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przyjaźni, · współprac

W rama.eh umowy handlowej z
otrzyma.my 2 tysiące
samochodów osobowych marki Skowspółpracy i pomocy wzajemnej da. W ubiegłym tygodniu nadszedł
między Ludową Republiką Bułgarii do Warszawy pierwszy wielki tran.
i Rzeczpospolitą Polską przyjęte _sp:..o_r_t_.- - - - - - - - - - będzie z zadowoleniem nie tylko
przez naród bułgarski i naród po1.•
.
.
.
Y
~VARSZ.AWA (PA.l'). W ~~ ~9 maja, 1948 r.? zost~l w ~ar- ska .1 Buł~ar1a wniosły dziś ~now:i ski, ale i przez wszystkie narody
Biuro Sejmu UstawodawczeliO
-'zaw1e podpJ.sany układ ~ przyJazn1 , wspołpracy i ~zaJemneJ .PO- swoJą cegiełkę - przez. ~~pisan:e demok9atyczne, przez wszystkich
trwałel?o układu o p~zyJ~, wspoł ludzi postępu w świecie. z zadowo R P. zawiadamia, ze posiedzenie
mocy 1niędzy Rzeczpospolitą Polak ą a Ludo\vą Republiką Bułgaru.
Za· ·· S
· · K
leniem powitają ten fakt miliony •
pracy 1 pomocy wzaJemneJ.
.
.
omis11 . pra.w
owtó- posel.skie1
Następnie Z9.brał głos premi'er ludzi którzy nie che ab
Po podpisani.u. tekstu układu, za- przed ludowymi masami i przed
we
br~l głos premier Cyrankiewicz, v.·szystkimi miłującymi pokój na- Dymitrow, który w przemówieniu rzył~ się wojna któizy ~ep chcą grarocznych odbędzie S!ę
. • . oopuścić do po~ownych zniszczeń. czwa~t?k, dnia ·~ czerwca br~ o
swoim P?Wi~dział:
.
. .
rodam~.
ktory powiedział m. in.:
„Podpisame układu o przyJazru, Ludzie ci powitają zawarty układ go?zmze ro w salz Domu ,Po_.,el. Dla całego poiskiego narodu pod Do tego w1elk1ego dzieła - Pol
sojuszniczy między nową Polską a skzego przy_ ul. I. Daszynsktego
PlSanie układu o przyjaźni w.spółnową Bułgarią z radością i z wiel- rrr. 4·
pracy i pomocy wzajemnej z Ludo Jiiin. Marshall
kim zadowoleniem.
wą Republiką Bułgar;i oznacza ra
niniejszy oparty na zasaUkład
1• dach
•1
1• ę
dosny fakt zacieśnienia. przyjaźni i
Organizacji Narodów ~jedno
wspólpracy z narodem, który w
czonych, który będzie wykonyWaswojej walce o wolność przechou konferencji londyńskiej
ny.w duc~u ~tatutu tej orga.n.i.i.acji
d~~ Vf ~i.ngu swojej historii bardzo
LONDYN (PAP). - Różnice
św:&atoweJ, me przedstawia - rzecz
~
Clężlne i bardzo trudne ókresw.
NOWY JORK (PAP). Sekretarz I towanych rzekomo wzglądrunl pro- łasna•.- gro.źby dla ~dneg? kr~- dzielące Francję i państwa anglo.
Okres, który przefywamy ~beeJU. Nic zawiera on zadnycn taJ- saskie_ IV sprawie przyszłego u·
~
stanu Marshall wygłosił w Portland pugandowymi.
. te' . t
. t k
nic
N" ·
:- ~es. o re~~~ zaWZlę J t r.i (stan Oregon) przemówienie, po- Opierając się na tej podstawie, nych i agre.s•m"' eh klauzul.' Uiemiec, za·
. . stroju politycznego
święcone polityce wewnętrznej 1 za. Marshall zapowiedział konSekwent- kład ten posłu.; "z·y„yd~; lu
dneJ walki o POKOJ.
na 111coniere11
statm·o
·
al
· przez USA d o- '"olidarnoś .
· • ' · ne k on t ynuowame
· oo zakończe gran ! czneJ· USA , a w szczegomosc1
. rysow" y szę o
.
. ...... e k' umocmcma
"nalk a. ta toczy s:.ę
1
8
stosunkom amerykańsko - rm;bec- tychczasowej linii politycznej, twicr "'. św" t ci owians leJ, umocme cji sześciu mocarstw w Londynie
nia ~ ojny z Hitleręm
. · . od d .r.-h d •
.
i.a owe.go obozu demokr:itykim w związku z •;iedawną wy- dząc, że jego zdaniem, przyczyni si~ ma
· .
.
ni
WU\.?llego. Będzi'e •· użyć dziełu poko- tak silroe, ze JUZ
T?c~· .~ię ~vnika 0 takie ~ady mianą not między obu pai1stwami. cna do utrwalenia pokoju.
-społżycm między narodnm:t, nby Mnr~hall usiłował przede wszyst- Jednocześnie Marshall usiłował o_ JU, demokracji i współprn.cy mię- nie było żadnych posiedzeń kon·
wielki ferencji. - ·
pokój .i bezpieczeńshvo na.rodów kim usprav.iedliwić negatywne sta- slabić obawy. nurtujące paiistwa dzynarodowej. I to jest ieao
Dotychczas niewiadoma czy
„ 0
rosło, a nie malało - aby perspe. nowlsko rządu USA wobec propo. Europy zachi;ldniej w związku z po- i pl"a"1}ziwy cel
obrady zostliną na razie
dalsz
•
N' •
ktywą był pokój, a nie wojnu, aby zycj~ radzieckich, z uwagi na to, Utyką amc~y~ań~ką. ?muszon:i-: ~ył
1
od1'6ózone 2 tym, Z:e decydująca
·u
l
że, Jak ,przyzn<lł, o;o(>cń fil sic; ono z ~n przyz~ac. ze niektore po„uru„c.1<1 ·„.,,
wzrastały CZYnnik.i :pokoi
.
.
•
.
.
n . , · ,....v.ne trch. • Iz15Y'Rer:. w :l
•
l' w
~
~-·
.P•."""':"llS i:'~· a, ł'!1ai!l a: . la, znacze l1arodzie amerykańskim, którego prezentantów w sprawie ustaw o pozdrawiam bratni Narod Po!s1n, kwestie - jak to silnie sugeruje
1 mozliwosc.; podżegaczy wo- znakomita większość pragnie poko- obniżce ceł, rzeczywiście dają pod- Prezydenta Rzeczypospolit~ i rząd Francja
przedyskutowaliby
· sposobności sami
'bfższe
~
jowego załatwienia spornych w.gad- stawy do takich obaw. Postępowa- Polski Ludowej z okazji zawarcia
Jennych.
1
.
1
Jest to wielkie zadanie, stojące nień między Stanami Zjednoczony_ niem naszYI'.1 .- pow.ied.zial Mar- tego układu, tak doniosłego dla 0 _ pr':Y. naJ .
mi a ZSRR. Argumenty jednak przdy shalld- di;amunhy n~ekt·iedy ?urnę bydwu narodów, dla pokoju i 1:>c7.- m1nzsttr.ow1be sp.radwl ~~gr.aruczkny:~,
~-- - - - ----czy . ez o ec~z e e5ac1 na . ·crn·e
t~cz~ne przez .Marshall:;i. na uzasa - naro ow:ą mnyc . pans w, me !-1- pie.czeństwa w ogóle.
otrzyma1ą od
renC}ę Jondynską
.
•. d
Jestem
meme stanowiska, zaJętcgo przez względmamy odmiennego otoczema,
. t k .
,
prz~swia czo~y, ze ~o.
rząd USA były mało przekonywu- w jakim on.e żyją. D~tyczy to n~e
Illis ru CJ~,
~we
jace. Ograniczyły się one do goło_ tyll~o narodow zachodmo - curope3- łozymy wszelk1cl~ Staran, aby i:en swrch rz~~ov:'
siovmego zakwestionowania szczc- skich, lecz również narodów Euro_ układ b?'ł "!" całeJ pełni wprowedzo ktore umozlzw1ą zm prowadzenie
do posła Iztaelu
dalszych rokowań.
\ ny w zyc1e.
WASZYNGTON (PAP). Mi- rości propozycji radzieckich, podyk- py wschodniej.
Czechosłowacją

-podpisano wczoraj w arszawie

Komuni"kat sei·mowv

I

star a s
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Nowy impas

pOSUniACia pOlityCZ E U$

:ue

list

Marsłlalla

nister M arsńall skierował list do
tymczasowego
przedstawiciela
rządu Izraela w Waszyn~tonie Epsteina. Marshall oświadczył, ie
rząd amerykański wyraża nadzieję, iż wysiłki ONZ będą uwieńcza
ne powodzeniem i doprowadzą
do pokoju w Palestynie. Mar·
sltall zlożyl w imieniu rządu U.S.
A. 7.yczer.ia pomyślnego rczwoju
dla państwa Izraela.

d b•t
"
Przywrocony e I
na pros/Jl" wschodnio. n'e:- iec'(łl'ł
tu stref1'e omery'·on' Sl.1'e1'
a
Il
"

BERLIN (PAP). W la d ze an1e·
W Berlinie komunikuzno·
J·ą' że z dniem I czerwca
•
prasy
szą. zakaz kolportowanza
fff:Chodnio - niemieckiej TV stre.
, . .
.
f ze ametykansktej.
Jak wiadorno, zniesienia tego
d t .
.
d
_'·
omagal szę prze S awr·
ZaA'ilZU
•
•
ciel radziecki, ge11eral ' Dratw1n.
rykańskie

•

Rzctd

wylqczne prawo

zas rzeg
kido inlerprelacji

•

własnych

\

K O M U N I KAT M S Z

!ło

~d ~·

:r';t'~~~~;ego.

us law

tej dzieclziine nnzwe: Prawo o koffli.k.
P. zaNdTie }nrus'<'j
tanow ZJednoczo- tach praw
rzą O\H
·
'
w
nych utworzenie mieszanej komis 'i
Odnośnie sprawy dopuszcze}l•n. J!?Zedb
której stro!la amerykańska 11
\VĄBSZAWA. (PAP). - lllinisterstwo paszportami amerykańskimi, wizowanymi możn_ość. udowoduien'ia obywatci~l!.a :m~ st:i.wicieli a,mbasa!1y a!"erykansi;,.teJ d_o
Spraw Z&granicznych ogłosiło nastepują- przez polskie urzędy konsularne. Dlatego rykansk1ego tych osób. RomisjB ta zosta. llreszt!lw!'nl ~h osob, ktor!l dom~':aJąki6'ę
też nalC'.Oy je interpretować jako jeszc...e Iła uhvor~ona w czerwcu 1947 r. i strona uzn,ama ich.Jako. ob.ywatehwa~erlkans eh
cy komunikat:
jeden )trok, ma.i<!CY na celu utro.dnianie ai;nerykanska przedstawiła komisji łllcz., - .1asnym Je.st, zo .1ak dłu„? idc~ obce ~bj
watelstwo rue zostało udo\\ o nione,. u'
Polakom, obywatelom Sblnów Zjeduoczo . . me 63 sprawy u°" rozpatrzenia.
nawet uprawłlopodobnione, musieli 1 mu- , DruJl!Pu~R.TA.lllE, N T rs.takuoumuong;~?as~ił, ww nych, kontaktów z :.nolskq..
oni być traktowani jako obywatele poi
szq.
DYL.O .za .tym mowy 0 wyscy i cllatego donus7.czenie do widzenia
l b 2o
gó
którym zarzucił rządowi polskie·
za row~neJ ie~ te .OO'!. którą bez się z nimi p-rzedstawicieli obcych amba.
== Jl'O:srIEWAZ Jromuniltat ten stwo
nm
.(.iaa111 at:xd otnt!JMYJZOU1'l1Un
. sadme ~Ytu.Je komumkllt Depar. sad nie mogło być pozytywnie załatwione .
rzyć może mylne wyobrażenie o
·i>ńsko-polskie,j komisji uiieszauej Ilfa
tnmentu Stanu.
przebiegu spraw nim objętych i spraw obywatelstwa i przy tej okazji
W konkluzji rz~d polski stwierdza. ie
W !oku prac komisji 2ł osoby zostaly
stwarza pozory, jakoby rz'łd poiprzedstawił fakty i okoliczności zwi11,zanc
,.. t"' sprawq. w sposób niezgodny z uraw- ski utrudniał załatwienie sprawy, należy zwolmone z are~ztu i stąd odpa!\ła potrze nio majlle zami:\ru narzucania obywatelba rozpl\tr:vwn'111a tych spraw, a w sto. stwa polskiei:o osobom, które go nie po.
· t t o stwierdzić co nastcpuje:
dt
:W,
1·
snnlm do 36 osób ustaliła, Ji:e chodzi tu n siaC"ją, zastr,ega sobie wyłączne prawo
•
k~~~ti;tfi~e:'Yrz:~~f;11 :z;.f p>0j~'!iów e:_
RZ~n Stanów Z.icdnoczonych wy. osoby. kt6re uro(:„iły się w Stanach Zit>d do iuterprctac.ji ustaw p:ilskich o obywaobywateli Stanów Zjednoczonych ~rzed
norzonych z l'Odziców obywateli polskich. telstwie polskim. Prawo to uznane jest
d R p
w·"jazllami do Polski.
..icami prz;v_jechaly jesz- przez zasad:v prawa międzynarodowego
stlłpil wobec rzlł u • • z rosz- które wra. z .z. rodz
J
czeniem przyznania prawa opieki cze w dz1eclństw10 tło Polski za paszpor. prywatnego. Rząd polsl<i odmawia J,omnnad kilkudziesięciu osobami, ares! tarni polskimi. J;o~zystaly z pełni nraw kolwiek praw" oceny interpretacji pol,-,STRASZENIE obywateli amery- ka1\skicll pocllodzenia polskiego townnymi za zbrodni"' pospolite, przewaz obywateli polskich. posiadały obywa- skich nstaw. Konflikty i nieporo>:umic~.
jest pozbawiono podstaw i nie ma Die b. cieżkic, twierdząc, że SI} ono oby- telskio Obf!Wiązki nolskir . nigdy, aż do wynika.iąco z niezanrzeualnego faktu odżadnego zwillzku zo sp...,,wlł, która w:vtclami Stanów Z.ie1lnoczonych. Rząd lt. iu·rsztowama w roku 1!145-19.tS nie uwa. mievuo!ici nustawodawstw w tei clziedzi·
omawia komunikat. Między obu rządami P. uważał, że osoby te Sił obyu:atelami żały Ri~ i nie były uwA.iano za cudzoziem. nie mog:> hyc rozwi:gane .icdynie w •~ro.
nie było nigdy żadnej kwestii odno§nic polskimi. 11oniedaż nie posiadały za~nych c?w i nie bylY. też poddawane o;raniczo. tlze wzajemnc;:-o porozumienia przy dob•
chociażby stwarzancych morn. urzewidz,ianym w ~.'·danych .i·eszc•e rej woli zninteresowanych.
obywatelstwa amerykańskiego osób przy I dokumentów,
·• .,
~
jeżdźajllcych ze St11n6w Zjed·noczonych za prawdopodobieństwo icll obywatelstwa •
w 19 "'5 roku przcp!sach prawnych dla Jak z powy:irnzego wynika, w konkret.
nie r<'jc. nym wypadku bral· dobrej woli nic Ob·
llllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllłlłllllłłllllllllłllllllllllllllllllllllllllll •_ ~tr~~~~:~ms~:'J'aJ~~ ::~~~~f~!~~i
ch1ża rzą,du polskiego.
•
lllłłl
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Współpracownik Himmlera E ••• Chcieli pr%yznać Niemcom hegemonię n ad § ,......,,....... , <iTRONA polska wyjaśniła, ie
w stosunku do tych osób musi
- · 6 znaleźć
• . =
hod nią..
•
Europą wsc hodnią i poł u dmowo-wsc
zastosowallie naczelna za.
=-na czele
snda ustawo~a,vstwa po!sk!~go 0
--•
k•
•
d
•
••
•
ObYW&t.elstwie, a mia'llowicie, żo obywaMarzyli" o w·1zyc1"e Goer1·nga u króla Jerzego .• - telem
POl lCJl wie ens 1e1 uolskim .iest osoha, uro,17.on:t •

=...

O·

=...

b~-wafola polskiego, kt6ra spelu!la dnlsze
Dziennik „Oesterreichische Zei- ::
Proponowali Hitlerowi współpracę w - „u- ; for:nalno!i~i F tym 7.Wiązane.
itu11g" donosi, że b. major policji
,--- , 1'EZA ta nfo .iest niczym nowym.
spaka·1aniu Polaków''. • •
niemieckiej i członek sztabu ge- §
'nana .iest i stosowana. przez usta. •
Jera - S ab atk·a ;:,
·
wodawstwa innych n:nistw. Rziu!
neralnegb H imm
po1s1d nigdy nie :ro~~i1 sobei pramianowany został generalnym : •••Czynili wyznania miłosne foszystowskim bonzom„.
wa do decydowania o oko'irzn<>ilciach i
wamnlmch, zwfazanych z n:i.bvci„m ob".
adiutantem wiedeńs/<.iej dyrekcjp :
konsek.
watclstwa
· •
!i.a•lbudzie
na nie mogacym ~le
wentnie stałnmeryk:nlsldego.
B" y
· ftr..IR
policji. Jest to je d no Z n~JWY~-.
__ nych wę.tpliwości •tnnowisku. z(.' odno~ni('
\
szycll ,stanowisk w austrzackie} obvwatelstwa polskieg<> wyłaP7nie pra,vo
nolskie może 1Ieryc1owllc. KonfFktv. wynisensacyi'nych dokumentow z archiwów
w św·iLtle
służbie policyjnej. Niedawno Sa· kajace z odp>iennych przepisów praw.
e
nych i u~tawodawstwo o ob:vwatelstwlc
)
t 2
(P ł
k' h
h' I
batka został odznaczony me daRzecz ta. znana
nfo sa n!czym nowym.
·ga
O rz S r.
lf erOWS IC •
Iem ,,za ofiarną· dzialaJnOŚĆ przy I
,iest dohrze DepnrtamC'ntowi Stanu f pnwu nmer:vkańskiemn. które nawet nadalllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
reorgar.izacji policji".
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Smuts

. lłv.ieidża

z Unii Płd. - Afrykańskiej
do W„ Brvtanj.;

KAPSZTAD (Reuter), B. premier Smuts ' opuści/ prezydium
rady ministrów w Pretorii, uda·
jąc się do swojej posiadłości wiej
sldej.
Wkrótce Smuts wyjeazie do
Wielkiej Brytanii, gdzie zajmie
sta11owisko na uniwersytecie w
Cambridge.

_S_t_r._2_ _~-----------------~K~UR~.IER POPULARNY

DoJ,um!!_11ty zdrady polityków

„Rz d brytyjski

~'l"r

118 (932)

monachiiskich

pomoże

Polaków" - mówił
uspokoić...
'

Niemcom

lord Hdlifax w r. 1939

bli~to dalszy cląg tajnych dokumentów z archiwów hitlerowskich opu- dział się za udzieleniem jakdejś „au-1
nyc:-:Vanyoh o~tatnio przez radzłec kie Ministerstwo Spraw Z~nicz- tC1n01ni!i" Czechom i Mocawom, wcie
lonym do Trzeciej Rzeszy, oraz za
Omawiając przedwojenne kontakty między dyplomacją hitlerowską a porozumieniem w sprawie redukcji
'
dyplomacją brytyjską, dokumenty te stwierdzają m. in.:
Buxton zapewn'iał, że po·
zbrojeń.
Niemców ustępstw w
prze.z
czynienie
A ~~KA dnl przed wspomnianą I członkiem parlamentu, to jednak
JUZ poufn~ rozmowq. między po&adał specjalne biuro w Izbie wyżej WYmien!l.onych sprawach uChamberlainowi i Hallsir Hor~ce Wilsonem i Dll'ksenem Gmi!Il. i pełnił funkcjQ doradcy poli- możliwiłoby
faxowl „rozpoczęcie rozumnych, reodbyły stę .ściśle zakc_mspirowane ro- tycznego Partii Pracy.
rozmów z NiemKordt porównuje rolę Roden Bux- alno·polii.fycznych
zmowy 11;1i;<l.Zy politykiem laboucami"'.
rzys~wskun Charles Roden Buxto- tona w Partii Pracy zi:: stanowLk;em
nem l rad~ą ambasady niemieckiej „kierowniiczego oficera w oddziale
w Londynie, Kordtem. ~oden Bux- operacyjnym sztabu geineraJnego".
Rodcn Buxton :many był już poton, brat manego przywódcy Labour
w brytyjskiej Partii Procy
Party a?:rda Nool. Buxtona! zajmował przednio ze swych pro.niemieckich i
Buxton uchyill
w P~rtm sb.nowJSko specJaJne. Jak- zarazem antyfra:ncuskich i antypolj AKKOLWIEK
kolw1ek nic był on w owym czasie skich wystąpień.
się od ,vyraźnego stwierdzenia,
że wyraża opinię rządu brytyjsklegogo. to jednak Kordt podkreśla, że
nie ulega najmniejszej wątpliwości,
LIPCA 19~9 r. Roden Buxto.n w Europie Wschodnill\ł i południowo iż wyrażał m; s.ta~ow.isko W~sona,
~p~tkał ~ę z Kordt:m, by- wschodniej. W związku z tym WM- a ~ za tym [dzi.e i Chamberlaina.
.
Dll'kscn . był p:r.zek0?311Y, ~e BuxJak n;.owil - I>?1Aform°':'ac go o tym ka Brytania got.owa jest wyrzec się
jak: Jego zdaniem, m?zna uniknąć 1waraincJJ, których udzieliła niektó· ton o~6wił dokł~dni.e SW?J plan ~
WOJDY.. Buxton Pod!rrcslał, że wobec rym państwom, znajdującym się w !'rytYJSklmi czynnik~ oficjalnymi
nastro3~w społ~czenstwa angielskie- niemieckiej sferze interesów. Ponad- 1 ze praw:dopodobnńe był p.mez te
go nalezy„'"'.1"?cić .do m?tod tajnej to Wielka Brytarua zobowiązuje się czynmld . mspirowainy. Uważał on
dy;plo:macJ1 o. ze kierown1J.cze koła W. działaó w tym klenmku by Francja P[opozycJe poli1.-yka ~abourzystowBryta'lllii i Niemiec powinny drogą zerwała sojusz ze Związkiem Radzłec s.tlego z'.1 tak ·wa?ine, ze ~Lesłał je
p~ufnych. rozm~w!. bez _jakie~okal· kińl i wyrzekła się wszystklcb swych nat~chm~ast ~tępcy R1bootro!?a,
WJek u~:iłu opmn J?UbhczneJ, szu- sojuszów w Europie połudnlowo We1zsaeckerow1, z prośbą o rue·
kać 'WYJSCla z obecneJ sytuacji. Bux. wschodniej. 3) Wielka Brytania zo_ zwłoCZJlle ich przestiudowanie.
J ak więc widzi.my, prawicowe
ton za~trzegł si~_. że jakkolwiek jest bowiązuje się do przerwanJa prowaczł?nki~m ~artiii ~acy, nic popiera dronych obecnie rozmów w sprawie skrzydło Partii Pracy jeszcze po Mopolityki, kt~ra m. m. znalazła wyraz zawarcia paktu ze Związkiem R:r nachium, w okTesle bezpośrednio
poprzedzającym agresję niemiecką,
w Udzlelemu gwarancji Polsce. Na-- dzleckim".
B UXTON dodał. że Niemcy poza diJielnie sekundowało Chamberlalno.
kr~lił O? ~j~t pormumicnia brytyJsko rnerm~ckie~o, opa~y na zasa. wwomnianą wyżej zasadą nie inge. wi i Haliiaxowi w ich prohitlerowdzie rozgramczerua sfer mteresów. rencji w sprawy Imperlum Brytyj- 3kiej polilyce zdrady.
WP~AKTYCE. miało to ozJlaczać: skiego ,,powinny zadeklarować goto:e „1) Niemcy obiecują nie wość współpracy europejskiej". Ro· ,Czaru1·ący
!nieszac się w sp.rawy wewnę~rzne den Buxton wypowiedział tu myśli
ARTO również wspomnieć o roz
imperium BrytyJSk!ego. 2) Wielka zbiegające Się z ideą paktu czterech
mow.Le Dirksena z brytyjskiim
Brytania ~obowiązuJe się całkowicie mocarstw, wysuwaną przez Mussoliuszanowac niemiecką sferę interesów niego. Wreszcie Buxton wypowie- I magnatem prasowym, lordem Cam-

I

Sekundanci Chamberleino

Brytyjskie recepty na uniknięcie wojny,
2O

sley'em. w dńiu 2 sierpnia 1939 ro.ku.
Camsley, który właśnie wrócił z Nie
mice, gdzie r07Jffiawi.ial z Hitlerem,
Goebbelsem i Rosenbergiem opowiadal, - jalt pisze Dil"ksen - z wielkim entuzjazmem o swej rozmowie

~ Rosenbergiem którego nazwał „cza
Niemniej entuzjastycznie wyrużnł się on o Goeb·
belsie i o innych dygnitarzach hitlerowskich.

rującym człowielciem".

Ha1·11ax . w ro1·I... ' po•romcy Polaków

•
UZ tylko kilka tygodni oddz.ie-1 tyjs~i uczynią w;;zy~~ko co do rt:ch
lało ś-\vJut od drugiej wojny nnlezy, by pobud7..ic Polaków do
światowej. 9 sierpnia 1939 r. Dirk- t:mlarkmvanla_. J~!!t on prze.konany,
sen, który opuszczał Wielką Bryta- że tak Bec_k, Jak 1 .Hydz·Si;mgły me
nię wyjeżdżając na urJop, udał się z cne~ konfliktu z N1cmcmm.
wizytą pożegnalną do Halifaxa. HaIRKSF.N również nie miał wąt
liiax zapytywał, jakie są motywy
p~iwości co do stanov\l'iska Beczaostrzentia się polemiki w prasie
niemieckiej wokół sprawy Gdańska. ka i Ryclza·Smiglego. Nfopokailo go
Dlrksen, powołując się na ośwlad· natomiast stanowisko społeczeństwa
c:zenie generalnego komisarza R. P. polskiego.
pisze on - że
„Oświadczyłem w Gdańsku, Chodacki.ego, kłamał
bezczelnie, że miejscowe władze pol- pstrokacizna oświadcze11 i poglądów
skie swą akcją ,,zagrażają pokojo- Polaków zawsze stanowiła wcwnętrz
wi". Lord Halifax nie tylko nie pró- ną słabość Polski i ze w danym wybował wskazać Dirksenowl kto za- padku może to również mieć miejgraża pokojowi, szykując naja:zd na sce, albowiem pokojowemu nastrojoPolskę w oczach całego świata, ale wi różnych orobistości prz.eciwstawJa
zapewnił ambasadora bitlerowskic- ją się wojownicze prądy innych
go, ze rząd brytyjski pomoże Niem· grup politycznych".
Halifax zaczął sze.roko rozwljać
com uspokoić.„ Polaków.
swe poglądy na możliwości współ
Lord Halifax - donosi Dkksen- pracy Anglti z Niemcami, tak jak je
odpowiedział, że mogę być przeko- sobie wyrażał po zawarciu paktu
:i.any, i:I: zaróv.;no on, jak i rząd bry- monachijskiego.

J

D

Marzenia Halitaxa

mówił Ha· 1 on na wielkie ustępstwa.
.,Byłem przekonany Było to nie p.ierwsze i nie ostat.,.,;ci
lifax - że miehlbyśmy zapewniony
pokój na lat 50 na następuj!-}cej pod wyznanie miłosne, z.łożone przez Hastawie: Niemcy będą panującym lila..'CR. pod adresem hitlerowskich
kontynencie ze Niemiec. Dirk.sen przypomina, że lamocarstwem na
szczególnymi prawami · na południo- tern 193. 8r., podczas pobytu w Lonwym wschodziie Europy, zwłaszcza dyll!i.e adiutant.a Hitlera, kapitana
natury handlowo - politycznej. An- Wiedemanna, ten nieoficjalny wyglia będzie się tam zajmowała han- slanni.k Hitlera odbył dłuższą onfcdlem tylko w skromnych ro.zmia- rencję z Halifaxem, w której brał
rach. Anglia związana ma być przy- udtiał obecny stały przedstawici i.
jaźnią z Niemcami, Francją i Arne· Wielkiej Brytanii w ' Radzie BczpieCadogan. Wiederyką. Rosja, kraj wielki, ale leżący czeństwa ONZ na uboczu, traktowany ma być ' jako mann badał grunt co do możliwości
nego 20-letniego okresu - układ tenjnim swe pieczęcie.
wizyty Goeringa w Londynie.
pozostanie w mocy na okre$ lat 5, W Warszawie, dnia 29 maja 1948 czynnik nieokreślony".
„Rząd brytyjski ~ 'Pis-Le Dirkseni tak za każdym razem, dopóki je· roku.
HALIFAX skari.yl się, że otwart• żywo ·powitał myśl o wizy~i · Ield·
*
..,
dpa z Wysokich Umawiających slę
zajęcie Czechosłowacji przez mars.załka Goer:inga. Halifax po. uStron nie dokona wypowiedze.'lia
z ramienia Rzeczypospolitej układ Niemcy spowodowało taki zwrot w pął się tal~ daleko; 7..c 08wiatlcz~-1. iż
układu na 12 miesięcy przed upłypodpisali: premier Józef Cyrankie- nastrojach brytyjskiej opi<nii publicz- uważałby za. najpiękniejszy moment
wem kolejnego 5-lecia.
Niniejszy układ sporządzony jest wicz i minister Zygmunt Modzelew· nej, że niemożliwą stała slę realizacja swego życia uzi.eń, w którym fuehrer
jego planów porozun1ienia anglo- wraz z królem angielskim przeje•
·
·
w dwu egzemplarzach, każdy w ję· skl.
zyku polskim i bułgarskim. przy Z ramienia Republiki Bułgarskiej niemieckiego. Podkreślił on, że gdy chalby przez ulice the Ma.li (prowaczym oba teksty mają jednakową układ podpisali: premier Georgi Dy- tylko nastąpi uspokojenie, rząd bry- dzącą do pałacu Buckl11gba.m").
Tak - w świetle dokumentówmitrow i wicepremier i minister tyjski uczyni wszystko co jest w jeważność.
Na dowód czego pełnomocnicy pod spraw zagranicznych Wasyl Kola- go mocy, by porozumienie to doszło wyglądały marzenia Haliiaxa.
skutku i że w tym celu pójdzie
pisali niniejszy układ i wycisnęli na row.
___
,....___________________________
„.,._________do
______________________
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hitlerowcy"

·Tekst układu zawartego między Polską i Bułgarią
Art. 1
Wysokie Umawiające się

"

Strony

zobowiązują się zastosować wszelkie
dostępne im środki dla zapobieżenia
powtórzenia się agresji ze strony Nie
miec lub każdego innego państwa,

które zjednoczyłoby się z Niemcami
bezpośrednio lub w jakiejkolwiek innej formie.
. Wysokie Umawiające się Strony
będą uczestniczyły w duchu jak najszczerszej współpracy we wszystkich
akcjach .międzynarodowych mających na celu zachowanie pokoju
i wnio-i
są swój wkład w realizację tych wy
bezpieczeństwa

sokichzadań.

światowego

Art. 2
Gdyby jedna z Wysokich Umawia
3ących się Stron stała się Qrzedmiotem agresji ze strony Niemiec lub
każdego innego państwa, które zjebezpodnoczyłoby się z Niemrami
innej
średnio lub w jakiejkolwiek
formię, druga Wysoka Umawiająca
niezwłocznie
się Strona udzieli jej
wojskowej oraz innej pomocy i poparcia wszelkimi 6rodkami, będący
mi w jej rozporządzeniu.
Art. 3
Wysokie Umawiające się Strony
tobowiązują się nie zawierać żadne
go sojuszu. a?)i nie brać udzlałlt w
żadnej akcji, skierowanej przeciwko
drugiej Wysokiej Umawiającej się
Stronie.
Art. 4
Wysokie Umawiające się Strony
będą porozumiewały się we wszystkich ważniejszych zagadnieniach
międzynarodowych, dotyczących 'in·
teresów obydwu krajów, ri przede
wszystkim ich bezpieczeilstwa i całości terytorialnej lub interesów pokoju i współpracy międzynarodowej.
Art. 5
Wysokie Umawiające się Strony
będą rozwijały _i Um'ilcniały wzajemne stosw1ki gospodarcze i kultural
ne w interesie wszechstronnego i·ozwoju obu krajów.
Art. 6
Postanowienia niniejszego układu
nie będą w niczym uchybiały zobo·
wiązaniom, zaciągniętym przez którą
kolwiek z Wysokich Umawiających
się Stron względem państw trzecich
i będą wykonywane zgodnie z Karta Narodów Zjednoczonych.
Art 7
.
Niniejszy układ wchodzi w życie
z dniem wymiany dokumentów raty
fikacyjnych i pozostaje w mocy w
ciągu lat awudziestu. Wymiana do·
lcumentów ratyfikacyjnych nastąpi
w Sofii. Jeżeli żadna z Wysokich
Umawiających się Stron nie wypowie niniejszego układu na dwanaście
miesięcy przed upływem wymien!o-

LIST BISK' UPOW POLSKICH
I

Znany ton

wypowiedzi-Nawoływanie

do pracy dla„. Niemców-Wymowna

odpowiedź

do dobrowolnego
i;...,t pasterski ani
OBLICZU zjeduoczen;;a czte- mentem od chwili wyzwolenia PolW rech
wem n.ie wspomina o powszcch11ym wyjazdu mt roboty do :Niemiec.
ski spod hitlerowskiej okupacji.
-01·ganizacyj
Chociaż

młodzirżowych staliśmy się świadkami wy.
mownego wydarzenia, jakim było
odczytanie z ambon w ubiegłą nie-

dzielę listu pasterskiego do rolodzieży polskiej, podpisanego przez
k!}1'dynałó;v, arcybiskupów i bisku_

pow polskich.
24: najwyższych reprezentantów
Kościoła Katolickiego przestrzegło
młode pokolenie poLsk~e przed „zarazą" materializmu, jako źródłem
wszelkiego zła.
„MateriaJizm - stwierdza. list
pasterski - nie uznaje ani przykazań bożych, ani wiecznych praw
oralnych. am etyki chrześcijansklej, ani \V ogóle stałej normy
moralnej. Wyznaje kult doczesnaści, zmysłowe używanie, walkę o
warunki bytu, nienawiść".
Ton i treść listu przypomina do
złudzenia, jakże dobrze nam znane z dawnych czasów, nawoływa...
nia z ambon kościelnych do walk~
z socjalistami, komunistami, „żydo-komuną", słowem, z wszelkiego
rodzaju rozpustnikami, zatruwacza
mi dusz, wysłannikami diabła ~td.
Z tą jednak różnicą, że wszystkie
piekielne moce zaklęte zostały tym
razem w jedno „przerażające" słowo muteriaJizm.

l IST pasterski

posiada jeszcze

jedną charakterY.styezną cechę

- jest pierwszym tego rodzn.iu, w
takim tonie utrzYJilanym doku-

To równoczesne potępianie „kuldoczesności" i „walki o warw1lti bytu" n;e jest także nowym orę
czystości dugz".
żem ,,obrońców
Kościół od wieków związany interesami klas posiadającyc~, będą.cy
tubą propagandową tych mte:-esow
głosił przecież zawsze „malucz..
kim", aby nie dbal~ o to jak im
jest na ziemi, aby znosili nędzę i
poniewierkę za życia, obiecując im
w zamian za doczesne ci"erpienia
raj po śmierci, oczywiście pod wa
runkiem, że się na ziemskim padole nie będą buntowali przeciwko
swemu losowi.
Ale „maluczcy" zbuntował:· się,
stworzyli sobie nowe życie, w którym przestali być poniewierani. I
okazuje się, że dostojnikom koktórzy głoszą równość
ścielnym,
wobec Boga, nie odpowiada zupełnie równość lu~ wobec ludzi. To
też w liści.' pasterskim nie. mówią
o pozytywnych przemianach, jakie
się dokonały wskutek głębokich
reform społecznych w społeczeństwie polskim i jego młodym pokoleniu, nie wspominają o entuzjaźmie budowy sprawiedliwer.o ladu, o zdobyczach Polski Ludowej.
o róv·mym starcie, jaki ta Polska
stworzyła dla całej młodzieży, o
podjętym przez tę młodzież sponta
1,1ic:mym wysiłku w rozbudowie kra
Ju i o nowych formach oracy dla
ojczyzny.
tu

sło-1młodzież

nie znaczy,
entuzjaźmi.e budowy,
aby autorzy lislu tego entuzjazmu
nie dostrzegali - przeciwnie widzą
go wyraźnie i są przerażeru ·przernżeniem wszelkiego wstecznictwa.
Dlatego próbują wy~osilawić isto~
ny sens spontarucznego ruchu
współzawodnictwa pracy, głosząc z
ambon, że „główną cnotą młodego
człowieka, ma być reko •dowa WYdajność pracy".
DOSTOJNICY kościelni pot~pia_
zdobycze Polsk~ Ludowej, bo
staly się one za sprawą ludzi o
światopogląmaterialistycznym
dzie, potępiają. współzawodr..~etwo
pracy, które drogą odpowie(lniej
racjonalizacji wysiłków ma pomno
gospodarczą Polsk:: i
żyć potęgę
byt najszerszych mas
poprawić

ją

społecznych.

Dlaczego to robią, wyjaśnia na.idobitniej demokratyczna. prasa mło
tlzieżowa w odpowiedzi na list pa_
sterski (przytaczamy za „Młodzi
Idą" nr 21):
„Nie zawsze i nie wszyscy z pod
pisanych pod listem pasterskim 24
polskich dostojników kościelnych,
wypowiadali się przeciw zwiększanemu wysiłkowi pracy. Dwaj spośród podpisanych biskupów -- hiskup Jan Lorek z Snmlomforz"1 i
bi,'ilrut> Czemnw Knezma.rek z Kielc.
wypo~'l-·ltedzi.
7Jlalli są ze swy<'b
wzywając.ycl1 w latach olmpaeji

polską

Oczywi~ie tym, którzy zacl1ęcali
młodzież polską do pl:acy na rzecz
Hitlera, trudno jest zachęcać ją d-0

pracy dla dobra I'olsl<i J,udowt.'j".
.•.
.
BISKUPI ~rzestrzega~ąc w hsCJ.e
pasterskun młodzież pcJską
przed „literaturą material;~tyczną"•
do której zaliczają zapewne każ
de słowo postępowe, wołają prze
raźlhvie: - odsuńcie ją od siebie.
Znowu stare, utarte szablony propagowania ciemnoty.
O mlcdych, włączonych w nurt
odbudowy, biskupi wołają ,.wspaniałomyśln;-e": „przebaczcie im, bo
nie wiedzą co czynią" Owszem,
wiedzą co czynią, jak również wiedzą, co, po co i w czyim interr:sl.e
uczynm kardynałowie, arcybiskupi
i biskupi redagując teu prowokacyjny list pasterski.
Właśnie ·,vyrazem ~wiadomości
młodego pokolenia, związanego z
dla Polski
służby
wspólną ideą
spraw~edliwości społecznej jest pro
ces jednoczenia się młotlzieży polskiej. Ta jedność już dojrzała 1nie
rozbiją jej żadne siły wsteczne w
chęci ratowania swych utraconych
pozycyj, nawet ieśli wvkorzy~tają
w tym celu ambony kościelne, nrze
znaczone jak się zdaje dla reg'Ulowan·:a spraw wiarv. a nie do nr.t:r"n1istwowych wvŚtąnioi politycz.
nych.
W. Dzięcłołowsld
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Fermenty no Zachodzie

goN;;:~o~~o~~i~!
~i:~c~~~;~:~:
sp~awie Palestyny, cechuje t.a sama
2

obłuda.

i nieszczerość,

któr0 towarzy
.Łódzka straż ogniowa - naj- po kilkana.śc:::e razy na dzień. Pali- nansowycl1. ~kutki !ej zachłannej jed~ost ę poza.l."lllc~, zaJę ~ się szą ca.lej polityce zagranicZ.!lej
Wiei.
większa i najsprawn~ejsza w kraju ły się przeważnie fabryki, nierzad- polityki, to ruep~pisowe b~dow- akcJą zapobiegawczą i szkoleniową. ltiej Brytanii. Rząd brytyjskl pro- obchodzi dziś 72-lecie swojego ko podpalane przez fabrykantów nictwo, brak ogniomurów, ruepa.1istnienia . .Jubileusz ten ma S\voją dla uzyskania premii asekuracyj- nych stropów, domy i fabryki stlo..
czone na ciasnych prz.o.strzeniach,
niewłaśc~we postawienie sprawy si
·
ły, światła, ogrzewania i magazynowania. Przemysłowców przedwojennych sprawy te najmniej obchodziły. Oni liczyli na asekurację.
która często przewyższała wartoś1!
spalonego obiektu.
, . .
. . . .
Rowrue~ okupant ruem~ecki nlP
troszczył się .o st:m. u~szych fa.
bryk. Normalnym ZJawiskiem było
ł
· b d • · korytarzami ko
ąc~me ~ y~ow .. . .
lll;unikacyJ~ynu, przcbiJame ~tr~·
pow ogruoodpornych, stawjam6
drewnianych przepierzeń · itp.

Sztandar, kt-Ory
•

dziś CZPWł. wręczy Łód:r:kiej Straży

..,·ymowę, szczególnie w wyjątkowych warunkach łódzkich. Wie!kie nria.sto, o cirumych dzielnicach
robotniczych, miasto posiadające
największą liczbę zakładów przemy
słowych w Polsce - od pierwSZ'JCh
· tnie~a
· narazo~e
·
1a t s~ego 3:i
b y ło
na ruebezp1E\czenstwo pozarowe.
Tym bardziej, że brak naturalnego

źródła '\\:o~y s?i!e dawał S!ę Lod~

we .znaki i, rueJednokrotnie odb1jał się na tempie loka.lizowania po

żarów
wI'Ołemi

Ognio.

wej w dniu jej jubileuszu.

walce z niszczycielskim.
ży_·
ognia.
· ·

uej. Zadania straży były wtedy
trudne i odpowiedzialne.
Trzeba uświadomić sobie fakt, żo
naczelną zasadą przedwojennych
magnatów fabrykanckich było osiągnięcie
największych zysków
· · ·
h wkł ad ach .ui!:
przy naJlilmeJszyc

;\TĘ
ponujo zawieszenie b.-oni n.a ?rze·
CORAZ MNIEJ NA PASTl
ciąg jednego miesiąca., odwołaruc o·
OGNIA
flcerów brytyjskich z armii tra.nsRezultaty tego posunięcia nie da- jordańskiej i wstrzymanie llrytyj:'
• L" h skich subwencji
dla kro
ły na s~ebie długo czekac. !cz ,a Il\ Abdulla.ba. Te pieniężnych
„ustępstw:i." brytyjpożar.ćw w fabrykach od r. 1946 skie majii, być okupicne zaniecha·
stale spada, zmniej~ją się też niem przez stany Zjednoozone znie..
straty. Podczas, gdy np. w r. 1947 slenia embargo r.a. broń i wstrzyma.
było we wszystkich fabrykach włó niem imigracji żydów z amerykań·
kienniczych 114:5 pożarów, a straty ski.ej strefy okupacyjnej w Niem·
przewyższały 290 mil. zł, to w r.o- czech.
ku bież. (do kwietnia) poźarc·.v Jakiekolwiek będą dalsze losy te.
było stosunkowo 0 wiele mniej ze go wniosku na Radzie B~zpieczeń
stratami do 7 mil. zł. Ale najważ- stwa, jedno jest pewne: ostatnie pro
·
· ·
· t h b pozycje brytyjskie odsłaniają w ~mejszym osiągnięciem
J8S c y a łej pełni pogłębiający się konflikt
to, że przeciętne straty spowodo- mii:dzy Waszyngtonem i LcndyneDb
wane 1 pożarem spadły z 260 tys, konflikt, wynikający z cał!mwitej
zł do 7 i pół tys. zł. Dane te wska- sprzeczności interesów obu państw
zują na skuteczne metody zabez.. imperialistycznych. Nowe propozy„ INSPEI{TORAT OCHP..01\'1'
pieczania się przemysłu przed naj- cje rtądu londyńskiego w spra.wic
PRZECIWPOlłlARO\VE.J
. wi~zym złodziejem, jakim jest Palestyny zostały uczynl&ne po dwóch
nozar.
..
.
. .
nowych konferencjach Bcvina z am„
"'\
basadorem USA w Londynie, Dougla
S~acja ta gruntownie musiała.
Zasadł' prewencJ~ po~iczeJ w sem i poprzedzone specjalnym posiez.mienić się po wyzwoleniu, kiedy połą~ze?1u. z odpoWJ.ednio .•deowy~ dzeniem rządu brytyjskiego.
przemysł został unarodowiony ~ nastaw1e;iiem ~wo~oweJ stra~y
Jednocześnie z ogłoszeniem tyoh
kiedy ambicją społeczeństwa stnło ognioWrcJ w Lodzi daJą gwarancJę, [Jropozycji, opublikowano w Londy·
się wykonanie planów gospodnr- jż bezpiee.:eństwo P?~rowe w przy ni~ wiadomo~~· że i-ząd ~rytyjski pra
czych.
szłości u ~!is w.zrosme.
gme ".1'2nowic rok~a~ ha.ndlow~
Ludność ~otnicza i całe społe. z~. Zw~zkiem.Rad:;;iecki1:1· Przypo~
Względy te spowodowałv pow- czeństwo, zru=n~·eresowane zmniej-1ll1Jmy, ze B~vm przed kllktti dniami~·
· w r. 1945 inspe
·
k"~or:i.
· t u o- szeruem
·
tlo · · um stra t ek.ono- po
ogłoszemu wymiany no
ęuz.Y
s t ame
ambasa.dorem
Smithem i ml.nistrem
chrony przeciwpożarowej
przy micznych spowodo ~ych. :pozara_ Mołotowem oświadczył, iż nie widzi
CZPWł. Zadaniem jego jest usu- mi, niewątpliwie ż~~ie~e sym. w tej chwili potrzeby prowadzenia
wanie możliwości wybuchu pożaru patii do straży ogniowe.Jl\ Jako do rokowań ze Związkiem Radziedclm.
i jego rozszerzen'.·a się, oraz gasze. instytucji, która bro:r- jegO' dcrob- Ta ostatnia. wiadomość ws~z~c
nie ognia w zarodku, często przez ku i mienia publicznego przed tlę- "~ęc a.l~o ~ prób~ •:usa.mOOzielniesamą załogę fabryczną. Zorganizo ską pożarów.
nia" polity~ brytyJskieJ.~d Waszy~g
.
-~ '·ła d zie
· st a Ią
Atg
uaRadzieckim,
odcinlm stosunkow
ze Zw~
wano
przy k ażdym ~
albo ,,nastrasze, kanów nekomym , odwro
·cznej polityce 'brytyj

Prze-z wspo'lny dom
do w'spo'lne]' ·p· arii'i'
~

•

DOWODY ODWAGI
I POślVIJt:CEI\'IA

skie,f.
Maneprasy b
kampania.

Jącel USA.

tern~
~arzyszy
:vJslrlcJ,
ataku·

Liberalnydziś,
„l\hnchester
"~1.Ui„
stwierdza.
:ie „plan Gna
Mars•h.łoM.1-niczego nie rozwiązuje dla. W. Bry·
ta.nii i odra.cza. tylko chwilę kata.
strofy funta.''. - Konserwatywny
„Times" narzeka. na. trudności i nieopł.ac.alność eksportu brytyjskiegf'
do USA.
Nie lepiej przedstawia.ją się stosun
ki państw zachodnich na. odcinku
niemieckim. Delegaci konferencji 6
państw rozjechali się do swych stolir. bez p0 ...,...1„ci ;„ltieJ"kolwiek uch·
„~„ - ,,..
wały co do utworzenia. rządu Niemiec Zachodnich. Londyn ogłosił
wprawdzie, 7.e osiągnięto porozumienie w sprawie kontroli Zagłębia Ruh
ry, ale wartoSć tego ośwhldczenia zo~
stała znaeznie podważona. przez
strajk robotników niemieckich hut
stalowych w Zagłębiu Ruhry na
znak protestu pneciwko mfa.nowaniu
byłego właściciela. niemieckiego prze
mysłu hutniczego członkiem anglo·
" dor....
-" czej dla przemy.
saskieJ· ra~y
siu hutniczego. Wszystkie decyzje
państw zachodnich w sprawie przy.
szł~ci Ruhry, podejmowane samo·
wolnie i bez uwzględnienia. życzeń
robotników niemieckich· skazane s.1
z góry na zupełue niepowodzenie.,
Po radosnych fanfarach, które o•
sta.tnio rozbrzmiewały w stolicach
zachodnich z powodu uchwalenia
„planu
Marshalla.",
utworzenia. „blo
ku
z:i.cbodniego"
i „zwycięstwa" de
Gaspericgo we Włoszech, w Londy.
nie i waszyngtonie - zupelnie wy.
raźnie można. dostrze<1 oznaki silnego
bólu głoWY.

(RAP ~ SAP)". - Wspólnymi si- nolitofrontowa pozwalała wykry_ go zbiórki, oraz ciągłość akcji
la.mi całej klasy robotniczej petw- wać istniejące braki organizacyjne, zb~orczej, przyczyni się w poważ.
stanie Dom Zjednoczonej Partii. dając obu partiom możność rozbu- nym stopniu do przysposobienia
Ten wspólny dom ma nie tylko dowywania się na zdrowych zasa- aparatu o~ganizacyjnego przyszłej
symbolizować jedność partii robot- dach.
.
Partii, a tym samym przyśpiesz-i
niczuch lecz również ma się przyAkcja zbiórki na Wspólny Dom moment zjednoczenia.
-.; '
•
czynić do zespolenia organizacyj_ zaplanowana została z myalą, aby
·E . P.
nego PPS i PPR przez wspólne jak najściślej połączyć aparaty or.
. ' ,, .
'
·
PPS · PPR ·
'
przeprowadzenie zbiorki na fun- garuzacyJne
l
I usunąc
dusz budowy Domu.
to wszystko, co mogłoby stanowić
ł
Nic tak nie zbliża. ludzi iak trudność techniczną w tworzeniu
wspólna. J>raca, lttórej moto;em zjednoczonej partii klasy robotni„
„
jest wspólny cel.
czej.
.
•
Zbiórkę deklaracji i sprzedaż ce'li&
CEL WIELKIEJ AKCJI
g;ełek powierzono pieczy wojewódz
.
. .
W okresie pr·aktyk1" J·ednolitofron kich i powiatowych Komitetów Wch rBam:_cahd Prwyam.ianyr Mbłod21-ezowy
ry-cy p zy ędzie do
towcj, szeroki aktyw obu partii Współdziałania, którym podlegają Polski na"okres let~ 200 osób z
robotniczych współpracował ze so- wszystkie Koła PPR i PPS, zajmu_ CzechosłowacJ·:,1 100 osób z Jugo
bą scis
' "'le przy w~
· Iu ok azJac
· h . Tak. J·ące
·
'
· s·ię r o zs"Prze d azą.
sławii, 50 z Bułgarii
oraz
z AI-było np. w okresie referendum i
ba.nu" Tak
il . ; 20 dzi .
od
b ' d s ·
w·ie-, PIERWSZE SPRAWOZDA1',A
. • . a sa.ni:i osc -~10 ezy
p cz~~ orow 0 eJmu.
lwyJedzie z Polski. Młodziez pracon:Y W:ęc ~~-to ~op_omaga .do za_ Według sprawozdań otrzyma- wać będzie przy odbudowie :mfa.st,
cier!'-rua ro~c POJęci~~ch I uprze nych przez pełnomocników KC wsi, dróg 1 mostów zniszczonych
dzen osob;stych, . _Jakie. narosły PPR i CKW PPS do spraw zbiór- podczas wojny..
przez okres . ro~bicia politycZ!lego ki, terenowe Konlitety Współdzia- Przed wyjazdem z.agranice, polkl~s~ robotrucu;J w Polsce. W1~y łania pracują na ogół dobrze i w skie Młodzieżowe Brygady ·Pracy
tez, ze ta wspolna praktyka Jed- praktyce mogą być uwa.żane za za_ przejdą miesięczny obóz przygotol ąze
· k przyszłego aparat u
·
,
organizawawczy, na kt
• orym
zapoznają się
cyjnego zjednoczonej partii. Co z geografią, historią, kulturą i oby
więcej, okazało się, że wyniki zbiór czajami krajów, do których jadą.
ki na Wspólny Dom w poszczegól. W skład Brygad Pracy będzie
nych województwach zależą w du. wchodziła w większości młodzież
Gorqczkowo praca
la_mi_____1111111_ _~11111•
Głównym Urzędzie Statystycznym żym stopniu od dobrej współpracy chłopska i robotnicza.
członków pow~atowych i wojewódz
\V Główn?'m Urzędzie Statystycz,ta, będzie obejmował po raz pierw kich Komitetów Współdziałania.
IJWlę
nym wre ~tensywna praca nad szy w Polsce iny działy: ludnościo
Tam, gdzie współpraca jest zab d
.
„
pr~ygotowaru~mi do powszechnego wy, dotyczący zakładów pi-remy. dawalająca, jak np. w woj. gdań.
U owana przy współudziale Czechosłowac11
spisu lndnośel, który odbędzie się słowych i rolny. Spis ludnościowy skim, łódzkim lub krakowskim, ra. W Dworkach pod Oświęcimiem wzmożenie mocy elektrowni do
w Polsce"'. 1950. r.
.
or!!Z przemysłowy z.ostanie przepro porty wykazują dużą liczebność de rozpoczęto już remont budynków 300 tys. kW.
W okresie ~ędzywoJennym w wadzony n~jprawdopodobniej w klarujących i znaczne kwoty zade z~urzon~j ł'rzez Niemców elektrow- Elektrownia w Dworkach, będąca
::olsc~'> o~były s.:ę dwa .spisy, w ~o czei:wcu, spis rolny zaś. pod sam klaro?'ane. ~at~miast, w _woj. I~- ru. Zn~Jdzie tu pomieszczeni~ ol- symbolem polsko-czechosłowackie
k~ 19.-11 '1{ 193~ ~· P1erw~z! spis k~ru~c 1950 r.: lub w pierwszych belskllll, gdzi~ rue _wszystkie Kollll_ brzynu~ polsko-~hosłowacka cle go zblli.enia gospoda1·czego, posiab{ł ludnoś~owy i .icdnoczesm~ rol- Illl'esiącach 19o1 roku.
tety Współdziałama pracowały za. ktrowrua, dlą której Czechosło·wa. da doskonale zaplecze surowcowe,
~c.zy, d;iig1 - t~1:ko !ud11ośc1ov.ry. . Powszec~my spis rolny pasiada daw~la~ąco, pos~ę.? akcji deklaro- cja. d?starczy m'Ząd~ cleld~·o- amianowide sześć kopalń.węgla! z
Spis, ktory odbędzie się za dwa la- m~słychame wa zne z!lacz~rne, po- warna Jest wohJieJszy, rezultaty są tcchnicz~e, Polska ~ ws~ystkich których ,;Wesoła" i „Z1em2w1t"
1
- - - - - - - - - - - - - - wie on nam dmdadine, . il~ mamy słabs?.e.
pozosta~clt ~ądzen. Kazd.a . ze znajdują się w odległości u--20
gospodars~w ro~yc~ •. Jak.ie to s'.l
EGZA~UN SPRAWNOSCI
str.?n p~kryv;a ;:iO pro~. ~o.sztow m- km. E lektrownia z~~tl~mvywać
gospodarsLwa, o Jak1eJ powierzcJ1ru,
.
.
,
we„tycJi, po uruchoilllemu zaś elek ma miał węglowy w ,fosc1'lcl:J dona jakiej ziemi, ile posiadają in- AkcJa zb16rk1 na :wspólny Dom trowni, oba panstwa będą w jed- tąd niespotykanych ,
wentarza itp.
w powietrzu
dop?mog~a upodobmć strukturę or_ nakowej mierze korzystać z wytwa
.
.
••
Formularz spisowy, który wyma gamzacyJną obu partii robotni·- rzanej tu energii elektrycznej.
Duze ~uczeni~ dla ,spraw~os~1
Szef pilotów PLL „Lot.", kpt. ga olbrzymiego nakładu pracy, bę- czych,. ~t6re trzeba było podzielić W początkach 1951 roku elektro eksploatn.~JJ będ;..i<" 1;1 1 ał fa~,, ze
Długoswwski obchodził w dnia 21 d~e już gotów za pół roku. W tej na mrueJS7.e koła, dostosowane te- wnia będzie pos;adała mec 120 me- elektr?wn1a połozon:> ii>st o ~ km
czerv.„ce. br. jubileusz 25 lat pracy chwili odbywa się szereg konferen- ryto:_ialnie d? si;ci kół drugiej gawat6w (czyli 120 tys. kW) tal<, od Wisły.
.
.
\V
lotnictwie komunikacyjnym. cji międzyministerialnych, na któ- Partu robotmcz~J·
że prrewyższy najwięl'8Z!J! w tej
Wstępny pro]ekt elPktrowm zoI{pt. Długoszewski nrzebył w po- rych przedstawiciele poszczegól- Znaczenie jakie przywiązuje się chwili w Folscc elektrownię w Ła. stał już przez Polskę opracowany i
wietrzu bez wypadku przeszło 2 nych resortów zgłaszają swe zapo- do ilości osób deklarujących skład ziska.ch Górnych - „Elel•tro". W jest obecnie badany_ przeg inży11ie.
miliony km w ciągu 12 tvs. i;rodzin. trzebowania do GUS-u.
kę, a 'Więc do .c harakteru ma.soy1e. przY.szłoś,ej
P.~IDdY.Wa.ne jest r_ó.w. czeskich.

.
, .
.r.a:a:ue ł~:ilow 1 fa~ryk w
1
~~ ~dc
.,
eh, gdzie 'Y0_dę
e a owoz:.c z o_dleg~y~h UUG~sc
bel czkow:ozam1 strazackimi, zalezao praw1e zawsze od opera...ywno' ·
st a ·y d t
k'L . kl sc1
1.
. :· dz ' ?d , empa wyso ·ieJ 'ao/
JeJ owo cow i szeregowych Nic
d ·
·
Łodz·
'
'.il~ego, ze w.
i proble~ bez
p:ecze{J.Stwa pozarowego :ozwiązywadnny był. pok J&~ol.7mu .P~z
ro ~sze?ie w
~CJl strazakow
ze kwestią ta stała ~1ę głó!"ną tro 7
ską s~9rządu, ktory wziął straz
pod swoł zarząd, wreszcie, .że .Prze.
mysł panstwo
znaczeni
al~ w zrozumLen~u
St•·az'y !,,.. n.ęceźytet go wyszkd·o~en:a
~
' wi
l:"~~wi
zaaa
coraz
c . u a emu
.
" memu
ę
~J
.wagi.
.
. Lódzk
. . a straz na przestrzem swo
JCJ wieloletniej pracy dała dowody
niezwyklej dzielności ~ ofiarności
·
PODPALACZE FABRYK
Przed
.
.
straż wz WOJannąa były okresy, .lde~y
:yw
była do pozarow

·Powszechny spis
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12 tys. godzin
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liliec:zqsla u; .la~!,run

.źódzcy

O MICKIEWICZU
On

Nr 14:8 (932)

KURIER POPULARNY

słowem

nazbyt wqskim, by

l'li~.:zgsław

znaczyły w1ęooj,

Łódż

pisarze i artysci
I

Niiż głos pomieścić zdoła, dawał Gbwód ziemi,
On wieki z gór zde,jmowai i brał w ludzkie ręce
Przcpaścje nocne leklm, juk my chleb bierzemy.

Jasirun

k111turalna

FILHAR11/JONIA Kor.<;ertem
symfonicznym w najbliższy pią
tek, tj. dn. 4 czerv;ca, dyrygować

utwory w pismach kon- będzie Zdzisław Górzyf1slci. ] ako
W roku 1944 w Lu- solistka wystąpi znakomita skrzy
blinie wydał cykl wierszy z czasu paczka Eugenia Umifzska. W pro.
\VOjny i okupacji pt. „Godzina gramie: z36 Psalm „Ojczyzna"
Feliksa Nowowiejskiego, Konce::t
strzeżona".
skr:<fypCOW}' Karlotvicza i S SymW Lodzi wyszedł zbiór jego wier fonia Czajkowskiego.
dzy z lat 1938-1945 pt. „Rzecz
SPROSTOWANIE. W zw1ąz.
ludzka". W r. 1946 otrzymuje naz notatką zamieszczoną w
grodę literacką miasta Lodzi. W
„Kurierze Popularnym" (Nr z27)
r. 1947 wydaje w „Czytelniku" tom z dnia 9.5 br. Ministerstwo Kul„Poezj~ wybranych". Najnowszy tury i Sztuki zawiadamia, że dr
zbiór wierszy, pisanych przeważnie Zygmunt Latoszewski został miapodczas pobytu w Szwajcarii, pt. nowany „dyrygentem" Filharmo„Sezon w .Alpach", wydany nakła nii Warszawskiej na sezon konde~ „Książki", ukazał się niecfo.w- certowy z948!49, a nie „dyrektorem", co niniejszym prostujemy.
no na półkach księgarskich.

Ogłaszał

sp~Tacyjnych.

DO GRECJI
A ldedy znowu się zaczyna ,
Walka o wolność, ludzką rz.ecz,
Dzi.ed.zichvo ojca ręce syna
Podnoszą jak sczerni'ały mi-ecz.

Grecjo Byrona.. U twych skał
Korzy się morze jak przed wiekiem;
Wzdyma się czarnopienny wał,
Na brzegu klęka, przed C'Lłowiekiem.
W powietrzu wolność cztić jak proch,
Przyscbn~łn. noc do karabinu,
Obłok na śniefay szczyt prze1lłynął
I w chmur wąwozY. schodzi mrok.

BIBLIOTEKA TEATROLOOprócz utworów poetyckich oWyższa
Państwowa
GICZNA.
głosH szereg artykułów i essayów
M!eczysław Jastrun
Szkoła Teatralna w Łodzi organiliterackich. Pracuje nad pół·doku- zuje obecnie bibliotekę o charalc0~. 'roku 1939 wydał cztery zbio- mentarną, pół-beletrystyCZl'lq ksią terze naukowo - teatrologicznym,
Gdzie cisza zasłuchana w wiatr
r.y wierszy: „Spotkanie w czasie", żką o Mickiewiczu, która jesienią niezbędną dla studiów przyszłych
Wśród skał, gdzie ciężki oddech wód,
„Inna młodość", „Dzieje nieostyg_ bieżącego roku ukaże się nakładem aktr6n;, reżyserów i krytyków tea/
Gdzie w szorstkim dymie nędznych chat
łe", „Strumie11 i milczenie". W cza- Pafultwowego Instyt11tu Wydaymi- tralnyc11. Biblioteka zfoera również
Posępni śpią pasterze trrod.
encyl<lopedie, słowniki języka polI
sie wojny przebywał w Warszawie. czego.
....
J!w•
sldego i języków obcych, czaso·
pisma l~erackie i muzyczne, partytury, wyciągi fortepianowe i
libretta oper, oratoriów. operetek
i wodewilów. W związku z tym,
1
Paz1stwowa Wy.i1sza Szkoła Tea.
tralnn w Łodzi· zwraca się z proś
„Nadchodzące z Grecji wiadomo- 1 kiej' wcią~ ,,..budzą, nieustanny za- słów greckich" Jana. z Czarnolasu I tak czytałem niegdyś walkę Greka. bą do wszystkich osób prywat·
artystycznego świa- (1578). U podstaw odrodzenia naro- Jalt dziecko, które czegoś chce
ścl o masowych egzeimcjcch i masa· chwyt nj!śzego
i czeka„." nych oraz do instytucji posiadakrach dokonYWanych przez reżym ta sw~ dotąd nieprzewyższoną do- dowego w wieku XVIIl spotykamy
Bo co może być picr znów ,,Tragedię Epaminody" Konar- „„.Wierzę, ie idą ludy, jak cbmurn, jącycl1 dzieła iv jęz. polskim i
ateński na <lemoltratach i ludziach sk :nai1.1ieia.
obcych z wymienionych dziedzin,
iejszego ·nad epos Homera, „An· skłego (1756). Na ziemi grcckieJ zro- Pełne błyskawic, na trony
zasłużonych w walce z hitlerowskim
zachwiane - aby zechciały' dzieła te przekazać
okupantem, w.!ltrzą:>ają głęboko _JJtr„.wierzę w zatrzymane
mieniem każdego człowielm,..J.{fóre\7 charakterze daru, bądź odsprze
Ławy żołllierza, tam gdzie stanął
_
mu drogie są idee spraw~dliwości
1
Kokles _ daży P\VST.
i postępu. ~ szczególno·
Echo powta~ gardłem gór
Wybuchy bomb i czołgów chnęst,
Jaki>y tam wciąż tragfozny chór
Zaklinał się, że jeszcze jest -

KJ(, l · GRECJ A

P .

społecznej
ści my, przedst _.wicielc

ltultury i
szt1!ki polskiej , narodu, który tak
obficie z~czyl krwią potl żelazną
stop "aszyzmu, musimy zaprotestoac przeciwko pohai1bien!u gQdności ludzkiej i kultury w kraju, bę
dącym ongiś kolebką myśli europej·
tskiej". Tymi słÓwy rozpoczyna się
apel, wystosowany niedawno przez
grupę pisarzy pol:3ltich w związku z
wydarzeniami w Grecji do przedsta.wicicli Kultury i Sztuki całego

Wierzę, że

własnym życiem.

cks·
kapitalistyc:mcj reakcji,
rozprawia sil) ze swoimi lJT.leciwnlkami politycznymi z bezwzglQdnym
Obecny

rząd ateński, będący

pozyturą

okrucieństwem,

przypominającym

żył

i Temistokles''.

Grecja. nieustannie zapładnia wy·
obraźnię Słowackiego - i to nie tył
ko Grecja antyczna, lecz i Grecja
mu wspó.lcz~sna, lJOdejmująca wa~kę
o nowe zyc1c pocl wodzą u:anar1sa,
Demetriusa, Ypsilantiego,

Tak

wy1dądały niegdyś

I · ,

się

Dotykam tylko tematu, który ob •
szerniej opracowywali u nas Kazimierz Morawski. Stanisb\w Witkow·
dziła. się najmocniejsza diatryba po- ski, Tadeusz Sinko, Jan Parandow·
ezji polskiej przeciwko szlachetezyź sld i wielu innych.
nie i grzechom przeszłości - „Grób
Agamemnona" Słowackiego,
„Jam ducha w duchy wasze wrzu·
cil"I - mówi Król Agisz z dramatu
,,Nie wiem, dlaczego - lecz nieraz Słowackiego. Tymi słowami można
w gorąco, by wyrazić równieź oddziaływanie
Gdy się na upał raczynają skarżyć ducha Grecji na. wszystkie umysły
Swierszcze piosenKą, po trawach
polskie, miłujące pic:lmo i wolność.
sycząc:i, żylca.
Szedłem na kładkę czytać albo
marzyć.
#1§iiaa:1m11DZmwmziB111ma:m11lllllOl--m!!!
ST. WO'.YNA-GWIAZDZINSKl-1,191

budowle na Akropolis w Atenach

tygonę" Sofoklesa, Wenus Milońską,
lub architektoniczną symfonię Par
tenonu? Grcc;ia to nasza duchowa
ojczyzna, miejsce święte, którego
nie wolno kalać barbarzyństwu, z
jakiegokolwiek by ono wywodziło
źródła!

POLSKIE RADIO. ZwraC.:tmy
(niedzielne)
ciekawsze audycje radiowe. O
godz. z2 w południe - Poranek
Symfoniczny z Kałowie. W prokoncertowa
V~vcrtura
grnmze:
„Hebrydy" Mendelssohna, .Kon.
cert na r6g Mozarta i Tańce sym
foniczm~ Griega. Dyryguje Wlodzimierz Ormicld. solista - M.
·
,
.
tmoląg (rog). O godz. z4.40 „Lfaie gniazdo", slucl1owisko wg.
sztuki Liiic.ny Hellman granej
,
niedawno w Łodzi. Transmisja z
Poznania w reżyserii E. Chabersl\iego. O godz. z5.25 - recital
ortepianowy Józefa śmidowicza.
W programie. Sonata Es-dur Beethovena op. 3z, .nr. 3 i „Soirees
de 7Jienne" Schu'berta - Liszta.
O godz. z7 „Podwieczorek przy
mikrofonie" (transmisja z sali
łódzkiej YMCA). O godz. zB.20
- Wieczór autorski Adama Wa·
1wagę na dzisiejsze

A ,,Irydio11", a „Mara.!on" Ujej
skiego, a. Norwid, - a urok jaki rzu
ciła Grecj~ na twurc~ość Wyspiaiiskiego - Jego nieporownane Uustra
cje do „Iliady" tragedie: l\<Iele:igcr"
„Protcslias i Laodamia", ·:,Achilles",
„Akl·opolis", „Powrót Odyssa
"?
Listo ~
pauowa •
•,Noc

śviiata.

Nie pier-wszy to raz zabierają g!cs
Judzie pióra w sprawie walnoiici
Grecji. Dość pr;:ypomnieć Byrona,
który płomiennymi słowy budził w
Europie pr~d fUbcllcnizmu w okresie wlllk o wyzwolell.ic Grecji spod
przemocy tureckiej, ~ nastQ:vnle chęć niesienia czynnej pomocy walGrekom przypieczętował
czącym

i}'ficyad

dawne metody ciemięż ycieli turecSwiat myśli greckiej wycisnął mo
kich i mniej dawne praktyki okupantów niemieckich. „Na słoneczną cne piętno i na rozwoju kultury poi
skiej. Wszak pierwsz:l renesansowa
Grecję pll.dł znów cfaf1 szubienic, a
wywalczona kosztem tylu ofiar wol tragedia polska - to „Odprawa po6
noso błąka się po przepcłnionycl1
i miejscach zesłania.
więzieniach
Przy tym sypią się krwawe ciosy
nie tylko na walczących czynnie,
lecz nawet na. tych lutelchtualistów
greckich, którzy nie solhlary:mją się
z systemem gwałtu i mordu. Wład
cy Aten dążą konsclrwentnic do fi·
zyeznego wyniszczenia po:Jtępowcj
inteligencji greckie.i".
Prawdzi'\\-"ą perłą. Wydawnictwa sach dzisiejszych, kiedy Grecja jest
Demokracje odradzającej się nowej Europy nie m9 gą pi:.trzcć obo• P.opul'arno-Naukowego „Wiedzlli Pow znów na ustach wszystkich, tego rojętnie na to, co sill w Grecji dzieje. szechna" są. „Przechadzki atel:l.ski:e" dzaju a;bliżenie nas do kultury anNajpierw _ ze względu na honor i 'Władysława Witwickiego. Jrcst to tycznej było bardzo na czasioe 1 ukawszystkich ludów cykl pogadanek, składający się z o- zało się w porę.
bezpieczeństwo
Każdy z nas słyszał coś niecoś o
miłu!ących wolność. ,,Bo ldo nic śmiu zeszytów których tytuły dostas~tuariu~ .sztuki. i kultury grewyjdzie z domu, aby zło znależć i tecznie ~ormują. :ms o treści:
z oblicza ziemi wygładzić, do tego „PropyleJe", II. „Nl'ke Bezskrzydła , 1 ckiej, jak1m1 są rumy antyczne na
zło samo przyjdzie i stanic przed III. ,,Naokoło Partenonu", IV. „W Par- atef1ski'cj Akropoli.'!, ale gawędzić na
obliczem jego". NastętJnie - że C..i.·c- tenonie", V. „Powrót z Akropolis", ich temat z takim znawstwem I mlcja, to ojczyzna Homera i Aischylo- VI. „o rzeźbach stm·ogreckich", VII. !ością potrafi u nas jedyny chyb:i
sa, MilcJadesa i Leonida~a. Sokra· „Rozkwit rzeźby w Helladzie", VIII. Witwicki. Nawet cenne prace Sinki
tesa i Platona, Peryk!csa i Fidia_ „R:?:cźba hellenistyczna". W sum.le i Parandowskiego, utrzymane na wyż
sza - by wymienić z pośród tysią- daje to 130 stronic druku, z licznym1 szym poziomi-e, nie sięgają Ł-a.k do
ca imion tylko najgłośniejsze, wsła- ilustracjami:, w tym 8 plansz koloro- .lina zadadnień, jeśli chodzi o realia
wione nieśmiertelnymi czynami któ wych. a wszystko to niemal za. gro- antyczne, szczegóły tl~chniczne i rzere przez tysiądecl:l. p!'Omicniują na sze, bo całość w kartonowej teczce czowe.
„Przechadzki ateiiskie" Witwickienasze myśli i uczucia. Ateny były kosztuje tylko 260 złotych.
Ale nie dlategQ_ wydawnictwo to go są elementarnie, ale jasno i przej
pierwszym na świecie ogniskiem idc
ałów demokr:i.tycznych, nauk, sztuld nazwałem perłą.. Jest to arcydziełko rzyście wyłożoną n·auką. o stylach
i kultury, które ugruntm.valy i poi opowiadaniowe. łączące w sobie grun budownictwa greckiego i o rzeźbi·~
dziś dzień gruntują poclwallny cywi towną erudycję i wllclkie umiłowanie greckiej, począwszy od jej starogrelizacj! europejskiej, a więc naszej. przedmiotu - z prawdziwym kun· ckich początków, poprzez dobę najIdeały i czyny bolmterów greckich sztem popularyzacji. Z przyjemnością \\fY'ł:szego rozkwitu w samej HeJla.
przyświecają wciąż jeszcze wycho- \Veźmie te „Przechadzki" do ręki in- dzie. aż do schyłku. A nauka ta ujęwaniu człowieka i obywatela w Eu· teligent, któremu przedntjot nie jest ta została w formę naprawdę intere·
Przybywamy
ropie. Nasza myśl filoz Gficzna. i nau całkowicie obcy, - z przyjemności!! sującą i powabną..
kowa stamtąd bierze swój począ- i pożytkiem naulcowym przeczyta :r~ wraz z autorem do Aten <lzisi:cjszyc!i
tek, arcyllzieła. pnczji i sztuki grec· zgola nieprzygotowany laik. W cza- a stamtąd wędrujemy na Akropolis.

PRZECHADZK I ATEŃSKIE
z Władysławem Witwickim

,!'

..

wzgórze wysokości 169 metrów on- cznfe moie być i tak. W! ~ clysław w1~
giś starożytna tw:ierdzE' ate1\ską twicki (ur. w 1878 rol::.i} nrnf. uniw.
gclzie zachowały się po dziś resztki jest z fachu filozofem i psycho-losłynnych antycznych budowli: Pro- giem, autorem C'annych prac „o
pyleje, świątynia Ateny Nike (Atc- przed.miocie i podziale p ycl1')logii",
ny Zwycięskiej), świątynia Poarteno:1 „Wflliu:m James jalw p 11 y cholog'~
poświęcona ni:ogdyś Atenie Dziewicy ,,Psychologii dla słuchaczów wyż.
(Athena Parthenos). patronce i opie czych zakładó'N naukowych" i in·
kunce miasta i Erechtejon z słvn- nycll. Szeroki ogół i:nte):;-·":v::j! pol·
skkj zna go jednak przed" w 3 ;:yst•
nym przedsioDkiem Kariatyd.
Autor zaznajamia nas z elementa- ltim jako znakomitego t!i;macza
mi stylów, otwiera nam oczy na sens dzieł Platona i dowcipnego ! subtelarchitektonfczny i eąretyczny Jtlasycz neg0 ich ilustratora. Bo uczo:i:.· tlen
nych budowli, apowiada historię ich włada sprawnie nie tylko pi5:·cm, ale
powstania, dziejów i upadlrn mó'll"i również i ołówk i er.\, tuszem i qkwa!1am o Fidaszu i innych mistrzach rc !ą. Być może. ż-e jako histo r vl: lmlstarog:·eckiej rzeźby, opowiada 0 st:; tury i sztuki antycznej Wit·wicki nie
ro:":ytnych zw1·czajach i obrzędach jest „fachO\vcem" w akaclem;ckim
jak np. o Panatenejach. czyli o co słowa tego znaczeniu, alic jest znawcztery la'ta odoywających się w Ate- ca przedmiotu. który potrafi przy.
nach uroczystych świętach ku czc; hliżyć szeroki oi;-ół czytelników d'l
patronki miasta. A wszystko to 0 m:> tego co sam bar dzo gorąco ukochal.
wiane jest nfe na sucho, lecz n~ spe- umie dzielić si(! estetycznymi swyrr.·
cjalnie dobranym materiale nustra- przeżyciami i wra::eniami. Potrafi
popularyzować. co „;„ 3 tPty rz·.:idko
cy.inym,
Autor zbyt skromnie zast!'ztcga sl1,'. udaje si~ . fachowr~ :, 1 • •. Bo u-nfeje~
':lość l'lopularyzacji, to też clar spe.
źe .,nie jest specjalistą." w tych rz•
czech, ż.e to nie niulca - ..tylko po 1 f'jalnJ•, wymag-ający wrodzon·~go taSWI('.
gadanki nieobowiazujące". Ostate. lentu

'
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ŁASICZKA

Plaża

NIEDZ E

i zapomn·any pasek

Hej, podmiejska gwarna

p1aża

ileż O<i'LU naobraża.

(Monolog pana majstra)

Same

.i~uo ! ja ci powiadam spro.wie.. łem jak z nut.„ niech się Modrze- grubego Kuby spytać„. Trochę
dl.wie: postaw miotłę w kącie i je\\'.ska sehowa! aż ten od karu- mnie .zmorzyło i już dalej nic nie

chcą,

wokół nagie ciała ~
by woda je :zbryzg~J:a.

Potem każdo w ~łońcu siedzi,
awantu~ nie rób, bo wiesz ty, któ- zeli za łeb się złapał.„ Powiada. wiem.„ Coś m;: się przypomina jak
b~ posągu kształt mieć z miedz!
ra godZllla? ! akurat druga po pół „Dwadzieścia cztery lata już krę- by krzaki„. jak.by Wisła, jakby r.oś
nocy.„ słowo honoru ... Jak t~ czas cę, na Kępie krecc, na Ujazdowie ciężkiego do łodzi nieśli... 1\-Ioże
Pośród wik'fin byle k~py
P~'ędko idzie, zdaje się, że dopiero -- powiada - kręcę, na Bielanach mnie... nie .zakładam się, ale pewklempie
~ło obok klempy.
::-0 '\.Vyszedlem z domu...
kręcę.„ a jeszcze takiej zgrabna- nie nie kogo, tylko mni:e, bo paMówisz, żem stary pijak. .. Kobie ści ni·e wid7..iałem". Jak cię kocham, miętam, że jakby mnie coś koły
Na. kajaku fa.cet ~chiie,
to ! opamiętaj się, bo kłamiesz dwa Józiu, nie łźę ! Był Ignacy, Józef, sało, a po gębie chłodzące przecho
dzisiaj któreś z ciał uwiedzie.
razy - od razu dwa razy... jak Michał, Antoni, no i ja ... Ten kolej dzi.ło, jakby mnie kto dobrą brzyc;ę kocham. Nie jestem stary, bo kę, tamten kolejkę, każdy kolejkę, twą golił... Potem przemawiałem
Pod brzozami bulgot wódki,
mam dopiero lat... niech je tam! ja kolejkę, wszy.;;cy kolejkę... Pa- się z kimś... potem coś mi się maciafa inne leczą smutki.
ile mam, to mam, moje własne, ni miętam, źr. na moim zega~·ku była jaczyło, jakbym ni'by komuś dał w
Iiiedy ~zór zaś zn.pada,
komu nic ukradłem - a pijak też czwarta...
łeb„. potem jakby niby stójkowy,
t-0 rozchOOz.1 się ciał siada.
n.ie jestem, tylko mi trochę we łbie Ty, Józiu, kochanie, miotłę od- de„. zdaje się, dwóch stójkowych
zaczmerało. Człowiek nie święty ... staw, a skosztuj jeszcze malinów- - jakby niby, cyrkuł ..i Kuba mnie
Chłód liliowy ziębi piasek,
bo żeby był święty, toby lli·c sie- ki... anielski trunek...
tu przywiózł w dorożce, do bramy
czyjś od spodni został pasek.
dział w warsztnciP, tylko w nieTedy to było pod krzakiem, w zadzwonił, drzwi mi pokazał i pobie.„
trawie. Budzę się ... księżyc, panie, wiada: „Teraz sam idź, bo ja s~ę
Zapomniany pasek leży,
JÓziu żono kochanie nie urą- świeci wielki jak patelnia, słyo>zę, twojej żony boję". Widzisz, Józiu,
ram1mtycmy nastrój szerzy.
gaj !„. ~tlę' od.staw, 'ja nie ta- muzyka ri.nie, tańcują ... powiadam on się ciebie boj, choć taki iiruby
ki ... Mam dla ciebie coś.„ ~ć, pL c~·. Budzę się.„ wstaje Ignncy, Jó- chłop.
łem - nie zapieram się, a.Io 0 to- zef, Michał Antoni, no i ja Ty, Józiu, kochanie, ~rągaj,
SĄDEM
bie pamiętałem„. Aha! · cieknwaś? wtem nadchodzi jeszcze Marcin, llliotłę odstaw... Zgrzeszyłem, -;;
Poczekaj.„ dam, nie bój się - . tyl- Stanisław i ten gruby Kuba z Du- piersi się oto biję: moja_.., wina!
ko posłuchaj ... Wiesz, co dziś jP.st? naju, sąsiad„. Ann - gadu, gadu„. grzeszny jestem... Kto z nas spra• ·iedziela... llano poszedłem do fol ten kolejkę, . ten kolejkę ... osiem wiedliwy?... Boże miłosierny! kto
ezera, żeby mi gębę 9skrob~ł do kolejek„. Ochota wzięła - p<IBzli- sprawiedliwy?-... To ci zaś, Józiu,
czysta ... bo to niedziela, potem by emy tańcować...
kochanie moje, przyrzekam, że jełem w kościcla, ma się rozumieć„.
Tylko, Józiu, kochanic, n:e wa- śli mnie drugi raz pokusa weź_
pr.zccieź niedziela, potem. poszliśmy riuj„. Znam swój honor i z byle mie, niby według Kępy.„ to pojena flaki.„ Juściż, wiesz dobrze, Jó kim nic tańcowałem... Kompm1ia dzicmy oboje ... Będzie Ignacy, Jó~u, żono kochana, :i:e niedziela bez była porządna - możesz się jutro zef, Michał, Antoni - no i my„.
Indywidualista
flaków nie znaczy nawet tyle, co - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - piątek ... Był Ignacy, Józef, Michał
i Antoni, ja piąty ... Ten kolC'jkę,
•1rttgi kolejkę, każdy kolejkę, ja
kolejkę, po pięć gorzkich, flaki
Nieporozum1·en1·e
- A, gdybym wiedział..• Każę dziesięciu przykazań
- 2 dukaty,
swoją drogą, po pięć piw, a An· ·
kl d A
obr;iżyć rachunek o 75 proc....
2. Za popraw1eme „S ·a u
·
toni zaczął przyśp~·ewywać. ,,JePasażer wsiadł do wagonu syGdy Shaw, wstał od stolu, res- pOt>tolekiego" - I dukat,
- A czy po dokonaniu tej ohydszcze raz, ptaszku mój, jeszcze pialnego i prosi gorąco kondukto. taurator odprowadzi! ~o do drzwi
3. Za dorobienie smokowi pienej zbroclni nic obudził się w oskar _
raz !" Zdrowy chłop i porządny ra, aby go wysadził w Smęto- i zapytał:
kielnemu ogona - 2 dukaty,
żonym rrłos sumienia.?
człowiek ... Jeszcze raz, to jeszcze wie, gdzie pociąg pospieszny za·
- Przepraszam, a czy mogę 4• Za poprawienie skrzydeł Du - Nic wiem, panie sędzio, gdyż
w I~rótcc potem zasnąłem .• ~
raz„. Był Ignacy, Józef, Ivlicl1al i irzymuje się tylko minutę.
wiedzieć, jal•ą restaurację pan chowi świętemu - I dukat,
(„Expressen")
Antoni„. ja piąty. Ten kolejkę, ten
- Mam - mówi twardy trzyma?
5. Za oczyszczenie i poczerniekolejkę, każdy kolejkę, ja kolej- sen,
ale . .~oko/wiek
'::ędzie,
- żadnej restauracji nie trzy- nie brody Bogu Ojcu - 2 dukaty,
kQ - i było znowuż po pięć ... a J6 r;iu_szę W_YSUJsc w Sm?towrn. Je- mam...
6. Za poprawienie Syna Bożezef się rozochocił, powiada. „Jedź ~el~ bę.dzte potrzeba, mech pan u- Pr:cecież mówił pan, żeśmy go na krzyżu - 2 dukaty_.
my, chłopcy, na Kępę- Dobra!"
zne sil3:„.
.
. . koledzy•..
Naza1utrz pasazer budzi się - Tak! ...
Przechwala się
Józiu, mów~ę ci, nie urągaj, mio pod Gdańskiem. Wpada w wściek - I szeptem Shaw wyjaśnił:
Mąż, dowiedziawszy się o nie·
tlę odstaw. Widzisz, co ci przynio_ llość i wymyśla konduktorowi o- Jest.em zlod;rJ,iej tak samo
wiernosc1 swojej żony, wpada
słem ?„. patrz, flaszeczka ... malino- statniemi wyrazami:
jak pan ....
wściekły do mieszkania.
wa, z Kępy... t10110 rowe słowo ci - Bałwan!... Kretyn!„. Cym.
Rachunek
- Nędznico! - krzyk.rnąl od
daję! Widzisz, ja nic jestem taki... bal!...
. . .
.
. .
.
.
,,.
.
Schodza
się mm pasazerow1e 1
W
k
··
"
t
progu.
- Wiem wszystko!!!
K ępa zoną,
60
1
a zona ~ępą„. to Jest.„
'b . b" . „ k d kt
kt ,
ance1ar11 pewne6 o, s are„
.
.
. ,
, .
·
h
k
ch cia 1em pow1edz.-ec, kępa kępą a. pro u1ą
.1 alromc. onk u .ora' o-. /,(Osc:o
1a zna1ez1ono
rac une ·, wy - Przechwalasz się - odpowia
.
ry mi cz , az na onzec oznar
·
al
M' d
· · z~tw.
·
- A w któn m,
zona żoną... :2;ebym ja nie wiem mil:
~tawzo:iy przez m a_rza.
r~ .zy d a spok OJnl~
- Jesteś pewny, że babcia nie
gdzie był, zawsze o tobie myślą...
- Gd b
. d • 1 "ak . mnym1 {JYIY _tam takie pozyc1_e . . roku urodzzl szę Tadeusz Ko:s- vozna, gdzieśmy spędzili całe popo~
?
. ?
•
; Y Y pan wze ~ta' J
mr
I. Za
znuane i popraw1eme ciuszko?
ludnie?
"~ co . cacy w 6dzia . ! Malmowa, ivy1nyslal tamten pasazer, gdy go
"
ew
honorowe słowo ci daję.„ Jeszcze silą wysadziłem w Smętowie„.
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raz, Józiu, kochanie ... jeszcze raz!
Chcesz wiedzieć, jak było? 2ahtj, żeś me widziała ... Był Ignacy,

Józef, Michał, Antoni, no i ja. Ka
ruzela... Posiadaliśmy na konie i do
pierścieni jazda! Ja miałem ta
kie szczęście... co moment „partya! partya!". Po~·adam ci, gra-

Humor

naszych

dziadlców

Gdy na1-zeczonym był,
Kor.iystał z każdej ch'l'ili.
Całusy z tL'\t jej kradł,
Gdy tylko sam.i byli'.
-

Raz jeszcze, jeszcze raz!

Jeśli

mnie kocliasz, di·oga,
- Co znolm ! Dosyć już
Bo wejdzie kto n Boga!
Dziś

on jest mężem jej,
,\ ona tylko czychn,
By zostać sam na sam
f ·o coś prosić z cicha.

--

Raz je.szcze, jeszc1,e mz !
ej tylko droga!
- Co znowu! Dosyć już!
Bo„. wejdzie kto u Boga!
Jeśllm

J A K B I:
D Z E'
M y Uft B C H
lill;
Im.
Ro K c Ho p I N o w s K I

Koledzy
Bernard Shaw jadł kiedyś śnia·
danie w nowej, bardzo drogiej
resta.urac,ii. Gdy mu podano sło
ny rachunek, pisarz kazal p:osić
gospodarza.
.
- Czy to dla mrue ten r.".1.clmllek?
- Tak, panie.
- Więc pa.n mnie nic zna?
- Nie, panie. A z !dm mam

W :Ministerstwie Kultury ł Sztu-/

W maju' ł w

ki odbyło się plenarne posiedzenie koncertów,

omitetu wykonawczego „Roku
Chopinowskiego - 1949". - Jak
będziemy obchcdzili zbl:tający się
rok Chopinowski? - Pytanie to
żyw? inte~es~je nie tylko nasz
kraJ, ale i :iw1at .cały.
.
przyjenmo~ć?
Na pos1edzcmu rozpatrzono i
-- Ależ kolega, proszę pana, przyjęto szereg wn;·osków, dotyczących akcji wydawniczej, konkurso_
kolega!
wcj, finansowej, imprezowej i pro--------------•pagandowej.
Tu interesuje nas przede wszy_
stkim sprawa zbiorowego wydania
dzieł mistrza, w opracowaniu !gnace 0 Paderewskie 0 które rz 0 _
to!uje do druku gp;of- Józ~f .~r-

W CYRKU

.

, sk ·.

r.zkomltet ustalił m. in. kalenrlarz
imprez, które odbedą się w ramach
Roku Chopinowskiego.
,
Przyję,t~ 1_1~stępujące terminy u_
roczystosc1 i .mprez w roKu 194~:
22 lutego - uroczyste otwarcie
Rok:-1 Chcpin?wski~go w żelazowej
Woli. Tegoz dma - uroczysty
koncert w Warszawie, połączony z
Za. kulisami podczas antraktu 1aka~emią, ora~ otwa~cic» wystaw.Y
(,,Lettres francaises") pamiątek chopinowskich.

czerwcu -

cykle

I

I)

ZI

Ć

N a posiedz~~iu omówiono m . .in.

obrazujących
cało- spra~ę budowy. . nowego p~mnika
kształt twórczości Chopina, w WY- Chopma, w mieJscc pomnika po
konaniu najwybitniejszych piani- b~rbar~yiisku zniszczonego przez

stów-chopinistów.
Niemcow.
Maj, czerwiec i lipiec przczna- Do akcji Roku Chopinowskiego
czone są na wycieczki do miejsca postanowiono wciągnąć kraj cały,
urodzenia Chopina, żelazo:vej Wo- przy pomocy odpowiednio rozbuli. Przewidziane są też recitale wy dawanej sieci komitetów prow;nbitnych pianistów zagranicznych. cjonalnych.
w sierpniu _ zjazd w Warsza.
.
wie najlepszych chÓrów z całej Pol .Pr~y~oto;.varua d? uczcze~a ~a-=ski, połączony z eliminacjami. m1ęc1 C~op.ma czym~me są rowniez
Przewidziane wykonanie kantaty w Paryz~ i !-'0 ndyme. D? ty~czapoświęconej Chopinowi.
sowego _komitet~ organ.zacyJnego
. .
w Pary~u weszli komp?z:ytorzy pol
. Wr~es1~n przeznaczono na orgr scy: ~pi~ak, S~ałowski 1 Palcster.
nizacJę J?iędzy:i;iarodowego konkur- Przewidziany J~t mocz:ysty konsu chopmowskiego.
cert pod dyrekcJą Klcckiego, z u17 paź<lziemika - w 100-ną ro- dział~m Witold~ , M.ałcużyńskit:go.
czn~cę śmierci :-- odbędzie się uro- Kom,.1tet ma zaJąc ~ię odrestat~1·0czysta akadenua w Warszawie.
wan.em grobu Chopma w Paryzu.
paździ~1:1~1m . - na n~bożeńW związku z tą ostatnią sprawą
stw1e w koscie1e: sw. Kr.zJ'.za, od- zapytujemy - jak długo będzie
tworzona zostarue msza załobna jeszcze tego Paryżn? Czy dowieodprawiona prz~d. 1.00 laty pod- my się wreszcie, czemu sprawa
czas uroczystosm pogrzebowych ::;prowadzenia prochów Chopina do
Chopina w kościele św. Magdaleny Ojczyzny przedłuża się w nie~km1w Paryżu („Requiem~' Mozarta i czoność? Zapowiadano je przede!
Marsa: żałobny Chop.na)..
na tę setną rocznicę?

3?

•

Str. 6

Nr 148 (932~ -·

KURIER POPULARNY1

OŁÓWKIEM

OBIEKTYW EM I

11111111111111111111111111111111i111n11111111111111 nnm nmmm111111m1111uu1111mmH 111m111111111111111111mi11111111111111 m1nmm1111111111111in1111111111111111111u1111111111111111111111111m11111111111111111111111111

l,
I.
l~

.;dezas py n ms zaledwie okwitł~ '
\·,;:ewa. na półwyspie Krymskim kró '
.iJe lato. W rozle1Jłych winnicach pod
J l'omieniami upalnero słońce. dojrzc1vają winogrona. Krzewy uginają si1,:
god clęiar.em sł~k1tigo owocu, który .
.nłcde, opalooe ne. brąz niel'fiasty .
j astnr.:nfo zdejmuja.• do kooz3•k5w. 'I

!

I'
I
J ~ A_tr~kc.lll, kultura~ Wielkiej Bryt.a. Do Warsz.a.wy przybył francuski teatr Jnuvei'a. Dyr. Jouvet (pierw!Q'
•· · , ~i :'..est ostałllio pierwsza .~ro~a adap z lewej) znakomiiy aktor many jest w Polsce z wielu film6w fnneusJdcła
;;acJl. filmn.we.1 „~mleta. • Film ten IL przede wszystkim z Pl!YCbologiczn ego filmu „U schyłku dnia". \V \Vrtawzbudzll olbrzymie mtnteresowanie.
·
5zawie dyr Jouvet grać będzie Amol fa w „Szkole żon".

!!

Wkró*ce :14\JJoznamy się z recenzjami.
:H~allzatorcm i reżyserem, a. jedno; eześ:nie odtwórcą roll tytułowej jest;
Laurence Oliver. Widzimy go
. zdjęciu klę~:zącego u stóp Ofelii• ktś- 1~
· :eJ rotę po\\·ierzono Jeans Simmons,

I

I

IKtóż

na.t·

pamięta przez
tych dni.
star

u nas nie
hiedy prowadzeni za

rękę

I

.~

szych w~owalimy po alejach ogro.
- Kiedy będzie nareszcie przydział du zoologicznego. Na.jmilsz.ymi stwomateriału na ubrania.• bo juź dłużej rzeniamł były dla nas sarenki, które ·
nie WYtrzymamy w jednym garnitu- obwąchiwały wyciągnięte ręce szu- ,~~~==~.;.~

kn.jąc smakołyków.

rze.

Rok rocznic na

wiasnę stęsknione

•

' ~ Ci c~ierej dorośli młodzieńcy to jun- acy 8 brygady „Słuźby Polsce", kt6•
r.;;y wyróźnill się w wyścigu prac:. i . otrzymali od Komendy GłóWJt~
cenne na.grody w.postaci zegarków, noźy fińskich i,pa.pierost'iw. ,S!l!lit'_!!
prawe1: Chyłka Fr.,Bujak St., Budek K. 1 Bucki ':I:.

.;.,Jl

za -'

dziećmi łanie wypatrują śli~~
oceyma swoich małych pn:yjac!ół.

<

•

- Nkch pa.n pamięta, panie Francxh:mku, że nie wolno panu pozwolić
zbyć się słowem

„nie'.'

An&lia słynie z różnego „asortymen..
tn" klubów. Jednym z najoryginalJńejszych jest klub .„Handlebar", do
którego moma się dostać jedynie

z

imponującej długości wąsamL

Wąsy Jerzego Hoffmana., starannie
pielę~'llowane, osiągnęły niespotykattlł długość. Na. dorocznym obledzile
klubu uzyskał on specjalną premię
doskonałości.

-

Czyta.I pan

Jię?

19 maja wydarzyła. się w An~lli niezwykła katastrofa. kolejowa. Express
Londyn - Bradfol'd wyskoczył z szyn. Powodem katasłrofy jest pl)ó
dcbno słońce, które zwiodło swym blaskiem maszynistę. Pierwsze dwa
wagony stor.zyły się z wysokiego nasypu. \VydobYWanie rannych i zabi.
łych było niezmiernie trudne.

mojlł ostatnią ksią:i:-

•

-

Nie.

-

Co?! •.ro pan rifo umie

~ytać?

Młoda nauczycielka ma.tematyki w
i\Jneryce, l\fa.rgarett Jakiel została
kilkakrotnie ostrzeżona telefonicznie
że o ile nie przepuści wszystkich ucz·
ni do następnej klasy - zostanie za.
bita.
Pogróżki te nie były żart.em. Podczas
nieebecności nauczycielki kilka serii
wystrzałów z pnejeźdźającego auta
podziurawiło wszystkie okna i drz ·

domu M. Jakiel.
Moralnbśó

uczniowska

iście

amery-

kańska!

_ Co sir, s!alo hrabinie?
- Ten pan powiedział do nl!lj
warzys2ko"„.

dziad~

- A to jest portret mojego
ka, który urodził slę przed 10'7 Iaty.

,,to. .- Jak na. ten wiek wy1dacla ZUP.eł.
. p.ie młodo~

· R;rsunck bez i1odpisu

W ZSRll w lnsbtucle Turkmeńskiego GospodarstwA Rolnego na Wr
dziale Weterynaryjnym studiuje wiele kobiet. Trudno wyobrezić nam se·
ble te m1og,uutkie studentki w roll doktorów asystujących np. pny na.
l'Ołlzipach ir@a.k;a. A j~k.„
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Przybycie-obowiqzkowe!

Ogro~y, stary las sosnowy ko-1 wieżą stoi samochód stacji radio- nalizujące początek i koniec miejsc Wydaje się, że c~ężkie maszyny su Coś porobiło się w ostatnich
ł~sze ~i·ę miarowo, poruszany lek- wej. Radiotelegrafista „Lotu" na- opylanych.
·
ną po wierzchołkach ~osen. ~le kie czasach, co mnie napawa niepo.
kim wiatrem. Ale dlaczego nie sly- wiązuje kontakt z Katowicami.. Me
z ziemi dają nam znak: samo- rują nimi bohaterowie powietrza, ko jem. Chciałem i ja napisać ar·
chać szumu tak charakterystyczne- iteorolog ustala warunhl lotu. Po- loty wystartowały, za chwilę uka- znani nam z ostatniej wojny. D.o- tyku! o potrzebie wydajniejszej
go dla wszystkich lasów iglastych. goda sprzyja walce. Można starto. żą się na horyzoncie.
wódcą ekipy jest mjr. Konopasek, pracy. Ale kiedy już zatempero·
iV miarę zbliżailia się du lasu od- wać!
Już są! Z bijącym~ sercami wpa inni to kpt. Gcdymin, por. Ostro- waiem ołówek zalożylem do ma·
czuwamy coraz wiQkszy nie1iakój.
Codzienni~ z lotniska .w K~towi trujemy s~ę . w ros~ące ~unkdki. wsk{,. kpt. Malonowski, P.or: Ba~a,- szyny kartkę' czyste15o papieru,
:~ie tylko nie slyszy::ny szumu, ale cach startuJe 6 samol_otow, n:osą- Jesteśmy swiadkallll oryginalnego nac~1kpt. "'1a.s. Lotmus1 .się .uu.a~. wtem nagle _ bęc! spada mi na
~e zgr?zą shv~erdzamy, że la;; nie cych około 2000 kg trującego pro- i~alotu. Nad g~owami huk: Mlmowo
Nagle nad las.em ukazu~e się ~ia biurko nieoczekiwane zaproszenie
jest zielony. Korony drzew są .szku.
l~ kurczymy się. Olbrzymie maszy. la smuga, za ruą druga l trzcC'.la.
.1
b
. N'
.
·
· " · Kil
Wd
·
·
. .
.
·
d.o nas. „i•1ainy Smugi. .rozc1ąg~Ją
·
· ::uę
· ~zero k·o. na d . na
C-ar
„. ne l· P?Zb awione
iguwia.
· ~, rapuJemy
się na wi.ezę. W1. ny . ~aJ.ą się
_ p1,ne• ze rame.
. 1 1e zaproszenie
_ :
i .
metr za kilometrem posuwamy się dac ogromne przestrzenie smut- wrazerue ze za chwilę runą na zie lasem i powoh wsi·ąkaJą w wierzrozkaz racze1: Bo „staw,erm ~
\TZ~i1:1ż niesa.mo„,titego la.su. Czy tó· nych, chorych lasów. Czekają na mię. Loty są bardzo niebezpif..czne. chołki drzew.
two je~t obov11ązk?we", .nalezY_
mozliwe, żeby wymierał?
ratunek. Na opylanych powierz- Odbywają się na wysokości 3 me- Smierć ci osnujo!
przybyc w komplecie, bo macze1
S7.eroką szosą wjeżdżamy do la- chniach powiewają białe fla~ syg- trów nad wierzchołka.mi drzew.
Zo-Ta
dyskryminacja i rygory!
só~ w . nadleś.n~·ctw!e Grod~isko.
Rzucam więc wszystko, bieg111J
MiJamy Jetlen kilometr, drugi. Sta
t ·.
·"
jemy. z aut Łódzkiej Dyrekcji La- ftOZD'IOUJa z 1... re IJnqare,..
„s awwm. się: .
.
sów \'ry"siadają przedstawiciele hlNa drugi dz;en powtarza się to
stytutu Badawczego 1 in.i;ynierowie.
I
•
samo, z tą tylko różnicą, że sta·
Idą naprzód. Kilkaset metrów
ę
wić się mam aż na dwa zebrania
:dziemy w milczeniu. Pod nogami
w różnych końcach miasta. A że
trzeszczą suche gałęzie chrustu.
•
•
•
•
•
•
zaproszer.ie sformułowane w poS~op ! To tu: Patrzymy przed sie. Słynny węg1ersk1
dobnie kategorycznym tonie, wifr.
b.~e. Ogromna przestrzeń lasu wydze biegnę 1·adg
cięta. Dziesiątki tysięcy drzew le~
Po węgiersku umiem niewiele: EL dla „Kuriera Popularnego" może cieszy się też światową sławą jako pę .,
'
•
ży obdartych z kory, z obciętymi jen! Magyarorszag! Lengyelorszag! pan nie odmówi?...
pedagog, pracuje utalentowa~a łó~zA wiecie przecież, najmilsi, jak
koronami. Milczenie przerywa głos Czardasz, gulasz, Tokay Szamorod- Służę z największą chęcią! - od- ka skrzypaczka, Wanda Wlłkomir- się to odbywa. Najpierw czekać
dyr. Głowacki·ego: 100 hektarów ner, Tokay Aszu.„ Za mało tego, że. powiada artysta.
ska. A .ak
d t . . t
trzeba z 0ńodzinę nim sie komplet
.
· 1. •
. •
by się rozmówić z głośnym węgier- - Czy jest pan zadowolony z o- J prze s awia się s an mu'
•
musie ismy wyciąc„.
skim pianistą w jego ojczystym ję- becnego pobytu w Polsce?
zyki węgierskiej po wojnie astat- uzbiera. Najlepiej wychodzą na
zyku!... Ale to „Eljen" moża zary- - Bardzo lubię grać przed poL niej?
tym spóźnialscy, których wita się
LARWY, ZŻERAJĄCE J_,AS
zykować.
ską publicznością. Polska zawsze mi - Wojna poczyniła w kwitnącym adośnie przeciągłym Aaa!.„", z
Dr. Koehler po<lnosi z ziemi ga..
A więc - Eljen, mistrzu!
była bliska przez ulubionego mego przedtem stanie muzyki naszej wieL
.
:.
!'.
.
,
lązkę. Jest ona oblepiona pelzają- Niewidomy artysta uśmiecha się mistrza Chopina, nawet wpierw niż kie spustoszenie. Wielu utalentowa-§uznamem, „e przeczez przybyr
cymi sprężyście. gqsiennicami 0 0 _: dobrodusznie i odpowiada po poL ją poznałem. Zresztą - europejskie nych i niezapomnianych ludzi nie;raczyli. A potem następt11e nor
brzydllwych rudych głowach.
sku: „Niech ży~e!"
.
,
m?je su~cesy zac~ęły się w Warsz~- n~oże1'.1y się d?liczyć. Ale dźwigamY„·malna piła „porządku dziennc[;,:O".
Tc mille larwy zjadaJ'ą t"s: ące Imre Ungar Jest męzczyzną sred- wre. N1ezapommany był dla mme się meustanme. Jestem pełem t!O- trnżdv czy ma co czy nie ma nic
J
niego wzrostu, krępym, dobrze zi.m- ów Konkurs Chopinowski, na któ- dziwu dla pracy i żywotności Pola- ·
·' .
.
' • . .
hektarów naszych lasów. Jest to dowanym, z pewną skłonnością do rym udało mi się zdobyć pianistycz_ ków, ale nie próżnujemy i my!
do fK!Wiedzen;a ~częscie1 - to o·
o~nuj.a gwi'.lŹdzista, owad przypo- otyłości, właściwą ludziom nie mo- ne złote ostrogi!..
_ Kiedy zawita pan znów do PoL 'itatme!) musi się wygadać, chce
mma.iący n~~o . pa~czołę lub osi:. .• ~ącym używać \':'iel~ r~chu. Wyglą.
.- I . .my wszyscy w P?lsce zapa. ski?
zapowiada chytrze, że ma tylko
~~!ad~ on JaJa a:-::i- ~glach sosny. z aa na lat t~·zydzieśc1 kill:~: T"':'arz- i:iżętall:m1y pan.a dob;z~ i zachowa- _ w roku przyszłym _ niewąt- „dwa słowa"! Dyskllsja z punkiu
JaJ t) eh lęgną się zal'loczne larw.r mało urodziwa, ale wyra~i:sta i przy li.my w dobre1 pannęci.
pli·,„i·e Pr·zyJ'adę na urocz•·stos'c·i
h d .
. sporządzaJą
· soble *ZllcC
, opclę
J~ bl.'s·y
1 . o ds·I «-.
· .- pociągaJąca.
· .·
· chopinowskie,
,. ·
.1
sc. o. z1. na mar.owce
kt ore
iz z m. poznaniu
- Zagł. a.dę was·
. r zaw-y_„ zb urzeme
związane z Rokiem
.
' a e„ ze
.
dy wśród igieł i przystę uja do że- Włosy ciemne, 3;1-e me cz~rne.. Roz- se~c:-i miłeJ Fil~arm?n~1. Warsz~w- Chopina. Zostałem już przez Komitet ma1ą się now~ „asp~kty i to ruerowania L
• . P ••
..
mowa toczy się bezposredmo po skieJ, odczułem Jak cięzkre osobiste zaproszony
slychanie wazne w1ęc czas uply
.
·
arw~ ros1ue mezm.er-: koncercie w Łódzkiej Filharmonii. nieszczęście.
·
· kt '
· · d · Il .
m~. szybko, bowiem cały jej roz.. A że w życiu, podobnie jak w po- Odbudujemy wszystko jeszcze
w~, z p:o1e. owane1 1 ~ ne1 r;
WOJ trwa od połowy maja do po- lityce, przy dobrej obustronnej woli piękniej! Czytałem, że całkowity WRAŻENIA Z ŁÓDZKIEGO KON· dzmy robią szę obow1ązu1ące tr:;·.
łowy czerwca. Dorosła larwa zstę- zawsze można się dogadać, więc i dochód z ostatniego warszawskiego
CERTU.
po upływie któryo11 zebrani uśw1"'1·
puje po pniach na ziemię, gdzie za. my z Imre ui:gru;em, rozm~wiają~ koncertu ofiarował. pan wła~~ie na - Mamy nadzieję. że nie ominie damiają sobie, nareszc~e że wfa (<
grzebana pod ściółką przebywa bez typowo , ,~śmkiep~Kad pok wę giersDku odbudkio:w~ gmachu F11mfrmonu War- pan wtedy i Łodzi? Sądzę, że z dzi- ciwie r:ic nie zalativili, że „!H,
pobierania pokazr.am tr 1 ta
iporozwn1e 1 y s1ę ~·ona e. . u- szaws eJ ..
.
. siejszego występu powi11ie•1 pan być . . < •
d . . t- ń
~.
Wal
. . zy. a : . za w tym zasługa p:mr Ungar. zony ~ Uwazałem to sobie za obawia- zadowolony. Takich tłumów jak dziś, nzecz,1o~cr uzgo niema s .-n... tvis„
. żk ~a z 0 ?n1;1Ją Jest 1U~ZIIL'ern1e artysty, przemiłej osoby - i mó- Zf:k. Zresztą - i ja straciłem w tra- dawno już w Filharmonii naszej nie rJe uczyniono zadość, że naI'eż;
~~ę . a l mu~1 się o~bywac w okre- wiąc bez komplementu - bardzo gedii Warszawy wielu przyjaciół i pamiętam.
zebrać się raz jeszcze.
file zerowarua pasozyta.
przystojnej.
osób sercu bliskich...
- Na sali było l'zeczywiście bar .
.w .tym roku osnuja l!lUSi. być 1\IlMO ZMĘCZENIA _ WYWIAD - Dokąd udaje się pan z Łodzi? dzo gorąco...
Słyszy się więc powszechne m,
~w1dowan~. Dwadzieścia kilka ty
DLA „KURIERA"
Słyszałem.--:- ~e do Krako~va?
- A wię"t;: -:- do p~ędkiego i. mi~· rzekanic na nadmiar zebrań i Jron ·
s;:ęcy hektarow lasów w nadleśni- Pan zape\•me po koncercie i - '~łasc1w1e - ~o wpierw wra- leg? usłyszenia! - .zegi:-am się l ferenc "i które na dobitkę odby .
ctwach ~ląska i Lodzi jest opano. czterokrotnym bisowaniu bardzo camy Jeszcze na kr_otko do. wa.rsza_ k~mczę ro~mowę, ktora i tak prze. 1!
. '
. .'
r
wanych przez os · W
dk zmęczony ale krótkiego wywiadu wy, a stamdąd dopiero uda1ę się na ciągnęła się poza normę.
wa1ą się rueraz w godzmac11 r.o. ·
• . .
nuJę.
~a u
'
koncert do Poznania. A po Pozna- - Mój mąż z natury rozmowny nie alnej pracy.
P.ozo~awiei:ua teg.? stanu gr~zi nam
niu - zakończę obecne moje tournee jest - mówi z uśmiechem pani Unwyn;szczerue lasow. OsnuJa węw Krakowie, gdzie mam grać na gar. - I aż się dziwię, że mu się No cóż! Każdemu wiadomo, Zf
druJe masowo i zagraża północnym
ł
koncercie Filharmonii Krakowskiej, udało tak rozgadać.
porozumienie się w ważnyc11. spw ·
częściom kraju. Już 50.000 m sześć.
QWQ
który odbędzie się 4 czerwca na hi- A bo rozmawialiśmy - pe wach jest konieczne, że zebrani:'
drzewa musiano usunąć na terenie
storycznym dziedzińcu Wawelskim. węgiersku! - ?dpowiadam z prze. ą potrzebne _ byle nie za cu··
5 nadleśnictw wskutek śmiertelnea y i mowej
- A potem- . .
chwałką. - ElJen! .
'
- Potem - JUZ prosto do domu, - El1en! - odpowiada Imre Un- sto, nie za długo, no - i z se:;
g o żeru osnui:·
Zarządzeniem Ministra Kultury do Budapesztu!
gar, ściskając mi rękę i dodając sen. Tymczasem bywa tak, b
i Sztuki z dnia 26 bm. powclana
dłum
· ·
„. szereg' węg·iersk·ich wyrazow,
ierownicy różnych organizacji 1
WOJNA ZE SZKODNIKIEl\11
została do życia Rada Filmowa. KONTAKT1'. Z POLSKIMI MUZY. nie objętych już moin1 słownikiem.
Wojna chemiczna! Arsenian wap PP „Film Polski".
KAl\U
Nie tracę jednak kontenansu i po- instytucji cl1cą nas tą drog.na zabija osnuję!
Przewodniczącym Rady
został
- Czy spotyka się pan za grani- takuję gorliwie.
„uaktywnić", chcą nam „nada
cą z muzykami polskimi?
- On mówi, że zdaje mu slę, ·· tempo", żeby nie mówiono, że in
Jedziemy na punkt zborny. Pod Leon KruC'zkowski.
- Przed przyjazdem_ do Polski, grał dziś słabiej, niż zwykle! - tłu- tytucja czy organizacja nic _n ie
koncertowałem w Turcji, gdzie zet- maczy mi ze śmiechem pani Ungar.
. •
knąłem się z Henrykiem Sztompką. Do djabła! - Zaczynam ener- obt, ze spz . •Więc .poczuwając.'
W Budapeszcie słyszałem młodego gicznie odkręcać głową na znak za- się jednostka chodzi, żeby m e
polskiego pi~~stę ~im~dzieńs~i~~o, przecze:iia. - Nie. P~~wda, r.:1is~;zu'. ściągnąć na srebie . pos;-Iaki, ż.c
któremu roku3ę wielkie naazie3ę. wszystko było „el1en - „elJen w
a
owca" ze szę wym1.
Słyszałem, ż~ u znakomitego nasze- najlepszym gatunku.„
.'~~z rna.
„
go skrzypka Zatoureczkiego, który
K. ZRYW gu1e , „me soi aryzu1e się ' z,
„stroni", niemal - że sabotażuj.:.
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Z caleqo kraju

Jak wygrałem 100 złotych
ISTNIEJE w ł... odz.i coś, co się
od 2 lat. Za każdym razem - ostatecznie, nieodwołalnie,
J·uż z całą pewnością. 1 robi się do
„otw~ero."

koła tego szum, nie wiadomo, komu i na ca potrzebny. Góra (za-

strzegam się, że nic robię tu żadnych osobistycl1 przytyków do
clyr. Górzyl'iskiego ! ) rc.dzi mysz
i urodzić n;e może!
Powiem krófao. Mam na myśli
„otwieranie" remontowanej sali
1... ódzkiej Filharmonii. Remont ten
• o- ;
'
•
. ł Al
, . ·
cią~n.e s.ę J.a1t ~mo u.
e mrueJs~~.o ~o! B\na~ Sl!J. bt;z t~go ."~;t"';;~r
c;.a me u.wah, Łodz r0wrue,;. 1 yl
l>.o p'.l co te u\\.2.zujące $lę zapowie
dzi, ogłasz:.-tnP w prasie zapewnie• n;a i terminy 'i Czy r.;e szkoda czasu i atlR:;n. i terio brakuiącego ga
zetowego p3.pieru?
To też kledy ostatnio eozpi:3ywa
.
t
t
110 się znm·ro _na ~mat, ego .radosne~o. zd~r~•'m:.a, me clu;em się nabrac 1 za::ip:ewałem sobi<: w duchu:
„.Ja mam .::zas, ja pocze~am„.". ' A

,

A tymczasem praca zawodowa
na tym cierpi, z konieczności odSKUTKI ZATARGÓW
Poza pracą samodzielną lustrat-0- wala się ją nieraz na patatajkę.
kiedy ustalono „ostateczny" terMAŁŻEŃSKICH
rzy społeczni, ws:półpracując z Inmin na początek maja, zaśpi€wa- w Swarzędzu w woj. poznań~ldm spektoratem Ochrony Skarbowej,
Mofo jestem istotnie "czarną
łem znowu· „Może w maju, może Zona zamordowała śpiącego męża, przysporzyli w tym samym czasie owcą", może się temu czy owemu
w grudniu .•• " i wzmianki o tym za poczem sama rzuciła się pod pociąg. Skarbowi Państwa 63 miliony. Tym prezesowi czy kierownikowi naramieścić nie chciałem. W rezuH„cie ,Przeprowadzone dochodzenie nst.1li- sp~sobem w j"ednym niezbyt dużym żę, nie mogę się jednak powstrzy.
jeden z kolegów nazwał ~~ ło, ż~ o~ dłuższego czasu małżone!~• ~i.eście, jakim jest K.raków,. C:ZYnOb
f
M „
człowie,<i:em m ł · i
" .
nazwiskiem Kr;.uze, zdradzał swoJą nik społeczny w okresie 3-miesięcz- mać od apelu. „ ywa -e1e.1 l l11CJ
1
·ł s· •
a eio~
~nNł~- ·żonę, co wywoływało gorszącP- 1>cenv nym powiększył dochody państwa zebrari! A jeżeli już mus - to
. ;,d· . _ięki~e„ mną o ,
z O .YC1!. o j zostało zakończone tragiczną ka ta- o 265 milionów zł·
.krótko zwieźle . j rzeczowo. A
~ .zis,
euy ~o, ko1~c1'.1 ~aJa mamy ~„0.b_
TEATR JOUVETA w KRAKO\VIElll
'
„ · . _
kt alnie
JUZ tylko dzien d7.lSieJszy.
tuogę ŻUBRY w POLSKICH J,ASACtl
Słynny teatr Jouveta po sukcesa-::hlprze~e .ws~ystkia;
p_un u
·
sobie powied7Jeć, że wyrałem, że
()hecnie w Polsce mamy jeden r e- w Warszawie przybył do Krakowa, Dajczez nam tez choc od ,czasu
~O~ złot~ch m?jego. kolegi inam zei:wa.t -t~brów yJ Ni~p?łomica.ch. gdzie zos.tan!e ró~nież wy~ta'.~iona do czasu trochę popracowac!
JUZ prawie w ~.-eszem, bo i tym ra- Di:ięk~ .me:riu . me istmeJ.e grozb~ „Szkoła zon' Moh~ra. Pro3ektowaKIEŁ
zem nabrali nas na tego maja, na- zmkmę~i~ _zubrov,r. z terenow. ~ur? ne ~~ 3 P!zed.s~aw~en1a; Fran~uscy
bujali!
py. r~,i:ie1e. proJekt ~rzeme~iema artysc1 ~w1ecizi.h v. av.'.e,, a w1i:!czo·
Cz
·
t
. . hi pewneJ ilości tych rzadkich zwierząt „Pm byli pode1mowam prze7. wojR. Y pamię.~cie ę pouczaJą.cą , z przeładowanego rezerwatu niepo- wodę krakowskiego
.---------------""
storię o .dowc1pnym To.m~szu. kto- łomick iego do rezerwatów, maj~ cych
PODATEK OD ZBYTKU
KI N O
ry pasaJąC mvce, dla f1glow falszy ,powstać w las<ich pszczy1'tskich i POl\IlESZKANIOWEGO
••n~LONIA"
o· 1111Anzci
\\ia alarmował ludzi - że wilk! morskich.
·
w Gdyni został uchwalony poda- n:J
n I'. " n
No i zdz~ałał tyle, że kiedy wybiła
Ju ż wlcrótce znakomity film
tek od zbytku mieszkaniowego. Po!
prod u kc j ! umeryka11sl:i ci
rzeczywista godzina „otwarcia·• tej SUKCES LUSTRATOROW SPO- datkiem objęte zostały wszystkie lu·
osnuty ua t 1 ~ p r o c c su
zaklętej sali
Filharmonii - nikt
LZCZNYCłl
ksusowe mieszkania w okręgu morDREYFUS.\. !). t.:
:1ie uwierzył, nie napisał, llie p~zyW ciągu ostatni:go. kw~r.tał~ lu- s.kim. Zebrany tym s;i~sobem funszedł. prócz paru znudzonvch ho- sti·ato.rz~ spoleczm u;awn '.i medo- ,Clusz ~rzezn~czo:1y będz1.'). na bud_o~·
· · kihł k .
.·
ciągnięcia podatkowe w W1elu kra- wę m1eszkan dla ludnosci or:.i curn·
~ 0.r;'lCJl mreJS " 1• t~re l tak cholkowskch przedsiębiorstwach . czego 1cej, odczuwającej najbardziej głńd
'1ZIC, ~mszą na ws~yst~o.
.
rezultatem były dodatkowe 202 m!- !mieszkaniowy. Akcja powyższa <>Coz za szkoda, ze ruc załozvlem liony zł., które w fom1ie podatków bejmie Gdynię. Gdańsk, Sopot i in(Pr. 238 J
się prz~"1!ajmniej o 120 złotych.
wpłynęły do kasy skarbowej.
ne miejscowości nadmorskie.
,..,_______________.
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naszej r~dakt:lłmecz
I! Potbar
zesp61 I Miejskiego Gimnazjum szkolnych
zdobył

piłkarskich drużyn

Emoctonuiący

'

I
1 W wyjątkowo przyjemnej atmos- ra oorof1ców często z httwością rDZi
,,,- ferze odbywał sic wczoraj -4!nafowy bijała a takli wroi;a.
W 1>omocy ni:ezal!>tąµ!ooy by! Ma
i_necz. pit~a;sk: o mi~trzostwo szkól
"7l'/T 4!l[lłi
. _ sredn;oh ie<Lnocześnte o puch.ar na- c:niak. Ten krępy 'chłopak umiał
li-. .:::;; '41.kryć KorPalsklego ! Do odebran
szei redakcji.
I Trybuny ŁKS iapelaily s;e mlo- mu P'ilki <lokladtnie podawał ją <Jo
111eczu
Co llnÓUJią
dz!..:żą po brzeg"i. W~ród niej, objaw taku. Pneiśoie przei .Marciniak;\
ęczp;:>średnio po meczu z tru- strzo~two szkół ~rednich będ'l slę odbY· a przede ws·~y~tklm i:ry zupołowe, lto• rzadko sp.otyka.ny na tcrerrie Łodzi, należało do zadali łatwych. Tym łl;C
1
wilil.ało się dużo \!Czennic, które wątpllw:e CZQściowo należy tluma.
dem ptzaci$lcamy się do szatni. W w;.~ r;~;,a~;ni~. Chtę Hć JUi wyts11e lltu- szykówkę pikę notrui.
przyszły podziwiać swych wa·lc'zą- czyć, że Kor.palski wypadł o \v:e
Pyziak Tad.
_
Obrońca
przy
pozostanę
zawsze
Jercom
lecz
dla
wą_sJrim koryforzu tłoczą sie ura·
slaMeJ, ni;i: na po.przedn·icll mecz2:
ne::wza:Iędnle, Jak na szkoły średnie - cych kolegów.
sporcie.
dowani uczniowie, którzy prosto Sr. pomocy - Marcin~k Czesław
A atak?
Panował tu idealny po.rzą.d.ek i wepoziom dobry mlmQ, it nlekt6ny rraeze
z trybuny p;zybiegli tu, aby po· !lin Pl't, I - O meczu tym można by 1" raltlr!.!~dz 1> t~ll~~por' ".:a1de~f10tr~~-h-~,e~•adnht'.: 1soly !LlllSŁrói. M_lod.zież. eior,pl!wie cze
atak'"ll żywym srebrem by! Mli.
W
1
& ... .
· zre:izno.,.,.;
P"lk
'
• Ik ł
~.,.. ••
• 0
byi11 Ct<iżll powlctlzJeć ..Ja nątomla•t ogra. 11 0
gratulować sukoaĘu swym kole· nic.~
I arz t en z k oc1a
„t:';er.
a a na poj~w1en1e l!llę d~y.n.
si~ tylko <lo krótkiej oceny, ara· w naue •ierea:I. z wynlim Jestem zado1
wrkoi
przeciwnika
millqć
umial
przec:wgdy
brawa
się
Roz.l·egły
mówi
tak
te
uwagę,
<rwracamy
wolony
co
fiielllc
dalom
1
molfl~m
jak
Iem,
11
€om z gimmizjum im. Kościuszki. rnogl•in Prze~ -.~nlk n
,.i
T "'I'
• d n1· moment uo
·
pokoJUneJ. Ciyi nie m<:y
p!U;arz
·
nys ta ć <>cl1pow1e
1 na ·bo·;s k·o.
razem wyb'1ei.;-1·'
podejście _ pr„yp-d.).
sportowe drużyn:v
s1z, t o dt'tnyna,
· ~ 1 „.
• ·
W r,zatni zwycięiców panuje
Ceremonia DOWHalna trw.ala krót- da.n;a ft:\ bramkc ftrzału. Ody tr6J
Po slcończenlu naukl mam :r4Dllar wstą~!~f!e:,am naJba.rdzleJ otlpowiad:t, jako
niebywała radość,
Na pyt. n - Chcę pnede wsiyatldm pić na poUtecbnll•ę. Sport 11aclal bę<lę ko. Nie hyfo nudnych przem6wie1i kę ataku pokryto 6ZCzcln1e - WY~u<
Bohaters:y spotlrnnia ubierają ukończyć szkolę I uczyć si-: llaltJ, abyl uprawia~. mimo nlepowodzeJ\.
oiiclell. Wym:aina kwiatów1 bratni \\ał skrzydla. Szcze;gólnio lewo.
•
'·-< • k
wartościowym człowlel<lem. Chcę
się Jedn!fl.k szybko, aby w więk- zostać
SMZydłowy - Li.s w11raw 1 ał w :ł
zostać Ieltarzcm, lecz czy mi sii: to uda- Pr. Pcmocnlk - Rutowi~ \Vieał~w usci-s dlonl i ro;i:.poczęla się gra.
g.i,ir~ ·
zespo.fu
zwolc.rm~ków
humor
następują·
w
wystąpiły
Drużyny
poił
6Zym Atonie swych najbliższycli zo!:u:.c2ymy. z życiem sportowym nigdy Mistrzostwo wymknęlo się nam 't
zimn !m. ~opcnnika. On to rusz.a,
r<:ltl. Pr2ly stanie :i:2 dla nas, błędnie za- cycb składach:
sle nic rozstanP,.
przyjaciół z lawy szkolnej pogwa
. Roga, Kac·z z docydowa,n:e w ból i po~bywal •-:I' ,
I 1mnaz111m M'1eJsk1e:
i:ralllimy taktycznie. Chcę zostać dokto·
y
I ki .,an
"k - M
L ewy pomocni.
rem medycyny.
. ach us
rzyć na temat meczu.
Kowalski Król Marc:nlak piłkl w Sytuacjach naimniei dla Pl'IZ
marek
N~ pyt. I - Obie druzyny ~alczv1y amPrzez 1'bHą z desek ścianę sły ~.~U:~ ~azrtz~ś~~~1~~1.u~;:k;'~!~1i:1.;t!~~~: Sr. pomocy - Kamiński Knz.
Macbru'.!ski, Roman.luk, S~walbe, .Mfz~ chv.n:lka przyiemnvch.
POJ(ONANI
szymy, .Jak w sz&tni pokonanyclt wać sl<i przy końcu roku. aby nie prze- Wynik uwafam za słuszny, choć dla gier, Ziomecki. Lls.
W 4ruźynie gim. im Kopemik
mi;go zespołu nieszczęśliwy. Chcę zostać I Państw Gimnazjum· Sikorski Pyw nauce.
liczni „l<ib!ce" IJOfieszają swych s::kacl7.ały
•
:, •
••
:. .
.
Na pyt. u - Chciałbym zostać Intynie- imyulerem.
z1ak, Da·b.11sk1, Rutowicz, Kamtrnsk1, dobrze ::,:ypadt µr. obronc'a. Nieza
rem leśniczym.
kolegów.
Tr.ze.c'ak, Waligórski, Macreie"'6ki, 6tąp!coym jecJ.nak Jf;to.p-erem okaxa
Lewy pomoc. - Trzeciak Lech
Odwiedzamy z kolei drużynę I Pr. Sk.rzydł. - Romaniuk Bogdan
·
l ,_, I dczak ! G omo]ifiski
Ml eś llś my s11nego prec1w nika • M eez prze Kor.pa·:Srui,
który grai pierws
s:ę nA;•Utowiez,
Na I>Yt. I - Do meczu teuo fizykowa•
'd 'ósł sk rzypce w &>Omocy.
l t
,., "
p -uo„ryw<:c
grali DlY ale z iróry jestem zadowolony.
„
Państwoweso Gimnazjum im. Ko łlśmy otl paru tlnl. Postanowlll~my
zwyc ęs wo o n.
o
2a zostan~ tym w życlu na co pozwoli\ ml
W ataku próbowano począikow
pernika. Rozma:wiamy z gracza. ws~~lką r.enę zwyc!ęl\yć. Sam mecz pod· warunkl.
zespól I Gimnazjum Miejskiego 4:3
'
podania. ml. Gdy spos.
(2:2). którY. tym samym zd-ObY.l pu- g.t rać długimi
-·-'-n
niecił mnie bnr<lzo I chciałem straell~ Pr. skrzydł. - Wali"'órski
~i. Są smutni, <tle nie przyf1nębie bramie~,
ś i
"""""'"'
„
ponlewn'I; ucllodzllem w swym
Na boisku LKS i;tanowczo nie marny c~ar. ufu~O\v:aa1y przez .n~szą re.cl.ak- en cz~ c owo_ ?.a:v1ódł, sta_rnno 11
!l!Pspolc za naJsłabszv pullkt w dru~ynle.
fl.I,
Mar~enla me spełniły się. Wygrałem ott szczęścia. Brak nam było 5 t.-irtu 1 szyb- cię 1 za1ql pierwsze m eisce w tui- zmęczy7 przecnvmka krótkimi pas
W piłce notnej często decydu· ltolegl „Pingwina" za strzeloną b1•11mkę. Icośct. Jestełuiy przem_ęcunl.
.
slngam1.
z gry je- nieiu piłkarskim w gMl""le dr•"g:ej.
W po l u k om b mac j a ta była nie.
"
11
ni
d
d
l"ragnq, aby częłcleJ odbywały $lę po· 5 t
je szczęściti - mówi jeden z tllch. dobnc
na
Po lllCCZU, .pokon.anl " 6karlyll
.em za owo1ony • yz ,e nos a w •oImpre:i:y, gdyż ja 1 mol koledzy
zlelori
zawodna.. .·Im bliżej 3·ednak
.
. więc
bi~ ci:ch polowania na koscl. Chce: zostaó ·brak Szczę ś c,1a. Zas t a11 6· wmy su~
pill<ę.
A myśmy go dzisiaj nie mieli ~ lubimy "•·op~ć
•
c
Inzynierem.
~
na początku sp,rawozdania czy żal posuwali się pod bramkę biało.
Ka pyt. u -- Na.tprawdopollcbulej pól·
skarży się intly,
i-ede.nastu młody~h chfopcÓw o,party c~erwon~ch, tym bardziej krószy
Sr. ataku - Kor1>&lski .Janusz
dę na wyisze studill.
Gdy młodzi sportowcy oclllo- Pr. łącznik - Szwalbe Wiesław
się cały ich plan ofensywy
ł ka h
t .
Na bolaku LKS stanowczo nie mamy j t .
Nawet Koroalski sie mógł nawią
Na pyt. 1 - Gra był:t na o~ół wyr6w- szczę~cia. Już drugt raz przeerywamy z I es na s .rusznyc 1 prz~s a~ C. •
~i częściowo z pierwszego wrał d
\Vyzna1emy O·twarc1e, ,z nie luhl- zać WM'lółpracy Kilk
na.ni. Nasze zwyclr,stwo przypisuję wlęk- MlelSklm GllJlllllzJum. Jednak jako ~por·
żenią, obu drużynom wręczamy
a razy a n 1
·
. ~.towlec pn:ymaJę, że Glmn. Miejskie wy- my na ten temat dy•'-·to "aĆ U ,
ściu
wa- zmylrl ciałem lub wypuścił w ullcz
•
"
vl\JU
.
.
grało raczej zasłużenie. My byli&my prze
·
szcmu szcz~
do wypełnienia ankiety.
żam~, ze niecelny strzał na. bramie~. kę, ale „przebojowca" v;net zablo.
Na pyt. n - Chcę zostnt prawnikiem. męczeni licznymi przebojami.
Postawiliśmy aktorom fina/o· Srodek ab.ku - Mlzgier Bogdan
Jesteśmy młodzi J pełni zapału, przeto !nb złe zaadresowane podame - nie kowali obrońcy i piłka stawała s1'
· lłatwym łupem bramkarza
·
I ~ ę- mozna
•
·
I
żk
była zaelr.ta I prowadzona flllr.
uazwa.ć b ra•.ki em szczęŚ cin.
Chciałbym zo$tać inżynierem budowla· pora ą we1ce nie przeJmu,emy s ę.
wcgo spotkania dwa zasadnicze Gra
Ponadto drużyna im. ·Kopernik
~~~~~~JP!Ni1~~l~~ ~~~~c;,e n~~f~~~:~e~~: T<? wyplywa raczej z _bra~u O<lvonym.
pytania:
zdobyć tytuł mtstria dla nasze10 «Im· \'\niedu1ego 1>r:r.ygotowa111a piłkarskie- grała mniej energicznie. Często prZJ
łaczn. _ Ziomecki Wacław
r) Co mogę powiedzi~ na te- Lowy
trzymywaso piłki lub partolono Stu·
WY JĄ TEK
.
Mecz był :i:aż:t.rty. Przeciwnik walczył nazjum.
mat rozegranelJo meczu?
Najwięks
~ecz w~zorajszy stanow: jednak procentowe sytuacje.
nadzwyczaj fair. Był to największy suk· u:;i:rs~:'.ar po s-imnazjum wstąi>lć ua
:1) Kim chcę zostać w życiu, po ce:i.awp~~Iri ~c~. życiu pragnę zostać '
v:prawą odznaczał się w tem lewo,
WYJątck.
Istot.uie, piłkarzy gimnazjum im. skrzydłowy popularnie zwany
Jednostką pożyteczną dla społeczeństwa. Lewy lączn. - Idcza.k Jerzy
ukończeniu nauki?
pec!J. Prze- .. Jambo", który grał wprawdzie ba
Po zapoznaniu się z treścię wy Przy piłce zostanę zawsze caiym sercem. z wyniku Jestem zadowolony. stanow· Kopernika prześladowar
czo twierdzę, ze w gnc trzeba mleć H~zt clwnik strzcl!l Jm decytlui::ice bram- dzo nmbitnie, ale ani razu nie t1·
Lewoskrzydłowy - Lis Ka.mrnierz
'!°wiedzi, doszliśmy do wniosku,
Mecz był niezwykle ciężki. Obic dru- !~~~:1t%)'e!~ '~~. dojdzle do rc:v.nnzu, ki w QSta·tni-ch &ektt.nd~ch gry. Ale mi 2 ł zmusić piłki do posłuszci1stwa
zę komentarz nasz jest zupełnie tyny grały b. nerwowe. Wynik uzyskany
. PRZEBI~G l\IEC:,~:U.
Po ukończeniu nauki mam zamiar zo- nie bez w:ny JeGt w danym wy.(}adkn
Juz w 5 minuc1e gry Mizg1er zdQ·
uważam za ~łuszny 1 zasłużony. za nal· stać w rodzimej Lodd. którą pragnąłb:i:m i jedenastka pokouatrvcil. Był przezbyteczny.
prowadzenie Gra toczy si
bywa
T
d
· j .
t .
. .
reprezentować w walce na bofjku. MyHI"
lepszego gracza uważam ntarclnlaka.
Oddajemy więc głos najmłod
im "{
monien. ze zteon1 tirowa z1 ·I P"ZY lel·kt..,· pl" c ,' d
Talr napisali" źwyci„źcy, którzy o studiach na uniwersytecie. Chcq zost:tć c:ez
· '- oper
z ''a ze
' ··J
3:2. Do kofJoC:i meczu pozo.'i:t:llo z::- .... ~
lekarzem.
r
•
szym piłkarzom Łodzi,
·1 r • • ika.
k ·' t ·· t
, f
J d · ! ·1·
Jak zwylcle - nie mieli powoW 12 min. po kombinacji trójki ae "._"-:e {I Kanasc ~ se ·l'.""' .o 0 Pl~~
~ -1 •
Zacznijmy od opinii bramkaankiet, karz.„ tego zespo!u, _miast. \\Zmocn.c taku, Waligórski otrzymuje piłkE: 1
nam
Po wręczeniu
du do narzekań.
rza - Rogi Antoniego.
"ś tl;fensywQ - cz.ekah. ~a srodku, na ostrym strznłem wyrównuje.
dl ·
Przekonamy się poniżej, że W}'·
egzek"'u;
w 13 mi'n. rzut "'Oln''
Zawodnik ten na pierwsze pypiłkę. Jeden bty ka\\~tczny atak zaprzez 'lkuzszy czasb rozmawiali
.
'" ·•
.1
"
U
d ·
pokonanych są przy1em
powiedzi
z~miesz.ani'e
Król. Lis \'"'kor·zystuJ·e
.
o u ruzyn. - decy-dow. al.
. my . z p1
tanie tak napisał w ankiecie:
"
„ J
.
. arzami
ne i s"'od.r..e naprawdę prawdzrZwyc•ęstw-0 wy~1knęło się z rę- pod bramką i ponownie zdobywa
.
na
nas
poinformowali
czmow1e
- Mecz był dla nas bardzo ciężki. Spotrudności trafiają przy u ~1. Strz:ar Romaniuka spowodowa.1, prowadzenie dla gim. im. Kościusz·
tego, a jednocześnie wych sportowc6w. Czyż nie wzru ,akie
&lę
dziewaliśmy
eltciell~my go wyi;rać, aby zdobyć cho• szającą jest opinia bramkarza Si- prawianiu sportu.
Napiszemy :> 1ż sędzi.a zmuszony byt zarządz!ć kl.
raz mistrzostwo szkól średnich.
etaż
W 22 mln. daleki strzał wypuszcza
.
dogrywkę.
KazjmietZ'a, ucznia
Obie dr'utyny grały bardzo ambitnie korskiego
aństwowe"'o 8imnazjum im. Ko• tym, gdy pozwoli nam na to Prrez 20 ml.Dut oba zest>oly wal- z rąk bramkarz, a Maciejewski
gdyt stawka była naprawdę dUŻll. Prag:
czyly bez. rezultatu. Tryoony dop:n- strzela. Jest 2:2.
· (wl)
miejsce.
s
aby mecze tero rod7.1Jn odbywały
:oę,
Po przerwie pierwszego gola strze
sił) Jak naJczeJścieJ.
gowafy swe dmżyriy.
pernika, który tak napisał w anNa pytanlo U - To dopiero okato się Jciecie:
,_______________ Sytuacjo zm!eniały ~ie jak w ka- la Kor"?alski. Wyrównanie uzyskuje
po otrzyma.nln dutej matury.
lei'doskopie. Wynik w:Gial na wlosku. Romal!mk.
,,SplOłH pływa
spotkanie było wyrównane. Mogliśmy
Pr. obrońoa - Kazimien: Kaczma.rek go równie~ wygrać. Zaleiało wgzystko o<l
W aogry\';Ce decyduj'.łcą ~ramk-:
I ponowni·e drużyn.a ihnnazium im.
,,
Na pyt, I - MeL-z był bardzo zatarty. szczęścia. Przeciwnik miał ro wlęcej.
z1's , Splot zawladamu swycll człon- Kopem''·a -rJek"e"raz'„la p'ątkę a•a- strzela Mlzg1er. Młodziez wbiega na
„Kopernik" walczył fair. Cle~zę slę nie· Zwyciężył. szczcne mu i:rtuluję. Chciał k6w że treningi I nanka płyWanla w ba'li
h
i
boi'sl{O 1· zn 0 s·1
'
'
~
'" ' "' '"' "
na ram ?nac SZCZE:~
zmlernlo ze :nvycięstwa.
bym zostać Inżynierem budo'\'lllanym l do· senie Yl\ICA odbywaJą slę dla członków ku Mizgiera.
wego zdobywcę bramki.
klubu w następujące dnie:
Na pyt, U - Chcę r:ostać lntynterem. brym <lbywatclem Państwa Polsklero.
Zawody prowadził bardzo dobrze
,
PECHOWE SEKUNDY
SEKCJA ZE?\lSKA
Obrońca - Dabióski Andrzej pisze:
Lewy obrońca - Antoni Kowalski.
Gdy dyr, zamierzał ud.ać si„ do p. Walczak.
poniedziałki od •odz. 20-45-%1.SO
Przeclwnlk grał dobrze. Wyróżn1ly się
Na pyt. I - Mecz ten był dla nas clęż
"
"
kllll 1patk3ntem. Ze zwycI-:stwa bardzo u niego linia obrony 1 Mizgler. W naPo meczu przedstawiciel naszeJ·
sędzieg~, aby ten przer~a~ ll.błavtdndłu~~~·ti!• 15 - 20
glę cieszę. Osob1'cle byłbym bardzo ra- szyrn zespole były pewne nledod:urnlęcla
ym
l\11zg1er
mec
trw.a1ący
"'0
nam
dopl~ł
gdyby
wygra.ć
dowolony, ir<lyby tal~le mistrzostwa odby- MogUśmy
0•1 rodz. 21.31)-21
- red. Wiesław Kaczmarek
redakcji
•
Z ~ ' •
„
ponled:i:lalkl
pod
Muszę
szczęścia".
,tut
przy~łowlowy
roku.
wały się dwa razy do
strzalell'! ulokował .Piłkę "'. S'IQtce. wręczył kapitanoWi drużyny zwycię
soboty od godz. 20 - 20.30.
Na pyt, Il - Chciałbym zost.:ić dobrym kreślić dżcntclmeiiską grę pneclwnlka,
Zebranie sekcji plywacldcJ odbędzie się Spotkainte ko(Jczyfo się zwyo1ęshvem skieJ· ·gimn. im Kościuszki puch
sportowcem l służy(: sportowi polskiemu. cltocia~ mo:i;o przyczyną tego były dobre
ar
·
.
I( , · k"1
:
·
j•ce ml„dzy dnia 31 maja b. r. (poniedziałek) o "'Odz. :
ole"e'"kl s•osunkl
kgrac;a~·I
naszeJ redakcji, a dyrektor Woj.
osc.nsz ·
w ~toł6wce CZPWI. pny ul. P!otrkow- g.mnazium JJn.
19
'
„
panu
'drntyn'.
:bu
Prawy pomocnlk - Król Plotr
Nonas
mgr.
Fiz.
Wych.
Urzędu
.
zwy<,:n~ZCY
piętro.
Il
53
sklej
wstą
pragnę
c-imnazjum
u:rnńc:r.enlu
Po
Na pyt. t - Na pierwszym miejscu
Gmmaz}um M1c1sk:e byto zespofem komplet sztuc drużynie gimnazjum
Obccno&ć wszystkich członków obo·
che• podkrdllć gr' fair pr7.eclwnlka. pić na po:itcchnikę I zostać Imynlerem.
bardz.iei \\IYtÓWit\3.'Tlym : fotnyan, Pa- im. Kopernika.
Wyra.tam nadzleJę, że rozgrywld o ml· w mlarę możno&ci będę uprawiał aport, wiązkowa.
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~ ~~57 wet w przybliźeniu nie potrafił określić ceny. Może dolarów, to mógłby wypłacić się w pi·zeciągu dwóch,
d 1 '
lbo . t
d .. ·
'A9 · ~~z;,ofe~P~~-..7~·
• '~ '
_I_-=--=-= .... .::-;::-..,..~! w1es~1e a , 1. rz~s!a. o ~r~w nawe~„. Jakże może trzech tygodni. Hortensja musiałaby czekać, aż zbie- · IA
. zobow1ązywac się, Jezeli rue Jest pewien, czy będzie rze taką sumę. Przy tym wolałby naprzód wiedzi.eć,
- - -·~
·
.

~

czy otrzyma za to jakąś nagrodę, czy nie.
- To jest dobra myśl! - zawołał, nie tłumacząc
Czy pani nie wie, ile mogą żądać za to? - zapytał się w ko1l.cu, ale denerwował się myślą, że gdy się, dlaczego to tak trafia mu do przekonania. by nawet zdobył się na taki prezent, czy może mieć Dlaczego pani już tego nie zrobiła? Czemu pani nie
gwarancję, że otrzyma jakąś większą nagrodę niż do- dowiedziała się o cenę i na jakie daliby raty. Może
tychczas, bo przecież dotychcza!l nic nigdy nie otrzy- ja bym mógł pani pomóc?
- Ależ to byłoby cudownie. - Klasnęła w ręce. mał.
Pamiętał dobrze, ile razy się przymilała do niego, Chciałby pan? To pan taki galant? No, to już wiem, że
jeżeli chciała wyłudzić coś dla siebie, a potem Mwet futro moje. Jestem pewna, że na warunki Rubinstein
nie pozwoliła się pocałował:. Zaczerwienił się z obu- zgodzi się. Sama z nim o tym pomówię.
Nie pamiętała już wcale, jak się tego obawiał Clyrzenia, że uważała go za tak naiwnego. Jednak w tej
chwili przypomniał jej słowa, gdy powiedziała. że de, że tylko on był w stanie kupić jej takie okrycie.
gotowa zgodzić się na wszystko, aby tylko mieć ten A jakżeż będzie z gwarancją?
- Hortensja jednak, przyjrzawszy się jego smutpłaszcz.
- Nic ... e. „ - zawahała się na razie, nie wiedząc nej minie, dodała:
- Pan jest strasznie kochanym chłopcem, jak B0o
czy podać włPticiwą cenę, czy nieco wyższą. Bo jeżeli
będzie Clyde chciał kupić na raty, Rubinstein może zię kocham„ Przysięgam panu, że nie zapomnę nigdy,
zażądać więcej. Ale jeżeli powie wi~cej, Clyde nie co jestem panu winna. Zobaczy pan. Nie martwić się
teraz. Ale trzeba na to n:>czekać.
będzie mógł wydać tyle.
Wesołs jej oczy obie< 'vały szczodrą nagrodę.
- Ale o ile mi się zdaje, nie powinno być droższe
On może być potulny i młody, ale nie jest ghipi.
nad jakieś sto dwadzieścia pięć dolarów. Nie mo~ła
Sama rozumie, że powinna go wynagrodzić. już to
bym więcej zapłacić.
Clyde odetchnął z ulgą. W każdym razie nie dwie- sobie postanowiła. Zanim dostanie płaszcz 11· swoje
ście ani trzysta dolarów. Zaczął kombinować, że mo- ręce, co potrwa tydzień, albo i więcej będzie dobra
żeby udało się dostać na raty, na przystępnych wa- dla niego, bardzo dobra.
runkach - po jakie pięćdzies!ąt albo sześćdziesiąt

mógł dotrzymać.

-

Drżał cały ze wzruszenia. A ona, przyglądając się
płaszczowi, myślała, że on powinien wreszcie zrozumieć, o co chodzi. Gotowa jest wynagrodzić go za to.
Ale niech mu sit.~ nie zdaje, że będzie robiła głupstwa

z takim, który nie chce, czy nie może zdobyć się na
.
wydatek. Nigdy!
Poszli dalej. Podczas obiadu cały czas mó-wiła tylko
o tym płaszczyku. Jaki jest modny, elegancki. jak
ślicznie wyglądałby na niej.
- A wie pan co? - odezwał~ się, w~dząc, że 1 ~~yde
nie jest pewien, czy będzie mogł sobie pozwohc na
ta1d wydatek i chcąc przyśpieszyć jego decyzję. Zdaje mi sie, że będę mogła zafundować sobie to futerko.
Pójdę jutro do tego magazynu i pomówię z. R~bin
steinem, żeby mi go dał na raty. Jedna moła ~rnle
żanka kupiła sobie w ten sposób palto dla s1eb.e skłamała na poczekaniu.
Ale Clyde:, przerażony samą myślą, ile to może kosztować taka rzecz, i na to nic nie odpowiedział. Na-

większy
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roboin1cy p zp w Nr. 3 w

Anto~lew1cza <Si. Pabianicka 65), na..
N a d weJsc1em J'edneJ· z na3'star- stemu nracy, nowa partia warsztanleleck1e"'o
127), Gorc·,ycki
~
~
" <Plotrk()wska
"
59J, Karlina <Wschodnia MJ
go (Przejazd
2.&Ją.cz.kitmicza <Zielony Rynek 37>. ?..agó~ szych fabryk przemysłu wełnianego towców tkackich.
Wyścig pracy znalazł tu ŻY'WY odw Łodzi, dawniej „B-ci Barcińrowskle.I tLlmanows,k1ego 37),
skich", wchodzących w skład kom- dźwięk. W zakładach pracuje n. p.
binatu PZPW Nr 3, widnieje napis: tkacz kortowy, Mazur, który w szezdobywał
„wzorcowe zakłady w altcji„ małej ściu etapach wyścigu
racjonalizacji". Nic dziwnego ·więc, pierwsze albo drugie nag1'0dy. On to
\11/l'az z tkaczem Morgą pierwszy
że załoga ma wysokie asph'acje.
TEA'l'B ~VOJ8ICA l'OJ.SIUEGO
przeszedł na obsługę, sześciu kro, SYPIĄ SIĘ POMYSŁY
Dztś o godzinie 19 arcyd,. Jo l:!zek.spira
,Otello''. Reżyseria H. Szle.yńsklego. Zarówno robotnicy, jak d zarząd 6ien. Przedstawicielką kobiet, bi<l1'ąNa czele ze~połu: Borowsk!, Kossobudz- fabryki biorą żywy udział w tej tak cych udział w wyścigu, jest Sza.łańPletra;c,zkfowlcz PiJSka, Mal!szewski
sart, Swiderski, Szal.lwski 1 Tym~wska. ważnej dla naszego przemysłu akcji. ska Amalia - tkaczka na krosnach
Posypały się już liczne pomysły, pro angielskich. I ona jest zdobywczynią
TEATR POWSZECHNY
.
jekty, 'WYliczenia„. Okazało się, że w pierwszych d drugich nagród we
Dziś o godz. 19,15 komedia Matusz~w.
pracy.
• ki ego- _i Roj ewskiego „Gospoda pod We. wielu wypadkach przy małych in- wszystkich etapach wyścigu
WSPÓŁZAWODNICTWO
osiągnąć
•o~ą Kukułki)". Reżyseria J. Wyszomir- westycjach będzie można
~k1ego. Udział blor~: Skarżanka, Dejmek, poważne oszczędności.
Z JUGOSŁAWIĄ
Ha1\cza. Kaliszewski, Kwiatkowski, Łaplń
W dniu 1 maja PZPW Nr 3 w Ło·
Np. zorganizowanie na zakładzie
ski, Ordon, Pągowski, Pllarski J. Pilarwzorcowych sortowni będzie koszto- dzi przystąpiły do współzawodnictwa
·
ski w„ Warmiński.
wało 320 tys. zł, a uzyskane przez to pracy z fa.bryką „Tekstilna Industria
Tł:ATR KOMEDII MUZYCZNEJ
oszczędności wyniosą rocznie około Wartex" w m!ejscowośai VaTeżdin
„LUTNIA"
pół miliona zł. 'l'aka &nowacja jak w Jugosławii.
Pµitrkowska %43, tel. 101-23
Wyścig ten zostanie zakończony
usprawnienie transportu wewnęlrz...
Dziś l codziennie „ROSE • MARIE".
nego kosztO\vać będzle tylko 15 tys. 30 września, tymczasem zaś co miePoczątek o godz. 19.!5.
zl, a zaoszczędzi się w ten sposób siąc oba :zakłady poeyłają sobie spra~
TEATR KAJ\1ERALNY
70 tys. zł rocznie. Komisje racjona- wozdania dopingując się tym vnaDO.MU ŻOt.NlERZA - Daszyócklego ~ł lLzatorskie zatwierdziły 15 pomysłów, jemnie. Komisja Arbitrażowa obu
DzJ~ 1 codziennie o godz. 19.15 farsa
państw przyznając jednej ze stron
z ~tórych kilka już się realizuje.
Noel Cowarda „SEANS''.
pierwszeństwo, brać będzie pod uWYSCIG PRACY
TEATR „O S ę."
Zachodnia 43, tel. 140-09
Mimo złych warunkÓ'\'\' lokalowych wagę nie tylko ilość 1 jakość proOSTATNIE P!l.ZEDSTAWIENIE
i szwankującego parku maszynowe- dukc.ii, ale ró·wnież takie czynniki,
Dziś o godz. 19.3-0 „WIOSENNY BIEG'•,
go, załoga faibryki pracuje wydaj- jak działalność kulturalno - oświanie, o czym świadczyć mogą dane tową na terenie ta.bryki. Wyniki
TEATR „SYRENA" Traugutta 1
Dz!ś 2 przedstawienia 16.30 i 19.30 komedii liczbowe. Oto w :roku 1946 plan wy· tych emocjonujących .,zawodów'!- zo
6
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Do Lodzi przy

dele~acja

6

ądzie

federacji b. Więźniów Politycznych

We wtorek dn. 2 czerwca rb. przybywa do Lodzi delegacja Mię
W~ęź!J.ió~ Politxcznych. • W,
dzynarodowej Federacji Związków.
skład delegacji wchodzą przedstaw ic1ele Hiszpanu, GrecJi, FraneJi,
Włoch i Związku Radzieckiego.
Wycieczka podjęta zostanie w Łodzi przez Z~iązek b. ,\Y~ęźnió:V
Politycznych hitelerowskich obozów koncentracyJnych. Gosc1e zanne
sz.ują w Grand Hotelu. Z samego rana ~elegacja u~a się na cm.en..
tarz pomordowanych i spalonych w obozie radogoskim.
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względu

młodzieży,

która Z(;
• byc' zakwalif1"ko
· k n i· e moze
W'>e
na
h zkół po-1
i· świetlica dla dzieci ambulatobek
. wana an.i do norma nyc s
.
•
•
hn c' • . do sz.kó'1 dlv. do
rmm oraz warsztaty krawieclnc
, .
i szewskie. Gorzej może z dyscypli- wszec Y ~' a:u
ną pracy, ale i na tym polu jest ro~ł?'c~. "ydz.iał ~swiaty .zarządu
znaczna poprawa. „Na ucho" można MteJsk1ego w Lodzi orga.m~uje dl~
Sllepnąć (tak, żeby Jugosławia nie młodzieży takiej z początkiem ro.
szkolnego sześciosemestrową
słyszała), że kradzieże w fabryce są, ku
ale„.- mni~j~~· Usunięcie .k~lku „or- szkolę powszechną młodzi-eżową,
g~ni.zatoro~. w.tej dzied:l•1ni~ ~zdro-,która uzupełni .zadania istniejąh . • szkól tego typu przezna.
wiło w duzeJ mierze stosunki i wply
'
ł h
cyc JUhzdl d
nęł-0 dodatnio na innych.
a oros yc •
J. P.
1czonyc

~~e:=~~
a_P!~~k~ ;~~~ą. ~.g~~~„7:~~.1~~.cj~
~s~~pe~I\~~ifY ~- ~~.~.an~4~r~~~~.;'T\;~~'.
'tR}>i[.~g;J:oaclnny~
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reckiej Kazimierza Szuberta. Kasa czyn
PZPW
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Łodzi

?·

W programie przewidz::.ane jest także . .m;iedzenie
wych fabryk włókienniczych w naszym rmeście.
•

e

I ·

w•ocBC
A ••••

Hnllo,
U

kilku wzoro.

proszą
li
Proco milic1'anto no . ulicy nie 1'est

6

prze- nikoweJ. Mamy nadzie3ę, że
łatwo
ciętnde plan w 110.3 proc. w końcu Nr 3 nie zawiodą pod względem
ubiegłego roku. 54 tka~y przeszło ilości ~ jakości produkcji (I gatunek
,Hallo! p1·oszę \11/l'ócićl" _ pasażer, który wskoczył w biegu."
_
na obsługę dwoch krosien. Przykła- wynosi w tym roku 94 proc.).
Przy fabryce prócz klubu sporto- brzmi ' donośne wołanie milicjanta. Kosztuje go to 500 zł.
dem swoim zachęcili innych i wkrót
w
9
ce zostanie d<>E:tosowana do tego Sy- wego, świetlicy t t. p. !Stnieje żło- Niestety nic nie pomaga. Jakaś nie- Myli się ien, kto sądz.1, ~e miliwiasta nie zważając na nic przebie- cjant regulujący ruch, i pilnujący
-•
I
~
ga szybko jezdnię. Ruch pieszr jes~ praw~dłowego . przec~?dzenia p~zez
ADRIA - · u1. Mlll!Ulk• Stalin• I:
właśnie tu wstrzymany. Z JedneJ Jezdmę „nic me robi . Praca Jego
„Zenobia•' - godz. 16.:JO 18.33-0, 20.so
strony nadjeżdża tramwaj, z dru- nie jest Jekka, ani pr~yjemna. Wyniedziele 14.30.
SAi.TYK - ul. NPrutowlcza 20:
glej ciężarowe auto„. skok na bok i maga ciągłego natęzen!a uwagi,
,,'l'lmur I jego drużyn~" - 17, 19, lll,
„ach! jak mnie uderzył, jak boli!" zmysłu spostrzegawczości, nlezmor.
•
,
niedziele 15.
llAJKA •· u1. Franciszkańska 31:
J<:onferencja gospodarcza, zorganl- bierze budownictwo mieszkaniowe, Nieostrożna kobieta leży pod samo- dowanej ene•gii i przede wszystkim
„Guwernantka" - 15,30, i8 20 ·30• zowana przez łódzkie Biuro Regio- a zwłaszcza robotnicze, na które pre chodem. Zatrzymany szofer wyma_ ... cierpliwości.
nledz. 13.
Skończyły się trzy dni „bezintenalne Centralnego Urzędu Plano- liminowana będzie lwia część sum. chuje rękami:
GDYNIA - ul. Daszyńskiego 2:
Program aktualności kraj. ! zagran. wania, zakończyła się onegdaj pó_ „To nie moja wina, ta pani resownej" nauki chodzenia. SpcPlanuje się także generalne
Nr 14 - godz. 11, 12.20 13.łO, 16, 17.20 źnym wieczorem. Poza omówieniem
cjalni . funk_cjonariusz~. Starost7va
przechodziła nieorawidłowo!".
UPORZĄDKOWANIE HANDLU
.,
18.{0. 20. 21,20.
Grodzkiego i TramwaJOW Łódzkich
- .
PRZEZ ROZBUDOWĘ USPOplanów im·1estycyjnych Łodzi i wollEL - ul. Legionów 2/4.
a przede wszystkim Milicja dają
„Czarodzlejskle z!a.rno" - godz. 16, jewództwa łódzkiego na rok 1948, ŁECZNIONEJ SIBCI HANDLOWEJ, • Tak było rzeczywiście.
11'P-O, w nledz. 14.
Na skrzyżowaniu ulic przez cały maksimum swojej dobrej woli, aby
główną treścią obrad było ustalenie Nie naruszy to obrotów t.andlu pryt\lUZA - Ruda Pablanlcka:
PLANOWANIA NA watnego. Zmiana przewidziana jest dzień panuje duży ruch. „Już mi za- mieszkańców Łodzi nagiąć nareszcie
Cienie Przeszłości' ' - 18.20, nie<lz. 13 WYTYCZNYCH
w związku ze spodziewanym zwię- sycha w gardle od ciągłego zwraca- do przepisów prawidłowego poruROK 1948.
POLO:SJA - ul. Piotrkowska 67:
Polska" - 11odz. 17, 19, 2i, niedz. 15. Zreferował je dyr. departamentu kszeniem produkcji i wzrostem o- nia uwagi" - mówi młody milicjant szania sii: po mieście.
Dodatek. Wyścigi kolarskie Warszawa koordynacji CUP, Bronisław Minc. gólnej puli t()warowej.
Miejcie się więc na baczności
Lucjan . Waluda p~łniący ~łu~bę na
„
- Praga - Warszawa. ·
wszyscy „czepiający" się tt·amwajów,
Rtwierdzil on, że niektóre założenia · Planuje się również interwencję rogu PlotrkowskieJ 1 Legionow.
f'RZF:DWIOSNlE - Zeromskle~O 7ł{l6:
„!l!e.11 detaktywt•• - 17, 19, 21, nie- dawnego kierownictwa CUP były czynnika uspołecznionego
Nagle pnda szybkie „przepraszam" czy przebiegający w nieodpowied~
w dzle·
dziele 15.
i rozmówca nasz biegnie za odjeż- nim momencie jezdnię, a także wy,
gastronomicznego,
przemysłu
dzinie
zre
konieczność
zaszła
i
niewłaściwe
Ul. Kll!ftsklego 118:
łlOBO"INlK „Mola siostra Eileen'• - 17 19, 21. widowanla. Ponieważ skutki nieod- przez uruchomienie wielkiej sieci dżającym w przeciwną stl"onę tram- którzy siedzicie za kierownicą lub
'
nledz. 15.
powiednich metod planowania mo- spółdzielczych jad!odajni w całym wajem. Słychać odgłos jego gwizd- na koźle!
łłOMA - Ul. F.igowska 84:
Skończyła się naultn. Zaczynajlł
ka. Tramwaj natychmiast staje. Z
głyby odbić się na planowaniu w kraju.
,Dusze ctainych" - 17, 19. !ll, nle- roku 1949, zmieniono dotychczasotylnego· pomostu zostaje ściągnięty się sypać kary.
(STG)
dzielę 15.
ul. Rzgowslrn 2:
1\EI~ORD we metody. Pogłębienie planu na,;w górach Jugosławii" - godz. 16.30, stąpi przez stworzenei planu
18.30, 20,30, nledz. H.31) .
OBNIŻENIA KOSZTOW WŁAS·
STYLOWY - ul. klllńsktego 128:
, St~~r..we serca·' -- rodz. 18.1&, l!.15,
NYCH W PRZEMYŚLE,
:\O.la„ ntedz. 14.15.
skoordynowanie planów produkcyjIWJT - Bałucki Hynek 5:
„Mllość na lekarstwo" - godz. 16.30, nvch 7. finansowymi i technicznymi.
Plan na rok 1949 wyznaczy woje16.30, 2-0.30 nledz. 14.30.
ul. Plotrkolm'ka 103:
TĘCZA. wódzkim rado;n narodowym i cen~
,,Struowe serca" - 17, 19, 21. niedzi9 tralnym zarządom prezmysłu wię
le 15.
•
.
.
.
kszą rolę, niż odgrywały dotychczas.
TATRY (W ogrodzie) .
V'( dn.it~ wczora~szym odbyło się ba przedszkoli łódzkich wzr()śnie odMorczy podpiszą z ramienia Mi·
inwestycje będą mogły
„Płomień 11.owegą Orleanu" - godz. Mniejsze
17, 19, 21 nledz. 15.
nisterstwa Komunikacji przedsta.
być realizowane przez samorząd Jub pos1edzeme Kolegium Miejskiego. do 27-miu.
WISLA - ul. DaszyńSklego I:
Drugą ważniejszą spraw_ą, Hórą wiciele dyrekcji okręgowej Kolei
Na posiedzerr~u rozpatrzono obok
„Casablanca•• - godz. 17, 19. 21, do- centralne zarządy
datkowy seans 15, nledz. 13.
szeregu bieżących zagadnie1i g()_ omówiło Kolegium, jost sprawa Państwowych w Lodzi, zaś z raNA PODSTAWIE WŁASNEJ
Wt.OKNIARZ - ul. Zll.ll/adzka 16:
spodarczych dwie bardzo interesu- przejęci-a przez samorząd Kolei mienia m. Lodzi. wiceprezydent mia
•• . .
. DECY2'.Jf·
Aleksander Newski''-godz. 16, 18.30,
Elektrycznej Łódzkiej i Kolei Do- sta, tow. Dunialt i przewodniczący
21, niedz. 13.30.
a inwe~tycJe t~ dopie.ro . poznie~ 0 - jące sprawy.
·
WOLNOSC ·- ul. Napiórkowskiego 16: trzymaJą zatwierdzenie 1 wstawione
h J
·
·
·
•
·
„Timur 1 jego drużyna" - godz. lG, będą do państwowc6o planu inwesty , Z~odm_? z wruo.s~1e~ wydziału Jazdo\vyc . ak wiadomu, od prze- wydziału przedsu~biorstw miejskich
U,20. w nledz. 14.
roku władze samorządowe Konopka.
cyjnego, który uchwali sejm. Przy osw~ty ~a~ządu :MieJSk1ego po11ta- szło
ZACHĘTA - ul. Zgierska 28:
Przejęcie przez Zarząd m. Łodzi
starania w Ministerstwie
. Oflag XXVII - gooz. 16,30, 18 30, tym systemie regionalne biura CUP now1ono JUZ od początku nowego czyniły
20,30, w n!edz. 14.30. I
odegrają rolę czynrika kontrolują- roku szkolnego, tj. od J wrzećlli:a Komunikacji w sprawie przekaza- tramwai miejskich i podmiejskich
rb. uruchomić w Łodzi dwa nowe nia m;:astu obydwu tych przeclsię- wywrze b. poważny wpływ na ucego.
sytuacji finaru;owej
. ~.owy pl~n przyniesie .też zmiany, pr~edszkola. I_'ierwsze przy ut Kąt biorstw, które znajdowa.ly się do- zdrow~enie
Jesh cho~z1 o planowame na odcin- neJ 26 i drugie przy ul. Płatowce- tychczas pod zarządem państwo- Miejsli.ch Zakładów Komunikacyj.
ku spółdzielczym 1 prywa~nym. _Oby- wej 3-6. W ten sposób ogólna licz wym, a były tylim z poruczenia nych, wpłynie na :;zybszą rozhudo ...
· · ·
"k
· · k
·k ·· d · · t
l'rogram na niedziel~, 30 maJa 1Hlł roku dwa te sektory otrzymaJą mozność
K0
M"
!Ilum acJ~ a mnus rowane w~ ~1ec1 . omuru acyJneJ i i_1~ bar' m.
umieszczenia swoich zamierzeń w
Dzien8.00
muzyczna",
?.05 zegarynka
nik, 8.30 Muzyka, 9.00 N'aboteństwo, 10.00 pianie państwowym, czego dotychp;zez miasto. . L.odź przygotowała dzi~~ racJonalną eksploatacJ_ę tram
, Spacer po Ka!lszu, 11.05 ,Na widowni
się do przeJęcrn. obu przeclsię- waJOW, wspólnych warsztatow metygodnia", 11.15 Na;nowsze nagrania płyt, czas nie było.
biorstw, tworząc ogólny w.rząd chanicznych i administracj;. (t)
CUP zapowiada zasadniczy
ll.30 Rozmowa z Radiosłuchaczami, 11.40
Parafraza koncertowa na tematy wal. PRZEŁOM w PLANOWANIU BUpod nazwą Miejskie Zakłady Koców J. Straussa. ll.4ii Audycja z okazji
w niedzielę dnfa :io.5 br. 0 godz. 10 munikacyjne.
DOWNICZYM NA ROK 1949.
Dnia Matki'' 122.04 Poranek symfoniczn y, 13.lil „Mlcldew!cz ja&o redalttor ,Try
d ·
b"·
rzekaz ·
Akt
Wyrazi się on poważną. rozbudo- rano w lokal1 PPS d~ m t „ · " 1
buny Wolnośc i" 13.40 Koncert z dzledz1ń wą. uspołecznionych przedsiębiorstw Piotrkowska ;4~ odbędzt'~„s~ęe~~~~
P . . am~ f! ~ :prze się-: Uroczystości
ca zamkowego w Kaz!inlerztt ?/Wis.tą, budowlanych, uspołecznieniem prze- branie członków PPS dla dokonania bio1st'Y ~lllln.le m 1 eJSkleJ nast~pi
lł.25 Zagadka radiowa, 14.40 „Lls1e gmałódzkiej Straży Pofarn~j
w pomedziałek. Protokół zdawczonowych władz partyjnych.
?do" - sluchowisl<o. 15.25 Reclt:tl forte. mysłu maszyn i materiałów budowla wyborów
WYBORY DO NOWYCH WLADZ
pianowY, 15.55 Muzyka PoJ.ska 16.40 Au- nych, racjonalizacją metod budoPARTYJNYCH
W. związku z 72 rocznicą Łódzkiel
dycja dla cziecl, 17.0J ,Podwieczorek wnlctwa I innymi posuni~ciami , o- w antu 30 maja br. (niedziela) odbędą
Strazy Pożarnej odbywa się na tePTtY mi·krofonte•' ia.:o Wieczór autorski
w
PPS
członków
Zebrania
Walne
alę
kosztów
obniżenie
na
bliczonymi
Adama Ważyka, 19.'.ffi UtwO'l:y fortepianorenie miasta szereg uroczystości.
Q
do władz partyj.
zwlązzku z wybo.rami
we 20.00 Dziennik, 20.50 Wladol'n. sport„ własnych. Wielk·iego rozmacllU na- nych, w następując:vcll mle;scowoliciach:
Wczoraj o godz. 20-ej na rynku Ba,
:u.oo „U naszych przyjaciół". 21.30 , Na
OZORKÓW (l\lleJski Komitet) o godz.
UnlWetSytetU łuckim, placu Wolności, Barlickiego,
tall muzycznej'', 22.00 Muzyka taneczna.
10 rano.
Zwycięstwa i Niepodległości bylhL
.
:?Z.is Wiadomości sportowe, 23.00 OstatGLOWNO (Miejski Komitet) o godz. lG
nie w'adom o ośc!, ~.25 Mu~yka taneczna.
. Odbyło się doroczne walne zebra_ my świadkami efektownych ćwicze6
l::..ódź
w Eall Straży Pożarnej, ul. Blel:u\ska.
24.00 I<once::-t życzeń.
n.1~ człon_ków Towarzystwa Przyja- pckazowych, które zgromadziły liczwczoraj - dzl§ - Jutro
W poniedziałek, dnia 31 maja br. o go- c~~ł Umwe_rsytet'! Łódzkiego, na ne rzesze publiczności. 5 kompanii
dzinie 16 odbędzie się wspólne zebranie
Koło Naukowe uczniów l\UejskieKomisji Kontroli Partyjnej i WoJew6dz- k,orym. m. m. złozone zostało spra- Straży zademonstrowało swą zręcz
go Gimn:?.zjum i Liceum Męskiego lciego Sądu Partyjnego PPS i PPU w lo- "'.'ozdame Zarządu z działalności wjność, przeprowadzając akcje gaszeim. T. Kościuszki w Łodzi w okresie kalu Wojewódzkiego Komitetu PPR ul. ciągu ostatnich dw_un~stu m_iesięcy. nia fikcyjnego pożaru oraz dając
od 1-12 czerwca. r. b. urządza w l'iotrkow5ka 55 z następuJącym porząd Towarzyst~o Przy3_aciół Umwersy- poka7. sprawności i bo~nctwa sprzę_
mtmckłego
zespołu
obrad:
gmachu szkoły ul. Sienkiewicza 46, kiem
. • .
tetu i;;ód~kiego, kt?re powstało w tu. Następnie odbył się capstrzyk.
ll Zagajenie i wybór Prezydium
Towarzystwo Przy.;azn1 Polsko- wystawę „Łódź wcznraj - dziś W dniu dzisiejszym nastąpi dal2) Referat na temat„Rola wychowaw- r. 194;,, liczy obecnie 169 członków.
Radzieckiej w Łodzi tawla<lamla. jutro".
rza Komisji Kontroli Partyjnej" - tow.
za.rząd '.1'?wa~zystwa w działaL szy ciąg uroczystości, O godz. 9.0 Borski
Otwarcia. wystawy dokona prezy.
że bilety na w:vstępy Państw. Zespo_
ności SWOJeJ. dązy_ przede ws~ystkim zbiórka uczestników uroczystości na
3) Struktura organizacyjna
lu Pieśni i Tańców Ludowych ZSRR dent miasta ob. Eugeniusz St:i.wiński
d? stworzei:ia Uniwersytetowi Łódz- PL Katedralnym. Godz.9.50 - raport
a) KKP PPit - tow. l\lorawfkl
im. Piatniddcgo sprzedawane s~ co- dnia 31 ma.ja r. b. o godz. 12.
b) KKP PJ.>S - tow. Frontczak
k1e?'1u mozliwych warunków ma- 10 - nabożeństwo, 10.45 - po~wlę
Na. uroczystość tę b. wYChowanków 4) Zadania na przyszłośt
dtlennie w siedzibie T-wa, ul. Pilltr
wbijanie
terialnych, w celu zapewnienia jego cenie sztandaru, 11 5) Ogólna dyskusja
kowslta 212·b, tel. 162-ł-ł od godz. szkoły, a zwłaszcza b. aktywnych
egzystencji. W roku 1947 Zarząd gwoździ , 12.30 - defilada Al. Koś6) Wnioski.
8 do godz. 20·ej, w niedzieie dn. 30 członków Koła Naukowego zaprasza
na zebrltniu obo-1 Towarzystwa subsydiował Uniwer- ciuszki, 11.00 - obiad strażacki
członków
Obecność
(b)
serdecznie Zarząd Kola. Naukowego. wiązkowa.
btn. od godz. 10 do H
sytet w wysokości ok. 4 milionów zł.

na cały c1z1e11.
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KURIER POPULARNY

Do czego iesłeśmy z do In i Chleb na karty żywnościow e
Wydział AZarząd Miejski w <,.odzi prowizacji - podaje do wi&domości. te
od dnia I czerwca rb. na lcarty :<ywncś.
ciowe z miesiąca czerwca oraz na karty
tegoż miesiąca z nadrukem RCA (Rejonowa Centrala Aprowizacyjna) re:ilizowa
ne będą następujące odcinki ną. chleb:
Kat. I i Kat I RCA
na odcinki nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 l 8
po 0,5 kg chleba na lrnżdy odcinek.

W wyborze zawodu pomoc okazuje Poradnia

schorzenia czy dyspozycje przekre
ślają zdolności wykonywania pewnych zawodów. Człowiek mający
skłonności do zylaków nie może
wyb~era?.pracy .w pozycji stojącej.
Pothwosc rąk Jest poważną przeszkodą dla szoferów, a daltonizm
wyklucza szereg innych zawodów.

Łódź,

Piotrkowska .70 -

lledałr.cllt -

l.bdL l"totrkowska ~

91ęcznie z dostawą

do domu -

zł.

Telefon 222 •22, 256-37
Adminlatro.cJ1t -

150.

Z

dostawił

On1bna1a lłr

„

dać

są

Tadek, powinien
Ma w tym
kierunku zdolności umysłowe i wa
:·unk~ fizyczne i może się stać· poWacek,
zyt~cznym w przemyśle.
rzemieślnikiem i
chciałby zostać
pracc:wać w fabryee. Na podstawie
badan poradzono mu stolarstwo.
Młoda matka natomiast okazała się niezwykle zdolna do robót
ręcznych. Skierowano ją na kursy
kroj~ iL1:ll:ieszczono w spółdz:ielru
~
kraw1eCk1eJ.
~
B. D.

„

Sp6łdslełm

I
I

„

TEATR KAl\IERALNY DOMU żOLNIERZA, ul. Daszyńskiego S:I
DZiś

DZ.lś

o godz. 19,15.
farsa

o godz. ·19,15

NOEL COWARDA

„. . . . . ._. .______"__. _. . . . . . . ___. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . .„

r-------------.1I
I~
fskul~cz~~ ~~odck prz~ IJ.
\\'..SZelkL.cgo roą_zaju osłabi\?;.
mach ft;:ycznych i um.ysłow.

ZACHODNIA 43

TEATR „O SA"

19.30
HELE~-Y

"

~

Teletou 140-09

'ULKO do 30 l\IA.JA

~

~
~

'l.'elefon 123-02.

Kasa czynna od 12.

WYSTĘPY
GROSS(;WNY i ADOLFA DYMSZ~

19.30

~

II
Il~
I
~

W REWII p. t.:

wi...,,.~-,""·~·Nv

!i~~~~~

BIEG" ,

Z l"!DZ!Ał'.EM CAŁEGO ZESPOŁU.
Telefon 140-09.
Pnedsprzedaż w kasi" w godz. lil-13 i od 16.
W sobotę dn. 5. VI. otw:.rr ie t<'.atru letniego „O SA" priy ni. Zachodniej 43
rewit: „W OGRODZm PRZY POGODZIE".

~
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Prod, Palistw. Fabr. Chem.-Farm
żądać w Aptekach i Drogeriach:

TEATR KOMEDD

MUZYCZNEJ „L Ci 'f N I A"

PIOTRKOWSKA 243
DZIS i CODZJENNIR o god~inie JlJ.1.';

PAP3H2

„ROSE·HARIE 0
ROMANTYCZNA OPERETKA w 7 OBRAZACH Otto lł$bllch&.

SPRZEDAMY

UDZIAŁ

BIERZE 60 OSOB. CHOR - IULET - ORKIESTRA.
Bilety wcześniej do nabycia w l:lpóldz1elnl Arty~w Pl:,.styków
ul. Piotrkowska Nr 102 - a. od godziny 17 w kasie teatru.

WYTWóRNIĘ

WATY i KOLDE"R
POLUDNIOWA 28.
Telefon 268-42.
(585)

W niedzielo i świeta, Jr.asa teatru czynna od godziny 11.
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oaeoszENIA DROBl\E
L

e

k

r z e

a

BORNSTEIN
MIKOt.AJ
OR
s. Ul p.ul. Traugutta
:oblece,
Dr. ZOFIA KOŁSUT -

ehorob7

2
2
~
2
2

1.
2. FAKTURZYSCI
3. REFERENCI SPRZEDAżY obznajmlenj z artylrulaml

technicznymi

4. PLANISCI.
Podania

z załączonymi życiorysami składać w Wydciale Plano·
wania Bt'Ura Sprzedaży Dyrekcji Pnemysłu Art. i Tka·
nln .Teclmieznych - Ł ó d ź, ul. Dr. A. Proohulka Nr 1.
(Czyt. 694/5237)

pp. Piotrkowska 70-8, tel. 2 1 ~. 2 2.

I;;;;;Y

RED. N ACZ. -

SEKn, &ED. \.VYDAWOA:

przyjmuje od godziny 12-tej do tS·teJ.

od godziny lO·t.eJ do 11-t.eJ.

Sp6łdzteln1B

Wydawnicza .,WIEDZA„.

N t\SZE TEl.EFON'f:

Związku

Stenogra·
Centralnego
fów Piotrkowska 83. Zapisy na księgo
580
' waść - maszynopisanie.
~'!- l\IATURĘ gimnazjalną, licealną t do
roznych egzaminów przygotowu3e tYrofe589
Bednarska 26 m. 87.

:_or.

wyższej
czątkowej ,metodą przyśpieszoną,
towną poszukuję Lipowa 16 I p.

120,

Z

„

2
2
,,;.

I2

2

------------------------- - - -Zespół.
- -Redaguje
s-s
,2

sprzedaż

l.EKCJI gry fortepianowej

III
I

~L
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choroby kobiece

akusz~r!a, wznowiła przyjęcia. god\:.

Kupno i

od zaraz:
KSIĘGOWI wYKwALumowA..~1
III Potrzebni
2

i pogrun.
592
111 ~

.c.ia&tor Naczeui,
Red. Nacz.
'lekretarz Ret1akcll
·'vr. Adm!n!Straeyjn'
~astepca

„..,,„,w1on t

„ \Vledu ·
C!.MopisJD
<ISS 8.
Dział Ogtaszetl

Oyr.

O~iegatury

Wydział

Jl>/) •

ZS7-f!
'!'Z'J·:.t·.

l!:kspedycJa

;m-e;

Rl'IZ•!2!elnla

172-6')

1 r~kop1 „r,w ntł! 1:wra ca li~

odbiorem W Adm.l.n!stracjj - zł. 100, prenumerata zbforowa (od
.
I~ „
WydaWDicsej .ClsyteJDik„, Lódł,

pocztę - zł.

I~

DOBRZE SKROJONY FRAK''

r.()d2., 1•10u """ -..1, · 10. Redakcje nonorutt tył kc a.rtyll

prz-az

nabywać

Wyżej wpmienione artykuły

Nauka i wy-chowanie

»WIEDZA«

(rąbankę).

Rejestrowa należy III kupon z kart
organizacje młodzieżowe, ins!ytu· :!.ywnośclcwych Kat. I.
Rejest>acja trwać będzie od dnia 1-go
cje itp. stowarzyszenia, urządz3jące w
sezonie letnim obozy i kolonie wypo- czerwca rb. ~o dnia 10 czerwca rb. włącz
czynkowe.
terminie żadne reklamacje
W cel•.i uiopatrzenia się w wyżej wspom nie i po tym
niane artykuły zgłaszać się należy do uwzględnlar:c nie będą.
Wydziału Aprowizacji (ul. Legionów 10
Komunlk.it powyższy nie dotyczy kart
pokój nr 242, telefon 149-62) w godzinach
C. A.
R.
urzędowych.

R. R. A.).

SPRZED~M kozetkę w dobrym stanie. Wiadomosć Piotrkowska 132/57.

Spółdzielnia Wydawnicza

Mie-jskl w Lodzi- V:;•dzia! Aprowizacji - podaje do wiadomości, :l:e
w sklepach rzeźniczych włąĆzonych do
;·ni";sk'ej sleei rozcl.Zielczej dokonywana
l>ędzie rejestracja kart żywnośc:owych z
ś\'lieże
m!cs!ąca cwrwca rb. na mięso

Zf;LJąc się mechaniką.

OGŁOSZEŃ i REKLAMY

„,

(RĄBANKI;)

Zarząd

r---...-.... . . .-.. . . .-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
I

Dr med. srF.N~o K!IAWERr mf'l!jah
sta chorób skórnych, >ęcherza, wenerycznych przyjmuje, Kilińskiego 132. w
232
godz. 13-14 i 16-18. Tel. 205-55.

CENTRALNE BIURO

prowizacji -- po&Je d:> wladomoscl, ze
posiada na sprzedaż pezakartkową po ce
nach reglamentowar.ych zupy w proszku
(grochowe) oraz sokt pomidorowe (U. N.

I

do całej prasy bez doliczenia dopłat
przyjmuje:

SPRZEDAŻ ZUP W PROSZKU I SOKU
PO!llIDOROWEGO
Zarząd Miejsltl w. Łodzi ·- Wyd7;iał -~

?~azf;LłO się, że

kich celów tej tradycyjnej już imprezy
Powołany został Obywatelski Komitet Organizacyjny Tygodnia PCK,
który ukonstytuował się na zebraniu
w dniu 28 bm. Członkowie Komitetu
podzielili między siebie funkcje w
ramach 4 sekcji, a mianowicie propagando,wo - werbunkowej_ zbiórko·
wej, imprezowej i finansowej.
Z ramowego programu tegoroczne
go Tygodnia wynika że PCK zorga
nizuje przy współpracy klubów spor
towych, artystów scen łódzkich, prasy, Polskiego Radia, Filmu Polskiego i innych instytucji, zrzeszeń oraz
osób - szereg emocjonujących imprez sportowych. jak również wartościowe imprezy artystyczne.
Należy sqdzić, że w trakcie organi
zowania tych imprez PCK spotka
się co najmniej z takim Słlmym zro
zumieniem i pomocą zrzeszeń, instytucji, związków i osób prywatnych,
z jałdm spotyka się wśród społeczeń
stwa łódzkiego w codziennej swojej
pracy. Udany Tydzień PCK bowiem
- t.o gwarancja zwiększenia możli·
wości pracy czerwonokrzyskiej dla
dobra ogóiu.

OGŁ .OSZENIA

ren::z.'1\i.·2ne

WYWIA.D PSYCHOLOGICZNY
.
. t t
d
p
rzeprowa zany JCS eż wywiad
psychologiczny, który polega na
pozornie niewinnej rozmowie. Lekarz-psycholog bada cech'-· charak
"
reru. i us~sobien:ia pacjenta, jego
zanułowama, :przyzwyczajenia i po
glądy na pewne dziedziny życia.
Traugutta l ~
Są ludzie cierpiący na kompleks ~ TEATR •SYRENA•
DZ!S o godzinie 16.00 i ·19.SO komedia G. Drcgely p. t.:
spektórym trzeba
cjalne warunki, by mogli dobrze !
zb••t nerwowi !!ii
Inni
~
''
by przebuwać wśród h"„ła"u ·,. ru--· !!ii
~~
" „
·
i1'
w opracowaniu i z piosenkami Jerzego Jurandota,
chliwego "otoczenia.
gościnnym występem lreny BORECKIEJ i Kazimierza
Przeszedłszy wszystkie badania ~
~
SZUBERTA, oraz całego zespołu „SYRE.llii-Y"
na.si zn.ajomi Tadek, Wacek i mło~
·
da kobieta otrzymują wynilri. fa_ ~
Telefon 272-70.
cho~vą poradę i odpowiedź na. _ ~ Kasa otwarta cały dzień.
py ................................-.:..._............................................................................................................................................................................,
tanie: „Jaki obrać zawód?"

ni·ż.szości,
pracować.

w organizowaniu tradycyjnego „Tygodnia PCK"

W roku bieżącym Tydzień PCK
zorganizowany z<?stanie w dniach
16-22 czerwca. Oddział łódzki PCK
przygotował bardzo bogaty i ciekawy program Tygodnia, którego re·
alizacja zapewni spełnienie wszyst-

p1er\v~zą dekad.~)

Cna

l\IIĘSO

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

mogą:

Pomóżmy Czerwonemu Krzyżowi
Tradycyjn:i,.-m zwyczajem organizuje Polski Czerv.\:iny Krzyż rok
rocznie tzw. Tydzień PCK. Zadaniem Tygodnia jest popularyzacja
celów, zamierzeń i osiągnięć tej po
instytucji, jak również
żytecznej
zdobycie funduszów na zakrojone na
bard:!:o szeroką skalę akcje społecz·
ne. Polski Czerwony Krzyż bowiem
nie korzysta z żadnych poważniej
szych dotacji tak. że bazować może
tylko na ofiarności społeczeństwa,
świadomego ogromu zadań stojących
przed tą popularną instytucją WYŻ·
szej użyteczności publicznej. Społe·
czef1stwo polskie, obserwując owocnie odmawia
ną działalność PCK,
nigdy swej pomocy i wykazuje dużą
ofiarność na cele czerwonokrzyskie.
robotnicza rokrocznie daje
Łódź
również tego dowody, ceniąc wysiłki
łÓdzkiego PCK na odcinku wszelkiej
charytatywnej działalności.

~b.

będą nasti:pujące

odc!.nki na chleb:
Kat. „Ilf. K." pracovrn.icza
2s ~, ~' 5~ s. 7 i S po
·1,
nr
nr
na odcinki
0,5 kg chleba na każdy odcine>:.
.Kat. ,Ilf. K.c rodzinna
- Proszę z podanych części me
na odcinki nr r.r 1, 2, 3, 4, 5, i 6 po 0,5
talowych ułożyć taki a tak:i wzór„.
kg chleha na każdy odcinek.
Kat. „M. K." IRD3, IRD7, IRDl:l
Dział te'rstów je.st niezwykle
na odcinki. nr nr 1, 2, 3, 4, G, i G po 0,5
starannie opracowany i stanowi
chleba na każdy odcin~k.
kg
RCA
IR
IR i Kat.
sprawdzian pewnych naKat
doskonały
Kat. „C" , M. K.''
odcinki nr nr 1 2, 3, 4 5 i 6 po 0,5
odcinki nr nr 1, 3, S I 4 po 0,5 kg
na
zdolności ludzkfob. Po trzygodzin- kg chleba na każdy· odcinek.
cllleba na każdy odcinek.
nn.
nym badaniu, prace zbierane są i naKat.
Wyżej wywo!ane odcinki na chleb mu.
odcinki nr nr 1, !l, 3, 4 po O 5 kg
sza by&· zrealizowane do dnia 15 czerwca
z adnotacjami dołączane do innych chleba na lcażdy odcinek.
Kat. JRD~. IRD7, IRD12 i Kat. IRD3, rb: włącznie, gdyż po tym terminie żad·
danych, zbieranych o „pacjentach" IRD7. T RD12 R. C. A.
ne reklam"'-cie nie będą uwzględniane.
na odcinki nr nr l, 2, 3, 4, 5, i 6 po 0,5
Poradni.
Cena cłl.leba wynosi zl. 3 za l kg.
lrnżdy odcinek.
r.a
chleba
kg
Nie na tym jednak koniec. Na- Kat. „C" i Kat. , {;" R. C. A.
stępuje badanie lekarskie pod ką na odcinki .~r nr l 2 ,3 i 4 po o,5 chlekażdy odcinek.
tem przydatnośc~ do zawodu. Nie- baNanakarty
żywnościowe ..M. K." (M~n\·
wielu ludzi wie o tym, że pewne sterstwa Komunikacji) z miesiąca czerw- REJESTRACJA KART NA swmż.E

P~zy stol; zgr_om~ła się cała jkobieta oraz Wacek spod Łodzi ur?dz'.na. Osrodkiem zamterroowa_ dają się do Urzędu Zatrudnienia
ma Jest 19-le~n~ Tadek, któremu Tu dowiadują się, że można shcie;
mati:a z .czułosc1~ po~my~ co lep- dzić do jakiej pracy są zdolni. Ka~ze I~ąski. Po ob1e<lL:e OJClec poda żde z nich otrzymuje dwie ka-rtki ·
Je chł<?pcu p~pierosa gestem, za_ jedną do Poradni Zawodowej Urzę
znaczaJ~cym ich męską r?w~ość i d~ Zatrudnienia, drugą do Ubezro~ocz:1-na rozmowę, ktoreJ tre- p1eczalni Społecznej. Lekarz bada
~1~ są plany ~yna na pr~szłość. ogólny stan zdrowia - wyniki
1;Y~ chce byc? JakJ obiera za- przesyła do Poradni.
wod ....
„.Jaki ob1-ać zawód? - pyta się • W poczekalni panuje tlok. Przy_
w duchu doprowadzona do rozpa_ bywają tu tacy jak Tadek i Waczy młoda kobieta, której maż Z"i cek, skiel'owani przez Urzad Zatru
nął podczas okupacji. Została s~- duieni'a, przez Wydział Opieki Sporna z trojg;·em dzieci i dotychczas łecznej, szkoły zawodowe. Badanie
zarabiała jako praczka. Dzieci do jest bardzo dokładne. O każdym
rastają, trzeba je posłać do szko- ze zgłaszających się robiony jest
~d społeczny: z jakiego śroły, brak na. to środków„.
.„'Yacek. JCSt synem chłopa spod dowmka pochodzi, co robią rodzi.J_,?~ZI. . Llc~e ~odzeństwo, b;eda, ce, gdzie mieszka, jak układało mu
OJciec rue moze 1ch utrzymać. Zre- się życi·e dotychczas i jaki ewcnsztą Wac~ końc~y j?ż szkołę pow tualnie zawód chciałby sobie obrać.
s~chn\ i JOZVf.11;· ze „bez pracy Następnie kandydaci poddawani są
rue n_:a . on ...czy . rzeb.a praC?'_Va~. badaniom. Odbywają się one w
przypom.inaJ'ąc,·m
-'\le t;;d~1e ~ Chłopak ruc własc1w1e pokoJ·u
·
„ klasę
me nu
szkolną. Lawy, stoły, czarna tabli.,
. .
u ~·
. Pyt~Il!a, .co. w zyc!u rob!c, czym ca i nauczycielka, a właśc;wie le&ę _zaJąc, Jaki obrac zawod, były, karz.-specja1i.<lta.
są i będą aktualne dla wszystkich
AD
ludzi wkraczających na drogę saANIE ZDOJ„NOSCI
B
:mod.zielnego życia. Odpo\v;·edź jest
I ZDROWIA
trudna. Decyduje przypadek, rada
_ Proszę wziąć nożyczki do reznajomych lub„. Urzad zatruduieki i na dany znale możliwie SZ"b•
nia.
"
·
k · d kl
-.n POR „ ...,..,..1 z \\'IODO'•,-y;,J
o i o adme \vykonać następun~
.-:u.r~-. ~1 ,,
n
N_.iezdecydowany Tadek, młoda jącą pracę„.

(j)

ca

W&nlllłd
SO, prenumeraty:
D-01S932
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młe

