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Zan1ach na radzieckich przedstawicieli dyplomatycznych
~JAWNĄ PROW,OKACJĄ!
być

_Napastnicy musza
Ir

Agencj:i
~!OSK\YA (PAP) TA.SS kommrikuje, że - j:lk już
douósz:~mo \'l i:m1si~ radzieckiej 14: k.W1€t11ia nastąpiło przerwanie
połą~ze11 porcięd;:y mi:;;ją ZSRr.. w
Kolumbii :i. radzieckim Ministerstwem _Spnw Zagranicznych. Dopic!'O 21 lp,\'l.;tnia - . pornz pier-.vszy od clrr,•iii pr-z.erwa.ni:::. .łączno~d
- otrz~'ll"'"O od rrdziec'-ie<YO "}'r"
_„-~ '.""«
~ '~'·
~- :'~-;,
ge u afta:IE:" w1 .... domosc, \\ kcO?eJ
że 12 ' ,·. t · •
... „i-0,·1u"''1"v\'·~no
1
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surowo ukarani

dze i osobiste rzeczy zabrano. O
tym fakcie zdołano powiadomić
rząd radziecki dopiero po 10
dniach, povieważ do 21 kwietnia
łączność misji z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych ZSRR został:.l przerwana przez stronę kolumbij.ską.

Nie ulegs. watoliwości że to llie'

• "

słychane wystąpienie przechvko ra

Poglqdowa lekcja
omerykan'skl,ef' ,.wolnos'c1'"

nistycznej - Vieira - zażądał od
prezydenta państwa i wydawcy
NOWY JORK (PAP). Według dodziennika „Santos" wymienienia
nazwisk 2 rzekomych agentów ra- n:esień prasy z Birmingham, isonator
I dzieckich, którzy - jak podano do Taylor, kandydat na s~ar:owisko wi:
NOWY JORK (PAP). - Ko re- publicznej wiadomości - mieli cepr.~.~ydenta z. ra?11erua ~,trzecie3
suontlent dziennika „New York Ti- być aresztowani jako „inspil.'ato- oarttt • ma. .s~w1ć się 4 maia. przed
. '' sądem pohcy3nym pod oskarzcniem
. 'ć v· . d
"
d 1• ,•
: "
- "
mes . ~oi;os, „ Bogot~' ze .r~ •0 ;; rzy zaJS · ieira. omaga się iow ,,nieprzyzwoitego zachowania się".
Powodem oskarżenia było to, że
lumb1J~k1 ,naks.za~ zwoln~eme 1:- nież ogłoszenia wszystkich dokuprzywoclcow partu komurustyczneJ, mentów skonfiskowanych w biu- Taylor dnia 2 maja naruszył birP.O ?gł~szeniu przez.. sę~ziego Sl;ldu rach centrali związków zawado- ming!1amską_ usti_iwę o segregacji .ra
Na.Jwyzszego decyzJ1, ze br~ Jest wych Kolumbii, cświadczając, że soweJ, poruewaz . J?rzybył na. w~e~
mł?dz1ezy murzynsk1~J
js.kichl::olwiek dowo~ów, .Jakob~ dokumenty te wykażą niezbicie, iż kong;esu
aresztowani byli zanneszam w znJ sporzsdzone przez władze zarzuty Stanow połudmowych pr~ez drzwi,
przeznaczone dla murzynow.
"
. t
. k k
ta iły w począt- o tzw.- „spI.Se
' ' h '·t'
·omunis yczny na Taylora zatrzymano i skierowano
sciac , ~ or~ nas ,p .
zachodniej p?łkuli - pozbawione ido komisa•rza pot:cJi. gdiie dok<Jinaoo
l:ach kwrntma w Bogocie.
j zdjęć daktyloskopijnych, a następFo zwolnieniu - generalny se- są jakichkolwiek podstaw.
nfe zwolniono •go za kauc'ią .
kretarz kolumbijskiej partii komu
i

osobistych rzeczy
dokumentów
współpracowników misji, oraz pociągnięcia do jlurowej odpowiedział
ności \vinnych tego napadu".
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d0
c ":; .':·•. ·,::n:y~i r.~1€.SZ::rnJą ur~unl- prowadzi się w Kolumbii ro pełna
•
wiedzą tamtejszvch władz.
Y l!SJ~ raa 21eckieJ w ł'. 0 go.~lc.
• ·
\V , !!;1..1."lą±u z tym radziecln char1
I
I
r
Rzą.d rachiecki wyraża protest
ge d'affaires w Ko~umbii, Feddia,
p~;::~1mz.at tta zl:cenic swego rządu przeciwko ~·Jzmyślnemu pozbawieDll!11.S:row.! spraw zagranicznych l"iu misji z,SR.R w Bogocie lącznoffol!l.'J~Ji\. ~.?tę, .któr~ stwierdza n;. ści z .Moskwą ~raz _jawnemu zam~- JEROZOLIMA {Roe:uetr). _ Na b.rytyjsk.ie . w Pa~istyniie otrzy;mały NOWY JORK (PAP). _ Na per
.ni~dzi~lk<>.wym ,posiie~zeniu :Raidy Po
-4~:,. .,~~, ·:~;.:et..."'.l~-a doKonan~ zl~r~J- cJ:io~'l nu. rai:::6?hlch pr:redstawr- skutek :nterwencji gcuera!Jlego sekte posiłki..
n~~~•. ~ ...pa~~ nu. ~~:r1' ~=-m~e~~.ir~!yl ~1~h rl;.;p}01nn.LyCZ'~ych. Rz.ąd /a- teaa rządu pales•tyiisl~i-ego, Henry D9\wdztw~ łiag~mili :Vydało .ko- \'.;1emcve1. przew?di]17zący .2akom111'-~-„: •.rz;:ic.egl? ~e~~1d~1"'-9 _1 :im;.l!h uzreck1 CLomt.ga SlJ pi:zeprowauzc- Gur:iey, zawarto w m::.dzielę ;iow- mUJ11kat, stwierdzaiący,-ze oddz1aly mkował, ze w 111edz,!elę wieczorem
UrZf.~'.~:to~; m:e~i radz.:ecklaj w Ko nis śledz~wa w spr~wic okoliczno- ;~a;n'ci~ie t>Omi::<lzy w·alczacymi od-Jż:r<lowskie nie zamierzają z<lobywać od kierownika egzekutywy Agencji
lmnD•~. l ·r.::di!!!{GW tych podc!i:no Bci, w jai-:id1 doszło do wspomi:io.- 1dz!alauii ara;!Js.Iómi ; i:r'<l<is«skiml, co Jafiy, ;11atorn;ast · pragun zapob;ec za- Żydowskiej w Palę.stynie. Ben Gu~;;wisji. r;a,ś :eh dCi3:um~:mty pie;~;ą- nego l!apaciu, zwrotu zng!'abionych j<l. 0 zaw:·~szeuia br-01'!i na okres 48 p;-0 ::i tako.wa.ni.u T·c-1 Avivu prze~ ocl'dzb- ri·ona. nadeszła depesza następującej
·
_ _ idzi.n \; ,po!u'.l~i;Dwei czi:;ści Jerowll- ly ar.aoo!~e z. ~:iffy. Kom~n.1~at z\vr~ treśc i :
- - - -- - - ----·
~z~11 'eśdt.1 Kat-c.mcn. Peie c:t. ~:i: ~·o't:'lil!?z do. o:Mzi.1tow bry- .,W t~ku rokowali riad w'amn.ka.1 s. u-a.
.--~--·---"1: we-z: a IO!li & przerw.i- ttll- rozemrJ wy<l:mo ~az -zapir.ze11;; „ah>zc Pi", a~u.:1ie 1v1;~ .y. ""'"'"
ł
~
st::nia. w po.n'edzi?llek o,((ltJ.ia w s1:rrci
.
:nów, celem ();5''.ll')..""U.ię.:in ~:rwics.z3.n!t:· nia. af;aku da Tel A-.i·;.
D<YWództwo dz1e:lmcy Jernzol;my, by unrożliy;ić
tmmi na c.:iiym fo: cnfo krowlimy. LONDYN (PAP). \Ve<lru~ wfa<lo-mo~~i z Tc~ Av:vu, ma'fY•llarki bryityJ&l-e~ei . <lop~si, .że fla sw:o~cdme osiągnię~ic. p.o~ozmn!eil~a.
OtOrnOWO
żydowsk·e s:!y zbroine slm~rowa.ly go wy okręt brytyis.k1 srodz1emno- Jezeii ·do pomzu1m:iema 1t1rie· doi<l.z1e,
WA.RS~A WA ~S:\P). - Przctl kil \ Sołtan zapoznał się z pGSteoamł nrac się r.a p6łuo<: .Pa.lest~1.1y, aby. zapo- m?·~~icJ .fl~ty, krąŻ-0\\~r:.'.k ,~ewe~- k~da .z~ stron odzyska wo.lnośC
J.:u d11fa.m1 powro-C< l do 1m1!u po \Vłasklch ucronych nad c.w~rg;a :no- . !>:ee nowe:uu atakowi arabskiemu z st.e ?'_Pn:sc1t Port Sa1<l, udiaiac się dz1a!an1a .
dłuższ:n11 r;ob~·cie za gran!ca w:rbit- mową, gł(;wnla nad foska i:idra :iV> 'ua<l r--rwr:'.cy syry.jski-ej, na dwgę c!o Jany_
11y. r-~:l:ki uczan~·. spezlal'sfa badań mowcgo, a poza tym b!ldał problem prowadzn,c;i z Jord.anu do Damasznawiązując ku. Na ivm bryt.air! ····· OdQzia!y ~ynad e~1ergia atomową, PrGf. Sołtan. promfoni kosmiczn:rch,
Łodzianin
PNi, S<lltan przebywał pne:i pe- ~ywy kontakt o:; najwybitn'r~jsznnl dowskie od>paTiY si1lne :it::iki n:·~umun
.zwycięzcą etapu Wrocław - Jelenia Góra
którzy
prof. prof. clttro\va.nyclt Syryiczy>i~ów,
włosk:rni „,.·:e!t cz;-:s w Szwaic:t:!,', gdzie wy- uczonymi
(pałn słr. 4)
przekroczyli l(lriaa:c(} pc:.l <isfoną o..~kmmi~ !'.:" zamówlone przez Polskę Amatti l Eernardiul.
Za 10 miesięcy Polska b~tlzie mfa- rr'.a arty.Jeryiskiezn.
rmt!'<z:nw i aparat:i: słuiącc .do m?.hi
!aula fadra atamuw:Dgo. Uczony tmsz la - i tD na skale światową imm- JEROZOLIMA (PAP). - Według
wojska
J>O„zy1it róll·nież dalsze zamówi>?nia, piet wszystkich apar::iów : urządzeti niecfrcia•!.nyd.1 YJiadomofoi
C I 1 „ ··--:.
któr~ ml'tja bs•6 zr~alizowaa~ w cia- służących do !Jadau n:id ernlr~ia ato p
ZlJCOOStOWGCJI
o/acy w
j mGw2.
!;:u najhi'ższ~·clt micsiecy.
udział
Ga"'ąc późaiel we Włoszed1 proi. -
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·w dyskusjach konstytucyjnych

'1Jłe

:uanif~t:wja.
przejrzyście

Poza.

1 Majowa w Łodzj, była nie t-ylko przeglądem sił.
•i efeld-0wnie pokazanymi w pocl10<kic wykresami

robotnicy Łodzi żywo wyrażali
i pragnimtle walki z trntlnoścuuni. Tem1}8ratura uczuciowa by!a wysoka. Pr-L.ed!>tawicfole partii
r.obot.n.:.~ych i cbłopskic.h, przedstawiciele S3.morządu i nauki, irrzodonuicy pr:ic~· i. włatlze pańshvowe -· iu·zy dokonywnniu z trybun
p.riegłądu sił, t-zoli się Jedynie pr:zooującą cz-:ścią łódzltlej khi.'>y robotn~ezej. SJliewmn, otrzyk:uni, ~erdoo-zuymi pozdrowieniami, ląłzyli
tworzyli z niti nierozerwalną
się z wielką falą manifestantów,

i wyprodcirnwa.nymi to·wa.rami -

uczucie

radoś.-i

z dokonanych

o&ągni4Jć

całość.

Bojowyn1 zawołaniem, 11tt;re panowało nad szcreP.'ami numifehasfo j8dności robotniczej. Pocljęła je p~ede wszystkim mfod:t:łd. To wlaśuie hasło wyzv;alało z mas wielki ładunek uczu-

t-ł.6.ntów b-yło

.cia. Nfo Und-

"' oilr.mć
no·"'
kazdemu - na

I ·o

zn· ~~,· e
ł~<if.

I

ulicy -

że ,Jed

to sił~,
którą robotnik
łódzki p1·agnie

no~

pGsiąść, p1'llg11ie ją ·wykorzystM w budowie srez.ęślh\'szego jutra.
Każdy świadomy członek partli robotniczej zdaje sobie sprawę,
że budowa jednośei klasy robotniC'roj musi dokonywać . się na wznfosio~ej i:ftl! re-woh:eyjn ·eh nasfrojów; wówczas bawinn tylko b~llzic
mo:wa. o;;ąi,'lląć pomnożtnfo si.I. I..ódzka ma?tiiestacja 1 Majowa była
u-yrnzem faktu, że mimo lfl"LCjściowyeh trudności ua t.erenie Lodzi
we wsp()l11ra.e~· jcduolitofrontonej wy11!l<lycJ1 ze złej woli prawicowców - pofrafiliśruy jnż przez\l~-d~ż~·ć wiełc pi"U.leiwieństw. Postawa
całego p1-011.'łariatu Lodzi, a w sze:.'.'ł'{~ólnośc.i jego czołówki zorganiz-0\T:mej w partiach robotniczych świa<lm!y, fo j.e•dność ,jest najgorętszym pragnieniem robotnika. l 1\iaj w LOOz.i był widom~'Dl znaldem wznk,..;;jeuia się fali nastrojów rewołueyj11ycl1. ~Iusimy w cothiennej pracy na wszystkich szczeblach organizacyjnycl1 naszej
Partii uczynić wszystko, aby dokona-O wierności robotnikom ł6dz
kim, aby pnouo\vać w wielkiej akcji budowy silnej, zjednoczonej
part.ii polskiej klasy rob&tniczej.
\fet "'idwni z

biorq

OSTRAWA (PAP). - \V sali tutejszego teatru o<lbyl-0 się zebranle
dyskusyjne :nad projeUem n-owej
koostytucii .Re1mbiiJd Czeo11-oslowarkiei.
W dyslmsii wzięli równic-2 utlz.i•ał
przeds!aWid-ele !udno~ci polskie] z
czeskiego Sląska Cieszyńskiego.
Delegaci "-0.!€cy w:!Ueśli projekt uzupelniaiacy do ,paragr. 2 artykutu 1
•nowej ko11sty.tucji, który glos;i, że
Czechoołowacia jest Jed·no.Mym pań
równoul)rawnionyd1
stwem dwóch
nar-0dów: Czeci.ltów ; Sfowak6w
' Projekt rrBiejsz·cści po.lskiej nznpetnia ten .'.lrtykuł sr.owami; „z którY,ni równouprawnion" sa i:r.ne sio
\viańskie s!rnpiska''.

/

.:;...

/f ~ /9!11.
Po zakończeniu pie1·~vsug<> eta1)u wyścig-.;. Warsza-.va - Pl'aga, dwaj
coołowi zawodnicy cwsey, Karel C1bula i leader - Jan Vesely nadesłali c1o nasz.ej l'edakeji krótki list, prosząc abyśmy treść jego
przekazali mieszkańcom Łodtl. W liście Czesi pisz!?:: - „Cwchosło
waccY. kolarze serdecznie Was pozdrawiaji~ i c1zięk11j;1 Wam za piękne i serueczne powitanie i prz;yjęcic".

40 tramwai silnikowych dla
Miasto nas e uzyskało 130 milionów

Miejskie Zaklady Komunikacyjne ?d trzec~ blisk~ lat czynią starania o pow1~zeme swego tu~oru.
W czos:e ~?Jny ta.bor, za~·owno
tramwai m1eJsk1ch Jak i doJazdowych został powafai~ zdewastov.-11ny.
Obecnie ilo8ć wagonów motorozuapok:ija potrzeb
wych, · nie
wciąż wzrastającego ruchu. Jeśli
chodzi o tmr. doczepki, to .sytuacja
przedstawia slę o wiele korzystniej,
ponieważ dyrekcja tramwajów we
własnym zakresie i systemem gow
spodarczym . otlremoutowała
swoich własnych zakładach mecha
nicznych odpowiednia ilość wagonów.

zł. pf!1życzki

Łodzi

na zakup taboru

Jak informują nas
W upiegłym rolni miasto nasze
Poznaniu i Chorzowie MZK. zamówiliśmy w
zamó'v'l.ło

w

dyrekcji
pierwszym
pe;vną ilosc wagonów motorowych, etapie ogółem 30 wagonów silnikoktorych d~sti:wa .w:>'.znaczona zo- wych dla tramwajów miejskich i
. . .: ,
.
,
stała na lll.les1ące Jesienne rb.
10 wag_ono:v
dla podnueJsk 1c11.
Obecnie \'..ryłoniła się w. całej W
ostrości sprawa finansowania tej szystkie t~ mot?r~ :vyko_nywane
koniecznej dla łódzkiego ruchu ko są ~ s.toczm gd:inskieJ, ktora. wyspec~ahz?W_'.lła mę w produkcJi wa
munikacyjnego inwestycji.
Władze miejskie, które od dłuż- gonow ·s1lnikoivych. Nowe tramwa
szego czasu czyniły starania o uzy je budowane są według oryginalskanie niezbędnych kredytów, zo- nego modelu, czściowo wzorowane
stały w dniu wczorajszym zawia- go na tramwajach zagranicznych.
postanowił Każdy z wagonów posiadać będzie
rząd
iż
domione,
przyjść Łodzi z pomocą mater!ul-1 duże pomosty, zaś wewnątrz wozu
ną. W związku z tym przyznał 130 znajdować się będą po każde.i stro
milionów złotych na za.kup pierw- uie tylko 3 olbrzymie okna. (at).
,
szej partii nowych wagonów.
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\Pożyczka wewnętrzna

z

WARSZAWA (SAP). W poniedziałek dnia 3 maja w sali Kolumnowej Prezydium Rady Ministrów
tow. premier Józef Cyrankiewicz
przyjął 87-osohową delegację stowarzyszenia Polonii Stanów Zjednoczonych i Kanady, która - jak wła
domo - przybyła do Polski celem
wzięcia oo·zi.alu w 11mczys·tościacll
1-Majowych.
Wchodzącego do sali Kolumnowej
premiera Cyrankiewicza delegacja
powitała niemilknącymi okloskami.
PRZEMÓWIENIE TOW,
PREMIERA
Premier Józef Cyranklcwłcz wi-

tając przybyłych, wygłosił krótkie
przemówienie. w którym m.in. oowiedział:

- W czasie swego pobytu w Polsce zobaczycie jak naród polski źyje, zobaczycie jak naród polski bu·
duje, zobaczycie jak kocha swą wolność i jak sam tę wolność i niepodleglość swoją pracą i swoim wysil·klem umac.'lia.
My wam nie chcemy niczego mó·
. chcemy agitować niczego.
wić, nie
Patrzcie na Pols~ę. na polskie miasta i polskie wsie, patrzcie na wysiłel: polskiego robotnika, patrzcie na
naród, który chce żvć. na naród,
który nie chce przeżywać jeszcze
raz tej wielkiej tragedii tvojennej,
która i dla naszego narodu, dla na:rodów P.u.ro•PY i drla narod6w cafego
Świata b ylaby ~ową straszliwą tra·
gedia, a która nie jes.t trn,ge-dti·a tylko
dla nielicznych ludzi interesu, rob:acy.olt na wojnie og1:omnc intere&Y.
Narody chcą pokoju i nasz nar6d
chce budować lepsze jutro w poko•
budujemy, na jaju. Jak'-za Ś pokoj
kich zasadach - to także zobaczy·
cie. Zobaczycie, że budujemy pokój
na zasadzie sprawiedliwości społecznej, budujemy na zasadach gospodarzenia ludu polskiego samego
we własnym kraju i napewno w
trzy Iata po takiej wojnie i po takich zniszczeniach, które w Warsza-

głodowe

Strajki

l sać 3 pału;twową vożyc~·~ „„~~

premiera Cyranklew1cza

I 1\· uętrzną na odbudowę 1 ro~woJ
wie widzic~e. nie moż~ być jeszcze nfa Polonli w '::'.::ront':' ·J!J Il-Jch· , 1 n~s~cgo krn.iu. Jako • m~ryk~nie 1spodarki irnrodowej, o ogólnej
. ~ .,
.
. ?O . . d ' .
Jeste5my
całemu narodowi dobrze. Napcwno 111ru1ski stwier .: 'l;{ w i.;fr~11iu zcb1·a- pols:;:1C>go pochotlw nia
J i na La"' 0
~ lllJ 1i a1„ O\V 1u 11
i::um·c
ł
~
I"
.
k · nyeł 1:
· rzeczy b ra-u3e.
d uzo
·
1 · ,,'·;;;:.·:
•
.,
..,.
.
•
~. (111 111!1 . ilC . lll~1'.i,ił1Y '' · l·ILi!
nam J.eszcz~
BralrnJc duzo rzeczy i całemu naro- - Pierwsza wyci:!czka P..i.!cn:i a- 1Pracy stw1eraz1c zdum1ewaJące wy i R czpISUJflC t~ poź~, c - kę Raaa lli
dowi i polskim dzieciom, ażeby wy- meryl~at'1skiej i kanadyjskiej składa niki w odbudowie Wasze.go kraju. \ nist:·ów ZSRR kicrowda s it'l rn·:igĄ.
.
leczyly się z tych lat głodu, które Tobie, ob. P:.:emierzc, a przez Cie- I Składamy hołd i uznanie N.aro do- : . .
rzuciły na polski naród wielką ka-. bie całemu rz.1dowi najserdec:aiicj-! wi Polskiemu za jego wys1ł('~ w u.iemem wc1,,:;11.ędl'1. z"'soLm, ,udno
tastrofę jaką . jest gruźlica, z której · sze :tyczenia. Osiągnięcia narodu , utrzymaniu dobrych sąsicd:>:kich sto \ lei do Ky ko m.: nia :::mhi1 stoj'.;;cych
naszą młodzież i nasze dzieci. stara- polskicg? napawają nas dumą. Cic-1 sti_nków z krajami dcir..okratyc::ny- przed "0 3 p:::cia..r~: n. narodow;i '\V
_
•
•
"
•
my się dopiero lepszym 9dzywia- szymy się wTaz z całym narodem 111 1
Po części oiicj~lrn:J Prezes Rady trzecim d.'.)cyduJ::(.'Y lli n 1ku ..i-ietniem, lepszą stopa życiową i lep- polskim \Vaszymi zdobyczami w
i;zymi, warunkami nauczania wydo~ dz~cdzhµe uospod;irczej i kultu~al- 1l\Iinisirów zapros1_ł przybylą de!ega- 1 u i cg~ planu por·.ij enncgo. U'i::m
„,-„,..zvy" „Luienia .„0 p.,.z.., '.1 tc"·: nine.i. Lączymy :lę serce1,1 i uc:!ueiem cjt~ na lampkę wma. .
byv·ac
- -- '
<=Goście ze Stunów Z1cdnoezonych t,~ „- ~ • .i::;c
z Wami. t•·m bardzicJ', że ·widzimy
·1"n'
J
I
"
ZoiJacz·"11.:.'. e .nasza pr a<:''~ . iw„ z 'V.V w Odrodzonej
Polsce realizacJ·"'" ide- i Ka.nud y pozostam1 ,..,. Polsce o ;;o o I' v · "
siłek. Nie wysiłek tylko ministr0w
I
lub dygnitarzy _ wysiiek całego ałów Kościunki, bohatera Waszego dw u. miesi ~cy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - narodu, wysiłek polskich robotników, c'hło.pów. WY.9iilek ':nteli:;e:1·ci;.
•
I
I
I
Zobaczycie, że dziś budujemy, ;;e
chcemy żyć, Zobaczycie. że Wy, r>olonia w Ameryce, Wy - Pcilac.;r na
drugiej półkuli - będziecie mogli
być dumni z narodu polskiego, h1:ół
ry tnk nmiał o swoją woll10EĆ wal·
czyć i "który tak się umie z gruzów
Radio WolneJ' GrecJ·i, douosu> c, ;.11unisLyczny" nie u.s taw ał nr,t·;et zamordm• a!1ia dalszych bojowni- pełen woli do życia - odbudo·
"'
•b y..,"' p ol a<'.:ać ·
Ż" nun· iste1· sprawiedliwości rza.du podczas świąt wiełltanocnych. So- kóv; 111ch11 oporu przeciwko :Xiem~
vvam n..•
war t o1 ,„,
wywa
""
•
1
· ~ • ze 'd
1
.mi, ze l!laro ID(M·...: i ru.SJ<G m:l•'.:e ateiiskiego Lndas, zmarł wskutek fulis zapomina jednak. że wlti ?:a:o com, :te wreszcie podczas wiel-:i.::ejkochać i tę miłość i zrozumienie dla
Polski macic wpajać wszystkim Po- ran odniesionych podczas zams.chu, podczas \Vi elld~jr.ccy t0koz:iuo un nocy policja do~onała obławy w
lakom w Ameryce, a.żeby si~ ci:uli z podkreśla, że ta słuszna kar:-,. w ~mlerć lub na dożywotnio wic,;:ie- tlz.idn:cach robo uicz:;ch i dokona
nami związani, ażeby się cznli dziel! stosunku clo zbror~niczego przed- u ie 30 patiiotów z tlziclntcy rohot- ła setek a.res ztowań.
greckiego niczej Piret:su, ie w okr es ie t:,·ni
mi tej biednej polskie.i zfomi, przez stawfoiela faszyzmu
Demok:-aci greccy, oświ:::dcza roz
którą tyle się przetoczyło wojen, a- wywołała panikę wśród władców stracono w Grecji 36 inuych pa- głośnia \:folnej Grc:cji - nie dadzą
żehY s.ic czuli członkami wlclkieito ateńskich, a przez lud greck! przy triotóiv, że s tracony obecnie zbi·od- si~ więcej \Vy1·~Jnać jak owc:e,
· ~ ·
•
~yc t J·ęta z-0stała z entuziazmem.
po1sk"iego narodu, l{tóry C•1~,~
niarz Lndas wybrał właśnie świ~ta lecz bęclą stawiali opór S\'lYnl ka."
·
,. · w spok OJU.
praco.vae
Koła fas.,.„sto'""?l·,ie
,, „ sob1·c wielkm1ocnc tlfa wydania rozk azu tom.
„„ •·- - -:daJ·,..
Dlatego witam Was, nic jako go- doskonale oprawę, że wraz z i;kaści, witam Was juko współgospoda- rauiem Lac1usa. odpowiedzialnego
rzy tej ziemi. Czujcie s1i: jak u sie- za mord setek 1mjlepszych synów I
bie w domu. Zobaczycie :iak gospo· ludu grec!dego, bojowników ruchu
,.
. k N'
darujemy, a potem powrticiwszy do
1a
opo"JI.~d"J'ci·~ oporu przecnv ·o •iemcom, wym
st•,,·no·,„
·
1 • ·
Jk'
d ·
• u „ "
""
„ ZJ'ednoc.,.nnycli
Polonii jak żyje i pracu5e w wolno- nowa go iuna wa 'i wo nosc:0weJ
państw słowiańskich
ści, jak maszeruje ku Jep!:zej przy- \V stolicy i w innych miastach grec.'l\:ich.
szłości Wasz polski n::iró.:1.
PRAGA (PAP). - Dn'a :? U1aja, Premier Oott'watd. otwieral<!!C 'IVY·
Jak podkreśla okólnik biura po- w setna rocznicę zniesfon:a pmi:n:czy stawi~. 11odk1·eśll>'. że ma ona na ce:
HOŁD 1 UZNANIE NAltOl>OWI
litycznego greckiej partii komuui- zny otwarto w Pradzl' wyst:iwc ml- lu wykazaule kol'Zyś:l go.s1)1)dark 1
stycznej, od tej chwili walka w uicza.
POLSIUEnnr
płmrnwcl w 1·ol11~;:t<.v:e. pr:r,ycz~·!1ie
·
W odpowiedzi na przemó,·:tenie iniastuch będzie prowadzona za. po
W \\' ~stawie tel bi-Ora udział rów nic się do za.:!°t~~n~enia stoi;unH•w
tow. Premiera prezes stuwarzysze- mocą wszelkich możliwych środ- nież p:uistwa słowiaiis!tie. a m?;u10- pomiędzy miastem ~ "'"i:J. 1>raz dat
Ra<lzicc!d. P1J!ska. sze zb1ii1-i11ic pmnlędz\· uaroda111i o;;fo
ków. Plan tej walki przewiduje u- wicie zw:ąz.oil'
w·a1isk'1rJ.
.Tu~osl:nvla i B:.il:;aria.
karanie zdrajców -0jczyz11y, w t~1ll
w ihli~u·u delegacji parislw sło·
najbardziej zaciekłych agentów im- Na otwarciu wystawy byli ob.eoni
r7,adu czechoslnwacln~::o 1wiariskkll zabrali ~łos: szef ti"le1la .....
perializ.."llu amerykańskiego, jak członko~vie
z premierem Gottw:ildcm na e7..e1.e, /cli radz~eddcl. Bor:vs J)ogifa111w. t
Tsaldarisa, Papendreau, Zon•aim. korpus dyplomat:i:czay. ~złonk?'1'~C ram~enia dclcg:-icil polskiej ~. ·~erol
W deklaracji, złożonej prasie, parlamentn ~zecl10sło\~'ack1e~o 1 l - n,ster Riiltt"::·tw:i _ Kowlewski. wi·
mysłu gumowego „Continental" zaremiit}ster Rvin1.::twn Ju:r ..,~fo w:i .\\apowiedziało na jutro strajk pr6testa Sofulis uskarża się, że „lerror lrn- czne t\~legacie zagran:cznc.
gas:oz i uelegat Bulg~rii, Cemokocyjny przaciwko nierównomierna. - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - lew.
mu rozdziałowi żywności pomiędzy
Wystawi' zwied;r.'.fy liczne rTesze
pószczególnymi strefami Bizonii.
: dele:r.ac r wieisk:c11. nrz:i•
clllopskie
się prawdopodobnie do
Przyłączą
byh·clt ze wsz~·•tl:lcli zakątków Cn~
nich pracownicy innych zakładów
chMfowaci'. z kraJów sfowiań.;kkh
chemicznych Hannoweru w liczbie
i i1mvclt państw eumPe!:kiclt
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Otwarcie wystawy rolniczej
w Pradze

w Honnowerze

H A N N O W E R. - Hannower opanowany został przez poważ.
ną falę straj~ową, która jest wyra·
zem protestu przeciwko zmniejszonym racjom żywnościowym.
Do 24.000 robotników, którzy po_
rzucili pracę w dniu wczorajszym,
przyłączyć się ma dalszych 24.000
14.000.
osób zatrudnionych w przemyśle.
a.ooo robotników zakładów prze-

„

Rozsądny głos .w Izbie

I

Gmin

w sprawie wydatków na dom królewski

LONDYN (PAP). Na poniedziałlra książęca , ńa mieszkania dla niekowym posiedze1ńu Izby Gm.in je- których „spośród tysięcy świeżo
den z posłów Partii Pracy, Ronald poślubionych par loudyńskich , J.:tó hitlerowcv
Chamberlain, zaprotestował prze- re musw mieszlrnć razem z te~cio
ciwko wyasygnowaniu 50 tys!ęcy w~'mi". '
władzy
funtów szterlingów na modern;za„
cję londyńskiej siedziby księżniczprzyJęll
- „iak za dawnyc1t lłt"
ki Elżbiety i księcia Edynburgu.
NORYI\IBERGA (PAP). -złota
' .
.
• .
.
BUKARESZT (PAP). - w ar- rumuńskiej ludn~ści miasta. 'l'en
m:i!ście ł!oet hcnbach pod Ncl'ym·
tykule pt. ,,Jak przyjęli Rumuni środek zrrpobiegawezy okazał się ' Uwaza on, ze jest t~ me:"·lascibergą został wybra;iy burmistr:-eni
W Ctechosłowocji
amerykańscy b. króla Michała" pożyteczny. Przed hotelem, gdzie \\:e w czasacll, gdy ~e~i tysięcy .0 , .. , k
„
dziennik Scunteia" pisze że komi zatrz1 ;mał si" b król około tusiąca sob odczuvm dotkhWie brak mieo-so-.
cbrzes"IJaus
zk ·
"
'
•
"
J
•
<
"
. _ ·•
. • unu
PRAGA (PAP) . ·-- Jak donosi ka. ndyda•
urządziło wrogą demon- .s ·ama.
króla Rumunów
spotkanie
sja, organizująca
1
Wydatki te uzasadniał minister dziennik .,l\Uada lt'ronta" - i>:·o- CJalu:J --- I...arol I'Jsd er, który b:ył
'
w Ameryce, · a powołana przez no- strację.
:Manifestanci nieśli transparenty robót publicznych, Charles Key, tłu wadzone od kilku lat badania w burzmstrzem tego mi.asta również
w.ojorskie koła imperialistyczne,
Lylove kolo Pra ;~i za czasów hitlerowskicl1.
wyjechała niedawno do Detroit, z napisami: ,,Precz z :Michałem", maeząc że pieniądze mają być zu_ miejscowości
gdzie mieszka wieiu Rumunów, by „Michał jest takim samym faszy• żyte u~ takie instalacJ·e, J'ak ol?rze wykazały, że:: w rejonie t ym są prak
Również w miciecowości Herold
"
ktyczne możliwości. budowy kopa 1ń
rozsprzedać wśród nich 10-dolaro- stą, jak jego ojciec Karvl" - „Mi· wanie centralne i elektryczność.
berg w Bav„·arii większość wypo.
k p ·ti' p ac . Em- złota.
we bilety na bankiet z ud.ziałem chał służy interesom podżegaczy In
81
;ził ro fitlę źe Prace w tym kil'runku mają być wiedziała się za kandydaturP, b.
c~1one
Michała. Udało się jednak sprze- wojennych" - „Michał chce oddać
pp- 1•0' bie podJ'"te w ramach p~ciolctuiego hitlerowskiego burmistrza.
rb-ysł b u~ es - wylr
dać tylko 200 biletów przemysłow Wall Street naftę rumuńską".
"
......e
D et roi•t , kt'
•
· k ancy
I nn1· nuesz
· · l om· za·
1
mieszkać pa- pla1rn gospodarczego.
• _ arną
d·. nopu
• orzy y: od y tzecza
przeds t awic1e
com i· innym
·
byli obecni na tej demonslraeji 111e omu, g zie m:i za
·
możnych warstw.
Na ulicach Detroit zgromadzono Rumunów amerykańskich, wystąpi
kilkuset tajnych agentów policji,lli w ich obronie, gdy faszyści ame
ażeby zapobiec zbyt gwałtownym rykauscy usiłowali zaatakować <!~
manifestacjom ,,uczuć" ze strony monstrantów.
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Zarząd

Grodzki Polsk. Zw. b.

Więźniów

Polit;ycmych

organizuje w czwartek dn. 6 maja o godz. 12 w sali Polskiej YMCA,
ni. l\loniuszki 4

Wielki poranek

piosenki,

•

humo~u 1 tańca

nastrój
Radosny
w
w
dniu Swięta Pracy

Tegoroczne święto 1 ).fajowe,
które wypadło tak wspaniale w
.
Łodzl i we wszystkich większych
r.l
d a.
.
miastach p 0 18 k"1
• groma z c po
cz.erv1onymi sztandarami jednościo
wyni miliony pracujących miast i

wsi -- miało też, Jak wynika z 0 tr.zym!\nych Rprawozdań, irnponujący przebieg na terenie całego wo
z udziałem najwybitniejszych artystów scen łódzkich
je\\'Ództwa. lótl::>.kiego. W mia f)Lach
miasteczkach pov.riatowych, a na
i
Całkowity dochód ~ imprezy przeznaczony jest na. cele społecz•
wet w większych osiedlach 0dbyne Związku.
ly się wszędzie barwne pochody, w
któryc:t robotnicy manifcPrredo;pr-Ledaż biletiłw w sklepie CHD (Piotrków5ka 73), w dniu czasie
stawali swoją niezłomną wolę clo
przedstawienia w kasie YMCA (Moniuszki 4).
jetlnoś-oi i gorące przywiązanie do
demokracji ludowej, porl skrzydła11i1111111111ii1111i1l1!1l1!lilii1;1;;~1111!i11!l!!i11w11mi11m11111111m m!l!l!l1111111111illii111111m111:1f11111111mm:11i!llim11m:11111111111mmi!iimn:mmm~mirn:1111;11mrili1m11:n:m:mm11llilill tUi. której naród kroczy do coraz

całym

panował'

województwie łó~zkim

Bardzo pieknie wypadły uroc11ygospodarsukcesów
stm'ici \V Brzezinach, \Y Kutnie Paczych.
'l't'udno w krótkim sprawozdaniu bianicach, Aleksandrowie, TomaszczcrróJowo opisać przebieg -0bcho szowie ilazcwieckim, Belchatot\"ie,
Mazowieckiej,
Rawio
dów Swi<\ta Pracy w licznych o- Lasku.
"
7
środkach naszego województwa . IZdui'lskiej \~ olL Sieradzu, StrykoDość powiedzieć. żrc odbyły się one wie. Lęcz;yc~·, \Vielumu i w wielu
pod znakiem gotO\VOści bojowej do innych m1ejflcowościacll .
Prawie wszędzi e w lllanifesta~
walki o ideały dP-mo!,rncji i po<· tępu 0 pokój i pow~zec1rny dobrolJyl cjach i pochodach udział wzięii chło
mas pracującycll. Na manifestu- pi, maszer11jąc pod S\1."0imi zielony
cjach. odb;rtych pod gołym nie- mi sztandarami. :Manifestanci !."Obem jak i na akademiach. wystę- botnicy i chłopi śp:ewrui pieśni ropowali zprzemówkniami przedsla- botnicze i rewolucyjne.
Z okazji święta 1 Maja odbyły
wiciele WK PPS i KW PPR.
Warto zaznaczyć, że w pocl!O- s~ę różne imprezy ru•tystyczne i ~a
<fach liczny udziu ł wzięły orga ni- bawy. bez.płatne przedstawieni::i. i
1'acje młodzieżow "? . kroczące w je- pokazy filmów. które zgromadziły
dziesiątki tysięcY, ludzi. (st)
dnolitych kolumnach,
większych

I
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ZA KULISAMI WALK W PALESTYNIE

POLITYKA PROWOKA CJ I fetietmł
Bevin-Churchill
Terroryści

z dawnej armii Andersa na

usługa ch

Oś

brytyjskich

Prawicowe kierownictwo brytyjskiej Partii Pracy wykluczy·
Io posła Izby Gmin, Platt-Millsa
ze stronnictwa za wydanie do
przywódcy wfosldej partii socjalistycznej telegramu z żjt:ze·
niami zwycźęsiwq. w wyborach.
Platt-Mills nie był jedynym
W wi&.domości tej, kolportowasygnaforiusze;n owego telegranej przez radio londyi;.skie, chytrze wet zapowiedział, że wkrótce sln~
IP
nu. Obok jego podpisu figuruj~
'li> f tJ
Il ..,
..,
U
~
U
~
011· ~,;;:.czouo' jedno słowo, a miano- n.ie na czele crmi.i, ktćra „uwolci"
39 podpisów innych członków
,d·.'ie „arabskich", bowiem wiado- Jerozolimc. Armii, w której według
tzw. lewego skrzydła Labour
mość ta w rzeczywistości winna cynicznego oświadczenia Bevina w
...
br;.mieć:
„lotnictwo brytyjskie Izbie Gmin, służą oficerowie brytyj W W.a~·sza\~J~ bawi1 ostatnio 1;a Dr Friben! przeprowa·dzil w Szpi- Party. Jednakże 16 posłów ugię
wcparło działania arabskich wojsk sc1· armii którą według tegoż _ zaprosze~1e ~m~s'.erstwa Zd.row1a J.e talu WOll.s.kim kurs informacyjny z lo się przed terrorem kierow• .:(•
.
' • .
, 0 . den z llillJWY'hltlljCJSZYcll
dzie<lzi.ny anesitezji, w którYm wzięło nictwa partii i wycofało swe pod
lądowych przeciwko żydom, na- sw1adczema, zaopatruJe w bron 1 wen;;<rtetów szwed·zkiiic.11 łekarzy Ulll- dr one udziar
blisko czterdz'estu lekarzy
ci\;rającym na Jaffę . Inne bo- zapasy rząd brytyjski. W taki to Ifr:oerg.
polskich. delegov;;111ych przez po- pfay... w tydzień po wysianiu
. wiem odd.zi.ałv, niż arabskie nic bro
jednak,
szczególn•e ośrodki tm!wersyteckie telegramu. Pozostali,
nią J affy. \V rzeczywistości cała
o.raz z \varszawskiclt szpHali i s::- odmówili kapitulacji i podpisy
1~cz przedstawia się jeszcze inanatorlum w Zn!,:opa11em.
zachowali.
czej.
Nowoczes:n auestezia umcżliwia
Dla kierownictwa Labour Par·
obecnie cperowanic sze.regu sc.hoty powstała
sytuacja.
Prowokołorzy
obsługują 1 reg ularnych linii
~f! ~ ti~Ji.:;!l·at'1~~~c~!z~Y~~z~~~k1i'.~~ Wykluczenie zetrudna
stronniclu.Ja tak
W chwili obecnej jednostki pol- nie. "oo Anglii kursuj·ą regularnie operacjach clcko.ny\\;a,ny.ch wew!1ątrz
A 'l'AK na Ja~fę ~ostał wykona~ sk~cj marynarki hnnd~o~ej obsłu- ::is „Lech" do Londynu co dwa ty- klatki p.!ersh)\vei fop. u~tnięcic p!u- wielkiej gnrpy posłów poważnie
ny przez orgaiuzacJę „Irgun Zwai guJą 10 regularnych lmi1, z tego godnie i SS „Lublin" do Hull rów- c·a) 0 ,riaz w górnej c;i;ęki jamy brzusz osłabiłoby siły partii. a jednoLeum.i." bez zgo<ly dowództwa Ż)·- dwie pasażerskie: Gdynia, Kopen- rJeż co dwa tygodnie.
nei. trzeba 6 .pccinI:1Y1ni :~astrzykami cześnie w brytyjskiej Izbie Gmin
dowskiej armii naro<lowej Ha...,a- haga. Southampton. Nowy Jork Do Rotterdamu i Antwerpii plywa nn:erucl!om·ć m!ę Ga '."C. co nor.m:i.l.nic owstalaby spora
niezależna
nah" i kierownictwa wyzw~ień~c- MS · „~atary" w odstępach 3o-dnio- w . odstępach 3 dniowych SS ,,$lqsk" uniemożliwi~.aby oddyd1aii1'.c i wy- frakcja poselska, złożona z le"'O ruchu żydowskie·o-o
Irgun" jest wych 1 Neapol - Genua - Can- Na linii lewantyi1skicj przez An- \\'Olrt!o śmi erć pa.cj(' nta. Aby te-mu za
wicowyclz posłów, nastawionych
"'ta
• . t -~
„ 0 • '.'·
f „~,. nes - G i brali.nr - Nowy Jork -- twcrpię clo Aleksandrii, Halfy. Tel
1. ·
,
t · , d ·
vrror)S ).zną lOrmac,ją
as.-;:;- MS „Sobieski" w odstępach 32 dnio Aviv, Bevrotu i Istambulu kursui" pou : c~ 1e:rnrz ::·nes crys,a, .ai~;e Drzy opozycyirde do polityki rządu i
StO'\\·s~rą'. stworzoi;ą przez wy\v:n.cl y;ycb. Do Skandynawii GAL pro·::a obecnie 5 jednostek: MS . Stalow~ po;noc~· rnt:cj:i.lnei;o ::.para tu narkozc
brytyJski dla celo\'.r prowokator- clzi 3 linie: Gdynia - SztokhoL11 Wola". ss Onnle" MS Lechistan" ga.zow:i, !edno.:::efo'·:: <1-0starcza pa- kierownictwa partii: r:r obecnfo
.1 p
'd
·I
" B ·
., ,,.~ '
''
·
• cjeintowi t!en przez rnrkQ wprowas k·1c 1. rzywc cy „ rgun : egm l\IS „Tessy" w odstępach 12 dnio- SS „Olsztyn"
i MS Lewant" Do <lzof!a uo t:haw:cy. W ten s;>ooób rozżartych represją. Nie mogło
i I~rrhane służyli w swoim czasie w w~,ch·;, Gdynią G<>ete~rg SS ,.Ny- Poludniowej Ameryki' pływają w aparat oddy,cha za pacjenta i umoż jednak kierownictwo parfiź pozwolić sobie
ocldziałach Andersa na. Sr. Wscho- S?. w od~ępach 14 dniowycl.1. or~ od~t~p~~h trzytygodniowych: SS liw.ia mu przetnvan'e 'OPer.acii.
na przemilc::enie
. .
. .
. .
. k linię okręzną łączącą Gdynie i Szcze „KilmsKl" MS Waryński" ss Pu
1
,,frondy''
wewnątrz
partii, jak
dzie} zosrnh zwo me_n1 z wo~s a ci.n z Kopenhagą, Oslo, Malmo i łaski" i Ss ,G~eral waiter" ·~- Anestezja unmżL: wia także prawie
polsk1~g~ n::i. polccerue ~1adu Goetel.)orgiem MS ,.Oksywie" w od trzymując się również w Goet~bor- !Jezboiesn·:i porody.
czyniono tyle razy 1 gdyż nad in·
brytyJskiego; p~czym zeszli wrze- stępach mniej wlęcej · co tl7Y tygod- gu i Antwerpii,
W Po!StCe p.o.sill.llnmy już szereg cydenfem
,,włoskim" · cz~wal
konie „poclzienue" .
'
i1aj:now-0czcfo!ejszych aparatów do bystry i surowy wzrok z za o„
a:1estezji, niestety brak wykwalifi- ceanu. Szafarze
dolarów wyraź·
nie powiedzieli, że nie będą tri.,Irgun", służyły Brytyjczykom jakorzystać.
Obec.n.le Sz.pital Wolt>ki erowali najmniejszych objawów
ko doskonały pretekst do nasycewym~r
sz;koJi ~V t~i .r..:oez~anej prawie w .P?l- „pro-komunistycznych" u tych,
nia Palestyny m:u!ą wojska i poli,.
•
.sce dz1edZl!me wiedzy mcdyczneJ iecji brytyjskiej oraz do represji wo
~iemcy. podczas WOJBY w czte~- .ksze z ·tych. obozow ?ą w Suwał- dnego ze swoi<:.h asys.ten.tów w Szwaj którzy chcą o_trzymać owe dr-·
bee ludności żydowskiej i zwię.ksze dztes~ kilku obozach na ~ereme ~ach, Toruniu, Koll.skIID, Zamościu car1i. Drug1e"o zam!erza ·wJ.lS!ać na lary.
nia w ten sposób napięcia politycz ~olski wymol'do"'._ali w .na~;111t- itcl. Przypuszcza się, że kryją one pófroc.zn:t .Pra.!dykę do ~r. f.r'·be.i;ga
Kiąrowniciwo Labour Party ,
uego, tak potrzebnego dla oo1ów ~j~zy spo~b _około Pó! ~ona. ponad 3ą~ tys .. zwłok.
do Sz'Yec11:
• - . ~- , _
znala"zlo .,angielskie" wyjście z
polityki brytyjskiej.
Jenc<!'~ ~eclnch, :-. mow1 przed . W pos1aclamu Komisji znajdują ~aleY;Y Sill spo~z.:-cwac, ze w najstaw1c1elow1 SAP ~dzia Z. f„ulta- się oryginalne zdjęcia SS-manów bhzsz~i prz:i;szf-0sc1 polska służba tej ,,delikatne;'' sytuacji. Naj·
znany zr1
Ostatni o.t:ik „h·gun" ua Jaffę, szkiewiC'Z, 1m>wadzący referat oho którzy z lubością fotografowali si~ zdrowi~ tSzczei;Mnv n,:tcisk v~lo~y na bardziej radykalny,
miasto przylegające bezpośredniol zów w Głó\V!lej Komisji Badania na tle zwałów pomordowanych wlszkole~1e le.karzy~an;stety~tow, be
. .z swej ostrej krytyki wobec poli~
do Tel-Aviv i zamieszkałe wyłącz- Zb1·od.ni Niemieekkh w Polsce.
okrutny sposób jeńców radziec.;· k~óry~u. =ć Jak w.dac - •.uep~dob~~ tyki rządu, a zr.LJlaszcza - wo·
nie przez Arabów, było l'Ó'tvnież ta
.
:
. kich.
sic 0 eis w inowo·czesneJ c-h 1·rurg11 . bee polityki Bevina, poseł Piali~
lrim aktem prowokacji. Brytyjczycy
Obozy .były ::nesłychame prym1lr'lills został wydalony z partil,
skorzystali z tego ataku, aby z.bom t~wne, :r;ie posra~ały nawe.t b araa pozostali otrzymali ,,ostrzeże~
bardować ze swych samolotów cy- kow, J~ncy prawi~ w~e !"e ot~
."
me.
wilną ludność sasiadującego z mywali poka~u. zymąc ~ę tral~ą,
Nie wiadomo, czy taki „wy·
Jaffa żydowakie 00 o ·Tel Avivu.
korą z dr~ew 1 resztlm.mi, które
t0
•
~
ZJUtlazły Się przypadkowo za. drut.a.
U
01W0
rc.k" zaspokoił wymas!ania bo.
mi. Były t.o najokrąpnie,jsre obozy
W jednym ., tramwa ·ów wa
w
le
·
gatego wuia Sama z USA. Wi·
Udna dyplOmOC)O
~
t :rska.wiczneg~ ru:szczem·da. J.eńcy sJ?chk ujęty zo;tał w cJsie usił~~ tów ;~t s~J~łuch~J>a~~~: docznle kforownictwo Labour
óbę
k .
. . . ez masowo ginę1l z g 1o u, ZllUDa ma -radz:ieży notowany już przez wał chorego umysłowo Podd
i'l'"'NĄ. pr . ~5 Z? ama opm.11 i n a choroby .zakaźne. Gdy dopro- władze bezpieczeństwa Bolesław Sli został wobec tego badaniu syc~f;,_Y Parły nie bylo wcale tego pew·
publiczneJ . swiata stan.~wią wadzeni do ostateczności, próbowa mak.. Przyznał si~ on do przeprawa- trów. którzy nie stwierdzili kdnych ne, gdy·ż jednocześnie o.~lo,;i/n
fałs~ywe komun'.ka.ty „. . vysokiego li ucieczki, byli r ozstrzeliwani.
dzerua wespół z ~wom~ lrolegaml- objawów choroby. Sprytny bandyta decyzję, zezwalającą człon kom
kom1sarza brytyJskiego w Palesty
.
.
Tadeuszem Chorążklew1czem i Wła wraz ze swymi wspólnikami zasi _ Labour Parły na wzięcie udziału
nie, Cunnighama oraz oświ.adcze- . Obecnie ukonst~<>;vala s~ę spe- dyslawem Ro~em kilkunastu na dzie w najbliższym czasie na ławie
w zjeździe, organizowanym w
uia rzecznika rządu brytyjskiego w CJalna. P olsk3: KonusJa,. ktora ? padów ~ bro~. w ręku na zamoż- oskarżonych.
Hadze przez 1Winsfona ChurchilLondynie, iż „nieprawdą są wiado kilka tyg.odni ro~o czn1e bad~D!a nyG}l nueszkancow Warszawy.
mości 0 zajęciu Jerycha przez od- nad 43 '1:1ęk~zymi b. obozami .J~U- !,Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llHlllllllllllllllllllllllllll la pod hasłem ,,Stanów Zjedna•
1
działy transjordańskie".
ców radzieckich w Polsce. NaJWlę- 5
,
5 czonych" Europy. Impreza ta,
;ck wlaaomo, "jest poprostu bry·
Udział

brytyjski w wojnie przeciwko żydo\\·skiej Palestynie staje
się co raz js:wniejszy. Wiadomości
oficjalne z Londynu stwierdzają,
że „lotnictwo brytyjskie wsparło
clziahnia wojsk lądowych przeciwko żydom, uacierającym na Jaffę".

z armii Andersa

'rymczasem król Transjordanii,
Abdullah, którego żądza „sławy"
wojennej jest większa, niż zrozumienie dla „subtelnych" i podstęp
nych metod dyplomacji brytyjskiej potwierdził fakt wkroczenia
swych oddziałów do Jerycha, a na-

„ewakuują Pa dobnie jak w wielu inych krajach
lestynę, gdzie uważają swój man- kolonialnych, imperializm brytyjdat za wygasły po 15 maja".
ski depcze wszelkie prawa międzyCyniczne metody obłudnej c1yplo narodowe i ludzkie, aby utrzymać
macji brytyjskiej nie oszukają pocl swą władzą ziemie i ludy, clą
uczciwej opinii światowej, dla któ żące do wolności narodowej i sporej jest jasne, że w Palestynie, po łecznej .

sposób Brytyjczycy

6:z"D"'ZD.o" od„ g"'h 01·
Szwedzki lekarz szkoli polskich koleP,.ÓW

Polskie statki na morzarh świata
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.z.owa!<> ,.Spotem ' oraz 1me tSpot-

. · ' . pomyslowo~ci
wyualaźczei
Projekt,\V za.sługujacy
na ~:""
D':w:.<.i
·
J ·dzieLnic.
wagę. pow.stał
wyn1iru tust-·tCJl
dyr. Huty Szlda teahini~~ue.go "'. e- przcprowadro1ncj w różnych sto'fów~
leniej Oórze, P<lilaka •F ,iJmgera 1 do- kach. które dały wym.iki 'lliemne tak
1-a,dcy bechn.icz.ne~o, Czecha Petera,
.
z.ostah ze starvch częci zrcko.nstm- pod w.z;gle<:em ja:kośc1. iak nawet
rloś::i
wy:dawanvch
}>06i!ków. Naleowana masz~'lla. wykoi1a.n1 w ca- żałoby ię zastan-0wfć,
czy sprawa,
ro&.c:.i w warszt.ata.c'h Im t Y. Masivmi kto ma <>l'lltat~lzować stołówki i. czy
~ c:"garka
zosta.la 11azwana .,Pet"
·
d I · · n:e na.jwla.ściwszym bytoby pow!eer·. PrZ:\'
jci 1U·UChomleniu z o~'F:;c
•
d . . . . . t
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tyjską

wersją

amerykańskiego

bloku, montowanego przez reakcję przeciw Związkowi Ra·
dzieckiemu i pa.ństwo m demo·
krałycznym.

Tak oto prawicowe kierownic/wo Labour Party na oczach
całego świata przypieczęlowalo
swą
zdradę interesów klaso·
wych, orzekając surową karę za
solidarność z soćjalistą Nenni i

zachęcając '10 współpracy z re~kcionistą Churchillem .•

Dla nas nie ma w tym nic
dziwnefło. Wskazywaliśmy prze·

kasę dnia 5 ma•a.
Ode ... raniem przez or· ciez od dawna, że Bevin reali·
1
"
l;icstrę hymnów robotniczych zakończo- zuje w rządzie 'poliiykę, której
na została oficjalna część akademii. Na
część koncertową złożyły si~: deldamacJe, najgorętszym piewcą poza rzą·
'plew l lconcert orkiestry zesp ołu pra- em jest Churchill
cownlków Centr. Tekstylnej, p od dyr.
ob. Wacława Szuberskiego.
- · - - - - -- - - - - - - - •
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ze bronzowe - Borzyckl Stefan, Du da
99
Stefan, Smoleński Stani;;fa\Y, Tnrowleckl
W roli g!ówntij: K. SKOROBOGATOW. , Adam I Wasowska Helena. Dekoracji d o
konał dyr . T. St rr.czan. Premie plcnlęż·
Re*yser: B . KOZINCEW.
ne w wysokości od 5.000 do 15.000 złotych
zostaD'l nagrodzonym wypłacone przez

~
I
ti........~~~~~;!..,:~~,.............................,.,....,.„ · - - - - - - - - - - . . . :

5

:

Niezwykle imponująco wypadla akaclcmia, zorganizowana przez central ę Tekstylną w saU !dna „Bałtyk". Sala 1 galene wypełnione po brzegi samymi tylk o
pracownikami Cent raU łódzk iej I niellcz
na grupą zaproszonych gości, wśród któ
r~·clt mlasto r eprczentowat prezydent E .
Stawiński.
Zagaił akademię i przewodni·
CZ:!fl tow. Mie c zysław Sertacz, zasadniczy
reterat 'l'1ygłosl! tow. J~rosław Stroczan,
uanelny dyrektor centrall Tekstylnej.
Cllar:lkter akademU był podwójnie uro:.,.,.............. ........................................................................._. - - - - - - - - - - - - - - . cz.ysty. Była ona poświęcona tegoroczne·
mu św l i::tu pracy i zagall.nlcnlom, z nim
Kino 0
PRmUERA!
7.wlązanym, oraz dekoracji I premiowaPflczą.tek eeanEÓw:
I U(U p racowników najbard7-iej zasłużonych
w
w dziele wyk oua.nia planu 11rodukcJi
WSPO
llV
Om
niedz. i święta o godz. 15. 17. 19. '.Jl.
teks.tylnej. Srebrne krzyże zasługi otrzy·
r
V.'
Qnl
pQ\":EZ.ednie
O
godz.
17,
19,
21.
~
T ow. Kowalczyk Zenon wezwa~
ma Ii : B 11j as Sta-•
.„sł aw, d yr. D op Ierało

BAtJVK"DZIS

~

A BRAM I• s- ka -=

WYSTAWA STARYCH DRUKÓW w warszav.ie.
;
mb1i<lieka S.O.H. ·w Warszawie
NOW A ATRAKCJA
pnsi:::.tl.'.! najwięktS.zv z.b!ór dz'e! z zaN·"• TARG:ACH POżNA~S"'" ICłl
kresu nauk spo?ecznvd1 i ekonoo1ici:11ych. W gmachu Biblioteki Pl'ZY ul.
Do rzędu atrakcii na J\Hędzynaro
~akoi;;:i-eckiej 6 otwarta zestala WY5tawa druków pod w.zwa „Od M<i- dowych TarJ<ac'll P-0znarlskicl11 zalirusa do Maniiestu Komunistycz·nego". czyć naileżv loty próbne na samolocie ra<lz'eck'm. Ta emoci-oinuiiica falków przviemność kosztuje 500 zt
DOBRY POM YSŁ
W \\'ars;i;awJ'il powma! pr-oiekt, by za lot nólgod:zin11y, a 1 tyskie od owb~· za ~odzi,nc iotu.
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pierwszv w. Złinie

-Górze
Jeleniei
w
ski
szew
wI eIkI• dzI en poIsk•I ch koIarzy

!I

JEl.BNlA GORA (Tel. wł.).
Trzeci etap w31§clgu kolarskiego Warna trasie
szawa
dłuGóra, łącznej
Jeleniaro~cgrany
Wrocław- - P raga,
rości 1'3 lun. ponownie zako1iczy1 się
pol·
zawodników
suk"esem
wlolk!m
&klc:h.

Indywidualne zwycl~stwo odn16sl Io·
dzianin Fl.etraszwskl. Zespołowo również
~i=~~~~~~ ~~~~~~- uptasowau się na
Jak zwykle, początkowo kolarze Jcchali w zwa.rteJ i:rornadzl~. obmyślając po
drodze pl:o.n najl!ltwleJszeJ ucieczki. w~·Jlłtkowo na t~·m etapie notujemy liczne
ucieczki, co posiada oczywiście duży
wpływ Ul\ zwięks~enlc tempa.
Z l'olaltów pierwszy ryzylcuje uclccztce
łodzl:tnin Pietraszewski, a tuż za nlni
czyż. zawodnicy cl nawlazuJą z
mkn!c
solll\ szybke> ,.,&pótprnci: t prowadzą na
1nntanę do Swl<lnicy, gctzie na lotnym !I·
nlnu pierwszy wjeżd ża !Io miasta Pletraszcwsld.
o pół !cola za nim czyż.
Drugi lotny tlntsz w WPJIJrzychu wygrał leader pierwszego et<!pu - yesyly.
Katastrofa samochodu 1>rasowcgo sprnwiła, te dzlennika~·:.a mieli dłuiszy postój na •zosle I nic m ogli obserwować
rmieblegu w:itkl do Jcilkunastu kllome·
·
trów przed metą.
Na. fhll~zu :>o!acy ~prowolcownll swych
pn:eciwnlk6w rto w:itkl.
Tym razem dla odmiany 1>lcrwszy spróbował szczętic!a na.tstarszy kolarz wyścl~i~ic!f!~~;~~ ~ap~cra1a. ucieczkę szybko
Gdy czołówl.a dorrouila Napierał~ WYl'
wali sill z :ilej, jak z procy, dwai inni
polscy kola!'Zo Rze~nlcltl 1 Wójcik. I tym
~:Ć~tęcz~!0~~;61~1;. pozwoli!a im schou:o1·zl·staJąc z chwilowego „zawieszenla broni" - Pietraszewski sam naclsnal
w pewnej chwill mocniej na pedały. Po·
~oń 211. nim okai.lła ~tę. ~ezsk~tcczna. ·

0

pr~~!~"z'::~s~l f~:od~łrct~s~~b~r~:;~~i.;~

Jlni~ mety na stadlpuie w JclenleJ oó"fe, pokry\\'aJąc gorzysly teren, wynos-.iiący H3 ltm. w czaF-IP 4:58.r.3 sek.
'/li~ <) ' 'szych miejscach plasuJa, sit: Ci·
bu: \ 1 ~ ~~choslowacjaJ, Prosinek (Jugosł&"'_..>, .Loos ~?eclloslowacja), Notas
nv~gry) i Slemmslcl (Polska).
czasie, co
s~.inym
w~zyscy w tym
pierwszy zawodnll•. Na dalszych miej-

a

•

Wystartowało z Brna
50.
bieg drużynowa
Ukończyło
Klasyfikacja

54 k l

•

•

.

I

:w.„

gostawfa>, Napierała (Polska), Wójcik
(Pol>ka) _o raz .loszczf.' ~ zawodników.
w konkureniJJi clru~:;noweJ prowadzi w
dalszym ciągu l'olska.
Dziś od!Ję<lzle sic: start Jelenia GóraLlllcrcc. Dystans 84 km. Na tym odclnIm zawodnicy będą imuszeni wspinać si~
11od górę, wynoszącą 18 lun.

żLIN.

yv

*

*

goc:izlnach rannydch wystartowali z Brna kolarze o trzec iego etapu wyścigu Praga - Warszawa, na trasie Brno - żlin (137
k1'.1.): Zaróś1yno w „Bn11e. iakti
mi~J~cowo c ac 1 1ez~cyc11 n'.'- . ras e
wysogu kolarze byh owacy.Jnie wi~
tan[ przez mieszkańców.
Kolm·ze jadą po:::zatkowo zwartą
grup11 w tempie b. słabym. W ciągu
pierwszej godziny przejechano 29
km Na 24 kilometrze rozbijają si~
tat
·
grup, przy czym W . os fi'.1 ·ktlka
me j są Łazarc ·· 1• Jankowski, Wi•
śniewski i Pap_ \i.! i. Na trasie blegu zostaj·ą n.a skutek defektu Ga•
. '
1
brych l Nowoczek, którzy jedna.{

1

{v

Tempo wyścigu wzrasta. Dzię!d czas 5:11:12,4, inni za·wodnicy zostali
dobrej jeździe, grupa Polaków stn- ko1eJ·no sklasyfikowani z różnicą 0,2
pni' O'"O dochod"'1 do grupy dru.,.;„;
~.„„ sek.
"
.
• "
ktora jedzie za czołówką. Wysclg
prowadzą Czech Ch"·oj'ka i Rumun Pozostali Polacy zajęli następująNiculescu. 100 kilometrów :7..awocbi ce miejsca:
,..
.
_
_
dz "
. ,
.
,
2;> Nowaczek, 34. ~ry-'.lklew1cz, 31
c.y przebyli w 3;14 .12 go : \vsh.~tek
1~cznych defektow grupa znajduJą~a Janlrnwski, 39 Lesk1ew1c:z, 40 Pa·
s1.<: za czOłO\yką rozblJa slq. Na ~ul procki. 43 Gabryc~1, 47 Łazarczyk.
kll~metrze l.)leg. Pl~?wadzi 7 Polakow Z :VY.ścigu wycofali się definitywnie
oraz Chwojka l N1colescu. Na met~ Wiśmews1q (Polska) i Dlmerow (Buł
w Żll.nie •. pierwszy wpa~a. Pola!, garia) oraz dwa)' zawodnicy, którzy
Wrzesu'isl:--1• wlta~y- owac.'YJmc prz·~z uleąli ciężkiem:t wypadkowi: Friiu
novie i Horvatic (Jugosławia).
.
tłumy nue~~al1cow.
Kolejnośc

Jest następuJąca:

1) Wrzesiński (P) 5:0S. 13,

i

2) Holubca (C1.ech).
3) Niculescu (Rumuni.a),
-!) Kaplak (Polska).
5) W I -'- (P 1 k )
o s ll ·
yg ę..,..
G) Bukowski (Polska),
7) Sałyga (Polska),
8) Mich (Polska), .
d
9) Wan or (Polska).

Drałgslawif prz~ciw

Już tylko 2 dni dzielą nas od spot
Łódź. Złożykania. Bratysława Iiśmy wczoraj wizytę w ŁOZPN.
Ruch gorączkowy. Władze okręgu
mobilizują. wszystkie środki dla za~
J>e\\-nlenia imprezie odpowiednich
ram organizacyjnych. Do pomocy we
zwa.no nawet sędziów, którzy winni
się stawić na. stadionie na. 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów
(przedmeczu a nie głównego spotkania) tj. 0 go<b:. 14, członków wydziałów ŁOZPN. 1 wszystkich kogo
można przy tej imprezie zatrudnić.
Wiceprezes Kobylii1ski najwięcej
kłopotu miał z właśchvym ostem·
plowaniem bezpłatnych i ulgowych
biletów. Jego osobisty przyjacielprezes W. Zatke ułori;ył progra~
przyjęcia zawodników słowackicla.
:Przy oma.wlaniu tej części imprezy,
demonstrował głośno swe nlez.adowolenie ska.rbnlk związkowy - Wa
aiak. Wiadomo - nie należy on jak
każdy skarbnik do Ju<bi chętnie
wydających pieniądze.
Kapitan sprtoWY p. Kowalski szyb
ko pogodził się z koniecznością. dokonania. zmian w drużynie, Wyda.Je

etapu:
1) Polska 15:15,40,4,
2> Rwnunia i 5 : 2 s.oa,s,
3) Czechos!owacja II -

W kon.Jmrenc1'i drużynowe1· Posi,,. na pierwsze
Trzeci dziet1 wyścigu Warsza- \Pola.cy wysunęli
15:28,34.
.•
v.ra - Praga i Praga - Warsza· miejsce w ogólnej lclasyfikacji Jacy prowadzą w obydwu wyści- 4) Czechosłowacja I - 15:33,39,3,
gacli. W konkurencji indywidua/- 5) Bułgaria - 15:34,35,4,
wa był bardzo szczęśliwym dla stanowią miłą niespodziankę.
15:38.28,2.
6) Polska II polskich kolarzy. I w jeleniej Gó- Na efo.pie Wrocław· jelenia Gó nej Kapiak jest leaderem wyści-<!l
6
17 ?? 1? 6
·
ł
w, • . .
natomiast 7) Jugos. awia tze i w Zlinie na metę pierwsi ra triumfował łodzianin L. Pietra Praga - Warszawa
Niespodzianką było drug1e m1eJsce
.8 d ' . W
I
t
·
·
k'1 c·
wpadli Polacy.
zespoł~
uplasowanie
oraz
Rumunii
arsza.
z
ącc1.
1
grupy
e
cze
ina
amen
l!e
się,.
s~ews • ieszrmy
Szczególnie z w Y c i ę s t w o bitny zawodnik, ma1ący dotąd wy do Pragi utrzymu1e szę Jugo. Jugosławii na ostatnim 1niejscu. Ju
·
· da wybitnego
· dosk·onal a 1a.z
·
· ' kCiegD
W rzeszns
~oslowumle .jecha~i 7' pechem: DwaS
peclia zdobył wreszcie! lslowianin Pto!1inek.
1
l<:h zawodnicy mieli na trasie 'WY·
polskiego zespołu, dzięki której zasłużony sukces.
pad.ki i przyszli w końcowej grupie
na metę,
Po trzecim etapie na czoło W kon
10) Peric (Czechoslowacja).
scac.Jt sklasyfikowano z cz:isem 4 gouz. lpóźnlci· dochodz" do ostatnieJ· .,,..,,_
kurcncji dntżynowej wysunęła się
„.~
.,
·
50 mln. nast~puJąc.yclt zawodników: 1110Polska I z łącznym czasem
drużyna
osiągn:il
Perle
zawodnik
Dziesiąty
tyl':i (Pclska, sasodl (Węgry), strain (Ju- py.
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o arz.y,

trzeciego

nam si~, że był za<lowolony mogąc
powołać napowrót do reprezentacji
Barana., który wykazał się świetn'ł
formą, w u:rakowic. Większe trudno
ści sprawia mu zestawienie drużyn
Zgierza i Pabianic które spotkają s!t:
na przedmeczu. Zwłaszcza ostatrue
wypadki na meczu. Bonita ~Tf?, na.
których to zespołach op!erll,Ją się .re
prezenta.l)je obu zespołow spra'":1ły
p. ICowalskiem~ niemało kłopoto'".:
dwu kandyda.tow do reprezentac.J1
Zgierza jest kontuzjowanych a nic
łatwo jest ich zastąpić. .
l\Ieldunlti z punkt-Ow przedsprzedaty, majclującyeb się w składzie
Z. ICowa.Isklego ul. Nawrot 2 i Skla
dzie Porcelany - Piotrkowsk:?. 20,
wskazują na wielkie zainteresowa.nie czwartkowym meczem. Nic dzi
wnego - Bratyslawa. jest dziś bodd
najsilniejszym ośrodkiem pilka.rskim
w Czechosłowacji. . Słowacy zapo·
wledxieli 11r.eyjazd następujących
zawodników: Bal:u:zi, Benedikivic,
Danko Karel, Klimek. Kuchar, l\la.·
latlnsky, Marlto, Podhorce, Pokorny,
Prosovsky. Putera., Rajman, Simansky, Szubert, Tomanovic, Turek,

lodzi

Vican i Hindulia.k. Ta dość liczna
ekspedycja. tłumaczy się dwoma. spot
kaniami jakie Bratysława. rozegra w
Polsce: obołt meczu z Łodzią, Sło·
waey gi·a.ć będą również przeciw
jedenastce 'Zagłębia.
Wśród 19 zaawlzowan;;ch nazwisk
znajdujemy całą reprezentację Sło·
wac,JJ. To mogłoby być dostateczną
legitymae,jlł na.szych czwartkowych
gości. Jak doniósł jednak poniedz!ał
kowy Przegląd Sportowy, Czesi •lsta.lill ju:& skład na. mecz przeciw
Węgrom w dniu 25 maja. Między
wyznaczouymi jedenastu zawodnik:imi do reprezentacji Czechosłowacji.
znajduje się 5 Z&Wodni.ków _Bratysla.
wy, a mianowicie: cała trojka po·
mocników: Balau.i, Marko, Karel,
lewy łącznik Szubert I lewoskrzydłowy Klimek.
Ł6dź przeciwstawia Słowakom zespół następujący: Komar (Szczurzyńskl); Włodarczyk, Łuó n, (KoKorporowicz, Urban.
pan~ewski);
Miller (Szaliński); Hogendorf, Ba·
ran, Janeczek, Cichocki, Patkolo. W
rezerwie przewidziani są poza tym:
Łącz, Koczewski i l\larciniak.

3!:1:36 .5 0,2 przed Czechosłowacją U39:38.57,2 i Rumunią - ... 9:5 5 .41,8.
Dalsze miejsca wjęli: 4) Czecho-

„

słowac~·a I - 39:56.38, 5) Buł~aria
40:23.44,21 6) P?lska i 7) Bułgaria.
Indywidualnie po trzech etapach
prowadzi Kapiak (Polska) z czasem
lS:l 5 :3o.B przed Niculcscu (Rumuni.a) _ 13 : 15 :3 7 ,2 . Kapiak zatrzyma!
więc żółtą koszulkę leadera.
zawodnicy odpoczywają dziś w
żlinie. Start do następnego etapu
Ż!in - Zilina nastąpi w dniu 5 maja
o godz 7.30.
·

I

:;oo.ooo zawodników

na starcie Biegów Narodowych

~oo ty1ieey 11Jtwodników i z!two:l1uc2ck
6fantło na starcie :Riegu Narodnwcgo zor1łym kraju dla Ul•z11<C•
„„~ . 'li''
r.:mi70l'

i.aeb. Komisjo pracujo

obc~nfo

Jtlld s11u.

ostr.teczuyeh raport4w.
Jni dziś jednak wiadomo, :le liczba
ula iświęi. •· 'trae~·· 1\f trzecl1 iyslącach m.ieJ urzcstników sięga 300.000: !!
seowo~ci Jrzllprowailzono biegi, .v" któ>li
i·3•ol1 udz.ał wzicll członkowi„ or<r1mi~ll
25 dru:iyu "' 25 szkól powszool!11.3·c!< staejl młotlzie~owyr.b, Powuz1·c!u1ej 01·1fani• m:lo u" stntcle Dlegu Narodowego. Każ
nizacji Służba ł'olsee, młodzież. ~zkolna, dy z zsspołtiw liczył 7 zawodników. Bier
kluby zwiąikewe, Gwardia, akatlcmicy.
poprzedziła defilada za,~·odników i !:''Ona
1.-tóre napływ:<j:J. nanuyelelsldego, Chłopcy ubrani w biaWedług meldunków,
11icprz0l'wanle z całf.'go ltraju, możn" j t:t łorzerwono koi;tlumy, z emblematami
ilzis I>Owiedzi<.>ć, że lłi„gi Noro1lowe sta. smolnymi na piersiach 11rzemnszerewall
ły sio olbrzymią propagr.nd;i. wycłlowa z P11rlm Sienkiewkzn. 11lic!lmi Nawrot I
ni:\ fizycznego i sportu.
l'iolrkou•sk• n!\ mie,i~ee startu w :ru~a
:l'rLevrndniez'łty Cenfrn!ncgo lfomitelu Sienkiewicza.
Polsldej, gen. Za·
Jedno~ei Mloddeły
Odbyło się og6łem pięć biegów, w k~61'Zyeki w przeo:J.ówienlu swym stwierdził, l"ych ~far(o...-ali ruwodnicy wn:ystkith
ż• sygnał, Jaki padnie za chwile, llc1łzie 7głoszon}"'h s>l;.61. l'\eTw'"'·" ;rni<1jsee i na.
ni2 tylko hasłem do ro1poczęrh lliei:;o grodę :Kuratorium J,6dddego zdob}:'ł&
Narodowego ale i - n(lw<.>go startu pol- szkoła Ni•. 12, drugie miejsce i no.grodt
skiego sportn !
\Vojewódzkiego Komitetu Polskiej P;n.
naturalnie: Lir.zylHmy tii Socjalistycznej :itlobył zespół sskołt
Były usterki sio z nimi! :Cyło sporo krytyki, l!Lezo. NI:'. s;;. Dalsze miejs~a zajdy ze~poły: '
góluio z obo~u ~vortowców, ltt6rzy wyli·
Ul - S:ikoły Nr, !!, lV - szkoły Nr,
ezali 1111,m braki, umoiliwiającc imylcnie 41lÓ V - S&koły N.r. 3S, VI - szkoły Nr.
lcontroli. Frzyjnoielo nasi popcłnlll jeil- 16 •
nak zasadnic1.y błąd. Podchodzili do im·
pl'ezy knte::;oriaml wielkich Igrzysk, czy
oficja/nv ŁOZP
zawodów sportowycl1, zapominajlło o
A było ono
właściwym ich zalożonin.!
proste. cJllcieli~my wyjśu z impasu i delch1macje o musowowd nnyobleo wreszcie
w i·calny czyn. J tak sio stało I
Pierwsza 11:rawdziwie musowii. impreZll
sportowa w Pol~re przeszłą HCzdłiwie
Część J
chrzest ogniowy. Mlm11 briik6w l nledo·
1. W związku ze spotkan•em między·
l'iągnleć, jakle IJyly nie do unlknitcla,
Bratysława, lc~óre
Łódź narodowym
stwierdzić możemy, ie wypełniła oną swe
odbędzie się dnia 6 maja bm. w Łodzi
zadftllie i uprawni!\ nas do najlepszych na
LKS wyznaczam następu
stadionie
l•oroskopów na przyszłość.
do reprezentacji
jących zawodników
W Warszawie na Sltarde stanęło około
O tyalccy uc1:estników, którty w zieli u- Łodzi
TUR Tomaszów.
Komar
Bramkarz:
dzfa I w biegach, zorganlrowanych w a Rez. szcrurzyńskl ŁICS.·
Obrońcy: W?opunldaoh.
W Krakowie bleir zgNmadzil G tys. za. darczyk - Łuć II ?.KS, rez. Kop:mlew•
ZZK
Korporowlcz
Pomoc:
Widzew.
skl
wodnlk6w i odbył sic w t r6~uych punkŁódź, Urban Zjednoczone, Miller p•rc
taeb.
W Poznaniu 1tartowal:o blllko 5 tys. Pabian, rez. Szalińakl ZZK Koluszld.
zawodników. \V Gdallsku ponad tnv I Atak: Hagendorf, Baran, Janeczek LKS.
nół tyailłCB, w Suzcrlnio 3 ty1. w Lubll· Cichocki Widzew, Patkolo LKS, rez. Ko
czew.skl ZZK Łódź, Łącz ŁKS, Marei·
nie bli!Jto ł ty1.
W Łodd w IJlls!to 60 :r61nyeh blepch nlak Widzew.
2. w dniu 4 maja o godz. 18 wSZl'l:CY
startowało :razem około G tys. r.a.wodniwytcj wymlentent zawodnicy stawią sl41
I
k6w.
Powyine cyfry obejmuj• tylko wicksze do dyspozycji trenera Mgr. Radwal\•
rniasfa. Brak Jest .fcucze pelnych dan.vch sklego na boisku ŁKS biorąc ze sobą
o re:rnltatarh blcK6w w powfataeh i i;ntf· utensylia sportowe .
rY!łdseniem
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Naraz otwarły się drzwi i wpadła Luiza. średnie
płaszczyku w czerwone paski i filcowym kapeluszu, wciśniętym na
czoło. Była zgrabniejsza od brata, n równie ładna, jak
jej przyjaciółki.
- O, patrzcie państwo, za\\'Ołała. Kogo ja wid:lę?
I wy, moje małe przyszłyście do mnie ... A mnie zatrzymali, bo były jakieś błędy w mojej książce rachunkowej. Jak Bozię kocham, to nie moja wina. A
te matoły powiadają, że to ja źle zapisałam.
Zauważyła Clyda.
- Pewnie to pan Griffitsh. 'l'om ciągle o panu gada, a ja się dziwiłam, że nigdy pana do nas nie przy-

go wzrostu, zgrabna, w ciemnym

prowadził.

Clyde zadowolony z przyjęcia , wymruczał, że sam
bardzo tego pragnął. Obie panny z Luizą oddaliły się
do sypialnego pokoju i tam jakiś czas konferowajy.
Po chwili ukazały się znowu i na 11silne nalegania,
co właściwie było zbyteczne, zgodziły się pozostać na

obiedzie. Clyde podniecony widokiem panien i tak
serdecznie przyjęty i zapraszany, pozostał także. Porlobał siQ dziewczęton1 i wszystkie trzy prześcigały
się w okazywaniu mu sympatii, on zaś po raz pierwS7.y w życiu. swobodnie i z ożywieniem rozmawiał
z przedstawicielkami płci odmiennej.
- Przyszłyśmy cię ostrzec, żebyś za dużo nie wcinała - śmiała się Greta - a teraz Itly same ćpamy,
ilP. wlizie. A tam u Kittie będą ciastka i tort.
I tańczyć też będziemy... Czego tam n.ie będzie,
ojej - wtrąciła Hortensja.
Słodycz z jej ust, tak ślicznie wyg1ętych w uśmie
chu, oczarowały Clyda. Taka była rozkoszna -wprost
cudowna ... Był pod takim wrażeniem, że łyknął zbyt
c;;7.ybko kawę i zakrztusił się. Śmiał się sam z siebie
i był jak nigdy wesoły.
- Patrzcie tylko, jak sobie zawrócił łepetynę, ! to
ja to zrobiłam - roześmiała się Hortensja.
- O, nie tylko pani - zawołał Clyde z niezwykłą
sobie odwagą. Było to niespodziewane, cała jego odwaga była jakaś szalona, więc dodał, używając ich
gwary: - Gotów jestem zawrócić sobie gitarę wszystkimi obecnymi 1u ślicznościami... Takie są mcroWP 1
- Ho, ho, bracie, nie nadstawiaj się im tak bardzo - ostrzegał Ratterer. - Te frajerki nie wypuszcza cię ju:i od siebie. Lepiej nie zaezvnaj z nimi
Miał rację, bo Luiza. wcale nie przejmując się sła
wami brata, zapytała Clyda:

--· Czy pan tańczy, panie Clydzie?
- Nie, nie tańczę - odrzekł Clyde, strącony nagle z obłoków na ziemię. Żałował niezmiernie, 7.e
taka ignoracja zmniejszy jego walory. - Ale zapew·
niam panią, że bardzo pragnąłbym się nauczyć dodał z zapałem, spojrzawszy naprzód na Hortensję,
a dopiero potem na Gretę i Luizę. Wszystkie zdawały się nie zwracać uwagi na to wyróżnienie, jakkolwiek Hortensja była tym mile pogłaskana. Nie było
tak bardzo nim zajęta, ale to zawsze· miło odnieść
tak szybki triwnf nad drngimi. Tamte to odczuły.
-- O, to źle - odrzekła z miną, nieco obojętną
i wyniosłą, gdyż była już pewna jego wyboru. Gdyby pan umiał, mógłby pan pójść z nami i Tomem
do Kittie. Tam się zawsze tańczy.
Clyde czuł się zgnębiony. Te śliczne, czarujące
dziewczęta gotowe są odwrócić się od niego i już po
marzeniach ... I to wszystko dlatego, że nie umie t:::ń
czyć. To ten przeklęty jego dom rodzicielski temu winien. Czvł się skrzywdzony i kompletnie złamany.
Ja kimże musi wydawać się cymbałem, że nie umie
tańczyć. Nawet Luiza była tym zdumiona i zobojęt
niała także. Lecz Greta, na którą mniej zwracał uwagi, przyszła mu z pomocą.
.Tak Bozię kocham, to wcale nie trudno. Zaraz się
do pana zabiorę. Raz, qwa i nauczy się pan. Tylko
zjemy obiad. I będzie pan mógł nam towarzyszyć, jeśli będzie pan miał takie życzenie.
(O. c. n.)
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sło walk.i z tym• stanem
ciza'
d
t rzeczy,
s ło lik'\\-'l'd acJi„ ciemno y, o gra . naro'd o d kultury, od nauk'
•
·i.
JąceJ
t b
k '
db d
Dl
. al o u okwyalifik:aJU po rzbe a knam
·owanyc rą , a
wie u wy w
• d .
•
kwalifik' . zd • Ć
acJe .o'-ly. mozn8; ~e .YD 1.e
wtedy, gdy unne się czytac i wsac.
h przy• •• '
• mepl.Slll1ennyc
Kszt a łcenie
kraju,
odbudowę
dlatego
śpieszy
ROBOTNIKA.
nz1~ i co:Ozicnnle o gcdz. 19. 1;; !arsa
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Noela Cowarda „SEANS". Udzla! biorą:
•
•
•
,
. L •
•
na a1.1t: yzm Jest Jeszcze dOŚĆ
I}anna Blelfcka, Helena Bu~:!vllska, Ha•
l!:la G!usz!równa, wanda Jakubli\ska, Ml- częstym zjaw•...skiem w zakładach py ~yc10weJ robotmka, Jeg? poZl'!i~~!r~~'.lna, Danuta szaflarska t Ludwik pracy. Słusznie określił go mini- mu ~tel~kt~3:lnego, poZ'>VOh zr.eal.i.Rei:y&e;Ja :\!!chała Meliny, dekoracje ster oświaty. tow. Skrzeszewski' ja zowac w1elk1 ideał upowszer,hmen1a
n:;okot';:skiego. Kz;a c~ynna od 11 ko kulę u , 1ogi współczesnego ro- kultury.
Jclana„
0 1• I od 1•· Tel. 123-o:l.
SZKOŁY DL" DOROSŁY.OR
•
•
·
·'1
"
botnika. Bo faktycmie robociarz,
około
podobno
mamy
Polsce
W
przy
może
nie
czytać
umiejący
\11ie
t.
u~1.a
T~ao3
z'Ir:iATcRodz"is~niltE:)(A•'
D „...
,
, .
.,
en e o gcnz. 19 .:o kornemilionów analfabetów Jeśli cho
e:a G;, Dregely „no~RZE SKROJOSY S\~OlC some ~OW_YCh. m~tod p!"acy,
ll':n:".K w opracow:i.mu ! :;; plo;:cm\:a ·ni wiele lat za)mUJC n:skic stanowi- cizi 0 Łódź to !lie :ma dokładnego
'
·
·
Je.zero Jurandota z muzyk..'\ Adama :.rar k
s a. w zakład1.ie pracy, ponumo spisu analfaootów, jednak według
l:!ev:lcza.
hezprzecmych zdoh1ośd. obliczeń prowizoryr.zn:,;ch liczba aKosa cz;::nna od godz. 10 - 13 l od 18. s~o~c~
Kieayz będzie an:ilfabeta awanse- nalfal.:ietów i pólan~lfabct. przekran.\ TR 1<0~IEDn :'IIVZYcz.·i::J
wał, jak zdoła stanąć na wysoko- „LUTXL'\"
,,o.t!:~o·'?. g~~~-~~~riaarcir~zi~~1 et~;~~~~~~ 1?-ie, w dniu ~isiejs~rn:· Faktycznie

Pee~~:~,;jt~·1-ff~~t;1:~ł' o. A:·:ern; Na c_zc- J~dnak dop1ero d11siaJ r~zpo.czyua
pro....•a nad l1kw1dacJ·a~~-···: Ko~sobm„zkt, .:.n- Sl"" mozolna
pte.:c '!.r·1•
.
~ •· ZC\'.'~~1. Pleti'zur:lcv·ic~ Swl•
un~lfabe!yzmu i póla~alfabetyzmu,
d~~;;.!~k~zria\;:.::<! 1„Tymow~a.' -·
n·cią~
"'a Jeszcze
~~n z\„ raca "wagę,. ze widowisko ktore ' mestetv
:,
;c..
"'
·
J ' ~<.
rnzpocz; i.:i s1ę p11nltt11nłme o "Odz 19 •
::i~źnJaJ<ic~- slę nie b:;dą '"'Pmz~~::ni n~ Jedną z największych i najsmutniej
szych naszych l1olac7.ek naradoTEA 1·n POWSl!IECIIXl:
,.
Dtiś 0 goaz. 1.;.~ „omy1!:a;'; wszystkie wycli.
. . .
• .
. .
B k
·
mlejsca wyprzedane.
ra • un11eJęt11osc1 czytama l piPas~e-partout nieważne.
<;? ~od:t!n!c. rn,1;; .kon:edta :a. Ma- sania może być śmiało porównany
l J. ,ROJewsi_deo _„Gospoda z takim kalectwem J'ak ślepota i
tu'd·~.s~1~i;o
po „e.o.ą Kukut.~o". Rezyseria J Wy"zom:l·S:C!ego. oe~roracje J. R'-·bko · • 1 _ głuchota. Ile razy. siedząc w Idnie
WS« e
"O Udz.! l b'
.o!·ą: J. _Niczewska. K. Dej- dziwioy się. że imbliczność czvta
" v;,· aHai~cza,
„me.t,
J. Kaliszewski A KV :it
I:ow•!'!• s. Lapll'1slti, L. Ordo~. ie Pą- na głos napisy, a nie zdajemy SO;;~w·s„d, J. Pilarski, w. P1larsk1 1 J. bie sprawe z tego że to C""~aJ·ą
'
~.t ~
'
\', arm!11sk'
!;!;łośno piśmienni rlla swoich sasia
Pa!!c·p::;-;:01.a niewe~nc.
dów.. :«nalfabetów.
TK~'fli liAMER.~LX~
PRZESZKODA 1JYCIOWA DLA
DOM~ zot.so~RZA _ l>:.tszyńsJ.;iago lW

z.ow:e:

pieką. Jest to piękne zadanie ni~
tylko dla działaczy oświatowych 1
analfa
7.Walczania
władz · Do akc'i
'
J
betyzmu muszą aktywnie wciągnąć
społeczne ' politycz
si'ę organ1'zacJ·c
·
ne, młodzieżowe, rady zakładowe
itp. itp. Nie możemy bowiem od·
stać w tyle :7:t w!.eloma narodami

J

l5

I

„GC::~:~~f~~~}~~~::~:;.a

a;i:tr.ch J. s:raussa.
I~i:fa teatru czynna od i;:adz. 11.

Dz!ś ~:I~~~~ ~i:~~~!'itgg
i

całego społeczeństwa

~radycyjny obchód Swięta O- - prawdziwym nieszc~ęściem, bo-1 cza 10 tysięcy. Są to przeważnie
śwui.ty, który w tym roku odbywa wiem stanowi żaporę dla postępu. ludzie starsi, którzy muszą być zaszeregowani do szkół dla dorosłych,
DZIBDZICTWO DAWNYCH
się po<l hasłem walki całego spoktórych trzeba zachęcić do nauki,
CZASóW
łeczeiistwa z klęską anglfabetyzmu,
którch należy otoczyć troskliwą okml.czy się, przynajmniej formul-

.

.
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KURIER POPULARNY

w

3~~j~\~:~t·~a~~~ ~;z~~~e~~.J~~~

zaści i podniesieniu. kwalifikac1·1·
•
wodowych, skoro nie moż~ za1J.ia-

~~mj~~i\ \~~\e;:;u;:e;~:11~;-~~y s~~
„WIO- wszystko,
o tych sprawach
co
się

Odbudowana

Europy,

gdzie

analfabetyzll'!- zo-

stał już całkowicie wykorzemony.

Stoi otwarte wielkie ,pole do działania dla nauczyc!eli, dla akaderoików, dla młodzieży szkolnej.
~icchaj wsz_yscy szu_kają, analfabetow w. swoim groru.e, ;uechaJ z~
do wstąp1erua do szkol
chęcą 'Ch
•
wieczorowych„ lub na kursa i koł~
samokształceniowe · Przy dobreJ
•
woli wykonamy szybko dużą częsti
planu walki z ciemnotą.! ,

I

wieża

St. Gela~

spadochronowa

oddano zostonie do użytku młodzieży i wojsko
Przed wojną w Parku Ludowym
za stadionem LKS lstruała plękna,
kilkunas:lometrowef wysokości wae
ża spadochronowa, na której uczyll się skoków wojskowi i młodzież. Wiieża

ta

została już całkowlcle odhu:dowa·
na. W pr.zyszłQ niedzielę wieża od
dana oostanlle urooiyścle do uiyt·

ku P,ublicz.nego.
Próbne skoki spadochroniar~y

.została z.ni.~zo- odbędą się już

w dniu

Jułrzej·

na podoza.s wojny prze~ Niemców, szym.
tak, że szkolenie ka.dr lotntozych Szkolenie nowych kadr spa.do·
chrorJarzy rozpocznie slę już w
s-tało się wręa niemożliwe.
lotnictwa cywilneg{) najbHższym czam. AkcJą szkole·
Oddział
przy Ur.zędz.ie W<>Jewód2kim w po niową objęta .zostanJe mło-:hlei
r.ozum!ieniu .z Ligą Lołnloią przy· szkolna, czło.nlmwlc organluu:tl
siąpiły w ubiegłym roku do odbu młodzieżowych orez junacy ze
dowy z.ni.szczeń i obecnie, jak nas ,,Służby P.olsce", członkowie Lig.i
lnformują, Wleia .spadochronowa Lotniczej oraz w-o~o. (t)

.' .·"'„-.- ---·

Tkalnla ,,8"1-a·ła'' w Rudzie
przez robotników
przekaz;Jna
władzom państwowym

została

.
1
~la~~:::;'. ~ ~~~;ta~:0~~~~~~~~t;~s:,~1·~g~: pisze? Niewątpliwie brak umie- Z posród zakła<łów łódzldch renie tej fabryki jedynie mury I I tak dosłovn1le z niczego zaaęata. Halmlrska. Piaseck~. Dimkl, Da· jętności czytania jest przeszkodn zdewastowanych przez okupanta, stos bezużytecznego żelastwa, wy- to montować nową tkalnię pod
B ł "
d
k
I
kJ
·
b
dl
br".\'.'Sk!, t.ucuiH;, zv10Llńs..1<1, duet Sutt, • ·
a ro otnika, a dla kraju niemal wszyst e zosta y już uru- wożąc w~yst ie urzą zenl.a ł ma- nazwą ,, la a .
Rnysc la A. Dymsza. Konferansjer: A. zyc.;,ową
Według przcwldzlanego planu
wytężone1· pracy szyny.
chrunione dzl"'ki
J11..t;szt.a2. Przedspr:i:edaż w kas!e teatru
"
tel. 14n-09 w godz. 10-13 i cd 16 Cw nie·
Natychm1ast po wyzwoleniu za- U\'U<:homienie ,,Bjałej" nastąpić
1 ofiarnoki robotników. Pozostadziele J śwlqta od !O,
ZDł;f:iłł Si~ ło jednak kilka mniejszych fa- loga PZPB w Rudzie (dawniej Ho miało 1 lipca 4a r.oku. Tymczasem
: bryk, które Niemcy ~niszczyli do- rak) zajęła się energia.nie oczys.z- ambitni robotn!lcy fabryki urup1erws.ze kro.ma jui w
szczętnie, a których uruchomienie czaniem I porządkowaniem wnę-1 chomłll
Władze .l\l.O. :treisztowalr ni'eia- wymagało dłuższego okresu czasu. trza tet fabryki. Przejęto również kwietniu 46 roku, a na 1 maja rok~e.go Gisi.ew:C.za \V!aclyslawa (Stan~ Do fabryk ta.ldch należała pr.zę- znaj.dujące się w jednym ze skła- ku bieżącego postano.wili oddać
Zlo.tno 95), który pobH swa żonę do dzalnla .,J}iała'' w Rudzie Pabla- dów żelaza części maszyn, któ- pai1stwu w „Dar.ze Majowym"
ADRIA - ul. Marszal!:a su.d!na J:
„\Vyspa Sltarbów' ' - 16,3~. JB,30, 20,so, 11icprzyto.nrności, skutk!em cze~o nic
n1edztcle u.an.
szczęśliwa kob'eta po przey;iczbnłn nickiej. Niemcy pozostawili na te- rych okupant nie zdążył wywieźć. kompletnie gotową Iabrykę 1 Uaą
BAŁTYK - ut. Narutowicza 20:
cą 630 kro.!den.
szpita.Ja zma-rfa.
do
17, 19, 21. niedziele is.
,JPirogow
Do::'.!10clzer"ie wyl<azalo, że Gis'eOkoło 700 robotników p.racoS.\JKA • • ul. Francisz:t~lisk& 3J:
„Wic!klc Zycie" - godz. 16,30, ta 30 wlcz s:rS>temat:rc.cnie zn~.:al się nad
wało wytrwale przez dwa lata. W
. żonn. bfjąc ia, kcp;ac, wyryv.-ając
GUVNI.'\ - Ul. lJaszyi1Sk!ego ~=
Pi·ogrsm :iktualno.ścl kraj. i zagra n.
niedz:lelę przeiylt oni uroczysty
1
powodując trwale scherze•
Nr 10 - 12„ 13, 14, 15, niedz. 12 13. włosy
łódzkiego
mieszkańców
moment przekazania dzieła swej
- 16, 18,30' :ii , 11ia'.. Sad}'l'>t<: prZ'~.kazanć) ·do dyspo.
„~Iśc!wy .Jas!rz.ąb"
' ZYCJ! wfadz sądow:rch. Wkrótce od'
nJedz. H.30.
Urząd Wojewódzki Łód.zki - Wy- dzaiącą, że dany zakład pracy u· pracy władzom pa1\stwoWJm. Na
HEL - ul. Ll';;lonów 2:4:
„Pod d01chami Paryża" - 17, 19, ~1, powie on w !lOJl:,!n:c1i.'.e ui,bóistwa z dzioat Aprowizacif podaje do wiado- p:-:nm'o.ny jest do kor.zystania z kart uroczystość
<łlegacja
przybyła
· ·
JJ reome dy tar iii.
lUCdz. 15.
mo-ści, że illa ::zerwkc b.r. wy.dawa- odzieżowych.
któSląska,
Dolnego
z
górnikó\V
MUZA - Rud~ Pabt~n!cka:
ne b~da karty „I\l" z października Wyjątek sta.nowia lu jedynie za.
17,SO, ~o.
„~a_ucz~~c'.elka wiejskn'· urzę- rzy oddali hołd pracy towarzyszy
prz,ez
w:vstawia4łJ
świadczeni.a
woJewództw'e.
całym
w
r.
194{;
n\ta.z. l.J.
Karty te aiależy honorować nar.Jw- d.r pa1'istw0\ve. ur:::ęcly .s.a:norządu włókniarzy.
POLO!l:l ,\ - 1.i. P!otrltows:rn 67:
„Ostatni m4p" - 16. 18,30, 21. nie·
W m'esz.kan:u nrzv ul. Piotr"·o\\'- 11: z ka·rtami zaopatrzenia z m-ca teorrtorialnego oraz zakłady p.rodukdz!ełe 13.~a. Ostatnie dni.
państwowego
przemysłu
cy·jne
S'!\,:ei 92 znaleziono z·,vfoki 68 J~t~lic c·zerwca 1943 I'.
Nadm1enić warto, ie tk.ahua
PnZEllWIOS:l:JE - Zcrumslde:;o 7•/'lS:
który jak
P.rzcmyE>h budowlan,e~o), ,,Biała" już w marcu pn:ystąpdfo
Zdarzają siQ WY'J)adki. że poszcze- (oprócz
god::. 17, UJ, !?1, go Wladv>la wa Herca.
„D\1,,"lł.i pcno\vlc Io„„ stwier<lz!l lcka;z Pogotow ia :Ratun- gó1ne za.kia.dy pracy wydają zaswia;d- które to zaświa.<lczen!e należy u- do współzawodnictwa pracy. Pr<1ni,dz. :.;),
ltOBo·rx1K - ul. Kl1:11s~;ego 178:
kowe;;-0. uj·Jv.! za truciu gazem św ietl- czen:a o uwawnieniu do rejeotracji względuiać na'.1et bez adnotac'ji biiu„Guwernantka" - 16, ts.ao. 21, nie- nvm. Dotvch::.zas niic ustalono czy kart odz.ieżowych tyim pracownikom, ra rozdz.ialu kart 1.ao0Jiatrzenia.
wadzone Jest ono tnlędzy kołami
dziele 15.
sm:erc 11ast;ip:fa. na skutek przy- którzy z 'tyt.ulu swej poprzedniej pra Zaśw iacl.cz,enia innvioł1 instytucif i młodzieży ZWM I OMTUR, wkrótUOM,\ - ul. fltgowslta 84:
„Bitwa o 6Zyny" - godz. !8,SO, 19,~9. p:id~owego J>nzostawienia ot\"\·a:-tc~o cy takie karty ridz'-ażo\\·e już pcs;a- przedslebiorstw nawet państwowych ce .za.S, gdy całość tkalni zacznle
:o.~o. nledz. H.3~.
kur.<a. gazowego, czy byt to akt sa- daj:i.
muszą być opatrzone w wzmia,!1koftCl,OltD - ul. Flzi;:owska 2:
\V celu uniemo:tliwlenia tego ro- wana adnotację biura rozdziału kart. normalnie pracować, przystąp.I~
2;;,ao, !3, ~9,30, n!e- if'.l~ÓJ~ZY. DocJrodzenia prowadzi mi
„Blaty Klei" ·hcia.
do wyścigu i 111'lli. Robotnicy rozdzlelo 1~.
dzaJu nadużyć Mlnisterstw-0 ft.nrowi- - - - SWIEżE··-l\iLE.Ko
STl'LOW\! - UJ. KJ!!ńsk1ego l23:
pracę na 4, 6 i 8 krosnach
poczęli
Wydz:al
_
Lodz!
w
Mlejskl
zarząd
następuje:
co
noleci!o
za.cif
„Oflag XXVlI" - 16,15, 18,15, 20,15,
Zaś\v:adczen.la o up~a wn:en:u do Aprowizacji - pcdaje do wiadomości, że nledz!ela 12,1;;.
przechodzą ną :iwlę
obecnie
1948
maja
31
dnia
do
3
dnia
od
w czasie
h
" k t d · ·
e· t
liWJJ' - BałUCkt fly nek 5:
w sklepach miej skiej siec! rozdzlelczej ikszoną obsługę, !by przyspieszyć
r.
wystaz1ezowyC'
o·
ar
raci:
1es
r
„w lmlę życia'' - 1s.ao. 18,30, ~o.so,
wione Przez za· łady oracv zb:-0,rowo wydawane będzie mleko !;wlcte na Jtarty
nled2. u,:;o.
pracę i zw!lękizyć wyda~n~ć.
lub fndy\ddua,ln!c winny być PTled nastę!)ujących kategoryj:
WTOREK, 4 :.\J.\JA
'l'ĘC7a, - ul. P!otrkow&ka 1Cl3:
Kat. mn:i, IRD7. powszechne zaopaz!ożefliem w punkcie tozdzlelczvm
t
13.0ł Dz1c1'nl'• 121· Ko
,Oflag XXVIl" - dodatkowy ;;odz. 16,
4
ncer rozrywkowy 10 50 ·st' · •
17, 19 ~1. n!edz. 13.
Na wniosek CZPWł. najbardziej
prdc ;;, k;;~z e::_~;k~. muszĄ być w 100 01>atrzone adnotacja właściwezo lJ'u ~~~1~~:ep~~1 ~~r~d~~~d~1n!~;do s wlą
1.'A TRY ~ ul. Slenklew!c:za 40:
zaopatrzenie,
powszechne
„M"
Kat.
stwle-r
przy uruchamdaniu fa·
i:aopatrzenia.
zasłużeni
kart
,roz\Jz,;,gJu
ra
~·
In
~ntka
„Kwl~t l\11loki" - i;:odz. 17. 19, 21. 1J. 1(rnuiforst/ l• ~5 Ko~ga1
RCA i MK (Ministerstwo Komunikacji>
un a Y. 13. 0 o
,
•·
t •
D c K
n!edz. 1~.
na odcinek od l do H wlącz11ie, po 0,5 bryki robotnicy podani zo~tall do
'lf oacer u rozryw.rnwcgo, 13.20 Prze1·
OGr:. os 7};NJE
WJSł,i\ - ul. Oaszy1isklcgo 1:
0
ll P:.tJ\";t\v,:·.··~ l! tra na odcinek.
ror1:c.. 6 tPaia 1948 r ,\.
„Moje Uniwersytety" - Cl&, 18,30, 21, Au~lycj~O 0fa. ~~~~~i Dl~v~c~, ~~Iu zY_kl,. tł.30
Szczególną energii!
Kat. IRD3 1 Kat. IRD7 „llI. K. „ (Mln l- odznaczenia.
„ '„ • · . .cHn 1 w '~Ylto- go O:mnazjum Pr::ernyslo\•;o - Wlókiennin 11 1·
,., niedziele 13.~0).
T ~ ~ J. Dz,~ó,,ny, .Przy fo~łeplanle /\.. .~~l.! f.> i.n·z.\:- u Zer:i:11•. 'n"'·.::·J 115 \V f'... >~1.1 sterst\>:a Komunikacji) na odclnki od 30 d ofiarnością wyróżnił się maj$łer
1Vr..OKSJARZ - ul. Zawadzka 16:
a n.csblaU, la.lO „Srnżba Po.sec" - i·e- '· t:t"dz 10 v: plenv~z:rm. <i 10 m. :;o w do 43 włącznie, po 0,5 IJtra na odcinek.
luclz.l"
portu
• -•1 • niedz· F„ Ch
- 17-• 19CzechoslowacJa.
"Wśródmecz
Jednocześnie Wydział Aprowizacji ko- ruchu, Jan Wojnarow~kd, któremu
.... i..go. l ;.~-0 cl1'Lllllm trrminle nfoęrtzle się Og~l,e
· ·,"C'''A
Jl d:.\wlękow y I„;. Sf'<lt
Polska
Dodstck:
i".~ ieil'.1 ~zyk!. fo.~o Wladom. loka!ne ZE.br<.n!c Człon:rów Łódzkie! Rodzlnv Rd- munikuje, że na 1,arty żywnościowe Kat. fabryka za.wdzięc.ia uruchomienie
WOLNO!lc - ul. Napiórkowskiego 1G:
„Dusze czarnych" - lG.~o. 18,W, 20,30, 1 ~;~icg~c·f!1••spco~·t~;\·y Rcd • L. Szuń1· ' dlowcj <.> Pr.stępującym porządku obr~d: IR:Ol2 powszeehne zaopatrzenie, RCA
oraz „M. K." (Ministerstwo Komunika- generatma, maszyny parowej I u·
. · J.u-> ,w1.a mUZJ'1cl, l 5.33 PO· 1. =~~!?tiie11jp
„
(
ole<U. 14,30.
wzam!an mlek;.
Ł.n.,::: .. p,ór,:i _ H. Łaszczn, 15.ł7
C~~ita
Y.AC.:H~TA - ul. Zg!ersl:a 21:
~. '1'.Y\lór Przcwodn!czqccgo l Prcz;•- cji) w miesiącu maju 3
W)'d&\'-'llne bt:d'l artykuły rządze!l energetycznych. Wkrótce
śwle:i:ego dm:n Zebrm1ia
k muzJ•ti. !J ..>o Rezet\V.'.l, IG.OO
„Mall oetelttywl" - 19,30, 1s.~o. 20.so, D t.
zastępcze.
zienn 1 • lG.20 Kącik szachistów'• 16.~:;
nledz. Ił.SO.
3. Oclczyt:'.lnie protokółu ostatniego 0uroczyste 1>remlowanJe
nastąpi
„Gawęda rybacka", lG.35 Skrzynka techTermin wydawania artykułów zastęp
l!ólnego Zeb~:iu!a
niczne, 1,6~45 ?lluz::ka popularna. 17.05
zasłużonych pracowników.
4. Sorawozdani:e ustępującego Zarz~du czych podany zo;;tantp do wladomoścl.
SENNY BIEG''.

1;mg

nad Żoną

Karty -Odzieżowe „M"

11

-

woJ.

dla

Zatruł się·

"

'

(

gazem
I

•

•

wa

0

„Swlecznl,~ • -

sluchowi•:-o w/n komedlf

A!frerl:i de Musset, 17.43 „Nc\•:ton"-w;;kład Inż. n. Wyrzykowsl~leg'>. ia.~o „:\Ioza!ka muz~·czna". 18.45 „Zaklety dwór"
24 odc. powleiici W. Łoziti~<::cgo, 19.0iJ

r.'.

r.a 19H r.
:;. F:orn\'\'07.danic
~- D.Y~kusJa
7 Przyięc:e

Kotnisj~

Rev:!z>·jnej

sprnwozdail ! udztelenle
Absolutorium ustępulącemu Zarzą

v. BEETHOVEN - 5 p!eśnl r,zkoc"lcll
r!'11.1.'i
z tow. Ekrzypiec, wiolonczeli i fortepln8. Wybór nowych \V!nuz Stowarzyszeni~
nu, 19.20 Koncert !{rakowskiej Orl:iestry
a) prezesa
P. R„ 20.00 Dzienik, 20,30 Rezerwa. '.:O.SO
b) <:zlonków Zarządu i !eh Zastęp
„Towarzystwo DcmokratyC'zne Pol~klc"
ców
odczyt Dr W. Lukaszewicza, !31.~ Konc) Członków Komlsj! Rewizyjnej
cert s~·mroniczny w wyk. Ork. Svmf. p,
ich Zastępców
R. p/d W. Rowickiego, 23.13 „Ulubion~
9. Uchwalen!P hud.tetu na 1948 r.
melodie", 22.45 Koncert życzeń cez. J), 10. Wolne wr:oskl.
W środę 1lllia a.5.1948 r. o rodz. l!·tej
Omów. progr. lole. na jutro, !l3.00
Nn n'J"'.•;v+ ... .,."' ~r?bran!r. zapras.za wszystw 5al1 PPS·Sr6llmie!icie Prawa odbędzie :\2.58
Ost!ltnle windomośc:. 23.30 Koncen żt'
1111 odprawa seJ..'l'eta?ZY l Pl"UWOdnlcz11· cz~ń (et. U), 23.43 ZakoMzenic audycji k.Jch r">:1ontr•}t'·
Zan'łd Ludzkiej Ro:!ziny !l:uliowe.!
c;tch Kół Dzielnicy Sródmldcie Prawa. 1 Hymn.
(k 84

U R Z Ą D W OJ EW óD Z Iii L ó D Z K I
POSZUKUJE dln Wydziah1 Samorzqdowego

praoowc.lków obeznanyc·h z

pracą. samorządową:

KIEROWNIKA ODDZIAŁU INSPEKCYJNEGO w VI gr. ttpo!ai„
2 11\'SPEKTOROW OU.JAZDO\VYCJH w VI gr. llJ>O. aż.,
2 URZĘDNIKóW REFERUJĄCYCH w VII g1·. u11osaź.
. Wymagane y,·arunk!: Wykształc·enle średnie i praktyka w .slld·
b1e samorządu terytorialnego.
Zgłoszeni'<l. przyjmuje Oddział Per.sonarny Urzędu Wojewódz·
kiego Lódzklego w Lodzi, Ogrodowa Nr 15, pokój 203. (PAP 6-07.l

Nr 123 (901)'

KURIER POPULARNY

''''„~'''''"II
f,óDZIV\ WYT\VóRNIA PAPY S~IOLOWANEJ
~~'''''''''''''''''''''''''''''''

~

II

Z. TARNOWSKA i S-ka
L

I

oD ż-

m„D.\ P ABIA..~ICKA, ul. PO:ÓKLADOWA Nr 9

t>o&iada na sWadzie:

I

PAPT;l Xr IGO i l::lO -

Sl\IOLĘl i

LEPIK -

OGLOSZENIE
Oczyszczania ' Miasta w

Dwudziałanlową maszynę do liczenia
(pożądana. maszyna firmy „Astra"),

1.

!l. Pionowy motor elel,tryczny do wler
tarki o 'mocy 0,75 Klit na 220 volt do
HOO obrotów.
Zglo;zcnia na!c:iy kierować do Oddziaprzy ul. Lału Gospod::1rczego ZOM-u
glewnickicj nr G3, telefon 1B2-09.
Łódź, dnia 30 kwietnia 19ł llroku.
2ARZĄD oczyszcZANIA l\IIASTA

I

PAK.

PRZETARG

na wykonanie:
Stołów chemicznych, dygestoriów, stołów biurowych, stołów do ćnlczeń, biblioteczek, szaf do odczynników, wieszaków do ubrań, l[rzeseł, taboretów laboratoryjnyclI,

~ odc~~·nniki biurek, fotel; tlo biurek, koszy
pap.em, ruikrosłcopy, po!.:::rymctry, suszarki elektr;rczne, spektroskopy, wagli analityczne z odwa:inilca.m1, wlrów.lq elektryczne, kolorymetry, suszarki gazol~ółek

t<O

we, staLtywy 110 próbówelt drewniane i żelazne, palniki
Bunsena, trójnogi do ćwiczeń chcmreznych, lejki Bahoscha, lai.ule wodne, łap dużych i średnfolt palczystyc11
" lącz-.1.ikm1'J, autoldaw żelazny emaliowany poj. 2 I.
.~ płai;zc:i:em olej<>wym n.ą ciśnienie 12 c.tm„ a.para.ty do
rn:kroprojelrnji, 4 włoszadła puenośne z m otorami
'/•-'/• IL."11 220/380 volt, sm1zarkl elelctrye'U10 z tennore·
gulaeją na. 220/880 volt, lodówki cloktryc:ime, mil;:rotony syst. Rocklnga lub M.inota z dwaema brzytwami,
~zkło labor~.tory.fne, odczynniki, ilnstrumenty chirur·
e;iczno, a.1>araty dystylacyjne i t. p.

Zainteresowani mogą otrzymać ślepe ko11Ztorys3''
Ł. przy ul. Narutowicza 65, pokój 'fr 3
w god:?:inach urzędo\vych.
Oferty w zapr~czętoi,vanej ltopercle z napisem:
„Oferta na meble" lub „Oferta na aparaty" lub „Oferta n·a. odczynniki" f t. p. należy złoży·ć w· Dziale o:-;anfzacyjno • Budow;.:inym Uniwersytetu Łó::lzl~ie.go naj·
póżr:.iej do cln!a 10. 5. 1948 r. godz. 12
Do oi\~rty należy dołączyć kwit na wpłacone wa.dium w wysokofc~ 1% od sumy kosztorysowej.
Wadium należy wpłacić do Kasy I Urzędu Skarbowego, Łóclź, Al. Kościuszki 83, n. ltwit załączyć tl-'.l
oferty.
Uniw{)rsytet Łódzki zastrzega sobie prawo \'.rybom
ofere · ·a jak równiet prawo uni·eważniem.ia przeta:r:;n
bez p a.nfa powodów i ponos>.\mia jakiegokolwielt od·
(PAP 682)
szlrndowanfa.
w gmachu U.

· - -ROZPORZĄDZENIE

l'rczyd::!nta m. Lodzi z clnla 13 ltwietnia
1918 roku o tepieniu chwastów.
:r:a poclsta\7lr> u· 1-3 rozpor::ądzenia
:u;:n:stra R<>lnic: \·;3 :! Reform Rolnych z
dnia 10 maja 1033 roim o t<;picniu chwastów 1 szkodniltów rośiln (Dz. U.R.P. nr
47, poz. 302) zal'ządz:im co n:istępuje:
§ l.

U:;t;:.nawia s:ę obowiązek tęp!ci:!a chwa·
a w szczególności ostu, perzu i ognich;-.

s~ów,

Warl a-l'lilicgjng 1: 9

- Finałowe spotkanie· 1~:ki'cm. Półśrednia - Iwański (MKSl
bokserskie z serii rozgrywek o dru · zdobył punkty walkovcrcm wobec
Szrżynowe mistrzostwo Polski między traku przeciwnika. średnia. Wartc1 a Milicyjnym K S. rozegra.n~ manldcwicz {MKS) nie rozstrzygnął
wobec ol\:. 4 tys. widzów, zakończy- spotkania z Adamskim. Półciężka ło się zwycięstwem drużyny milicyj- Franek (W-arta) wygrał nieznacz·
nJe na punkty z Mechlińskim. Clężn•cj w stosunku 0:7.
Wynikl techniczne spotkali: waga ka - Szymura {Warta) pokonał na
musza - Liecltkc (MKS) zdobyt punkty Lfcka.
V'T ringu sęcJziowr.l Twa·::domski
punkty wallcoYcrem, wob-ec nadwag;
Gignai tLódź), na punkty Stkorsk~ (Łódź),
1\lackowiaka. Kogucia
(MKS) zwyciężrł \Vysoko na punkty :~fowakowskl ('.Vars-Lawa) i !..ttl:aSzymafiskiego. Lekka - Skierka szewski (śląsk).
GDA~SK.

W L ODZI

(7885)

UNIWERSYTET LUDZKI l'OZlllsuje PR ZET A It G

Łod:?:l

~akupi:

~

I
I
,
I_
Di.'-'-''''''"'''''''"''''''''''''''''''''''''''''~
~

zakład

ZARZĄDZEN I E

Prezydent.a m. Łol'lzl z dnia 12 kwietnla
194S roku o przei:llldzie 'buhajów
i knurów.
Na podstawie art. 6-l': ustawy z dnia
5 marca l93ł ro:cu o nad~or7." nad boclowie wyirnm:nla powołanej ustaw:,• (Dz.
U.R.P. nr ~. poz. 3ł9) w brzmieniu dekretu z dn!a 2:; czerw~a /!94S roku (Dz.
U.R.P. l'll' ~. poz. 203) i ~§ 27-35 I S5 rozpcrządzenla Ministra Rolnictwa 1 Reform
Rolnych z dnia 16 marca 1935 r. w spr:iwle wykonania powalanej ustawy (Dz.
U.R.P. nr ::lD, poz; 120) oi:az rozpor·ządzc
nia Racly Ministrów z dnia 11 paidzie•- (MKS) \Vygrał na punl{ty z Bazarnlka W4il roka w sprawie przekazania
czynności izb rol!'l!c?.Vch cnz. U.R.P. nr
ŁOLPN
G4, poz. 057) - za1·ządzam prte!!lądy buhajów i knurów terenu m. · l:.cdzl, które
terminach
odbędą siei w następu;lącvch
'
i miejscach:
14 mnJa 1948 r godzina 10 , - Anton!ew
Sika~:a. ul. Wojska olskiego 30ł.
1. Podaje się clo wiatlomoścl zaległe
15 maja 1948 r. godzina 10 - «rabieniec ter miny zawodów o mistrzostwo kl. c.
ql. Wie! S9,
Grupa VU-VIII - 6.5.48 TUR l>ab!a·
15 maja 1943 r. 1todz:na 15 - Majątek nice ZMD Zelów, boisko Pl(S II godz.
Brus,
ll. 27.5.18 !'11ctalou-!ec Zll. w. - TUR
19 maja 19~3 r. godzina 10 - Jędrze l'ab„ bois!rn Zd. Wola godz. ig. Łasko
jów, ul. Toma~zow3lta 127,
wiak - zryw zw. Wola, boisko Ł:!.Sl•
19 maja 19ł8 ~. godzina is - Ruda Pa• goaz: 18. Cltem!czna - TUR Sieradz, bo·
b!nn!clta, ul. P.'.ldzka 6 (Mały Ryneld.
isko PKS n godz. lt.
no prze~ladu winny b:rl; do:>rowadzonc
30.ii.!8 'I'UR Pabian. - Zryw. Zcl. Wola,
wszyslklc buhaje powy;;:e! 1n mtezięcy bOisko PKS II goclz. 18. TUR Sicrad:r.i knury ;.>ewy.lej 6 mie>ięcy.
Papiernla, boisko Sieraclz godz. 18. Che. Przeglądu dokona ltom:!~ja !C\vaUfikamiczna - Z!\ID Zelów, bol•ko PKS I l
cyJ:1:i, !ttórej należy przedłożyć wszelkie godz, 11. Laskowjjlk - Metalowiec Zcl.
1 c!.Jimmenty, not;i.·czące wielcu t pocho- Wola, boislrn ł.:i.sk goclz. 18.
azcn!a zwierzęcla oraz dowody uznania
G.648 ·.run Pabian. - :uetalowlec Zd.
z !1t pop;:;:edntc11.
Wola, bo!slto l'RS II goclz. 18, Zryw za.
Właśclciele' buhajów i knurów, uznaWoJa - Lasko\-:ialc. boisko Zd. Wola
•1:;ch przez l~omisje zn rozpłodn!ld, uisz- goclz. 11. TUR Sieradz - Cllemlczua, boczają opłaty tl"l'Zcgiąclo.,.>''1 w nast:::pu J:iceJ
isko Sieratlz godz. 18.
~v"}"SOltCJ~Ci:
Grup:; IX - G.5.48 Sokół lt.onst. - TUR
od imh:ija - zł !i<1D
ozork„ boisl;o Konstant. god:;:. 11.
0,1 lml!ra - zl. 200
11.:;,13 TUR ozork. - TUU Zgierz, boW myśl~i:t. 10 powołanej ustawy lslm ozorkuw gotlz. \'i. Sokół Il:onst. właściciele bui1a.i6w i knurów, nieuzna- zryw ICon3t„ ltolsko Konstant. r.odz. 17.
~e
7\:;"Ch zn rozplvdnikl, winni porld:i<:
30.:J.48 Bzura o zork. - TUR ozork., bo·
wyt1'7.ebieniu na wł:isny ko~zt nalpóź ~sko ozor.!c(•w goc'!z. 17.
nlej w te::-mlnie czterech t:e:odni od daGrupa X - G.:l.48 Hil'.S Skaut - ZZK ll
ty orz<'!~zenl.a ltomisli hvailfikac:;jnc.I, a
je31! tego nie uczyni:; w>l:azane buhaje
1 imury polll~gM: b()d~ przymuMwemu
wyt.rzc!Ji~niu na lrnszt i ryz,•ko vtl~ci-

Dzial oficialnv
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cieli.
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tnaJa 19113 r .
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SZENIA DROB l\E

l
r;, ....
spodarczyl':'\, ul. Leg'.on()•.v l(l, 3 piętto,
Iv ·l
1-c..,U· ~
do gocztny 9. gdz;~ ró•.1.-nie±
Obo.,.:ląu.ul uo tę;iienia chwastów są po!c6j m 14
r
·
nastą10
;rod:i:lr.ic
o
<ln!u
samym
tym
w
posiadacze z jaklegokolwlek tytułu wszd
?
pi ot\varcic ofert.
l;!c!l grun~uw poro$łych chwastami.
'
j,.
v
pr:z·~piz
zgoćn!.'!'
przetargowe,
Wadium
§ 3.
f
1.•
Chwasty nalm\y ni.szczyć przez wyry- sami w w:rs~d:oścl 5 proc. od sumy ofe·
- - - - -- - - - wanie, wykopywanie lub !;:oszen:e P'~zed rowanc!, r1alcży wpł:>c!ć do Głównej Kar,y M;eJ&l!:lej w Łodzi, ul. Roosevelta nr DOK.TOB R!llCtn:n _ 1pecjallsta:
zakwitnięciem.
skóm~ ptc!o\V9 u.~ur2en!.I
neryczne
10, a kv•U <l~l"!czyć do oferty.
§ 4.
Nadzór nsJ tępieniem chwastów spra- . _Zarząd MrnJsk:! W >:.oclzi zMtrzega so- l'nl1idnlo~:a 2& dr~"'B - siódma \vleet()oo
-'tSl 9
"
·
.
n
re
!
wują starostowie Grodzcy, a c!o wspór- Die prawo wyboru dostawo;• bez "",rzglę1
dziatania w nadzorze powołują zwlązek du na cenę, a także pr:iwo uznania, że ·1-~·- - - - - -'- - - - - - - -- Ur mM. srJl:~ti:O lt!!AWE'll'f ;•„•l'!&b·
•.
przet~r!J nl_e ~<.l wyniku.
Samopom-0cy Chłopslcl!Oj.
stu choiób skórnych, -i~cberu. .veneŁód„, dnia ~ maja 104 ~ ~o„u.
Na gruntach pai1stwowych, pozostająZARZĄD MIEJSKI W Ł ODZI r:;cznych przyjmi.'.i::o, Killi>sk!ego 13~, w
cych pod nadzorem o::ganów państwo232
godz, 13-14 i 16-18. Tel. 205•53.
wycll, do organów tycll należy również - - - - -- - - Zl\IL'\NA NAZWISKA
nadzór nad tę\)lenlem chwastów.
Na podstawie art. 9 ust. 2 dekretu z
§ 5.
i sprzedaż
uchylający !ę od o!Jowlązku tępienia dnia 10 listopada !E45 r. o zmianie i ustaehwastów podlega w trybie administra- ianiu imion i n;:.zwisk (Dz. U.R.P. Nr SS,
cyjnym ka"!'zc aresztu do trzech mlC3!ęcy poz. 310) urzącl Wojewódzki Łódzki po- TROCISY sosnowe i zrzyny odpadki
lub grzY\imy do trzydziestu tysięcy zło- daje do publicznej wi&domoścl, że nastę drzewne w większej 1105ci do sprzed:mla
tych z m:t. 13 rozporz~dzenia Prezydenta pujące osoby uzyskały . zezwolenia na Tartak w· Zgierzu, ul . Kolejowa Nr 6 tel
-sco
GD, bocznica kolejowa .
Rzeczyp~polite.1 z dnia rn llstopada !D27 zmianę nazwisk rodowych:
1) Franciszc:c Byc7aJ~, zam. w Bęb::lO·
rolm o llw:i.:czaniu cborób roślin oraz o
chodzie
na
„Ardi''
motor
SPRZEDAM
Mażoną
z
wraz
w!elmisklcgo
pow.
wie,
roślin
tępieniu cbw:istów 1 szkodników
-50ł
Tel. 104-26.
(Dz. u.R.P. m· 10a, poz. 922) w brzmie- rlanną n:i nazwisko ,„Białecki";
2) Sta!1isłl!w ~ycziL<, zam. w Bębnow.le,
niu z..'Tlien!onym przez usta>;ę z dnia 16
„:Sianazwisko
na
,o;·\.~·.-ieluusl>iego
r.
poz.
21,
nr
u.RP.
(Dz.
marca t9d7 roku
§ 2.

e .,,.. a

1 eCK1

I

G.

Zagubione dokumenty

,

28. 6. 1946 r„ o odpow!edzia!.l1ośc1 ka.rn~) za oU.'!\.ę'Ps\.wo od n.-aTodowoścl w czasie wojny 1939-1945 r .(Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 237,
oraz Nr 53 poz. 300).
(PAPGC77)

OGŁOSZENIE

Sto.sownie do art ?. pkt Il lit. f Dekretu z dn'.a 17. 10. 1946 r
(Dz. U. R. P. Nr 59/4G, poz. 32-1) Sąd Oln·ęgowy -.v Loclzl - V1l
Wydz'.ał Karny ogłasza, że w tut. Sądzie wszczęte zostało poslQpo
we wsi OgrotlzoneJ, pow.
wani'd p-ko Elli Helman, ur. S. 4. 1914
Lęczyca, c. Emila i Matyldy, ostatnio zam. we wsi Ogrf>tlzona, pow.
Lęczyca, obecnie ul;.rywajq.cej się przed wymiarem siprawiedliw·o.l';c;;
o~karlonej o to, że w roku 1940 w Łęczycy, będąc obywatelką. Po!·
ską z:głoslla swą przynależnoM do narodowojci niemfec.Jdej.
Czyn te.n stanowi przestępstwo z al't. 1 ·§ l. Dela·etu z dn:s
28. 6. 1946 r. o odpowledzialnoścl ltarn·cj za odslępstY•o od narodo·
wości w czasle wojny 1939-1945 r. (Dz. U. R. P. Nr H, ?Oz. :!37
oraz Nr 53, poz. 300).

r.

(PAPG6i5~

3)

••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••m•••a•••••••••a•••••••••••••••••••••
••
••
•
ODDZIAL l.ODZKI STOWARZYSZENIA ARCBITE KTóW RZECZYPOSPO·
LITEJ POLSKIEJ - O G Ł A S Z A

konkurs powszechny krajowy
na OPRACOWANIE PR O JEKTU GMACHU BIDROWEG O
CENTRALI TEKSTYL.~EJ W ŁODZI o kubaturze 58.000 m~.

:

!\AGRODY

:

•

WYNOSZĄ:

•:
•

oraz 3 ZAKUPY llO 100.000,-

:
:
•
:

300.000.zł 250.000.zł 200.000.-

Ili
SI\ŁADANIA

n lit. f Dekretu z dnia 17. 10. 1946 r.
(Dz. U. R. P. Nr 59/46, poz. 324) Sąd Okręgowy w Łodzi - VD
Wydział Karny ogłasza, że w tut. Sądzie wszcz~te zostało t)Ostępo ·
wanie p-1:o otto '1c.Iero\Vll, ur. S. 5. 1922 r„ w Ogr()(lzoncj, pow.
Łęczyca, s Edwaroa. i Janiny ostatnio zem. we \Tili Ogrodzonej,
pow, Łęczyca., obecnie ul1:rywającemu sil} Ilrzed wymiarem sprawie·
dliwogcl, oskarżonemu o fo, że w rolru 1941 w Ozorkowlo, będąe
obywat.el em polsltim zgłosił SW!) prxynalcino!ić do narodowoicl
A.rt 2 pkt

niemieckiej.
Czyn ten /stano\vl przestępstwo z art. 1 § l Deltretu z dnia
28. 6. 1946r. o odpov.ri•cdzialności ltarm:j za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939--1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 237,
oraz Nr 53, poz. 300).
(PAP6876)

:

•

zł

I
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•:
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OGŁOSZENIE

StOSOWnlll do

:

:
·:

•:
•:
••

5

KONKURS

5

nopaństwowej.

Stosmvnie do art. 2 pkt Il lit. t D~lu·etu z dn!a 17. 10. 1946 r.
(Dz.. U. R.P. Nr59/46, poz.324) Sąd Okręgowy \. Lodzi - VIl
Wydział Karny oglc.sza, ze w tut. Sądzie wszczęte zostało postępo
w:L"lic p-ko Marcie l'lcrlnnrskiej, ur. 15. 1. 1912 r •. ,,,. Louti, c. Ju·
liusm i Julianny, ostatnio zam. w Rudz:.e Pa.bi2nicklej, uL żw1rki
N r 2(;, obecnie uk1·}·wającej się przed WJ'Dliarem sprawlcdliwości.
QSkarżonej o to, ze w roku 1940 w Lodzi, będąe obywatelką pol!>ką
zgłos!łn swą przynalei.no~ć do narodowośoi niemiec.-kiej.
Czyn ten stanowi przestępstwo z art l § 1 Deki-etu ~ dn!s.

I

•:
•
•
5
••

Brzeziny godz. 18. TUR Sl.:iem.
ZZK I l Kol„ · boisko Skierniewice
gotlZ. 1~. ZZK Rogów - Unla II Sldern.,
boisko Ro;6w goclz. 18.
G.G.<Ul lll~S Skaut. - Zryw Brzez„ boiS•
ko Sl<icrn. goclz. 11.
2. Zgoclnie z zanądzcniem PZP::-l·U 1f
związku z Narodowymi biegami na przezgodni.i z ucllwalą Zar.!(\dU
łaj orai
r.ozPN-u odwołuje się · wszystklc zawo·
rly o mistrzostwo w l;l:tsle n i c wyzna·
czono na dzie:i'1 ~ maja rb. :i: tym, :.io no·
we terminy w~·znaczone zo5tan:ą dodatkowo.
zabr:inw si~ wszystkim
,Jeclnocześnle
Jrlubont O!ai:su organizowania jd:icl1lrnlwfck spotlc:zl1 pill~arskicb.
3. Przypomina slQ Klubom OkT~gu o o·
bowlązku \Ht~cla udziału przez v:szystkich zowodniltów w Narodowych Biegach
na Przełaj or;;anlzowanych w skali ogól-

we·, ,..----------------------------·-----"!.

Antoni. Byczak, zam. w BębnO\\'!e,
R'lżporządzen!c niniejsze wchodzi w p:iw:„wleluns.k!ego - na naZ\',i•ko „Bia- ZAGUBIONO lta~tę rejestracyjną - hannazwisko Anclzlak
dlową Nr 051311 no
•
l!ycie z dniem ogłoszenia I obowinzuje łecki ó;
-505
4') J zet .nyczak, zam. w ,Bębnow.le, TomaS"?., Nowomiejska 6 m. 58.
·
cJo odwołania.
pow. wielunskiego - na na::wisko „Bi:t•- „ 11 t
łecki'';
Z a P rezy d en ... „ as a:
ZAGUBIONO ksiąZeczkę Ubezpieczalni
5) Jan Byczak, zam. w BębnO'Wie, pow. Społecznej - Znrzy~ka Helena, Dworska
(-) STANISŁAW DUNIAK
na nazwisko „Białecki". nr 7.
'Ylceprezy•i~nt l\fiasta wielwisklcgo ~

boi~ko

-

---- - -- -- --------------·------------

ze

Kupno

131).

Kol„ boisko Skierniewice godz. l'l
17.u.48 TUR Skicrn. - HKB Skaut, boisko Skiern. godz. 11.
27.5.18 HKS Skaut - Unia II Skicrn.,
•
bobko Sltiernic'\..-. go11z. 1s.
3C.5.4S Z1·yw Brzeziny - R KS Skaut,

OGŁOSZENIE

~

1

Ktc nit> dopr'>wndzi posladanfl)!o bul~u
ja lub ltnura do ;;i~zcg!qdu w ~ed::l:Vm ze
\·:skannych wyi'.ej t:?rminów lub PIJ
O G Ł O S Z E N l E
Miejski w r:.odx.l - Wydział p~zcgl:;;:lzie po~ryv:nć bedzie krowę, albo
Zarząd
Gospodarczy - ogiasz:i przet~rg nieogra- świnię bt:h:ijem, albo knurem nleuzn::iniczony na zakuplcn\e 4 motocykli z nym ~a ·:-czplod:ilkn -- lrnrany. będzie W
trybie ndminlstr:icyjcwm grzywnEI do
przyczcp!~ami.
Bliższych informacyj :.'.tizicli Kierow- 2.~.~0.-;- zł z mn"y art. 11 pkt. 1 ~ 3 po•
nilc Tab,oru ~1:icjslcicgo, .;". . 1· Ko8c·ius:r.ki 73, \"J:>łnr::ej 1 na \vtt~pie ustzi\Tly.
.
za rrezyctrnta Miasta.:
.
vr godz,nac!l o<l 9 . dP. lo.
(-) S'l''.\NTSŁAW DUXIAK
,
Oferty pisemne F. zalakowanych k?perWi·c~prezydent !\Ilasta.\
. w fil."mOWY('h .z n;;;.>~acm: 1
tac~ bez :rnakó
„01erta 110 moto<':;klc" n:-.Jez•· slw:tdać
do dnia

- We (i. i D. Nr tl

HOIDDDiłiał

zł

PROJEKTóW D O mnA 5 LIPCA

19ł8

r.

INirOR.MACJE O WARUNKACH KONKURSU OTRZYl\IAC MOŻNA WE
WSZYSTKICH ODDZIAŁACH S. A. R. P. oraz w ODDZL>\.LE LóDZiillI w ŁODZI
PRZY ul. PIOTRKOWSKIEJ Nr 102 u SEKRETARZA K ONh.u"P...SU ARCH. STA~
(P. 197)
NISŁAWA KOWALSKIEGO

•:
••
••
:
•

Redaguje Zespół,
R E D. NACZ. - pl'Zyjmuje or1 godziny 12-tej do lS-te.j.
sEKR. RED. \V 'E'DAWOA:

od gotlziny 10-teJ clo ll·teJ.

SpóJdzłetnJa

Wydawnicza „WIEDZA",

NASZE

l'EJ,Ełi'Olfl':

centra.la tele!on!ema tleda.ltcjl I AOtnltill.tracJ\ iS!i·l!l,
Rtaaktor Naci:elnJ

l3ll-4U

Oyr, Ue:cgn:ury

267-ll ł

„ l\'ic..Ua"

I
•
••
••••••••••mmama•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••• I- - - - - - - - - :

•
:

l&edakola -

Lód.t,

l"lutrko~vsk.a

:

ZA!tepca Red- Nacz..
Sekretarz Redakejl
Dyr. Admlnlstracyjny

112.64

\Vydzia.ł Czasop~m

l(~l!l

Dział Ogłoszef>

t36·91

E!rspedycja
Rozdzielnia

~56.:JI, ~~3-:?~
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