzecie z kolei
leżeć będzie w rękach Międzyszkol dotrzymywali kroku swym przeciwwych Klubu
spotkanie towarzyskie.
sportowego.
nego
Przeciwnikiem doskonałej druży.
Nauczycielstwo nasze, doceniając rolę. nikom.
Były momenty, w których gospoda ny czeskieJ" był '--- moskiewski,
jaką młodzież może odegrać w sporcie
"""""'
nie tylko pod względem sportowym, ale
i wyrobienia społecznego w znaczeni"a rze mogli z łatwością zdobywać bram złożony z graczy CDKA, Dynamo
służenia społeczeństwu i Państwu - prze- ki, gdyby w trójce ich ataku grał je- i Spartaka..
kazało całkowitą władzę MKS-u właśnie den szybszy hokeista.
Spotkanie powyższe zakończyło
młodzieży. z ramienia Kuratorium powo.. - ·- - -- W sumie ŁKS wypadł nadspodziełany jest opiekun, który służy im radą
Dział oficjalny LOZPN
Ponadto całe nauczy-, wanie dobrze.
wskazówlrnmi.
iclelstwo
.
.. w bram
.
.Makutynowicz
.
służy im fachową pomocą w poKOMUNIKAT WG i D Nr 2
ce br.om.ł w p1erwsz.eJ_ te_rCJl z .duz. ym
szczególnych dziedzinach sportu.
l. Unieważnia się karty zgłoszeń nastęWierzymy, że młodzież nasza obdarzo- szczęsc1e~'. W d rug1eJ 1 trzec~eJ zawodników:
na takim zaufaniem - nie zaw1'edzle po- dwa krązk1, które znalazły dziurę do pujących
pierws-za nazwa klubu
(Wyjaśnienie:
oznacza klub dla którego zawodnik pod·
ldadanych nadziel. Sądząc z niedzielnych bramki, mógł zatrzymać na kiju.
dla którego
pisał zgłosz enie, druga rozgrywek, które według nas, całkowicie
W obronie Meternich gospodarskim został zgłoszony).
się u_dały, wyrażamy głębokie przekonanie, ze w pracy swej Międzyszkolny Klub systemem likwidował atak gości. Gło Lewandowski l\'Heczysław KS ZWM Zryw
Konstantynów TUR K tant ó p ·
ł
eku d
·
·
ck'
Sportowy w Lodzi stanie na wysokości
trzyk Eugeni~sz - Po~~~a rJ,ctI• z~~
n owa .
zadania i będzie przykładem dla Innych wa 1 dz1e 1me mu s

qrze- zwqci-;stwo

C:Oł'iił

lKS - (

Wczorajszy wyhokeistów
Cracovii, która legitymuje się mistrzowskim tytułem Polski i posia
da w swym zespole wielu olimpijczy
wywołał
ków całkiem uzasadnio
ne zainteresowanie. Kasa świeciła wprawdzie pustkami, impreza zakończyła się deficy
tern, ale trybuny, dzięki tajemniczym
okrężnym dróżkom zapełniły się po
brzegi.
stęp

hok~ju ł:!i

w

Zjednoczeni przeegzam ~ nu~q ligo\vców

I

Z kartek historii gier sportowych w
Mł~dzież

szkolna na starcie

Nie ulega wątpli
że gry· sportowe w Łodzi zawdzięczają swój rozwój w pierwszym
młodzieży
rzędzie szkolnej. Pamiętamy
bardzo dobrze, gdy
w naszym mle§cie ta
dziedzina sportu uprawiana była wyprzez mło
łącznie
dzież szkolną, która
wiele sukodniosła
cesów o znaczeniu
o~lnopolskim. Po pierwszej wojnie świa
towej, na terenie Łodzi już w roku 1922
- łódzkie szkoły srednie przystąpiły do
rozgrywek w siatkówkę i koszykówkę.
Pierwszymi szkołami, które rozgrywały
towarzyskie zawody w siatkówkę były:
Pruistwowe Gimnazjum im. E. Sczanieckiej, Gimnazjum Janiny Pryssewlczówny,
Gimnazjum Romany Sobolewskiej, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej. Ze szkół
Gimnazjum Im. l\likołaja
męskich zaś
Kopernika, Gimnazjum Zgromadzenia Ku
wości,

Jorma przegrywa
w Budapeszcie

BUDAPESZT. W Budapeszcie odbyło się międzynarodowe spotkanie
pięściarskie Węgry-Słowacja. Mec11
zakończył się zdecydowanym zwy·
cięstwem Węgrów 12:4 i obfitował
w szereg sensacji, do których przede
wszystkim należały: porażka Tormy
(Słowacja), który przegrał zdecydowanie na punkty z Szalayem oraz
przegrana Bogacsa (Węgry), który
Zacharze
uległ w wadze koguciej
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·Skład siatkarzy polskich
na mecz z
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Na widok tego urządzenia, ogarnęły mnie wnet ciemne myśli. Wydało mi się, jakby wszystkie te
przygotowania czekały na sprawy,
które dla mnie samego były wtedy jeszcze tajemnicą.

Akurat odesłałem pewnemu panu ze Dworu bogatą biżuterię, którą, 0 ile mi było wiadomo, przeznaczył na prezent dla jakiejś tan...
cerki z opery. Rozpoczęła się dla
mnie śmiertelna tortura. Szc.tańskie widmo nie opuszczało mnie
ani na chwilę i podszeptywało swojc okropne pokusy!
Sprowad:dem się do tego domu.
0
ocąc się < przenżenia d e dz.iewiłem się bezsennie
'liątej skóry
Widzę w rluchu
-ia moim k:'.u
"1 kradającego się
~ ego r złowieka ,
klejnot<1mi. w
~hyłk i em z moimi
stronę mieszkania tancerki. Nie

bu poweźmie ostateczną decyzję
odnośnie zestawienh sl::hl du sw ej
drużyny na mecze ligowe . Zjedao_
czeni tędą więc do pewucg o stopnia egzaminatorem możliwości T)Oszczególnych piłk a rzy zespołu LKS.

Pro ~ e~t~J sp 11tkf)ń
m 1 ędzvn?rc~ow,ci1

w

(Praga) w Moskwie

zwycu:ż 1

6:3

się nieoczekiwaną porażką droży.

ny LTC 3:6 (1:2, 2:4, 0:0).
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N a •...,ma prz iegu spotlmrua

nie otrzymat.śmy wczoraj szc.ze
dan,Tch. Podstawą do "
'" "
przewidywań jest więc tylko koń.
eowy rezultat meczu i \vvn\lii po..
·"szczególnych tercji. Na podstawie
tych wyników można przypusZC".taĆ
~""'ny zostali za.sko.
rn"'ru· "'~
ze· hok4_
"'""'
teamu IDO.
grą
czen.t• błySk R\.l"\iczną
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•
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wa a mUSiała hyc mezwykle za..

-

gółolvvch

cięta.
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ą z najw~ ę diusz - Filmowiec Łódź, Bieg Resursa Il ezy uznac za J
Łódź, Łaski Stanisław - z ryw Tom. Maz. szych sensaeji sportowych IV EuLechia Tom„ Pali ńsk i Zdz; sław - Zryw ropie.
Tom. Maz„ Lechia Tom., Chmurski Marian - TUR Skierniewice, Unia Skiernie- - - - - - - - - - - - - - - - - wice, Jaskóła Zygmunt - TUR Sklerniewiec, Unia Skierniewice, Nowakowski
Stefan - TUR Skierniewice, unia Skierniewice, Zarzyclti Władysław - Ikape
mŁódź . TUR Chojny, B• ałit owsld Karol Lot, ZZK Łódź, Olejniczak Wła dysław Sp<;>rt bokserski zyskuj e na terenie
Pa9'ernia Pab„ PTC Pab., Kr:vgier Jó:>:ef. PaP.iernia Pab. PTC Pa.b„ Bińczyk Zy- Lodzi coraz większą ilość zwolennigmunt - Jutrzenka, Tęcza , Pawlak Zdzl- ków. Zwiększają się kadry pięściarzy,
sław Jutrzenka Włókniarz Łódź Adam
czyk- Roman _: Siódemka, Tr~wajarz: a tym samym powstają nowe sekcje
Biernacki Stanisław - Mille. KS Piotr- przy klubach sportowych. Zawodników, Concordia, Zarębski Zdzlsław - cy tych klubów dość często rozgryZryw Piotrków, Concordia, Rogowski wają między sobą spotkania, które
Stanisław - Zryw Piotrków, Ruch Piotrków, Szkatuła Jan - Zryw Piotrków, na ~azie cieszą się powodzeniem jeRuch Piotrków, Stańczyk Henryk - Zryw dynie ze strony zwolenników tych
Piotrków, Zryw Bugaj, Andrzejczyk Wła klubów.
dy~ław - Zryw Błigaj , Concordia, NoNależy jednak ufać, że z biegiem
wicki Tadeusz - Zryw Lócli, DKS Lódf:,
Kowalik Tadeusz - ZZK Rogów, BJeg czasu reprezentacyjne ó~e rnki tych
Resursa, Bogusławski Władysław - TUR klubów podciągną się do poziomu
h
ł
Rawa Maz„ Lechia Tom., Suchoń Władysław - Artylerzysta Tom„ Lechia, sa- ~zo OW'fC naszych zespołów i :?YSkabat Jan - Artylerysta, Lechia, Kubica Ją sobie należną popularność.
Ostatnio w sali Geyera odbył się
Edward ~ Artylerzysta, TUR Tom„ Go_
sek Stanisław - Artylerzysta, Lechia, mecz bokserski ZKS „Odzież"
"
Nowakowski Kazimierz - Artylerzysta, ZKS E .
„ nerg~trka . Tym razem zwy
TUR Tom„ Milewski Jan - Artylerzysta , .
Lechia, Jarema Stanisław - Artylerzysta, c1ęstwo odniesli p1ęsc1arze klubu
Lechia, Resel Jan - TUR Pab„ Papiernia/ „Odzież" w stosunku 12:4.
t
·
Jutro z
Pab„ F1tuch Tadeusz - TUR Pab„ Pa
~~c1ęzcy . ego me.czu roze.
piernia., Michalak Karol - Ner Poddębice,
SWOJ drugi z kolei mecz w
graJą
ZZK Łódź.
Aleksandrowie z DKS-em.
Dalszy ciąg w najblitszym numerze.

BO/KS

ogarnia

viei;ze! Nie sądź, iż przez .to, że ~z~ -

sy

oś:viadczył głuc.ho i.uroczy-li potw:ornej zbrodni, ale czyż nie

w dniu, kiedy będziesz miał poślubić moją Madelon, będziesz mi musiał poprzysiąc
z ręką ną Krucyfiksie, że kiedy
umrę, zniszczysz te wszystkie klej
noty, w sposób, jaki ci później
wskażę! Nie chcę, by jakakolwiek
ludzka istota, a już przede wszystkim _ty, h~b Madelon, zna}azła się
w posiadaniu tych ~k~bów! zdobytych ze cenę ludzkieJ krwi!
I tak, uwikłany w tym labiryncie zbrodni, nękany przez miłość i
odrazę, przez szczęście i nieszczęście, czułem się, jak potępieniec,
którego z jednej strony nęcił anioł,
zapowiadający z błogim uśmiechem
wszelkie rozkosze nieba, podczas
gdy z drugiej, ciągnął mnie palącymi szponami diabeł. zadający mi
niewysłowione męki. - Rozmyślałem o ucieczce, o samobójstwie lecz ach, Madelon !.„ -- Zgań mnie
że byłem
potęp, dostojna pani.
słaby, że nie potrafiłem wysiłkiem
woli zwalczyć swojej namiętności,
która mnie przykuła do oczywistej

robię to, co muszę, wyzbyty Jestem scie Cardillac -

uczuć, jak
l l z wszelkich ludzkich
miłosierdzie i litość, właściwe na.
turze każdego normalnego człowieka. Ty wiesz, jak ciężko mi się
wytrzymuję! Ogarnięty szałem rozstać z każdą zrobioną bi.żutewyskakuję z łóżka - narzucam na rią; że dla niektórych, aby nie nasiebie płaszcz - i schodzę po ta- i:ażać ich na pewną śmierć, nie
jenu;ych scho~ach - przez ukryty ~hcę pra;ować; jak nieraz, wiedząc,
ot~or ~ ~urze, wydostaj~ się na ze nazaJutrz przez krwa~ uc~yI oto ow czło- nek odegnam męczące mme Widulicę NicaISe. ~ek się zbliża. Kiedy napadam na m?, już w Pr:zedd~e~ . ogłuszam
mego, zaczyna krzyczeć. Chwytam ?f~a~ę uderze1;11e~. p1ę~c1, by wcze.go więc z tyłu i pakuję mu sztylet smeJ wydrzec JCJ poządany kleJ·
w ~erce. - Klejnoty znowu są not!
to wszystko,
Opowiedziawszy
Uczyniwszy to, odczumoJe! wam powracający spokój i zado- sprowadził mnie Cardillac do tajwolenie w duszy, jak rzadko. Upiór nej komory i ukazał moim oczom
zniknął a z nim razem i umilkł po- swój skarbiec ukryty. Sam król
szept szatana. I zaraz oto uświa- bogatszego nie posiada! De każdomiłem sobie w całej prawdzie, dego klejnotu przyczepiona była
do czego przymuszała mnie moja kartka, a na niej dokładne dane,
ciemna g>viazda. Miałem przed so- dla kogo był zrobiony. oraz jak i
'ą tylko dwie drogi: ulegać jej, lub kiedy zosbił zdobyty przez zwyczajną kradzież, rabunek, czy mor'?.~inąć!
pojmiesz moje za. derstwo.
Może teraz
chowanie się i moje uczynki, Oli- 1 - W dniu twego wesela, Olivie1

w ba~ sre

Na ostatnim zebraniu zarządu
PZB prezes Bielewicz zaprojektował rozegranie następujących spotkań międzynarodowych: w dniu 7
lub 9 maja Polska - Węgry - w
Budapeszcie, 17 lub 20 października
Polska - Jugosławia - w Polsce,
7 lub 10 listonada Pol ska - Czecho
Polsce oraz 5 lub 12
słowacja w
grudnia Polska - Szwecja
Polsce.

Team CDKA-Dynamo-Sp:utak

21 drużyn żeńskich I męskich. w tym do r a h się przypoIIlillec swą mlodosc.
siatkówki 13 drużyn, a do koszykówki Obaj jednak są za powolni. Straszew
ski gubił się pod bramką.
osiem.
Z wielką radością przyglądaliśmy się
Młodzi zawodnicy jeszcze niezbyt
niedzielnym zawodom. Nie stały one
·
t
h k ·st'
· 'ak
wprawdzie na wysokim poziomie, ale to
na 0 ei ow, rzymaJą
nie ważne. Ważne Jest to, że młodzież pewnie, J
I Słowacja).
ćwiczy, zdobywają zdrowie, sprawnosć się na łyżwach. Posiadają jednak wa
f!zyczną i wyrabia w sobie wiele walo- runki na dobrych graczy.
Podczas całego spotkania lekką
rów społecznych, by w przyszłości sta ć
pokonał Wimę
się wzorowymi sportowcami i wartościoprzewagę miała Cracovia i zwycięW pierwszym meczu o drużyno wymi jednostkami społecznymi .
we mistrzostwo Łodzi w zapasach, Dziii o godzinie 16.SO sala YMCA pono- żyła zasłużenie 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) .Hownie zapełni się szkolną młodzieżą, która norową bramkę dla ŁKS-u zdobył z
ŁKS ZWYCiężył „Wimę" 5:3.
.
rozegra tu dalsze spotkania o tytuł najWyniki techniczne: (na pierwszym lepszej drużyny szkolnej w grach sporto- ładnego podarua Króla - Straszewski. (wl).
wych na terenie ł.odzi.
miejscu zawodnicy ŁKS-u):
w wadze muszej: Piechota przegrał w czwartej minucie z Plewiń
skim,
w wadze koguciej Kauca Po 14
min. położył na łopatki wicemistrza
Czechosłowacją
Polski - Balwickiego,
Mecz Czechosłowacja - Polska od
w wadze piórkowej Spaczyński
WARSZAWA. Skład drużyny polskiej, która wystąpi pl'zeciw Czecho- będzie się w sali YMCA w sobotę,
wygrał na punkty z Sadulskim,
w wadze półśredniej Kubak Z. słowacji w meczu piłki siatkowej, dnia 28 bm. o godz. 19. Jako przedKi- mecz rozegrany zostanie o godz. 17
został zestawiony następująco:
zwyciężył na punkty Mielczarka,
w wadze średniej Kubak J. po- jewski, Plejewski, Bartosiewicz (AZS mecz Ligi koszykowej TUR (Łódź)
łożył na łopatki w 2-ej minucie Ra- Warszawa), Michniewski (SKS War- „Znicz" (Pruszków).
Mecz Praga Czeska - Warszawa
szawa}, Antczak (AZS Wrocław),
fałę.
w wadze półciężkiej Stachurski zo Markowski (YMCA Gdańsk). Rezer- odbędzie się w niedzielę, dnia 29 bm.
stał wypunktowany przez Wasika, wowi: Binkowski (SKS Warszawa), Jako przedmecz rozegrane zostanie
w wadze ciężkiej mistrz Polski Staniszewski (AZS Warszawa), Gó- spotkanie z cyklu rozgrywek o mi(AZS Łódź) , Stroński (AZS strzostwo Ligi koszykowej TUR
Gliński (ŁKS) zwyciężył walkowe- recki
AZS (Warszawa).
(Łódź) Wrocław).
rem z powodu braku przeciwnika.

tKS

ŁKS- ·larta

przed rozpoczęciem zawodów, a więc o
godzinie 15.45.
Organizatorzy proszą więc o wczesnlejsze przybycie i lderowanle się do odpowiednich wejść, co ułatwi znacznie dostanie się do wyznaczonych na biletach
miejsc.
WszyFtl<ie bil ~ty są numero wane i po
drug-lej stronie p osiaclają znaki infm·macyjne.
Bilet oznaczony rzymską jedynką oznacza, Iż wejście do hall jest od strony
mla5t:t, bll ~ty c z nar7.Nl ~ l'Z y ~01 s:rą dwójltą
ozn>. <"7 :>.j ą, iż wejśc ie clo h"lli jer.t ocl strony Widzewa.

okupuJę

śmiercią?

tego

teraz

haniebną

Pewnego dnia wrócił Cardillac
do domu niezwykle ożywion_y . Pieścił Madelon, na mnie rzucał przyjazne spojrzenia, p:zy stole wy~ił
butelkę dobrego wma, co rru się
z~a=ło tylko przy święcie. lub
e . eh okazjach, śpiewał przy
ym 1 cieszył się.

f

Kiedy po spożytym obiedzie Madelon już nas opuściła, a ja chciałem :ównież wrócić do warsztatu,
Cardillac zatrzymał mnie, mówiąc:
- Zostań jeszcze, chłopcze! Dziś nie pracujemy już więcej!
Wypijemy jeszcle za zdrowie pewnej szlachetnej damy, która mi

sprawiła wielką uciechę.
A kiedy trąciliśmy s if
my po pełnym k ic!i 3 z..l{ 1•

.vvp iliśza pytał

jak mi się podoba taki -. i· r:' zyk:
c. d n

Str. 1 ·

KURIER POPULARNY

Telefon: red. dyturuei:o lł4·18

L>ilblCJ>i2eJ LOC~
Hartoszew~k.ego

Cl)'ŻUl'UJlł

apteki:

tP101..-11ow3~.a

115),

poddani

,„•?oloc1flSka „·it), Dane:.\rt•V..CJ
tZg1er<1ka 081, 1ow1us~ ·aJ . Ko~row~k~CJ
(Plac \\'otnosc; 21. l;tan1elew1czĄ U-'o· · ,~.
ska ~lJ. l;rna!CkteJ lHiaowsku f>ll.
Czynsku·go

będq

(b) Jednym ze .skutków wojny walki z

gruźlicą

badaniom profilaktycznym
ma

działalność lee.

i prymitywnych warunków zdro· przybyłych do Polski ekip Duńskie
wotnych, w jakich żyliśmy przez go Czerwonego Krzyża. Ekipy te
szereg lat, jest
katastrofalne dokonują na terenie Lodzi i wofewprost rozpowszechnianie się cho- wództwa badań wśród dzieci i mło
v:i:,~T~o:~~:,~A„ia~~~~!'~ zasa- rób społecznych, z których na dzieży od lat 3 do 25. Badaniom

dami"--sztuka słynnego dramaturga 1'.ran- pierwszym mieJ·scu należy W'"'miecusk1ego J P Sntre·a z udziałem· E
Bonackie.1, · J. 'wi:grzyna, A. Łapicidego: nić choroby weneryczne orazJ gru·
i l!'. żuk°'Y5~:1ego. ne.żyseria '.E. Axe1·a. źlicę.
Dekoracje z. Strze1ec1ucgo.
.
W lk
h
b
.
Młodzlez w wieku szkolny~ nie posta·
. a a z c oro 3.llll wenerycznyda prawa wstc;:pu na

Widowmę.

poddawani są wszyscy bez wyjątku. Zarażeni i chorzy kierowani są
do przychodni i szpitali, zdrowi 0 .
trzymuJ·ą szczepionki uodporniają-

mi pro:vadzona jest .s~s~ematycznie

Zł

Dekoracje i kostiumy Z. Strzeleckiego.
Udzlał biorą: M. 11nedzlilska, B. Bronowska, II. Puc11111ewska, :a. Rachwalska, M.
Kozlcrska, M. seroczyflska, M. Krawczykówna, n. Mancewicz6wna, u. 1..atosówna, K. Pągowski, J. Pllarski, \V. Staszewski, K. Dejmek, J. warmlliskl, J. Kłosi:\11kl, B. Bolkowski, A. Kwiatkowski, L.
Ordon 1 słuchacze P. w. s. T.

'l'EATR .,Sl'RENA" -

Ostatnie

:i~::.

z;

TRAUGUTTA 1.
„WGLĄD w

dnl proiramu

udziałem całeco r.espołu „sv-

w czwartek
dnla ł marca
rb. premiera
"''ielkteiio
wldowiska
filmowego
p. t.
,.AMBASADOU" pióra z. Gozdawy i w.
Stępnia.

Pocz. przedst. o godz. n.10 ka1a czynna od god7~ 10-13 1 od rn tel. 272-70.
TEATR „OSA"

Zacbo1lnla 43. tel. HO-•
dn. 27 lutego br. przedstaw1en•e sprzect;'.'i-'.'·
.

Dziś piątek

K.umn.\LY/
ul.

i>~i1~1

15·

1w:111m11 !ltCZYCZl\"EJ
243
1
3
Piotrkowska
• ~.~ • 10M

'J%\Tn

„LuT"<1A
dnlll 28 lutego o godz. 19.15 Premiet·a. w niedzielą dwa przedstawienia
o god;r.. 1.;,30 J lD.15 ,.Zemsta nieto11erza"
Dz;,;

N~S~~r~~!~:, o\~~r~~~fte~: ~:1~~5;~~.

brac·1

łka

na

1

•

_ _

I

w· .

A Jed nak k ara sm1ercl
Gestapo znów przed sqdem

w

.

I

.

~~o~n~:}s~~z~~~ęs1!u~~ea~;~~~i:zei~/

e

e

I

Grnz' ny poz·ar fabryk·1
U

16,Jo, 18,30,

_;10
. ' ..
·ft

__:::._

I

Pr•en1·es•en·e

'tu,

l1KONCERTY .

Wiat5yłlaw

OFIARY
pracownik
Gałaj,

Prac. Miejskich wplucU
walk! z alkoholizmem.

zł

1000.-

spóldz.
na a1"cję

czynił slę

!::ina „Bałtyk" znakomity pcl.;k:i planistrt
i kompozytor RAOUL KOCZALSKI.

Wielki ten artysta wykona sz<!!reg na!·
ciekawszych kompozycji europejskiej li·
tera tury· fortepianowej: Bacha, Beetho·
vcna. Schmnanna. Scl\ub~rta. L\sztn.

Zamiast Jcwlatów n::i grób kolegi Kaź·
m\erczaka ,JÓlefa. p~ai:ownicy sl<!c,pów Chor>:na ort:tz \Vła~n~ . ncszta bll,..~.ó,v \\P. s. s. Rejonu Vl s1t1adah1 z.ł 2.500 nD ka~!c I: ina „nr.t•y:<". W nlcdi:te:i: kasa
otwarta od godz. 10 rano.
Ł. R. R.

WiE'.źnlów

I

interesie niektórych Polaków były
dyktowaul'I tylko względami mate·
.
·
•
•
Ir1alny~1, J!ODJewa-.t stwierdzono, r;e
•iza kazd11, mt.erwencję Zukrlerel ka
.o1ał sobie płacić
•
W tych wanmkaeh Sąd postano•
wił skazać w:uy Zukriegla na ka·
rę śmlorri przez powieszenie, wraz
z utratą mienia 1 praw obYWatelskich.

do uratowania
- - - polskich z e>presjL Były nawet po·
dobno wypadki, że Zukriegel ostrze
gał niektórych PolaliÓW przed m:ijącym nastąpić aresztowaniem, łub
.
.
ie dzięki jego wpływom -- .hiż
pallia się bawełna. W mgnieniu oDziś w sobot~, dnia 28.II o godzinie Jl
ka ogień przedostał się do komór z resztowanycb udawafo się wydostać Odbędzie się w P.Z.P.B. Nr 5 ul. Armil
Czerwonej 81
b
b
ł
z więzienia.
UROCZYSTA AKADEMIA·
. awełną. Ponieważ
awena jest
Od poprzednte~o VY-Yroku
Sądu
7. c>lt3zil 30-lccia Armii
Czerwonej i 100n1ate1·1·a1e1n łat"·opal11ym, is·~~n1·a10
vv
~
Okręgowego w Łodzi
prokurator lecia Wiomy Ludów.
Z ramienia WK PPS p1·zemawiać będzie
niebezpieczeństwo, że ogie11 obej- złożył apelację do Sądu Najwyżtow. A. K<.raczcwski.
mie cały budynek.
szego, broniąc tezy, że w wypMJ·
·wezwana Straż Pożarna przyby· kach „ostrzeżeń" i „z;volnie.ii" oDz!' w sobotę, dnia 28 lutego o godzinie
ła na mieJ·sce wypadku i wkrótce 11karżony działał wJ·łącznle z chęci 18 odbecizie si() 7ebranle członków dzlelzyslm. co n;o przes.. kadzało nlu ab- n'C~' „Bsrllcklego"' '(ul. Tym ienieckiego
zdołano ogień opanować.
f>l. Rcfe,·at ~prawozdawczy z XXVII Konsi>lutnie być na zdecydowanych u- gresu PPS wygłosi tow. E. Bug3jskl.
Dzięki zdecydowand akcj; ura- i;;łu_gach _niemieckie~ włatb: oku pa·
*
t{oło PPS pr2y Biurze Sprzedaży Wyrotowano fabrykę od spłonięcla, a , ~nnycb ~ co ~v. związku z tym nie bów
Gumowych
Z\'iOłu.ie na dziś 28.ll gostraty są minimalne. Akt' ja tnvała Jest okoltcznosc1ą łagodzącą.
dzina 14 zebranie czlonków. Przemawiać
przeszło 2 god.?.iny i kierow-ł nią
Wskutek tei::-o odwołania Sąd będzie tow. prof. l\Iakarczu:c
•
• •
.0
l'Najwyi;~zy sprawę roZJJat„zył orze
l~omcnaant ppłk. KalinowskJ.
ka ·a
j· J ·t t .
't : ,.· d _
W sobotę, dnia 2a'"' o godz. 10 octbedzle
• 1 .c, z s o nie z ma er1a. ow o sle zebranie kobiet członkff1 dzleinfcy
lwodowych wynikałoby, że Są,d Okr~ „Radogoszcz" PPS ul. Bema s.
gowy w Łodzi nie zakwnlif!kowal
• •
b ł i
l
b
W sobotę, dnia 3; o g?d> 14 odbędzie
na 1ez~·c1e z ror n czrc 1 WO ee SjlO- ~lq zebran•e członków Koła PPS przy
11.~
fi
ł
łcc7.UOŚf:i polskiej czynów Zukrie- Spó!dzlelnl „Wiedza'". ul. KUll'lskicgo 87.
n,f„.'fSt~n'-. Q fr8ffi1"'a·,·„wego
gla i wobe~ tego 11ie zastosow,ł
" c.
„ '\
n u
t •
W nieclztclę, dn.ia ;~.TI. o godz. 10 w .o.
w asc 1We':'o artykułu dekretu o od· kału pny ul. Slernkow~kiego 3 odbrdzle
Z dnia 29 lutego rb. przystanek !>Gwierlzialności karnej faszystow- ~1E' zebranie członków dzielnicy ,.Balt1tv"
b"
; N'
•.
·
J!kich zbrodniarzy woj:mnrch
PPS. na któt'Ym w:;d•ne zosteną nowe ieprzy z iegu U 1.c
owotk1 i \V1erz\V dn'
•
· •
gltymac.ie party1ne. Referat ~prawozdaw
bowej (w obydóch kierunkach)
_
1u wczora,,~zym Sącl Okrę- cr.y z . "XvTT Kongresu PPS w~·g!osi tow.
.
;
•
.
Z? go;nr ':)r„eprowaćl>:lł powtórnie przl.' poseł Dunio.k.
„
staie przen.eslonJ na zbieg ul. No· wcd sadow~·.
ba'il!hc dakładn"e
wot'; . 1 z .
,. ·
· .
. .
W niedzielę. d'.1la '2n.u o god~'nle !6·t!!j
K. l u ·
ac1sze.
wsze1,;1e okoltrz~osc1. · t()warzyszą- w śwletlicy LWEKD w Cicchanow:cach
ce przestępstwom osk:trżo'lego, a Odbędzie się
Al{!\DEMIA
WIELKA DEFIL,\D.·•
s7.czegól11i(l dowodv odnośnie zartu
~ ARTYSTOW
•
. • "
•
:
z ok11zji lOO-ne>.1 roczn!<"~· VTl05ny t.11dów,
\V IUNIE „POLONIA"
z.e z.nkr1e„el be~po.sre.dmo przy- urządzona slarnnlcm Kół PPS i PPR.
.
r.zymł się do wvw1e:r.ierua rodziny
Z ramientn WK PPS , przemawiać bę·
Jak już donoslliśmy storamem Woje- "V
ł l ,
\\'6t1zk lego Komitetu Odbudowy warsza· • awrzyn a ww. Bukałv i 1ni1vch "· dzle tow. B. Kruk.
:t:
wy odbędzie s!ę w nledz!elę 29 b. m. o hvwatell polskich. których los de
W niedzielę, dnia 29 lutćgo o godzinie
11 przed południem w sali kina t.-i T'Ol'V jest nicznanv
godz.
10
odllędz\c
•tę
<''<ólne
zebranie członków
„Polon.ia"' wspaniała def!Jada najpopu·
· ',
, ·'
PS Pl'7Y Zaldadach Naprawczych
tnrn;ejsz.ych artystów sccnv radia filmu
\V wyn ku 1mwtorneirB urzewoćlu Koła
Nr
a
.Społem".
t.
. Hnnki. B•.z~zil1sk1eJ,
. · ·. . J~dwtg1
·
. s;a~•OW~i:o
,
.i
I sfotnle kwai es i ady.
u:mann .• ze
Przemawiać hi;dzle tow. K. Czernik .
Kendy, :.rarty Mlt Bkle;, Adol!a Dl m;zy hf1kacJ3 poprz<"dma. "Z'l-'nów oskarKat·ola Hanusza. Jerzego Plchelsltlcgo. •
.
• ·
.
W 1>0n!cclzlałck. d~\a 1 marca rb. o go~.Cic!iat• S1'•kiP.,ę6 i Frenclszkl Leszczyii. ze>ne.l!'o byla niew~:lsclwa I 71l j('.',sf
dzinie 18 w lokalu d'ielnfcy .. Sródm'eś
.-!dej. Art~·ści Ci zg:osill !tWój bezinfere. on winien świadomej \Yspółpracv 7 cie-Prawa"
PPR. przy ul. Gdańskie! 75
sowny udzal w koncercie. kt<'.l'ego dochód t?estapo oraz ie :c~o ~tara1;ia • w odbędzie się utoczyste zebrirnie. poilwlę;
i>rzeznaczony
· ___
' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ cone stuletniej ro<'znlcy manifestu komu.
Kol··.i teraz nazo<tał
P. T.na odbudowę Stolicy.
którn ,....
nlst·.-cznego. or,11a ntzo\nme,l!o prze? Koła
D<J\Vlnna ll\lmnie wypclnli! salę kina ,.Po·
U'Yf<W .<\UFlliOWANA
Komlte!u Łód?.klego PPR i Wojewód7ldelon<a", w ten aposób rewanżując siP, ar·
,l!o
Komitetu PPS dla swokh członków,
BirRALISJ'lIA.
t.n•om za ich społeczna I obywatelska
w•zy•lklch
fun1'ejonartuny dzielnic PPS
ze znajomością STEJS'OGRAFH
akcję. Do grona wymienionych soll$t6w
1
PPR
ora1 dla orelegen•ów WK PPS
zglo•lł równiez swój
ud~lał
zn akomit;v
iUASZYNOPJSANIA i JĘZl'KóW
i lektorów KL. PPR.
ze,p6! orklestrowy DWUNASTU BRACI
Referat na tcmot: . Stuletnia ro<"7nlca
OBCYCH (frnnrusld. nlemLeckl)
ł.OPATOWSK1CH. Bilety sprzedaje ltsię
man1.fe<tu
1'omunl •t~·C', nego" wvgłosl tow.
PRZYJlITTE POR~DĘ.
~:1rnia .. c~ytelnika". ul. Plotrkow~ka 96
A <.::tchock1.
-.v nied7ielę zaś kasa kina „Polonia" od
Oferty sub ..'.BIURALISTKA".
PO referacie odbęd<:ie się część artygodz. 9 rano.
;\yczna.

nrZ'' ul. Roosevelta 10

ul. l\tarsz,tłka Stalloa I.
„Trzech Panów Ludwików" - godz.
~
Jl
~o.ao. niedz iele 14,30.
,., d
f b
R
.
&At:n:K - ul. Narutowicza 20.
1
awn. a ryce a!ll.IScha przy
,.owullcowa Kobieta" - i:;, 1'7, 19, ~1. ul. Roosevelta 10 wybuchł ,..,. dniu
niedz. 13.
.
,
.
BAJ!\/\ _ ql. F'ranC't~zkal'l•k• ~1:
wczoraJSzym grozny pozar. Na od
,.Gospoda s,·.-iateczna ·' - 1G.so, 1a.so, dzi'ale przetlzal111· od szarpac,a '"'a
20,:0, nieclz. H.30.
"
·
'' ~ ·
GO\' NIA _ ,, 1 u 3 <zvMk•ego 2 ,
'r;i;,~~f:,(ec1~;ka bawt slę°' - 17, 19, 21.
-~-D-=1f::_f)
atU?.\ - K••da Pabtantcka:
~
„skarb Tarzana" - 18, 20. ntedz. 16.
OS\\'IA rowt:. - ut. Piotrkowska 243:
z powudu remon1u ntec?ynne.
SOBOTA, 29 LUTEGO
Poi.o-., I \ - ut p1,..1n;ows1<a a1:
12.04 Wiadorn. poludn ., 1~.03 Pr?egl.
„Dwńj Panowi e F." - l~. 17. 19, 21, pra~y stoł .. 12.13 ,z mikrofonem po kra·
l>R;~'if~vrb~~i~t~.~i~~czyźni w JeJ życiu" /ti;;~~.} 2j,~~ ~~~~}i~a~ ;~~ 1 ~~f~~~~Y~~~~\~.:
pocz. sean•O\\ n. u. 21, w niedz!ele 13.00 Auciycin roz.r~ v:kow:i w wy!<. ze·
1 h\'lęre r5
spolu z. Ka raslńs:oego, 14.00 Mu1y:,a ka.
lłOBOTNIK - ul Klllh>kle~o 178:
mcr~ 1 na, 1-1.30 BaJ 1rn „o Kr:irnoludcc
,.Ńtepott-zebn! mogą odefść" - godz. r.:IC'onorzc" - cz. Ciocia.. Jula, H.15 Pie16.30, is.:;o, :o.30. niedz. 14.30.
śni w wyk. c. Izygrym'lwny - kontr.il!.
ftEL - ul. Letrlnnów 214:
przy fo1·tep. M. Iwaczykówna, 15.o.; Roz·
.• I\ u lisy wfelkiej rewii" - 16, !8.30. rn:iltoś".!, 15.30 .. J_alc to. <e wsi. t:hi,•n.•; 21. nledz. 13,80.
h1'7.t1!nk1 powyP,"an;a! wrn.tr lcnmsz.„ BOM/\ - 111 Rreo'w•ka ft4:
sturhowi•ko dla uzieci, 16.00 Dzlennlk
Sieclmtu śh10łych" - godz. 16.30, 18.~0 JG .20 Rezcrwn, IG.25 Auct~·cJa Komisji
20.30. nledz. !4 30.
Opieltt nad Zabytkami J.'rzc;zlof.ci. 16.~;;
ftEKORI) - ul IHgowska !:
Pogadanka eportnwa, 16.45 „Pt7Y sobocie
„As wywiadu" _ 16,30, 18,30, 20,30. po robocie", is.oo LekcJn j~zyka ro~y;.
nied1lele 14.30.
s:dc"(o. 1,a.1s 1;:,·agmcnty <;iP~ 'owe. 18.ł1'
ST\'1.owv - 01 Kllin•ktego 12s:
„szalona' - X rozdz. powie.scl J. I. Kra:
.,Pościg" - 16.30, 18.30, 20.30, niedziele szew&1<te.c:o. 19.00 „Melodie owln ta", i92•
l4.So.
..Na swoJ~ką nutę" - Koncert PolsklcJ
l\l'lT - Rat„c-kt Rynek 5:
K''1;e11 T.t•o:\o\\"'~· 2~ oo ??i<-•2•~!k.; ?.~~o. Re·
„Pl~ciu zuchów" _ lG.30, 18.30, 20.30. ze1"\rn .. 20.45 ';'··C'czor hte~a .l.i. Jl.OO l\.c>n;_
n'cdzlcle 1430
curt K.-dkow ·.<i<:>J Ork•r•„r;- P. r.„ 2i.,„
TA T·in _ ,, 1 ·st„onkte1>·tc-za 40 ,
„zapomniany v~rcti ··. 21.3.; .. z na•zcj ra·
„MlodoM! Tom.~-< za EdisonA" - i7. dlof?nii'', 22.00 Konc;ert życzef1, ~2.JS
19. 21: niedz. 15.
Om~·w .. progr. tok. P" Jutro. 22 ·15 Tra~sm.
TĘCZA - PIO!l'kOWFk9 l08:
z Ntce1 Finału M1~dzynar0dowcgo h.on·
.. Pnśclg" _ 15. 17. 1~. 21. n!edz. 13.
klll'SU l\[\lzykl _:Tanowe!. , 2·~.0(1 Osta!nle
WISf A _ ul Dn.sinH•kiel!O 1.
w1adomośc1. 0.10 Konce1 t zyczcń, 0.13 zn'
· "
·
- 19 · 21 1 d koiiczenlc audycji i Hymn
„~ygmAllon - godz. ii,
• • n e z.
·
Wt.~i~i:ii~R.z _ ul z~,··ad?l<A 18 ,
7
\
· ·
· ": - 1""• 17 • 19 · -?1 ·
''.D ziewczc
z P61 nocy
niedz. 13.
.
WOL'iOSC
Nap16rknwsk!C'go
„Wieczna- 11!
Ewa··
_ 16 _30 . in. 30 , 16:
20 .3r • .
. d 14 30
':''e 2'.- • •
•
ZACHF/IA .- ul. Zgler.~lrn 28.
16 •30 • 13 ·~ 0 ·
~.Skradziona Słnwa
,TEDYXY KONCERT SLi!.WNE'GO
.o.SO, nlećlz. 14 •30 ·
PL... NISTY RA OULA .KOCZALSKrnGO
Przyµc>m lnamy, że w niedzielę 2~ lu~c·
go n god7. 12 w polut1nle w,·<tt:pl w sali
ADRIA -

•

•
ReWIZJa procesu
Willy Zukr1egia
·

I

I

piotrkowsk.1.
• .
.
. Przy eką~ach _dunskich. pram:Ją
i kształcą się ekipy polskie, ktore
po pe;vnym cza:sie _bę~ą ~og!y pra·
cowac. samodzielm~ 1 dzię~ t~u
przyśpieszone będZle
zakonczeme
.
.
„
akcłi. Czas ~rwania ~CJl w całym
kraJU przew1dywany Jest na dwa
lata

ReJ·estraCJ·a kart

I

•
l~~I'

wo~ewództw:a;

terenie.

s

lit.
• •
•
s1ask1, J. war da. K. c11orzcwsk1, .r. cie· 1 • ,
. , Gruz. 1lCa
. b ow1em
.
.
slel~kl, n. Lubowska, :M. Lasowy, u. Ła- osc zarazcn.
naJ
bmiski, w. szczaw11i•lci, E. s;eklerskl, n. częściej zostaje przeniesiona z jedWilt>zvil~l:a. R. Wa"c'<'~: f'. W::isil -"w,ka .
,..
z1 k
d•. ,
.
. 1
(J)
Głośna sweiro czasu sprawa skazany przez Sąd Okrę~owy w
Bnl~t = cz~lc • ·:1.Iaii:own:l. L. s~wabo· 0 e~ 0 c on ::: ro Zl..ll:} n~ mnJ c.i: Willy Zukrlegla,
funkcjonariusza Łodzi na 10 lat więzienia a to w
wccz<>wti(). B. Rtachti.,,.ką, pcd klc1·oi;vn c-,dziccko zarazone roznosi zarazki '
•
I
"k
·
·
'
twe-m J. Cleslelslciego. l:hór powl'!:i<szon;;:
.: •0• d d . . 1
l 1 . d
gestapo, ktory w łatach 1942 - 1945 ~-ym u . P~d~e~one~ co do jego oP1'::1<;ne . dekoracje J. Galewsluego i r.. \\:.Jl
zie ci \t sz rn e it ·
pełnił służbę tłumacza tajnej poli- soby op•nh sw1adkow. Sytuacja baGr.1Jew;klego. Stt?nt: muzyczną_ pi·zygo·
cji niemiecki<'j _ znala7la ww.oraj Wtem wyglądała w ten sp0i1ób :ie
tow;:ił ·wt. Szczepa11skt. Nad całosclą czt:·
DUNSKIE El"lP" \"' AKCJI
..
'
· · · '
' •.
wa wytrawny reżyser opcretld w. Zdzl~
'
'" i. "'
SWOJ ostateC'.tllY epilog w łodzk1m podczas gdy pewna liczba swu1cltowitclci.
Ogromne znaczenie w prowadza- Sądzie Okręgowym.
ków zeznawała zdecydowanie obnej obecnie na wielką skalę akcji
Zuki-icgel
był w awoim ozuiP ciążająco dla oskarż?nego, inni bra
=
~
li go w obronę, tw1e1·dząc, t. 7.ukrlegel w wielu \vypadkach przy-

„.'!llifl:rlb:il.~~==~~m!ll!I

na

p~erwszy z?stał 111ą obJęty powJ.at

krad1·1 pan' czochy z fabryka·

„

:llOLXIERZA

oaszyń•kirgo 34.

Dziś 1 codziennie o goa?.. 19. t5 komedia
:t.toP~i·c·a _„SZKOŁA żON" w rcty<erti
B
Korzentewsk!e,go, w dekor!l-cJacil
1 olldana
kOi'.tlwnach Tc:·esy RoszkOW;<kfeJ.
Udzl~t b!orą: Hanna Bielicka, Jerzy
~uszl~ns!<1, Halina Gtuszkówna, czeslaw
Guzek, Adam MikołaJewsI<l. ?-:11cllal Melina. Zofia Mrozow3ka. Ludwik Tatarski,
Tadeusz Schmidt. Jacek Woszczerowicz.
8
czynna Od u do l:I I od
Telef.

12f0i.

. . ka spo·
odZ18JS

j~st

P~ócz tego - jako uboczna, ale
konieczna
alrcja prowadzona.
jest walka z gruźlicą u zwierząt,
które są poważnymi roznosicielami
zarazem.a oraz znazk'
'li
'l :
. •
zara OW gruz cy. zczego n.e częczna ilosć wypadków wylecwnych.
"ddano do d - sto chorobę tę spotyka się u krów.
J 'li h d ·
to · st !!rUŹli
W Państwowych Zakładach Pon- kowska 5). Zł.odzie.i .,
ys .
.
.
. es c 0 . zi, na mia . 0 "' , . cę, czoszniczych przy ul. 1 Maja 14 za- pozycji władz.
Mleko choreJ krowy zawiera dostanum.o wys1łkow polskiego sw1ata
.·
od pewneiro czasu stały
teczną ilość zarazków, by przenieść
lekarski'e<YO ru·e zdołano J'e"zcze uwazono
"'
·1·
d
·
"' ~
„ . brak w dziennej produkcji
różnych
gruz 1cę o orgamzmu k onsumenchoroby teJ opanować. Szerzy się oddziałów ost.atnjo zginęło jednego
ta. Jak stwierdzono przeszło 30
ona szczególnie wśród dziec.i i mło· dnia 10 fuzinów pończoch damskkh.
proc. naszego bydla choruje na
dzieży.
14 par skarpet męskich, 8 kg. przęrqbankę
gruli~.
dzy 96 nakr)'ć do ma.sfyn ~
W zwiqz.lru s tym ob~d.zie si~ W
ROZPOZNANIE PODSTAWĄ skicli i 8 pasów trasm.lsyjnych.
wł~~wl !' ~ 'rz~· Departamencie Weterynarii i Min.
LECZENIA
po
.a.~,__„_enla
h do mi e j ski ej ...
...1
'
Roln1'ctwa w Warszaw1·e specJ"aln
przeprowa d.zeniU ~,.........,.
wlączonyc
~ roz!1
Przyczyną tego są przede wszy- ujęto sprawców tych kradz:!eży, któ dzielczej
dokonywana będzie re- konferencja, poświęcona waleó z
st.kim trudne warunki rozpoznania rymi okazali się bracia Bronisław i jestracja
kart żywnościowych z gruźlicą u zwie-rząt.
b
,
.
•
·
. L
Dudk--'e
w mieszkaniach nneSiąca
· ·
· · ml"
choro y, ktora UJawma się naJ- eon
. uwu •
ma.roa r b. na ś wieze
„- Na konferencję tę wyjeżdta z
częściej w stadium mocno już za-1ioh znaleziono niezbite dowody ich so (rąbankę).
Lodń specjalna delegacja przedsta
winy - większą część htpu z oR ·· str j
odb
ć s!
b""'-"'e
.
awansowanym.
t \
krad 1 .
e)e ac a
ywa
ę
~·
wicieli komitetów walki z gruźlicą
Na terenie Lodzi zorganizowano sta.n1ej
z
czy.
.na
~dst.awie
III
kuponu
kart
zyw·
w
osobach dr Bryńskiego dr Cho·
1
kilkanaście przychodni przeciwgru
.
,
noścrowych
Ka~.
I.
..
lewiusa
i dr Rydera.
'
1
źlicv,ch
prewentoria i s-pitale
Na .,,orącym uczynku k.radz.ez)
Zgłaszanlc się do rejestracJ1 po
\V
. . t k"
d .
• " '
.
.
1..
,
, ' przędzy
1 gotowego
materiału z upływie wyżej wymienio11ego ter·
. ezmą W n.1eJ a ze u . ~a 1 pr~ykto.~e. roztacza~ą op1~k~ nad ~ szy_- PZPB Nr. 17 przy ul. Suwalskiej 6 min u uwzględniane nic będze.
byh do Polski przed.stawlCle!e mię·
stlmni zgłaszaJącynn się chorynu. przyłapani zostali An'ela i W1adys
Komunikat powyższy nie dotyczy dzynarodowej organizacji walki z
dk .
k"
•
' .
azne .w .tym w~:pa u. J.est la. ze ław Jaroszewscy ~ul. Pryncypalna kart R.C.~.
(Rejonowej Centrali gruzhcą przy ONZ dr Gclner i dr
zrozullllerue komecznosci walki z 6) i Władysław Sntak (uL Marszał· I Zaopatrzenia)..
Kapłan.
ta- straszną chorob<>•z wśród c:zero~
kich mas społeczeństwa. Każdy,
na.wet zupełnie zdrowy człowiek, Tłumacz łódzkiego
powinien skorzystać z przychodni
i dać się profilaktycznie zbadać.1
ten sposob wyJcrywaJąC ChOrO·
bę w początkowym
jej stadium
·
·
.
l
. .
I .
·
·
·

row_ązECH:"<Y
od dłuzs~eg~ czasu l łuz .w. tym .r~·
k;?' g~1~~z~i~,~~no~~~~~eaj~ ~P~~~~~n~~:ay~~ ku notuJe się do~atme JeJ wyniki.
okre~ie pow3;a1lia >\ycznil!wego. Drama- Dowoą.em t~go Jest. ~aczny spatyul!.lJa E. Axera. Reżys.arm. L. Zamkow. dek wypadkow
TEATn

Akcja przeprow~dżana_iest ~
Lodzi o.d. 23 b. m. i trwac ~ędzie
do chw11t, gdv cale społeczenstwo
łódzkie zostanie przez lekarzy zbadane.
W?dlug ogólnyc~ ~bliczeń trzeba
będzie aż trzech miesięcy, aby WS'ZY
• h
d
h
• zk ' '
·
stkic z ro~c mi~s anco~v miasta uodpormć p~eciw gruźlicy.
Ta sama akcJa prreprowadzana

Pub!iczno~ć.

_St_r_._s____________________ _ KURIER POPULARNY

Bilans ofiarności łodzian

Podręczni.ki:

Die Werkstoffe
FREITAGA der Cbemlscben Appa.rat,e.
Dr ZUG F. RICHTER - Koro.
slon Tabellen Metalischer Werkstoffe 1944.
Oferty kierować pod adresem:
Przemysł Chemiczny „Boruta" Zgierz, Wydział Zaopatrzenia.
(PAP301)

masowego zatrucia w Koluszkach

W dniu wczorajszym w godzinach i 5 tys.

kolejowego w Koluszkach,
sportu
oraz o spowodowanie niebezpieczeń
stwa powszechnego przez rozprowadzenie trucizny jako artykułu nadającego się do spożycia.
Przewód sądowy wykazał, źe oskar
żeni wszyscy działali z chęci zysku
i w zaślepieniu swym nic przewidzieli straszliwyc:1 skutków swego potu
slępku. Największą win<: ponosi
konwojent
Będkowski. który jako
transportu przywłaszczył powie-rzony
sobie spirytus, i który będąc z zawodu stolarzem musiał się orientować
w trujących własnościach rozdawanego metylu. Inni oskarżeni, kupuprzyjmu.iąc „w prezencie"
jąc lub
spirytusu,
pewną ilość kradzionego
wiedzieli o jego pochodzeniu i o tym,
że spirytus ten nie nadaje się do spo-

zł. grzywny, Goczoł i Majchrzakowa na 1 rok więzienia i 10
tys. zł. grzywny, dwaj pozostali Gozdek i Cieślikowa, zostali z braku
dowodów uniewinnieni. Mospinkow1,
Ambrozińskiemu i Mazurkowi kara
III11111111111111111111111111111111111111111111 I
została zawieszona na 3 lata.
W uzasadnieniu sąd podkreślił, że
Mazurek i Ambrozil1ski są starymi,
DLA ODBUDOWY
od wielu lat nienagannie pracujący
PORTU w S Z C Z E C I N I E
mi kolejarzami, Mospinek zaś zostaJ
za czyn swój ukarany, tracąc po wy
POTRZEBNI:
piciu trucizny wzrok. Inni oskarżeni
muszą bezwzględnie ponieść konsekwencję swego przestępczego czynu
Powodowani chęcią zysku stali si~
nieumyślnymi sprawcami śmierci 8
osób i choroby kilkudziesięciu innych.
Sprawa „koluszkowska" jest jaskrawym przykładem, jak straszne
skutki pociągnąć może za sobą chciwość ludzka i nieposzanowanie praWYSOilO JiWALIFIIl:OWA.'\I Il'A·
wa.

PZPB w Rudzie Pabi:!.nicldej w :'<:alni
najlepsze rezultaty oslągn<:lY na 8 krosnach Marta Majer (185 pt·oc.), na 6 krosn'1ch Leol>adla Franci~zkowska 1171 pro<'.)
W przttlzalni <:l strony) wyró~niła. się
llel~1~a Piaseczna.
W PZPB Nr ł wyr0żniła slę tkacz:Ca
Helena Strzelczyk (16 krosien autornat. lG:l proc.). Leolcadia Wojdyńska uzv~'rn!a
n;, 4 kro<nach automat. 170 proc.
W PZPB Nr I w tkalni najlcpne rcrnltaty U7yskała na 6 krosnach Genowefa
Osendowska CJ7l,7 proc.). Zespół Stef<ina
Stolarza (t08 proc.) w;•p1-zcti1.lt z.•i;nół
Zygmunta Stolnrza (100,8 proc.). W przectzalnl wyrożniły sii:: Bronisława Sw1ronlal: (166,7 proc.) i Marla Dnbls (l6ó,3
proc.).
W PZPB Nr 5 w przędzalni odzna<!zyla
się na 4 stronach Maria Błaszkiewicz (JS'.
proc.I, na 3 stronach Józefa Barwi11Ska
118·1 proc.). W tkalni (4 }:rosna) wysu'ląła
się na czoło Jadwiga Fi·ączkowsl;:a (173,g
proc.).
w PZPB Nr 6 w tkalni uzyskała najlepsze wynilti na 6 krosnach Kazimiera
Wutzke (162,4 proc.), na 4 krosnach Marla
Rajska (156,7 proc.). Prządka Jadwiga Zaciera (696 wrzecion) osiągnęła 151,3 proc.
się tkaczka
Nr 7 wyróżniła
w PZPB Grębowska
(4 krosna - 162,3
Walenty11a
proc). w przędzalni (3 strony) odznaczyła
się Kornelia Nowak (150,8 proc.>.
w PZPB Nr S tkaczka Helena Lewandowska uzyskała na 6 krosnach 192 prcc.
W przędzalni (ł strony) wYrótnlla się
Zofia Jarczewska (168 proc.).
w PZPB Nr 9 w przędzalni (3 strony)
najlepsze rezultaty osiągnęła Krystyna
Ludwlczalt (160 proc.). W tkalni na 6 krosnach odznaczyła się Władysława Krzemień (166,3 proc.).
W PZPB Nr 14 wyróżniła się tkaczka
Julia 1''Jlich (6 krosien - U7,7 proc.).
w PZPB Nr lłl w przędzalni (4 strony)
proc.).
się Kazimiera Klażyń.~ka (152,5
odznaczyła

inżynierowie

technicy

ekonomiści

IN.żY~rnnYJ

CJlOWCY ROBóT

Sąd biorąc pod uwagę wszystkie
obciążające osk. Będkowskiego okoliczności, skazał go na 3 lata i 6 miesięcy więzienia. Witkowski, Cieślik,
Kaniecki, Ambroziński, Mospinek.
Roguszewski i l'.fazurek
Słonimski,
skazani zostali na 1 rok więzienia

Mleko

na

• ·o · L;).DO\\'YCH,

kartki

WOD~-YCłI

na

dostawę:

SILNIKóW ASYNCHRONICZNYCH, 3-fazowycb, bu<lowy
całkowitej zamkniętej, hermetycznych na łożyskach kulkowych z wirnikiem zwru·tym, na napięci~ 220/880 V,
obroty ruożllwic 950 obr /min wzglo.:dnie 1450 obr ;m:n.
11 szt. O "UOCY Po '2 101
K-:'.'tl
2ł szt. o mocy Po 3
13 szt. o mocy J'O S Kl\I
2 szt. o mocy po 4,5 KM
2 szt. o mocy po 5,5 KM.
2 szt. o mocy po 6 Kl\[
4 szt. o mocy po 7,5 Kl\I
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem: „Oferta na dostawę sHniltów elektrycznych'' kierować należy pod adresem Przemysł Chemiczny „BORUTA" Sp. Akc. Zgierz, śn!echowskiego 30,
Wydział Zaopatrzenia do dnia 13 marca br„ w którym to dniu
o godz. 10 nastąpi otwaroi•a ofert w obecnotici zainteresowanych
osób i przedstawicieli firmy „BORUTA".
Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone do N. B. P.
O /Lódź lub do kasy „BORUTY" wadium w wys. 1010 oferowanej
SllTily.
Firma zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ofert bez podania
przyczyn oraz wybór oferenta bez względu na cenę.
(PAP 287)
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T'OPULl\RNV

poszukuje:

1 INtYNJERA

l\IECllANJKA

-

oraz

•

S TECHNIKOW do Biura
F b ka ·•
a ry CJ•
Warunki plac wg. umowy.
Mi:esz.kanie zapewnione.
_._,
__
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ __.
SM)
AP
( p_

Telefon 140·09

chorub~

powróctł

Gab;Ja.
Mt>blJ S
Dr Pról'hnika 1

• Zawadzk&f li3·75. Poleca oa Jtan1e1 rneb·
le biurowe. sypialnie. stnlowe. i:at:11net\
kuchnie. tapczany. stoły krzesła. fot~le.
łóZka. Wykonanie solidne t punktualne

I~
~
~

~
~

I

Orkiestra 12 braci Lopatowskich.
~
Przedsprzedaż bilet6w w kasie teatru w godz. 10-13 od 16. Telefon 140-0!1.
~
~
Sala doht7.e o;::rza.na.
Dla ruło<l:<ic:iy niedozwolone.
~
""""'......................................................"'.........................................................""..................., ........,
.
~"°"""'"''"........,.."'O.....................
· TEATR KOM:EDil l'IJUZYCZNEJ „L UT NI An
Tl·:L.

ul. PIOTRROWSRA 243. lutł'l{O, o ;,o<lzinie 19,l:l
PRZI~USTAWJENIA

DZIA, dnia 28

W niedziele DWA

~,ZEH§T A

107-~~

I'REMIER.\
o gotlzinle lli,30

ł

19,15

NIETOPERZA"

TIA.LĘT.

-

CHóR.

Bilety do nabycia w ~półdz1elni Plasti·ków, Piotrkowsk& 102 do godz. 16,30,
& od godz. 17 w kasie teatru, w nie<lziele i świ<:ta w kasie teatru od godz. 11

flF:NTRĄL~""E BIURO STUD!IóW ł KONSTRUKCJI APABATOW
N ISK IE GO NAPIĘCIA przy ZJEDNOCZE~IU PRZEMYSŁU
APARATóW ELEKTnYCZ:NYCH w ŁODZI, ul. Plotrkowska 111

POSZUKUJE:

5 ST. l{OXSTRUKTORO\V i KOXSTRUKTORóW
4 J{RESLARZY
1 biegle piszacą 1\IASZYXISTKĘ
oraz o wysokich kwallfikacjach TOKARZA
do warsztatu Prot-0typ6w.
Warunki stosownie do kwaliflkacJl.
Oferty z podaniem dotychczasowej pracy zawodowej kierować
(PAP 3196)
należy do Wydziału Personalmgo.

PRZETARG
PA.~STWOWA

FABRYKA ZEGARóW -

LOD:t, ul. WIGURY 21

PRZETARG NIEOGRANICZONY na:

1. Dostarczenie wentylatorów i nagrzewnicy do o,;rzewania
2. Zmontowanie wentylatorów i nagrzewnicy do ogrzewania.
3. Dostarczenie i zmontowanie elektrycznej tablicy rozd:ziielczej.
WsZ'C!llde informacje oraz ślepe koąztorysy otrzymać można
w P. F. Z. Łódź, ul. Wigury 21.
Oferty składać oddzielnie na każdy punkt w zalu:kowanych kopertach.
Otwarcie ofert nastą.pt w dniu 9 marca 1948 r., o godz. 12.
Wadium w wysokości 20/o oferowanej sumy na.leży wpłacać na
konto N. B. P. Nr 1185 w Lodzi. a odpis pokwitowania dołączyć do
oferty.
Zastrzega się prawo dowolnego wyboru oferenta bez względu
na cenę oraz unjeWażnienle prz'cta.rgu bez podania przyczyn i odszkodowania.
ł{e•la.ktor

naczelny:

ARTUR KARACZEWSIU - przyjmuje od godziny 12·tej do 13-leJ.
SEB..R. RED. - oo godziny 10-tej do ll·teJ.
W\'DAWOA:

Spółdz.lelnla

Wydawnicza „WIEDZA".

Różne
PRACOWNIA

przypomina.

parasol!,
że

Piotrkow~ka

w:one do naprawy parasole tr3cą waż.
nnlć 3 micsil;ca po wvdaniu. Za spóźnio
ne zgłoszenia firma odpow!adzlalności n:c
bierze.

Zi:igubione dokumenty
Zawr>dO·
wcgo Prncow. Spółdz. Cwlertniewskl W:!·
-231
lenty Próchnika 44 m. 10.
ZAGUCIONO

Jegityrr.~cje

~ ASZE

82

k\vrty v.„vdane na zo'='ta·

I
~

&~

~

Kupno ' !=;przedai

CIENI' OGLOSZE N

GERLACH"
Drzę~c-a. k/OPOCZNA

B. H.AL::\fIRSKA,
A. DYMSZA - J.
ST. PIASECKA - M. DĄ.DROWSKJ - J. DARSKI,
D ·v ET SU TT
Z. LUCZAK - Il. SZWA.TCER -

ogłasza

Leitarze

·------DOKTOn REICHF.R -

P Af:STWOWA F ABRYIU
WYROBOW STALOWYCH

U<ldał blor&:
PICIIELSKJ -

KOMUNIKACYJNI:

OOŁOSZENM

28.II.48 r. godz. 19.30, PZP :Pasm. ł.~
Północ, Srebrzyi1ska 42 ,Znaczenie humanizmu w litern'.urzc i sztuce" - pro:f. L.
Borzykowski.
28.II.48 r. godz. 13.30, Fabryka Płoch
I Nicielnic. D1;1s:?yńsklego 10 „Bomba ato·
mowa" - tow. z. Bieńkowski.
28.U.48 r. godz. 18, zwtązek S~morzą
dowców, Wólczańska 5 odczyt ,.Manifest
komunlstyc;z.y" - prof. W. LlplJ'1skl.
26.II.48 r. godz. 12, PZPB Nr 21, Wodna
23 „wczesny kapltallzin" - prof. weychert-Szymanowska.

„COŚ SIĘ ZACZYNA"

magazyn Lódz·
Zgło~zcnia przyjmuje
kich Zakładów Komunikacyjnych (Łódź.
ul. Tramwajowa 6) w god~lnach od &
do 14.
Lód?;. dnia 26 lutego 1948 roku.
ŁÓDZKIE ZAKŁADY

wiński.

~

za-

z

220 V).

28.II.43 r. godz. 13, Wojskowy Instytut
Naukowo Wyctawniczy, Sienkiewicza 2
„Sytuacja międzynarodowa" - prok. Le-

J. Cle.sielski,

Komunllrnc:vjne
Zakłady
ł.ódzkie
maszynkę elektryczną tlo krojeni<t
większą
włókienniczych
materiałów
lub używaną (na 120 Jub
nową
tarczą,

kup!G

NIEOGRA..~ICZO:SY

PRZETARG

Wykłady TUR
w św:eti1c2ch robotn·czych

ZACHODl\TJA ł3
DZIS O GODZI~'IE 19,30

TEATR „O SA"

MIEJSKI W LODZI

OCł,OSZEKIE

fania Tokar•lca (po 15 8 proc.). na 4 $tro·
nach Maria Goliń.el<a i Helena Wojtkowska (po 152,1 proc.).
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I

ZIMOWĄ!

ZARZĄD

os!~·

Udział biorą:

NA

PRZEMYSL Cffi:)JICZ~Y .,BOR UT A" p. Zar:t. Pnfistwowym
w ZGIERZ U, ul. ś:NIECHOWSKIEGO 30 og!as:z.:i.

najlepsze wyniki

2~

na 3 stronach W!ktoria Pelka i Ste-

OPERETKA w :: aldach J. Str:mssa .
W. Walter, J. Kenda, M. ślaskl, J. Warda, K. Chorze'Q.-Ski,
).[. Mn.rtówna.,
D. Lubawska. M. Lasowy, H. Lahuli.skl,
\V. Szczawifu:ki, E. Siekierski. H. Wilczy6ska. ł~. Wa.silewsL:n., R. Walicka.

i

EJ,EliTRO - l'.fECIIANICZ!l<l'.CU.

Od dnia 1 marca rl:l. wydawane będz.Je
"Mieszkania z:1pc\\'Ilione. - Pomoc
świeze mleko w jlośel 7 Itr. na karty ży
w u1:yskaniu meb:i poniemieckich.
wnościmve z miesiąca ma1·ca rb. na na-1
stępujące odcinki:
Kat. IRD3 od nr ~2 do nr ł5 włącznie' Zglos?~nia: SzczecińskJ Ul'Ułd Mornkl
d!a zaopatrzenia powszechnego i R. C. A
li IIIli li li III1111111111111111111111111111111111 (Rejonowa
S Z C Z E C I N, Wały Chrobrego Xr 1.
Centrala Aprmvizacyjna.).
I<e.t. „M" od nr 1 do m· 14 wh><·znie dla. zaopatrzenia powszechnego i R. C. A - - - - - - - - - - - - - - - - - '
OGLOSZENIE
Kat. IRD3 od nr 30 do nr 43 włącznie Za!'Ząd l\Uejsld w Łodzi - Wydzlał Ko·
na karty 'l\!lnlsterstwa Komunilrncji (I'
munikaCJl - zakupi 120 mb węża gumoK. P.).
Kat. „M" od nr 1 do 14 włącznie - na wego o średnicy zewnętrznej 3 cm i we\VnQtrznej 2 cm.
!carty Ministerstwa Komu'1ikacji.
T<:omuZgło>zcnia przyjmuje Wycz!ał
Mleko wydawane będzie po 0,5 ltr. na
nlk~cji, ul. Piotrkowska 17 tel. 260·47.
odcinek.
k:,żdy
111111111111111111111111111111111111111111111111
Łódz, dnla 26 lutego 1948 ro'rn.

POMOC

v; PZPB Nr

gnęła

1-----------------.

----------------""'! i
i~
I

życia.

ZŁOŻ OFIARĘ

pracują łódzcy tvł·ókniarze

zował"

·Wyrok na sprawców
popołudniowych ogłoszony został wyrok w procesie 13 oskarżonych o kra
dzież spirytusu metylowego z tran-

PPS w Tu szynku

Kolo PPS w Tuszynku zorganiw ostatnich dniach „Wiellły na rozszerzenie akcji pomocy czór Koncertowo-Teatralny", który
powodzeniem
wśród naj'biedn'ejszych. Uruchomia- cieszył się wielkim
no trzy kuchnie, wydające bezplat- wśród stęsknionych kulturalnej roz
ne ob~ady, rozdano wszystkim po- rywki mieszkańców te;;o podlódzwiększą ilość węgla kiego miasteczka.
trzebującym
Na program wieczoru złożyły się
oraz 7.nopatarzono kilkaset osób w
ciepłą odzież. o~ółem akcja objęła uda.ni'! występy ttnw. Marii l Anartystki
37.242 ornhy. Szczególną opieką 0 - tonic~o Sobieszczańskich.
1
wdowy, sierutv dramatycznej i śpiewĄkn opcrowetocz.ono slarców,
oraz rodziny obciążone wiQkszą ilo 1go. którzy wykonali pieśni MoniujS?.ki, Szopena, Karłowicza, Noskowśc1ą dzieci.
oraz recytacj·e
Poza i.1 doraźną akcją przek:i7.a- sltiego i innych.
no 3 miliony zł. Towarzystwu Ko-,1utworów Konopnickiej, BroniewsJonii i Półkolonii na zorganizowa- kiego. Majakowskiego i Słonimskie
dln dzier; go. Akompaniował przy fortepianie
nie kolonii zimowych
w W!śniowej Górze i Kolumnie. z lr:lyr, .Marian Barczewski.
Uzyskany z zorganizowanego wiefunduszu tego wrgani:ro'•'-~P. zosia
:we ko czoru dość pokaźny dochód przeną w okresie letnim dod
które pozwolą na ob,i'ęcle znaczono na pogłębienie prac kullorue,
akcją większej ilości dzieci niź w turalno-oświatov.'Ych Koła, które w
roku ubiegłym. Prócz tego Komi- ten sposób, dzięki \vyłącznie włas
11rzezwyciężyło
wysiłkowi
tet Pomocy Zimowej udzielił do- nemu
tacji w wysokości 2 milionów zł kłopoty materialne.
wyremontowanie i urzadzeni
na
domów dziecka w Skierniewicach ~ lłllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll
rrzemysł Chemiczny ,,BORUTA"
gdzie znajdzie poRejmontowie,
w Zg:enm, ul. Sniecbowskiego SO
mieszczenie kilkaset dzieci łódzkich
ZAKUPI:

prędzej

Coraz iepiej i

Udana impreza

koła

Rezultaty dzf ołolności Komitetu Pomocy Zimowej

w dniu wczl'lrajszym pod przewodnictwem prcze:::a M. R. N. tow.
Andrzej·aka odbyło się posiedzenie
prezyd'.um Miejsl<iego Komitetu Po
mocy Zimowej. Na zebraniu tym
złożone zostały sprawozdania z dotychczas'Jwej działalności komitetu.
która Zl'!myka się w pokaźnych oW roku
siągnięc!ach c~,r ~wych.
b'.eżącym rezultaty akcji są o wiele większe niż w latach ubiegłych.
co jest dowodem, że zwiększyl~ się
znacznie ofiarność spdeczei'1shva.
zebrano
roku
Ogółem w lym
29.424.808 zł. W pierwszym miesiącu zbiórki uliczne da!y zaledwi<>
666.399 zł.. w styczniu nntom;a~t po
nad 7 milionów zł. N1jbardziej o·
fiarny okazał się św:at pracy, który przekazał na. fundusz pomocy zi
mowej 3.558.075 zł. Poważne kwoze zbiórki i
ty osiągnięto także
sprzedaży odpadklw, zorganizowaZwiązki Zawodoi\ve. Z
nej przez
al~cji tej do lutego wplyneło do ko.
m1tetu 922.9~2 zł. .
'l'ak powazne os1ągmęcia pozwo-

Nr 58 (843)'

TE I.EFO NY:

L:eou-ata telefootcuia Aec1&1ccjl , I Adm!rustracjl 136·91, 257-94
r:.eaai.tor !\acze!ny
Zasll.'pca Red. Nacz.
Sekrfltar?. Redak.cJI
Dyr. Administracyjny

D)•r. Delegatury „ Wiedza"
Wydzml Czasopism

130·46
112.54
lH·l~

Dział Ogłosze6

136·91
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Rozdzielnia
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