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KONFERENCJI

siESCTIJ

ulworze11iu rzqdu Niemiec zachodnich
Konfere:w ja szef;cit.i pa.llshv za.cl1odni~h w
spraw~e powołani..'t do :l.ycia r~du dla Nicaniee zachodnich za.·
końc:i;;·ła slt c..'illmwiiym cicpowo clz2niem, wslu1tek daleko idącej
różnicy zdaf1 między ezł-Onkantl „bJ ok""U zachodniego".
Jedynym punktem, co do któ rcgo osiągnięto po1·01.ruruerue jest spra,wa ko11.i!3tlZllo~ci zwołania konstytuanty niemieckiej.

L

01\"I.ifYN (SAP). -

UANCUSKA. agenc~\ pras')wa żonej prze~ odpowiedzialne pi;zeddonosi, że w paryskich kilach lstawicielstwo narodu n·;·emieckiego.
O~'DYN (PAP). - Do prasy
politycznych wyrażany jest pogląd,
przenikają niektóre szczegóły
iż r...ądy państw zachodnich w ogóle .zrezygnowały z planu powołania na temat targów, prowadzonych na
odrębnego rządu dla Niemiec za_ konferencji londyńskiej. „Manchester Gunraian" donosi, że francu1
chodnich.
W lrołnch tych twierdzą, że dele- skn opinia publiczna w żaden spogacł sze~ciu paftstw doszli do prze- sób nie może pogodzić się z anglokoru:.nia, iż nie można rozstrzygać .saskimi lJ:ropozycjami w sprawie
problemów zasadniczych dla przy_ Niemiec. Rząd francuski pod nacL
szłości Niemiec bez decyzji wyra- skiem opini~ publicznej zajął sztyw
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nc stanowisko i domaga się uwzglę
dnienia interesów bezpieczeństwa
·
· przy rozwiązywan~u
"'
zagad•
""rallCJi
nienia Ruhry.

o

ZI&"'\JNIKI donoszą, że również
kraje BeneltL--ru, uczestniczące
w konferencji, są rozczarowane jej
przebiegiem. Propozyc~ ltorektury
gmnicy między Niemcam1 a krajami Beneluxu zostały bowiem przez Wielką Brytanią.
--------------·--------------

Kląska

rozbite

TEL AVIV (SAP). Piątkowy
komunikat Ha~ane.11 donosi: „Na
s113 oddziały weszły dzisiejszefp
ranka do Samakh, zdobywająo
tam wielkie ilości broni i amuniM

Nieprzyjacielskie oddziały pan
cerne, które usilowaly przełamać
zostały całkowic:ie
oblężenie ~niszczone. Nieprzyjacielskie prze
ci1vuderzenie na Samaklt zostalo
odparte.

Bitwa brytyjsko•., egipska
RA F w okcji przeciw lotnikom egipskim

Aresztowanie

TEL AVIV (SAP) Walki w Palestynie zaczynaja_, przybicr.ić formy

Za spiski przeciw Rumunii
b. ból Michał pozbawiony obywatelstwo
' BUKARESZT (PAP). - Na so. ty przez skarb palistwa.
Stwierdzając, że Michał Hohenbotnim posiedzeniu gabinr:tu ru-

I

Radio ltamburskie podało wia·
o aresztowaniu niemiec·
kiej pilotki - Hanny ReitscI1,
która - jak się przypuszcza była razem z Hitlerem w osfl:t·
nich ~dzinac11 jego życia w 8Chro
de berlińskim.
domość

w sprawie Palestyny -

wyrok

Rady

żqda wysłania

Bezpieczeństwa

do agreso.rów arabskich

LAKE SUCCESS ' (PAP). ·-· Na Ina członka Organizacji l Tarouów
wczorv,]sz.ej sesji Rady Bezpieczeń~ Zjednoczonych.
Gromyko popari ponownie rczostwa. delegn.t Związku Radziecki<!go, Gromyko, wystąpił ponownie· lucję USA, uznającą sytuację w
- domagając się zdecydowanej" Palestynie jako groźbę dla poiwju
akcji Rady Bezpieczeństwa dl:i 7.a- światowego i rozkazująca obu stro
dalszemu przelewowi nom zaprzestau;e walki w ciągt.'. 36
pobieżenia
krwi w Palestynie. Grcmyko zwró- godzin.
Domagając się akcji R11dy Be2cił równocześnię uwagę, że Rada
Bezpieczeństwa będue musiała w pieczeństwa, delegat radziecki zanajbliiszym czasie zn.jąć się poda.. atakował stanowisko Wielkiej Bryniem państwa Izraelu o przyj~cie tanii, Chin, Belg;:i i Argentyn~.'.

JAK ZSRR ODPOWIADA
na

deklarac'.ę Departamentu Stanu
ostatnią deklaracj1~

Departamentu Stanu USA
o rozbieżnościach mrlziecko.mnel rykańsldcb, agencja TASS opublikowała obszerny komunil<at otlnośnio stanowiska radzieckich kół kierowniczych w sprawach redukcji zbrojeń, zapasu hr<mi atomowej,
zawarcia traktatu pokojowego z Niemcami i inuycb.
W chwili, gdy oddajemy numer naszego pisma <lo druku - i>AP
podaje wspomniany komunikat. Ze względu na spóźni.oną porę omówilny liomuni!kat TASS.a w najbliższych numerach „Kuriera PopularneJ;o".
W

związku

z

ultimatum

~~~ ••;li

„

wt.

J..; •

jl<:1 w momencie próby przekroczenia !Jranicy austriackiej. Legitymowała się ona fałszywymi do1lcumentami.
,

Zatarg między Angliq

„.

Gromyko

~-!'

,

Po uchwyceniu wladzy p1~ Hitle~ w 1933 r. spalQtJ.o dzieła. wszygt·
kich postępnwych pi~. Po objęciu władzy przez Trumana i kapitalizm amerykański odbyło się równieź palenie, tym razem w większym
zakresle: Plan gospodarczy świata, który mógł wybawić 8wia.t z powo·
jennego cb;wosu spłonął na granicy planu Marshalla„.

maJątek

w

świadka

ostatnich cb wił Hitlera

postanowfono, 7.c cały!zo~lem. razem .z czło1~aL1i rodzi.ny
b. króla rumuński\?go Mi- spiskuJe przeciwko mtercsom x:aLO~-D~~. <1: AP)· - ~ba.<iador
chała Hohenzollerna bed?.ie r~ei _ rodu rumuli.skiego i Ludowej Ren.mers;kai~h:1 w Londyme - DDU. .
. . .
.
P .ę
•
działaJąc na glas, złożył Y..-izytę ministrowi Be„m;iiilllilimi:miim'lllilil1m11U0111illlll\i publ:ce RumuuskieJ,
111111
szkodę państwa, rząd rumui'iski po_ vin?wi, z który!ll przepro,~adzil
dłuzszą konfe~·enc;ię w spraw..:e sy.
•
. ,
W cz o rai
stanowił oaebrac obywatelstwo ru- tuacji w Pdcstynie oraz jej wpłyzapadł
muńskie b. królowi :Michałowi, jego wu na stosunki anglo-ameryknńwarszawskim proces:e matce Helenie orn„ członkom ro-I skic.
W londyńskich k-0łach politycz. .
. .„ . . '~ .
. .
p~ezydium nielegalnego SN
dziny · Elżbi~cie 1 MikołaJow. Ho- nych wyraża się zaniepokojenie w
•m:a(•p•ai.rz11:1sm:'r=.•21:1-gm:aa:)lllll:„„m:i henzollernom oraz Ileanie Habs- związku z możliwością dalRzego
._
11111
rozwoju wypadków, jeżeE·by rząd
burg.

mu~sk~ego

Arabów

cjt.

Wszvscv przeciw wszvstkim''

wojny „wszystkich przeciw wszystkim".
W sobotę po południu eskadra samolotów egipskich doltonała cztc·
rech nalotów na. lotnisko brytyjskie w pobliżu Haify.
Brytyjski dowódca lotniska zarządził kontrakcję mysllwców bry·
tyjsldch, ochraniających lotniska.
W wyniku walk powietrznych, które rozegrały się między samolo.
tami brytyjskimi i egipskimi - 4 -samoloty egipskie typu „Spitfire" zo·
taly zestrzelone.
mnfotv
Wsl\utck bombardowania i nstrzellwanfa lotniska nrzt>y;
egipskie zostało zabitych. trzech bry tyjsk!ch źołnierxy z obsługi lotni·
ska, a G jest rannych.
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-·~'-"""-k'~·-·- sta""""'
Stany Zjednoczone i Wielką Bry0
tanie odrzucone. W t1ch warun- Ama.torzy spo~t1;1 w?'filegc;> r.ey
ze sprzy,JaJą<:eJ po;ody
jący
t
~b
· dza „M a ...
· 1• „"'twier
k ach. - JUL.
rzek
.. v es er l'1 . . na. wmly na.szychwypłyi morza.
Guardian" - kon~erencja !ondy~- nę JUZ
ska prs.wdopodobroe zakonczy mę
decyzjam~· o znaczeniu drugorzędnym. W istotnych sprawach zaś
nadal toczyć się będą rokowania
w drodze dyplomatycznej między Pancune o~dzialy syryjskie
Stanami Zjednoczonymi, Francją i

•

I

pogłebia się

•
a~errki:-uski zdecydował się na dnoc~?nych . wywołało. s~anow~-sko
znres1emc embargo na dostawy Anglu - ktora odmawiaJąc sw~go
broni dla środkowego Wschodu. Iuznania państwa Izrael - jednoW kołach tych Z\11Jraca się uwagę, cześnie popiera finansowo · w
że z tą chwilą zaistniałaby para- sprzęcie legion arabski.
Szczególną uwagę zwrócono na
tloksalna sytuacja, albowiem Stany
Zjednoczone i W~elka Brytania do- podjęcie przez komisję kongresu
starczyłaby broni ob11 wruczącym USA badań, celem stwierdzenia czy
pomoc amerykańska dla Wielkiej
w Palestynie stronom.
Obscry;owane od kilku dni w Brytanii nie jest wykorzystywana
Londynie naprężenie w stosunkach przez te ostatnią dla pomaganiii
powo. Arabom w walce przeciwko ~ydom.
brytyjsko-amerykań.'ikich,
dowane cynicznym stanowiskiem W kołach tych podkreśla się, ŻP
Angfo wobec wydarzeń w Palesty :stnieje niebezpieczeństwo utracenie, przybrało w sobotę bardziej nia przez Wielką Brytanię poważ
na sile. D?.ienniki brytyjskie za. nej części ud?iału w pomocy ame~
mieszczają na pierwszych stronach rykańskiej na okutek polityki Fodepesze z Waszyngtonu, donoszące reign Office w odniesien;u do Pao oburzeniu jakie w Stanach Zje. lestyny.
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świat DPllU DPOiestuje i
iI lódZhi
I
Grecji
przeciw wzrostoiqcei foli terroru

Delegatowi eh.ińskiemu, usiłują
cemu bagatelizowr,ć „incydent" palc:styńskL Gromyko przypomniał
,,incydent mandżur·sk~" i jego k~n
sekwencje cJJa Chin. Odrzudl on ~
:również •v5z.elltle argumenty, że Ra
da nie będzie miała dość siły abv ~
poprzeć swoje ultunatum, .:>świad ~
czając, że nie wolno n~komu nic li- ~
czyć się z rozkazem Rady Bezpie- ~
czeństwa. Wobec wątpliwośc'. delegatów Belgii, Argentyny i Chin w 11
~
sprawie wojny w Palestynie, Gro- ~
myko iron;cznie zaproponował wy- ~
słanie ich ::amolotem do Pq,!<'<:tyny, 1~
aby pozbyli się wszelkich wątpli- ~
wości odnośnie rozmiarów tocz~cci ~
~
sir,} tam wojny.
!
. . t
• . •
P rze cl przemow1cn1cm nums ra Il
Gromyko -- odczvtano depesze ko ~
misji konsularnej ONZ, wzywające ~
Radę Bezpieczei'istwa do użycia ffi·- i
ły i sankcji ckon,omicznych dla· po- !
wstrzymaiiia akcji zbrojnej w Je.. i

w

I
i
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•

rozollmle.

•

.

~

~

Naradzie Aktywu Gospll4brczego PPR i PPS w dniu
wczornjszym orJnvalorui. została t'f!zolucja następującej
treści:
Zgromadzeni na zebraniu aktywu gospodarczego w Lo·
dzi dnia ~~. V. 7. najwyższym oburzeniem protestują. prze•
ciwko niesłychanej fali krwawego terroru, który rozpc:tał
nr:r.eciw 1>atriotom greckim re:iim monarcho · faszyr.towski
i stojący za nim interwencjoniści zagrruL.czni.
7.ebrani stwierdz3ją, :te faszyści ~cy monlnją. maso·
wo więźniów bojowników 0 wolność ! demokrację Grecji.
nawn'l kollaboracjoniścl hitlerowscy, a obecnie protegowa·
111 a.-nerykańscy, prowadzą nadal dzieło hitlerowskiego bar·
harzyństwa. Od1)()wledziałność za te haniebne zbrodni-o spa·
c!a w pierw::izym rzędzie na interwencjonL~tów zs.granlcznych, depczących brutaln!e niepodległość hoh:it2rskit>go na·
rodu greckiego.
Zebrani <lomagaj~ s;ę zaprzestania }[rwawych zbrodni
reakcji greckiej, kierowanej przez imper!nlist.ów anglo·
ameryl•af1skich, usiłujących utop~ć w potokach kn a dążenia
uiepodległośclowe 1 demokratyczne narodu greckieg·o.
Zebrani solidaryzują. się z uchwałami lUiędzynarodowe·
go Kongresu Demokratycznej GrecJi. oraz ~tanowczo do~a·
gają. się natychmiast.owego zwolnienia uwięzionych patrio·
t6w greckich.
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Real1zac1adni planu gospodar Z IO likwidator imperium
hasłem

łódzkie

świ ta

racy

Iiongr.cs Labour Party w Scarbo·
rough możnaby właścłwłc nazwać
rewią u1>adku brytyjsldej myśli po•
liłycznej, Narm:le pragniemy 2:ab'ty.
ma:'l się na jednej 11i:m1ic ponurego
t')brazu polityki brytyjskiej Partil
Pracy, a miano1vicie na 11olitycc za.•
;ranicznej.
Tałt jak wojna. bwiatowa była lo"

na związek między sytuacją poli.,planu ogólnonamdow~go nigdy nic I W wyniku dyskusji, która cbję.
planowaniem gospodar- jest wykluczone, nieprzewidziane ła szereg najistotniejszych .zagadczym. W ch•,rili dzisiejszej obóz usprawnienie produkcji. Plan go- nień naszego życia gospodarczego,
robotnic2.y jest w Polsce znacznie spodarczy winien społeczeństwn po narada uchwaliła dw~·e rezolucje. W
s;-Jniejszy niż wówczas, gdy plan budzać do twórczej a.lrtywności w jednej z nich zebraru potępiają
3-lctni 'Został uchwalony. Fakt ten każdym choćby najdrobniej~;.ym w·zrastającą falę terroru faszy!:ł0'\7 gicznyni następ~twcm monechijslde~
musi znaleźć odbicie w intensyfika- dz;ale 'Życia gospodarczego kraju. skiego, druga zaś wzywa klasę ro- 1>olityki bryty~,skle), opano\\'aneJ
bryly,lsl\lcl:i,
Przykłatl tego, iż mofiliwą jest botniczą Łddzi i województwa do tm:n
Jtaplłall!"tclw
cji elementów mnrkl'll!itowskich w
maksymalizacja produkcji w ra- wzmożenia wysiłków w kientnku współdzialająeych z Imvitallst:m11 aplanach gospodarki narodowej.
tow. min. m'.lch planu 3-let niego, stanowi ak- wykonan;·a planu i usprawuien.b merykai1sldmi, ta.lt obecna :Jolityka
Następny mówca poprzez spotęgowany poclporządl.rnwania interesów ua.rlfl:lu
Jastrzębski omów-;ł aspekty społe- cja ,.małej racjonalizacji" w prze- produkcji
brytyjsld0go planom imperialistów
ruch wspMzawodnicLwa pracy.
czne planowej gospodarki w ra- my~lc włókienniczym.
J<'st uastE;pstwcm
amerykańskich
tow.
zebrania
Przewodniczący
do
wezwaniem
Mówca zakouczył
mach demolmwji ludowej. DemoWYt>rzedaży Imperium Brytyj1kie10,
kracja ludowa - jak stwierdził pełnego wykorzystania w pracy dyr. Żebrowski pod.sumował glosy rozpoczt:tej przez Churchilla w ro.
mówca -- jest drogą, wiodącą do wszystk~ch środlró·w, mogących dyskusji, poczem zebranie, które ku 1940.
niewątpliwie przyczyniło s1Q w wyustrojtl socjalistycznego. Treść U- podnieść dochód społeczny.
Proces likwidacji Imperium Bry·
Po przem6wieniach rozpoczęła. soldm stopniu do zrozumienia przez tyjskiego mógł jednak ulec zahamo·
strojowa demokracji ludowej nie
stanowi więc wartości stałej, nfo się dyskusja, w której wzięli udzinł aktywy obu partii aktualnych za_ w:iniu. Na. 11ołowic tej drogi 7.aszedł
ma charnktem statystyc.znego, lecz tow. tow. Zadurzy:6ski, Hrabkie- gadnień gospodarczych, zostało barclzo '\V::tżny faltt, któ1·y mógł ura·
towaó Anglię przecl zachła11noilc~
prz.ckształcn. się stale wicz, Zalewski, Halpern i Drze\\y;·e - zamknięte odśpiewaniem pieśn~ rotreść ta
jej anglo-i:askle&o t>artnera. Tym
·
zmierzając w lderu.nku socjalizmu. cki, unwiązując do wywodów mów- botniczych.
wyborcze
było zwyc!~stwo
falt~m
Oliecnie w gospodarce planowej cy.
brytyjskiej Partii PraC'.y i <>bjf!cle
trzeba zaakceptować nowy aspekt,
rządów przez labm·zystów. Niestety,
aspekt społeczny. W planowaniu
a
Chur;:hillil.,
zasfąpił
chociaż- Attlee
poliły•
zagraniczna
Edena,
Be,·in
gospodarczym punkt ciężkości prze
pó
n:1.1lal
się
toczyła
brytyjska
ka
sunie s~ę tern.z w kierunku spra0
wiedliwego podziału .doghodu spo.
rón!~1:, c:~~~~ świ. adom rosnącej
lecznego. Planowarue gospodarcze
s!aboścl Imperium B1'Yłyjskic11"0, za·
WARSZAWA (SAP). W dniu 22 Low. Reczek.
stanie się w większym. niż dotąd
Tow. Reczek wygłosił re!erat or- mi:ist zawrócić politykę b1·)-tyjskl\ z
stopniu formą walki klasowej par. bm. odbyła siQ w CKW PPS odpra- ganizacyjny, w którym przedstawił tra-0.ycy~nej drllgi !mns1:rwatystow .
we.
wa sekretarzy wojewódzkich PPS
Z kolei przedmiotem rozważań ili proletariackich.
obradach uczestniczyli - członek zadania wojewódzkich organizacji angiell>kkh i wyprowadz1ć ją na
Z kolei mini.ster zanalizował pro W
mówcY. stało się zagadnienie sekkomisji politycznej CKW, tow. Os· partyjn);Ci.l na nastQpny okres, wyli .,sz_croki gościniec uczciwych stosunblem maksymalizmu w planie 3- l;:ar Lange, sekretarze CKW tow cz::ijąc m.in. nastęouj ące zadania or- kow międzynarodowych oraz pn;y.
torów: gospodarczych.
jaźni ze Z•.....-l.1zkie1~ R11dziecld111 J
•
Po omówieniu zadań gospodar-1letnitn. Podobnie jak w najlepiej .Cwik i Baranowski, sekretarze wo- ganizncyjne:
czy.cli, które w.inny zostać wyko- zaplanowanym ośrodku produkcji Jew6dzcy oraz kierownicy wydzia · 1. Zakończenie akcji weryfikacyj- krajami . d~mol\racJI lmlowe~. ll?po lum dalszego wy<:ługtwama.
nane w ramach planu trzyletnfogo, wprowadzić zawsze jeszcze moina t6w sekretariatu generalnego CKW. ncj w nicprzekraczah""lym tcrmin i ~ szecll
się imperializmnwi amerykai1skiemu.
15 czerwca br.
tow. Ję'drychowski zwrócił uwagę pewne ulepszema, tak i w ramach Odprawi: prowadzil ~ekretarz CKW do2. dnia
Reorganizacja kól partyjnych Beviu „odstąpił" Ameryce wojnę
oraz usorawnienic ich clziałal1wści domową w Grecji. .&evin ,.ot'lsi.ępu·
je'' kapitalistom aumrykaitsktm zado dnia"15 lipca br
Za zdradę„ szpieąowstwo i zbrodnie
3. Trzecie zadanie to przeprowa- głębie Ruhry, machinac!e Bevina I
dzenie wst~pnych przygotowa1'i cło rozpętanie krwawej WOJny w Pale.
kongresu zjednoczeniowego. W ra· stynie m~ na f!elu „w1mszczeu;e"
mach tych przygotowań od 15-25 Amerykano~ .na. ~rodkowy \V~chod.
czerwca odbęda się w c::>lym kraju Bevln wpusclł JUZ Ame1·ykanow do
posiedzeni<J rad· woje\vodzkich PPR Afryki P6łnocne,j, pozwalając im na
z udziałem aktywu partyjne"'o. na budowę baz wojennym w Crrcna;!ce
których przedyskutowane ;ostaną i ~ibii, Bcvin. „organi!'uje'' .blok
WAR13ZAWA (SAP). -W Ciniu m.łtno, iż rząd bolszewików p:erw-1rzyło wywiad antykomunistyczny, projekty tez progra:nowych i zasad panstw zac~odmch, aby ~ak zw.~iaorganizacyjnych zjednoczonej partii. ny sno1> cloJrzaJych kłosow oddac je
22 maJ'a rb. re3'onowy ""d v;oJ'sko• szy~ uznał prawo Polski do niepod. oraz zorganizowało _ systematyczną
'
W okresie od 16 czerv'c:.i do 1 na pożarcie W&ll·Strect.
·
..,...
walkę z podziemnym ruchem 1~\v~·- sierpnia odbędą się 'N calyni lu·a- Pod<;zas gdy Bevin prac'uje clla Awy, w Warszawie ogłosił wyrok w ległego bytu.
W. okresie międzywojennym SN cowym oraz partyzantką, co nn- ju walne zc;br'-l:i.ia czlonków wszyst· ~eryk1 na odcinlrn. za~r~ukznym,
procesi'e członków prezydium nielegalnego Stronnicttva Narodowe. teoretycznie utrzymywało nasta- turalnie szlo na rękę oknpant01.v-i. kich !ról partyjnych PPS. na któ- Jego k~lega. w rządzie, mimster gos.
Po wyzwoleniu SN pozostało w rych przeclyslmtowane zostaną zasa· P?darln Cr1pps . pracuje nad odda·
wienie antyniemieck~·e, jednakże
go.
Tadeusz Maciński skazany zo- naśladowało wzory hitlerowskie, podziemiu, dążąc do obalenia demo dy programowe i orgrmizacyjna zje. mem. c~lego ~ycxa gosp~arczego W:
stał na. łączną karę śmierci oraz czego najlepszym przykładem były !eratycznego ustroju Rzeczypospo- clnoci:onej partii oraz odbędą si~ wy· Br~a~m w mcwoli: kapitału amery
pozbawienie praw publicz.nych i ho krwawe zajścia na wyższych uczel litej. Do celu tego zmierzauo przez bory delegatów na wyborcze kon- ltanskiego.
norowych na zawsze, a Leon Dziu. niach, napady na manifestacje ro- napady nn. urzędy państwowe, po- ferencje powiatowe. W okresie od 1 Churchill rozpoczął wyprzeda:i; A·
UB o- s~e:pnia do 1 ~rześni~ br. odbędą meryce Imperium Brytyjskiego w
becki'i Mal".ian Podymniak na łącz- botnicze oraz organizowariie faszy... sterunki Wojska Polskei(Yo
s1ą we wszystkich pO\\'Tlatach wy bor- zamian za stare kontrtorpeclo\>l'ce.
.„
d
O
ną karę dożywotniego więzienia i stowsk·ich związków zawodowych. raz .M • ezorgaruzow:inie . zycia cze konferencje powlatow·e z podob Berln czyni t-o z2. darmo za pr.i:3·W okresie okupacji SN postano- publicznego, mordowame d~aluczy nym porządkiem dzie11nym, na któ. rzeczenie 1>oniocy. Innej róiniC'ly mi~
na utratę praw - Dziubecki na
zawsze a Podymniak na przeciąg wiło nie przeszkadzać Niemcom w demokratycznych oraz wywiad po· rych nastąpi wybór delegatów na dzy tymi dwoma reakc:rJn:rmi poli·
tykami dopatrz3•ć się trudno.
walce na froncie wschodnim i stwo- lityczny, wojskowy i gospodarczy. kongres zjednoczeniowy.
lat 5.
Sąd wymierzył Lcchow~ Hajdukiewiczowi łączną kJi,ręrwięzienia
na lat 15, Bronisławowi Ekertowi
i Ludwikow~ Chaberskiemu - na.
lat 10, z pozbawfonieru praw na
przeciąg lat 5.
Sąd zastosował do wszystkich Oskarżonych przepisy ustnwy o run.
nastii, a skazanym na terminowe
więzien;-e zaliczył areszt śledczy od
grudnia 194G r.
W motywach wyroku sąd zaZl\aA CAŁEJ przestrzeni hi.stor.ii całemu Ś\•.datu, że to on p:er\·;szy gospodarcze i broni polskich granic cóż - naród ma usta zamknięte,
czył, iż wszy.i;cy oskarżeni byli
osła- dojrzał cierpieuia klasy robotniczej na Odrze i Nysie. Wzrost nnszej wolno mu tylko potakiwać. Przyciśrodowiska reakcyjne
członkami SN jeszcze w ok~sie
kłamstwem politycznym, i znalazł na nie lekarstwo w for- siły gosn,odarczej traktuje życzli- śnięty jedi1ak do muru pytania.mi
się
niały
przedwojennym. Stronnictwo to re„
odwracały od siebie uwagę wszel- mic encyklik papiesk;·cb, ale w przy wie, a nie zawistnie, jak to czynią na temat owej prawdy powt&rza
prezentowało interesy klas posia~
typu frazeologią .Jeżeli ktoś szłości i dziś wysługuje się mo. mocarstwa kapitalistyczne. Wbrew bezradnie stare, wyświechtane bre
kiego
dających.
imperializmowi zdecydowaliśmy się <lnie reakcyjne, które życie naEzePo obaleniu kap~talizmu w Rosji pragnie utl."zymania ustroju kapita żnym tego świata. Itd. itd.
na samodzielny wysiłek odbudowy go kraju dawno już wymiotło z oosobistych
swoich
dla
listycznego
przez Rewolucję Październikową Stronnictwo Narodowe ustosunko- ·orzyśc~, nigdy nie będzie mówił JO NIESPOTYKANE nagro- kraju i dziś rezultaty naszej pracy biegu.
TO PILNIE obserwuje p~e
madzeuie kłamstw po:iitycz· wzbudzają podziw nawet u wroże chodzi mu o zachowawało się negatywnie do pierwsze- szczerze,
bieg zebrań partii robot!liga„.
ostro
z
dziś
wynika
·im1ych
i
nych
bęale
klasowego,
przywileju
nie
go państwa robotniczo-chłopskiego,
dzie wskazywał n~ swoje poglądy, ści walki, jaka toczr się między o gczY\"'IISTE dll_l każdego fa~-,czych~ stwierdzi b:zsporn.e zjsw;-wszystkim sko, ze problem Jedności orgamzamykaJą
ty
bozem postępowym i obozem reakna dobro narodu HP·
Stosunkowo dużą część urysilku cji światowej. Im ostrzejsza walka, kłamcom i oszczercom usta. Zz.;. o- cznej PPS i PPR jest już wła.<;no
·Towarzystwa Przyjaini
ośrodki postępowe poświęcały za_ tym więcej kłamstw, które trzeba słony frazesu patriotycznego i rze-,ścią całej klasy robotniczej. Prawi
wsze na to, aby w porę zdzierać przeciwstawić klasie robotniczej, kornej troskliwości o losy kraju ca nawet w początkowym okresie
Polsko -Radzieckiej
posta- wyjrzała twarz wczorajszego po- dyskusji na temat jedności nie mia
WARSZAWA (SAP). Dnia 22 bm. ze swych wrogów maskę kłamstwa jej uczciwej argumentacji i
s.iadacza. który bronił wyłączl"Je ła odwagi występować publ'.cznie
w Warszawie odbyło się konstytu- i obłudy. Ustalenie faktów, nazwa wie ideologicznej.
cyjne zebranie Rady Naczelnej To· nie ~'Ch właściwym imieniem i zapo- W Polsce również prze.żyli~my swego klasowego interesu. Ale przeciwko zasadzie jedn0tfoi orgawarzystwa Przyjaźni Polslto - Ra- znanie z nimi społeczeństwa -· to i przeżywamy jes::~ze szerzenie się dziś jeszcze nic rezygnuje on z dal nicznej. Swój negatywny stosunek
osłaniała ::.3.\V8ze obłudnym a.rgujest zawsze w każdej epoce histo- plotki i oszczerstwa. Nasi wrogo- szcj walki.
dzieckiej.
Uczestnicy obrad dokonali m.in. rycznej piel'wsza czynność środo- wie mówili: reforma rolna i przeJeżeli nie może głośno rozpow- mentem innego rodzaju. I w tym
wybofów i>rezydium Rady Naczel- visk postępowych, walczących o mysłowa to źródła, powszechnej nę szechniać kłamstw, jeżeli życie .za wypadku bmviem istnieje tendcnnej, w skład którego weszli: prze· przemiany ustrojowe.
tlzy, tylko dolar amerykański może myka mu usta, twierdzi on, że w cja, aby s~ve odosobnienie w klasie
wodniczący - prezes Sądu Najwyż.
Nasilenie owych kłamstw jest w nas uratować. Przymierze ze Związ Polsce w ogóle· nie wolno mówić, robotniczej thnnaczyć przeszkc.uaszego - Kazimierz Bzowski, \viceob. pos. Wągrow dniu dziesiejszym stosunkowo wiel kiem Radzieckim to utrata niepo- że jego milczenie wynika z obaw mi stawianymi rzekomo przy pu.
przewodniczący ski i ob. pos. Dre\\<"!lowsld, czlonko- kie. Kapitaliście amerykańskiemu dległości i suwerenności państwo- przed koasekwencjami publicznego blicznym wyp.:iw:adaniu opinii. X~e
\vie pezydium - minister l't1ichejda, np. nie chodzi o zyski, o kolonizo- wej. Stany Zjednoczone. to naj- gloszeuia swoich poglądów. Spot- bankructwo pra'.vico\'.'ych tendenmin. Wycech i rektor Tm·ski.
·anie św~·ata, ale wyłącznie o do- więksr..a w świecie potęga, whrew kać dziś można nie jednego wroga cji rozbijackich. ale rzekome zakaSekretarz generalny Towarzystwa bro ludzkości, o usunięcie cierpień które.i nlc da się nic zrobić„.
demokracji ludowej, który w ten zy...
St. Wroński przedstawił program i niedostatku z życie narodów do- Reformy nstrojo·we zaczęły już obłudny sposób próbuje ratować życie św:'.adomie kształtowane
prac Towarzystwa na rok 1948. t•os. tkniętych wojną. Pra.wicowem~1 so owocować i są rękojmią. systema- swoje pozvcje. Po kątach, na 11cl10 !n'zez siłv demokratyczne obnaża
Morawski zreferował zagadnienia
krzewienia przyjaźni 1>0Isko·radzlec- cjal~ście nie chodzi o wysługiTNenie tycznego wzrostu dobrobytu mns taki jede1; z drug;m si.epce: gdyby ')c'l,litoibie i to kłamstwo. Wróg
kiej wśród młodzieży, zaś poseł Oż s1~ ~periali.stom, ~le o ~)Udowę so ~racu}ących. Związek Ra&.:eC'ld !UO'Żna było głośn? oów~t, ja hyi~ x;ilczy, poniew~ż bankrutów nikt
ga-Michalskl .iobra1.ował działalność CJahzmu w przymierzu i przy po- Jest Jedynym mocarstwem, lttóre im (tzn. zwolennikom demokncJlj 111> chce słuchac.
Antani Poko1-sk;
mocy kap.italistów. Watykan głosi zawiera z nami korzystne umowy ludowej) wygarnął prawdę. Ale
Towarzystwa na wsi.

~c,:oraj w szczel~~e wypełn:':o_nej
Sali CRDK odbyła .s1ę narada n.Kty
wu g~spodarczeg? ~PS i Pl?H. na
któz:eJ . prz:_mówierua. w-yg!osili. z
ram1erua ~KW PPS t~w. wicennn.
Jastrzę?ski, z rami"eru0; KC PPR
tow. mm. Jędrychowski. W skład
pr~zydium poza p~elegel_ltami we.
szh tow. tow. Dumak, Mmor, Loga
-Sowiń.ski, Siwecki, Bu.rsk~·. Pytla.
k<?wa, Kiel~r, Kakietok, ~ankfowicz, Grze.si~ i Bełdowski.
Tow. m~ter Jędrychowski na
wstępie swego obszernego przemówienia podkreślił, iż warunkicn1 rea.lizacji gospodarki planowej w Pol.
see jest jednolity front klasy ro.
botniczej ~· sojusz robotniczo-chłop
ski.
Mówca stwierdził, że realizacja
planu 3..letn.iego przekracza. częstokroć ramy odbudowy kraju po zniszczenia.ch wojennych i przybiera
formy rozbudowy. O ile jcc'Wąk w
ramach planu 3-letniego powstają
w. Polsce· nowe fabryk~·. o tyle ""
ramach planu. 6-l~niego, który w
opracowany,
będzie
przyszłości
powstan~ nowe okręgi przemyslo-

tyczną a

Pr.zygotowan•1a do kongresu
zjednoczeniowego PPS i PPR

śmierć
na
sliazany
Wyrok w procesie prezydium nielegalnego SN
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Wielotorowość

w lecznictwie

źródłem

wielu anomalii

Język kłomie głosowi
Mikołaj

Gogol tak powiada w
,,Istnieje,
dajmy na to„ kar.celaria - ' a
w tej kancelerii, dajmy na to,
jest za.rządzający kancelarią. Proszę na niego popatrzeć, gdy siedzi
śród swoich podwładnych ze strachu poprostu s!owa nie wy~
mówicie. Duma i szlachetność„.,
IDEA MEDYCYNY SPOŁECZNEJ
ba, czego jego twarz nie wyraża?
• Vl wywiadzie, przeprowadzonym
Chwytaj pędzel i maluj: Promeprzez naszego
współprncownika.
teusz, stanowczo Prometeusz! Pa.prof. .Takubowski wszechstronnie natrzy niby orze!, stąpa, gładko
świetlił niektóre z poruszonych przez
nas problemów.
równo. Ten sam orze!, gdy dale- Z zadowoleniem, a 'jednocześko odszedł od pokoju i zbliża się
nie z niepokojem - rozpoczyna nasz
do gabinetu swego zvvierzchnika,
rozmówca - stwierdziłem zaintcr.ejak kuropatwa spieszy z papierasowanie i troskę uspołeczn:onej części świata lekarskiego o .realizację
mi, ile ma tylko sil. W towarzysłużby zdrowia w nowych warunstwie i na wieczorynce, jeżeli
kach bytoi,vani.a w pańshvie ludowszyscy będą niższej ra'Z'lgi, Prowym. Trzy lata życia w okresie głęefousz zostanie Prometeuszem,
bok.ich przemian społecznych i pelitycznych nie mogły przejść bez wpły
a gdy tylko znajdzie się ktoś stov.-u na kształtowanie się elementu
jący cokolwiek, wyżej od niego,
bardziej uspołecznionego w świecie
Prometeusz tak się przeistOCZJ',
lekarskim.
że
tego i Owidiusz nie wymyśli:
, Nadmieniłem na wstępie o uczuciu
mucha, mniej nawet, niż mucha,
niepokoju. Wypływa to stąd, że z
jednej strony zaniepokojony jestem
unicestwił się aż do pyłku".
ewentualną reakcją społeczeństwa
Zacytowałem znakomitego pina ujawnianie antyspołecznych, a
sarza rosyjskiego poło, aby w jenawet przestępczych praktyk, z druo pełnej rozsądku uwad.'!e jaś
;:icj ~aś strony, że te praktyki jednak w poszczególnych wypadkach
niej wyrazić to, co czujemy i myii1ają miejsce pcmimo szerokie.i. a
ślimy, gdy patrzymy na kierowtnvając:!j od trzech lat akcji ze si.ro
r.i'fm pewnej instytucji, który puny czynników państwowych i spolcszy się i nadyma v;obec padwlad<:znych, reiJrezent:ijących ide:; medyrze, spośród których 2.810 ot!·zycyny społecznej.
na szkolenie socjalisyczne musimy zastanowić się nad możliwc nych a w stosunku do swych sześcią naprawy wszystkich okolicznośDopiero kilka miesięcy temu zapa. malo stanowiska dyrektorów najest
najzwyczn1me1szym
W Warszawie odbyło się plenal·ne ci, składających się na ujemną pracę fów
dła uchi.vała naczelnej Izby Lekar- czelnych, technicznych, adminisiraskiej o niedopuszczalności t. zw. cy jno-bandlowych, wicedyrektorów podedxenie Związku Parlamcntar- służby zdrowia. Wielotorowość po- „pdskakiewiczem", jeśli nie „wa·
„prywatnych 'łóżek" w szpitalach szefów produkcj;· ora7. lrierowni- nego Polskich Socjalistów, na któ- ·mocy lekarskiej również utrudnia elinia.rzem".
rym postanowiono przekazać G mi_ WProwadzenie jednostajnych norm
publicznych. Te same postanowienia ków działów.
Nie powiem, który to kierow·
lionów złotych z kwot, uzyskanych z dla pracy lekarzy w zakresie leczprzyjęte zostały przez organizacje
Nie wiele w tyle za włókniarza.. potrą,ccń podatku partyjnego od nictwa publicznego. Mam jednak na nik i jakiej instytucji. Nie powiem
:zawodowe Zw. Pracowników Służby
Zdrov.ria i przez Izbę lekarską. mi pozostali górnicy, wśród któ- diet poselskich posłów PPS-owskich dziejQ, że już w najbliższym czasie także, w Ictórym mieście. Gdystwierdzić muszę, że ostatnio ilość rych 2.438 znajduje się na kierow na rzecz CKW, z przeznaczeniem na sprawa ta będzie rozstrzygnięta i bym te szczegóły ujawnił, wszy·
szkolenie socjalistyczne.
zagadnienia związane ze zdrowotno.
sltai'g i zażaleń, wpływających do niczych stanowiskach.
scy kierownicy lódzkich instytucji
Należy podkreślić, że ZPPS prze· ścią publiczną skupione zostaną w
sądów
Izby, znacznie się zmniejTrzecie miejsce pos;ada przemysł
kazał jui uprzednio, na mocy uchwa jednym ośrodku, jakim jest Minister myśleliby, że to nie o nich motvll,
szyła. . Skargi pochodziły od otoczemetalowy, w którym 1.588 robot-. ły .Prezydium - 5,5 miliony złotych stwo Zdrowia.
nia chorych i dotyczyły pobierania
Wtedy łatwiej będzie i cieszyliby się z upadku obyc'Za·
ników awansowało na dyrektorów na ten sam cel. PaOO:riernilmv,rą u- zrealizować nawet najbardziej skomdodatkowych opłat w szpitalach.
1ow demokratycznych w innyclt
Stoję na stanowisku, że z chwilą. i szefów produkcji.
chwałę :Prezydium w tym przedmio- plikowane zdawałoby się pl·oblemy.
miastach. Lepiej, aby każdy z
Przemysł hutniczy wysunął 1.025 cir. zatwierdziło wczorajsze plenum.
gdy,. chory przechodzi próg szpitala,
STG.
nich uważał się za dotkniętego.
Wszyscy bai.viem mamy \coś na
sumieniu a tyllto wci.1ż udajemy,
że to nie my.
Kierownik ten zaiste daje zły
przykład. Spoglądając z góry r..a
swe sekretarki,
zresztą
ładne
dziewczęta i zawsze dostatnio odziane, powoduje, że te spoglą
dają dumnie na swe gorzej odzia .
ne koleżanlci, Icole--1ank.i na woź·
ego, prawie że świec;..1cego prze·
gięciem tułowia, woźny zaś odbija
sobie swą wyższość 11a tzw. „stronach".
Czyż kierownik ten nie móAlby
do całego swe~o personelu odnosić
się jak równy do równyc!1 a pernel, czyżby nie mógł traktować
weao szefa jako swego ko1eAę?
zamiast płaszczyć się?
Otóż w tym sęk, że nie mogą.
Dnia 16 bm. w Warsu.wie w .ramach Swięta. Ludowego odbyła się wielka manifestacja. Plac Zwycięstwa. zapełniły delegacje z całej Polski SL A choćby mogli, nie potrafią.
i PSL, które wysłuchały przemówic ń kierowników ruchu ludowego. Zdjęcia naaze przedstawiają fragment pochodu, taiiczącą parę na za.Przyswoili sobie zasady równości
ba.~ie ludowej i trzy pię?me przedstawicielki grupy Kurpićw.
demokratycznej por.K!ierzc11ownie,
a sami tkwią razem z kościami
w pozostałościach ubiegłej epoki.
Muszą się wywyższać,muszą spolądać na siebk tak jak spoglą
da! ziemianin na mieszczanina,
adwokat na kupca, kupiec na
zemieślnika,
rzemieślnik pracujący ina bezrobotnego. Muszą
~ię plaszczyć przed sobą.
Mają
we krwi tę pogardę i slużainość.
Wyleczą się z tego, 'gdy ustrój
będzie na pełnym gazie. N arazie
Zołlllcrze Haga.ny posila.ją się w c„
kop.aeh Podczas przerwy w akc,jl
musimy się wcząz tym sC.3nom
bojowej.
rzyglądać i uśmiechać się pod
wąsem, jale śmiał się Mikołaj Gogol.
Powiada pisarz: „Język kłamie
glosoivi a glos myślom kłamie",
jeśli dobrze cytuję,
poiviada też
lprzysłowie, iv:i zawsze oliwa wy.
chodzi na wierzclt sprawiedliwa.
Czekajmy, aż się wszyscy ustat
kujemy i wszelkie fusy opadną z
Cwicr.eni:.. regularnej armii egipskiej
nas· nt.1 dno. Wielu jest poivo!a·
przep!'owaclzone pod Kairem beznych,
ale mało wybranych, po·
pośrednio przed wtargnięciem do Pa Prezydent Państwa Żydowskie
Uczniowie Moskiewskiej .Szknły Baletowej na ostatniej repetycji przed
wiada Pismo.
Yes.
Iestyny.
go Izrael, prof. Chi:.im We;zman.
v;ystępem publicznym.
W toczącej się na łamach naszego
Pisma głośnej już dyskusji n:i temat
zagadnie1'i społecznego lecznictwa,
głos zabiera dziś wiceprezes Naczclnej i Łódzkiej Izby Lekarskiej profesor Uniwersytetu Łódzkiego i dyi:ektor kliniki uniwersyteckiej szpifala Okr. Czerwonego Krzyża, tow.
pr~f .dr J. Jakubowski.

musi on przestać
watnym„.

być

pacjentem pry-1 stosowanej w niektórych schorze- wna prowadzimy walkę z uproszniach dochodzą do wielkich cyfr i w czonymi, a bardzo drogimi sposobajednostkach leku i w pieniądzach. mi leczenia, chociażby drogą zastrzy
GOSPODARKA LEKAMI
Ale są to przypadki· gdzie tylko du- ków dożylnych kolosalnej ilości glu
Jako wiceprezes Naczelnej Iz- ża ilość leków jest w stanie uzdro- kozy i wapna. Jest to nie tylko nieby Lekarskiej i Izby Łódzkiej-kon wić chorego. żaden lekarz nie może ekonomiczne, ale wręcz demoralizutynuuje swe wywody prof. dr Ja- zaniechać tych wielkich możliw0śc ' jące chorego. To samo dotyczy t.z;v
kubowski - stwierdzam, że stała licząc . się ze stroną materialną za- wyciągów wątroby-leku nader drotroska o uzdrowienie stosunków w gadnienia. Streptomecyna jest jesz- giego i koniecznego przy leczeniu
szpitalach i lecznictwie w ogóle, cze droższym lekiem i wymaga wi~-1 anemii złośliwej, a zupełnie zbądne
zajmuje naczelne miejsce w pracach kszych dawek dla skutecznego dzia: go w wypadkach różnych niedotych instytucji, powołanych specja1- lania, a jednak Ministerstwo Zdro- krwistości, dających się opanować
nie do czuwania nad 'Poziomem etycz wia nie licząc się z trudnościami żelazem i arsenem.
nym lekarzy, niezależnie od stano- daje dostateczną ilość tego leku dla
wiska, jakie zajmują.
klinik dziecięcych, w których udało SZKODLIWA WIELO'I'OROWOSC
Odnośnie momentów poruszonych się wielokrotnie uratować życie w
Mówiąc już o tej
ubezpieczeniow dyskusji publicznej na temat go- tak beznadziejnych dawniej scho- wej instytucji należy zaznaczyć, że
spodarki w szpitalach, muszę pod- rzeniach, jak gruźlicze zapalenie nie była ona od samego początku
kreślić, iż nie mogę zgodzić się z opon mózgowych (meningit). Na tym swego istnienia dobrą szkołą. w któniektórymi zarzutami, wysuwanymi punkcie - powtarzam - nie mogę rej mógłby się wychować typ lekaprzez zwierzchnie władze Ubezpie- zgodzić się ze sposobem rozumowa- rza społecznika. Strona kalkulacyjczalni o nieobliczalnej gospodarce nia Ubezpieczalni.
na zawsze przeważała nad istotą
lekami, a szczególnie drogimi lekaW sprawie zaś rozrzutnego rozcho- lecznictwa publicznego. Lekarze Umi, jak np. penicyliną. Istotnie w dowania leków, to muszę stwierdzić, bezpieczalni, którzy zajmowali się
wielu wypadkach ilości penicyliny że Ubezpieczalnia ma rację! Od da- lecznictwem, a nie służbą administracyjną, nie pozostawali w żadnym
stosunku służbowym do instytucji.
Stąd wyłoniła się sytuacja dość dziwna, że pracując w instytucji która
ma do wykonania tak poważne za
danie społeczne jak Ubezpieczalnia
Społeczna, lekarz najczęściej wykole
jał się. Sprzyjał temu nienormalny
podział pracy i kolosalne obciążenie
W Polsc·~ Ludowej od chwili wy robotników na kierownicze $t.ano- pracą
lekarza Ubezpieczalni. Tu tkwi
zwalenia do dnia 1 maja rb. wysu- wiska.
źródło niezadowolenia
ubezpieczolli·ętych zostało ogółem 10.735 ·ronych, a przez to negatywny stosunek
hotnifrów na kierol\nioze stanowi~
do lekarzy_ Dlatego też czytając
słuszne zarzuty, wysuwane w dyskuska w przemyśle państwowym.
'I'
sji
na famnch „Kuriera" przeciwko
Pierwsze miejsce zajęli włóknia
&.
l! r.11 praktykom poszczególnych lekarzy,

„l'.tfartwych duszach":

I

R6wny start .dla

szystkich

Robotnicy na kierowniczych stanowiskach

6 .ml•1. ł otu*'h

„

Nr 141 (925)'

Wzorcow~ zaklldy włókiennicze Z'w~i:rą ';·;~~kQ-Ludową
w.

łódzkich ośrodkach doświadczalnych

Rozpoczęta

na szeroką skalę 1CZPWL. W Zakładach tych odby„małej racjonalizacj~" wają ostatnio naukę robotnicy przemysłu włókienniczego, mająca racjonalizatorzy z innych fabryk,
na. cel u wszechstronne tIBprawnie- którzy przyswajają, sobie m<YHiwie
nie techno!oglc:.:1!cgo procesu pro- najlepsze wzory pracy.
cl~cy~nego ?ra_z .mprawnicnie bez
p1ecz~nstwa i' lug1::ny. pracy, rozwi
NA 12 KROSNACH
ja się w ''lększo{;cfr dz!aiuw 1>roNo. czelo fabryk wzorcowych _
dulccyjnycl1 pw,emysłu włókienni- i na podeta~vie dotychczasowych 0 _
,czego pomy~lti.;o i 1l1"0'C-Zynla się WlsiaS!Iliętych wy!L·ków kroc'7<>
'd ·
„
,,
· ·"
....,
UZ~'lll s ..opruu uo ogom~go podnw P:"ńsh·owc Z"kłady pr:ze.m„słn Ba
· ;
vsl· ··nil-:
'· 1 ··
„ . •
:
. .r
sie-n„11. ~ .a:t ""' prouwccJ~.
wełui:iuego Nr 1 w Łoil1li, w kt6M. lll. ,.mab racjonalizacja" :rych po raz pietv:szy w Polsce uru
przyczyn.iła się, w szer3zym u:i do chomiono szereg doświadczalnych
tychcz:is zakresie, do udo.stępnie- zespołów po 12 krosien tkackich,
;·
„ ·"l
· ·
·
a·
.,
·
ua pracy na ~wi.~_rszoneJ liczbie obsłu„,wan,ch przez Jednego tkar!l88""'11 W tz~; fab yka h
n
W
ik'
d
L
"ad
'
UJ
•
r . c wzorca- cz....
yn l o:.sw1 czen' wyk azu:'lYCh, kt_óre ??. ..swego rod~aju ~- ją, że praca taka może być prawa„
Jrod.kanu doswiadcw.lnym,, gdzie dzona przez dobrze wyszkolonego
p1•zeprowadza sir: badania nad pro tkacza, przy odpowiednim zesta.iektami ulepszoi1, usprr.wnief1 ; wy wieniu ma.szyn, doborze asortymen
:ialuzków pochod~cych czrsto z tu produkcji i przv stosunl·owo nie
terenu in~ych zaltładów teg~ rod za zwiększonym wysilku fiz~cznym.
.
· b d
1 ,
·
•
.
JU, ruc. ę ~cyc 1 osrod.kam1 wzor- ObSiuga. takiego 7.Ml>Olu lcrosien
cowym1. Zaitłady wzorcowe otoczo daje poważne kol'zyśei nm.t.erinlne
ne zostały sp2cjaL1.ą opieką po.s.z-1 pracują.cym i znaczne Z\Viększenie
i::zcgólnych dyrekcji branżowych l\\-yćhl.jności zakładu. W ciągu czten.keja tzw.

„ ·

Unlezależniamu się

od technicznych
zagrani1u

Skutki ciągłych ulepszeń
Wynalazki robotnicze i ulep.,;ze_
nia. produkcyjne przyczyniły si·ę 'v
··:ielu dział~ch zaopatrzenia przeiysłu włókienniczego do zmniejsu
iti:t. wzgiędnfo liktt'ići:i.cji importu
· ~lelu artykułów tec.hnieznych i
.. ~śei 7.łllmen.nych maszyn z zugra:;icy.
.
Poważnym zagadnieniem prze.1ysłu włók~enniczego była sprawa
..~w. ob~ć zgrzcbla~skich, których
''J okreSie przedwo.1ennym w Polsce
·•1 ogóle nie produkowano. Sprawa
Jzając je natomiast z Anglii i z
~~emiec. Po wojnfo, wobec całko\intego wstrzymania eksportu w tej
· , · ·
An Ii .
.
d ~eaZUlle
prze::. g ę 1 zuiszcze'l•a f~bryk W N~e~częch, po'Wst~y

oowazne trudnosc1 w zeopatrzeruu
:!l.bryk w obicia zgrzeblarskie. Zmu
. iło to personel fabryk artvku•

łów

i tkanin technicznych do opre
cowania metod produkcj; obie w
kraju.
Próby te zakończone zcstały pomyślnym wynikiem. W roku ubie
głym wyprodukowano pierwsze 57
tys. m~trów o~ić_ zgrzcblarski_ch; u
lepszaJąc z miesiąca na 1Ilies1ąc
ich jakość. Na rok bieżący przewiduje .się produkcję 300 tysięcy
metr~w obić: co powinno za.spokoi·ć
w duzej nuerze zapotrzebowanie
fabryk.
Jak wykazują dane za pierw.eze
cztery miesiące bm., plan zostanie
przekroczony adyż w lutym br
'uk
' "
~
·
wyproa_ o~an<? 23 ._ys. m, w
marc!11 k'~1et~u ~r. P?nad 30 tys.
metrow obić m1es1ęc:mie, w czel'\vcu przewiduje się przekroczenie 40
tys. metrów.
·

TEATR KOMEDU MUZYCZNEJ „L U '1' N I A"
PIOTRKOWSKA Z43
DZIS i CODZIEN:\'lE o god:r:inie 19.L'!

oROSE·!llARIE

0

ł

:C.O!llA...~TYCJZNA OPERETKA w 7 OBB.lZACH Otto Berb:teha..
W PBEMIBROWE.J OBSADZIE. - UDZIAŁ BIERZE 60-0SOB.
cmm. - BAL:ĘT - ORKIESTRA.
Bilety wcześniej do na.bycia. w Spó!dzlelnl Artystów Pla.styk6w
ul. riotrkowska Nr 102 - a od godziny 17 w li.asie teatru.
W n1edzlel1t i świeta., ka.sa teatru czynna od godziny 11.

POTRZEBNI OD ZARAZ:
1. KSIĘGOWI wykwalifikowani,
2. FAI\:TUBZYSCI,
3. REFERENCI SPRZEDMY,
obznajomieni z artykułami technicznymi,
4. PLANISCI.

Podania z załączonym± życiorysami składać w Wy<lziale Pe~sonal
nym Dyrekcji Przemysłu Art: i Tkanin •.rechnicznych - Łódź, ul.
Dr A. Pr6chnllca Nr 1.
(Czyt. 670;51861

•

zyJą nasi rodacy we FrancJi

rech tygodni doświadczeń wszyscy
pracujący na zespołach 12.krosnowych wykonują normy produkcyj·
ne ze znacznymi nadwyżkami Sięga
jącym.i 30 - 40 proc.
.
..
•
W IN:NYCłl ZAKLADA(,'lł
Również w przedzalniach wzorcowego zakładu przemysłu bawełnianego osiągnięto dz:'.ęki zat
·
~ł'
·
·
B osowamu pomy" ow racJona1Iza...
k'1 11 _
·
a.n·
·
.
1.ors .c •• powazne po lesie~ie
\".YdaJt?-osc1 p7a~, przy zati;i~'llaIL~ teJ s~m~J hczby ludzi 1 bez
zwię~zema ich wysil.kp.
Z innych ,.za.kładow wzorcoh" . k
p Zp
.
N
W'JC
Ja : kZ p• Z• p• 1lllanegO
11
.
. .r
. w ~rons u. · '. · ponczoSZl;llc~go ~r 1 J' Lod:i. P.Z.P. dztewiarskiego N_r 2, os:rodka P1:zemyslu. konfekc~'Jnego Nr 3, ~austwo:
WCJ Fabryk~ Przemysłu J.,.onfekcyJ
n~go. w Bytomiu, Pań.st~owych Za
kradow Przemysłu Wełmanego Nr
r.:
•
,.
•
- •~
óJ,
Panstt.?:vego . Z~kła?u Obic
Zp-zeblarsk~~h w Bielsku 1 z fnbryki ,_,Pasmon w Bydgoszczy naply·
WaJą do Centralnego
Zarządu
Przemysłu Włókienniczego meldun
ki, ż których wynika, że wiele pont3'·słów r.wjou.a:tizato.rskich robotników, tttlmików i inżynierów przy
C'L illiło sl w
oważn ll1 stot•niu
• ~ • • • ę_ k r..,,. . i.!...;6 ....6, '-·

T •

siema JeJ ~ o~i

1

a>C>"'P'~ns„„:a

do usprawruem~ produk~Jl, po'l~

pracy ~ specJa.l~ych mwestycJ1,
n-ymagaJąeyeh duz.ego ttakładu kapitów i surowców.

z Francji powrócili po paro- ne czynniki, klik i grup reakcyjnych
dniowym pobycie sekretarz CKW na emigracji, nic z~ajduje pos~ucl:u
PPS - tow. poseł Tadeusz Cwik u polskiego wychodźctwa. Lewicowe
oraz przewodnictący OM TUR-u- polskie organizacje sa. prześladowatow. poseł Lncjan Motyka. Tow. ne, czego dowodem liczne aresztoCwik udzielił przedstawicielowi wania. Mimo tych szykan i tr17?n?PAP informacji na temat pobytu ścl. emigracja p~lska we FrancJ1. me
wo Francji i przeprowa«bonycb tylko kocha krai. ale wierzy w Jego
tam rozmów z przedstawicielami przyszłość - Polskę Ludową.__
polskieio wycbodźctwa. .
V( trakcie. pobytu we Fr:incJ1 „~~-- <:;~lem ,naszego WYJłaCz~~'- do byhś.my takze. szccrjeag1·srtoóz.?11?wrożb;t~
FrnncJ1 - mowi tow. pose w"" - nym1 grupami so
1 ,,
by ł o w pierwszym
"
d i na \'v"iąza. - k'a·,..v f r ancuskich Jeśli chodzi
o kie·
rzę z c
.
,
nie bliższego kontaktu z emigracJą rowaną przez Bluma francu~;r-:1 .P~roraz poinformowanie Polaków we tię socjalist?rczną, to wldac JUZ ej
Francji 0 sytua~ji gospodarczej i po. zupełny P?lltyczny ~ozkła~. Elemenlitycznej w kra?U· •
. ~Y. robotm~ze W. \~1ąkszości .odes~:
Mieliśmy moznosć ucze~tniczema 3uz z partu soc3ahstów do l.omun~
w
. d
·u ''enti·alneg" Komitetu stó·v Ruch ten trwa i wzmaga się
pOS!e ltlll PPS
._,
' '
Robotniczego
na .terenie emi- szczególnie
po • nieuduneJ próbie roz·
gracji. żywa dyskusja i liczne Zilda·ilamu we francuskim ruchu :i:a""':odowane nam pytania wyrażały jak wym (CGT). Wzrasta ponadto llczeb
najbardziej pozytywny stosunek ak- ność lewic~wej so~jalist~cznej o::gntywu robotniczego emigracJl do za- nizacji pohtyC'zneJ Bataille Soc3al~:
dall, jakie postawiła sobie klasa r?- ste, lttora oderwała się od. socjal~
botnicza i na;ód polski. Szczególru~ stów Blu~\a Powstała i roi śme ;~t
sllnie podkreslo110 pozytywny stosu lach now" grupa opozycy na, { ra
nek do zagadnienia iednośd orga.- składa się z socjalistów. aktywinicznej.
stów Generalnej Konfcdexacji Praw trakcie pobytu wraz z tow. po- c~· (CGT), Grupa ta walczy o zacho·
~łem Motyką złożyliśmy Radzie Na- wanie jedności Konfederacji. CG1:
rodowej Wychodźctwa Polskiego wy wyszła z fali walk. prób rozłamu 1
czerpujące sprawozdanie o sytuacji terroru silniejsza i bardziej zahnrtow kraju. Członkowie Rady, a w picr wana.
. . .
.·
wszym rzędzie jej. przewodniczący. .Mimo ~1ęz~1c~ warunków, w J.aob. Stecki, po~reslił pełne zrozt1- kich znaJdUJe ~1.:. iTa~cus!ci świat
mienie dla wysiłków rządu, prac3'. ~r.:cy, mimo .me przeb1er~1ące~o. w
całego narodu w dziele odbudowy ; srodknch nacisku, wszędzie w1dz1edemokratycznej przebudowy odro- ł liśmy bojową i nie reiygnując~ ze
dzoncj Polski.
zwycięstwa
postawę proleta•1a~u
Akcja skłóconych ze sobą, finan- francuskiego . .Prolet~iat ten.- ko~·
sowanych i popieranych przez wro- czy poseł Cwik - mgdy me złazy
~ie Polsce Ludowej imperialistycz- broni.
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MIaSt O dzIeC
na Mazurach
Ro b oin1cy
•
'o d zcy
bartoszyckim
1

1
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ł

ł

sierotom

.

Na pięknej inazurskiej ziemi za
Olsztynem w i:n:iasteczku Bartoszyce
Rc?o~nicze .Towarzystwo Przyjaciół
Dz1ec1 zalozyło dwa lata temu Centralny Ośrodek Wychowawczo Szko.
leniowy im. Janusza Korczaka, po·
pularnie zwany Domem Dziecka.
w Domu Dziecka z.nalazły opiekę
sieroty z różnych dzielnic kraju.
Ośrodek ten powstał w bardzo ciężkich \varunkach. Dziś po dwu latach istnienia Ośrodka, po dwu latach ofiaraej prncy. twórcy Domu
Dziecka z dumą pat1'7.ą na swoje
dzieło, na l\fiasto - Dzieciniec. Bar.
toszycki Dom Dziecka to maleńkie
miasto, którego mie.5zkańcruni są
same dzieci.

dostarcza dom kultury, w którym
zi1ajduje się biblioteka, czytelnia i
śV.:iet!ice~ organizacyjne .or~z s'.!1a. d!a
dz1ec1 rruodszych! \V .ktoteJ kur„~Je
elektryczna koleJ. Ośrodek ma b01sko sportowe. wyposażone w przyrządy gimnastyczrie i piękny basen;
Dzeci vlychowane są w duchu so·
cjalistycznym. Stostmek do zwierzch
nictwa jest bardzo serdeczny i bezpośredni. Wychowawcy również trak
tują dzieci serdecznie, jak rodzice.
Wszystko, co dzieci posiadają, otrzy.
mały od społeczeństwa,
zorganizowanego w RTPD.
POlUOC ŁÓDZKICH
ROBOTNIKÓW

I

deczny dar robotników łódzkich dzicc!om.

KO~!ITET !3~RTOS~Y~KI ~R~!l
W . Warsz..w1e l?O\\ stał o~tatruo

Kom1tct Bartoszycki RTPD pod protektoratem premiera tow. Cyrankiewicza. P=ezydhun Rady Ministrów
przyznało stałe subsydium na prowadzrnie i rozwój O.irodka Wychowawczo - Szkoleniowego im. J. Kor·
czaka. Stałe subsydium pozwoli roz.
winąć tempo działania dlą. dalszego
coraz wi~kszego rozwoju bardzo pożytecwej placówki, która p1·zy po.
mocy znajdzie napewno wszelkie
możliwości do wykonania przyjętych

z.adań.

Zrobiono już duio, ale jeszcze nie - - - - - - - - - - - - - 1\llASTO - DZIECJNIEC
wszyst.lto. Jest już gdzie m:eszkać,
Dzieciniec posiada 7 dużych blo- jest co jeść, można się uczyć i baObUWl.3ft8J•
ków oraz Dom Kultury. W dzie· wić. Teraz przyszła kolej na wypo.
u
cińcu tym mieszka 394 dzieci w róż. sa:i:e:lic Domu Dziecka - w sprzęt,
Na zjeździe przedstawicieli Centr.
nym wieku, od lat 4 do 20. Wszyscy którego mu brak i przyodzianie dzic Zarz. Przem.
Skórzanego oraz
obywatele tego osobliwego miasta ci. Łódzkie robotnice odczuły głę_ przedst. brnnźy . obuwianej w Rachodzą do szkoły. Od przedszkola bako swoim kobiecym sercem ich domiu postanowiono 7..C względu na
poczqwszy, przechodzą przez wszyst- potrzeby i pośpieszyły im z pomoc~. higienę i bezpieczeństwo
pracy
kie szczeble nauki tak ogólno·kształ · Zorganizowały na fabrykach zbior przerwać zaj~cia od 1 do 15 lipca
cąccj jak zawodowej, a± do Liceum kę pieniężną, pod hasłem „Ubierzmy we wsźystkich fabrykach obuwia
Pedagogicznego. Dzieci w swoim Dzieci w Bartoszycach". Apel ich okręgu łódzkiego i radomskiego.
mieście rządzą się same. Samorząd nie pozostał bez echa. Ofiarne ręce . Na
zjeździe
poruszono sprawę
wybrany jest spośród starszych dzie- robotnicze złożyły 1.200 metrów ma. wielu bolączek z dziedziny higieny
ci. Rady Dziecięce i Sądy Koleżeti- teriałów tekstylnych dla bartoszyc. pracy np. ubrań roboczych. Umowa
skie uchwalają, i decydują o 1·óżnych kich dzieci. 9 maja r. b. v;ydelego- zbiorowa przewiduje dla wszystkich
sprawach dziecięcego świata.
wane przez ,,Komitet pomocy dziec- zatrudnionych w przemyśle skórzaDzieci są zorganizowane w mło- ku" przy Zarządzie Miejskim Ligi 11ym takie ubrania, w praktyce ko.
dz.i.eżowych organizacjach : ZWM. Kobiet, ob. ob. Plesiak Helena i Za- rzysta z nich tylko 20 proc. robotZHP i OM TUR. Rozrywek dziec: om I krzewska Zofia przekazały ten ser- ł ników. (o)

Urlopy pracowników
r.ranz·y

ślamy mddele i nigdy ich nie powtarzamy. Robi się
to dla naszej klienteli. Niechno pani pójdzie dalej.
Zaprowadził ją przed trójskrzydłe lustro.
- W całym Kansas City nie znajdzie pani nic pogowany płaszcz najelegantszy ze wszystkich, jakie dobnego .... i nie może być inaczej. Taki płaszcz po·
posiadamy w magazynie. Aj, co to za płaszcz wspa-1winna nosić odpowiednia osoba.„ Dopiero wlaśchvy
niały.„ A jak pięknie wyglądałby na takiej ślicznej efekt sprawia. Niechno pani zechce przymierzyć.
pannie.
Przy sztucznym oświetleniu mogła Hortensja przekonać się, jak czarująco w tym ·wyglądała. Podnosiła
Wyjął okrycie z okna i podniósł je w górę.
. główkę, obracała się, pocierała uszkiem o puszyste
- Oczywiście.„
mruknął: Ponieważ jednak w
- Widziałem wczoraj, jak pani patrzyła na niego. futro, a pan Izydor stał przy niej, patrzył z niemałym
jego charakterze zmysłowość i romantyczność też
Błysk pożądania zatlił slę w jego oczach.
podziwem i prawie zacierał ręce.
grały pewną rolę, zastanowił się, czy nie uda mu się
Spostrzegła to Hortensja i już wiedziała, że ozię- Patrzno tylko pani.„ Co pani na to powie? Czy
wyzyskać dla siebie entuzjazmu panienki. Ubóstwo błym, lecz nie szorstkim zachowaniem zyska więcej nie powiedziałem, że to jakby stworzone dla pani.
i próżność na wiele zgodżić się może, gdy tak piękna niż przesadną uprzejmością, więc odpowiecl?:iała t:vl- Jakby to na jej drodze leżało„. Tylko podnieść„. Nic
dziewczyna zapragnie podobnego płaszcza.
ko:
podobniejszego nie znajdzie pani w całym mieśde.
Tymczasem Hortensja napatrzyła się pożądliwym
- Rzeczywiście, patrzyłam...
Jeżeli pani znajdzie, darmo pani oddam.
okiem na przedmiot swych marzeń tak długo, na ile
- Tak, tak. A ja sobie zaraz powiedziałem, co to
Przysunął• się bliżej, wyciągnąwszy tłuste ręc<>.
pozowolił jej czas przerwy śniadaniowej i odeszła, jest osoba, która zna się na rzeczy i potrafi ocenić co
- Faktycznie, że na mnie dobrze wyglądlł - przy.
rozpaliwszy swą próżność do białości, przekonana, że jest prawdziwie ładne.
znała Hortensja, której próżna duszyczka chętni~ 5ię
wiele nieprzepartego czasu dałb Y ten strój jej oso·
Pochlebstwo podziałało mimowoli. ~
z tym zgadzała. - Ale zawsze każda rzecz tak na
bie. Lecz nie wstąpiła do magazynu zapytać o cenę.
·-Niech pani tylko spojrzy - mówił dalej kupiec, mnie leży.
Wszkże nazajutrz, nie mogąc się oprzeć pokusie, obracając przed nią płaszcz na wszystkie strony. Obracała się i przeglądała się w lustrze, zapom·
powróciła tym razem sama, nie marząc jednak o kup- Czy pani znajdzie coś podobneRo w całym. Kansas niawszy zupełnie o kupcu,
myśląc jedynie tyiko
nie. Zastanawiała się tylko nad zagadnieniem, w jaki City? Spójrz pani na tę podszewkę, prawdziwa jed- o cenie.
sposób magłaby je zdobvć gdyby okrycie okazało się lwabna ... z malmsonowskiego jedwabiu.„ A te ukośne
A ile kosztuje? - zapytała.
niedrogie. Spojrzała raz jeszcze na płaszcz i zoba- kieszenie? A guziki? Czy pani niby nie wie, że takle
czywszy pana Izydora, patrzącego na nią przez szy- drobiazgi nadają prawdziwy szyk? My sami obmy(D. c. n.)
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Humor naszych dziqdków
NA WIELOMOWNOSC

To mądry, co jest w słowach skąpy, mierny.
Cwmu? Bo język ~.est se.rea odźwierny.
Jak tamten ~sto nie ma skrzypać drzwiami,

Tak ten ma trzyma.6 mirtę za zębami.
FRANCISZEK ŁOSIU (1661-1728)

DO KRYTYKA
•
Ty wad w mych wrie1'8~eh szukają-0 usilnie.
Pe\Htie, że itl~raz w nich zuaJdzifl.lz co złeg-0.
Ja - w twalclt co bym chwalił, szukam pilnie,
Alo nfo moge znaleźć nic dobrego.
WACŁAW RZEWUSKI (1706--1779)
O KAR.Z E KAlUIENOWANIA

Gdyby za cmlZ-Ołóstwa krunienować mia.no
Teraz, .inlt w st.arym niegdy8 mieć zakonie chciano,
Prrebroł!>by się wiele Im.mieni w tej sprawie, •
Tak, żeby ich na bruki nie stało w Wal'S'l.a.llie.
JóZEF l\IINASOWICZ (1718-1796)
NA DZJE.."ljNJKARZA
Będę feuclałem
Albo radykałem.

l\:ogo ntańl obrru.clć b!otem,
Pomónimy potem o tem.

•

Moje ctoło jak mi~
Moje pióro jale wiatraczek,
Na usługi swoje n1.11SZ,
dasz 'l
'fylko powiedz - co
ALEKSANDER HR. FREDRO (1"193-1876)

nu

U Swifta
. •
.
Anlśtlelkda ..ocfw1edz1la

rzeki znakomity ten krytyk:
- 'Jest w niej wiele dobrego i
r& nowe~. Szkoda tylko, że to, co
~fetwna
S wz a w r ar; 11 t zaczęła WY- dobre, nie jest nowe, a to co nowe,
chwalać czyste powietrze tego nie jest dobrf.
kraju. Swift odrze.kl:
- Prosz~ ci~, milady, abyś w
Anglii o tym powietrzu nic nie
Stolica Hiszpanii, Madryt, ]e.
m6wila, boby nam Anglicy zaraz
na nie podatelc nalOŻJ!.li.
ży jak wiadomo nad malą rzecz·
ką Manzanares, kt6ra nieraz w
Zegarek
lecie calkiem wysycha. Pewien
Sekretarz Waszy.pśfona nieraz Francuz, widząc nad tą rzeczką
się spóźniał do pracy, a raz, u· wspanialy most powiedział:
d . .'
S
pomniany przez 'prezydenta, od·
prze a1c1e ten most, a J,..-up
rzeki:
cie za to wody do tej rzeki ..•
- Mam zly zegarek, który się
spóźnia •..
Rado Trzysłu
- To albo pan postaraj się o
inny zegarek, albo ja się ~ta.
Gdy pewnego dzielnego obywa
ram o innego sekretarza ...
tela starożytnej Sparty nie obrano do Rady Trzystu, zamiast &i[!

Most

Odpowiedź

rozgniewać, oświadczył:

Gdy raz Symonidesa zapytano, - Cieszę się, że w Sparcie jest
czy woli być bogatym, czy mąd· trzystu mężów lepszych ode mnie
rym, odrzekł:
- Wolę być bogatym, bo wirestauracji
dzę wielu mądrych przed drzwia
Gość do kelnera:
mi bogaczy, a mało bogaczy przed
- Zamówiłem befsztyk z · ja·
drz1,.,·iami mędrca...

W

Dziwny filozof, autor nlez.wykle - A kiedy krokodyl rozprostuje dzie w ciżbie popychali Się ·wzajem.
Kapeluszy mężczyzn nie widziało
ciekawej książki, którą nie tyle na- się? - spytano.
jako że był - Krok'Jdyl rozprostowuje się raz się tu wiele. Cyklistówki, !Jądź otopisał, co podyktował,
analfabetą, Barnum, wygłoeit slusz- na sto lat na przeciąg pięciu minut czone szkar!atnym sznurkiem bl$.it
ną s~ntencję, iż jedyną w świecie - odparł z powagą Barnum, jak ne czapki tramwajarzy, rogatywka
rzeczą nie mającą granic, jest głupo gdyb~1 miał naukowy wykład - a żołnierza lub listonosa. Kobiety cz~
ten rozprostował się właśnie wczo- sto z małymi <lziećmi na rękach.
ta ludzka.
Klekot ręcznego dzwonka obwieszNa ludzkie.i głupocie zbił Barnum raj.
Pokazując zgromadzonym zwykłe· czał rozpoczęcie przedstawienia.
dużą fortunę, stając się w krótkim
czasie z ubogiego wł«ściciela w~- go, normalnego wttos'tu chłopca, Na zali'nprowizo'Wlłnej SCE:)nie tęga,
wytatuowana dziewczyna wchodziła
drownego cyrku, niemal milłonerem. Barnum zapllWiedzial:
- Oto widzą pańStwo przed sobą na !ńół, by każdy z widzów mógł
Był bowiem wynalazcą t załofyclc·
dokładnie zobaczyć malunki zdobią
lem pierwszego muzeum osobliwości, największego karła na świeeie.
gabinetu okrucieństw oraz panopti- - Jakżesz? Przecież to jest ~yso- ce, a ra<::tej szpecące j~j ciało. Jak
nakręcona pozytywka wyrzucała z
cum figur woskowych. znając bez· ki chłopak! - zawołano.
- Właśnie. Bo to jest. najwyższy siebie tekst objaśniający każdy rykrytyczność tak zwanej „szerokiej
rzeszy publiczności'' Barnum poka- karzeł. Wyższego ju~ nigdzie nie sunek na nognch, r~kach. ramionach i plecuch. Mówila szybko i mo
zywał przedziwne eksponaty i ogłu· ma.
Pomimo tak oczywistych kpin, notonnit, nie Wid~ nikogo, jak
szającą powodzią słów opowiadał bi·
stortę każdego z nich. Posiadał zaś tłumy tłoczyły si~ pod płótno jar- gdyby soma w pustym pokoju pow swym ,,muzeum" Węzeł Gordyj· marcznej budy Barnuma i oblegały tvtarzata w •uczonĄ leltcję. Przycinkl dowcipy, · pada~ce z tłumu nie
skl, Konia Trojańskiego. Mlecz Da· kasę gabin~tu osobliwości,
moklesa, odłamek słupa soli, w któ· Jak każdy odkrywcq, któreio wy docierały do jej świadomości.
ry zamieniona została ~na Lota, krze nalazek przynosi dochody, Barnum Po niej występowała zazwyczaj
liliput
sło, na którym Juliusz Cezar nigdy znalazł wh-rótce wielu naśladowców „najgrubsża para blri.u±ąt",
lub olbrzym, !:tórzy wnet zejdą ze
nic siedział, drabinę, która śnila stę we wszystkich krajach.
Jakubowi, oraz dwa jabłka: jedno Na peryferiach Warszawy, na \Vo- sceny, by pomiędzy publiczno'Ścią
przebite strzałą przez Wllhelma Tel· li, czy na Pradze, raz w raz otwie- aprzedawać swe fotogr.ifie. Liliputa
la i drugie: nadgryzione przez Ewę, rano jakieś „l\Iuzeum Patologiczne''. będą widzowie posądzali, iż jest ma
Przed wejściem stal zazwyczaj u• łym dzieckiem o sztucznie pomm-s-l·
z drzetya zakazaner,;o.
wierz~c morusany cwaniak trudniący SI!'; nor c:tonej twarzy. Wielkoluda niejeden
Publiczność słuchała,
święcie słowom sędziwego pana w malnie uliczną sprzedażą kamieni potrąci umyślnie, by przekonać się,
lśniącym fraku, tym bardziej, że je· do zapalniczek. Młodzieniec ten roz czy on aby nie na szczudłach. \'i're:;z
dno jabłko naprawdę było przebite dając teraz bezpłatne ulotki, wy· cie gwóźdź programu: C?Modziej u·
na wylot, drugie zaś istotnie nofr krzykiwnl na całe przepite gardio sypiający pannę w powłóczystej,
błyszczącej sukni. Na tl~ kurtyny,
z nie- mniej więceJ takimi słowy:
ło ślady kobiecych zębów.
- Prosz·s~c: zachodzić! Pl·oaz..azę ułożona na dwu krzesłach, dziewica
mniejszą wiarą przyjmowano okazy
wane dwie czaszki N;tpoleona: jed· zachodzić! Tylko tutaj! Tylko u nns! zapada w kataleptyczny sen. · Po
usuwa: k.rzes.la
okropi'tości chwili hypnotyzer
ną, maleńką, gdy Napoleón był dzle Muzeum osobliwości ckiem, i drugą dużą, gdy byl jut do i nowości, anatomiczne i patologicz· spod uśpionej, która w pozie leżącej
rosłym mężczyzną. Czaszki te każ- ne, a także samo gabinet figur wo- pozostaje w powietrzu. Publicmość
dy . z widzów mógł osobiście wziąć skowych za jedne dwadzieścia gro- jest zawycona, a za dowcipnie z kil
ku części skrojoną kotarą, dwaj tr~
do ręki i sprawdzić. w potoku elok· szyi Tylko tutaj! Tylko u 03SI
wencji, podkręcając sumiaste wąsy się widzi l ogląda! Chfoplee!"ptak, garze z trudem podtrz.ymywali rze· .
palcami w białej .ri.;kawkzce, , Bar- zamiast zębów i włosów ma dziób komo leżące' w powietrzu medium.
num otwierał przed widzami wybitą i pierze, niech ja skonam jeżeli to Czasami oglądano żywą głowę.'
błękitnym safianem skrzyni~ i po· granda C2:.ylt nawalanka. Dziewcźy. wbitą na ostrze miecza. Na stOją
na postumencie dłu·
kazywał śpiącą w niej niewidzialną na - zywa książka z obrazkami, wY cym głownią
kobietę. Oczywiście, nikt z publici· tatuowana od góry od dołu ł od do-- gim Stzyleeie tkwiła żywa głowa ko
ności kobiety nie widział, ponieważ łu do góry: na rękach ma ltolorowe biety lub mężezymy. Zaleinre, kto
była niewidzialna, wierzono jednak, kwiatki i motylki, na lewej nodze z teatralnego zespołu miał w danej
że znajdować się musi w tej skrzyni, węża kusiciela, na jedMj tylko pfer· ebWili czas i ochotę. Głowa oświad·
nie zrobiono by dla si cały pułk artylerii, a na plecach czala, że czuje się dobrze, choć jest
gdyż inaczej
niej tak wygodnego i cennego po· bitwe racławickie według ręcznego zmęczona. Żyje się jej jednak nieobtazu zdolnego malarza Matejki, do zgorzej.
mieszczenia.
Na sceptyczne uwagi lub wyrazy kładnle odstnwloną. Dalej w tym Tajemnica polegała na kombinacji
wątpliwości swych słuchaczów miał muzeum są do obejrzenia dwa zroś- luster, tworzących złudzenie dużej
zamarynowane w pustej przestrzeni dookoła· samotnie
Barnum zawsze celną, natychmiasto nięte bllmłaki,
wą ripostę. Gdy raz ktoś z tłumu butelce z wódką, czyli w spirytusie tyjącej na mieczu głowy do której
spytał, czemu jest tak maleńki, leżą- i żywa kobieta z brodą za jedne dwa preynaleźne inne czdcl' ciała były
cy w skromnym terrarium krokodyl, dzieścla groszy. Tylko tutaj! Naj- starannie ukryte za kurtyną.
o którym afisz głosi, że jest najwięk większa światowa okazja naukowo· Klekot dzwonka oznajmiał tym
szym krokodylem w świecie, gdyż poglądowo, fizycznie 1 historycznie, razem koniec widowiska. Publiczod łba do ogona ma sto metrów, a a tak:!:e samo kupa śmłechu, ~e cały ność winna była szybko opróżnić
od ogona do łba - sto pięćdziesiąt, dom rozweselić można. Niemowlęta salę, by uczynić miejsce niecierpli·
w mundurach 1 nieletnie tołnler:i:e wie czekającym w przedsionku kanBarnum wyjaśnll bez zająknienia:
dydatom na następnych widzów. Mo
- Ponieważ krokodylowi w tej na ręku przy Pi~rsi płaeą połowę!
· dm·
· d yn ie zwi edzi·c sąs1e
b Y1o Je
·
zimie
w
to
działo się
Przewa2nie
.
.
' zna
.
chwili jest zimno. więc się skurczył.
Gdy jednak rozprostuje się każdy lub z wczesną topnleJącą wiosną, w pokój „Muzeum Okropności".
będzie mógł zmierzyć i jeś{i okaże opustoszałych lokalach po licznych W oazklonych gablotkach, niesię nieprav•d<1 co głosi afisz :itasa w st?licy lodziarniach włoskich ,,Ge· udolnie ulepione z wosku naturalnej
· kości figury przedstawiały koItaliana"•
lateria
'
'
w1el •
.
wxpłaci katdemu olbrzymią nagro·
.Niklowy klucz dwudz.łeetogroszów biet!: pod pręgierzem, kata przy gldę.
ki otwierał wrota Muzeum Osoblf- lotynie, lub 9,złą królowę", która
woścf a raczej: rozebylal nieodzow- zabijn niemowlę.
-----------_
nie czerwonii firankę. zasłaniającą
okropności
muzeum
•..Naiwne
wnętrze panopticum. $cisk i zaduch
szczęśliwej Warszawy, która jeszcze
panował tu stale l niepodzielnie. Lu nie znała Września„.

I

Tul

Gorliwy
Primadonna jed.neA<J z warszaw
skich teatrów usłyszała pewnej
nocy u siebie w SJtpialnym poko·
ju jakiś podejrzany szmer. Chcąc
sprawdzić przyczynę te~o, za·
świeciła elelctryczną lampkę na
nocnym stoliczku i z przerażeniem
spostrzegła

męź
skąd się
tenże, jąkając

iv pokoju obcego

czyznę. Na
wziął i co tu
się, odrzekł z

zapytanie,

robi,
zaklopotaniem:
- Najmocniej przepraszam, a.
jem, a dostaję samo ja}o!
- Wystarczy tu pociągnąć i spa- le jestem recenzentem muzycz·
O Cena
nym ; chciałem tylko usłyszeć, VI - Co?!I! c;_>f;mielasz się palić "'
się otw?rzy„.
- Proszę podnie§ć jap, bef- dochron
. moJej obecnosci„.
.•
"ak' .
- A gdyby się nie otworzył?
Gdy raz u Lessin~a rozmawia· \ sztyk jest pod spodem„.
- W ta.kim razie wymienimy pa- J te1. tonac11 szanowna oani... - Jeśli eł, tatusu, dym przeszka.
·
no o świeżo wydanej książce.
dza, mogę wyjśó z PokoJu„.
chrap_ze.
nu spadochron!

Koc~any, siary ŁKS
„

tymi druż-.filam1 pierwszy mecz eliminacyjny, który miał zdecydo-:
Pfaze 0 tym pro wać kto będzie reprezentował Łódż
sto i może dla te- w rozgrywkach o wejś.cie do Ligi.
Nigdy chyba spotkania A-klasowe
go właśnie pięk- nie cieszyły sic tak \viclką frek' ł
nie p. Lubawski
wencją jak to właśnie. Kibice b·~ _ojednodniówce czerwonych stawili si('! w komplecie.
VJ
jubileuszowej. Nie Ich klub był u progu ciężkiej drogi
pionier- do ekstraklasy. Takiego napiqcia
nazywa
skiej l'Oli swego nerwowego nie zanotowałem jeszklubu wielkimi slo cze w meczach pmlktowych. ŁTSG
wami. Ale z ka- - również eks-ligowa drużyna, nic
1\11
· ik'
żdego wiersza wy
. e~.
była łatwym J?Z-.lecl\„vn iem.
Jeden z zało-.i:y· nlka jasno: to by- wygrali ŁKS-iacy ~:1.. . Ło~z1amc
cieli klubu inż. la ciężka praca i cieszyli s:ę z tego bardzieJ, niz gdyby reprezentacja Polsk! po~iła wieZ. Sienkiewicz. trudna walka.
Wczoraj wyszła z druku i uka·
Tak trudno to dziś zrozumieć. dy znienawidzonych Niemcow.
Rozpoczęły się rozgrywki grupo· zala się w sprzedaży jednod71iÓwWłaśnie Po czterdziestu latach, z
których dumni są wszyscy spartow we. Łodzianie wyjechali do Toru- ka jubileuszowa ŁKS, wydana z
nia na mećz z tamtej,;zym Gryfem racji 4o·lecia istnienia tego klubu.
cy, nie tylko członkowie ŁKS.
Załoiyciel klnbn ŁKS Henryk Lu bawski i lekkoatletka. Marysia
not:orycznym amatorem na ligo-:
Właśnie ta pra- Z prawdziwą satysfakcją przeKwaśniewska.
ca 1 walka spra- we szlify, W jedenastce ŁKS-u grali
Korporo- rzucamy stronice tej bogatej krowiły że ŁKS prze wówczas Król, Gałecki,
Przeglądamy dziesiątki listów
Sekretariat.
t.-w~ł dwie zawle wicz młody Koczewski, Lewando- niki najstarszego klubu Lodzi.
Weteran, jeden z założycieli klu- depesz. W jednej z ni~h czy.amy:
wojenne; wski'. .. Bramki bronił ~lasecki:. Po-:
ruchy
Już okładka i pierwsze strony
bu - Henryk Lubawski mozoli się „.„serd~e życzenia z clrnzji jubi- ,.
entuzjazm jego za tęfmc chłopisko o dziecięco nar»:neJ
j1
wskazują nt: to, że Icomitet
tekstu
przy maszynie nad wystawieniem leu.szu 40-lccia istnienia kluba".
Przed wyjśclem n3 boisko
łożycieli i działa- duszy.
upoważnienia do odbioru kostiu- Istnienia czy clzfa.łaluości? Jaka 1,
redakcyjny n:e żałował trudu, aczy młodszych ga trząsł się jak osika.
mów. Ostatnie przygotowania rlo to na Pozór mała rólrtica!
- żel>y jakiś talizman, jakaś do- by jak r.ajsta.rnn'::iej opracować
sprawiał,
neracji
dzisiejseych uroczystości.
pokony- bra wróżba, - mruczał przez zęby. zamieszczony materiał. Nie widzi
że klub
Na biurku ścielą się depesze nadwał każdą trud- Jeździł wówczas z piłkarzami I:.KS
Trzeba tę różnicę l:oniecznic wvSerdeczne. jaśnić. To nic było istnlen.ie. ·.ro
syłane z całego kraju.
nosc, przezwycię- młcdy :ldept dziennikarskiej sztuki my tu z1:1yklej, robion::;j na kofa.
szczere życ:zenia i gratulacje. AKS była ciężka, trudna PRACA. Praca
żając wiele cięż- sporto,.vej.
nie tandety. To na.s cieszy 1 z fa·
stlll'opolskim „Szczęść Boże!" po- i walka. Uparta, ofiarna, prov;adzo- Jan Jarkiewicz kich i niebezpiecz
_ Mam znalezione pięC: groszy, go jesteśmy dumni.
zdrawia najstarszy klub Łodzi. War na z niezłomną wiarą.
jeżeli sądzi pan, że może ono przynycb kryzysów.
ŁKS }eszcze raz udowodni!,· że
ta - na pięknym kartonie pr..asyła Istnlejc Podczas jubileuszy nie- Wiosna 193~ r. Białoczerwoni
roz- n:eść szczęście. to pro~ę bardzo.
roboty łatwej, obliczor:ej tla
unika
wyrazy braterskiej sportowej sym- be7.[>ieczeńsiwo zagubie:ii.ia w cęie- po-<:-zęli walkę o mistrzostwo A-klaNi~ mając innego, Piaseck!· zgopatii i życ:zy · dalszego równie po- brze słów i symb?li tego co najwaSzybko okazało się, że najgroź- dził siq i na tzn zastępczy i;a11zman~ efekt.
myślnego jak dotychczas rozwoju.
Poza 40 rycinami, tl' }edno·
ŁKS wygrał 4:1. Piasecki cieszyr
żniejsze - właśnie żywej prawdy o niejszym ich rywalem jest ŁTSG.
Nie zapomnial nikt.
dniówce, wydanej przez ,Spółdifel
ŻYWYffi jubilacie. Koniecznie to Bodaj w czerwcu odbył się między się jak dziecko.
- To talizman, moJ talizma.'1 nię Wyd. „Wiedza" w Ł'.Jdzi _;_
- - - - - - - - - - - - - - - - _ ; _ . . : : . ._ _:__ _.:__..::.::=.
t
d .
przyniósł zwycięstwa - mówił rozznaj u;emy słowo ws ępne pt'.ezepromienlony.
1
poprt.ed oknem wystawo- sa Konopki,
W
wym „Głosu Porannego", tlu:n kl- ·wstania klubu i poszczególnycll
,
.
··'·
ŁKS na
roziv6j
biców c-.rekał na meldunki z Toru- sekcji oraz
Popularny piłkarz na terenie jąc \V piłkę. Z mcJ winy pniciwnik strze- prowadzą l:O. Po przerwie w ss minucie nia. Gdy ogloszono zv:ycięstwo, o- przestrzeni 40 lat.
lił nawet bramkę. Gdy po meczu koledzy
Szc:l'e,16!n<1 uw.:~A~ zwraca zd;'f.>_.. •
'Łodzi - dyr. W aclaw Pegza, ja· zw~acali złośliwe uwagi_ ro1lzl!a się we gry wyrównujemy. cieszymy się oi;rom. krzykom radości nie było koi1ca.
sr
"
5
nie. Jeden pn.akt uratowaliśmy. Aż tu, w . Ale potem, przyszedł wyjazd do
chQć wsl•azania, że nie jestem aż
ko jeden z najstarszych „elka.esia mme
Nie powiodło się. cie dtużyny piłkarskiej ŁKS w ro
i;ry Warszawianka ~z.'1ańskieJ· Le!l'.il.
sekundzie
ost:itnicJzwyci~zką
tak wielkim patałachem w piłce nożnej. str::ela
bramkę. Niema nawet y v
!ców'', czynny przy tym do chwili Regularnie uczeszczałem na tronin;;i.
Ju:l: czasu na rozpoczęcie gry. S~dzia koń· ŁKS przegrał różnicą 5 .bramek. p;::i ku z908.
A dziś?
obecnej zawodnik tego klubu., nasecki był smutny jak karawaniarz.
czy mecz.
AWANS
zgu b'ł1 em m 6"l t a l'izman.
mogłem tego przeboleć. Łzy lały
doszed•e:m rlo wnim,ku. miNie
Już wówczas
pisał specjalnie cl.Ja naszego pisma
Dziś wielu z niell już ·nie ZJ!Je.
opamogłem
Nie
1>ollczkach.
po
~lę
że w żadnej armil świata tak szy bko nie
.
ŁKS nie z.avewnił sobie udziału
nerwów. To rozpacz przegnć t:lk
wspomnienie ze swej dlugoletniej awansują człowieka, Jak Właśnie w spor. nować
selmndzie gry„. w puli finałowej_ Ale rozgrywki 0 Innym szwy włos posrebrzył skro
Z trzeciej drużyny i>rzerzucono mnie ważny mecz w ostatniej
kariery sportowej, całkowicie zwią cie.
ligę nie zostały · ukończone. 1 wrze- nie, a wpjna zabrala resztlri sił i
ZŁA WOLA
od razu do I Il, następnlc do zcspolu lizanej z klubem, w którym się wy- gowego.
Jedziemy na Sląslt grać z AKS-em. śnia rozpoczęła się inna rozgrywka, energii Przecież od clnvili, gdy
·
Mecz ten to jeden skandal. s,dzl:t robił
LI GA
chował i który w dniu dzisiejszym
śmierć milionom ludzi. pierwsza drużyna ŁKS wybiegla
Dr~yna moja awansowała do lig!. Nie z nami, co chciał! Gramy o klasą lepiej, niosąca
.1
obchodzi jubileusz 40-lecia istnie· wiem, czy wszyscy mol koledzy rozu- niż z AKS.era, lecz wygrać jest niemo- Wśród nich również Piaseckiemu.
min2lo już okrą!Slo
W 1947 roku piłkarze ŁKS wywal na boisko mieją, ile potu i sił, Ile samozaI?arcia się żliwotci:I.. w ostatniej minucie gry. przy
nia.
siebie potrzeba, aby nic .t~· lko wybić się stanie 2 :'~. sędzia dyktuje rzut l:arny, czyli sobie awans do Ligi. Pierwsze 40 lat!.„
Glos oddajemy autorowi arty- na cz?ło~e miejsc~ lecz '!'eby nac!al znaj_ aby ptź!•piccz~tować zwycięstwo gospo- Z\vycięstwa odnieśli jednak daleko Wzrok nasz utkwił na szrorue
dowac s1~ w i;ronie druz~'lll extra klasy. llarzy.
kułu:
Wygrywa AltS 3:2. W tym wypadku zo- wcześniej. Już w r. 1945 gdy po w-ej, na której po tytułem „Po·
W tak ur,oczystym dniu Diego Klubu,
stało nam tylko Jedno spotkanie decyduREFJ,EKSJl':
1:1.im·wszy . w Woln~j i1:ż Polsce zostali tylJco cztere '''... wid;;ie;·A
doprawdy zbyt wiele wrażeń 1 wspomDziwne, że wlaśn}e w tale uroczystym jąc~ z warszawską Polonią ~ gr!:1ncle raz
·•
1 .
.
wyszu na b01sko. Dal 1 znow znak,
u!e~. jak film, przewija się przed oczy- dniu przychod7ą m1 na myśl 'npomnie- wars 7 awsldm. Pojechaliśmy z wiarą 1 trze
ma, aby nmzna .te było w ciągu kr6tkle- nia najbardziej przykre, I:tóre zost:1Jy ba p>;-;y;;nać z myślą zwycl~stwa nad .i:e klub żyje i działa. Tak jest: rsra- cztery podobizny dz~ala.czy tełJv
Poloni•l·
kronice
w
zgłoskami
gi. cza:si1 tlokładnie przekaz.-tć tlzlslejszym zapisane czarnymi
cujc i walczy! Tak, jak przez całe klubu, z których dwa1 Henryk Lu
Po tylu krzywdach przypuszczaliśmy,
kluboweJ Nic chciałbym, aby mol kolemlodym s11(łrtowcom.
Nie jestem najstarst.ym „ełlcalliakiem" dzy również ltledykolwlck w życiu mu. że tvru razem lasltawy los uśmiechnie 4? lat. i tak •. j~ jestcś;ny te~o pew-lbawski i Z. Sienkiewicz w 1908 ro
się do nas. Lecz gdzieś zostało zapisane n;, pracowac i walC'Lyc będzie przez ku beztroslco kopali piłkę.
bo karierę soortową rozpocząlem dopiero sieli wracać 'do podobnych wspomnieli.
•
w6wezas, gdy innl Już prze~ 19 lat
.
•
•
in:1czej. I tu na drodze do zwycięstwa następne lat czterdzieści. ZasłużoDRUZYNA - TO RODZINA
i·cp1·rzentowal1 barwy mego, maclerzystnnął nam SQdzla, który dwie bramlcl ny Jubilat, Kochany, Stary ŁKS!
SPO<:.TOWA
]akze szyoko leci ten czas„ : .
ste~o Wubu.
wbite przez nu prawidłowo. z:iltwestlono.
Był to rok 1937.
(wl)
W. llitczmarek,
~~c zapalonym lekkoatle~ i k-0szy.
Było nas .iedcnastu. Byłem jednym z wał, iako zdobyte z sytuacji spalonych.
trzeba podkreślić: ŁKS pracował
walcz:vł.

I

,sy.

t
I
h
d
a
c
·
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krótką historię

Łodzi

I
I

nlrdy nie najmlodszych. Wsystklch nas wychował
sportową ŁKS. Dla wszystkich barwy klubowe i ::i
skromne litery na koszulce były święte.
Grallśmy dla własnej przyjemności i dla
dobra klubu, który polrnchallśmy i z któ
PmRWSZE KROKI NA BOISKU
Na zawodach lekkoatletycznych, trener 1·ym związani byliśmy nierozerwalnie.
Otto Zygmunt zwrócił na Wiedzlellśmy. co może się stać z Klubem
piłkarski mnie uwagę i zaproponowal abym zag:ral w razie spaclku z ligi. A odległość do
mecz w III drużynie ŁKS ze względu na „A" klasy była ta.k nie claleka. W tej sato że jeden z zawodników nie przyszedł mej sytuacji znalazła się i droga nam
n~ zawody. Propozycję z chęcią przyją dru:i:yna - warszawska Polonia.
A w kilka minut potem. koledzy
łem.
PAMIĘTNY MECZ
pouczali mnie w szatni "' jaki sposób rasowy piłkarz uzbraja swe nogi, aby nic
Do końca rozgrywek po7.ostalo zaledwie
ulec przylcrej lrnntuzjl. Wyblegllśmy na ~ mecze. Chcąc pozostać w lid.:e, mu~iell
bolslco 1 rozi1oczął sit: „wielki" dla mnie śmy wywalczyć cztery punkty. Każcle z
mecz. w którym ja odgrywałem rolę ~a tych spotkań to mecz nerwów. Picrwszv
czej jako 22 zawodni!;, częGto nle trafia· z nich, to zawody z Ruchem w Ł&dzi,
któr!l napewno jeszcze dziś nie jednemu
z kibiców LKS czy bywalców sportowych, łatwo jest sobie przypomnieć, bo
taWch mcc~y nie zapomina si~ nigdy!„
Przed nami widmo spadku. Gdzie mamy
potrzebne nam pnllkty, jak
wywalczyć
Ł
nie na własnym boisku, choć Ruch, .Jako
WARSZAWA. Delegnt·ami Pol- 4-icrotny mistrz rolsl1i był raworvtem.
ski.ego Zw. Piłlti Nożne.J n!l. jubi- Wynik pierwszej połowy tego spotlmnl:!.
~:O dla R11ch11. zeszliśmy do !;zatleuszowe uroczystośc.ł Łl{S-u z O- brzmi
ni. Nikt nic do nikogo nic mówił. W o:;:ó
kazji 40-lecia tego klubu będą: ptc le nie wiedzieliśmy, co mówić. czy ganić
zes gen. Boi1cz.'l-Uzdowski i wice- kogoś. C7y.„
Jednvm sfowem przegrywamy, gtlvż
prezes Kmfoiński.
F.uch jest lepszy. Zaczyna Flę druga po·
Iowa. Zaczynamy lepiej grać. Coś si~ poprawiło. coś się klei. Robimy gola. Publicznośt, t:l martwa, która prz:ve:lą:lała
się sulccesowi Ruchu. nao;lc o'.iyła. za"'ARSZAWA. - Wice-prezes l'<?lskie~o czyna r.as dopingować. Stnelaruy tlrnl(a
bramltl). To uas pollr:vwa! A i>onaclto
o'w•~drzvl.
P.ngtal
p.
Noinei
l'iłJd
zw.
,;0 w pilkarslcich •p<>flrnnrnch z~m~kliw nieustanny doping imbliczności unosi
za.wodowy<h wt' F;anrji brały u:lzt~l ba•:- nas, gramy iak z nut. Wyrównujemy!
t1zo silne ";rużyny. J111:osłrnvia w)·sbnvi~ Jeszc7-e 5 rnlnut (to końca. Str2ela1·u~~
la ~espół_. który był w~aś<iwie reprezen. zwyci<'ską bramkę. Co się po tym i.tlło,
karzem, jako

młody

przypuszćzałem,
skończę.„

Jako

że

chłopiec

l:arlerę

piłkarz!

PZPN deleguje prezesa
na iubileusz

KS

Jok było we Froncu

tac:i:,. nan ~twową, .1c1lvnu' bez ~.rzec]t s:r~~
t~zy Fartvznnta. Czrchoąłowac '.fł. wvst"~11 •
ła z sie1!·miu grn~za!"i Rolirm•nn• 3; ~' "·
J!ry re11rer.entowah J>•~l•arze C•ep!'~ 1 'Elerr

wystawili pełnił
..,.,; Rnmuni
C. F. R.
Bidzmy ob!e!<fywni i na ro~-e;inesle
nliwieclczeń u. nergtnla ""rla,lmy o<l sle
bie 7.e i <lroiyna Polski mało różniła
sle' od na.rodowej jedenastki...

trornos,

drnhnę

j

Grając lepiej, przegraliśmy 2~1. Strac!llś·
my miejsce w lldzc, ~padając do klasy A.

WOJNA I NIEPODLEGLOSC
Do czasu rozpoczęcia wojny nie qdaje
się nam wywalczyć powrotu do ligi.
WY.bucha wojna. Sze~ć długich lat nie
grałem. Oltres ten musiałem przetrwać
pozi gr:mlcaml mego miasta.
Nadszedł rok 1945. OdzyslmJemy niepodleglotć.

St,n:zy działacze klubu zajęci
A z zawadników?
s;:io!ec1.ną.

byli prac:i
Pozostało

nin;lelu. Ale i cl po oknpacji nie mieli
ju.i cnor;{;l i siły wraeać na holslrn.
1Yruzclc LKS zosta.ie reclrt:vwowany.
Z lrnn">plracy.inego klubu ,.Wicher" zaWN1u:r.·; r;remialnle przechodzą w szere.
r.I Kll!ll~t i ruszamy w Rtarych czerwonolila!;.•rh buwach. przystepu.lem:v do rozgrywcl:. Jestem sam z tych 11, lctórzy
1n9 r. tworzy!! dawną n LKS. I dlatego szczęśliwy, i"-k dziecko schodziłem z
l>o!i;)m w Ui7 r.. gdy zdobyliśmy awans
do Ili;!.
ZAUFANIE

Dzlil nic cliciall>ym, aby powtórz)·!a sil;'

hl&tllrla z prz<!d wojnv. Nie mam
już i\zH t~·la młoilzieftcz~·ch sił I energii.
aby j~.:rn czyun:v zawodnik. pomóc swvm
!;o•er?on1 w odnoszeniu zwydQstw na l>o.
Isku.
Zn.'\m jednak bardzo 1lohrze ollecn:i ie·
clt>ua.>tJ•~ LKS i rllatego dziś w anin jubileu,;i;u mogę >·mialo powietlzi<'ć:-rhłop
cy Cl rJe zaw\Dd~ Klubu l ł.odzi!
Sl>tUt\:·i

WACŁAW t>EGZA

ł·----------------

Gnrharnio--Cracov'o 3: 2 (0:2}

•
1\r:3
kowrn spotłmme pdl-:urs!ne o uustrzostwo ligi mi-0dzy ll_mżyn·n1:1i
NOWJ~ ZMARTWIENIB
Cracovii i Garb11rnj w'·•r·~zv~o się
Jeszcze µozoi-taly do zclobycia. 2 punkt:v. ;';lvyciJfstwem Garbarnl w stosunku
Na nastQpną niedziel~ jedziemy c>o

nie \VfP.r.t •••
Pl'.CliC'zność for1nalnie nas z.:i.la~. Z.na1•:,li'my bię w szatni sioc=ęśliwi i urado.
wa.ni.

warszawianki. Warszawianie do polowy

•

•- ·

K~AKoW. :-

3:2 (0:2).

R

~z~grau~

W

l'ltodzi~ż

walt:zU

o puchar naszej redakcji

''

II GliUN. DOROSŁYCH - 52 HAN-1cil1ski, Kuśnierz, Tomaszewski, Gosławski, Gabryjai1czyk, Kakiet.
DLOWE 2:1 (0:0)
Grę rozpoczyna II gimn. grając z
W dri.1gi.m, m".ljącym się o'dbyć
wiat.rem i zdobYWa prze·wagę w POlu. W 5 min. notujemy gorąey mo· spotkaniu PSTP otrzymało wallw:ment t>od bramką 52 Handl„ z;:owal· wer z powodu nic stawienia się
ski (Il gimn.) podaje Itosiakowl, ten Gimn. Spółdzielczego.
z pi~cin metrów strzela bramkarzowi w ręce. Obie drużyny mają szereg xvn GIMN. - I l\llEJSIHE 3:0
okazji do uzyskania bra.mki, lecz ·
(3:0)
żadnej z nich nie wykorzystują. połowie gry. pr-ze\va·
pierwszej
W
Wynik bezbramkowy utrzymuje się
gę ma I M:iejskie Gimn.,-którc m.vi·
do przerwy.
dacznia to bramkowa.
z
Dopiero w 15 min. po przerwie
Po przerwie gra staje się równo_
zamieszania podbramkowego II gim rzędną.
nazjum uzyskuje pierwszą bramkP,.
W 10 min. xvn Gimnazjum ma
strzeloną przez Przybysia.
okazję clo zdobycia bramki z rzutu
20 min. gry przynosi nam drugą
wolnego, lecz piłka strzelona prze·
bramkę. Strzelcem jest Przybyś.
Wysiłek obu
Na 8 min. przed końcem sędzia chodzi nad poprz::-cz!q.
dyktuje rzut karny za rękę obro1L drużyn w celu polepszenia wyniku
- nie daje żadnego rezultatu.
cy II gimn.
Bramki dla I Gimn. zdobyli: Wu!·
Gosławski marnuje okazję prze- 2 i jedna <:amobójcza.
czak
poprzeczką.
nad
strzeliwując
drużyn:
Sk.ady
W ostatnich minutach gry 52
I l\'l.iejSkie: Kołodziejczyk. Ka1·0zdobywa bramkę,
gimn. Handl.
lewski, DzJęgiclewski. Pawlowski,
strzeloną przez Gosławskiego.
II gimn. Doro· Przybył, Laskowski, Walczak. Kuś·
drużyn.
Składy
słych: Szymkowiak. Libelt. Przy- mierczak, Sobierajski, Piotrkowski,
bysz (Kowalski), Wiśniewski, Gucwa Garlicki
XVI! Gim.n.: Ciałkowski, NawrocRosiak, Kowalski, (Przybysz) Ziel!ń. ki, Bogdol, M.ikulsl;:i, Probierz, KU!ski, Kmicel, Piątkowski.
tcsik, Kowalski, Fijałkowski, Hipsz,
52 Handl.: Małecki, Kopczyński, Dworakowski, Czajkowski.
Fijołek, Jaśkiewicz, Kaletka, Płach·

*
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Skuteczne wyn·1k1· walki· z· korupc1· 'I~ a· szkodnictwem gospodarczym
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Is pEKu LAC JA powoLI wy GAs A

Dzieli w Lodzi
felefon: red .

Str. 1

KURIER POPULARNV

l„us;:ezeowsltlej <Główna GO), Raczyl'.lskie·

I

7.;vo (K~tna .54), !tytla !Kopernika 26),
• ~nera <P10trkowska sn.

Nawet dla observ;atora n~-e ule- wano 21.829 punktów sprzedaży, kontrolerów i do osób, składająga już dziś najmniejszej wątpliwo w tym 20.390 sklepów prywatnych, cych Komisji Specjalnej donic3ieści, że do stabilizacji cen na ryn- 79 państwowych i 1360 spółdziel- 11ia. Ludność zrozumiała, że Komiku przyczynia się w poważnej mie c.zych. Kontrolerzy odwiedzili głów sja wkracza wszędzfo tam, gdzie

rze intensywna d~ałalność J{omisji nie sklepy spożywcze {16.515) oraz
Specjalnej do walki z lichwą i sz.lto usługowe. Kontrole te dały w rezultacie 7.258 protokół6w karnych,
ost~~nl c.1. e.sząca s!~ pov;odzcnlem t%tt:k:i dnictwem gospodarczym.
znaczy to, że w 30 proc. przedsię~~~ Gmatdo•• z Kz."·c;Jem AdwontowJ.
maksymalne
'':'c wto?:c;;: dnia 25 l.J. m. na sce11ę WSPóLPRACA ZE SPOŁECZEŃ• biorstw naruszono
STWEM
Pl;lllStw. 'l.'eatru \'I. P. wr::ca wspaniałe
cennilrl, lub uprawiano spekulację.
Vt..:do~.•.-;.sko ~zel;;;p.i.:o,\·sklc ,.Otello'·.
.Akcja t{lpienia pasku na żyw. Nałoi-Ono grzywny na ogólną suPoczątek o Codz. H pun!:tua1l1!0.
uoM i artykuły przemy3łowe, Zlllie mę 82 milionów 179 tys. zł
rzająca do okiełznania rozwydrzoOzlś o godz. 19,15 po raz ost:!.tni rioNIE MA FAŁSZYWYCH
l§oinny występ Janiny Piaskowal:iej w uej zgrai spekulantów, sztucznie
ś"l';letnej nowo=snej sztuce Verneum•a stwarzających drożyznę, przeproWe wspomnianych wyzeJ ap. t. „Jut nfgdy n!e ~kian1!Qu.
w:idzo110 z dobrym na ogół wyni. kejach udział wzięło 8.5M ko1~trokiem dzięki współpracy społeczeń- lcrów społecznych, którzy wywią.
TEATR 1rn:m:n11 MUZ\"CZJIWJ
„LUTXL'1"
stw:i z Komisją Specjalną. Rok mi zali się ·na ogół dobrze ze swe""o
Piotrkowska !?43, tel. lOi-:!5
ja właśnie od uchwalenia. przez zadania. Wykryli oni masę wyhrt_
D:!iś i ('Ociziennic „ROSE - MARIE".
Sejm Ustawy, na mocy której po- czei1 i nsdużyć, pwodując ingeren!>0::~11t~:i: · o goclz. 19.15.
•
wołane .zostnły społeczne f:omisjc cję władz.
~
„
,.,.
't'C~Tn„
KAlIERALX~
kontroli
te na tereNależy zs.:::uaczyć, że zmien~ł się
00 1 .., „ot.~IE„ZA - Da.szynskleco 3ł u· ł 'd.zk"cen. Komisje
· 'dztwa całk·ow1· w os t atllllll
· czasie
• z tego wł asrue
• •
Dzlil t c:id:::'.cnnte 0 godz. l9.1S l'llr,:a ie o
un WOJewo
Nor:! Cowarda „SEANS".
' cie zdały egzamin. Im to w duż.ej powodu stosunek społeczeństwa do
.TEATR WOJSKA. POLSIUEGO
Dziś o, goclz. la nieodwoialnle po :3:z

TEATR

mierze

„O S A'•

przyp~ać należy zasługe

w

ustabilizowaniu cen na rynku.-12
Zacltodnia ł.'ł, tel. 140-0'
czerwca rb. zorganizowany zostaOSTATNIE DNI!
Dzl:i i cotii:ienn:e o godz. 19.3D „wro- nie obch6d, podczas
którego kontro
SEXNY BIEG".
!erom społecznym wręczone zostaTEA'I'lt „SY!lE~A" Trau~utta l
ną Krzyże Zasługi. W uroczystoDz;_A !l przed;;taw!en!a o :;:odz. 18.[;0 ściach udział wezmą przedstav.iciel 19.u~ komedH G. Dregely DOBRZE le OKZZ, parti~ politycznych oraz
SKROJONY FRAK·'.
'·
Milicji Obywatelskiej, U. B. i sądownie.twa, z. któ11·mi to organami
IKomi.sja Specjalna. ostatnio śdśie
współpracuje.
za 11 rffiesięcy współp
K
•
„ S
· I '· •
racy . 0 llllSJl P~CJa neJ z kontrolerami spo
ADIU.\ .... o1. t.101·8z~11<.· '"'1",'tn·' i.·
łec~ym1 _Pr.~epro~adzono · 1.099
„Plrogow" - ~odz. lG.~O. is.w,
akCJl, w C;.as1e K orych skontrolo-

•___.,l_

I'•••I.li:f. .„mJ
"

lt"a O

dZlclę
MUZA -

Jo.

~z J'n3
"

~14. 17

!!:

-

•

.

'

111 :Jl

,

'

,

"'

„Carrie kłamie" - 18.20, nledz. w.
POLON,''~ :;- t11. y1otr~o,~si:a 61: "
,.Po.s .. a - „odz. i7 •• 0, 19, 20.::-0, do.
datko\·:y sc:ins o godz . 1G w nlcdz,

V

Dziś o godzinie 9 w świetlicy ŁK
PPR, ul. Sienkiewicza 49a odbędzie
się wykhd tow. prof. Ehrlicha, pt.
,,Istota fas1yzmu''. Obecność obo~

~'''''''''~''''''''''~~''''''''''''''''''
''''1'I
PA„~STWOWE

I2

I

ul. KWn•kłe{IO 123:

„Płomi~(J

em trUdfteJ•· zanadkl"
li

zabri.ln"1e eme ··t.

I

I~

CZPS, Dyr. Przem. Konr~~cyjne.:o. Flr.
tnie Bauer.

Nr 7 w LODZI

Zgłoaze1tia l'rzyjmuje kier. ref. Socjalnego Dyr.

PrzEm1.

Er.weł-

I
Ifil ••
I Przed egzaminem
I2 do Szkoły Pracy Społecznei
wiązkowa.

Postanowiono zw-.:iłać odpnwę w skal!
nianego - Lódź, ul. Tylna 11.
(7339)
Dzielnic Górna-Lewa PPR i Fabryczna
PPS, przewodniczących, Ec;:retarzy i pelnomocniltów w dniu 25. G. 43 l'. o godzlnle 10.so w lokali\ Dticlnicy Fabrycznej ,,...._..._..._..._...._..._...._..._..._..._..._..._..._..._........_..._........_..._....,...__..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._.._..._..._.,....._,.,....._,.,....._,
PPS przy u!!cy V:!gury 4/6.
li!
li!

Znrząd Grodzki TUR organizuje
4-tygodniowy kurs, cP.lem przygotowania kandydatów do egzaminu
wstępnego
do Szkoły Pracy Społecznej. Początek kursu 1 czerwcu o
godzinie 17 Zgłoszenia i bliższe it1.
formacje w Ośrodku Szkoleniowym
TUR przy ul. Skorupki 6.'8 w godzi.nach od 10-11 1 od 15-17.

&1!it\,.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-'''''J
~

I

ogrollz!e).
WYBORY. DO NOl.:VY.CJI \l'LADZ
!:I
nowego_ Orlea.:iu" - godz.
PAltTYJN\."CH
I'!
!7, 19, 21 . n ! ed,, !.'.
w pon!cdzialek. dnia 2ł bm. o godZ. 19 ~
WISt.A - ul. l>•siy ns1;1e11,o t:
odbęcl:r.le się walne zebranie członków i:i
,.Casnblanca•• - &odz. 17, 19, 21, ao. PPS dlzie'nicy \Vidzew" w związku z
datkowy seans i;;, niedz. 18.
wylloram1' do nowych wlńdz partyjnych. ~
'WŁOKNIARZ - •>l. Zaw~dzka 16:
~
.,Plom!eń n:iwc;o Orlear.u'• - t?. lll.
I~
~o~f.;~~cc:z'., 15~1 Nap:M1<owsk1ego 18:
GrodZkl Komitet PPS w ~duński~J l
„Stalowe Serca" - 16.30, 18.30, 20.80.
.Woll zwołuje na ponl~dzla.le.c, dnia 2~ ~
niedz 11.~a
bm. o godz. 17 zebramc rr• ..,dzypartyJ ...:
P.ACHIĘTA _ ~ 1 . Zg:ersl·:a ~a:
;1e PPS i PPfl w Karsznlcacb.
„Oflag XXVn'• - godz. 16.30, 18.30,
Z ramlenia WKPPS przemawiać bę. ~
2c.;;o, n!edz, lł.30.
dzie tow. prof. Julian żut~'""•k!.
~

T.\TRY

rOZWt'ązaftl•

ulr. Gómcj-Lev:ej PPR i Fab ,·:rc~nej PPS. stracą swą wazność.
wyjaśni.
Tematem obrad była. spra\\'"a oddolnego z~ci eśnicn:a współpracy między członkanu PPR l PPS, współzawodnictwa w
zb!ó1·cc na budowę Domu Zjednoczon&J
Pnrtll oraz wytypowania naJlepszvch to.
ZAKŁADY PRZŁ'1Il.'SLU BA\VE_LXIA..1.'iEGO
warzyszy na mii;dzypai:tyjnc l:ursy szkO•
leniowe ,któ;·c odi>;,-wać sii; będą na za.POSZUKl .JĄ :
kładach pracl'·
W dotychcz:isowcj akc ' i zbiórkl na. bu- ~
1.
KIEltOWNICZKI
Zł..OBKA,
dowę wspólnego Domu W,.różniły się Ko"
2. PIEL~G:sIARKI ŻŁOBKA.
la PPR i PPS przy P. z. Dziew. Nr s,

„Z!clona Do,ina • - god~ 16, 18.SO, 21,
nled::-. 13.::0.
llOBOTl\lK - ul. Kffinsl:icgo t73:
„Moje un!wersytety'• - 17, 19, 21,
ntcdz. 15.
!tOlf., - ul. Rtgowtka 84:
"!'!alf Detc}:tyw\'' - gcdz. 17, 19. 21,
n;edz. 1;;.
ltEROrm - u ! nzgowska !!:
.,zonobis '' - godz. 16.:!-0 13.30, zo.so,
niedz. 11.~o.

<w

'ł

Marksistowski

14.3-0.
l'RZEll\VJOSNJ~.. -. Zeromskle;o 141?6:

.,czarodzl3J;;k'.c ziarno" - JG.15, 18.lS,
~0.15, nleclz. U.13.
łWl'l' - Bałucki rtynek 5:
.,!'>aucz~·ciellrn wiej ska" - goclz. 18,
is, 20.~o. nicdz. 13.SG.
TF,CZA - ul. PJo!rkowska 103:
.. CaG<ibl ~ nca"-godz. 16.30 1a.3o, 20.30,
dodał. 14.SO. n:edz 12.so."

przed

s~d

J

n!o-

HurJ„ Pari:.inlcka1 :

Sl.'YLOW'!i -

11

P~STWO\VE ZJEDNOCZONE

ZAKŁADY PUZE}l"SLU
JEDWABNIOZO-GALAL°"TERY~'
... GO
...
u.,..,,

i

ŁODż • POl..UDJ\"IE - ul. PIOTRKOWSllA N'r 106
zatrudni" od zaraz:
1 KSIĘGOWEGO,

...

1 TECHNIKA BUDO\VLA."VEGO,

1 l\lAGAZTh"IEilA do artykułów
2 ELEKTROMON'.l'ERóW

30 TKA.OZY.

~

~

r.

Jt
~

i:i

!,i

toohołcacych,

BUDUJEMY

I'!

~
~

wspólny dom

~

.

11
Oferty W!'aZ z życio:·ysem. przyjmuje Wydział .
I~
Persona:lny.
(PAP 3410)
..........„ . . . . . . . . . . . . . ___
. ...__. . ._,______..__. . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . ......

Koło

PPS i PPR przy PZl'B Sr 18 zł G. 726.
p;s.s. z dobrowolnyclt składek praco-u·ntków wpłaca zł 51.386•

wplaca

~
jj

N I ft: O · ff Dl'
I

75 procent i wykazuje dalszą tendencję do kurczenia s~ę. Doprowa·
dza to systematycznie do uno~o„
wania sytuacji na rynku handlowym. Pomimo to jedn!ik Komisja
Specjalna musi daleJ zac.hować
czujność, gdyż doświadczeme uczy, że jeśli się na pewien czas .o•
slabia kontrolę, ceny od razu sk~czą w górę, gdyż spekulant me
przepuszcza żadnej okazji, nie zaprzepasze.za żadnej sprzyjającej
dla siebie koniunktury.
Jak pisaliśmy, J{om.isja Specjalna przechodzi obecnfo do nowego
systemu pracy i kierować będzie
sprawy szkodników gospodarczych
głównie do sądów cywilnych. To
~~· . . s.ę
' na nowe met odY
przes,,,,;w1cme
działania skłania Komisję do stwo
rzenia referatów prokuratorskich
i do przeszkalania inspektorów
kontroli cen w 22 komisjach powiatowych na oficerów śledczych.
Wywiążą się oni z pewnością i na...
dal dobrze ze swego zadania.
Szereg .zdecydowanych dalszych
akcji Komisji Specjalnej we.spół
z czynn~iem społecznym doprowa
dzi w nowym etapie pracy do calkowitego oczyszczenia życia od
wszelkiego szkodnictwa gospodarczego (At)
·
·

0

Program aktualności kraj. 1 zagr;;;n.
Hr 1~·· - godz. 11, 12, 13 16 ·li i•
Q

Truc1zna
• zam1ast marmeIady

'·
I

n1edzlele H.30.
=o.so,
uJ. Narutowicza W!
,;"Stalowe• se -„ca„ - 11 • 19• "l
dziele
w •
n1e·
15
8AJR~ • · ul. Frsnotszks1\sk~ 31:
;;~j.;6~ 4 i,udzl" .-; ~~.EO, ~s.:io. _:o.:;o,
... ;; • ··~· I?cdwte,.. mccw P okka -

rn, 20. 21.
RELB-:- u.1. Lcgionó_,,v,

robki świata pracy. Stąd bierze się
teraz zjaw:sko, że do Komisji Spe
cjalnej wpływa cdraz więcej doniesień, że ani jedno z nich nie jest
fałszywe. Przestano już spoglądać
na człowieka donoszacego o speku
lacji jak na denuncjatora ~ to jest,
zdaniem Komisji Specjalnej, dobry
objaw.
OOZYSZCZANIE
ATMOSFERY
Praktyka Komisji Specjalnej z
kontrolerami społecznymi wykazał a, ze
• wspo'łpraca ta Jest
·
zd rowa i potrzeba, że wpłyiva ona

na zmnieJszenie się przestępczości

wśród kupców i zmniejs:Zenie ka..
ralności. Liczba proto~ółów karnych w ostatnich czasie spadła. o

.
Do prokuratury łódzkiej wpłynęła ca pewnej wsi spcd Łęczycy. Staniprzed kilku dniami sprawa o wyjaś. slawa Michalaka.
i1ie11ie przyczyny śmierci mieszk:iń- Dcch?dze~ie i sekcja zwłok wyka.
zały. .ze :Michalak zmar~ ni;t skutek
św1·ez"e mr'aso no kortk1'
z~true1a śr~dki<:11l .do .tępienia s~zu"C
row. W mieszkaniu Jeg<? z..'1alez1ono
w dniach 24, 23 t :is maia rb. w sklepach otwartą puszkę z tą trucizną. Przew:ąc:zonych do miejskiej sieci i·ozdzielczej słuchana przez prokuratora żona
wydawane h~o śv1ieże nilc:•o (rąban- zmarłego wyjaśnia, że ~ozostawiła - - - - - - - - - - - - - - ~"łj„ ~;. ~~~t~as~~~~j~~; 0~~ecl:;k~iesląca puszkc: na stole w kuchm przez zaKat, I
pomnienie i nie przypi.1szczała, że
~ a
f \! 0W
na odcinek nr 21 - po lt-0 kg rąbanki tak tra!rlczne moga być skutki tego
··
\V ce · -• " z po j"
ś
"
·
'"
·
dz'
I
d
10
Kar"~::.
a
re „
lady wskazują na to, że mąż poi -v me ie ę o go z.
rano w 1o.
na odcinek nr 21 - po 0.10 kg rąbanki powrocie z pracy biorąc truciznę za kal u Swiet.licy Fabry<i:!znej przy ul.
w cenie zł 4 za porcje
marmeladę ~os~arował nią chleb, Piotrkowskiej 29S odbędzie się walKat. m
·
który następme ZJadł. Po. paru gow dniu 24 maja r. b. o godz. 17 punk- wncaen~c~1"~ ~ ;,r-;ęoo 0,70 lt: r1banl:l dzihach nastąpiła śmierć w strasz- ne zgr?madzenie . Okręgowego ~w.
ti;alln!,e '.v lo'!alu Dz!eln!c:v „śródmleśc!c- Kat. IłlD~. IRD':', IRDl!!
nych męczarniach.
Emerytow w Łodz:.
L~v:a ul. 1\amtov:icza 2S odbędzie si11
na odc·-~·, -- "l
po o ~o '·" r~b· • •
odpr_a""~'. przewodniczących. sekretarzy, w cenie ~t4 ;;; por°"tję • ·' ..,. "' ~niLJ.
z drugiej jednak strony spraw. Zai:ząd Okręgu prosi członkow
tak
l?k!!om.;:ow oraz ~!~tywistó·,v Dzielnicy.
Kat. ,,c"
dzono, że smak trucizny odbiega od i~1·e3·sc"\'"'Ch
J·a'k zam1'ej'-'C„·'""Ch
.Na
Or"'an"~.u
.„
~ vn„
o
c:;jnc.porz::dku obrad: spra\\":
•
"' ~
na odcinek :n po 0,35 kg. rąbankl w ce' s~ę
· punktualne przybycie.
nle !l zl. za porcję.
sma ~ marme l a d Y .1· t ru.d no b Y•O
Obecność ohowlązkowa pod rygorem
Jednocześnie zszn:iczyć nal:;.±y iż za omy te. Nasuw.i się więc pytame
org:mtzacyjnym.
wi:gl~du na okres letni i z•.-iązanc· z nim czy Michalak popełnił samobójstwo,
trudno~! utrzyn1a11ia mięsn w stanie otruł się nieświadomie, czy też było
Z RO:l-IITETU \VS;,,:)~DZLo\.LANIA
świeżym-termin pobleranls 1nlęsa PTZC?· t
d
t
Vl
'bl° ·
h
W dniu :ll. 5, ~ roh."U odby!o ~ie po· d!użony nie będzie, a odcinki niezrenli- 0 . mor ers :wo.
naJ izszyc
siedzenie. Komitetu Wspóldz iakn!a Dziel- zowano w w7:<ej wymienionym terminie dniach rozprawa sądowa zagadkę
kurs dla nauczycieli

8A&o:rnt -

GD~K-l~~·o_:o~\~cb~·szyńsk!ego

popełnia się przestępstwo godzące
w interesy pracującego, gdzie dla
nieuza.sadn~onego i spekulatywnego
celu podbijało się sztucznie ceny,
aby w ten spsób obniżyć realne za

ł'l

I N Ol O fi 11

,

Czy mołe ml pan pożyczyć

p(}wieść

kryminalną?

•

t•

Panie dozorco,
do nas

ktoś cl1cl.ał się

meldaję,
włamać.

ie

- Taki młody i już w wlęzleniu·
Co by powiedział twój ojciec, gdyby o tym wiedział?
l\toże

obok.

go pan

za_pytać,

siedzi

-

Mam

złego
ności?

nic

nadzieję. że

nie

stało się

podczas mojej nieobec-

Str.

s

KURIER POPULARNY

Nr 141 (925)

.,.,...........................................................................................-..................,_............., .........................................................- ....,
ZA!.'HODNIA 4ll
1' 'ł'EATit „o s A"
'l'clcfon UO-OO ~
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PRZETARG

NIEDZIELA, 2l 1\IAJA

gł

na

as z

PRZET.'lRG .NIEOGUA..;."'IJCZONY

ti

l!..15 r::-o\vc nnr;ra=.ia

SPRZED.Aż

ca 44..000 sztuk OBl.J"t\'IA,
pochodzl!Cl'go :t. dostaw UNRRA.

Oferty w bczfinnowych. przepisowo zalakowanych kopert·ach
:: napisem „Oferta na obuwie z demobilu" należy skłfl,dać do dnia
8 czerwca 1948 r„ godzina 10.
Otwarcie
tlzinie 12.
Ceny

l~opert

oferować

i rozpatrzenie of'art nasl;ipi

tegoż

radiosłuchaczami,

I

II

dl~

I~oblct,

13.40

17.{)55 , „Podw!.eczorek

przy

11

-

ż~·c::eźl.

Kcncc:rt

tł

PRZEMYSŁU

WELNIANEGO Nr 3
ul. TYLNA 6
na.tychm!ast:

30 TKACZY na krosna kortowe i angielskie,
1 KRE$LARZA,
1 KSIĘGOWEGO BILA...~SISTĘ na stanowisko Kierownika Księ
gowości Finansowej,
l wyl.-wali.flkowanego KSIĘGOWEGO na. stanowisko Kierow~fm
Księgow~ści Materiałowej,
KSIĘGOWYCH materlałowych,
samodzielnego KSIĘGOWEGO fłnansowego.

i samodzielDych

:

•

i

Personalny.

•••D•• ••••li• 111111. •

''

DYREKCJA

_

•
••

Telefon 123-02.

•

cboro11y a
:

or rneo.

BORNSTEIN

sn:NliO KSAWER:i

sta chorób sltórnych,
rycznych przy,imuje,

Jęcberza,

łof'f'!fa11· •

Kilińskiego

wene· :

132, w

!
•
•
•

•·
a
:
•
.•

•

13-14 l 16-la. Tel. 205·55. 232 '••••••••••••••••IZ••••••••mmm&llll••••m••••••••••ł
-~~ofiazowanie pracy t''''''-'-~'-''''''''''''~~"-''-''''~''''''''''''l
Fab~yka
Wiiama I
F a r fJ • a r l i • a
I
Arrr..i1 CzerwoneJ 89 prZYJm1e clo pra- 2

godz.

WIDZE'."1'.SKA
ul.

T E X T y L. ••

Maszy:i

2
2

cy: tolrnrzy, fermierzy ręc::nych i maszynowych robotJiików odlewni oraz
l'Obotników do pheszlcolenia fachowego w ~ AA
Wydziale Mechanicznym i Odlewni. -508 ~ 7 7

I~

OSTROWŁOSY Terier, b. rasowy, dwumiesiP,czny szczeniak. •lo 1mrze1anin ty!ko w dobN ręce. Tel. 177~5$.
--óS2

7 7

PRZYJMUJE do FARBOWANIA
DZIANINĘ JEDWABNĄ i BAWEŁ~"'IA..~A WORKOWA
i PLASKĄ oraz l<'IRANKI do WYKO~CZENIA~.

2
I2~

Ł

' d • K·1• ' k"
234
0 Zr. - 1 lllS 1egO

~

~

~

IIr.i

2~
~

~

~

2

•••Ili •li• 2
TELEFON 184-81.
2
: 2
·
(7338) I
HA ND LO WA : &..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~'''''''''''''''''''''~
D.

m

Heda~'Uje Zespół.

:

ltED. NACZ. -

B

•

i

SEfil\..

łO~U.

-

.
1>rzJjmuje oil godziny 12·tej do I:Mej.

od godziny lO·tej do lł·teJ.

WVVAWCA: Spótd.zlclnfa \Vyllawn!czn u\VlEDZA".
NASZFl l'ELEll"ON\':

:

:

J,

z

No tak. Proszek na pchły przy
niosłeś, suchary dla psa też, ale o
tytoniu dla pa.na nie pomyślałeś. '

DZH o godz. 19,15.

PRZE..~SLU JEDWABNICZO-GALANTERYJNEGO
ŁOD~, ul.TRAUGUTTA N~4

:

•••
•
:

CentraJ11 ~otefonlci.na 1<eaa.J[cJ1

1

A.a.tntnlalracJ\ 1:06·\ll, "M7-:łł

1lectakto1 .... aczeln)'

l3lHt

l.astepea RM. Nacz.

uyr. Uelcgatur::r „WJeeu•

112.Sł

.:olj.11

Wydzllłł Czruiop:Sm

:lekrctara Reiltl.kcjl
Dyr. Admlnlstracyjn1

:lb?·lll

1'4-111
l36-91

Dzla.J 0:;1oszeti
€kspedycja
RM:rizlelnl~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••a•••••••••••••••m••••••••••

-

Dasy,yńsklcgo llł

KURS PRZYGOTOWAWCZY
do egzaminu kon.kursowe!;'o n:i. wszystkie \Vydziały Politechniki
Łódzkiej.
Zap.lsy od 15 lipca 1943 r.
Wsvalklch informa-cjf udziela Koło Mechaników S. P. L. codziennj·z
w godz. 13-14, ul. Gdańska Nr 155.

-

MIKOLAJ

SPRZED.Aż ODBYWAO SIĘ BĘDZIE CODZIE N N IE
OD GODZINY 4 RANO DO GODZL"!IOY 12 W POLUD:NJE.
•
(Pr. 226!

•
:

ul.

KOLO MECHANIKOW Studentów Politacltn.':.kl ~j
organizuje w dniach od 1 sierpnia 'do 5 wrzrenia HJ48 r.

:obiece, ul. Traugutta 9, lli p,

Ni~podleeloltti
_(PLAC LEO~TARDA) WE WŁASNEJ HAL

:

żOŁNIERZA,

•

Dr. ZOFIA KOŁSUT - choroby kobiece 11
akuszeria, wznowlla przyjęcia, godz. 3-5 8
pp. Plotrlmwsk::i 10-s, tel. 212-22.
42 •

Warzywnicze - Owocarską

Placu

I

...................."

:•••••a•Bm••••····~··········•••••B••···········

PRZY

5

........"llo..~........_,,...............................,

5 łJll'AGA MATIJRZJ/ŚCI !.

Lekarze

11•1111•m••• 1111111&11lilla:;:li!li1!11 • • •

:

DOlUU

~
'-

farsa NOEL COWARDA

Sp. z o. o.

ZAWIADA>"\!IA
SWYCH ODBIORCóW i ZAINTERESOWANYOH, zE W DNIU ~!5 !\LUA 1018 r.
OTWIERA

Hurtowni.ę

KAl\'ł.ERA.LNY

~

Telefon 272- 70.
........,

Kas'a czynna od 12.

K upno i· sprze d az•

: PA NST WOWA CENTRALA
•
:
•

Kasa otwarta caiy dzleii.

DZI8 o godz•. 19,15.

ESBEKA"

I

•

•••••••••••••• a ....... •

~

i

ELEKTRVCZNYC H

on

Wydział

~
"

w opracowaniu i z pioselik"Umi Jerzego Jurandot.a,
~ goilcinnym wystr1>em Mmy HOP.ECKIEJ i Knzimicm:a
SZUBER'l'A, omz c!'.!cgo zcapolu ,,SYłtr:NY"

POSZUKUJE:
1. TECHNIKA-1\IECilANIKA z ctługotetruą, pralttyką
do Wydziału Zaopatrzenia,
~'-'-'-'-'-''-'-''-'-'-'''''-'~
2. l\IASZYNISTliI wykwaliflkowanaj.
~''-''-''-''''-'-""-'-'"-"'-'~
Oferty wraz z życiorysem i zaśWiaitlczeniem pracy prosimy skła&lc
ZENlA D ROB~ E I::-:~"~·~W~y~d~z~ial~e~P„e„rs„o„n„aln....._y1_n_D,.;ya.r-ek_c„ji_•_V'_g_o_dz_. ..;;1;.;.-0-....;1;.;2._ _ _<:.;7.;;;,34;;0;.;.)_

ul. Gen. Sikorslti'~go Ni· 21.
Telefon 106-0-!.
Marii Panny Nr 67.
KATOWICE, ul. Korfantego Nr 21.
KRAKóW ul. Rynek Główny 17.
BIELSKO,' ul.
Barlickiego Nr 16.

przyjmuje

,,DOBRZE SKROJONY FRAK"

Piotrkowska 255 tel. 134-56

ŁOD2, ul. Gdańska: Nr. 81. CZ~STOCHOWA, ul, Najśw.

Zgłoszenia

i

.................

MASZYN I APARATÓW

wARSZAWA,

1

~

~

'TEATR

udzielają Oddzjały:

ZATRUDNIĄ

" l~OGRA1UE

~..............., ......"'~........................."Q,""""'O........"'~'"Q.............,

Warszawa - Łódt - Częstochowa Katowice (Okręg $1ąski) - Kraków oaeos
Wszelkich informacjl

P.AIQ"STWOWE ZA.KI.ADY
im. 9 MAJA w ŁODZI,

~

~

"~~z~~~~:~! z~!~~''

i •

WARSZTATY REPERACYJNE

l\~..DZYNARODOWI EKSPEDYTORZY O. HARTWIG
SA.
uruchamia.ją z dniem 25 maja b. r.
REGULARNĄ KOMUNIKAOJĘ SAMOCHODOWĄ

(Pr. 222)

W

.....

20.50 ,,Jubilc~s~ ł.1KS-u • :n.oo ,.z życia
z,vf4zku Radzieckicgo't, 21.3a ,,Na mu„
zyc?-'1cj fali". 22.00 Muzyka taneczna,
2~.{5
Wladom. sportowe. :Jl.OO Ostatnie
Vliadomo~ci, 23.2j n·Iuzyka t:incczna, 21.60

nalezy za 1 l>g obuwia.

dla przewozu drobnicy na trasie:

11.30 Rozn\o\"va

!

19.30

ma

HELEXl:' GROSS(i\H;Y I ADOLFA D'f:IISZ1:

mikrofonie'', 1&.20 Pleśnie polskie, 18.35
Koncert Muzyki Ludowej, 19.00 Wieczór ~
nutorski Adama Ważykn, 20.00 Dziennik,

dni:::. o go.

Do oferty należy załączyć dowód wpłacenla wa.dium w ltwocie
50.000,-. Wpłaty dokonać w kasie Centrali Zbytu Przemysłu
Skórzanego, Lódź, ul. Czackiego 16, względnie w Narodowym Banku Polskim Oddział w Lodzi. Nr lconta 1163.
Ofurta opi·evro.ć może równleż na część obuwia.
Centrala Zbytu Przemysłu Skórzanego zastrzega sobie prawo:
1. Swobodnego wyboru oferenta bez względu na: cenę.
2. Częściowego korzystania z oferty.
3. UJłfeważ.nienla przetargu bez podania przyczyn i ponoszenia
z t'ego tytułu jakichkolwiek odszkodowati.,
(Pr. 221)

płyt,

O'llCAT:\'lE

12.04 Poranek symfo- ~
Pr::edsrir~c<.isz w k&o!e le:itr..: ocl gotlziny 10-1~ i od 16.
~
nlcmy 13.20 Fcllc.:!on,
„Niedziela na ~
~
:......."'Ct.~"'lh."'lt.."'-...........,..,~,"6"q\.."'[a,.~
"tQ........., . . , , , ,...~'"'',.,.,"'la-.'D"G..~........,,..,...'-,..............:
WGi", H.25 Zag:idl;a radiowa, 14.40 Słu t'~~"'-""'" ' "'&h.""'l!b."t&:(Q..'-' ,._......, .........,.....~'-''&.......~...., .....,~~...............,,..,,,.,._....,..,,
chowlslco, lS.25 Recital :fortepianowy M. ~ TEATC 11SYRENA11
'fr·augutta 1 ~
Wlłkomlr~l•lej, 15.15 Odczyt nomana
DZiś 2 przetfatanicliin. o gcclz. 10,30 i 19,30 lrnmedi.i G, D1'f.<gcly I>. t . 'Werfla, 15.55 Koncert muzyk! polskiej_ ~
16.iO Audyc;a dla dziec!, 17.00 Audycja

z

Obuwie oglądać można w ke.:tdy dzieti powi;:mclni w fabryce
„OTA" w Otmęcie, pow. Strzelce (OJ.1-olsldc), do C:nio. 17 cz>crwca
1948 roku, w godzinach od 9-14.

'

GOSCIN:SYCll W'HiTJ~POW

7.o;; •. Zegarynka muzyczna", &.OO Dzien- ~
~
nik, 8.00 l\!uzyka, 9.G~ Nabożeństwo, 10.00
„Prze)rrój Warsz:iv;ry'• - audycja regio.
nalna, 11.0:; ,Na. widowni tygodnia",

CEN'.rlllALA ZBYTU PRZEMYSLU SIWRZil"EGO
LOD2', ul. CZACKIEGO ~ 'r 16
'
o

~ 19.30
i

ZWlflłZJ\1

-------------- Przyjmij najdrożs.z2. ten kwi?..tck na dowód mojej wielkiej miło
ści...

Du!lb z:unoruowa.nego wraca. za·wsze na to miejsce, gdz!e pogrzebane jest

Wiosna w ZOO.

j~go clało.

~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~--~~~~~~~~-~~·~~~~~~~~~~~~~~~~

-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

m..ctalr.njs - '.1>11,. " 1"'' 1' „ .. „1u1 -.!! Admlnl!łtrnl'j" -· f,fldt.. l'lMd:,„,.„i.„ 16 R"dak~jH n""l''"J:P ; ,·,~, artylr 1 1 1~ 1.awbv:1one 1 ~~krr"~'·w fl'P twr .• ca !IO. Wa.run.In prenmn~l'tlty: mte.
!ięczn1e z dostawił do dornu - zł. 150. z dostawą prz-az pocztę - zł. 120 "- oclblc:em w ,\dm:n:stracjj - z!. rno, prenumerata zbiorowa _
{od '.!O c~.) zł. 60.
Oruk&rnla ~r ł, SpOłlllleml \Vyelawruc.zeJ „C:i:yLel.WJI.", r..Od.Z, \U. Zwt:kJ :r..
D - 02612I

I

