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RZĄDOWI

GRES USA PRZ
,,PLAN MARSHALLA" CORAZ
ASZYNGTON (PAP). Z sze?.ególów ogłoszonych na marginesie
Wuchwaly
komisji
Izby Reperezentantów wynika,
budżetowej

WIĘKSZĄ

Higieniczny zmywacz szklanek za.
demonstrowany na wystawie bro•
warnictwa w Olim11ii zmywa 1000
szklanek na godzinę

FIKCJĄ :.~t;:::i.vina !

LONDl'N (PAP). „News Chro- wysiłkiem i trudem możne Wielka
nicle" stwierdza, że naród brytyj- Brytania wyjść obronną ręką z
ski powinien wyciągnąć morał z kryzysu. ·
uchwał komisJ·~ budżetowej Izby „Financial Times" uważa uchwa·
d ,d
Reprezentantów. Morał ten polega łę kom.isj~ budżetoweJ za owo
na tym, że Anglicy nie powinni li- zasadniczej zmiany w ustosunkowa
czyć na pomoc amerykańską, jako niu się kongresmanów do planu
na rzecz pewną. Jedynie własnym. !Marshalla.

że

zalecona przez komisję redukcja funduszów, przeznaczonych na reali.zację planu Marshalla, - ma wymeść 26,7 proc, Komisja zaleciła
zmniejszenfo zaaprobowaneJ· uprzednio przez kongres USA sumy 0

553 ~io1:1~ ~olarów. ~edukcja dotyczy nie ,tyl~~„ planu Marshalla,
lecz iowmez mnych form „pomocy amerykanskieJ .

'! 1~~~~~ż:~~~c~~~z:~~=: :.:~~j~
w p~w~:~p1~u;:c~~~ej~- ~--p---a--"""p--~~i-;-z:. . . . . . .wW-----...,--.. b. . .~r----. .-n-~:--e--....
to~v. i1r~Jm1e _rekomendacJe koIlllSJi budzetoweJ.
. WAS~Y.~GT<?N (:'_\-P). Dec~ZJa koml.SJl budżetoweJ Izby Repre
zentantów świadcz~ o wzroście
antagonizmu między rządem amerykańskim a Kongresem.
W kołach gospodarczych zaznacza sie, że uchwała komisji św;adczy o tym, iż wśród kongresmanów
i~tnieją 1?~"".ażne wątpliwości co
uo cclowosci planu Marshalla.
.L\SZxNGTON (PAP). Komisja budżetowa Izby Rraprezcntantów w decyzji swej o redukcji funduszów marshallowsk:ch wy
powiedziała się równocześnie za
zmn.iejsz:eafom pomocy wojskowej
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kański, pomagając Chinom, kontro
lował sposób wykorzystania pomo-
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(PAP). Sekret
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M rshall zloż ł 0
. _. darz ": anu kt ~
swia. czen_ie. w
_or~ ~ape owa
d? hong.r~u, aby 0 ~1 1'.llClł _zalecen:a konusJ;, budże~~VJeJ Izby P..e'P~ezentant~w. Mu~s~er Marshall
~~aczJ'.ł1 „ze PZ:ZYJęcie. reko~end_a
cJ1 komlSJ• budżetoweJ poc1ągrue
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son nie zaś Dalton, jak początko
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g

Trzęsienie ziemi
w Chinach ·

NANKIN (Central News). Givaltowne trzęsienie ziemi \V re·

I jonie

. .

Lihua w prowincji Tsing·
Hai spowodowało śmierć 800 o•

I sób. Większość zabudowań ule~la
I zniszczeniu.
! Delegacja polska

radz•·ec"#IW d/Ja Finlandii?
"""'

&

by dopomo-c
Agencja Tass komunikuje:
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· . . 0 ~'a~J' ans uc
o~io~zą, ze ~
plez zamierza. interweruoWRL""ll~ ;rzeez zwolnioenia od wmy
~
~
i. kary barona. Ernesta.. von We.w.sackera, sądzonego ?bee"~
nie przez trybunał wo3enny w Norymberdu za udział w
~
zbrodniach przeciwko ludzkości.
~
Wcizsacker był jednym z czołowych dyplomatów hl~
~
t~ero~sl~~.i ne~~· oraz uczestnikiem wszy_stkic~ intryg
~
menuecluch m:iJących na celu przygotownmc WOJDY'. .
~
~
Wc.i:Ł..'lacker w ciągu 2 Jat był ambasadorem hitle~
'
mwskiej rze<izy przy Watykaaic.
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ASZYNGTON (PAP). Senator Milliltin wygłosił przemówienie w którym ostro zaatakował
sekretarza stanu Marshalla. 0świadczył on, że Marshall traktuje członków Kongresu, jak ordynansów, „powołanych jedynie do
oczyszczenia butów oficerów". Mar
shall - stwierdza mówca - stawia Kongresowi swe żądania w for
mic ultimatywnej, jak rozkazy~d:iwane podwł~dnym. K()ngres w1w.en przywoła~ ~~rshn!I~ ~o l><>!'Ządlm, . z!l;koncZY.i .Millifu.n swe
przem6w1eme.

Daily Worker" twierdzi, że w
zn'.fązlw z pogal'szaniem się sta:
nu zdrowia ministra Bevina, moz
.
n. a oczeki.wa? w bliskim czasie

F1·n
zację

.

W

Pradze

,
PRAGA (PAI'). Ne }llenarne .z~
branie polsko - czoohosłowaclueJ
komisji p1'Ulllyslowej przyb~ła ~ó
Pragi dciegncja polska z w1cennr.istrem Przemysłn E. Szyrem na

zkodowan· ~~~radlJ1l komi~ji pi:zemysł01\ej

ojo o

przmvod.*2y

tHce.llllJllSter
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pr-.rewo11nic~c~~~ ro . trony ezeeh~

o· "'Ud·o-w·10 - kra1·u

M01\1lckiej jest d:i,"Tektor Piskac.
Na porządku .o~rad znajduje się
.,
.
. .
szereg spraw b~ezącycb dotyczą1:1-e do rządu. fui;s~1ego zapewruaJ~, cych
polsko - czechosłowac\dej
ze rząd radziecki Jest skłonny udzie ws11ólpracy w dziedzinie przemy.
lić Finland_il pożyczki na zakup słowej, podziału programów pro.
produktów włókienniczych w su- dukcyjnych w .poszczególnych ga•
mie 5 milionów dolarów.
łęziach przemysłu.
·
li;

.

„

syt;uacji politycznej Finlandn
oraz niejednokrotnie wykazywany
przez Związek Radziecki przych;ylr:y wobec niej stosunek, rząd fmski winien zwrócić się do rządu
ZSRR z prośbą 0 zmniejszen;e wy-

D~a 19 ~aJa "'.nnmstr~,W1 ~ komumstyczru. - Lemo, ;rv.rru co 1 Jar
c~ur~n - .wystosowal,i do :ządu
f1ns~e.go ~;:smo, w ktorym osw~ll;d
czyli, ze, biorąc pod uwagę stabili- sokości odszkodowań. Oświ.adcze- Dar Australii dla Pol.shi .
nie
ministrów komunistycznych 1------mę--------------odbiło się głośnym echem w demo
BG
kratycznych kołach Finlandii.
.
Dn~·a 3 czerwca poseł radziecki
~

3

wo ecn0s• cI• .Trya Ve. t •I e
g

Bitwa o produkcję toczona przy wielkim wyslłl..ll całej i)o]skiej
Wasy :robotnicz.~j, która w reali.zaej1 narodowego~ planu gosp-0dar:
czego widzi perspektywo stałej poprawy 'Wal'UD.kow byt.11, przynOSJJ
coraz to nowe sukcesy, zii.a.ozonc cyframi przekroczonyc11 no1'Jll. Shtły wzrost wydajności, będący rezultatem rozwijają.cego się ruchu
współzawodnictwa, powoduje je.d.noczesny równoległy wzrost za.1•obków.
-Ogół mytelników gazet dobrze już zna sylwetki wybitnych rekordzistów i wielowarsztatowców. Warto zwrócic uwagę, że w doniesieniach o przebiegu wyścigu często włafiltie powtarr.ają się \te nazwiska. Fakt ten świadczy o ltym, że coraz wyraźniej krystalizują.ca
się czołówka odgrywa główną rolę w walce o cał-Ościowe wykonani~
Jllauu, że ona właśnie i:1-0dcią.ga pozostałych członków zespołu lii decyduie 0 osiągnięciach poszczególnych zakładów. Ten pionierski wysi.
jakże często jednak napotyka 111a frudności-. Wyn.ilmją one nie
zawsze ze złej woli współtowarzyszy })racy, ujawnitllJąe się mima to
w indywidualnym marnotrawstwie surowca, w zbyt :małej trosce e>
jal;:ość fabrykatów,
a przede wszystkim w zmarnowaniu cennego
czasu robocze
go. W wielu
wypadkach to
, , ·
ma.rnotr~w
stwo
c:tasu
rezultatem nie
zrozunuerua, 1z
w zbforo·wym wysiłku, jedno~kowe niedb.alstwo wpływ3: ujemnie ~a
o""""'niPcia
zespuht, że !marnując eennenunuty, praeowmk powoduJe
.._t:b
-t1·aty, odbijające się bezpośrednio na Jego własn~ ~obku, na zagadnieniu poprawy ogólnych warunków bytu, uzależmonych iod teru.
pa produkcji.
.
Za mobilizującymi hasłami, rzuconymi w masy robotnicze ukrywa. si" treść i wartość codziennego ich życia, związanego w pańshYie
~
ludi..i_ pracy z własnym ich wysiłkiem.
ł\ażda minuta straconego czasu to Jednocześnie utracona. możli
wosć prz~'rzynie.n.ia się do dalszego zwiększenia produkcji'. a _w ~-en
sposób dalszego zwiększenia bogactwa :narodowego, 11.lllocmerua ruezalcżności gospocl.arczej i tworzeniu. dobrobytu szerokich mas. Dlatego reż <>bowiązkiem wszystkich, .a w pierwszym I"ZA;dzi-e uświado.mio
uego alrt)·wu partyjnego w związkowego staje się walka prue:wko
spóźnianiu się do pracy, przeciwko przedłużaniu przerw'. przeeiwko
wszelkim objawom marnotrawienia. cmsu przy warsztacie.
Walka ta jest bowiem jednym z odcinków wielkii2go boju o _siln~
gos1wdarkę kraju gwarancją podniesienia stopy żymowe·J
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Wartosc czasu
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ob~:wateli.

roboc~go.~~

:i 0ri~~~;tę~re~~~~:;rr~:kkali

i przekazał mu następujące oświad
czenie rządu radzieckiego:
„Przed kilku dniami poseł ZSRR
'<i Finlandii zawiadomił r7.ąd radziecki, iż członkowie rządu fińskie
go pp. L-eino, Murto i J archunen
zaproponowali, by rząd fińs~ zwró
cił się do rządu ZSRR z prośbą 0
zła.,.odzenie zobowiazań reparacyjny;h Finlandii. J ali° wynikało z oświadczenia
posła
radzieckiego,
rząd fiński zaaprobował propozy_
cję pp. Leino, Murto i Jarchunena.
W związku z . powr~s,zym rząd
Z~RR y~stano;v~l ~J~C na rękę
Finlandi1 1 ZillIUeJ.szyc mewypłacone dotąd reparacJe, poczynaJąc od
1 l~pca br., 0 50 proc."
HEL.SINKI (SAP). Koła zbliżo-

podpisano umowę w sprawie dostaw wełny
NOWY JORK (PAP). Dnia 3 czerwca za.warta została w Lake
Success umowa między Polską i Australią, dot-ycząca daru w postaci
weluy, wru.1;oścl 250 tysiący funtów australi,iski!ch, na cele pomocY,
w Polsce. Rzątl australijski !()płaca 1>0nadto wszelkie koszty związane
z zakb.pem welny w AustraJii, transport ora.z ubezpieez;enic do portu
ki
A
·
·
pols ego. usfa·allit wystą1)lła z ofertą w tej s11ra;wie po !Uchwaleni.u
przez Ge1~e~·alne _Zgromadze~e. ONZ _rezoluc.H na :emat pomocy IW•
unrrowskieJ kliiJom europeJskim, zruszczonym WOJill!.
Austr-alia. zadeklarowała również - poza Pqlską - gotowość
złożenia <1aru w postac~ wełny Włochom, Węgrom, Jugosławii, Greejil
i Austril. Łączna wartość darów dla- wszystkich 6 państw wynosi
1.100 tysiący funtów szterlingów.
Zawarcie umowy polsko-australijskiej odbyło się w drodze wy•
miiany not między przedstawicielami Austra.lii w ONZ - J. L. Hoo..dem a delegatem Polski - dr. Julius7iem Suchym. Wymiana tyeli '
.
,
.
not nastąpiła. w obi;cnosci sel,retarza geueralnego ONZ, Trygve Lie.
i członl,ów sekretariatu oraz prasy.

Ntcz y ,le odlirycic na strychu
Cenne

materiały

archiwalne

~

burzoDJm domu

W Lodzi przy ul. Swiętokrzy-1kierownika personalnego Państwo- naszego pisma. Dla J?OSzczcgól.
skiej przystąpiono przed kilkoma wej Fab!";ki Aparatów Rentgeno- nych osób mogą one stanowić tyl.
dniami do rozbiórki gmachu po- logicznych, Zllajdującej się w są- ko pamiątkę niewykorzystaną, na·
fabrycznego
oznaczonego Nr. siedztwie, udało się trafić na śla- tomiast zgromadzone w całości
11/13. Podczas rozb:órki strychu dy materiałów. Wczoraj tow. Ko- stanowią pokaźny wycinek z his.
natrafiono na bezcene mder:iały Walski Kalikst, podmajstrzy cie- torii nie tylko ruchu robotniczego,
wyda~"Dictwa l'ohili:ic.i •Partii sielski, doręczył nam 5 egzempla- ale i historii Polsk;.
Socjalistycznej i
wydawn.ichrn. rzy znalezionych wydawnictw. CaWartość ich jest tym większa,
Związkowe z lat 1905/7.
ły szereg wydawnictw znajduje się że pisane są w języku polskim· i
Niestety zatrudnieni przy roz- jeszcze w posiadaniu robotników i rosyjskim.
.
b:-órce robotnicy nic doceninjąc pracowników telefonicznych, któDziękując tow. tow. Kowalskie.
wartości tych materiałów to· ·' ·ie_ rzy zdejmował~ linię telefoniczną. mu i Mrozowl za pomoc w odzylili je między siebie.
Mamy nadzieję, że robotnicy, akaniu tych materiałów, apelujePrzedwczoraj przedstawicie; na- którzy posiadają bezcenne dla ar- my do wszystkich 1>0zostałych o
. szego pisma udał się na miejsce chi\\-1.Ull ruchu robotniczego mate- dostarczenie nam znajdujących się
prac ~ przepi·owadził rozmowę z ro rialy, zdają sobie sprawę z ich war w ich posiadaniu dolrumentóu· i
botnikami„ Z pomocą tow. Mrcza~ tości i zechcą złożyć je w redakcji Ipibm.
Red.
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Czołgi żydowskie dokonały wypadu
w granice Transi ordanii.

Walki o lssud ,i Latrun
(Obsł. wl.). ,Mimo przyjętego
przez wszystkie państwa walczące w
Palestynie rozkazu zaprzestania działań Wojennych wojska arabskie
kontynuują nieprzerwanie ~wą akcję zbrojną, podczas kiedy mediator
z ramienia ONZ przeprowadza rozmowy, nie wyznaczywszy dotąd kon
kretnego terminu zawieszenia bro·
ni. W związku z powstałą sytuacją
- tymczasowy rząd faraelu odbył
nadzwyczajne posiedzenie, po ukoi1czeniu którego wysłał depeszę do
Rady Bezpieczeństwa, informującą o
fak;tycznym stanic rzeczy \V Palestynie.
I
Podczas dyskusji trwającej w RadiJ.e Bezpieczeństwa, a dotyczącej
kwestii kontroli uchwalonego przez
Radę czterotygodniowego rozejmu1·.zecznicy obu walczących stron ujaw
nili swe zuPełnie różne poglądy na
spraw~ interpretac,ii apelu Rady o
rozejm w Palestynie. Przed.stawicie
Arabów stwierdził, że „rozejm jest
bezcelowy, jeśli Żydzi maiją, zamiar
utrzymywać swe koncepcje podziału Palestyny. świa-t arabski walczy
bowiem zdecydowanie przeciw po·
działowi, rzecżnik żydowski z kolei
o~iadczył zupełnie
niedwuznaOz.nie, że „Izrael nie będzie ani teraz,

KATASTROFA
i GRENADIERZY.„
Akurat mija rok od pamiętnej mowy
min. Marshalla do studentów 1 profesorów uniwersytetu w Harvard, w której
po raz pierwszy wyl3:i:ył zasady „ porno"
cy" amerykai1sktej d1n Europy
znanej
obecnie pod nazwą „planu Man:llalla".
Oferta ta wywołała wybuch entuzjazmu w rządzących Jrolaeh Angl!i I F'rancjl.

skim i nie widzą przeszkód w bom-1 Lotnictwo i artyleria żydowska Ukbardowaniu miast Izraela przez lot- .widują te oddziały. Jednostki' wojenW ciągu dluglch miesięcy kongres amenictwo arabskie, choć znieśli embar- nej inarynarkl żydowskiej, wsparte rykai1skl dystn.>towat ,_plan Marshalla"
oprJcowany
na pocistawle gruntownie
go na broń„.
przez lotnictwo i baterie nadbrzeżne zmienionych przez
rząd amcrykai1sk1 pla
skiej. Konsul brytyjski w Haifie oJeśli chodzi o sytuację na frontach, cdparly atak przeprowadzony Przez n6~v „konfel'encjl til-tu". Kongres amery
strzegl mianowicie żydowskiego bur_ to przedstawia się ona wg. ostatnich jednostki egipskie w rejonie Tel. kanskl z ko!ei gruntownie zmienił plamistrza miasta, że jeśli Żydzi pono- otrzymanych przez nas komunika- Avlv, uszkadzając jeden egipski ny swego rządu. W tak 2m'enionej postaci, zupełnie niepodobnej do t~go, co rewią naloty lotnicze na Amman (sto- tów następująco
okręt wojenny.
klamowali panowie Bidault i Bevln ~wo
lica Transjordanii) - RAF będzie
Na froncie polud11Jowym okrążone
Na froncie środkowym trwa ju · lm krajom - Jrnngrcs ameryJrn1'lski w
walczył z lotnikami
żydowskimi. oddziały pancernych
wojsk egip- 11 dzień zaciekła hitwa o Latrun. !lni\t 1 kw!<etnia r.b. wreszcie uchwala
Oczywiście Ani:licy nie złożyli po- skich bronią się rozpaczliwie w i·c- Netu.fe się przewagę żydowską. Sy- 1.,w. „anuiibus" tj. cal:,< :i;l;)l;pól na,doprojektów amerykai1s~lch zawiedobnego ostrzeżenia w sz.tabie arilb- jonie Issud (32 km. od Tel- Aviv). tuacja w Jerozolimie bez poważniej· wyeh
rających
wszystkie LL5tawy o pomocy
szych zmian. Wg. komunikatu arab- „doraźnej" w ram11ch „planu M:arshalla"
pomocy dla Chin, GrccJl
skiego - czołowe oddziały armii ii wojskowc.j
Truman obwteśc;i ś'.vtatu że.
irackiej podeszły na odległość 12 km. jestTurcji.
to „historyczny krok'' w at11cryi<a1ipod Tel-Avlv.
skiej pol~tyce zagranicznej oraz „odpoNa froncie północnym oddziały ży wled:& Ameryki na w:vzwan:c rzucone
wolnemu
Attlee depe~zował do
dowskie zdobyły po ciężkiej walce T!·\;mana, tiwlatu".
składając hołd Ameryce
,za
Jenin,
jeden
z
głównych
punktów
nieznaną
w
dziejach
bezi111tercsownq po·
włoskich
strategicznych „trójkąta arabskie- moc'" Bevin i Bldautt prze~lalt wyrazy
wierncpodda11czej cz.ci i ,wd1,l~znoścl"
(Obsł. wł.) Ambasador R. P. w Londynie na zaproszenie sekrego".
W rejonie Nablus i Tulkarn lot- Marshallowi„.
tarza generalnego rady ministrów Spraw Zagranicznych, zgodni·e z
I oto na~le - w roc1nicę mowy harżydowskie bombarduje kon·
postanowieniami traktatu pokojowego z Włochami, przedstawił sta- nictwo
centrację wojsk arabskich, zadając vardzkiej 111nrshalla - komisja budżeto
wa
Izby Reprezentantów podejmuje rcnowisko rządu R. P. w sprawie przyszłości byłych kolonii włoskich. im poważne straty.
w:.Zję uchwalonego
przed 2 mko.lącami
W dniu wczorajszym
patrolowy „planu Marshalla'' redukując go o 2:;
Rząd polski wyraża pogląd, iż oddanie b. kolonii włoskich repuproc.
Redultcja
uderza
11rzede wszystżydowski oddział pancerny dokonał
blice Włoskiej w pow~iernictwo z ramienia ONZ zapewni im najsku- wypadu na terytorium Transjorda- kim w pozyc,je bardzo b11slw obcllodzą
cc W. Brytanię i F,f:mcJo;. Komisja w
teczniej daHizy rozwój.
nii, Przekraczając granicę w rejo- uza~udnleniu swej uchv:aly st\Vlcrdzń,
nie
na
północ od morza Martwego. że •. pewne strony p1·ogramu nic z.ostały
Rząd polski stoi poza tym na stanowisku, że roszczenia Abisynii
przestucllowanc. To już jest
Po wykonaniu swoich zadań - czoł dostntecz."lic
wyraźny
despekt pod adresem samego
odnośnie dostępu do morza są uzasadnione, ~ że wobec tego powinna
gi powróciły do bazy wypadowej w Marshalla. Wreszcie komisja wyraża ży
ona uzyskać ten dostęp poprzez terytorium Erytrei.
dolinie .Jordanu. (j).
czettie, aby główny nacisl< przy roz-

Slnnowisko rzqdu RP
w sprawie b. kolonii

dziale ,pomocy" został położony n.'l od- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • budowę przemysłu n\em\eck\ego.
TO
znów taz jeszClZe w pelrtl potwierdza
słuszność zastrzeże11
P-0L<J<l w chwili,
gdyśmy oomawiall wzi·!l<'ia udziału w iron
!ercncji paryskiej.
I
Nad gruzami ro~bltego
„omn:bU3.U"
sytrumanowskiego zjawiają się smętne cienie Bevlna J;:tóremu s.zykują już nasti:pcę o"az Bidault, ktl..rego bard·ZO chciał
by zastąpić Rene :Mayer. Katastrofa canarodowej stwierdził, liż ofensy'Wa ży
łorocznej po·~ityki trzech grennd1erów
eoopei jest faktem.
do~ka nie ograru~zy ~ię do granic
WASZYNGTON .(PAP). 50 czo- że dziennikarze ci, uznawan: za większość uczestników
ankiety marshallowsklej
Trzeba u~zYZnab, ż::O rocznica . planu
panstwa Izrael. ?~1. tez ~o . tere~u łowych dziennikar.ey, USA sądzi,
~pecjalistów politycznych, jednamy twierdzi, że Truman ma zapewnia Marshalla•' została uczcwn::i niczwyii:le
samej Pallestyny i ze żydzi mgdy rue
szł
d
St ,
'l ·
· d ·
· t
·
·
·
efektownie.
7...go&ą się na arab.!!kie warunki, prze p~zy
ym preze ent e~
anow s me. prz~powia
aJą ZwYc1ęs wo r~ n.~ nommacJę ze strony sweJ par-

~~~~~~:::~:e~~w~ie~i~~g1:;~
Dok-0nując przeglądu bieżącej

;r:~:in;-p!~:~~~7t;~~~:i~j r~~;

Van·d enbergJ Devey czy. Truman i
Ciekawe wyniki ankiety przedwyborczej w USA
ze

.....

kreślające idee niepodległości Izrae. ZJednoczonych

zostarue senator :pu1?lik?-now. Na _kand~da!a repi;~li tL' ..
lu.
Arthm: Vandenberg.
kanskiego typuJą oru w.:ększosc1ą
Szanse wyboru wiceprezydenta
Ben Gurion ujawnił charakterys- Ankieta, przeprowadzona przez głosów Van<lenberga.
.
ł
.
.
0
tyczny wy'Padek interwencji brytyj- tygodnik „Newsweek" wykazała,
Co się tyczy demokratów, to cen:-orte. zosta Y następuJąco · re.
publikame - Stassen, Dewey i gu
. •
·
•
•
bernator Warren, demokratj; ---~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~"----,-~~~~~~_;__;_.;..._~~~~~--=-

Wykorzystać ·kaZdą
rilinut~!
~~~;7.!.~~ł=::::
'mu1'e i'n1'
Załoga

c1'atywę
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Prośba Rumunii
do Zw. Retdzieckiego
(06sl. wl.). Na po'6iedxeniu oga„ 0<'

binetu rumuńskiego, · wicepremier
Georgiu Dej, zaproponował w

ma najlepsze kwalifikacje na pre- imieniu komitetu ce!ltralnego tu·
zydenta, bez względu na przyna. muńskiej partii robotniczej, aby

(kW) Klasa robotnicza Łodzi dała j niczej - budowniczych szczęśliwej 1wykazać przez zdyscyplinowanie, lezność partyjną, równa ~lość gło- rząd rumuński zwrócił się do rzą
znów przykład swego wyrobienia Polski Ludowej.
t>rzestrzeganie przepracowania peł- sów padła na Vandenberga, De- du radzfoclciego z prośbą o rozwa
społecznego.
Aby plan wykonać przedtermino- ny~h ośmiu godzin! nie opuszc~a~ia wey'a i Tafta. Zaledwie jeden z 50 żenie możliwości zmniejszenia zo
wo musi na. naszych Zakłdach zwięk dm pracy - swoJe uspołeczmcme,
.
.
. .
_
Oto na terenie Państwowych Za- szyć
się dyscyplina r pracy, muszą zrozumienie obowiązków i zadań dziennikarzy wyllllemł Trumana, Ja. bowiqzań
rumurlskich
wobec
kładów
Przemysłu
Bawełnianego
ko posiada.jąceao najlepsze kwalifi ZSRR z tytułu odszkodowań 1vonr. 1 odbyły się zebrania poświęco usłać spóźniania, wcze§niejsze koń. stojących przed klasą robotniczą.
ne zagadnieniu punktualności w na czenle pracy i nieusprawiedliwione Jednocześnie wzywamy bratnią kacje na prezydenta
opuszczanie dni roboczych - bo to załogę PZPB Nr 1 w Bielawie do
.
. •
jenr.ych.
szych zakładach pracy.
właśnie przynosi nam największe rozpoczęcia takiej samej akcji, któ.
UC"zestnwy ankiety stw:erdzili
.W, trzech oddziałach w PZPB nr. straty w produkcji.
Gabinet rumuński postanowił
rej wyniki staną się ogólnym dob- rÓ\vnocz:eśnie, że wyłonienie się
l! w przędzalni i tkalni, t. zw. „G", Dlatego uznajemy akcję punktu- rem dla całego świata pracy w Pol trzeciej partii Wallace'a wywrze- zwróc1ć się w tej
sprmvie do gene
na Księżym Młynie, oraz w Nowej alności za shtszną i konieczną.
sce".
,Tkalni, robotnicy w zdecydowanych w tej akcji zobowiązujemy się
I niemały wpływ na wynik wyborów. ralissimusa Stalina.
wypowiedziach wezwali wszystkich
swych towarzyszy i kolegów swych
zakładów
przemysłowych
do sumiennego przestrzegania punktual.
ności w pracy tak, aby żadna minuta nie została zmarnowana, aby
nieporządne ustosunkowanie się jednostek do swych zadań, nie nara.
żało ogółu na straty.
Zebranie zakończone zostało przy
]ęcietn rezolucji, stwierdzającej:
WYNIKU prawie siedem lat re pai.lstwo zagrożone będzie się pod patronatem Ameryki wysiłk~ j przed~skuiować np. Wiochy 21
„My, robotnicy PZPB Nr 1 w Ło
. :rwających przygotowań, zo_ mogło wycofać z przyjętych zobo- dla stworzenia unii celnej państw Francją oraz Grecja z 'l'urcji1 .
az.i, zebrani w dniu 4.6· 1948 roku
na ogólnym zebraniu oddziałowym, stała utworzona Międzynarodowa wiązań. Tak np. Anglia obawiając zachodnich. Unia ta ma na cclu
po omówieniu spraw związanych z Organizacj-a Handlu. Mimo to, że się utraty wpływów na blok szter- 1>rzede wszystkij11 wzmocnienie i
BYTECZNE jest wyjaśnia~
produkcją,
oszczędnością i dyscy- w marcu w Hawanie
szczególowo. czym groz.'.: dla
podpisano lingowY nie chce na tym terenie ustalenie ram dla clzlałania planu
pliną pracy, przyjmujemy następu_
statut tej instytucji, nie rozpoczę doil)uścić do równego startu in- l\lai"Shalla, jak to prLjl'Zll'lłją otwai· państw em·opejsldch przero~ie:nie
jącą uchwałę:
· ła ona jeszcze działalności. Więk nych państw, głównie USA. Tań- cie jej organizu.torzy.
ustawodawshva celnego na ;edno
Wykonanie planu rocznego przed szość z 53 państw, które do orga- sze towary amerykańskie i moc- Na konferencji rn państw w Pary. wspólne kopyto. PańBtwa te. ?d
terminowo do 30 listopada jest punk nizacji tej wchodzą, wstrzymuje niejs.za waluta dolarowa zalałyby żu, kandydaci do pomocy ::i.mery- głębokiego średniowiecza
rozw1Jaiem naszego honoru i obowiązkiem
Cwiadomych członków klasy robot- się z ratyfikacją, umowy hawań kraje bloku, gdyby znieść bariery Irańskiej prześcigali się w lojalnej ły się w oparciu o swe gospodarskiej do chwm, gdy to uczynią celne, umowy dające przywilej an- gorliwośc~, deklarując swą goto- cze odrębności, strzeżone na każ
Stany Zjednoczone. Stany Zjedno- giel.skfill towarom i ograniczenia waść opracowania unii.
dym terenie przywilejami ;· zakuStworzono już specjalny organ sarni panujących, a później usta.
czone zaś muszą WI>ierw zmienić przywozu spod bloku.
swe ustawodawstwo, odnoszące się
Tymczasem w zasadzie Między- międzypaństwowy dla oprącowa- wodawstwem parlamentów. Jeśli
Aresztowanie
do handlu zagranicznego, a tym narodowa Organizacja Handlu ma nia zasad reformy, mianowicie jaki kontynent najmniej się nadasię zajmą zapewne dopiero po wy- służyć wzrostowi
międzynarcdo- Grupę Studiów Europejskiej Unii je do niedźwiedzich upraszczają
byłego
borach prezydenta.
wych obrotów, a zatem zwiększa- Celnej, która zdążyła już odbyć w cych eks11erymentów, to właśnie
Paragwaju
nemu zatrudnieniu, wytwórczości i Bruksel~ trzecie z kolei posiedze. .
.
Ponieważ według statutu orga- spożyciu właśnie za pomocą tak:·ch nie. 18 maja Komitet Ekonomicz- Europa.
to ~z~zegolme o~e~rue,
BUENOS AIRES (SAP).
nizacja
rozpocznie egzystencję środków jak obniżenie ceł, przy- ny Grupy rozpoczyna szczegółowe gd_Y naJbardzicJ z _cał~g? _swiata
'.Aresztowanó prezydenta Higinio dopiero wtedy, gdy ratyf::kację wilejów jednostronnych, ilościo. badania tmlian, jakie unia wprowa zi.uszczona prze~ "."0 Jnę. 1 JeJ skut:
Motinigo, który przedwczoraj po umowy przeprowadzi w swych par wych · ograniczeń przywozu i in- dzi w ustawodawstwie celnym ki,. z trud~m d~wlga się z. klęski
lamentach najmniej połowa człon nych hamulców handlu. Zresztą i państw Europy, zaś Biuro Taryfo- na~głębszeJ w ciągu ostatlllch studal się do dymisji.
ków, można sądzieć, że sprawa się w Ameryce fabrykanci tych dóbr, we już O'becnie układa wspólną no- leCJ.
Jednocześnie z ex-prezydentem przeciągnie do połowy 1949 r.
~;.tórych europejska produkoja mo- menklaturę taryfy celnej.
Toczą
Zdaje się jednak, że interes rzeJ ak Międzynarodowa 0.rganiza- ze konkurować z amerykańską (o- się przy tym rozmowy dwu.stron- czywisty Europy grać tu będzie
zostali aresztowani: były minister robót publicznych 7Jillasboa, cja Handlu spełni swe zadaniu w b~w.:e, ·_ekstylia, galanteria), oba- ne pomiędzy krajam;-. których do- taką tylko rolę, ja.ką gm .w cał-0przyszłości, trudno jest dziś oce- wiaJą inę na przyszł-Ość napływu tychcza.sowy
układ
stosunków ści planu .lUarshalla, rolę szyldu,
i pułkownik ]imemez - były ko- i;i~ć. Można ~v t~j chwili powiedzieć, tyc~. towarów z Europy, jeśl! by handlowych naJw1ęcej na.strecz.a pod któi·ego fir1m~ kryją się inteze porozum1erue jest kompromi- oh1m:o110 cła ochronne.
mendant Campo Grande.
trudności i niebezpieczeństw WO- resy 1·eakcyjnego ka11itaht impesem interesów i to kompromisem
ANThI jednak zacznie działać bee groźby „zgleichszaltowania" na rialistycznego.
Morinigo został internowany w luźnym, bpwiem zostawia szereg I
Międzynarodowa
Organiza- rozkaz Waszyngtonu. Talti.c „1wroa.n
koszarach kawalerii.
„klauzul wyjątkowych", przez któ cja Handlu, w Europie czynione są 1zumien.ie potl przy:musem" musiałY,
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Z dalekich plantacji indqj§Jkich
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Pierwszy wielki transport w porcie
Do portu szczeci1IBkiego z każ:_ montowali mniejsze ich części. Do
dym dniecn przybywa coraz wię tego celu potrzebne były ogromne
c.:<:j ;;; cat'.;:6;•1. Dotychczas Szczeci11 hale fabryczne, magazyny itp.
służył
przede \•:szysUón przeł:L
Naturalnie, że pxl koniec wojny
dunkom v;ęg;la, obecnie zaś rodzaj w;;zystkic maszyny i urządzenia
towaró11 coraz \'.·ięcej się różnicu :::ostały wywiezione, ale hale pozoje, cora;:.; więcej wzrastah obroty stały i obecnie wykorzystuje się ja
dla celów składo;,7anfa przywożo
hanclio;.~·c.
!!Ioment::m1. który dla rozwoju nych towarów. Przeprowadzono
portu sz~zecińskiego ma duże zna- również remonty, których celem
czenie, jest skierowanie tutaj l\iiel- było dosto;,owanie magazynów do
kiego łatlunku bawełny. Do Szczc- w~·godne;o ~kładania bawełny.
c~na \qJłynął bo\T,·iem ostatnio staKŁOPOTY
tek iadziecki ,.SU\\'Orow", który z
PRZY 'WYŁADUNKU
portów indyjskich pr.zy,,;iózł 6300
Wyspa ta ma głębokie na.brzeton tego cennego surowca. Tak
dzięki czemu na.wet wielkie
więc Szczec!a stal sil) cenfra.lą su- ża,
rowe(}w n·łól.:::m1fr.zych ilfa u~ st~tki mogą tutaJ .cumować .bez
w1ększych trudnosm. Natom.a.st
go pnemri,!n.
klopotEwe n~eco jest wyładowywa
W XIE:\HECKIEJ .BAZm
i:.ic to\rnru. Gryfia nie nosiada bo-

wiem

WOJE~"iEJ
Przywiezioną bawełnę

Nowa

powieść
na temat sportowy

-------~··--·----·-

„Oczekiwanie" Jerzego Broszkiewicza jest nfowątpliwie wielkim
wydarzeniem literackim i knltural
nym obecnego sezonu. Powieść ta
Polskie Koleje PańStwowe zała- wzbudziła już zainteresowanie
dawały i przewiozły w maju br.
.
za46~,734 wagonów towarowych, za. gramcą.
m1~st pl~nowa~ych 439.30,0 wagonów, .Niewątpllwie zaciekawi więc czy
w;ikonu,ąc W ,en sposob plan \V t l il,
. d
,, .
ł d
105,3 proc.
en rnw Wla omosc. ze m o y auDla porównania podajemy że w tor napisał uowa !;:siatkę, tym ramaju 1947 r. naładowaro n~ PKP
· ~·
"to .•
eJn
.
361.593 wag., a w maju. 194S roku zem pow:;::~c S~(}r ną, ll ii uer406.304 wagcnów. Wzrcst naładun- "~" dowrupu 1 zabawnych w~·da_
ków w maju bl'. w stosunku do ma- rz.c11. Powieść tę zakupiła równ.ici
ja 1933 r. wynosi 2,0 proc· w sto.
, . .
.r . "n
.
. .
sunku do maja 1917 r. 13,\l prcc.
r Społdzielp„a \.\ ~0.c.Wl11CZa . ,;w,1ew styczniu br. PKP wykonały dz1", ktora W~'<lała '.'Oczeknvame":
plan przewozów w 107 proc., w lu- a. pr~ygot?~UJC talci~ . ~o druku 1
tym w 104 proc. w marcu w 109 \trzecią ks1ążk" wyb1tme ustalenproc.. w kwietniu' 109 9 proc
towanego aut~ra
'
·
·

K0 Ie 1·ar z e
wykonali plan

I.

Stno ~l1a

(l:i5,6

~oc.). o;:a ~ Gen·:>\v~i3

Pa-

v;!ak (134 1 proc.). W tt;:al-:oi r-a , szóstkc:.clr '

uzys!~ał Bron~slav.~ Ciuła

l'i4,3 procen~ a Irena Drze-,·;ic:ka i \Vie3iavni
Brz~zitls lta po Hi'l,3 p:.:v~. x:i „CZ\VÓrks i: h''

uzy ..:.i:~la

fielcnn

Pi:~chta

ril,l proc. , a

l ren:i l~uchnl·sl:' 3 107,:l prcc.
l\p PZPB 'Nr : YJ t::.:l.hli n O: .CZ\V Ó:l; 2c~1
u zys lola L<..v:~ad ia E ogccz ' 139 pr oc., a

11

Ann:.l Błaszczy~: 76 proc. \Ve wspólzawocin:r1_ ,,tle zespc !c.-'.-lym ,·;yprzedzil maj s'tcr
Tos;!, (142.~ p1·ac .) Szora l.13'.l proc.) a
n:i.nus::czyk \11J,2 proc.) człnpii1~J.~iego
U~l ; proc.).
w PZPB Kr : w tkalni wyróżniły s i ę:
Antoni,na S:::dO\":;ka (1~4 .6 proc.) l Anna
Bief1J;:ows!<a (17•,l proc.). W p1·zędzalni
uzyskała (na ~ stronach) Slanisła\7a BO·
janowska 173 proc., n Janina D:ilewska
164 proc., n? 4 stronach Antonin:i Andryszek 156 prcc. i Maria sz:imbelan HS
procent.
W PZPB Kr G \'; przędzalni (i50 wrzec .)

\Yedług douie~ieli
prasy bryi:i-j·
sliiej 1iarH.t Smutsa zdobyła więcej
glcsów. i11z koi::Jmrencyjna partia.
dl.·. l\Iaiaua, natomiast uzyskała o 5
mandat:Jw mniej. Źród!em tej i>ara
doksal11ej syiu:wjl jest dziwaczna
onlynacj~•, w~ · l:orcza,
liturcj głów·
nym celem I;~·fo niedopuszczenie na
listy w~/Llorc:i:c miejscowej ludno,;ci I
kolcrow ej ! zaµewuienie absolutnej

I

przcwa~i

03.iągn.~la Józefa
l\Iichalak 146, 7 proc.
Stanisława Smyczek H5,9 proc. W tkalwysunęła się na czoło

I

nęły

W PZPE Nr H

w tkalni (6 Ju·osicn)

procent.
W PZP:C Nr lG 1u t ztc"·crh s tronach
czobwe miejsca zajęł;; Jul!a Górczak
(lC~
!ll'Gc.), J'ózefu Nowak (lW proc.) i
Wl:idysława Stachlewska '147,U p1·oc.).
W PZPB Nr ~~ .w przęd za lni na 3 str onach uzyzkaly : Anna Szkudlarek i Janlna
Kaczm::rek po iGii,4 p:-oc., " na 4 stronach: I<:a.r olina

Go~ole\'J~1cn i

F eli!i:sa Sob

na wynik wybar-1)w.

Antydcmo1:rntycz11a. rasistowska,
tlyskrym:na:-yjna I>Olityka
rządu
hrytyjshlcgo
wysadziła
;o;
siodht
~S inuls:!. cal tir ~ego clo grona luclzl
i~najbartlzlcj cli<k?1;;·ch imper:~Iisty
~c: :mym int1:1·csom t..nglii. By{· może,
iJ~muts, któremu illllY po~cł ocisląl!ił
ff!;wój mandat, aby mógł stanąć na
~rzdc opi,;:~•c.ii, bl)dzie \Yaltzył obee·
ni.e :,; fi: szystą "',ialan.em !l01l szia11i. dar;;.mi
.,t!cmok1·acji ::;whoduiej"·
~Nic jc~t to jednak w ~!anie zmienić
faktu, i:.); iSmuts padł ofiara autytle.
', mclmil:vcznej hrytyjskicj - polityki
\ irnloni:uucj, I·t:Jrcj sam b~·ł wicr ·
~nym \Yl-Znawc~'. i rcalizatni'cm.

'~kiego, G"d3•:i; mm-y 1>rcmicr Afryki
Ten !"aiy :-a.molot turystyczny nalczy do •·odzin:r „Szpaków" i ozm~ · Południowej jest zwolennikiem odczony Jest InJ.anem „Szpak 2". Rodzina „Szpaków" została wyprocluko. dzielenia. Unii Południowo _ Afry·
wana w Lotniczych Warsztatach doświadczalnych w Łodzi wraz z całą kańskiej oc1 „Brytyjskiej \\"sp1'il110ty".•Test on ,.republikaninem" lypu
gromadą „Żaków", „Misiów" i „Junaków".
Jeżeli produkcja tych samolotów pójdzie po linii zamierzcil llielUugo a.mer~·kańskicgo ;, w szeregach jego
zwycięskiej partii
wph·wy ameryzaczniemy ztlobywać powietrzne rekordy.
'
kański.! są bardzo silni".

100 nowych wy na 1··azkow
"
n

znło

:s

szona w u
. ..

.

, " p at enLOWym
.1.

rz~o11e
. .

.

I

Wedle ?Pmn. fac.nawcow. spos.rod szawy nowy w pomyśle tłok silnika

wynal_u~o';• ~~ło~z.ony;ht wt bieżą· spali1~·'.)wego. :Na :-iwa!?c: wreszcie zacym r.o.rn ao rzę u . a en ~wego, slur.n.1Je_ wyi~a1azc1~ Witolda HerU1ela

za imJl_epsz~ uznać m~zna

1'.1 · m. wy z Gl;wic, klory

::_pcin:ądził no\•;e brzą

Dziękl sw;i;m olbrzymim bogac.
twom na~u::aln:rm w postaci złota,

di~mentów Ol'ilZ niedawno · cdkrytym bOóUlym ;'.!O:.i:Om uranu, u;l;ywa·
nrgo clo p::oll11I,cji Cllf'l'gii atomn.
wej, l~fr ·ka l'olucl11i.owa ousrywala
dla Wielkiej Brytanii role kury, zno
sząccj zlote ju,la. Osfa1nic wydan;cnia wskazują. że mi<lrlzy oi;łabion~;m
imr>cri:;:Iim1em brytyjskim, a. mło·
dym i prę:i:u~·m imperi:!.lizmcm ame
rykańskim rozegrać sir.-może śmier.
teina. walk:i. 0 posiadanie złotonoś-

nalaz~~·- b.c~ Deny ~ /"-atow1c - bar ~zem~ do katali,yczncgo utlenienia
dzo C.dia\VlC P?my„lana dętka do amomaku.
OJ?GU r.~ koła Pc_>Ja~d~ oraz nc.:wy spo
Ur~ę~ Patentowy . ?d poc~ątku i:osob. ui:ue~~c~ania JeJ '.'l, opo~i~.
/ ~u b:e7ąccg::i do ko;:ca i.naJ~ udz~e- ncj

.ciel,a\1:„ Jest. rówmez w:ynalazek
Jozefa Gutowski~go. Jest. to J?Omysłowe
tll'ządzeme do zb1era111a zanieczyszcze11, powstających w górnej
warstwie wody w kotłach parowych,
oraz wynalazek Kochanowicza Sto.·
nisława strugarka bez ruchu jałowego, o prawie dwukrotnie więk
szej wydajności.
Z dziedziny elektrotechniki najwy.
bitniejsze są wynala~i Kielana i
Zarembil1skiego - zespół szerokotoz:owych anten z falą bieżącą oraz
zespół obwodów elektrycznych z fa·
będzie
dla naszego
przemysłu wynalazek ob. Rynglera
z Wałbrzycha, który opracował po·

myslowy rak odpinalny do \vyciąga.
nia rur z otworów wiertniczych. Ob.
Helena Kaszyi1s.ka (162,3 proc.) l Helena Giedliczka z Krakowa opracował
Sv;ąderska (161.8 proc.).
bardzo praktyczny warsztat tkacki
W PZPB Nr 7 w tkalni na , czwórlrncll•'
pierwsze miejsec zajął E'l·anc.iSzeJc Ko- samodziałowy. a Zaręmbn z Warpacz (17:;,a proc.), a drngie Helena Kć-I•---------------"'
pac2 (i73 proc.). W przędzalni (780 \": rzec.)

uzy~kala B~·onisła\;·a Ułai1=:;k:i 150 1 7 in·oc ..
a \V przęclzalni l".!a :-!:;o F r ~fu;:owska l~G

01·-

] Porażlm Smutsa ; korn•>romitacja

ni na „szóstkach"

r;"

.,białych''.

~ l.J1TtY jsldej 1>olifyki kolonia.!nej 1110
.:rą pociągnąć :ta. soli:j; gr&źne nastę1>
~ twa dla jedn~i Im9erhuu 'Brytyj

i

wyróżniły si ę: J.'.nna Pawlak (lGO 3 proc.)
or nz Wlaclysław11 Jechim 153.~ (proc.).
W l'ZPB Nr 9 w przędzalni wyróżnlla
~ l ę Jan'.ioa P :ettzak (144,2 proc.) oraz Zec:e:;iel~'.•a (lł0,8 proc.).

mniej;.:.:osci

dyn:!.cja tn. przewiduje. :.":e mi kai.
dcgo „l.>iałc~o" w;·ho;:cQ może przy·
patiaó tylko co czwartr tolcrowy.
1'c i inne tlyskryminacyjuc tlostano
wicnia orclyna('ji wybon:zcj wpły

·.
l

lą bieżącą.
Pożyteczny

W PZPD :Sr 1 na 12 kl-eonach osiągnęła
Genowela Korzeniou-ska 15j 8 pr.'.lc. Na
.,szóstkach" wyróżniły się: Florentyna
Wicrszeń, Helena BogU.>, Cecylia Harytonow i Jadw:iga Łnkomia};. Stefan Pał
czyński uz:-;sicał 1~~.9 proc. w prz<;dzaln.l wyrói.n!ly ~ię: ·Ha1'ia żóra\·; (1'79 p 1·0ce n t), Lucjn Krawczyk i69,7 proc.) or!lZ
l\!a~:a Dubls <16·! p.·oc.).
W PZPTI ll:r 2 tv pnędzalnl na G stron::.ch tl/lYSkała Marla St„ln1aszczyk 1~6,7
proc„ a Stanisława Kwiedi1slka 134,2 proc.
N a ~ stronach p!c~wsze m!ejsc::i 7dobył;- :
.Tan l.na Jasii1ska (l:J,i p:·oc .)_ Apolonia

Wybm·y w Afryce Południowej
przyniosły porni;!iz nie tylko mars-z.
Smutsowi, ale 'i;...-zcdc wszystkim
iJTytyjsldcmu systemov.i kolonialm:
rn:i.

ti:"1:odniu ,.Suworow" został rozłaW ostatnich dniach odbyło sie
J ·
"
dO\vc.ny i b:om·ełno umieszczono w \Vłaśnie nu jednej ze stoczni szczem1gazynach na \\·yspic.
ci1IBkiej spuszczenie nJ. wod~ pro'"
mu kolejowego „ Sułtan". JednolHJ,I:l\.:l. DROGA DO LODZI
stka ta bodzie obecnie kursował&
'fo j::.l:1ak, że b~w;:)lna znajduje przez Odrę. Prom posiada długość
sir. nu wyspie, która nic ma połą-' około 30 m i może za brać jeden
czenia :mi drogowe~, ani kole- 1wagon. W najbliższym czasie U.jowego
ko1:iplikuje
znaczuk ,~ończony zostanie remont drugieh;;ostiQ dalszego transportu. z go promu zn acznie dłuższego. któm::gazyuów Gryfii trzeba bowiem iy bęllzic zabierał trzy wagony. IV
~urowicc przewieść ZJ1owu na ląd . ten sposób
roz•.viązan~1 została
Kwestia b zostanie załatwiona za sprawa przeLran.sportowa11ia bapofr;;dnictwcm specjalnego promu. wełny z wyspy na stały ląd.
Ju:i; przed \..-ojną na wyspQ prowaStąd przcmj.ęzieuie tak cendz.ił prom kolejO\vy.
Niemcy ,,,. nego surowca do łódz~ch fabryk
czasie wycof~·wauil! sio ze Szczeci-\włókienniczych - n.ie llędzic już
nn. z:itopili go, ale 1rnsze ekipy ra- pr.zedstawiać specjalnych trudnotunhowe :zdołały go wydob~T.
sci.
U. J.
--· - - - -

urządzeń przeładunkowych

i do ll'J."ła.d.owani::t bawełny trzeba
lo;yło uż~,vać wyłąez:nfo wind okrę"
tor.·ych.
~mo tych trudności
rozłado
n·anie statku odbyło się szybko i
sprawnie. Należy fakt ten podkreślić; robotnicy szczecińscy bowiem
nic posiadają, dotychczas doświad
czenia w przeprowadzaniu wyła
dunlrn tego rodz:!ju towaru. Przcc::ętn.ie
dL.iennie wyładow·_f\vano
1000 ton, co wedlug o::eny fachow
ców jest dużym osiągnięciem. W

postanowio;,10 złożyć w magazynach na
wysp~c Gryfii. Po1t bowiem po!o-iony jest na sz.eregu wysp, jakie
g1~ajdują się pomiędzy licznymi ra.llllonami Odry, Wyspa Gryfia tym
różni się od innych np. od La.sztowni czy też Kępy Parnick~ej, że
n.ie po.siada stałego połączenia z
lądem. Z nabrzeży miasta nie p1·0wadfil na wyspę żaden most.
_Na.tomia~t na Gryfii znajdują
się liczne ._ doskonałe magazyny.
Pozo.stały one i>o niemieclooj bazie
lodzi podwodnych. W czasie wojny
na wyspie tej Niemcy nic tylko
zaopatrywali łodzie podwodne w
potrzebne im materiały, ale nawet

szczecińskin1

B UOUJ EMY

WS p Ó lny

d Om

• •:i. fundusz budowy Wspólnego
OCJmu obu partii rnbotniczych
wptyn~ły in.in. następujące swny:
O<l zarządu Głównego Centraluego Związku Za'\Yollowego Meta·
łowców
i.soo.ooo.- z! i otl oddzia lów c.z.Z.l\I. - 350.CCG.- zł.
Wśród wielu sprawozdań zwra ·
„ają uwagę masowe ueklarac,i<·
•lllopów zamieszkałych n:i. Zk
1n\acll O<lzyskany cll. Akcja zbió ;
l;:i przeksztacila '\ę na tych ter ,
~j;,\;~u~~yz~~:.;:;~1:~.l m::ir;;~; .
Jedności obu 11a.rtii i·obotniczych
Chłopi zgłaszają się do pełnomocników i::minnych i 11owlada,ią
.•:rcr:iz jest 11rzeduówek, <lamy
więc zaliczki na Bm:lowę l\"spól-

Z caleqo kraju
SPICHLERZ POLSKI ODRODZONEJ
W Szczecinie odbył się Zjazd osa·
dników wojskowych· którzy zdali
sprawozdanie z doskonałych wyników akcji likwidowania ugorów na
Ziemiach Zachodnich. Zebrani zło·
żyli oświadczenie. że pracą swą starać się będą stworzyć z Ziem Odzyskanych śpichlerz odrodzonej Polski.
ODBUDOWA
. NA DOLNYM. S~ĄSKU
Zmszczone mosty i nieczynne clrogi kolejowe na Dolnym i:nasku sa
odbudowywa11c w szybkim tempie:
Wkrótce można sic: spodziewać, że
najdalsz~ osiedla dolna - śl~skfo
otrzym.aJą doskonałe połączema z
resztą kraju.

REDAKTOR
G A'
•NIE"•lrTT.'CKIEJ
~...u.
'
l>ZINÓWKI PRZED SĄDEM
I
vVl
d
~rótcl' o bę~zi e się w Ols~t.yi_:ie
1 Borysowi Kę, 10~prawa ~rzec1w.rn
dzt0rze, ktory w lalach ID41-1945
~ był redaktorem czasopisma "Gnzeta
~ I Baranowicka" i działał na szkodę
I~ Narodu Polskiego.
i\ULIONO\VE NADUŻYCIA
W BĘDZINm

cz:ilc po isn.a proc.
'W PZPE w Rudzie Pablanicliiej w tkalni wśród tkaczek pracujący n'l IO krosnach nnjlepsze wy:1.lki w:;kazz.l~· M:ist:i
Majer (1 ?j proc.) i Janina Stramska (16fi
proc.) . Na 8 krosnach wyróżniły s i ę: Regina Poros (i76 p=oc.) i ld:fwera Szy-1
~i~~ ~:~~~~ea s~~;~ 1~~;c~a~vp~~:
manska 058 3 proc.), a na „sóstl,ach":
Leokadia Francis:tJcowska (115 proc.) i Jawiem sprawa jedności robotnilt6w
nina Kłopotek (170 3 proc .).
fast sprawa najpilnie.lsza''.
. . ._ . . . . . ,. . . . . . . . . . . ., _. . ._ _. _ . . . , _ _ _ _

k~ry.

oko„o 100 paten,ow 1 lolkadzie-g
siąt vnoróv: użytkowych.
ec1111:isi%111m::=•m11•11Z1iimlilllll:mmEnD!ll&m11R1m1c:•!l!!"!l'l-Ml!I

U

I.

I

I pod zarządem pańStwowym. W świe
I tle przeprowadzonych dochodzeń okazało się,

że kierownik przedsię·
niejaki Piotrowski był
zwykłym oszustem i defraudantem,
który systematycznie okradał kiera.
wane przez siebie przedsiębiorstwo.
Złodziej i oszust stanie przed sądem,
który rozpatrzy sprawę w trybie
dorażnym .

biorstwa

POMYSŁOWOŚĆ

Il.OBOTNIKOW
Rośnie wciąż pomy słowość i wy-

,

.

.

nawz::zośc robotmków,

nie znana
prawie przed wojną. W Kutnic w
Pailstwowej Fabryce Maszyn Roln!czy eh z inicjatywy i dzięki pomyslo
., b
dz. t
. . _.
w,. ryga is Y Kam1nsl,iego produkuJe się sieczkarki systemem taśmo
· dawnej pracy ślus.awym. zam:ast
i-zc1 przez pełne 5 godzin przy m :i ntow:miu sic::zkami. obecnie n a tę
sam::i czynność wyst- rcza ' edn "
.
.
.
„
•
a .,,odz.ina J 18 mmu t. Wynalazek Kamińskiego pozwala fabryce mo.ntować znacznie większą ilość maszyn,
przy czym znrobki robotni'ków nietylko sie, nie zmnieJ's7~ 1·ą, ale lna.ią
"""

,

Komisja Specjalna w Katowicach tendt~cję ,stał:go ;vzrostu, pomimo
wykryła O"'romne nadużycia w Bę· zmn eJszerua 1.osztow robOC!Zny do
dziński'm "zakł a cizi e Eler
t
poło~ przy obsłudze jednej siecz1 rycznym, karni.
•

J

B DUJEMY WSPOLNY DOM l'l l limil~'"'"Ul~ill1~llil::1 ~'
NOWYM LUDZIOM, LEPSZYM DNIOM
„r;;,11

I
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KURIER POPULARNY

li' Pabianicach i Lodzi

ważą się

losy łódzkiej Aklasy

lcończą
Ml>trzostwa łódzkiej A-klasy
Jutro cztery zespoły: TUR Tomaszów, ZZK Zjednoczone i Concordia zazespoły
kończą rozgrywki, a pozostałe
będą miał)' do lcll ukończenia jeszcze
po jednym meczu. Na samym flni!!.Zu do
ostatka trwa zacięta walka o tytuł mistnowskl i prawo do walk o Ligę. Pierw
czy dtugą - to obOjętnc. Przed miJeszcze ligo',l,cy nie odpoczqli po widzieliśmy u ŁKS-iaków i Widze_ Boisko bytomian nie jest gościnne, szq
stoi bUskD perspektywa wyrwaczwartkow,ych derbach, a już mu- wiaków już w czwartek. Jak będą a jego gospodarze mają ambicję ode strzem
nia sli: z A klasy i awansowania do elity
sz.~ czyści~ l>uty przed nie~zielnymi się czuć jutro piłkarze Widzewa w grania dużej roli w lidze. Chociaż pilkarskiej. Właśnie w tym roJ..--u, na 20
występami. Dla wiciu druzyn b<:dą Krakowie dokąd muszą pojechać więc kolejarzom bardzo potrzebne kandydatów, nt 14 uzyaka szlify drusą punkty, trudno tu na nich sta- gl1>j ligi, a dwa dalsze znajdą się w lione daleko c1<:~sze. niż c~wartkowe. na mecz ~ Garbarnią?
dze pierwszej. Niemal sztuką będzie nie
W PZPN coraz głośniej mówi się wiać.
ostatmej w~zyty kpt.
,Podczas
awansować. Druga t:ika szansa nie nadnW Chorzowie Ruch zmierzy się z rz:v ~ię prędko.
PZPN - Alfusa rozmawialiśmy na o potrzebie przyśpieszenia przerwy
--.
Zdaja sobie dokładnie z tego sprawę
temat J?rZ~gotowani?. k~dry repr:e- w rozgrywkach. Okazuje się, że je_ Rymerem. Nie sądzimy, aby lidero- zawodniey
tomaszowi
PTC
rywali
obu
zcntacyJneJ na spo, Kama z Damą, szcze 1 przed zakończeniem pierwszej wi powinęła się noga właśnie w slde"o TUR-u. Wiedzą o tym k.lerownlc0
spotkaniu z tym orzechvnikiem.
d,o. ew?ntualny~h. Igrzysk Olimpij- rundy piłkarze mają dość.
twa obu klubów wiedzą dobrze i kibice. Nic więc dziwnego, te ostatnie ~eTe rozmyślania narzucają si~, gdy
s~1ch 1 na c!ę~ki mec~ z Jugosła_
cze odbywają się przY olbnymlm nap1ęAKS CZY LEGIA?
w1ą. Kpt. Alfns mówił wtedy o patrzymy na zestawienie par '" nie
W Warszawie Legia przyjmie ciu.
dzielnym kadrylu ligowym.
swych kłopotach.
2 RAZY w PABIANICACH.
AKS. Chociaż wo.iskowi legitymują
- Muszę koniecznie poszukać na f
w szczęśliwym położeniu jest PTC.
niż AR;S,
się 4 punktami więcej
w POZNANIU
jesie11 zastępców dla zawodników
niedzieli pabianiczanie wołali
· 'k'im meczu lepszyin niz· on wynikami, nic l'"- Ubiegłej
· po c1ęz
śląskich. Jestem pewien, że już w
'I•a Jrn T arnovia
wywieźć jeden punkt z terenu swego
iipcu, jeżeli nie wcześniej będą oni z Cracovią musiała prędko pakować czymy w tym wypadku za ich suk- najgroź.n!eji;zcgo przeciwnika. Juh·o staną
bez kondycji. Przecież grają bez bagaże, aby stawić się już dziś w ces. Obawiamy się, że podobnie jak oni do walki z najlepszym dziś w A klaPoznaniu, zdając sobie sprawę, że ŁKS równiei. chorzowianie nie „le- sic 1.~potem kolejarzy_ ale mimo, iż
przerwy każdej niedzieli.
pierwszy mecz Odbył się w Pabianicach,
Legii. Jez·cli napad chor"ZO"'· wyspa ć z·a,"
Obawiamy się, że kłopoty o prze- t rzeb a zawo d n il·com d a..:' się
rewanż rozegrany 7..ostanle na
" również
~
będzie mu_ przed meczem.
męczenie za\'Jodników
Ciężkim meczem. skich lwiatek będzie dysponowany boisku PKS.
Z:iln&gowan:v pnez nas w tel apraw!e
lepiej niż ostatnio to
siał P· Alfus rozszerzyć na całą Pol Tarnowianie zebrali dotąd raptem 7 strzałowo
będzie miał przewodniczący WG I D ŁOZPN P· Ko·
skc;:, a przynajmniej na wszystkich P unktów i J'uż zaczvna to brakować stwierdzono, Skromny
byllń~kl, wyj:iśnU:
b
b
·
d
'
ligowców. Objawy tego zmęczenia do wydostania się wyżej z sakramen uzo ro oty z o roną swej bramki.
_ Odnośny przepis PZPN zezwala na
meczu i rewanżu na tym
rozegranie
talnej jedenestej pozycJ'i w tabeli
samy.n bo!sku, o ile tak uto~yly m1ęd7.Y
DUZY I MAŁY
.
. ·
War!'.1 znaJdUJC się w podobnej sy_ Kraków będzie świadkiem dwu c,obą obydwa zespoły. Jeslentą Kolejar;i:e
zgodzili slę na przeniesienie meczu wy.
G ·b
i
tk ń·
tuac,11, ma ledwie 6 punktów, ale
~ znac:wnego w Łodzi do Pabianic i teraz
spo a · ma e~o ar arma j eden mecz mniej niż Tarnovia.
Poznaniacy przeżywają ostatnio dzew •. \~ któ~:ym ł?dzianie ·~sęzdą się w drugiej rundzie muszą znów jechać do
Skład reprezentacji lrnbleccj l'olskl na
kryzys oparty o dość powszechne st~rać. Jedyme 0 Ja.k najmz ą P~- PTC.
mecz z Cieszltami.
.
SZANS_E I AMBICJE.
Na obóz prz~·gotowawczy przed me- zjawisko: walka starych z młody- razk<: 1 wlelkie~o Cti:-cov!a - Wisła.
czem lekkoatletycznym Polska Czecho- mi. Starzy kurczowo trzymaJ·ą się Ten mecz to prawdz1"".'e derby Kra.
No, więc Kole)artc pojadą. I wcale me
za.
powołane zostały
słowacja kobiet
kowa. Ostatmo (właśnie na meczu z zanosi się na to aby mlell· ochotę zosta..
wodniczki:: Moderówn.a, Broczkówna, swych po~yCJl. a niezadowoleni mło ŁKS to si<> zaczęło) Wisła '""bitnie wić choćby jedC'fl punkt. N_le ulega wątpllwoścl, że ZZK jest dz.!~ zespołem o
"J
.
. ".
Gebmolisówna. l'ttitan, Peskówna, Nowa- dzt buntuJą się. Ostatnio w meczu
kowa, Wajsówna, Dobrzańska. Flakowlcz, z ZZK warciarze wystąpili bez Kaź poprawiła sic;:. Po znua:iach .dokona większych Jcwal1flkacjach niż PTC czy
. S 'l nych w pomocy a częściowo 1 w na_ 1 tomaszowski TUR.
Dl'zewlecka, Stachowicz J Slnoradzka.
W ·
G cl
ak
·
Dla ZZK mecz ten ma duże znaczenie
eis~a 1 mo padzie, drużyna nabrała ponownie
Zawodnlczlti do dnia wyjazdu do Cze- m:ercz a,. en. er~,
chosłowacji (19 czerwfec) przebywać b~t:ą sk1ego. Byc mo_ze„ ze drug~ mecz ~vl spoistości i boJ·owości· Cracovia do- morP.lne. z_wyc:ię'i:two oznacz~ zdoby:1e
. trzeciego miejsca w o!':tatecmei kla.;yf!J,a.
.
.
nowym zestawieniu zakonczy się .
na obozie w Olsztynie.
pomyślniej i zeszłoroczny mistr~ tąd . ze.~iwlała niespod~ie~a!lym: ej! na co kolejarze napewno zasluguja,
Porazkam1 „na własnych smieciach" w wypadlm ut.raty punkt_ó_w - mogą
~i
i '· ~ ~ ó' t
.i
F olil.k pow ęas„y •w J s an po" a- l zdecydowanymi zwycięstwami na spaść na dalsza pozycję de> siódmego mieJ
d sen włącznie. A. napewno mają ambicję
t
. dó k h
dania o dalsze 2 punkty·
WYJaZ W ac . wyc1~s :vo .1 . na wyl:azania, że jeżeli już pech jesienny
włókf
p!erwuego
uniemo:mwn im zdobycie
druzyna
ze
wierzyc,
pozwala
AKS
W dniu u cz:erwca !!.!\ bolslm „Tciczy"
DO BYTOMIA
Parpana pQtrafi już wygrywać i na miejsca, to trwcic w pem! Im się naleprzy 1,11. Wólczańskie,! Nr. 240/2, a \V rn·
ZZK udaje się w podróż do sie- własnym terenie. Czy jednak uda ży,
%le niepogody w 11.all WIMA odbędą się
ablai·'c
tk ni
u
u Jak z tego wyn al, ~po ~. e p
w·18ł ą.'?
. i
eliminacyjne zawody bokserskie Wł. zw. dziby dość nieoczekiwanego - „wi- Sł ę t o W ł asn
kie bf'dzie napewno bardzo interesujące.
e z
K. Sportowych,
bytom.
Polonii
tabeli
celidera"
Jeżeli· do mnb!cji obu stron nie dołączy
wystątiią
Tęczy
Pr:oeciw zawodnllcon1
się zbytnia nerwowość, będf.iemy śwladPOLONIA NA CELOWNIKU
najlepsi pięściarze klubów VlctorU, Zjecl skiej. Będzie to jedno z najbardziej
przy_ kami ciekawych zawodów. Liczą na to
Łódź czeka inna gratka niedzieli.
SPotkań
interesujących
noczonych, \Vli\IY i IKP.
liczni miłośnicy pilkarstwa iz; Lodzi wyjeżdża warszawska Polonia. Ostat- blerając sic: na ranną \VYC1ecz.kę do P3·
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się.
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BOJU

Przed pojedynkiem
z Czeszkami

PIĘŚCIARZE
emaiczych na ringu
klubów

z

Szczypiorniak • sportem dla mas
W niedzielę

Ł KS

gra z

poznańską Wartą

Szczypiorniak zyskuje sobie na W najbliższą niedzielę, przed spot
terenie całej Polski coraz większą kaniem piłkarskim LKS z Polonią
zostanie
rozegrany
Szczególnie młodzież warszawską
popularność.
śląska uprawia ten sport z dużym mecz szczypiorniaka o mistrzostwo
Ligi.
zamiłowaniem.
Odwrotnie sytuacja przedstawia Zmierzą się · ŁKS z poznańską
mimo, iż posia. Wartą. GościP. są dość wysoko za_
się w Łodzi. Tu damy swego przedstawiciela w Li- awansowani technicZllie. To daje
dze (zespół ŁKS), szczypiorniak nie gwarancję, że z.awody powinny wysobie odpowiedniej paść interesująco.
zdobył jeszcze
Warta w grupie pierwszej zajmuilości zwolenników. Uprawia go nie
zbyt liczna garstka entuzjastów, bo je w Lidze drugie miejsce, będąc o
młodzież łódzka . woli grać w siat- jeden punkt gorszą od leadera tabeli
kówkę, koszykówkę . lub w pill{ę Leopolii (Opole).
Trzecie miejsce w tej grupie zajnożną. Również i mecze ligowe nic
cieszą się dużym zainteresowaniem muje ŁKS. czwarte - Zjednoczeni
(Bydgoszcz) i piąte - Ostrovia (Oze strony naszej publiczności.
Przecież sport ten strów Wlkp.)A szkoda.
wszechstronnie wyrabia fizycznie Ponadto w nadchodzącą niedzielę
Natomiast mecze szczy- rozegrane zostaną na terenie całej
młodzież.
piorniaka, gdy gra toczy się o wy_ Polski następujące mecze: w grupie
ZjednoczcliOką stawkę, nic są mniej ciekawo pierwszej -- Leopolia i emocjonujące od spotkań hokejo. ni, w grupie drugiej: Pogoń (Kato.
wych lub nawet popularnej piłki wice) - Cracovia, Chrobry (Groszo
wice) - AKS (Chorzów) i Tęcza
nożnej.
_
Wydaje się nam, iż \V najbliższym (Katowice) - AZS (Kraków).
W drugiej &?rupie Jigi szczypiorczasie te właśnie walory zdecydują,
że szczypiorniak zyska sobie na te_ niaka prowadzi AKS przed Cracorenie Łodzi trwałe prawo egzysten- vią i Pogonią.
cji.

GDYBY„.

„

TUR-u miałoby sens, gdyna swym wlasnym boisŁKS IB przegrywa! z Borutą, a tydzień później nie zdolał urctować punktu
w meczu z LeC'hJą. Czy jednak . można
na to liczyć?
ŁKS nie jest jeszcze wolny od niepokoju o los Fwych rezerw. Jakkolwiek nadal d7Jell je przewaga 3 pkt. nnd
TUR-em, to jednak dokąd nle nadejdzie
wiadomość o porażce outsidera, ule mot.na być pewnym czy na 5 minut przed
12-tą nagłym zrywem nie wyprzedzi on
biaroczerwonych 1 w ten sposób nie przesądzi o tch degradacji.
~ 'l'.ak więc l trzecie z jutrzejszych spot•
kan A klasowych ma dttże znaczen.Ie i zapowiada się emocjonująco.
Wszystkie te trzy mecze rozpoczynają
się o godz. n-eJ.
Na prowincji - w Piotrkowie dobrze
finiszująca Concordia gościć będzie Wl•
dzew I B,zaś w Tomaszowie Lechia spotka się ze Zjednoczonym!. Obydwa ostatnie :;pot.k4!.n!a rozpoczną się o godz. 'fs.

w·_

'l'ABELA.
Dla pełniejszej ilustracji sytuacji przed
7.arnie~zezamy
meczami
jutrzejszym!
ostateczną tabelkę A klasy:
pkt. st. br,
st.
gier
1. TUR Tom.
34:28
22:12
17
2.PTC
49:2ą
Zl:ll
16
:I. ZZK
45:34
18:16
17
4. Widzew 16
28:30
18:14
lG
5. Zjednoczone
35:29
18:16
l7
li. Concordia
Sl:SO
17:11
17
7. Boruta
28::!0
15:17
16
8. Lechia
14:18 ~7:31
16

5.

ni mecz ŁKS z Polonią zakor'iczył
łodzian.
się \vysokim zwycięstwem
jesienią w Warsza_
Było to późną
wie. A jak będzie jutro?
Nie najlepiej spisywał się LKS
w czwartek, ale odnosiliśmy wraże
nie, że gra na „póLgazie", mając za
pewnione zwycięstwo. że może z
siebie dać znacznie więcej.
Nie będziemy się bawić w horoskopy. Wierzymy, że ŁKS naprawi
swą reputację mocno nadszarpniętą
po meczu z Wisłą. A jeżeli do tego
dorzuci jeszcze 2 punkty - tym lepiej.
----------------

s·1aa3 po tytuł
~fił
misfrza ŚWiata

SZ ec1•

wodzei1. Czy zdołają Ją przerwać: właś·
11ie w tym momencie?

"li
\Jl

bl•ni~

,. •·
0 SPADEK I TYTUł..
Rywal PTC - TUR tomaszowski spotka się na ł:oislm ZjednoC7.onych z S\'IJ'm
łódlkim imiennlkil!m. Ten mecz ma jeszcze w!ęlcsze znacrenie. Je!;l! TUR tomaszowsk! wygra - przypieczqtuje tym
spnuek swego łódzkiego imiennika ale
zwięksZy własne szanse na uzyskanie tytulu mistrz.owskiego. Naodwrót, zwyclęstwo łodzian daje im jeszcze m!nlmalną
ale za to
nadzieję na uratowanie się,
grzebie C>Statecznie wszelkie nadzieje lomasz.owian.
Rzadko tak się dzieje że w spotkaniu
lidera z outsiderem ważyć się b1:d:\ ostateczne losy obydwu.
TUR 16dzkt nle jest napewno najsłabszą drużyną A ldasy. Ma motliwolicl sprawlenia n!CSJ)odzlankt w spotkaniu z każdym przeciwnikiem. Ale po krótkotrwatym okresie sukcesów, nastała dla lód zkich TUR-owców ponownie seria niepo-

Zwycięs\wo

by
ku_

równocześnie

9. t.KS IB

10. TUR

Lódź

16
16

3&:39
24:37

12:20
9:2:1

•
DZIALK.Ol\QIFUINCIJKAALTNY,VEGoizPDN.Nr.
22
1. Kane się grzywną zł. 7lO - katdY
:r. wysr.czegółnionyeh ni:tej klubów '.Ila
niestawienie sli: na l!'.awody:
I'abian!ce, w dało
a> KS Papln:i.la
!O.JUS.

bl KS Zryw Zt!. Wola w dn\\1 10.s.u.
cl KS CI1emlcznn. Pabianice, w dniu
lG,s.u.

d) TUR Łódź. :za nie!tawienie się llI·eJ
dl'użyny w dniu 12.5.48.
~. Karze ~Ił) następuJl\CYcll zawodni·
_
ków:
a) Kubiaka l\tlcczy&lawa z i~s Bzur~
Ozork. surową nll.ł:anl\ a przewlnlel\le na

I

b~w:~~~~o d~~~e~~·s:sit~~r. it\l'1:,t~ 0 :;

2·1etnlą dyslnvalltikaeją od dn.
7.6.48. do dn. 7.6.50. par. 124 pkt. w za
udział w :zawodac~· w dnia ~1.5.48'. p~d
fałszywym nazwhJuem w obcej druzyme.

k6w -

!!> Mlcllalaka Stefana z KS Zryw Ozor·
lcow - 2·1ctnlą dyskwallflk;<oją od dn.

1.6.48. do dnia 7.G.5tl., za świadome podanie i podpisanie fałszywego składu druiyny na uwodach w dniu 27.5.4S. oraz

pozbawJenle piastowania stanowiS!<ll Kapitana drużyny na oJ<res czterech lat,
p:n. llll. pkt. w.
d) Kapuścińskiego Jana z ZKS l\letalo·
wlec Zd. WoL'.1 - a-miesięczną dyskwal.
od dn. 23.5.48. do dn. 2".l.S.4S. za brntalnl\
grę i odJl'ratani_I! się przeclwn. na zawo·
dach w dniu 23.5.48. par. 124 pkt. c.
e) Gwizdka rd:nyla z RTS Widzew surową naganą za Jcrytykę orzecze1\ sę
dziego na zawodach w dniu 16.5.48. par.
124 pkt. a.
ukarany
został
f) Janeczek Longin
przez WG i D PZPN-u surową naganą
za niesportowe zachowanie się i µ zawodach w dniu 9.5.łS.
KaJ' się rn:ywną zt. WO !lS Zryw o:i:or
ków za ~wiadome podanie fałnywera
składu drutyny w dniu 27.5.H. par. l~,
piet. t.
(Dalszy ciąg Jutro).

Na stadionie Jean Bouin w Pary-

żu odbył się półfinałowy mecz szczy-

piorniaka z cyklu rozgrywek
strzostwo świata.

0

mL

W spotkaniu tym, niedawny pogromca polskich szczypiornistów Szwecja pokonała \vysoko rcprezen
w stosunku 8:4
tację Szwajcarii
(5:3). Szwedzi na tym meczu zastosowali taktykę wybitnie defensyw_
zdobywając bramki z lotnych
ną,
wypadów. Zwycięstwo to zapewniło Szwecji branie udziału w rozgrywkach finałowych o mistrzostwo świata.

Przed meczem z

Danią

Nowe terminy

spotkań

ligowych

WARSZAWA. - Na posiedzeniu Zarzą· 1„Wldzcw•• - „Tnrnovla'• przełoźone 10du PZPN·u postanowiono z:mlenlć term!- stały na dzień 19 czerwca r.b. Dwa daleze
narz ro7.grywek plll<arskłeh, '" zwl11zku s11otkanla ,,Wisła" - „,Varta•• i „nymer"
z p~ygotowanlami do meczu Polska - - „Garbarnia" odbędą się z~oclnle :r. po·
przedllim terminem - 20 czerwca.
Dania.
przewidziani do
Zawodnicy „Ruchu"
dotyczą spotkań ligowych,
Zmiany
przewidzianych na dzlei1 %0 c:r:orwca r.b. reprezentacJJ Polski bezpośrednio po me
'Vyznaczone na ten d:r:i.eń mecze: „Po· czu w lVarszawle zostaną w stolicy, do
wyjazdu do Danii. wszyscy lnnJ pllkarze
Jonia" (Warszawa) - „Ruch'• l AKS
,,Polonia" (Bytom) odbędą się dnia n wchodzący w skł:i.cl reprezentacji przybę
cl~ do Warn:awy po rozesranlu spotkań
cz:erwca.
ligowych.
Trey d&Isze spotkania: „Cracovia" oraz
f..KS ZZK (Poznań) - „Legi.a"

/

przyjaciółka Hegglunda, Lucylla Nickolas; przyja- testowała przeciw temu. Powiedziała tylko:
- Lepiej chyba będzie, jeżeli zdejmę kapelus!
ciółka Ratterera, · Tina , _Kogel dln Highby, a prócz
Wszyscy roześmiali się. Tak czasami śmiesznie ed
nich Laura Sipe, która przyprowadziła Tina dla
Sparsera, czekały na 20-tej przy Washington. Hor- niechcenia coś powiedziała, że wszyscy się tym batensja nie stawiła się, bo w ostatniej chwili powie- wili.
Uczesała się dzisiaj inaczej i było jej w tym o wiedziała, że musi po coś wstąpić do domu, więc żeby po
nią przyjechali na 48-mą, gdzie mieszkała. Pojecha- le ładniej. Chciała więc, żeby to wszyscy mogli zobaczyć.
li oczywiście, niezbyt jednak z tego zadowoleni.
- Czy będzie tam można potańczyć? - rzuciła
Był to dzień przy schyłku stycznia, trochę mgli-

O, nie sądzę - odparł Ratterer, który był przyzwyczajony do takich pomysłów i ·wcale się tym nie
przejmował. Przecież to nie ja biorę to auto, ani ty
tak.że. Jeżeli on chce wziąć, to jest tylko jego sprawa. Co mnie to obchodzi. Zależy mi tylko na tym,
jedno mogłoby
żeby mnie odstawiono na czas. To
mnie tylko niepokoić.
Highby, przyszedłszy w tej chwili, wyraził to sa1
mo zdanie. Clyde jednak czuł pewien niepokój.
Może się coś stać w drodze i nie zdąży przybyć na
czas do roboty. Może stracić zajęcie przez takie głup
stwo.
Lecz pokusa była zbyt wielka. Jakże to będzie
przyjemnie jechać z Hortensją i z całym miłym towarzystwem i w dodatku tak ślicznym autem.
Więc zaraz po południu w piątek, całe towarzystwo zebrało się w oznaczonych miejscach. Hegglund, Highby, Ratt·~rer i Clyde na rogu 17-ej i West
Prospect, tuż przy linii kofojowej, Maida Axelrold,

sty, z nisko wiszącymi chmurami, szczególnie ·w
okolicy Kansas City. Zanosiło się nawet na śnieg;
z czego wszyscy się cieszyli, gdyż dodawałby uroku,
widokom.
- Ach, jak ja bym chciała, żeby był śnieg - zawołała Tina, gdy ktoś wyraził takie przypuszczenie.
A Lucylla dodała:
- Ja także lubię czasami, jak śnieg pada.
Przejechali miasto, minęli most Hannibala, prowadzący do Harlemu i podążyli drogą biegnącą równolegle do rzeki. Dalej już lepsza droga, widać było
małe dworki i smętkiem tchnące, śniegiem pokryte wzgórza.
Clyde, który nie wydalał się nigdy daleko poza
Kansas City, zachwycony był tą przejażdżką. Takie
to było odmienne od codziennego życia. A przyt','m
Hortensja była wesoła i taka serdeczna dla niego.
Przysunęli się bliżej, a on, widząc, że koledzy ściskają już swe przyjaciółki, otoczył ramieniem Horte:eĘ}ę i pr4y,tulił do s.iebi.e. I nawet nie bardzo nro-

pytanie, nie patrząc na niego.
- Z pewnością, odpowiedział Highby, który przy. . _
ciskając do siebie Tinę, przekonywał ją, że powinna
Jestem pianqla i victrola.
także zdjąć kapelusz. Ale, zapomniałam wziąć ze sobą kornet./ Umiem grać
na nim DUtie.
Po śnieżnej, białej szosie auto pędziło a złamani~
karku. Sparser uważał, ie potrafi równi "'Ż dobrze
kierować samochodem, jak sam właściciel i teraz na
takiej drodze chciał wypróbować jego szy •kość.
z lewej
Zarysy lasów przesuwały się z prnwej
strony. Pola spływały, wzgórza podnosiły s1 . i apadały jak fale. Tuz przy drodze przemknęło s .ybko z
szeroko rozpostartymi ramionami straszydło \ kapeluszu, przekrzywnionym na bakier, trzepo~ c na
wietrze. Z pobliża sfrunęło stado wron, kierując się
ku odległemu lasowi, lekkim konturem zarys ~wa
nym na śniegu.

·a.

c.
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lak odbywa

~f:J~a~~er~~1 ~~!;:1~cl~eg~k~r~;~f0 ~k~-

Dejmka, ~iachwaJakiej i k1·osiń.sklego \~
ro.~nch !;'.łownych oraz „Grzegorz Dyndn•
Moliera, w przekładzie Boya-Z!!leń·
~iego. w reżyserii Danuty Piet.raszkicWll'.!z, w oprawie sccniczn~J z. Strzelec:
!<lego,
z udziałem: s. Łap1nskiego w roli

la

tytułow.ej_ Macherską .i Pągowskim w ro-

lach gtownych.
TEATR ltOhlEDII

l\1UZYC,ZNCJ
„LUTNIA"
Piotrkowska 243, tel. 107-:?s
"'
•
D lś I
z
co dz I cnnI e „Ros "' • „rARIE''.
Początek 0 godz. 19 . 10.
TEATR KAi\IERALNY

ng~~r 1z~;d~f:n~: 0- g~:;~Y~9~~~e'f~r~:

Noel Cowarda .. SEANS''.

TE.'l.Tlt „OSA" ul. ZACHODNIA Xi·
43

·rolcfon 140-09
z nowodu przygotowań do otwarcia tea
t..ru letniego w ogrodzie i prób generalnl"Ch - pr~edstnwienie zawiesJtone.
TĘ~'J'R .,SYRl':NA" Traugutta l
l)zi:ś jcclno przedstawienill rn.30 l:omedif
G. D1•egely „DOBRZE SKilOJOC\'Y
FRAK'' z gościnnym występem lreny Ho.
1·cckiej i Kazimierza Szuberta. Kasa czyn
na cały dz!eń.

I Sim

ADRIA - ul. Marszałka Stalina i:
„Zenobia - 13.30, 20 .30 , niedz. 16 ,30 .
8ALTYK - u1. Narutowtc7a 20:
n~~~~ie 1 1 t~go dru 1 yna" - 17• 19• 21 •
BAJKA - · u1. Franciszkańska 31:
. OUatn: Etap" - 16, 20.3(1 niedz.
GDYNIA - u1. naszynskiego 2 , '
Progrnm aktualności krni. t zagran.
i~
godz. i2 .. 13 l_!i, 17 18, 19,
BLL - ul. Legionów 2/4.
„Biały Kiel'• - lG, 18, 30, niedz. 14.
ntVZA - nuc1a Pablantcka:
„oflag xxvu·• - 10. 20, nledz. 16. ,
POLONIA - ul. Piotrkowska 67:
,,Zycie Emila Zoli, godz. 16, 18.30 21
niedz. 13.30.
•
PRZJ;;DWIOSNIE -r Zeromskie~o 7~/'16:
„czarodzlejsltlc ziarno" - godz. 18
6
11.o:i1~~~1i
' ul. Kl\!flsklego 178:
. Płomlei1 nowego Orleanu" - 17, 19,
:u. nledz. 15.
ROMA - 01. Rzgowska 84:
•znak u1. Rzgowska
- 18 :?O,2: nledz. 16·
REitORD - Zorro"
.,Guwcrnantka'• - 18, 20.30 nlMz.
sT.J~~\vy _ ut. Klllńsktel!o 123 ,
, str.:~we !c:-ca·' - rocf~ tG.15, tS.15,
20.1s.• nlcd?:. u.is.
łWlT - Batueki Rynek 5:
„Noc gr.udniov....•' - godz. 18.SO, !?(J.30,
:rĘ<f:i~z.:_ 1 ~r.0 · Plotrkowi:ka 103:
ioSi1tlowo serca" - 17, 19. 21, nledzh
TATRY· ew ogrodzleJ.

• ;;{

-

-

Polska -

dodat. z \vyśc1gu kolarskie-

'go warszawa - Praga - Warszawa17, 19, 21, nledz. 15.
.
WISt.I\
- ul. oaszyflSl~ego 1:
„Casablanca•• - godz. 17, 19. 21. do.
datl;owy seans 15. niedz. 13.
WŁOKNIARZ - ul. zawadzka 16:
życic Emila zoli - rn.:io, 10 20.30,
niedz. 13.
WOLNOSC - ul. Naplórkowsklego 16:
Zycie Emilia zoli" - 15.30, 18, 20.30,
nledz. 13.
ZACHĘTA - ul. Zgierska 28:
„Aleksander Newskl-18. 20.30, nledz.
13 30
· •

fEDql:l)=l~f>-=

•ft

SOBOTA, 5 CZERWCA
1L04 Dziennik 12.25 Arie 1 pieśni kompozytorów rosyjskich, 13.00 Audycja roz
rywkowa, 14.00 Koncert solistów, 14.30
Audycja dla dzieci. 16.00 Dziennilc, 16.:lii
u Kopel'nika w~ Fromborku" - pogadanka, 16.30 Slcrzynka ogól.n.a, 13.00 Lelc·
cja
języka rosyjskiego,
18.15 Recital
fortepianowy
Marll Wiłkomi1'Slkiej,
18.4;;
„Zalrlęty dwór", 19.oo Dzienndk. 20.00
~~™be~iis~J~n\~oii'-;~.t-~:;5~~· zMfc~~:
wiczowski". 22.~o Koncert Krakowskiej
orkiestry i>. R., 23.00 ostatnie wiadomości ~.25 ~uzyka tanecma 24.00 Koncert zyczen.
•~ \

•

na
'~

POWTORZE~IE KONCERTU

z dnla ł b. m.
flo wtorek dnia 8 czerwca b. r . o godz.
!O zostanie il!Dwtói:v.ony program koncertu
z uroczystOś'!i otwarcia nowej sali Fll·
harmonll Łódzkiej. Przypominamy program: Psalm Nowowiejskiego .,Ojczytnn",
Koncert skl·zypcowy Karłowicza, V Sym
fonia Czajkowskiego. Dyrygent Zdz.lsław
Górzyński, solistka : Eugenia Umlil.Sl•a.
Bilety sprzedajo nowa kasa Fllharmonil
l.ód:!l!dej od poniedziałku dnia 7 b. m.
w godzinach 10-13.

także

wyd awan1•e
dom6w wypoczynkowych?.
. ·Sk1"erowa"li do
.

W.SpółzawodnictWa
pracy pomiędzy
poszczególnymi klasami.
W.spółza-

_

Lodzi

wysunięto

ciekawy projekt

d •et
pole<Yac'
będzie na po
0
wo m mo
jeszcze stępach
w nauce, zwiększeniu< stopmiejsc~?
•
. nia uspołecznienia, karnośc~ klasy,
, Setki p~tan za.sy~uJ~ .urzędn1- zwiększeniu czytelnictwa itp.
kow, ktor.zy z zadz:.wiaJącą doprawdy cierpliwością udzielają rad,
Zupełną inowacją będzie zorgainformują, wyznaczają miejsca nizowanie grup specjalistów w
każdy
musi być załatwiony tak, poszczególnych klasach, złożonych
aby był zadowolony. Równocześnie z uczniów mających najlepsze obez przenvy dzwoiµ telefon, ludzie ceny z pewnych przedm~·otów. Ucz
pytają, pytają„. bez przerwy.
niowie, należący do grupy sperja.Czytajmy uważnie wydawane w listów, obowiązani będą do udzietej sprawie okólnllii i ogłoszenia, lania wskazówek i stałej pomocy
Ludzi~ zmęczeni, rozgorączko- niająNi' opó~iająj zał.a~iamC·e sp:_~ a sprawa będzie uproszczona.
uczniom słabszym.
wani kłócą się żalą liczą stoją- wy. J: >e. O!lentu ą s1ę, ze entrw.
(b)
\
cych' przed sobą' lub ~"vtaJ·ą gaze na Konus;ia Zw. Zaw. ma domy
"·
nko ,.,
.
0 koł0 50 - cx'u
ty dla skrócenia czasu. Porządku "~oczy , ~'ve w
pilnuJ'e milicJ·ant
kolcJ'no m1eJSCOWOSciach,
wybranych
sta
wygląd
. ' który
,
.
· b
·' ·
d
wpuszcza po kilka osob do poko- ~anrue, Y zapewroc .1m wygo ny
ju. Każde otwarci·e drzwi witane l potrzebny dla zdrowia pobyt.
jest Westchnieniami Ulgi i Wrzawą Dla usprawnienia pracy, W tym
uchronił
śmierci
niecierpliwych.
roku wprowadzona jest pewna
była
pastrachem
ludności
w okoli.'
A przecież to wszystko J'est na- inowacja w sposobie załatwiania
Edw:ard Wydra wygląda na ławie
oskarżonych potulnie. Przedtem zaJ·- cach Łodzi, dokonując szeregu napa.
prawdę niepotrzebne, gdyz' każdy interesantów. W bieżącym tygod
_,
kum t
mował się zawodowo bandyty.z..11em• dów rabunkowych. Między innymi
I tak otrzyma przydział. Do końca niu przyjmuje mę do
en Y
~a przez niego zorganizowana, ograbiony został doszczętnie przez
tygodnia bez przerwy od rana do wyznacza miejscowość, w przysz
nich państwowy młyn w Stokach,
w~eczo;a c~y jest wydział 1ym tygodniu, od poni~a~u
pilnować-kradł młyn w Bukaciu pow. łaski~go oraz
wczasow. Praca Jest zorganizowa- wydawane będą gotowe J
s e- Strażnik przemysłowy surowo ukarany mieszkania Francis~a Pie1·tasika,
Józefa Siebionki i Jana Biernackiego
na, a urzędnicy dają maksimum rowania wraz z baetem kolejo
wysiłku.
wym.
Od czasu do czasu notowane sa w Budach na Stokach. Pokaźne łupy
W niewielkim pokoiku pracuJ·e 6
_ Proszę pana mam chore ser- p!'zez władze wypadki kradzieży, po zwożone były wozem ciężarowym w
·
h
ł nk'
t · umówione miejsce, gdzie Wydra oso
osób. Interesanci podchodzą kolej- ce i w góry ufo mogę jechać. Co P el manyc
przez cz o ·ow s razy biście dokonywał podziału.
no wzdhti barierki do urzędnika, mi pan radzi?
przemysłowych. Ludzie, którzy chroSzajka została wreszcie ujęta.
.
nić mają fabryki
przed złodzieja.
który przyjmuje dokumenty.
- Proszę pana, pięć panienek z ml, sami niekiedy popełniają kra- Wspólnicy Wydry skazani zo!>tali
- Dokąd pani chce jechać?
naszej firmy chciałoby jechać ra- dzieże. Walka z tego rodzaju wypad przez sąd doraźny na surowe kary,
- No, cllci'ałabym do Karpacza zem.
kami musi być bezwzględna. a kary herszt ich otrzymał karę śmierci.
albo do Szklarskiej Poręby.
I - Proszę pana, mąż należy do surowe.
Biorąc pod uwagę wyżej wymieaorącym
nione względy, Sąd Okr~gowy ska·
ti
0
W dniu wczorajszym w tajemni·
czy sposób zniknęło z PZPB Nr 2
•
tora I oku więzienia za kradzież 6 m 200 m flaneli. Po przeprowadzenlu
materiału.
Wiśniewski mogąc swo- dochodzenia, tego samego dnia jesz.
w1ęz1en
bodnie poruszać się po te.renie fa. cze milicja ujęła złodziei - Jana
.
bryki, odciął z. wykończonej już Sarnę i Stanisława Buchowicza.
Lódź pamięta dobrze nazwisko !Akt o.skarżenia zarzuca mu, ze od sztukl kupon materiału i schował
...
płk. Keucka, komendanta nierruec- października 39 roku do. września pod płaszcz. Kradzież zauważona
Podczas wynoszenia z fabryki
kiej policji ochronnej „Schupo". 42 brał udział w akcji wyniszczc- została przez członków lotnej kon- PZPD przy ul. Senatorskiej 25 przę.
Pamiętają go tym bardziej · ocalali nia Iudnośc~ polskiej i żydowskiej. troli fabrycznej. (o)
dzy bawełnianej, zatrzymana została
·
d ł
k
Wanda Flaz zam. przy ul. Prądzyń
z gehtta żydzi. Schupo bowiem S ą d po narad zie
WY a wyro ,
skiej 49.
przeprowadzało wraz z S.S. 1 ge- skazujący l{eucka na 8 lat więzie-1
stapo wszystkie akcje wysiedleń- nia.
.
Na gorącym ucżyri.ku 'kradiieży
cze.
Rozprawie przew-0d11iczył sędzia
w Łodzi
S prawa K eu ck a zna1a zł a SH}
· na \"~'
· ł prok urat or
na szkodę PZPB Nr 3 u·
,vcuewski ' os k ~rzą,
(z) Wydział Lekarski Unlwersyte· gabardiny
jęto
Franciszka Stachnowskiego,
wokandzie w dniu wcwrujszym. Kubik.
- tu Łódzkiego przystąpił do prac zam.
pr.zy ul. Smoczej 19.
t
eh
b d ni
f b
ws ępny
w u y ru po a rycz·
e
ę
nym przy ul. Nowotki 137. Znajdą
Wiesław Kasprowicz usiłował wyt.am pomieszczenie pomocnicze za·
kłady naukowe oraz 7.wlerzyniec, w nieść z PZPB Nr 24 w Rudzie Pa.
bianickiej 16 m kretonu bawełniane
którym Wydział przystąpi do hodo_ go. Zatrzymany przez straż prze·
wania różnych zwierząt dla celów
mysłową, przyznał się do popełnie·
cJ:speryment.alnych.
Przy domu na ul. Doroty 3 znaj- nieść do własnego mieszkania.
w zakładach Wydziału Lekarskie- nia kradzieży.
duJ·e się rru'ly ogro'd"k.
Lokatorzy
Ten :ramolubny uczunck
został
"'
J
,
go przy ul. Narutowicza 60 w gmaumieścili w altanie ogrodowej wy- surowo potraktowa11y przez wspoł C'hv, w którym znajduje się prosek·
god.ną kanap~, aby po pracy móc lo~atorów. Gawina i Woj_ci?C!10w- torium, buduje się krematorium.
sob1e wygodme odpocząć. Znalazła skiego posądzono o kradziez i od- Będzie ono wyposażone w nowocze-, W niedzielę odbędzie się bez·
sie jednak wśród mieszkańców do- dano w ręce milicji.
sny piec gazowo - elektryczny. Do- płatny koncert popularny w padm
·
.
"
tychczas spreparowane przez studen żródliska w godz. od 16-lS i w par
mu Jedna „czarna owca - Jatćw zwłoki J.ub części zwłok wywo- ku Julianów w godz. od 18-20. Grać
llill'.Z Gawin, który Z pomocą . J:oWQ
żone były na cmentarz i tam grze- będzie Orkiestra Dęta Elektrowni
1~1 sk~ego, ~łygmunłkta WOJCIC- członków Koło łódzkiego PZ bPW bane. Obecnie będą spalane na Miekjskicj pod dyr. Józefa WłodarM
c ows iego, us1 owa anapę przemiejscu.
czy a.
·----„·-·
(j) J"utro o godz. 8 rano rozpo
GOSC W DOM_ ZŁODZIEJ
czyna się W sali CRDK, Piotrkow
w DOM
ska. 2'13, doroczne Walne Zebranie
łapane
ł
k ·w K ł Ł'd ld
p I Jl
Emilia Chłopek zam. przy ul. cz on ·o
oa
z ego o st ego
Zw. b. 'Więźniów Politycznych.
Piotrkows~iej ~16. zaprosiła gości.
Na zebranie przybędzie delegat
By~o przyJ~f'.lme i wes?ło,, ale„. po zarządu Głównego PZbWP, który
Pss„. poczekaj aż mama skrę- !co ulico z zawiniętymi u spodni
WYJŚc:u gos~1 okazało się, ze z m1e.- wygłosi referat ideologiczny.
ci... dobiegł mnie szept z bramy. nogawlcami.
szk
nil ęł 5 t
ł
Kt 0
.
.arna z ~!1
~- z:
Je Byli Więźniowie dokonają na. ju. Sylwetka kobieca znikła za ro·
Fryzjerzy damscy odpoczywa•
wziął, do dzis dma me wiadomo.
trzcjszym zebraniu wyboru nowych giem. Wobec tego ja nie mialam ją. Piękne panie dziś nie przyj.
władz związkowych Koła Łódzkio
Państwowe Zaldady
go, wysłuchają Slll'awozda.ń ustępu- ochoty skręcać. Doszłam do na. dą, 'bo pada deszcz. Misterne Jo•
Przmnysłu Dz.lewiarskiego Nr e Jącycb wła<lz, powezmą uchwały w stępnej bramy i wychyliłam o- czki nie znoszą wilgoci. Nie zno.
LODZ, AI. Koścluszki Nr 28 12,;
sprawach organizacyjnych, zatwlcr strożnie głowę. Dwie pary oczu szą też wilgoci ufarbowane brwi
za!;mdnią
dzą preliminarz budżetowy itd.
wyzieraly zza muru.
i rzęsy
upudrowane policzki.
WYK\VALIFIKOWANYOH
_Wszyscy w~ryfiknwanl członli:o
- No, JUŻ poszla! Dwa1 malcy Dlatego panie trzymają lcurczo·
DZIEWIARZY
w1c. ICoła, ktorzl'. dotąd nio otrzy
ma.li kart uczcstructwa t>rzez poczti; z gołym.i głowami po stwierdze. wo parasolki tuż 11ad głowami i
na roboty OC~KOWE.
z powodu zmiany adresu itp. - mo niu nieobecności matki wyprys- nre widzą nikogo na -chodniku.
Zgłoszenia przy3muj'd Wydz!.il gą podjąć je w dniu dzisiejszym w nęli prosto lV kałuż„ wody i· bo- Jest to przyczyną malych i·n cyPersonalny.
(PAP 887) sekretariacie I\:oła PZbWP przy ul
"
- - - - - - - - - - - - - - - Jaracza 3 w godzinach urzędowych symi nogami zaczęli ubijać bioto. dentów, bo zawadzają się wza- Będzie ma•lo, będzr'e mas•o 1,'em. nie parasolkami i nao]e ze
metalowców,

. - ?roszę pani, wszys~y. c~cą
Jechac do Karpacza. Przec1ez Jest
tyle innych, równie pięknych miej
scowości górskich. Nie mogę w~~'stkich k~erować do jednego miejsca. Może Matejkowice lub Bttko
wina Karpacka?
~A ładnie tam jest?
_ Napewno będzie pani zado
wolona.
L d .
. t lk
t d
u zie gryma.szą 1 Y 0 u ru -

czy

·
macie
.

Potulny

nie

bandyty

go przed wyrokiem

i

Zamiast

dzk·1e•_o .Schupo

Skazany na 8 lat

Ha

uczynku

~: 1~~~~~~-: wf:::~,~~~i::;, n:~~r-
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Krematorium
powstaje

ukr a d1I• oI om nn

,,Czarne owce" w domu przy Ul. Doroty 3

Koncert w parku

J

I

UtrO

b

·

ne ze rame

Zach

'°

°.

Illl"-----------------------------:
Dwo·ch
1I
urzędna·ków

z praktyką biurową. do d2Jlałn sprzedaży względnie absolwentów
szkół handlowych pragm1cycll specjnllzować się w si>rzedaty· stn:!i

zaangażujemy.
Ofcru.,':
..,.. c entrala
l.6di, ul. Gdańska 66.

-

Zełaza

il Stali,

Skład

Stals. Sila.chetnej, -

(PAP7745)
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CENTRALA PRODUKTóW ~AifTOWYCH Ł OD :Z
ul. G D A~ S Ii A 70

POSZIJKIJJE:
TECHNIK.A - liAJSTRA i ROBOTNIKOW - FACHOWCO\V
w dziedzinie lll1lgazynowania i dystrybucji gazu płynnego.
Zgłoszenia

miasto

I

.

'.flz.io·
'N·C.IJ.n
iJ:lł)TY
ł

Uczniowie

przystąpm
d• współzawodnictwa
W gimnazjum energetycznym w

• : Komendant 10·

~

o" z z

WC z asy

l>żlSl~JSZe.) nocy(~Z.<IYZUl-uJll
aptek!:
s1•ę
Antorue\VIC7.a
Pabianicka
56), Da.
nleleckiego (P1otrt:owska 127). Gorczyc.
kiego
lillJ, Karlina
w gma~h~ o. K.Z.Z. s~mi j~
go 54J,<Przejazd
ZaJ!łc~kiewlcza (Zielony<Piłsudskie·
Rynek '17)
za.górowskiej ILfmanowskle!\'o a7J. · ' w ulu. Dzi.es1ątlti Wydziałow, eetki
·
,
spraw - tu ''rydają kupony do
r
'fT'fl\Jli'[Jłlli~ kin. tam talony na. cytryny. tu
~
~.,,;,.i' konferencja. tam ... wc~asy.
'"~
Od kilku dn~ już głównym oTEA'.l.'R woJsm~ l.'OLSKIEoo
środkiem
zainteresowania.
jest'
nzis t~at;· nlt-0zynny.
sprawa wczasów. Woźni niezliczo.
TEATn l'OWSZECH.NY
ne ilości razy powtarzać muszą te
Dzls .teatr nlecz:imny.
same informacje. Nim otworzono
w mcdzk!c; dn. 6 c:erwca premler:i
., .
kilk
, .
,
k ł
dwóch ar~:;dzleł komedii francuskiej: WeJsc1e, • anascie osob cze a o
„?lfutrz P•ou· Pathelli1•' w reżyseru Je- na ulicy

UJ,

Str. 5

.KURIER POPULARNY

przyjmuje

Dział

Persoll'.llny.
{PAP 3444.J

"'

z•

"'

wołali.
slzcznych
usteczek pada słówko:
l:l
11
W tramwajach okropny i mo· „~ epa ·
kry tłok
- Sama pani ślepa - brzmi
:
uprzejme sorostowanie.
- Niech pani trzyma parasol
Ob tylko ·
d ł
•
ob. b
d
.k . d
y
me pa a o w nie
pbrztyó s Je, 0 wo a mt apte 0 dzielę! - wzdycha1·"'-. zwolennicy
u w.
. eskapad niedzielnych za miasto.
- To niech pani trzyma nogi
- jak to dobrze, że pada
p ~
b.
r„y so ie.
deszcz - zs.cierają ręce dozorcy
W bramach przy przystanka.eh - nie trzeba polewać ulic .
tramwajowyc11 tłoczą się mokre Dziś nigdzie nie pójdziemy. Na
· i gmewa1ą
·
· 1ok·atorow
' z· m
· stawimy radio i posluchamy. Bępos t ac1e
teresantów przeciskającycl1 się do dzie .śpiewać Malkiewicz - Dokamienic. Z nadejściem tramwa- mańska: ,,pada deszcz, oho ... taki
ju tłum rzuca się jednocześnie do deszcz •.. oho..."
wejścia i depcze sobie po nogacl1.
A mały, dobrzs wychowany
Szybko przejeżdżające auta o- piesek szczeka na stojący w przed
chl~pują st:uAami wody nieusu. pokoju parasol, z którego spływa
wa1ących się na czas przechod- woda i tworzy na podlodze kaluniów. Panowie przebiegają szyb. 1żę„.
Zo-Ta.

~-~~--~~--~N~r~15_4_(~9~38~)·
_~R_NY~~----~------------_S_t_r._6___________________________________ _~~K~U~R=IE=·RPOPULA
TEATR KOl\IEDIJ MUZl'(.."'ZNEJ „L UT N I A"
PIOTRKOWSKA

„ROSE•/lfARIE

EL&HIRO-TECHHICZHV

0

JtOlMNTHJZNA Ol'EBETKA "' 7 OBRAZACH Otto Herbachs.
UDZIAŁ DIERZE 60 OSOB. CHOB -

ul.

śwleta,

kasa teatru czynna od godziny

Instalacje siły I światła, przerób '
ki w myśl protok6ł6w elektrowni
oraz naprawa kuchenek 1

~

n.

clektryczn~ch.

/
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Traugutt.a 1 ~

TEATR 11SYRENA•

(Pr. 242)

OGŁOSZENIE
oszczędności

iI

I

Ło-

4.

w opracowaniu 1 z plosenlramf Jerzego Jurandota,

z gościnnym występem Ireny HOREOKIEJ i Kazlmlerzn

.

~~

,SYRENY"

3

dokonać

„GAZ AA"

jak najkrótszym,

F·----------------------------.;...-•

należy

najpóźniej

do dnia 31

1949 roku, w Komunalnej Kasie
Telefon 272-70. '- marca
Kasa otwarta od godziny 10-13 i od 16.
Oszczędnotci m. Łodzi (t.ódź, ul. Piotr„.,..,............._....._'-""'""""'''......u."''"''"...."'-''-'-'''"'"''''""',.."'"'"''"""'"~· kowska 77).

~

OIJJ!~AROWY

Oferty należy składać w zalakowanych koptertach w Inten
denturze S~du Najwyższego w Lodzi ul. Piotrkowska 151 do dnia
H czerwca 1948 r. godz. 14, gdzie nastą.pi komfsyjne ot....:arci~ kopert o godz. 14.
Bliższych informacji oraz "oględzin samochodów można doko·
nać w Sądzie każdego dnia w godzina1:h Od 10 do 17.
Sąd Najwyższy zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru ofe.
renta, jak również 1 uni'cważnienla przetargu bez podania przyczyn 1 ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialnóścl.
(CZYT. 715)

lutego 1947 roku (Dz. U.R.P. nr 22, poz. 88)
oraz Dekretu z dnla 14 kwietnia 1948 roku (Dz. u.R.P. nr 21, art. 1, ust. 1) przypomina posiadaczom książeczek oszczęd•
I .
nośclowych na okaziciela, emitowanych
1939 roku, o obowiązku
przed l wrześniatychże.
~ zarejcstrowanla
__
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
w terminie,...
Rejestracj!

„DOBRZE SKROJONY FRAK"
całego zespołu

żela~I•

m.
Kasa
I dZ!Komunalna
·- na zasadzie Dekretu z dnia

DZIS o godzinie 191,SO komedia G. Dregedy p. t.:

SZUBERTA, oraz

ogłasza i>rze·
ul. Piotrkowska Nr
targ nieograniczony na sprzedaż zniszczonych samochodów marki:
1. OSOBOWY „RENAULT"
2. OSOBOWY „STEYER" 220
S. OSOBOWY ,,WILLIS"
Sąd Najwyższy

' Ł O D 2, ul. WSOHOD:ri."'IA Nr J6

BALET - ORKIESTRA.

_B!lety wcześniej do na.bycia w Spółdzielni Artystów Pia.styków
:P1otr1'owska Nr 102 - o. od godziny 17 w kasie teatru.
W niedziele !

PRZETARG
151
w Lodzi

KONOESJONOWANY ZAKL\D

2ł3

DZIS I CODZIENNIE o godzinie 19.15

OGŁOSZENIE
Stosownie do art 2 pkt II lit. f Dekretu z dnia 17. 10. 1946 r.
(Dz. U. R. P. Nr 139/46, poz. 324) Sąd Okręgowy w Lodzi - VII
Wydz!ał Karny ogłasza, ~e w tut. Sądzie wszczęte zostało postępo
ur. 22. 10. 1901 r. w Łodzi
wanr~ p-ko Mieczysławie Koczyk c. Mieczysława i Haliny, ostatnio zam. w Łodzi, ul. \Vięckowskie.
go 24, obecnie ukrywającej stę przed wymiarem sprawiedliwości
oskarżonej o to, że w latach wojny 1939--1945 r. będąc obyw:i.:
tolką polską zgłosiła swą przynależność do narodowości niem1eckiej.
Czyn ten stanowi przestępstwo z art. l § 1 Delffetu z dnia
:!8. 6. 1946 r. o odpowledzlalnoścl karn•cj za odstępstwo od narodo·
wośc1 w czasie wojny 1939-1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 237,
oraz Nr 53, poz. 300).
Lódź, dnia 3 czerwca 1948 r.
(PAP6855)

OGŁOSZENIE
Stoso\vn.le do l\l't 2 pkt II lit. t Dekretu z dnia 17. 10. 1946 r.
(Dz. U. R. P. N1· 59/46, poz. 324) Sąd Oltręgowy w Lodzi - VII
Wydział KaTny ogłasza, że w tut. Sądzie wszczęte zostało postępo
wanie p-ko Klnrzo Magin - ur. dn. 12. 10. 1902 r. w Lodzi, c. Adolfa i Marii, ostatnlo zam. w Lodz'l ul. KilińsJ.."iego 92 obecnię, ukr;rwającej się przed wymiarem sprawiedliwośc) oskarżonej o to że
w roku 1940 w Łoom, będąc obywatelli:Z, polską zgłosiła swą p;zy·
,r nale'i:ność do narodowości niemieckiej.
Czyn ten stanow1 przestępstwo z art. 1 § 1 Dekretu z dnia
28. 6. 1946 r. o odpowi'~dzialności karll'~j za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r. {Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 237,
o:·az Nr 53, poz. 300).
r.
Lódź, dnia 3 czerwca 1948
(PAP 6856)

ZAiiŁADY
PAIQ"STWO\VE ZJEDNOOZONE
JEDW.Alli.VIOZO- GALANTERYJNEGO
LOD2 - PóŁNOO, ul. POLUDNIOWA Nr 07

PRZEMYSŁU

Jednocześnie Kasa zaznacza. Iż posiadacze przedwojennych ltsiążeczek oszczę
dnościowych. niezarejestrowanych w wyterminie, nie bt;dą
żej wymienionym
mogli - w razie ew. w przyszłości wyplat - ubiegać s.ię o zwrot wkładów.

POSZUKUJĄ

FACHOWCÓW NA STANOWISKA

Łódź dnia 4 czerwca 1948 roku.
Komunalna Kasa oszczędno~cl m. Lodzi

liIEROWNIKOW ENERGETYKI j RUCHU - INWESTYCJI
FIN&VS. - BUCHALT.
i ODBUDOWY -

OBWIBSZCZENIB
Prezydenta m. Łodzi z dnia 1 czerwca
1948 roku o kursie oglądaczy mięsa co
do włośni (tr)Fhinoskoplstów) w Łodzi.
Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja 1928 roku
o sposobie uczenia i egzaminowania oglą
daczy oraz Ich zakresie działania - (Dz.
U.R.P. nr 62 poz. 575) podaję do wladomoścl co nastqpuje:
1) W czasie od dnia 9 do dnia 29 czerwca rb. w pomieszczeniach Rzeźni Miejskiej w Lodzi odbqdzle się trzytygodniowy kurs dla oglądaczy mięsa pod wzglę
dem włośni (trychlnoskopistów).
2) Na kurs ten mogą być dopuszczone
osoby obojga ple!, w wieku od lat 20 do
50, posiadające obywatelstwo pols!oe
i wladaJ::ice j<:zyklem polsltlm w mowie
i

lllER, TKAL1'-X JEDWAB. i TECITh"'IKA Wł..OKIE1'"'NICZEGO
(na jedwab).
Oferty - Wydzfał Personalny, Południowa 67.
(PAP244)

OGŁOSZENIE
Ubezpicczal.ula. Społeczna w Łoclzl poszukuje, celem natychmiastowego zatrudnienia, następujących lekarzy:

piśmie.

Stpsownie do art. 2 pkt Il l!t. f Dekretu z dnia 17. 10. 1046 r.
(Dz. U. R. P. Nr 59/46, poz. 324) Sąd Okręgowy '· Łodzi - VII •
Wydział Karny ogłasza, że w tut. Sądzie wszczęte zostało postępo
wanie p-ko Zelmio Gutbier - ur. dn. 10. 2. 1902 r. w Lodzi c. Augusta i Ernestyny, ostatnio zam. w l..odzJ, ul. Daszyńs~go 74,
obecnie ukrywającej się przed wymiarem sprawiedliwości, oskarżonej o to że w roku 1940 w Łodzi będąc obywatelli:ą. polską zgło·
siła swą przynależność clo narodo\voścl niemiecki.ej.
Czyn ten stanowi przestępstwo z art 1 § 1 Dekretu z dnia
28. 6. 1946 r., o odpowiedzlalnośc1 karn<?j za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r .(Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 237,
oraz Nr 53 poz. 300).
r.
Łódź, ~ 3 czerwca 1948
(PAP6857)

OGŁOSZENIE

stosownie do art. 2 pkt Il lit. f Dekretu z dnia 17. 10. 1046 r.
(Dz. U. R. P. Nr 59/46, poz. 324) Sąd Ol<ręgowy w Łodzi - VII
Wydział Karny ogłasza. że w tut. Sądzie wszczęte zostało postępo
wanie p-Jrn Hcnryltowi Szramowi ur. 15. 11. 1907 .r. w Nowytu
Dworze, s. Rudolfa ~ Rozalii, ostatnio zam. w Złotonie, ut ży
miersklego 14, obecnie ulcrywają.cemu się przed wymiai·em sprawlOOliwoścj oslmrżonemu o to, że w roku 1942 w Kutnie będąc
obywatelem polskim zgłos'ił swą przynależność do narodowości
niemieckiej.
Czyn ten stanowi przestępstwo z art. 1 ~ 1 Dekretu z dnia
28. 6. 1946 r., o odpowiedzlainośc1 karn•cj za odstępstwo od na.rodowości w czasie wojny 1939-1945 r .(Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 237,
oraz Nr 53, poz. 300).
(PAP 6858)
Lódź, dnia 3 czerwca 1948 r.
':..--------------------·-----------·

-

~KARzy

Na lrnrs nie mogą być przyjęci mięsla
rze handlarze zwierzętami lu:> m!ęsem
osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach
ubezpieczeń zwierząt, w przemyśle rakarskim, jak również osoby trudniące
się zawodowym leczeniem zwierząt, nie
posiadające dyplomu lekarza weterynarii.
· 3) Podanla o dopuszczenie na kurs, z
dołączeniem świadectwa urodzenia, !;wla
dectwa moralności, świadectwa mrowia
oraz własnoręcznie napL~anego życiorysu
należy składać do dnia 8 czerwca rb. na
ręce kierownika kursu. (Łódź. ul. In~y
nlerska 1) lttóry również będzie udzielał
bliższych informacyj o warunkach do\
,
puszczenia na kurs.
4) opłatę za kurs w wysokości zł 4.800
ponoszą cr.l:rnwicle !tandydaci, wpłacając
ją na rę<:e kierownika kUrsu.
w ŁODZI
Za Prezydenta Miasta
(7356)
(-) Edmund Bugajski
-----------·--------------------Wiceprezydent Miasta

I

I

OGŁOSZENIE

INTERl'HSTóW na stanon·lslt:i lckan~ rejonon·ych
2 LEKARZY FTIZJATRóW- PEDIATRóW zo znajomością
Rdg.
4 LEKARZY cHIIrnRGOW
5 LEKARZY RENTGENOLOGóW
3 LEKARZY NEUROLOGóW
/
4 LEKARZY LARYNGOLCGOW
3 LEKARzy OKULISTóW
15 LEKARZY CHORóB DZIECI
3 LEKARzy ASYSTE.ll.'TOW l<'TIZJATHóW do Sanatorium
w Tuszytlli·u.
Warunki pracy t płacy ustanowione okólnlltiem Z. U. S. Nr
182/47.
Zgłosz'c?nia przyjmuje Selffetarlat Lekarza Naczelnego, ul.
\Vólcz-ańska 225,
u"'BEZPIECZAL.~IA SPOLECZXA

20

zimlerskt

oaeos ZEN l A

DRO B /\JE

Dr MUtSKI akuszeria choroby kobiece,
przeprowadził się na Piotrkowską 14 te-612
"'
lefon :in-.:i.:i. ·
Dr men ISrJo:NR:O ti!IAWEłU: ;ppro]ah·
sta chorób skórnych, >ęcherzs, , wene•
rycznych przyjmuje, K11ińskiego 132, w
232
godz. l 3-14 I 16-18. Tel. 205-55.

Czesław Dąbrowsltlego

-ii20

Zl<II.\:s'A NAZWISKA
Na poclstawle art. 9 ust. :J dekretu z
dn. 10/XI. 1945 r. o zmianie i ustalaniu
Nauka i wychowanie imion
i nazwisk (Dz. U.R.P. Nr 5G, poz.
010) Urząd Wojewódzki Łódzki podaje do
PRZEPJSOW policyjnych uczy fachowo publicznej wiadomości że obyWatel WiI udziela lekcjl inżynier - wykładowca. told Swinoga zam. w Koluszkach ul.
-617 Spalska 29 uzyska! zezwolenie na 2.1niaNawrot Nr 77 ro. 1 gOdz. 16-18.
SZKOLA RTPD rozpoczyna zapisy dnia nę nazwlska rodowego Swlnoga na na7 czerwca r- b. Adres, Jai;acza 26. -619 zwisko „KORCZYKSKI''.

Poszukiwanie pracy

lłedaguje

Zcsp61.
RED. N ACZ. - przyjmuje orl godziny 12-1ej do l3·le}.

SEKR. RED. I

pracy z dobrym samodzlcl
nym gotowaniem. Sienkiewicza ~9/22.

POSZUKUJĘ

\Vl'DAWOA:

od godziny 10-teJ c1o 11-teJ.

Splildzłelnla

-616

'1.G.18 r. zag i nął pies - biały, ucho
Odprowadzić za wynagrodzeniem

G Sierpnia 23/ D.
ZAGUBIONO kartq rejestracywą RKUSkierniewice na nazwisko Plewaj Miko-618
łaj Skierniewice, ul. Batorego 44.
ZAGUBIONO lczitymację zw. zawocto·
wego Pracowników Spółdzielczych, Kn-

Ló d z

SZ
I

\Vydawnlci.a „WIEDZA".

NASZE TELEFONl':

Zagubione dokumenty
żółte.

Różne

_Z_A_G_U-BI_O_:S_O_le_g_it-ym_a_c_jQ-ZW-.-Z-a_w_o_dowego Pracowników Spółdzielczych Ai-łi21
nenkiel. Srebrzyńska 91.

DOKTOR REICIIEB - specjallsta: we·
neryczne, skórne, płciowe l.spurzec!a
Poludnlowa 26, rtruga - siódma "·'teczo-7519
rem.

w c:n.

Nr 30c.

Centrala tdetonlcr.na Re(la!{cJI l

Hed.aktor Naczelny
lastepca Red. Nacz.
Sekretarz Redakcji
D;1oT. Admlni.stracyJn.1'

136-91, 257. llł

Admln.!~tracJJ

„ WlellU."

1SU-Cb

Dyr. Delegatury

112.llł

Wydl!.lal CZa.!;Op!.sm

lU-18

DL!al OgłoszeA
Ekspedycja.

136·91

:!56.S7, !!:.!2-:t;
261·11
:ł72-61

Rozllzlelnl3

I

o.śc

-•
r

I

ooo

tJ
PROJEKT ROZWit\ZANIA

PROBLEMU KOi.\1UNlliACJI

TRAlUWAJOWO - SAMOCHODOWEJ

NA

WĄSKICH ULICACH ŁODZI

n

I

rękOf''-- ·~ '11P lwr„ ca łl.~ \VarunkJ llrenwnc.rał}'; mle.
lledakoJa - U'ld:t. Piotrkowska uS Adrnlnlatrnc'Ja - f.ńd:t.. t>lotrltnW""" 70 Redakcja hor „ •>1le tvlkc· artylr UJ) <amflwlon~
zł. 120, z odbiorem w Adm!nlstracj1 - zJ. 100, ~rcnumerata zbforowa (od -ZO egz.) zł. 60,
&ięcznfe z dostawi} do domu - zł. 150. z dostaw~ prrcz pocztę D--028421
DrukarD1a Nr ł. S}!Ołdz1el.DJ Wydawn.1c.ieJ „Czrte~"• Ló~ ul. tw111ll a.

I

