Opł_a.1.a

lłok łY.

pocztowa uiszc na.

ryc~łtem.

Ir 161 (945)
ŁÓDŹ

SOBOTA

12

czerwca 1948 r.

Cena 5

zł.
· Odhutlownnc ,.,. stoc:mi Zeglugi Pań•
stwowej w Płocku statki pasnżers·
kie zosta!y w tych d.'"liach oddane ·

slowaz
w Anqlii padl••
Poraz pierwsz••
'
'

UZNAC

p·

I

'AN' s·TWO 1z·RAE·L,~:e:~:.~:~:G-;..~ ~~~ki~~:~u~:~~
„Daszyński"

11

i „żercmsk!.".

Na rozkaz Anglii

Wstrzymanie

działań

zbrodniarz wojenny Kopf

w Palestynie
Wojennych
.

premierem Dolnej SaksHH
BERLIN {PAP) - Z Hannoweru
donoszą, że po 3-miesięcznym okresie kryzysu rządowego zbrodniarz
wojenny Kopf z polecenia brytyjskich władz ol;:upacyjnych utworzył
gabinet Dolnej Saksonii i stanąl na
jego czele·
W ,,r;'ądzle" Kopia zasiada 3 socjal-demokratów; 4 cłu:ześcija1'lsldch
clemokrató\V, z l:tórych jeden jest
zastępcą Kopia i j~den przedsta\\iciel ce:i.trum jnko miD.lster bez teki.

'

LP,ND_Y~ ~AP~ - Agei:cja R~u- ziła uznanie dla Folka Bernadottt! n~ęcie ONZ od ·wpływu i:a dalszy ły część pustynn:;ch obszarów Net era, do1.os1, ze według w1adomosci, za pomyślne zakońci::enie ro!CC\Vań bieg wydnrzeb. w tym kraJU POZ\\·oll r.:ew.
które _nades~y do .fo.m.manu, stolicy w sprawie 4-tygodnio't"Jego roz('jmu na nowe pozakulisowe rokowania w

. spr:i.wie palestyńskiej, mogące osla:. PREMIER LmANU:
w P?lestynie.
LONDYN (PAP) - Premier LiPoza tym Rada wyratlla zgodę bić pozycję paiistwa żydowskiego.
Wallace domagał się, aby Organi~ biX.u Riad Solh oświadczył na konnn prośb;;: Bernadotte. który domaże
t:ał się wysłania do Palestyny 63 ofi ~cja Narodów Zjednoczonych · we- ferencji prasowej w Bejrucie,
cerów ze Stanów Zjednoczonych, zwala pańStwa arabskie do natych- państwa arabskie nigdy nie zgodzą
Francji i Belgii oraz 5 ze Szwecji, miasto\\·ej i całkowitej ewakuacji si~ na podział Palestyny i na uh7odla czuwania. nad zachowan:em wa- tych wojsk z Palestyny pod gro:tbą rzenie pa11stwa . żydowskiego.
zastoso\'lania w razie od!nowy san- Arabowie nigdy nie wyrzekną lliG
nmków rozejmu.
swych· praw do swego niepodległeRada wyraziła ró'l.'inl.eż zgodę na J;:cii.
ł
go państwa w Palestynie.
oddanie pod rozkazy Bemadotte 6
pOnSłWOWlente
.Arabowie gotowi są podjąć walką
(lkr~tó":'. ~a patrol')Wanla v;ybrzeży łlZECZNIK ŻYDOWSKI:
Rzecznik agencji żydqwskiej o- ponownie, o ile ' stwierdzą, że ro- 1
µalestynskich.
UmUnll
W
LONDYN {PAP) - Agencja Reu- świadczył, . że przyjęcie Jl!Zez Ara- ZJ;!jm sprzeczny jest Z ich •interesaSA
tera donoBi, że minfaterstwo obrony bów polecenia ONZ w ~prawic za- mi.
BUKARESZT ( P) - Rząd runarodowej Egiptu, Libanu i Syrii wicszenia broni jest zdecydowa,l lym
m':i!:ki. ~osta:r~i~ . upańst;vo~ć
.
wytlały swym wojskom w Palest:;- 7.wyci~stwem politycmym żydów. ABDULLAH:
LONDYN {PAP) - Analogiczne pbo klawtow,e z~"t ~q bprze~ys ~wek.
nk rożkaz; zaprzeĘtania działai1 \ 'iO· Granice pafistwa Izrael - ośwlad
c;ył rzecznik - poza dwoma nie oświatlczenic złożył krol Tr:msjor- an.• _oY.arz~„_ -..;a u ezp1eczen, o
iennych na c'<res rozejmll.
WALH,I USTAŁY
palnu.' l przeds1~biorstwn. transpor·
znaczenia• dr.nii •Abdullah
· ·e·szego
· naJmru
.. ·
rów- maJącynu
ro7J;:a:?: W"'dalo
Analo~iczn.,,.
tow"
•
• •
•
J
~
,
~
Ze wszystkich państw . arabskich, ni!'.:i: dowództwo Hagam:h.
·
Stwierdził on, ze Arabowie goto11 ,,;yjatkami są n!.cnaruszonć.
Projeltt usta.wy został przcdstawio
Ifu. północy oddziały irackie \Vkro- 1wi są do współpracy z żydami we
6nz z braela. nadeszły do hrabiego
i>rzc~ rząll r.:.i piątkowej nadBernadottc meldunki o urzerwaniu FINLANDIA 'VZNA'ŁA PAŃ'STWO czył-v na terytorium palist.wa ży-\ wspólnym paiist.wie palestyńskim, ny
clowskiego na odległotć 4-5 km, uiś w którym Żydzi byliby równoupra- zwyczajnej sesji Zgromallzcnła Nawalk.
IZRAEL
rodowego.
na południu oddziały egipskie znjf!- wnicni z Arabamt.
Fińska
SZIOKHOLlU (PAP) 6S oficerów inspekcyjn.rcll Stanów
Zjednoczonych, Francji i Belgii o- rada. ministrów n:i. odbytym w pią •
raz 5 ofict-rów szwedzkidt zaji:ło sta tek 11osicdzi:ni11 pc1Jtanowila uznaii
ile facto pa.nstwo Izrael.
•
~
nowis1>a w punl'd&ch, gdzie 7~trzymaly się oddziały arabskie i iyzaprzestania
chwili
ilowskie
pesledzeniu Izby Gmin labourzysta
walk.
Oficerowie ci będą czuwali nad t"..ever: zgłosil wnlooek w sprawie u•
presją dY.oJomatyczną
qchowaniem ,warunków r9zehnu. :~,:_ańst'\\•a. lzr2el przez Włellul
,
.Lever podkreślił oiipowiedziaJn~
Anglii z&' pnelc~ knvi w P~lesty- p~yż (PĄP) - Nawiązując ,dó perlTaktacje \•i tej sprawie ' napot- g~ąć w Waszyngtonie rokow:mła •
o. Z DZiliK~JE BRABIEMt!
między Stanami Zjednoczonymi, ~
nie. Anglia bOW1em, opuszcza,ąc P~ wiadomości 0 przekazaniu Qua.i kają na znaczne trudnośr.i·
BERNADOTTE
NOWY JOR!<: {PAP) - w cz,var„ lesbnę i pozostawiając jej ludnosc d'Orsay amerykai1skiego projektu Ambasador planu Marshalla .zo- państwami uczestniczącymi w platek wieczorem odbyłb się krótkie bez obrony, doskonale wiedziała, ze dwustronnego układu oznaczające- ntal poinformowany o poważnym za nie Marshalla, celem zav:arcia dwu.
posied;enic.. Rady Bez.pieczeństwu, ~ścienne pańs!wa arabskie zamierla. go warunki postawione przez r:i;ąd s~rzeż~iu 16,. kt~rzy .sprz~ciwiajq str<:nnych ukła~d6w: .
Krytyka - Jak JUZ podal!~mj' na ktor~"!1l na wnicsek de!egatr. Ja zaałakowac Palestyn'=· Co wł-:· Stanów Zjednoczonych w .zamian się proJektowl w Jego rnnme obecStanów Zjednoczonych r~da wyra- eeJ - stwierdził r„ever - ~iedząc o zn udzielenie pc;moc'v w ramach ~ej. Za3trzeżenia te nabierają tym sprowadza ~lę do następu;ących
- - - - - - - - - - · - - - - - tym Anglia. uzb1·nifa je~cze paiisłwa pianu Marshalla, polityczne kol:l większego znaczenia, że pod koniec punktów:
1) tekst amer;,;kaiiski został ujęty
że I bie:l. tygodnia mają się rozstrzyParyża wyrażają przekonanie,
•
arabskie·
w formie arbitralnej,
w
Podsekretarz stanu 1'1:.-i.:vhew
2) niektóre zobowiązania, których
•
,
odpowiedzi OŚ\1-·.iadczył. że u2nauicl
domagajq się Stany Zjednoczone od
(PAP) - Ą.g • R - państwa Izrael w Ch'łlili obecn~j by- Przy1ęc1e
LONDYN
1.
16. sa bez wzajemności
loby „pozytywnym' aktem pol1tycz•. enCJa • eu
3) projekt. an:erykań~ki przekracześć
ncj in~erwencjl, fimoryzującyru ji:· 1
~i:~;~e~
i::~ug~~fs:.r~c~~ri;~~t
cza ramy m1ędzynarodoweJ kz:rty
dną ze stron i mogącym 'ttYWi:zec
p
·• . . _ ,
: rd . l" t
11 cierwca minister Kaczorow· Trn-!ldlu podpisanej w Hawanie,
LONDl.'N, PAP). w.salonach am·
~~ 8-. ził 18 ę nowe~o. r~qduHpr;-.d- \\'Pb"W na przebieg i wynik rokuha.sady polskiej w Lo11d;rn•:0 odbyło skl w towauystw'ie ambasadora. poi .~ projekt pozostaje w sprzecznoas_a.\a wań polm!owYch".
~:~oną przez prcuueru
s.!ę przyjęme na. czttić przebywają- sldego w Londynie, MWhałowsk1ego śd 7. ~alożcniami międzynarodoweI
..
w~·z ·scv cz.l:onko ({. rz
O "ROZEJl\UE W P ALESTYNlE ct>go w Anglfi mmlstm ?41bndowy rJoz;i~ł wizJ"tę m:mstro\\iJ 51>raw za- ~o funduszu i:none~arnego i ~pow~do rc~ublikru'iskie/ ~eartiC~~d~al!~ą
:mia Stany ZJednoczone do ządama
prof. 1\iitlhała liaczorow.ski-ego oraz granicznych lUayłmw.
MÓWIĄ:
d
r 7 edn"
W dniu a czerwca
0
W niedzielę minister liaczorowsk~ prz~prowadzei:ua dewaluacji. przez
premiera Saka podał ~i~ do d\~-:i; WALLACE:
1 towarzyszącej mu grupy archit~kwraz .z towarzy~zą.cy_m mu osobami ::r?Je0 uczestmczące "' plame Mnr••
_. 1
tów,.Pols~. .
w wyniku krytyk skierowanych'p~Ż~ Komentując z zadowoleniem
"hall
\'\ .Pr'ZYJ~~u, pr6ez gose, pOls_k~ch,, powraca do kraJu.
ciwko niemu w vnrlamencie i w zawarcia rozejmu w Palestynle,
_
Henrv Wallace 7.aznaczył, że odsu- wzęll udział J.iczni przed9'"..aw1ci~c
prasie.
lnytyjskleh kół r:14dowych z dllitl·
"

·'l'.1"anSJordanu, w piątek rano po zaciekł~c,h ~alonocnych \7alkac~ na
wszyst,dcn frontach Palestyny. za.
panowal spokój.
. Komunikaty arabskie stv;lerd;;ają,
l':e w no~y z czv1:irtku na piątek oddzra1y zydow~ie ~lakowały }'ez
~r~bsk1ch,
P~rwy P_ozycJe. v-i:oJsk
egi:pskich i SYTYJ~kich, us1łuJąc zai\ć lepsze stanowisko·
Szczególnie ::acięte walki stoczyły
sl~ pod Latrun na drodze mledzv
'
Jerozolima a Tel Avh·em.
W~zyst!de ataki wojsk żydowskich
miały być podobno odparte z wie''
kimi dla nich strata..111 i.
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J\mergka narzuta plan l'larshalla ·
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Jeszcz~ jeden vodst<?p bitlerowc6w

stano
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spraw

to polityka Trumana i Marshalla
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Zgromadzenie Narodowe w Sofii rotyłikowoło

Polsko-bulgarsk pakt przy1•az" n•1
•1

gospodarczej i wymianie towarowej.
Oba układy zostały raty!ikowane
na
jednomyślnie na posiedzeniu,
któr~·m obecni byli ws~·scy czlonlrnv;~e rządu,

członkowie

dyplomatyczne~o

9rasy.

mówi wielki pisorz

1

Na famach dlatego nie ma potrzeby traktować
,,Polski Zbroj11ej" plk· Szencer uja- polskich ofic.er6w i żnlnierzy, Jako
\\-Ilia jeszcze . jed<>n dokument po· ;leftców wojennych.
Ponieważ jc:ń.CÓ\'l nic można przetworno:'ci niemieckiej.
Jest to pismo ł!immlera do mir1i- nieść c!o obQZów lrnncentracyjnych,
stra spraw zagrnnicznych Ribhen- Himmler 2aproponowa! ich zwolni6,
twpa, datowane 24 stycznia 1943 r., a potem zaraz za bramą cbozu zaz którego wynika, źe kola kierowni· areszto·wać i zamknąć .pod kluc7.em.
cze Ol Uzesz:v powzięły w tym okre DosloVlnie wyraził się: „zamkną(·
sie decyzję wymordawani:i wszyst- pod zamkiem i ryglem".
kich jeńców-oficerów polskich, p1·ze Cała ta akcja miała być oczywiśOfl11,gach · r.iemlec· cie przeprowadzoua dyi::kretnie, tak
bywających w
aby „nie clcstarczyć materiah1 prokich.
z przytoczonego przez płk. Szen- pllgandowego wrogom Rzeszy".
cera dokumentu. którego fotokopia Plany niemi~ckie nie zostały zrcznajduje się w Biurze Historycmym alizowane. Zmiana sytuacji na fronWP. - wynikł!, że niemieckie Mini- cie wschodnlm, a w szczególności
sterstwo Sprz.w Zagranicznych wy- zwycięstwa Armii Radzieckiej pod
raziło S\7ą zgodę na ten zbrodni- Sklingradem i Kurskiem i rozpo:lycie
czy plan, wychod?.ąc z założenia, ±e częcie ofensywy, uratowało
Państwo Pol~kic już nie istnieje i wielu tysięcy ludzi.

SOFIA (PAP) - Bułgarskie Zgromadze11ie Narodoi::e ratyfikowało
w czwartek pakt przyjażni, ·wspólpracy i \•najemnęj pomocy, zav.rarty
z Rzeczpospolitą Polską w dniu 29
maia w Warszawie.
Zgromadzenie Narodowe raty!ikowało również układ o współpracy
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chcieli
RiemcyOISkith
-P
WARSZA WA (SAP) -

i

ko~pus~

i prz.ecstaw1clele
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YłASZYNGTON (SAP) -

Prezy„
dent Truman wygłosi w sobotę na
tui.iwersvtecie Berkeley w pobliżu
San Franci~.ko, mowę o' ainerykaus!de.i polityce zagranicznej.
~ę~zie to jedy11e \vielkie przemó:vieme J?rezydenta w czasie i:iodróprzeo.wyborczej, odbywane3 ·spezy
cjalnym pociągiem po całych Sta11:ach Zjednoczonych.
W koiach dobrze poinformowanych przypuszczają. że mowa ta bę-;dzie jedną z najważniejszych wypowiedzi Prezydenta Trumana o star.owisku amerykańskim w obecnej'

"

piszą

z'PPS zbierze. się
w dn. 16 bm.

Thomas, Mon_n

europejskich,

ńich dążności

1

wytępienie

w'ród

do socjalie.r..iu i uzbroj~nie. ich prze;:iwko Związkow~
Radzieckiemu.
t . dził
' . ,
R ak .
\Vler
e ~Ja ~~v,:awwa,.
1
RaZw.
ze
~ i:-m1•. Je:>t ~nci\kła,
d::iecki nie .:.~s~a. poko~anł'" _P~ez
Niemcy. Wła.sme na teJ WSC1Ck10ści, 11a tych zawi-edzionych nadziejach wyrosła. a1rl.ykomun;styczr13 u
stawa Mundta ~· Nikson3.
Thomas Mann podkre$iił na zaz· .1.
· · S"
k ·
onczenie, ze cany Jew1oc~ne o„
tworzyły bramy faszyzmow1.
r

Ch1·n· scy przywo· dcy dem"'kratyczn•"

~rn•-cji ·n'ędzynarodowej

-

postępu:

LOS ANGELOS (SAP). W Los
A.ngelos odbyła sic konferencja
~ollyw~dżkiego Kontltetu Nauki
1 Sztuki.
. r d . l li
..
k nf:
, C~
-O er~nC~l WZlę l U Zla
·.
n~ ~~.tępow1 p:.sar~e . seenar7:yse:,
artySC•: pr-0feso.rowi..e .1 pr~wdcy
robotniczy. Między mnym.i prz.emówieni'e wygłosił Thomas Mar.n.
który ostro skr:ltykował politykę
zagraniczną rządu Trumana i Plau
Marshalla.
h
Ma.rui t : ·dzil ·
1 M
~ ars, a
s.w.er "z~ P.an
lla ma na celu kup1eme narodoi.v-

U
d. O .Walflsace' a

cieszqc się z projektu wycofania
i

•.

woisk amery~a~skich z ?bin

JaI;; donosi,1sk1c będą w kom~u urzeczywistnłCl~
\YARSZ \.W\ (SAP) -:: k •- 1 NA.i.~KIN (SAP) w Hongkongu gazeta ne przy poparciu narodu amervkań·
• • ...,e re'"':'- 1ivydawana.
•
.
- •
&'
~
•
r;at ZPP'J za.w1aclam1a, ze w dniu „Uusianbac.", 12 chińskich przywód- skicgo i. 11at"od1iw cał~gQ {.wiata.
Witamy - i.>isz:-, cł:\lt:j autorzy u16 czerwca o godz. 9-ej rano, w ców demokratycznych wystosowa.sali Centralnego ITrzędu Planowa- Io Ust do Wallac"'a, stwierdzający, stu - paitSkic \•..-ezwanie do zapcw•
nia (:tl. Da.szyńskiego nr 10, 4 ze lid otwarły. Wallace'a efo Stali- nicnin pokoju P3\V.szecilnego, a w
piętro) odbędzie się plenarne p-0- na. stanowi ~'azny wkład do dzieła swzcgóintJścl konkrctn~· wniosek 0 _
pokoju, bczpieczeń.st'Ara i demo kra- wycofaniu wojsk amerykańskich z
; dze . ZPPS
. w spra.·
. się
.
. uueszama
. ori-~ n•c
Cl
cji•
. ~· · h
me ' ~
s.e
, un
Obe-Cn()O....c '~·SZ)'SUUC towarzysz-,;' Jeateśmy przekonani - oświadcza \l'Y wewnętrzne naszego kraju.
Jlł autony listu - ie dą.żenla pań·
:posłów. obowiązkowa.
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_S_t_r._l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __..:!~_ _ _ _ ___.:.::K:.:;URIER POPULARNY

M im o nqUczki po· pierwszej wojnie światowej

POWTORZO NO DAWN Y· BŁĄ D
.O delosg konf~rtn.:ii lon dgński~; w opinii poblitzn~i świata
„
· tcź
Zagłę- łmwil"m,
w New-Yorku:
hi.e
·
t worzerun,

.NOWY JORK <.PA:P). Znauy__pu waża! że oslabieu·;c P1-ancji je.st o-

rzą

ltlego etz;y
ltie.m Ruin·~._

N~.i:t111ucccy
·
.{.1
·
0 ~• p"1·1,.,.„
p1'Zywvu.
~..... 1
którzy by nio zdawali so
prawy z Ji,epopular1iośri •: postanowfoii l<1 J)·ńskich wśród hJd-

d u zach oc1 wo-ruelDl~
• • •

~

kc>ntroli nad

błieysta. amerykansk.1 Fra!tk Km- czyw1styiu celem Wiellc-ej BrytanD,
Byłob;y głupotą. sąd7.ić, że w trzy
don sm~erdza na łamach N e;v Jork która w kont-pmow:miu polią W. I:tfo µo zakończeni.u wojny pla.ny te
Post, 7.e uch\~ały łondynskie 6 równowagi na kont~'ltencie ,,.~1;Jz.imo mogą być zrealizowane bez szero~ństw za.eho~ch. w spra~vie Nt.e żliw~ci zatrzj·m:mfa. w !>!Wych r('- kiego pOJJarcia samych Niemców,

~ec są p()~'i-0r.zen~em ~ł~do_w

uos~i·.> ru· ..,uu·edileJ· i nie podkreślali
'iwqi;o 1iiezadowo!enia. z tych ,P&sta.
uowień, nie mogli by 7.dobyc :tau-

fani?. w~·boreów.
.

1
}' •
W Bru1<Se
1.

:z o.

.
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kadi stem polityl\i cm·o11i>jsk'!'j. C7('ŚĆ 1m1H~·ków niemit•clcicl1, któBRUKSELA (P,\P). Biuro polL lkl5rcj proft',.,in,lfl 11rrarml<0. sttuio
~~n po prn1wszeJ WOJll!~ s1nnto- .. tau~' Z,let1.noezou1',
:td!luleiu n~ h)' 111.twet dti:htla zaaltcPt)lować l~t·me belgtj-;u:ej purt:i l umułt1 ·'1ły "i-.kL tzą1~u ~~g!j~!.ieg~. 71tJ?_Łemu
eJ. .
.
K~gdona .został~- tll:i Łd IlOlit-sk: m·hwaly Iontl~·ń„Jdt'. nic będzie ,fzuej 1m posieilzenin od1J~tJ"D1 dn.ill :1:~, loml~ n;,!neJ
konft"rt'UC,Ji
6

• ZdanleD.1 ~~do.n rcZl!-1talcm u.
clnrał Jondynskicłl ~ędz!.e }H>nol1 ne po.dp?.rządkowmue p~z~u;y~ht
llł;lrOpeJsłucgo pi:en~ysł~\l 1 -".1.Pln1er
ki~u o.raz osł11b1emie Fmncu. Publi.cysm ~1e1"3-·lmński !JO~kreśla, że
t~. umJ~ynarodow1eiue. Zagł~bta ~nhry Jest zwykłą kpmą.
Tw1erd,z! on, ~e Niemcy w ciągu
1.0 lat odz~skaJą peht:i:.. kontrolę
nad Zagłrbien1 Ruhry. KT111gdon u.

poz~'sl.mne. Z dt'U~i.c>.i -;trony Ame- mogła tego zrohir.
1!> cz('rWC:.1 uchwaliło 1-ezolucjf, w• pa.nstw.
.
.
Cdmala b.nl'a
tlOht~·cJ..nego
i·ylmme opatlOl\ ałi całl'-onicfa i11·ze----.. ,-- - -sł wicrtlza, żo ui1d działał w szkodą
m~1sł niemieclćt e:ągn:!r suuntąd
1U:~ intera.;ów Ja11ju, wyraźują.c zgo
olbuymie Zj sl,i. W konkluzji KTtng •
de J!:l t-0, że ~i'Nncv 1..achodnfo uey
lion stwierdza, :il· ~in.n~ Zje.ilnoezo·
ue uprawiają w Niemez~h polity.
1-tliał~· pierws1.e1hhr'O w odbudowie.
Zagraża to bcz1li~zcństw1.1 Belkę którn za.wsoo lrońezyla. si~ trag1c·~łrn
gieznie, oraz żo i1nterwencfa, amegii i podważa spraw~ JlOkoju. R:u
rylmńska w :E.'uropie daje iuało na
RZYM (PAP). Agencja Elefteri I W czasie operacji w Tracji za- ro polilyC'l.llc belgijskiej 1mrtii kod:&~i na znalezie-nie drogi wi-Odącej Ella~a ,~onosi -: „W Epir~e oddzia.\dan? ciężkie straty monarcho„fa- munistycznej wez\~-ało wsz~·sikicl1
do pokoju.
ły aim,i demokratyc~eJ .rozpr~- szystom. Na placu boju znaleziono oby1rntdi, dla lctórych droga j~t
szyły 2 czerw·ca oddziały rueprzyJa
przyszłość
lu-aju, aby w:rsiąpili
.
.
. . .
cielskie 1? mona. ho·" zy.st'•
m. m. zwłoki płk. Chamot1sa
i kpt. t•rzeciwko ratJ•fikowaniu }n'Zcz par
1c ias
o.v zo_ 'l'-01travlas
•
stało zabitych, 20 rannych, 10 doc
a.
, lament uchwał konferen(.'ji l ond yń.
skiej.
Niezadowolenie NieJ?lców z powo·1clleste1· Guardiltn"; który w arty- stało się do niewoli.
du. uch'"!ał konferencJi 6 wywołało kule lvst-e pnym podkreśla. niezwy·
W dniu 3 czerwca jednostka
duz.e mezadowolenie w ~ondynie, kle ważne znaczenie re:ikcJ··1 Niem armi~ dem.&kratycznej zaatakowała
1dZie coraz głośniej wyraza się o- , ,
.
.• .
,
•ó
V
·
bawy iż nawet w wypadku ratyfi- Coll na 1~()Sfanol\1ema. Iondynskie. na wzg· rzach ardav1d 611 batako\lqlłnia postanowień londyńskich
Sta~ow1sko l?dności :N"iemZoo za. lion nicprzyjac~elski, który został
pr.rez parlament francuski wprowa- chodnich zdaruem
„llaneh~.ster zmuszony do opuswzenia tej silnej
dzenie ich \V życie może być unie- Guardian" _będzie nLiało decydują- P?=>y:?ji. Nieprzyjaciel stracił 43 zoł
możliwione przez bierny opór sa- ce zua~ruu i>rzy wprowadzerć.n w rucrzy„
z p ow odu postęo o waai a Papieża
mych Niemców.
życie postanowień dofyczący,~h uW czasie tej operacj~ duża ilość
Obawy fo wyra:Ła m. in. „l\fanmatel'iałn wojem:cgo pocliotlzenio.
(Rcwlucja Zw. law. ~rac. Państw.)
słuzbo WOJSkowo ameryka1iskiego dostała się w ręce WARSZAWA (S,\P: - Plenum za k\cb, ja ldch kiedykolwiek znała hl·
uchwolono prze7 Senat USA wojsk demokratycznych. w tym rzą du główneg? _zwiv,7.!>:l~ Zawodo- storia. ludzkości.
.
czechosłowacki
•
'
· '
samym rejonie oddziały al'lll~ de 1wego. Praco:•:nikow ~aus twowj·ch Protestujemy zdecydowanie przeWASZYNG_TON
(PAP}
:Senat
mokratyc.znej
wkroczyly do nast _ \vyraza. swo~e ?bur~enre r. J~owod.u ciwko papieskim próbom odbudowy
dziękuje
USA uchwalił nu wczoraJszym po- ") . • h
. .
, .
.
ę stanowiska, Jakie zaJął Papiez w li- rr:wizjoni.slycznych clążei1 Nierniec.
PRAGA (PAP) Czecho!:ółowac siedzeniu 78 ~losami przeciwlrn 10 ł UJącsc mieJSc~wosci Tro~ll, Ro- licie skierowanym do biskupów ni<!Protestujemy przeciwko stonowlkie Zgromadzenie Narodowe, na ustawę o dwulotniej . służbie wojs~ n~a~1o, ~Alepocl1or1, Palechor1, yero- mieckich, l•westionujące nasze iua- sh1, jakie w Ji~cic pasterski1~1 do row:czorajs<:ym posiedzeniu jednogloś kowej dla m~kczyzn od 19 do 25 lat. mk1,. Nomla, Zakovo, Vlacholi·.
·•·o do Ziem Odzysk:rnych z cmnicą dziców i młodzieży zaj~ly przedstal11e. powzięło rezolucję, w której wy Senat odr::ucił jcdnoczelinic żądanie
na Ollrzl• i Nysie ŁużyddeJ.
•::icki.:! kleru pol~kicgo, kiórzy raziło podziękowanie dr. BeneszoTrumana wprowadzenia powszeehZdumienie i obmzenJ.e og··r11i3 (::1 i(<1 c za przykładem V>'atyk:mu wi za jego dotychczasową pracę, nej służby wojsl;owcj, ograniczając
1Ir naróci polsld, że Jl:l.l)lcź, któt ,. w t r.fo raj ą s!ę µrzcszlrndzić i zahamoi;>gdkreślając zwła s zcza jego wielkie
również cza;; jej obowiązywaruaad
1ę
Targfokresic votwurne1 ołmmwu mllcza1/ v."ć v•..relkie dzieło utrwal<:nia ustro
:zaśługi v1 walce narodu c:!echosło-1 5-::! lat. Ustawn przewiduje zwolB d
.
uparcie o zbrcdnfach, jak.ie Niem<- m , demokrr.lyczncgo w Polsce Luwackiego o wolnoś(: i nicpodległo~ć nienie od sl.użb:r wojskowej h. komW
U
a
peSZCle
popełnia.li w Polsce, W cli.wili obec· i•1owcj i oubmlowy kraju, }>Odjęte z
·Republiki.
batnntów oraz żonatych.
BUDA.PESZT (PAP), D.zJś przed uej bierze w obronę i. ud:złela swe:jcntitzjaz~em l. !1lespotyk:m~ do~3-ch
- ---------------polUclniem Prezydent Republil<t w , . :m. momlnego I>?partta. . narodowi .. czas
ofmrnu~cią . I?rzci; i>olsk1cri;o
.
. . ,
_
• ę ktor:v wy<lał z siebie 11a3\Vi1<l,szych Ichłopa, robotmk& 1 tntcJigenfa. pr ag~ersk.'aJ I'ildy d~konał uroczyscego lndobójców narodów chrze:foijańs- I <'Ującego,
otwarcia pierwszych po wojnie M:Ię·

W

--- - -
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Zwycięstwa

w Epirze

odnosi demokratyczna armia

Lond yn I•e:

. -·'"

Zdumienie i oburzenie
ogarnia wszystkich .Polaków

D

.

wuletmo

.

,

Porloment

I

M. dzynaro dowe

UJsodłzawodnidlUO w PUDhlUBIDOśll

Robotnicy · walczą z marnotrawsJwem czasu
(kw) W dniu wczorajszym odbyło się w PZPB Nr 4 zebran:-e,
poświęcone •system·a tycznej punktualności \V pracy. Do zehranych
licznie robotników przemówił prze
wodniczący Rady Zakładowej tow.
Bak iluatrując cyfram~ straty, .- kie ponosi fa.bryka w skali mit'siecznej na ~kulek 11późniań s ig ptacownik6w. Strnty te wynos7„ą na
tka.In~ 9.000 metrów· t:.knnln, .i 11:1.
przędzalni 7.500 kg. przędzy. P r7.e
liczając to na skalę roczną ,)t\·iy·.
ma astronomiczne wprost cyfr~r .
W zakończeniu zebran~a robotnicy PZPB nr 4 uchwalili rewlucję, w 1..-tórej wezwali do współz.t
wodnietwa w punktualnośe.i

ze

na dobro gospodarki

uarodowej, jak i również osobiste.
Przez brak dyscypliny pracy· wielu
robotn:ków trnci lekkomyślu~e doda.tek clo zarobków za regularne
przychodzenie do prac:i.· .•
Zebrani uchwal!li rezobcjr, w
której poatanawiaji:i, przestrzegać
puukluah1ości oraz wezwać załogę
PZPW Nr 5 do potljęciu tej !;;:.mej
pożytecznej akcji.

clzynaroclowych Tar,gów Buda.pesz· j
tc11.skch.
W uroczystość~ wzięli udział:
CzłonkO\vic

rządu

i

członkowie

Korpusu Dyplomatycznego.
Prezydeńt w
]{ÓW

II

człon·

tow·.:irzystwlc

rzą<lu t Korpusu Dyplomatycz·

nego zwiedził T:irg.i.
Należy dodać, iż

prócz pawilonów
na 'fargacll wyirtaw!l
własne pawilony Związek R'ldzleckJ,
Jugo.aławia. Rumunia ! Cz·.·ci1osłown.· 1

11

węgicrsltich

W dn.iu 10 ezcrwea b.
ś.

Inż.

Jan

i-.

t>rzeiJWl\Z:V lat G·5,
·;· P.

zmaTł

Słułkowski

B. DYREK'ron P.REDSIĘBIORSTWA :\IIEJ 'KIEGO
„K.:lNALlZACJA i WOOOCJL~GI m. LO DZ J''
Pogrzeb 0tlh:'f:lzie Sil~ w d11i11 12 czt.rWC'.a o gollz. 5 po
poludniu t katil;cy na. Sial'~·m Cmt'ntru:zu l\atoi~ekjm pn,\
ul. Ogi·o.dowej.
O czym 1111\\·ind:1miaj(!.
D\'KEKCJA, R~A ZAiiLA.DO\.VA

-----ID!·----------------·
Swiatowfkongres intelektualistóvsiti
OGOL i•1~ACOW~ Ilit'IW Krui . l Wod. m. Lodr.;

Cjil .

I>l'<l-

cowników PZPB Nr 5.
(O)' Załoga PZPW Nr 4 rtie
·chcąc pozos~awa.ć w ty~e w akcji
przestrzegama dyscy~hny pi·a.~y,
~ołała ;v .~iu wczoraJSZ~-ni z~b~a
me, na _Ktoi;ym pas.ta!10 ~1 ~ 110 ~Je, 11?~łoś_me nie spo~mac się 1 w.~zesrueJ me opuszczac warszt~tu pracy. D::> zebranych przemawiał. P...rz.ew~mczą~y R:idy ZakładoweJ.' ·~W.
M~Je~sk\ ktory ~a ~ods~awie·_':~nych. ~ ~ydz. P~isonalne„o pt,.etlst~wił, .z~
matu b. ::. 'Y fćibry~c
ńlla.ło. llE?J~C! 1y,o 8 ~~~mi~.l,, 0 ,A
osoby utrn.ci~r ~iągłoi;c p~ac~ · .
W dy.skuSJl, J 3 ~a v~ywiązah się
1~ ten t~mnt, wbicra~i .głos :obotnicy, ktorzy_ zachęca!~ Kole~o~ do
przestrzega~a punktuduosci tak

względu

.

Mimo

R

zakończenia

woj.ny -

Wołanie

o pokój - Mobilizacja wszystkich

OK za rokiem mija od dnia nad 'ramizy nie macą snu jęk: miaż i potępienia zdolnych do uczuć zbierze w dniach od 25 do 28 sierp
zwycięskiego z a kończ cnia clżonych bomba.mi. stal'cfrw, kobiet ludzkich jednostek i grup spolccz_ nia we Wrocławiu podczas odbywojny z drapieżnym uapa_stn.i1:<ie~ i dzieci żydow~ch w Pal~styn.ie. :1:rch \~ s~ali świat?wcj. P~gs~·cla wającej ~ię w stolicy śląsk;cj Wyfaszystowskim, a. dotąd me widzi- Dla własnych mecnych celow mo..: < potęp1emc to ma10, to me J~St 3tawy Ziem Odzyskanyc.ll.
y upragnionej przez ludy świata. b:Jizują wschód muzułmański. zba_ wystarczające. Należy szukać dro-1 Zdajemy sobie spra,vę, że ostatstabilizacji stosunkÓ\V, opartych o łamucony obietnicami· i uiosący za ~. prowadzącej do zape\vnienia nie decydujące słowo należy do
trwała przyjaźń narodów.
glad(1 sobie i S\Vym naturalnym są ciorpiąccmu światu Pokoju, na klas pracujących wsz~·stkich naroIstnieje wprawdz;e ONZ z o- siadom.
drogę tę wejM trzeba, z niej u.stą- dó....-. Jednak dla otrzeźwienia w
gron:nym swym aparatem. OdbyEJ?l'WCZE~NIE . na Konferen pi? n~e \_volno, dopóki lhc urz(J.('ZY- ki;ajach dol~rowej n~ewoli, czynn~wa liczne konferencje RADA BEZ
CJi Lond~nskleJ kosztem bez wistni się hasło współpracy przy- kow, prąc.ren do woJnY - potrzeb
PIECZEN"S1:"'VA, _a szczęk :rarabi-:- p:cczei1stwa ~'ranc~i.. postm~ow~o- jazne? mi~dzy na~·odami, lttóre n~· jest zbio~·ow:y wy~łek wszy~t
nów i macl1:n WOJ~nnych me _ustał no odbudowę imI?er1aliWltt 111ennec przecież pouczas WOJl~Y tak tlosko-: l~cgo, co ozyw1011e. JCSt pragmcani na chwilę. Clnny i GrecJa - kiego. Dobrze poinformowany o za na!e z sobą, wspołpracowuły i mem trwałego polwju pows<..~ehne
to tereny wojny domowej podsy- miarach anglo -ame1•ykańskich pa- wspóln;c walczyły dla zdławienia go. nicz.b~dnie potrzebnego dla
canej przez ;mperializmy ś~viatowe. pież 1Jłogosławi ociekające dotąd ~az na zawsze wszelkich poh\·orno .swobodnego rozi.rnju
postępu
Na dalekich azjatyckich ziemiach krwią niewinnie pomordowanych sci faszyzmu.
świata.
sieje spustoszenie ,J.vśród ludności, ofial' hitlerowskiego bestialstwa • Nieclaw1:io odbył się w Rzymie
Nie wiemy, jal~:e uchwały zaIJa:d
walczącej o swe narodowe i spo- „biedne N~~mcy", a 12 milionom Wszechświatowy Kongres Koblet ną na sierpniO\vym
~ongreSlc
łeczne wyzwolenie kolonialny im- prusactwa, tuczącego się przez Demokratycznych w
OBRONIE F3wiatowym we Wrocławiu, naioYD ~ '
I s1ą
perializm europejski. Gehenna Pa- mnogie lata pracą polskich :::-olni- P~KOJ"f!. \~ielomili?nowa Fcdcra I miast pewnym jest to, że P.O przeBy mieszkanko dla kochanki,
lestyny i żydów, oca~ałych z ,odm.ę ków. i fFÓl'llikó.w, o.biecuje .powrót r~ a K~bi~t me ogramczy ~wej waL \pi·o~;adzouych debatach w zad~ym
· ·ak·1 · an· Wanke
tów potwomych przcsladowan i hit Ina ziemie odw.,:eczme polskie, ukła In. o I OK6
. J do uchwalenia w Rzy !kraju. reprezenlo\vanym na honDla n1e1
·
.. \\' OTIRO'TTE
. me
. pow.nm
. . się
. zon 1e;,:c
'' w1ę
.
, d .kl de1 .P l
t ' :
lerowskiego ludobójslwa, a przez dami Pocz:.lamsklmi
przvznnnc p ol m1 e r·ezo1UC.Jl·
, .u· POKO - gresie,
M oc o • a me ztemon
.
, sce, ti wy-tv al czone
·
. ły 1:i..ongre1•• h JU
•
· nau k.i 1· sz t u i··
1
.
. owac
•
wczoraJszych
.anty _ hit 1erowcow
iw. ·wszy;;L~!c
· lecz
. . poc
• zn ie uc h'"a
ceJ· 1u d zie
,1 na us.uTrzeba oylo lcombmowac...
bombardowanych w
otwartych pobojowiskach świata ostatniej ~m wc1e!ac w życie.
Igach padżGgaczy wojennych, ala że
m·ia.stach i osiedlt1ch ludności cy- wojny krwią polsk;·ch :żołnierzy.
wzmochią oni siły, i;10bll:z<?wane w
Co więc zrobić z takim ia11tem, , wilnej - wywołuje uczucie zgroWobec tych niesłychanych, a do
Itl!GI głos na świutowej &re. OBRONIE POKOJU.
Gdv ksiądz chc(I być speku ! zy i palącego wstydv za sp-0n;ewie tątl ptz.vpisywanych tylko fasz:vzme m~ zabr&ć Kongres TnBędzie to wielka zasiugu i rzctel
[lantem
rane słowo l udzkość. Bllnkierom z mowi. zbrodni przeciw ludzkości. ~ fi ~l~lunlistów w.sz,vsll~:(·h l~ r. ; j(1\•: :iy dorobek Kongresu.
W. BOR.1 \Vall Street, wielkim handlarzom z musi się pod.~ieść głos ostrzeżen;a 1 unty - faszystowskich, który się
Stani:.;łmrn. Wo'łzc:ąi1:sk1
·
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K!JRIER POPUI:ARNYi

JEDZIEMY NAD
MORZE
letniskowe nad Baltykie1n przygotowane do
przyjęcia gości

Miejscowości

Mieszkańcy Wybrzeża odetchnę pularność wśród letników.
zaszłej w ostatnich dni.ach
PODRóż PRZEZ lUOI~ZE
pogody. Piękne, ciepłe,
.zm~any

!: wobec

dwóch dni na peinomor- i kuchnią nawet z linowcami trans
Kilka mn~ejszych
skich statkach, które kursować atlantyckimi.
szybkich· motorowców „Gryfu·' ubędą począwszy od głównego sezoW roku bie~cym .:ia.stąpi .~nacz
mCYLliwi szybsze przeby::ie drogi
.
.
•
nc r-0~szerzeme akcJ1 ko!onn m1d- nu od Gdan.ska l Gdym poprzez morskiej wzdłuż 500 km organizowanych przez mniejsze porty do Szczecina. Naj_ Wybrzeża z wygodą modnych wamorskich,
w~-ększy statek żeglugi przybrzeż- gonów restauracyjnych ~ pul:m::tRTPD.
Wielką atrakcją będ1.ie poc;;;ą\\·- nej „Gryf·' s.'s Beniowski konkuro nów.
K.J.W.
,szy od bieżącego roku mdność wać moic wygodą swoich urządzeń I
!spędzenia

Okradł żłob ki

Rubryczka „Kwaśne jabłka"
przybiera czasem wygląd kroniki
milicyj:::e1: p.otujemy; w niej wy•
padki z terenu naszej obyivatelŚ•
młodzieży.
lciej p!'zestępczości; r.rsfavzujemy
W ślad za młodzieżą - szkolną,
.r:ieraz tw poszczególne osoby, (o---ttót'E:. dzisiaj zy:i.eclza mniejs~e lub I
bez 17ymieniania naczywi,ścfo
dlu±Eze odc!r.dri pasa nadbr.zeżncgo Il
/
'!.I
'""
CUI
..,
-.,
w towurzystwie n~uczyc:eu, p0dą- ~ ~
zwisk), ldó:ym by;oby bardziej
żą grupy harcerskie, które rozbijq
do twarzy hroczyć po uczciwej
drodze - i czy.r.:imy to tJ•lko z
malowni
w pobliskiej
1m
.
czy
Ifaszubsk~ej,
c~ej Szwajcarii
na pojezierzu mazursk~m i zachodr.zysłej mi/ości człowieka, który
0
zawsze może zatwócić z falszy• ·
śc:eżki.
wf'j
m!odzieiy, mieni.a i swcóo:ly wyz-n:i.fJ :·eH~ij·
wrs:lków,
Na':l•zwyczainv Zjazd 0.\1 TUR '' l\\'szeiki·ch
rejony, wędrując z laską l plccu.TUR
01'1
Z!:iz<l
Otwo:ku, .po ojJ~erncj dyskusj; ilad zm'c!·z.ając'ych <lo \\T·Cho\\'an~t ca.łe. ny.eh Nadzwyczaj.ny
lriem.
Nie wiemy, czy sposób przez r1as
u· (}CZEI"'uWA„''4AU l'iA LET~'I- wr-;;to~JJYffii r<:ferafami po:iią! n;r- go 1:1tc':lego pckolen:a w ch10ht1 per w:/wTaża Pr.~ekonan'.e, że pc.budki, obrany
jest właściwym, czy nie:
które :kierowaly k-Jerc:n YI wyd.:rn·u
stępu i <lemokraciL
SkDuiąq uchwałę:
KóW
Zrea11zowa11!e j.e-.!ności m!odego listu b'sku,pÓ\/ n'e b~·ty r..atury re- czy 11ie jest zwycze.j:-.ym rzr.:ca.
1';ie tylko n:tlodz:eż interesuje 1 'suz\v~·czai11Y Ziaz:l Orga11:zacji
się :uasz.1 szeroką hr&.mfl na św~at. 1'\\!odz'.eży Tur~. ooraduiący w d·niu pokolenia ·na tym ctap!o jest dal- Jigij.:~ei. lee;; czyst-0 poi'.tyczn.ej. Od·
Fundusz Wczasów i z,·,-iaz.~i Za- 10 czerwca 1943 r. '\'! Otvror.ku aprc- szym. 'kcasekwentnym krokiem ku czytanie te;;o .Ji.stu w okresfe je<1:10- .iem grochu o {;cianę. Woleliby:ś·
wodowe kiel'llją na Wybi~.le pra- huje v1 cafci rozcią.g!c-ści ciotych- .Polsc·e Socia1i~tycznci. W:.Clząc cal- czen;a się organizacj; mfodz.icfowyc11 my pisać o pogGdzie, o pomy!cownLltów z głębi Pol.ski. Siwowło- ~.zaal'~.·zo.",',·c:;,J.~.i,!.!al~~1moś,•. će~litCyccnz·t1 ~,„,i e~g·o·-. k:nv;ta -;;,god:ncść dróg ; celów 0,\1 jest próbą ~t·tntcl•nia.nia proce-su jed- kach PIHM-ego, o cenacl1 trusTUR i postępowych 0:-gan.izacjl noczenia i jako takie ie>t sp.rzeczne
. .,.
.„
""
, "
- "
• ·
b' · · ". ·
I 1. L
1 . ,„ programe1:i p o,s,;:1
"" dzwy~ z 1'deo.og1a
. . p al.sik'·.t~J. z·iaz d na
"' dz1ezy
z.;.~zd 11.<'hv,·a·l-a pof~···.,. .• „,11'c ()rgan.·· !n10
SI l zgar ;em cię ....... ą p::-acą gornicy
11- kawel•, -o miłości, o jaśmim2:::h, 1v
i hutnicy korzystać bęclą z domów z<lcii !1llodzie'ży TUR wespół ze czajny OM TUR wita mający s:r: od- d-O\\'ei.
Równiei list Papież:l do b!skou- których niekiedy rozgrywa si('
'\'.'yp:>czynkowych, w swoich zwią- zy,·J:Jz:..;;em Walki Mlo<l:;c~. z~ z,,:i;iz być kongres J.o<lacfoi J\Hodzieży, P{l)~
pów nfomiec1cich który bierze w o- wspomniane uczuc_fo, niestety ile·
zkach zawodow:;ch w SGpocie, Le- !dem M!odze-L.y >:ieisk:cj RP „\\';. sldei.
br-0~ 1 <; krwawych op:awców ludów· k10ć macz<:!my pióro, aby dotk:-:ąc
bie, Ustce i k!lkunastu ~unych ci" ; Związkiem 1\Uod:deż;.r D2.mc- Re7.olu~l01 2
"·~UZ\\"'YC':ain,; Zi:iz.:1 0„\1 TUR l'.ura.Pi·, u!:azuJc w::1ś::::we obtcz~
ruicj5"0',VOŚ'*'cll \t•ztlłuż Bsłtvku ' 1{!'Jf:t-:z.!Jnj \" i"·' "l C·i"2lli7..JC' " e.!.Jr0nic iakiegoś barm1e&o wypadku z ży
1i'yb!;.:lłc m·z~~ni;,~i czy p:·~~n~~-P.~·:-·!aze:-: ~Mić.iz;"iż~~·· Pt1lst:·~i· .„., wyr;:.ża przez 'tlelegatuw zgrcm:.iJzo• \\".aykanu wys!ę:mhccgo
czonc pr:ictnvruce prz~ravsłu wio- 1, Z!o?..!tl 1:l>Ow:n;: a Komitet C.on- .nych na Zidd~c reprczcntuj:::::y.::.;1 oho:!:i im;;erializ.i;;:t k'.!JJi!:!l;:;ty czue· i:i:i ludzi zacnych, zaraz zjarr;.,.,.
ldcunkzct"o 0:1:ii;::ć s~ę błtlą na zło 1 trao!'i:~· m~ T~13 <lo, ztp~e:i;a ua Ko!i- m1ctl~:e.ż całej P;;.Jslci dębokic obu- go,
się na t'lidon,·r.i zbrodniarz~
J.ll:c1;k~:e.i Pols.!d T.tdor;ej !Jai;1ięta
z\\·:::izku ::e &formu!ow~n'1lJ.·m p~a2ku i korzystać z orzei..wia gre>:c Je'":iósc: l\~ 1 <X1?- czy "', dn:u rze.uio
jąccj lrn.uicli w sinych fab.eh Rił- l'!. l~11~a b'.. Y:_e \\ r:x: 1:i._w ;u de 1 •~ara: mi i s!a1:.'.n-Jis1,::.-m zawartym w !:ś-1slu·;wwisko Wa.tyk;: .;w •:: okr.cs:c Q- t~,~o nic 1<posób pominąć.
ci , stm10'\•:.ąceJ re:th1..;.;~·.; poy,·y.zsz~J cle ipastersk:m :ir.::yb'.okuvów ; h:~- kup<.icji 1i:t1erov;sk:cj_ k"d„ l.Jr~·!do
L„ki;. ·f\'ic dawz•o na tym ::;.-::1~1.rm mi<!1
glo.rn P<J.pici.a w obrw· I.' cie1;;~:1 t ~rkupó\V no!sk:c1J.
•
. ,,,„ l7eLsk'·u „„~i·c"' 11_;Jł\";;1lr.
.> , -.... tJó',.,„
1
'· :'-"' " Zj,nJ ucsfa.r.a\':Ia ~1;·;:ek::z:;6 prz:Y-. Stojąc l:? sta110\;-:Ęk1< wolr.-ó!ki :su- lnvdt JHaw luó,l(;;:~~.
"°':"'""' . ...
.- "".
pisa/i:śmy o pew11rm d;•rcl.;
~•u
w.li.i _i pe11SJ01;1ato~, cz~ka Jesz~ze r,;:te:mi Z\v:~zko·\-:.·i l\Ho~J.'d;v PolU:eruchol
n.ichomc~o
całość
skiei
b!eroku
\\·
na cubudowę l gcsc1.
iot;'c, który popclnił nadużycia 1
ŻliCj"Dl :uujr;iększą rolę na pólwy- me~o maiatku O~i TUR
;i obawy przed nastę.pf;tn·air.i t ·;. spi.c niewątpliwie odegra ' Jurata, Na z:tkoń<:zeltlc Ziaz<l przyjąf dwI:!
skoczrl ru:i podv;·órko sądc1,·:
,,_. której i;cznc wille cksploaton-ać rl!zc!u;;;ję: w ldórY·iii'r..7vtam,· m!edzy
otrzymanych 1 miliarda złotych, jaką planował J);;iś mu;;imy powrócić do spra1~ ,
· Według zgłoszeń,
•
:1mym;:
będz::e Orbi.s.
przez generalnych pelnomocniliów zebrać Ęonritet Budowy Wspólne.
\Yielka Wieś i mnie isze miejsca Rezolucja 1
sekretarza powiatoivego RTPD t
\JOści poło:ż-0u~ nad p:;)!nym mo- i\ilc.:Jz'.~i. r~ll:>t.ni_cz_a: .<lz'.e:.: pro!~- KC-PPR i CKW-PPS do spraw go Domu. O:s.iągui41c;12 to frn:fadezy
r:zcm uzyskawszy dogodna komu- ta:r;a.!:u m;cjskie;zo .' ·w:e!sk~~go kn:.ą zbiÓrki nn Fundusz' BudoW"J.Wspól o surok.im p3Jłarciu ze strony człon L~haniu, Tadeusza FilipcckieW:·.
r
nilmcfo autobusowa witiny uzr- pr~~la71 a uc!owomwy . ' u_za~tlrnl~ neg-0 • Domu, zebrano do . dnia 10 ków obu 112rtii rolm~il'zych i c.n.otrzym;>ws·:.
ten
Sekretarz
dl .d. ·A-1
.
b t.
ł. kr
il 1 "'}"' d zł
b
S\VOJe PfaY.'0 do buucw.au;a noweJ
d -.
"'1. ,~ ue ·,,,
a i t'1 Jt:.Uo- eJ -,ł\SS ro o- lliczel
fili iar
"'_.ac .swoJ..;; prze '·'·0J~1me zn?-cz.c- n:epo'Cl,l:!zlei iPoJsk:, lurlu pr.acujące,gr. czeri:.-ca . r. poua
lllc. Malov:mcz.o · po~oz?na, m;ędzy ·Praca przy w;mz!a lach fab rycz· tych :na budowc Ws1>ólnego Domu. ucśc.i. orga:n.kznej PPS i PPR oraz .:;co.ooo złotych na żyw::ość d;
peln~ i~1orze1~ a Jez1orem. Łeba, nrch„iia ró.E, walka z wr-0.giem de- D-0 tego czasu 1.064.314 osób zło- stanowi ·wyraz dobrego współ<lzia ilóbków, ha kolonie, sieroty i :r:·
pomuno ze posiada doskcna!ą lro- mokra:::H prowa.dz.:1~· 111 ;is_y• mlodzic- żyło deldaracje na ogólną S1.u11ę łania orga.niiz!lcji terenowych PPR t?e potrzeby, lm.·otę tę prz:rwfa;:
tn~it.aeję kolejową ze . stolicą ! :towc <Jo co.raz śo'~leiszego 7;i)Spo. 1.087.174:.150 zł 11 z czeg.o - 680 i. PPS, czego \vynikiem była szyb\\"1c1kie moż!iwości ulokowania let- ien'.a \\Ts]ku ; C•J.i:faarr:.i wspó!t::i'CJ1 tvs. członków PPR zadeklarowało fai mobil!zacja akt;rwu obu part:i ..:zyl sobie, za co obecnie o!.21 •
/
69,i.321.900 zł .. 302 tys. członków elfa prac, zwią.z:myeh z organizacją mal I:2 lat i;,·ięz'.ezua.
ników, nie była \v ubiegłym sezo- ce.iów.
terenie.
w
zh'..Urki
zł.
326.379.760
~deklarowało
PPS
Y:spó;·;:)
~
'.
powstaiąL.a
Km1sclifocia
nie unleżycic wykorzyst:utu. Przy_
•
Z fragmentarycznych sprat,1,·0Posępne to przyiv!aszc:::enfe, :1 .~
puszcz:i~ należy, że w roku b;efat- n.ei. :valce "!. pracy stw.:>~z~!a cor:;2 oraz 82.314 bezpartyjnych złożyło
cym frck\·;ęncja Łeby s!ę znac:::Ji;e s1lm·eie~ed ~o~staw): dla • 1e,an<Jczon;a deklaracje ua sumę 66.473.490 zł. zdań prasy partyjnej na temat m.'.l co. Wojzm 11a odcfoku den:0_ przebiegu zbiórki w te1·an;·e, jak i z
„ 'b . k
W t
mas !1110 z1czc\1.·yc;11 w. '\'.<i.:!Ce o PO·
zw~ę!a;zv.
•
C;11 spo"'~ prze. raczona z 0
.. „ • • , • •• ste.p, pra\Ya ·zfow.eb. 1 Jego w;;J.iw·
.
,„ ·,"'
ro.lizacji jest dla Nienic:ór:r 1:.:,
\\ ~dlu„ dot.{Chc„aso,vyc11 info1· scl Nadszedf vr.'ći!·i .d:i'.e.(1 zcs.pole·1ia stala pierwotme zamrer::ona suma l'ii.portow, otrzymywanych przez
PPR
generalnych
pełnomocników
'
·
·
·
~
._,
'·
·
czas wygrana. Pocieszm.•
·
DBr
pewien
i
Ustki
z
macJ1, otrzymanych
,;,ir;, że na tym sarnyn1 odcinku
iest i dla nich przegrana.
słoneczne dni ściągnęły liczne wycieczki szkolne. Nie ma dnia, aby
przez ulice Gdyni, Sopotu czy
Gdańska nie przec~~gnęły grupy
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Miliard złotych na lspołny-Dom1mponuJący

rezultat zbiórki

~~~:!i~I:Y~~a~~:E~~~~~{!~: Odznaczenia dla traktorzystów ~rf; :~:1:\1~~::;;~~:E

zainte~·e~O\lr~c ~niejs~yID:i iniej_

scowosciam.1. i o.s1edlam1· 1Lc tylko

plan
Rolna przekrocz uta
Obsfu11a
Tec'•n
r
ó
.
h •

·(O) W dniu wczorajszym, w Za- pracy robotnika, z rąk którego wy
nad pełnym morzem, al.; i także
położonych nad zalewem szczeci.ii- rządzie Centralnym Te::hn. Obsłu- chodzą dziesiątki nowych trakt<?gi ROlnictwa. odbyła się uroczy_ rów'.„ W imieniu partii rob?tlllskjm.
' świnoujścfo było prz6d wojną stość z okazji wręczenie Krzyża czych głos zabrał tow. Kak~et~k
ulubioną, platą bertńczykói,·. Wo- Zasługi pracownikoin tego przed- podnosząc zaslugi pracov,~~ow

hec ~ad?.l.'Vyczaj korzy?tne,go połą- siębiorstwa. Uroczystoeć zagait
czcma expressem . nuędzynarodo- nacz. dyTektor Zarz. Centr. 'fOR,
wym i statkami żeglugi przybrzcż_ 1ob. Szteger Józef. Nrustęp11ie przenej 'lR- Szcz~cine.m roko;·;ne r.Jożn°;1 mawiał wiceprezydent miasta tow.
1tlcz.niszczo11cma miastu w:·011q. po 1Bugajsk:: podkreślając znaczenie
'
.

·ro~-t:.. d~a .ffospod;:r~i po~kicJ. ~ Z

ram1ema Z\VUtzlm :!rawodm,vogo Me
priemawiał krótko to»v.

talowców
Górski.

s1wły fabryczne i komórki lliejskie
obu part.ii robotniczych, gdzie Uez
ba deklarujących daninę osiąga.
pehty stan ewidenc;y.jny członl.:ów
obu partii.
Wyrazem powszechnego dążenia
do dnls~go podw~;ższen;a zooranej
clotycl1cza.s kwoty jest zainicjonana przez organizacje wojewódzkie
i powiatowe obu partii, działającc

Wsl)Ół. w ramach Komitetów
Brąz01v~'mi , Kr:yżam~ Za~łu~ dZ.:ałania, akcja współzawodniczeodznaczem ~ostali pracownicy :. nia pomiędzy poszczególnymi 110.

'Tadeusz Filipecld zainh~r'.1
wawszy tę sum~ wyjechał na WJ •
:Fczasy do Jeleniej G6ry, tu dr11as do Łodzi, potem nad morzt ,
; w gronie pię!mie ubra..-iycli dzie!Vcząt, oraz złotej młodzieży p.ie
11hidze te roztrwoni!,
Tego rodzaju przestępcy,1 roz
lrradający ~rosz przeznaczony al<.

rouotnicy, zatrudnieni w TOR-ze wfata.mi, która opiera s:~ na znsa._ wd.::w, sierot, inwalidów, nie b:;:l1
ilzie .iak najpowszecl1niejszcgo zmo nig:fy rzadkością. Powojenny o·
różnych okręgach b·uju.
Z ZD.rząi:!n Centralnego TOR \'\.' biłiwn'ania zhlórl'i tleklaru.cyj i u. kres, przypadkowy .riieraz clobór
Lodzi · Wyróżnien~ z.ostali clwnj re zyskania jł",szcze lepszych wvniMw
iuc.zi sprzyja tego rodzaju c;;y
"
foreuci: K:.itP.S::ewicz Lcona~1 i finansowych. ·
:::
Sieradzan ~clward, którzy położy_
n.om, życie jednak, w miarę '.Jr·
li ,v.sługl przy opracowaniu planów VI gmachu Komitetu i.ódzkfogo P. '(;anizowania go oczyszcza sir: z
re.manentu, zsplanowania częśc: za P. R. odbyło siQ •zebranie pełnomoe
miennych, m·nz dopilnowali zrcali- ni!{ó:v dzielnicowych do zbiórki na iyc7! brudó1V. Tego możemy by-.
ZO\'hmia za.mówle1i. Snośrótl pra- W1'polny Dom partii robotniczych. pewni. Nofttjemy teii 1vyp::.del\.,
v: t?lm z~brmiia pełnomoc.ni.cy P~: r:;u 8eneralizując go. Wiemy :1 ~
cow11ików fizycznych „ zostali WYróżn::cni m. in.: Eulrn.ls'·i Edward dmrnh koleJno. lok<ilne wyniki ak~J~
nfo
n,a rzecz \Vspolnego Domu. Wyniki ,e,„,,no, że nigdzie w Pols.:.c
,,
p _ Ii'" •• 1, D 1_ n~,
'W 'l'ZPD ':sr 2 w tlrnrni na '(l krcs1:J.ch n"~.'.l H?,;; prcc. 1 EmU!a Woż:~:::!:o\~~!:a
"'~~„a, ,~\·a ._'\11 :ce:h.~ . -~ te sq w dużej mierze zadowalające.
z.
c.tl.zr.s.c::.:-·ly s!~ itarb Drelich (174 proc.), u4. 1 proc.
tvzb~
upiór,
laki
dtugi
już
j~
ż;r
w PZPB Nr~ w t:,allil n:i „cz\•:.J1·lcnc!t" P1zvw~r.-l~-· C'.~ia-_c~K ••flecz5„la„, Sprawy organizacyjne, związane
i,·enJ Drzey:! cct~a (17l P"""·) l Józefa
1·ru „cz~,vó'r . . !l rnvzz::i m!cjscc osla_gnęla Heli:na B:łżka z Łod;:;i, hnkc:u:sk1 Z.rgumn!: z Ra- akcją zbiórki.
l\tarrz ·):·~o·,·::.;k:i (;G7 proc.).
omówił to·,v. Gru- gac:.jący się lwsztem 1;i:...;1c;w;ąt.
l.:c.cl1° '':jT(~nli:i.r !i:.Q li~le11a Plticl.ta c:co,3 proc.}, n Broni~Jawn Sw~'.czal: cI&J ,•. , .• ;~Iazow;.cckit> ~
Kielar Józ-ef z dziliski. Podkreślił on koniccmośc
"'
J
rG,;,7 proc.l, zona \'!i!cfuka (t~;.7 proc.) p:oc.). Przi:dk:l Wlnu~·siaw« Enl",'.·ła Ciii~
przez pełnomocnl- si:m. t, żlóbk6w. Tych ostai.r..'c11
•
\·;rzec.) uz;;·sk:!lil is.;,':' µroc. l w~a::;;-:!~\·;a Kl'08:!Hl, L::isa~ l3. Jr.n z Lublina, zorganizowania
l itrA1;na Sobjernj (!~3 proc.).
V/ P:t:t>E Ni' ;; , .•~ C~a.1111 \.\"O t.;;Jółz:i„ Joc:.:n mi,~ proc.
l\fa.:ik!:r,-;sl:i Pawel z Działc1o\·;a, ków aparatu pomocniczego składa.i11- ~tr~'Pgą matki, a nie cla sur0t~·
n1.ljstra
w l'ZP& Nr 9 picrv;;ze rn!cj:;ce zzjęfa
'':(l:.!n c~w !n ~c3potov;ym .:cspól
pr()(:.) wyprz~c!Z:I .Prząc!!ra (4 s::ony) \Vl~ciyrh\\'.'.l n~czyli- Xcu:::.!r!n J.-r;:y ;r. <16!'!!~;;-o śl!!Sk:l, i cego się z kilim os.6b. ~ez t~kiego a-· szegv sędziego i detektyn·a od l:J
5ol•~L:;·:'i>'.dcgo 11,;,;;
para~u peł_nomocmk m.e mogłby po;-~; pul 1';,s!l:a 140,J proc.}. Zespól nanaszskn <1;;0 p~oc.). Joanna Witczak (:l stro- Szczyg:eJ Jan z Rct.szowa.
ct:.·'·a t12C,l pto~.) - zetf.pól' C~łnp!{1skfe„
nalozonym na mego obow1ąz biet.y oddającej własne dz:zck-:>
~~;~~
W,Y
ich
wszystkim
przetlc
Dzi~ki
•
M:.:Eug~nla
PJ.cac~a
s~451~
u~~~:f3
n:'~v
(!03
.r::.:. (l!i,G proc.), a zc~pót Hamrota
p:·oc). uległ 1"SP;)lowi SzeJcJta (113,1. kowska uz~·i.-:t::ła na s krosnach i:;z,7 s1łkc:m. m.i;.11.1y .u
o znaczeniu poli'tyczny•.n akcJ·1• n10• pcd cudzą opiekr;.
. awc trak.-tor~r, _ktoP<"Ot',). Tl:ac;r..:ta LeoKaciia -..:>gacz (~ l:ro- l)l'C>C., a prządka L<l<lkad!a Struml!a (7.JQ
rych Jaiwsc _n,e t:..Stf PUJ~ traJ>:lO- · wił przewodniczący. KW PPS tov:.
r ~ .i:.) \1;'.! ·s:.:ała 179 pro~.. il nro11:sla\•Ja v:r:::ec.) us.~ prw.
Notujemy ten wypadek, aby
DekE: ll7 o;:oc.
w PZPB Nr IG w przęc!zalnl (4 s:;·ony> rom U>.grmucznyro . i tlz:icki nim Duniak. zwrócił on uwagę na fakt
'\' 1'.i::>ll !'· r a w· PLZĘ<1Zni!l: (-1 st:'ony) otlzt1 aczyly sJe Stanisia\'.ia Radzyi'Lska "•''""n1'e tezoi·oczny p1ia.n '""'.:"wo·„. z·.~. z·,'.dekl·"·o··'ane rc•1ty
· ·
· · P ar:1:ę~
·
„. 1 W n1epam1r..c1.
' zg111ą
n1·e są po-' me
ou „
"" -•
......, "
„
<153,a proc.). Leokadia Krupska (lZS.3 ' 1 " ' " .
ł ~ .~ .\;? r 3·: !\~ar ł a Duda lC: proc., u };~a
u~:~ '('rdCl;,"l: 1J3 proc. Stanisl~W3 Do;azo.':!tal wykonany z nadwyżką. ti;,ącan.e auton:atycznie w poszc~cgól uitujc nas od nadużyć. Nfacha.j
proc.) J Krysty11a Bryslk ma.2 proc.).
nnv·.:~~.._ ~.ł .r.;t ro1.y) osiągnęła 111 1.n·oc., a.
. .
J?StytucJac~ przy, wy11lac1c uI ;·,r,· „„>. , :'-1.:-,:1.l.t.11..-Jrn. H7 prc,c. W tl!;al- ni'~,:~~!l~l~~i!:n~f:i~,1f!~~{\:;: t~~: '.feehn;.l"Zlt::. Obsługa Rohtidwa wy ny<;h.
pcsaz~n, lecz pob1e~ane pr;-e;: apara1 postac tego rabusia niemowląt
n 1 „ ..1: -.i;',\'~ rkl.d1 ' \\'Yt67.niły s!c: :u:nrj& wak m,t pr()C„ e Janina sti·amska 154.4 konała sn-ó.i plan w 111,;; pi·oc. !
;~'·:-- . :.• •.• ~ t~ o:,, l~\iJ.G proc.) i l~Iai";a Dzicdz!c
Ob-O:!n;e 'l'OR zaimuje ";ę reraon partjlJny..Je.st ~o niewąt1~lnvrn. PC\'·'.- przyśni się każdemu, kto wycia•
;>roc. Ig·nacy Cieś!tiew:cz ca k1·osien) u,
tJ'.) .o rr ~ „ „ •.
-.
. .
•
nym utrudmemem orga111zacy3no.r1,~ :
,~
:,
•, •
_
zys:t~I 17;;,s p~·oc .. a He~ena. l~o':·~tczvk • ·
1
~,,„z;~r. ~:r n \~1 t~n!~1t na „szóst~<::ich'
1Ga,.! proc. Na s krcsn~c~ uz~k~t:;r ~a- Len: ma~z:vn z.11w11.; c1l. ~·JJ· w 1.~1~u 110.nsowym akcji, lecz. wy:~ai;:rodzara po wspolr.c n11e111e lapf}.
1 ~,·~~-..• f: \ l):l r._j.1 DYbrtla 1G;?14 oroc., a J67 5
0
je moment wychowa„•;czy, 7.Wi~za1-ly
'"'!!f.i GłO_[;()\\~~~:.a 1'62.:! pt·c-e. ~.,w~;;;-,)d przą ~;~~a ~if ::i~;;;~ i a. P· ~· l „or.a hu- ~~zna t;~ło ?€z przesz.kod przy.stą~,.,.,..,.,..,·: ••
z · tym włatinic systemem zbiórki
<le'· li:;a wrzec.) Józefa r.I!ch;;la!t osiąg·
Ip1c do z.01orow.
66, * = s: 5
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ZLermonIowem -po . a ac K;wrE~~~=!.~:~E~~~!;~:
kulturalna

.
rzędnym znaczeniu dla zyc1a kul
kilkoma dniami zauważr-1:::ardę. w obrcn!o jego z&;:'.llat prze-,
I~AK 111,i mie]~ca 11a rolJJisy-v;a- potrzeb .i do ducha •mus h.!<IO\\YCl:,lfuralnego nasześo miasta będzie
1
tern w \'.-:tryni·~ księg::i:sk ei c:ez 1ó1hio11y bohater uaszci ·m!od-0nie s.ię tu o samym poec:c. Kl n- \\;:e_rzyf \\' te nnsy :: . ::c~ nic!_1 ocze- otnrarcie
dniu jutrzejszym„ ~j.
,,Wiedzy" ks!ążkę która nm! ~ zai.n· śc·: - Ks. Józci Pon'.atow.std l
tynuatcr Pusz!dn:i, naiw'.Qksz~ z ko- k:\\ilt Pl -7:) s.d~.go ~':,;z,\ olcm;t: ~yt
i
dziefo IJ czerwca Muns·
tercso\>.ala 7. d\\'6.:'.1 w.~giędów. By· Sk:id sic wiięlo. że akn:·at w w'.er lei poeta swego l~Ok<?lenia -- i\i'cli!-1 n'e t~ ie hbcru1e 11, 1!e rnwo'..:i·::icn'Stą w. 11 e
••
S
. M
m
ło -to J>OP.ularne. jednotomowe '/Y- szu „Bór ~!no" wszvstk~-~ moje o- Lcnnonto\v urodz1t s:c w l\loskw ''le z di•clla i przekc11n1i. Czut to C<·· ~kiego Muzeunl ztuki.
uze~
d?Jnie ra·:.lzieckle p:sm wybnmych 6 cbiste 8 ympat'e, · :w:.ire\\' k~ic'e w 1814 r<iku. Ohdarzon~r &:·~n:~1 ·JCn~ r::it i p.ostural s!o o przedwczcspc Fmieści sil] przy ul. Płk .. Dr. Wr~c
M;::.:i.a!a Le::mcnto:v::i. - hiążka o- rzeczy, zu::ilf17.1y s·ię ni~ po slrc11ie p~ety~~iin. zglnął, potiobm~ ~ !. '· 1 przecicc:e r '. ci jegó żywo fa. Ale to lw1vskiego Nr. 36. Brdzie to stała
prawna. dnżero 1or111atu, za cenę ,,Francuzów". „musjó,•;'. „ps.tryc·h w.c'1-K: ie;:o poprzcdmk. w voic_j~ r.„u, tym bar~zici. _P?Za. cznt<> / arty- mfojska galeria obrazów ź dziel
150 z.totyc.h ! Dm1rn strona tej n'e- u!at16w" l ,,og111.!st:rch d-ragonów", -I~ie ~!o~yws.zj'. nawe'tt lat :!f. Po.~ sn·cznym; wartosc:am: 11t\\:orów Lei:- sztuki mistrzów zagranicznych i
spodt.ankJ hrl mój o:;ch:-.ty 1;to~unek al-0w-em _ \Vje.Jkiej Ar.;i;'· .,Ccsa- aobn1e Jak ~:m~rć twor.::y „01 · e~1 ;1::t montoY: a.. z::ipcwn:ło poecie 1_1,,n_ ae:e
k'
e~t a.-ych róir.o
de t::g<> poe~,·. Za lat '"'c?.e.s~1·ci mto· "7~" le .„ w!~ś-1 ie 1,0 s·r·o·, 1'c h!"'O - ! ~;1t'er~ twórcy .. Demona'' ma 1_1a Pn z 11ói.n'ejsze pdkole:1i::, '''Jzięcc po1s '.C111 kre prezB, ·• kUJti;~. odza;:u
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d
etyl
~-0~.::; wb'.i~no n~.m do zlowy trio bezim;cane;:;o ro.sriski·?.ĘQ c; tylerz~ _ su11HC1J.1u c1.em.G~r~-e
o sio
,,c Jl \no~c
w tc.::Zlll:\ P~lll l (o'C ,1a~ -11... • "'
e 1· sz o 1y • .ra ·., ego r .., d„i
j~go w:e.-;~~·. że 1•!wo~1.rh 5;t.'. z s!y.
l·:'Mr prze~!wko 11 :nb'efico:n -. c~r M•ko!ai _I- zr. .~,erm?1tow
St. \\ oymi-Gw1aźdw1sk1 muzeum <?<1c;zuwali:~my w :-o -:
tegó ·1:c111ala a11tnlc;:ia. hs-tanaw;a- mojej mlcuo~..:l ·'~<:'.?:O J:do\v.:l 111- \\': ~CCJ oJ Puszkma ;;bl.zal .s:i: do
dość dotkl11v:e, zarowno m1Iośm·
łe.~1 1>~ę n:eraz . .:ze:nu :::.kn:::it w'crsz. bój \'" luf.~· · !! l pr1,yję·.:·c u: ep:·ocy sztuk plastycznyc11, jc:ik i stu
Le~mon'.cnva tak r.khoko utkwiły iai !.:Z?:1r.::1 ~<:~::'·:' I teg~ dzielne~o L~-0diujący hii:.tori<; sztuki. O zbiorac_Ii
w pam;~.::i. i,e moiN ie recytowrill \\'ud.:~-. kto1y zagr~e~·,~ł S\'.'•~ ,.\;w.ł
fR..rl"tfl)
t;,ch i 0 posobie rozn1ieszczema
i di!ś ieszcz::. po 45 l::itach, r>raw:e rę" slo-.ram1: .. c„:.-, az:ec!, n c ~ie.;U
..,
"._,~
·b
nie· w nast"[J·
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f JAnlf'uz·• o p o I

bez blęclów · z upodofo.n:cm. Ocz1·- kwa za nam:? UmrzrJ.un•ż pccl Jl.lcsn'ek'órr~h m'r.i
'ak b r,oc·
',,.; . ""-:.i I
1ii„ hYle·n k.
'" .,;. „
'
'
· ....
• · - ~.;
~ - '
!
. ..a 1Ja-~'.
„ , t.lil.Cia J• ·
Wychodzące w Pat·yżu czasc1Jb1110
iu4 zupetnie pcwn~·. t.> ·t~- 2 sk\\":.1.plL ::'7.e:uu, t~k: d;-lal?IY c:i. n!n.ic. pr~ste „Oblicze $wiata" („Visages du Monw:e skórZY'-k1h:m ;: o1<:izii
: nahyl\:m s_lc._w.a o~;JOW·:!JZ·I rosns!cci. ioln!er de") poś\vlęca swój 80 numer Pol1
1
Ó\'.' lc:i1, b\r •!,·r_:.1t1'C•.0".
"'
d
[ r,~.mrzec .
· d aJe
· k·ro't '
„ '·
' a<·.
' 1·,~i;.
·" !o
· .<Ic.~J
;;·.;.;n,... ~·: „
zesmv sec. Antonina V a•Jl ent111.
!n
talll i est w ;tStc.:::e.
C'!Ye~.al· ! I tc1 przvSue!!; dJ)~!;:iy;ali zarys historii Polski, w którym pcd.
I z saty:siak;;j;1 stwi ~rJziłem, ż
!Joiu p::,·J Bo rodino!"?
l~re.śla dz'.ejc boha~eri:kich zmagań
r- ,,-;e~szr •. Ol\r"t w::.lmo"'. „G.iinka
przez długie \-;;P.!;:i z rn:n-;ałą germai1.
Palestrny''. ,.Trzy p;;'.n 1 r". ..I\ol,·ZTś łatwo mi te spr:1wr \'.'rtłu-!slt,, ai i;;o ostatnie walki narodu z
sanka kozacz1", .. Snór", .. Pro;·ck".
ma;:zyć: m)lno wszelkich or:en- bal'barzyiisk;m okruc'.eństwern h ita z h;biauego sz:z::i-:-ól11ic „BorcJit~c.'' tacyjn~·c:1 11.asfawic11 i n:iy:ycz~k ;uy- ~lerowskim.
- :z.ap-om.uialem 11iew:e1e. P;·zy oka- śleni~ - szrc-.:i opowiad.alo t:ę bez a~ouis Pan·~t . o~is_ujc . Warsza:w~,
zj; pr.zypomnlałem sob!·~ p:~kur poe- pe·la.:: i·i po ~·fro:~.lc slu;t~izj sn:·:twr
widzianą w z1m1e 1940 _r .. i wspaniałą
mat „,\kyrJ', nrzcczylalem „Demo.
N:es-t.i:t>·, \\ icrs.za tego .ni .ięzyk wolq. o~budowy. o~az .JeJ rez~!ltaty,
na" : fra~n!!!ntv w ·bcrnei .prozy pc!sfoi przełożyć 1 iepci(,J·b·la Odno- podz1wrnne .w kw1etm~ 1947 r. Pol:
~ ,.Bc.hatera :J.a~zyc.: 1 czasów". I 11 cw- · d111·1 ·
~1~ l „b1, , . • : ]~~·- skc: wczora;szą ukazuJe nam Henn
\~Le
(t zn." „z :. :'>
~:.c: me.ie. ""~ Hertz. a dzisiejszą - Georges Pillcrtie 11:.eraz iesz;ze zaJrzc · tlo tvcl! 111c wytrzymałyby <ftJ <l•:()!;;ona!eJ
p~sm, któr;r.:'1 any7.m i treść kkdz!e miary, przedziwnej w !i\';oini 1no11
ie w rzędz'ie \vYbranvc!J ar;ydzi.et stcc:e, p.rzv ZRCh-Owan:u wieJk'.cgo
lnteresu1
ące
J:teratury św.i:1tmYe). ·
· ba.gactwa obrazów ~ i1otęi'1~go
1
i\lnie iedn3.k w sto:.unb oso.b:stym dunku u::zuciowcgo. Z .:atycfakcią
dh Wierszy LermontO'..'.a za taila- też odczytałem W PGJJl'Z~dzai::tcej
w:ara iszczezóln:e jedna spraw:i: u- ,,Wybór pi'Jn" rozpraw.::~ E. ,\ L:iiaipodoban:e do w!cr Z<' ,.Borodin.I')", fowa entuzjazm wl~n '. e U.h tego
Zwlązek Pisarzy Radzieckich wy
upod obanie zre~ztq bardzo stare i da-. w!ersza, który ·: w• krwawych za- daje w Leningradzie własny organ
'.y. P.-.Z·edież w Jatach :nojej mlcdcś- pasacJ1 lat os!atn:ch n:„- t"łko n:c P.11. ,,Gwiazda" (ZWIEZDA). w ze• "
"
c: kul·t .Napo-lecna hy! bardzo ŻY\v-y. nie uron:t ze swojei dawnej
treści, szycie drugim z lutego r.b.. który
Przyczyniat tSiG do tc;::o M!~kiew!cz lc.::'z nabrać musla! nowego special- uka;:al si~. jako książka dużej obję: 11lubione n rzez ogól młodzieży PO- nego zcaczenia. Jakże żywy odzew ~!_<;!• ~~~~~a~:~~ Ć~~yi1ifo~~t ~~~~
wiastki \V.a.Jere({\1 Przvhorowsk:cgo znaleźć mns!ały slow.a Lermcnto\vn
•
.
.
.
:1a czasach 11::ipoleo1isk;ch osnute, 1 w duszy ludu rosr!sk:~go, odp!era- go o bohaterstwie pułku CzerwoncJ
clość wcześn:c pozn::me 1;t\Yory 1-Jel- jąc·e-go szerok:m frontem naw:irę Annii, ~tt.óty zwycięża w .walec. 7,
ne.zo. Kult ten pod<>vcat zrcs1,ta l germaf1ska. czy w ~~er;acb obroi1- p1:zew.a~a3ąc7n~i . ~łam! woJsk me~
· sa.m Lermontow, które.((o .. Okręt!1- ców Stalin.gradu! Nie mogąc ich irueckicil. Pmmesc ~;leny · Ka.t~r~i
\Vi'!.mo" nbowiązkowo uczo;io nas rrzeth1maczyć. ncytuję choć pa ·ę pt. ·:ST~ROZAROWY . - to dzie.!c
w rcsyiskun g:mnazjum aą parn.'.ęć. z n'.d1 w orginal:1ym brz:nien:u: 1 lu~1._l?,ro,styc~, . 0 ~~u n.~~;~„ 5 Pznra \vziac
, •. ' "-f\ · e
t ·' . .·
, " .
u· . ·a· f ·t . . . zwy eh~~•\\ a. w\V'·tr"'ałoćc'ą
imi.., "o.~,..
.
-'l". UJ· Hl· go
e.u), i_ e UL:,Z,Uc.:•\\O " Z a_ny J1aJ .:·cm am: 6t:eno1u, UZ ~ nadludzka
' ni'edolę ;·
Iś
t
C
St
„
·'
„
~ sta· '. ~!Y 1io s rcn:.e ,. e?arza .
a- swarn!"...
post?.m my gatawoiu za 'Rcci:m1 męczarni<' - spowodowane blokadą
no11::l:smy w mvs-1.ach 1ego awa·n, ,
•
·
·
m,a:;ta.
WłodzimillrZ lloru1i"Id
z p • lesci Ke<aria Waniua pl
\'''ś-:,,

nap1:;ze1ny . o szer
J •
".
kulturalne1 nMz~so
mont. Jean _ Michel Dumara'.s inte- ne. 1· kolumn1e
·
rcsuje s:ę li\er:iturą polsk<1 i wypr.)i p:sma.
wiada żaL że jest ona prawie wcale
PORANEK SYMFONICZNY.
. jutro
nieznana we Francji. T en mm p1ti w niedzielę r3 bm. o A·
~a~·z da.i~ pełen grozy obi:a?. O ~wlęci·
'. ·.• . .
'z· F"lh
mia i zebranyc,1 tam dokumenfow I2, odoęo;.ie się w 5-: 1 1 arn10 ·
n:cmieckiego ludobójstwo.
•nii Pora.nek Sy-mfo111czny, o po•
C'ałc:;c zc5zytu bogato ilustrnwnna pilarrH'lll ille pięknym pro,gta·
~·1idol;:~1:1i \\'arsz~wy z prze.d wo.i1~y nic ·usŹyszymy uwertur~ Men.
i po 1e1
~traszl nv:vm zmf.zr.zcmu 1• ·
. . .,,
przez Niemców. Zdjęcia z Krakowa, aelssoima. do „Snu nocy 1etr.ie1 ~
z Wrcd:n11ia i szereg innych uzupeL Mussorgskiego „Noc na Łyse1
_ ni~jq. \·;yda\:nictwo, ~rt?re za~naja- Górze", Fantazje Areńslciego, u~
11~1a ~ Po~ską .francu;,k1c~1 czyt~lnlt rę il;loniuszki do opery ,Hra
kow 1 mozc zumteresowac cz:/!aJącą W?r ~ .
. .
.
K '
t
publiczność: w Polsce.
brna : Wieniawskiego
onc~t
skrzypco\.lly d-moIJ. Poranek ~st
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W ogrodzie nueszka·,ll} kwrnty, tak jak w domach ludzie.
Tylko, ż~ z domów ludzie \1ycho,lzą i lHacają sami...
•
A w o\rodach akacja, róże i u~turcje
Ociera,ją slę o bzy i konwnlic,
Dopo'ki ich czło'\'\<iek nic unvie,
Człowiek - ludzkimi Japami.
....... rln„s.
•
W O~""""'" śpi..ewnją 11t-ald, a w domach uśmiechają się rbieei.
K1"iaty ptakom, a matł<i dzieciom przed snem opowiadaja hu.jki.
'.rylko, że w ogrodaclt j,t;min ·, h1lipan;y,
·
·
Bra.tki i niezapo1rJnajki
Nbri m-0gą ustrzec lltaka,
Gdy daleko poleci.

Serce w człowieku n.ie śpi. •. Serce do życia !>ię budzj,„
A !.."Wiaty ~ż mają serca
I kaidy kl\iat żyje jak umie.„
Ogr-0dy są ·większe od llom{1w, a kniaty piękniejsze· od Judzi.

Rozumiesz?
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zagładę

śmiertelnemu

wrogo\'li swej ojczyzny.

szmiry

względu

r.a WY-

vcznej:

·

dyryauic

Al. Tabaks·

blat, jako soliści wy~.ta_pią nistka A. Tokarczyków-na i
d
pek Zenon Ho or. ·
MOLIER W PAŃSTW.
TRZE POWSZECHNY11'I_.
b;e 'i„ czwartek odbyla sie

·
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skrZ}'
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„OJC~E?"· dowia~u~ze~~y l~~~no a,~. ryk~i1sk;c11~ prze·r;ysłowcó~\'.
1

na
mot.v1vacli z epoki, opracował
prof. 1'V- ładyslaw Raczkowski. Re
Y
cenz 1·p z te-'o
przedstawier;ia za·
5
r
mieś;;imy w llumerze jutrzejszym.
,,OSA". Teatr ,,O"'a.'' wystąpil
wczoraJ· z nową rewią pt. „W oLiczne
, · · utwory poetyckie,
·
k • artykuły
l · b sńrodzie przy pog·oazie". ]est to je
o ,cra.iu 1 o zagranicy, rycy ca 1 0 - dnocześnic otwarcie letniego tea.
szcrny cizlał bibliograficzny składają
się na całcś<'.: bardzo interesującego tr u z„Oshy"~ !d?ry mieści się przy
wyda\vnictwa.
u 1. ac oaroe1 43.

.
Dramat
chłopi l adziece~
wier Y
.
zo,;tał
przyjęty
przez kryty·
ostateczne zwycięstwo, nonumo oku- r· M;llcra
'
-··
~ ·.
.
.
1
·· · · 1cdd"'ialach par'yzan~ •kę z entti<.Jazm„m uznan) za naJ 1ep
paCJI 1 Ja' w
'"
'
-.- · szy u~wór 1047 r. Jednak nic mo.
1że byl: w Amcryci) wystaw.:ony, gdyż
5pr1.c(;iw1a s!ę temu wszechmocna
_,,
reakcja ameryka1iska.
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1f()NCE'.R_TY
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Fll..HARMONIA. Najbliższym
koncertem symfoni· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : .
licznym, w dniu r8 fJm. dyrygować
będzie ]an Krenz. Jako solista
„Społem"
Związek Gospodarczy
Spółdzielni R. P.
wystąpi utale11towa11y młody pia
podaje do wiadomości·, że w związku z rozpoczęciem
nista Zbigniew Szymonowicz. W,
z dniem 1 maja 1!)48 r. działalności przez Przedsiębior
programJe ~ Beethovena w~ertu
stwo Państwowo _ Spółdz:elcze „Polskie Zakłady Zbożo
1'a „Cor1olan' i 'VIII symioma, o•
we", Związek „Społem" z dn~em 1 maja 1948 r. zaprzeraz Szostakowicza Kor.cert . forte I
stał działalności w zakresie obrotu zbożem i przetwórpianowy.
stwa zbożem i przekazał przedsiębi-Orstwu „Polskie Za..

piątkowym

!

I

rze, jak np. ,,J,adacz1ńca z zas:.>.dami",
przeciw której n.b. „Kurier Popular·
m·„ 11le1·wszy zajął sbnowL'lko zdec~·dowanie negatywne i ostr:>:cgają.
repertuar-Tępienie
ce. Regulowanie wi~c repertuaru po
szczególnych teatrów będzie miało
Na.reszeie'w sposób jasny i zdeey. wych, które daremnie czekają wcilti. na celu wytępienie wi;zcl'tf Pj o;zmlry,
dewa.ny ustalone zostały przez Mt. na wystawienie. Doświadczenie tea:nisierstwo Kultury i Sztuki zasady tralne pcuc'zylo nas, że sztuk takich
l'ł:ATR DLA i.HAS
pulityki teatralnej, które obowiązy. w istoo:e tJOwstało nie ,·,icle, a i tr.
!\lin. Kultury i Sztuki opracowujo
wać b~dą już w przyszłym sezoniA budzą znstt·zeżenia. i dyskusje. Wiei. obecnie nowy system rozprowadza·
1948/49. Zarys tego l>l'ogramu pr.i:ed· ltiego nowoc.zesnego repertuaru nit" r.ia hiletl•w ttłgowl·ch. Zmierza 'się
stawił \vicemin. tow. Sokorsld na stworzy się na zawołanie! Próby, nn. do tego, aby poszczególne teatry sa.-1
ostatnim posiedzeniu sejmowej ko· clejmo·wane przez mlodyeh, niedo- me zajmowały si<: orrranizowimicm
misji kultury i sztuki.
świadczonych autorów,
jak dotąa ·widowni. PrzewiUtiJ<' sią wydanie dla
. Jednym z najistotniejszych mon1en przeważnie zawodzą. Oczywiście, ni<> świata t>racy abonamcntó'''• upoważ
tów plahówa.nej reorganizacji jes~ rezygnujemy z nadziei, że może ju~ nfa.jąeych do nabywania. biletów n2
dążenie clo stałego i systemah•cznt... w na,jbliiszej i>rzyszło~ei doczenm:v dawoluc vrzeclstawicnia, w dowoJ.
10 zwiększania sieci teatrów pa.11- si.ę sztuk mocnych, odpowiadaJMyr.b nym dniu, w spec.la.lnych kasarh ul.
stwo-wych. Zasadniczo - wszystkiP duchowi czasu i potrzebom mas 1>m- go\vych, które będą dostatcc:mie za·
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Od dnia 1 maja 1948 r. Wydział Zbożowo - Młynarski
i okręgowe oddziały zbożowo - młynarskie
„Społem" p1·zechod.zą w stan likwidacji i prowad~ą w dalszym ciągu tylko rozliczenia pozostające w związku z działalnością Wydziału Zbo· żowo - Młynarskiego „Społem." do
dnia 30 kwie.tnia 1.948 roku.
„Społem"

W odniesieniu do młynów pozostających pod ,przymusowym zarządem pm'istwowym, w stosunku do których
zw:ązek „Społem" na zlecenie :Ministerstwa Prze:mysłu
i Handlu, wykonywał pr.zymus-0wy zarząd państwowy, to
obowiązki Związku „Społem", jal;:o wykonawcy tego zarządu, ustały

z dniem 30 kwietnia 1948 r.
Z dniem 30 kw~etnia 1948 r. również ustały obowiąz
ki Związku „Społem" jako zarządcy przedsichiorst\v po
uiemicck;:ch, przyjętych przez Związek „Społem" w 1947
roku od Zjdnoezenia. Przemysłu Młyńsko _ Piekarnianego.
WZy\va się instytu~je i osoby zai.nteresowa.'IJ.c do
;;glaszania. na pi.śmie ewentualnych pretensj.i w terminie
Łr-z.ech miesięcy. licząc od daty ukazania się niniejszego
r::gl-Oszenia.

Biuro Okręgowego Oddziału Zbożowo
Młynarskiego
w likwidacji dla Okręgu Lódzkiego mieści i'ię
w Lodzi, ulica Gda1'i.ska Nr 38.
„Społem"
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reprezentować interesy Hilfera noszac
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głuchą obojętnością otoczenia i ~lu·
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tego tlo łóick i naciąga na uszy prze mi,c, zeby kaidy, WYJeZdżaJący nacl
została. u dowodniona i że n~-e bę- nymi r ezultatami. opinia. świata !. je
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fncliach. w ~s'c-.:w'.; Travankor oraz
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Niedzielne
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doda' z uśnlfo- W)Cll. PopTZC!lni110 1elrnrll
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l;-,rnsz;\W.'ł... Gl~'rny \;rza.d nultury
W niedzielę odbędzie sk; w Łodzi !l'.'::':C!'Oill k:6tko: - - c11yba ~ozu- tcrÓi"! dz.isiejswgo 1xnec.yn.m.
cz:.in:ijbH'.:shym
w
p~ojelltu.je
ł'lzycznej
.
mecz piłkarski
międzymiastov•Y
si.i urud;,en!c specjalnej "·:cieczld Fpra
~awy.
Poznań.
ł..ódź woztla\;'cuw sportov:yc!l flO Zlov.lor.fa. W1
aM y
~\ęi!JHU
miejsco,-vofoi tej mic•ci Si~ obóz 1uzygo- I
Kapitan sportowy ŁOZPN ustalił
Do.wiacluJ,· _e.my .s1.·ę. ~e s_toiica. p~:y- towa,\czy przeszło &"tl 7a\\Odnlc?.~k i "L"-·
Organ!;:;atorzy z:ich~.:tili.· pO\vodz_
$kład reprezentacji Łodzi w sposób
.
Ku \Hlflnlków gimnast~czn;-ch. l•tórzy '"•l'erała
N
dz
• s':tllią j:ilrn reprezcnttLcj.\ Pulski ua zlo'
ap1
Szczurzyl'1ski (Uptas). mem przy przepro\Ya<lr:ui:.u wysc:-pedz7 :'~. W sn.ia .e.
następujący:
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lC) m: !' 'l'.":>v'•l cn15.9 ~Gl;„ ~' lC!s~'!,1 'Ot)
~~ :li,1 ~o•;.
(..;.J m. l) Hocc~,,y f\'\
G'} ~~k„ ~)·M"1y <n~·~ sek:· ~' }'m.b 1::i:; -

"'"'· ~eh.

r,f.J m: J) norc~ll.v ~:.:':: :!) w;~,l.~C)-·!:~4
J.~?" m: .?~ ~-a;ek .\Vl
- ,,l.'.J,3. ·' sz. m:ttl5ki
\C) -- 4:11. •
,X'i-~ m: ,1) n:lclas <q - l;;:d (rek~:d
;,,elewy i naJlensz~' w P<>lEcc po woju.ie),
(

~

gó-.v l~olarsldch :!:12 wrze, post::nowili I dert, Kapiak, Slemiński, '\Vrzesiliski. cie· Solrnla w Pra!ize.
:) V:meJ;; (\') ..: 16:21,S.
···
częśc!ej 1 Starzyfu;ki.
co:rt':.z
!lko!i w tlał: ll Hi!:em ('t') - ;.~~ m, :?)
pR,\G.(. w P?kazowym 'm~cztl tenlso·
Gród. podwz.welski reprezentować
ur:::ą<lzać tego rej
wym Amerykanm Pmker PaJkowsl<I po- .\:l!!m:;:yl< (C) 7,ul m.
b d "1 ~· • , S'ou'na
cI.
.
~
·
~:.cl• v;~wy:ł: l} i\cl;:.mcz:i·k (C) - 1,!111
. . l<O!UI llmgą ral<ietQ czecho~la;~·acji Cer. •
·
' l
ę '!- "" umru •
CZ:l.JU zawo :i•
Z Wroda.wla. zapov:ledz'..eh SWOJł ni!J::t c:z i 6::>. Po roz~graniu tc~o spot· m ,~) :!';emce <V• 1,s') m.
D~·sl:: l) Loruo•Hkl (CJ - H,eo m., :!)
c~:l'clloslowacJi;,
opuszcza
Parker
!•ani<'.,
Janicki.
i
j;,iż W najbliż· ztart J•a.nik
, „ „ _.
Lóclź natomiast wystaw· cała ltoa· udając si~ tło Lo»:lynu, i;;M;e bi:clzie G!erntto <c> - u.1J. m;
i>onie<lzir.:ny
Kitla: 1) Lomowsk1 \I;) - l~ ,.s, -l Gieprzygo•ov.„·wać si~ do turnlelu wimble·
;
tl
,
1'.:i;: oclb{..;...:l•i.. sl'\
rutto {C) - 11,s1 m.
" ][cję aby n:i wra_snym . e.ren:~ nic c1oilsktego.
Nl!tomiast w pok::izo_,y:;-111 meczu teni- . os.1:':'.;,wp: l) ~lcse~~e~~er <!.'.! -;, r,r.,s~ ,ru,
, n..:. terenie hele- dać , sobie. odeb:-ao zwycuęstwa. Ponow.skcrn wyt;ci· iada więc: Bclt Czyż Gabrych, Le- sowym w grze po<lwnJue.J c~cska ii:ua ~) Haiernlk (\ > - .i..... i,1, ·" u,ęrntt(!
P'~t, :,„ W"kl SnJyga Qi~/." d:>,\•lscupnwa Drollny i Cernlk poltonal:i 1r.G.00 m.
"'1 lw'·1rski,<> z u· ~k, •• „
s1.t::.fcta ~:lliO m: 1) „Sultól„ w t•z:..~le
'" ar.iei·•,kaf13ko-bclgljską f<1rker 1 \\'asher
'
Il .);r.·1cz, · ""' iru;„e. " • ~
·-cl: .
cl~Jałen.
1
c~;;.
t:<, .;;4 i G:ł.
lak iVojc'.cszclr.
zawo nt·
"
·------z
wyg1·a1
Ccrn!lt
po,lect~·ńc.zej
g1·zę
w
dystans:c
nn
się
odbędzie
k6w \Vat·sz::w,y: j \Vyś~ig
.
.
.
W:isterem c:·i l r.:3.
. 12;:; okra±~ń toru.
Krako-;;a, \Vroc!aWia i Lodzi.
h.n!~~.'Unl S~d1f~~\· LOZP~
·f:
1
„
Il
,
„ ....
b !•rl ~ ł
„
I I .- Tt.· 1.i:z;o 111 orgar.t-:J.lv.„m
11r.u
Cj
;;:o:~n;:x-1KAT ~·„ 17 „
\\',\Il!17k~''i.1 .. J'i!karze prZC\t'l~zlanl !Io
re-.t:. V\!s~od pos;~da~y _b!.e.o;~„:·~~ ~so:
~
'
z rtab l \ ~?:cr-;n:i. ,1.~:~ .n„.u , .
. \'!a7ly zostanie •O\~cr tm,}„t,; c.z.:i~: i:-l<i!l" .ollmpi!sJrie,i. sl:o;za:·.,wa".' zo .. taną
I:~ p __ tyz„nt.
;O
~b.s'.•,;'\. zn,;""ow u u;.,!,_1.5t\\o Kl. c
·wszyscy więc ci kt·u~·zy chcą wz.ą-: u•~ •:i:1.a ~ł 1.pca Il. r. i~'.l 01Jo~1c prze<!·
-·
I
1udzi!l.ł W losommiu. powinn'. zac~io- ol~~f~~;~~~ wd~~~za~~~~iaju olimpli- d~;~d~~·\!· ~~{,~k!·. "o\Ye Zlotao Zr!":I' WARSZAW;\. Główny ur~~!I Kultur~·
.
wać bilety wstępu do końc:i 1mp.·c· s!•lego odb~!lzi" slę w Znricllu dnia 17 Slriira. Row:il"kl Jan
1•
Fizycznej p:·zyst'lPUjc do rcaikacji akcJl
Godz, 13 boi:ol.:o Zelów Z2H> Zelo~ czcr'ltC:l b. r. W wypaclltu zgło~zcnia V:!ll
zy.
I\
W
0
masowej miu!c! piywanin oraz p:·ób spr<izarody rczp::icz:ią się 0 o-odz.:nic ccj Jale IG państw, organizatony prze· TUR Pab„ zan·;utz!:l
y;;:ioścl pły;-;anla.
Godz. l& lH>iEliO 5J;ierniO\TiC2 S!i&:!t prtnl"J.ci7'ą t'ozgrywki e!imlnncvjnc na teu
r :\lik ł j Bern 18 ~ :
p.
Mtrn'.WA
Ostatnio odb;,·ła Sill w
ZZli, 'l"u•;;kl.
renie JUl~lii w .:n;aeh ~2-?~ lipca li. ;·.
·<CJ.
O a
,10 • • GlóW11ym Urz~ctzie Kul- I ". is
w.~R!lZAWA. prz~" odtlzi1le zwił7l,u
tury :fizycznej konferen siiem, dyrektor Centi·alnego Instyna c~~lcli PZl':-. 1;1.vi. INli
:r..awo!lo1.-e:;o Praco~cnikchv Polskiego RaZ:.\" rTWU: .1 .§. ŁóDZitlE;J' Pll.IU
cJa z przcdstawlcieJ3mi t:itu Pań!ltwowcgo J~ultnry I'izycz.
1
1
~;~~1;j~\~~l~~~l~'w~~1i~i uej. w ZSR~ otrzymo.l Me~ą. l~a~ro j N~:~r,pt!l:~o' l~Tiate!t na boisk~: -.pia. ~;~ią':k~~~s~~~ ~~~~f::.~."'~~Y kt~~~t;"~ os~:;;zP;?.!oi;_~~: ~~:. i~~n ;,~-;~~-u-Kut„„
J;o,·ut~ H-'IHók
Zi;ierz
toisko
~
God:r.
pncowl5il
przcszlo
altces
swój
zr:lo~iło
p!!ecz.
dro„a
sm;~~f'
t::.-;a
J:·ztcu
Jest1·c~cgo
Pols!<iego Zwl:i~ku pl)•, !le: Im· Stall.na. Prof. Bcrns.em
nlarr. I!. R''tleekl
~ PUk&: _ Có.!: to nlltoiw.
v~ack1ego, pr.~cz l~tórc zutorrm s:i:erCtfU llHW, które trakłtt·
Godz. JL bolslto Z~iczz Boruta r~Wl6k
1.:Jub buduje pr.zy~ta1i 11:1.d WI~I:>, oraz
\-:-ła;Scbwio :'la Żl'~ •
a.-:cja ta bt:dL!c prze- ią w zun~hio ucv;-:v :;pos<;h proble.
ctarz I, n::i~7r7yf1skl
Narai: "on'e prowadzi t~enln;;-i ;im<! r~tz1.~j.
c'e
k
t ł
•
', 'l
prowaC:zan~.
c 0 .; 7, 11 bol&ko Pab'.c.nltc r>:i.•11ln.cc~:
~:o·i·~ 1~ nóg. „!,ikt
·
1. ._~f t;• ,,.._,
1,,,,0.orr. czr;e, pows a e na s u·
No konrerencjl ust~- "my f'-'
SALIDA. Potlcz:i• amatorskich spott.ai1 Tomaszów, Winiar•ki
do mnio nie bieg'6":J
.,
przez człowieka
lono wspólne wytyczne tek uprawiania

Włodarczyk, Jędrzejczak,

Szaliński,

Urban, Miler, Hogendorf, Baran, Cichocki, Patkolo, Marciniak.
W tym samym dniu druga repre
2cntacja naszego miasta rozegra
spotkrmie towarzyskie z reprezen,
tacją Lublina - w Lublinie.
Jedenastka Łodzi wystąpi tam w
składzie: Komar, Sikorski, Kopera,
Korpowwicz, Miller (ZZK), Gadaj.
żelfoej. Janeczek, Pietrzak, Koczcwski i Deska.
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Wysot!le dznaczeme

J"'-

o.-ganlzacyjnc oraz przy snortu. Uczony stworzył now:.i szko
. -kt' •
U' l l' 'i j I r
jęto kilka nowych, c!c- ł datkowych wniosków w Il ra ~ee Gł f i 0 ag 1 r'!cnu, . or~
l:lerm'llcu ja!!: n:i~Jep3zc- :::bfa ~1ę odręr;n:i, g:i,ł<:?lą: ogolneJ
. fh:Jokgii. Jednocześnie prot. Bern.
g:. przep:row;;dzenla akcji.

,

Godz. is boisko P!ott·ków C'oncor11i.1 11\0 na. iopotk!lllic, bokserskich w Salld~ie (i!t. Z,t.) I~ Jctnl
n";:t nle uderr.a de. bok5or J.:oyd J\fart!n~z z.ist'.lł tal• nie· Wl<l/.ilv:, obsada Pl'Zaz r.2r. Ob. \\' :'i<>lr•
Jik&.t11Ja. Ciągle fru !:T.czę.'11wlc znokauto-wany pr~r·1 swe~o kowic.
Go!!~. 1~ bol,ko s1. ;;m1!cv:lc.:o 7.Z~ v:":lm w pr1wietr:m przeciv:nllm Yuinlano, i<> po iir,owi~zic\ ~
TUR Ló1lź, Kolashi ki.
i ~i:i,glc :izul:am !7 ulu tlo szpitala po gcdz;ute zmarl.
·!
Gotlz. 18 bo!~l'" za. W.:.J;t ;;s o:-zJctl•··
MJ elc.'".r• aby no.
Celem ostatecznego sitoordynowan1a skin przeprowadzał badania. nad fi
LONDY!';, W pier"s1ym tlniu spoU<a- nocznn~. ·:-r•l'llalshi.
cl- n!e;i wrl<iJD'!\"ać. Od „cell!:;ch .str.Galów
I d kl
M"' -~
.
•
prac w r:im~ch akcJl masow~j nauki
11a. br:>m!<Cl si:ałam ~;-.: ju± ~upelnle JX1;1ob n.ta teclsowrgo trzeci~,! rimdy purh•n1 I "od·'· l~ :to!,lto r.:olu~?!.:l ZZK - OES,
u Z ego po
pływania, Główny ur-.:ąd Kultury Flzycz- ZJO1!'/;lq o.„am ... mu
Da,·Isa Anglia proY:;tdzl z Holandią :::li. G6~·ccki st.:r..
• na tlo.„ !-.~!~i';yca,
neJ zwołuje w dniu 11 b. m. zebranie. czas pracy.
\

·~'!
. i,•\

~~

tonem. - Kt6ż to ci mógł cp.:nviadać, a ty byleś taki glupi, Ż':!Ś uwierzył. Moż~sz mi \Yl::rzyć, alb nfo,
ale ja pov,1ied2iałam ci p~·.:nvd~.

-

- Zrozumiałem dobrze - r.1ówił dalej. -- Wiem
jt:dnak. że na to za rn.".lo mni0 lubisz. Wiele się zmicniło od pa1·u tyzodni... \\iidzę, :t0 ci nie t:vle o mnie
d1odzl, jak o to. żeby z0 nmie wyc:ą.gnąć, co się d3.„
- \V cale nie - hzykni:;cła ze zlcfo!ą. zirytow:rn::!
prawd~, us~ys~:Jr::t z•jeg0 ~:<:t:,--,: J ~l~im P:~.'·ve•.n 1_ak
clo mn;,e mow1sz? Wc:il2 m1 rue .:::=:l„:t.y 113 ~.rm pb:o.zew, jeżeli chces~ \:iedzi:.ć. I'.Iożesz sobie odeb~·~ć
swoje wstręt_n~ !)ic?1r:di<· .s:.:.·~TJ.· ,;l:!.t'.1 · N~e potrzGbUJCl
ich! A od dz7i:.1;:>J me czepraJ ~1~ r.m 10i:_ I'01 nm t8~o .a::iile zel'•. cę be.: ciebie.„
obszczy,
svć. i\!ogę mwc tyle
„
.
Od'wróc1ła się i N.!eszfa.
Ale Cly<lc, jak zaw,:.;ze, gntów był już pogodzić
&ie i pobiegł za :ii~1Nie rób tego, Hori:wsjo - bhgal, poczelrnj
.

-

- Ależ naturaL'lie, że cię lubi~ - po·,vi\:dziafo.
p,le nie pozwolę trakt-:n7ać sic~ \V tal:i sposób.

Chyb~ rozmni2Ez, że dziewczyna nic może po~~v.rolić

I

11:;: wszysti.rn, co si0 chłopcu podoba, tylko cllafog0,
·
, Ż·~ 1'.i.m si~ tak 1ndaba.
A~c o czyi!l ty 'v~a~ci\'1ie· my~l~sz'? - . spytał
Clyde, me bardzo rozUlme3ąc, o co J2J chodn
-- Rozu:niesz doskonale - nfo r4oglc: m'\.·icrzvć,
'
·
ż0by nic rozumiał.
- Ach, d:::my.Ham si~ teraz.„ Wfotfaia!em, :~c fak
tal~
.. ,p ....-„ pi·z·•'""ol·c;ą
ni 1.;:...r\.l.1
' „ ....
.l.,..
""'""'„
;;1.„ . . u „. _ \V··'7•'{stk:"'
,_...,„. _
1 l:'.., 0 „,'• 1·e~.,,
• po:;;tęp:iją. Wiem o tym.
Tu zacząl cy~owae p:rawie do:::lov:,1ie słow~ swych
1 ;~olegów z hotdu, J.:tórzy <lub mu o~)ov1i:i.cbli o pod•)bnyci1 sytuacj1,;ch, jak to c1zlev.-c7.f~ta \';yklamują
chwilkt~.„ Wcale o ty!n l!ic r:~y:·1 ''~:n. Zi.:p-'łnk· zgłi~- się z dotkliwego kłopotu w ten :;1)::isób. Rozµmie te-

pia.lem przez debit>„. Słc":•'

d;·:,r:.

;":~.

tego nie widzisz? Ach, me odc~1otlz

I .I

tak j'.:st. ~z:'l-:Ż raz do.-ka~1a,lc, C<J to znaczy.
odezw'.lła
Je$LCS ordynarny teraz ... ~.lfJ\u~

si~ obrażonym

E, wiem

clobrz~,

jaka

jesteś

-

odrzekł

s;11ut-

nie i nieco wyniośl::, z tak pcwmi rnin'l, jn:;by t::> !Jyla rz0cz, nie ule[;ająca ż'.ldn:;j \V~~tplii:,\·ości. - Nie
lubisz mnie i i.ylc. Te:·::i::: to 1.','idz-::.
-- Jeste3 ordynarny - nowtórzyi.a, zo.cho'.vując
obrażoaą mirn;. _:_ A ja móv1ię ci pr:n•:c~~. r,foż.~sz
wierzy{:, czy nic wierzyć, u j'.l mogę ncwct przysl<J,c
no. to. Jak BoziG koch::irn.
Clyde st::ił w· milcz:miti. \\..o1K:c tego i:,vszystkiego,
nic b;/lo już o czym r:iówić. Nic 1~16gł je:j do nicz2go
p:zyr.msić. Jcż31i cn3 kłamie i 1:daj-::, on musi t·d~-.
\'."::tć. że jej wierzy. Lecz wielki smutek 03i;lclł :n j:!go duszy. Nie zdobył j2j \'TC:i.l::, raiDa \\"Jżystko„. to
j·cdno jest j:;.snc.
Od,srócii głowę, a 0:1:.i v;~d::>:ą('., ~:c aic wierzy jej
kłamstv10m, p;;stanowi:a z::iradz~~ tc:nu -- zdo!)yć go

nan0y·o.
- Słuchaj, Clyde - zaczęb, star:ijąc się · n;:ir'kć
szczery tr:i.1 S\vvrr\ r.. }. . . ~.•.r ....... „., - - P~·-~'<: 7 r-lt:l ri 1--.,_y; ?dli~1

jak Bozię kcc!rnm. Naprawdi::„. Ni~ ·,vierz~·sz
mi? A znwsz-:? <1otrz) m• ję tego, co po;,•;ier1z1·'.rar,1.
Słowo ci daję, ~.e hk. Ja cl<~ lubi~.„ barch,1. Czy i ,,,

łam,

to nie

wi~rzysz?

d. c. n.
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1Komitety usprawnieni
powołano

.l.>zlaiejszeJ nocy dy±u1·u.1~ aptek!:
';łoJarsktego, I Prz~JazrJ J~1. Cym ero (ul.
371. C:p~ztaJ11a 1Piotr!wt1.rSl(B
l'Jr .2.i)~ Nlet".'larows:oeJ o,:giel'l;ka H!ii
~~tjl~t~~~~~~l-~P?6fouka 121. yr;iwl:ow=

<'\ ó~.c~aflska

na zebraniu

p~zedstawicieli

Rad

Zakładowych

W <lniu wczorajszym odbyło si~ robotu:kó\v, w której to akcji udz.ial na przeszkodzie t·ozwoj()wi klasy ro- nego, a co zatym idzie PG;>rawc: by•
botnlczcJ wskutek swego niezdyscyp- tu mas praculącvch.
l\a zakończen~E podjęto lednomy•
lfr10wa11'.a ; niewłaściwego pockiiścla
do pracy, hamując rozkw:t naszego ślnic rezolucję konty11uowi:11:a i roz·
przcsfrzenlania na wszys1k\(: zakła•
·~ m~rnotra~\·stwetn .ctas.u rcbocz.cgo lkietka z~bieraiący gl-OS robotnicy ~ życia gOSP-Odarczego.
. ... .., r,. '-~~ranie zai~a-ir P.rze\\'cdmcz:icy pcszczegoLuych fabryk dcklnrowałt Prz<.nrndniczący Rad Zakładowych dy i placówki pracy ak;;Ji punktuaiOKZ.~ tO\V. \\,·C.an:kJ. pocz~·m re- w :m:eniu swyd1 towarzyszy caso- stwicrdzaJ:i, że przeważająca więk- ności prac!r" -0raz \\'!r·stos::>wauo na
lierat \•:rglosif tow. Ka!detek. J\lówc·a wy udi.iaf w akdi sy.stem:itycznej szość klasy robotniczel w ofiarnym ręce PrzewQdn. KCZZ tow. Wita·
r.. n~.\'rR wo.1s10 1'0.LSKmGo
. . ~1as i"'
I
' panu
'
· dai:ic
· z~
' · s Iu~z1ue
1'·'e znacze11:c
. pe cl - p•m kt·u ał. nosc1
i::izel·•p'r:. JJo;J·J·1·es'lai~"
rn ai·cydzić!o
)ziś 0 ;;oct,.
·..,pu•
szewsk.·1ego d epeszę t resc1
a b y wrs1·1k·u wa Iczy o wy Irnnarno
w .e.".
'·'•~ „.·
'
l'c""s~
OTl~LLo··
1 ia n~ 8 1 i :"'.'
·
codz:enne trudności. jąceJ:
ze yns1<ie- ictci przez robotn'.ków \Valki r> prnk- ,,;ysiikom rob'otnika towar~yszyła ra- i przcłamuic
'
• ~,.
·
~o
ZebrarJc Prz~wodniczącrch Rad
·1h~a;l:io~~i; i tlyscypJ;nę p:-a·~r- ~"'ró~ ci?fia.J.na praca dyrekcji i adm:ufatra- Zdarzaia się jednak jednostki, któw
· TK\TR pow:sz1::c:u:..y
świadomie lub nlcśw:adomic nie !}io- Zaldadowych łódzkich· zalcładów pra
Dz'ś o ~.J:lz\nle 17 .a\·sa' r,·.:mc~ll::l c,I .1:1"~gQ :ia to. aby rcalizacJa tei cj1
\V \vy.niku obrad powalano Kom:- rą udziału w tym wysiłku, łamiąc cy w duiu 11 czerwca podjęło iednot xy~~,? .'1'.1cl:u „~r!stiz./iotr Pathelin" akcJ, nic byla ·Pr-Owaclzcna zbrt ryl c: rozpoczęc i a w alk'
f
. . UCJJWll
['
d YSCYJHnę
• tą
• J>l'ZYJC:
.
. cli·a paszcze,• 111.ac:v
~
IO!l k_o.- tot
'
,'
w Ieu.„.el! ..J. ;uehdlQV.. Cza. Udzl:il blo- •:o··p~'-·c·1·n1e \\T t ~f 111. ce.u
·1 „.,
pracy g ł osni,e
ogo'[ u:e
" u·sprawn.e;ua
;z
ia: Borcilarct, Dej me:<. Kłosińs:~!. Ordon, ~.: _, · ;.r ·· . ·
ua. zego I)J'zenwsln przez coozienne spóżn'.anic się, wcze- manmtrawstwcm czasu roboczego
Pilarski w., Baer (P.\\'.S.'f.J orsz „Grze- \\ ~ R.•.J.r Zaklado11·e1 ·al' ru1-.·a i!Z 1 gó!nych branz
Moll cru w pi·zckłauzic przc·c1.s1:t w:c:.~le kót p:i.rivim·vJ1 po- oraz u~łl\va.:cmo rczoł.uc:jc, w którei śuiejsze opuszczanie swego mi'.~isca przejawiai:1crgo S:e pod każd:ł poi:orz Dynda!~"
· rnboczcgo i nie w:1rknrzystau:C peł- staci:i. W tym celu posta11cnvio110 zor•
·
·
Boy'.1. ~ żc!cHs.Jdcg.o, w .i·c2yscr!i D. Pic- wl11ni batlać przyczyuy •1i:cób 0 ··1·ości czyta11p·
· · 0 •
!?'as.u:.ewlcz:i. Udział \norą: Bil i•1g, Fi-1,..·· . ,, '.' · -. ~ .., :·. . · ~':'' ·
nego dnia roboczego. Nale.ly Z\'lirócić ganizować h 1dzietl propagandy 11uanoewtc:!ó\·:n:i, ~z~ ,pozrnen.:d 10.bo!l!:.J,,1 1 ic:,J, z:i.1Machcr~.~a.
Jewska,
na te jed11-0stki szczeg6lna uwagę. sr>raw11le11·a pracy od 14 do 20 czerw
REZOLUCJA
K!''.1~,u.w~··~.. kl, Łap. ms!:', P:,gowski, war- ,d. 7.iC .J}O!inb:i. sitttyć :i;." nomcq.
1 · "CZ • te · I 1 ·
•
• t e przez ,ca, oraz powo ł ruw k om~'te t ~o bo t n!:
·
1
· l.o.eN
nnu • .ri, Avbc, ff'.W.!;.'T.l,
Zoi>ranle Prz.awodnlczącydi Rad ,v··1erzymy•. t.ze prz.-;: dsręwZ!ę
,). ) 1c_c n:i. '· r.e 1iaIezt
· .1.:' z~1...
'l.\'szystk•e m'.cjsca wyprzedane,
ro\\'ac olim\':V rnklycLncgo 11:cd,bal- Zakladow~'ch w!izystki~lt placówek nas wys1ł1(1 dad~a oczekiwane r:- czy dla przeprowadzen'a te1 a~~JI.
(k")
st:v°:., l~cb~!nlcy , sami clomaę:;aj,1 sic m. Lodzi po wysłucltaniu referatów zultaty: wyk()J1aJ11e planu pr-0dukcy1n:A rn K~;'it~~t!~~zycz:-.i:J
zl!wJ·u<J\Y:l'!l!a huliz:u'ist\\"a na tcren;c i przcd;i:~k11lowa11iu problemów uaPlotrtcowska 243. tel. 10i·2~
koc"1oł
gospodarczego uchwala. Ha1·w·1ększy
sa meldtatld
<:Zego dowcde~u
nd i ocodz!cnnie
.,.
pracy, ~czocgl~oast~l'J>·ctu'iac:
zakładów
poszczególnych
godz. 1u.15.„nOSE - MARIE". zfabryk,
Początek
Dłbrowska ~ 1

bJ.

0

'

czynłl':ki
me.szow5 m•go <ut. zehrairi·e .przedstawic;el; Ra.d Zakfa- wezm:-i Rady Zakla•dowr.
dcn':;;ch. fabn·k Łodzi i -0hilicy, zwo- pa1iyjne, prasa, radio. i film.
·
la;ne w Z\\ :;izki1 /. akciri walki· z W dyskuji nad. rderatem tow. Ka-

~~'Jl'imm I

w Polsce

\V. <lal,c;zym ciązn to\Y, Kaldelek
TEATR •.8'~.'RENA" Traugutta 1
J>Odkreś!ił, iż niek:edy wiele zle"'o
<ostatnie .dnllJ.
.. .
Dz.ts Jedno 11rzedstawienie 19.30 komed!i spraw:a !lllewłaściwy stosunek prz~oi·az. pi·zeG. Drr,g-ely - •. DOBRZE SKROJONY Iozonego do podivl,"d·n""'-.
,. , ~"
li'R.\K" z i;o:.icinuym występem Ireny no_
reck!oJ i Kazimierza Szuberta, Kasa czyn sad.na bhlrokracja, które to zjawisk~ mają miejsce zwJas;;cza na tere·
n;i c:aly dzJcń.

B

wrąc po

d

I

1~mil

I:
„

""i

"

·

„Zagm:ilonc dm'' - 16, 18,30, nlctJzie·
la lo,30.
-· ul. Francl!zkaf1ska SI:
.. P:1·-0go\•.'·~ - lC:, nicdz. 16.
GO\'NI!\ - ul. Ddszynst;iego ~= ·
Program aktualności !:raj, 1 ugran.
NI'. 16 - godz. 12, 13, lG, 17, 18, 19,
~~.

21.

Oświęcimiaków

sprzedawane
'

Dnia 13 b.m. odbędzie sie dorocz·

i~y

zj:ud

koleże1is-ki !J. Y.'i<:iniów po-

lltycznych obozu
w Oświęcimiu.

ta

kcnccntracyjnen·o
0

l

0· dZka

Elektrownia Ł6'dzka znajd.uje 5ię twarzaneJ za pomocą naitru'iszego
pierwszym sze1>e.gn przedsię środka opa!O\\iego, PJ~łu węglowego.
w
zostar
zaopatrzo11y
bior1Stw. które wykazaty się wielkimi Kociar

osi:u;uii;c!ami przy odbudowie kraju. specjalną apMal·urę do zmięk.::zcnia.
Pracown:cy Elcktro1';n; biorą udział wodJ· f. wytwarzać ma oa 80 cło 100
w ,;·Jllci~u pracy z elektro·1\.n:ami tys. ton pary na -.;o<lzirn;:. 'Roboty
J.tmych P1'.ast i odz'llaczyH się dba!oś. montaiow.: trwa Ir :! lata, ·a poszci:i o dc.statec2l!C zaopatrzc1:.'.c w czc,;;óh'<: czi;śc; koita 6Prowaclzcno

pr;1d

catc~o

naszego

ohę~1

prze- z vl1Crzowa. B<;d,;ic to
proJ.11kc.ii

m:rsłowe.s;o.

całkowdc

y;lę.:: ko;:!-0ł

polsk!ej, o ja.·

Obecnie zanotow:ić: musimy nowy kości przewyższającej za~rin:czn~.
suk:es P.leklr.own!. Jest nim bndo.l Łridż otrzymała prócz tego k:Ika
wa n::iiwiększcgo w Pol;cc koiła pa- czę~ci kotlowrcJ1 z fabiyki synte.
rowego na pyl \V<;:dow~-. Montaż tycznej w Oświęcimiu. Po uk-01icze·
uowe;::-o kotła znajduje sle na nko11. niu prac przy kotle pierwszym, rozczcn:u i w najbJ:;_szyc.h dniach Łódź pcczęt:i zosLnic budow:i następne·
otrzyma !JOtęine źr6dło energii, wy· >;o, o równic \'ryso].;'.;:j n;ccy.
PctSia,da111c C:.wóch ,p;>lężnyd1 kot.
lów parov:ych, kc.Jo ain:e i:więbzy
mo:i.liwo~ci -produkq1jnc naszej .t:lektrowni.

talony

do 19 b. m.

będą

Przed dwoma dn~ami ~klepy Baotrzymały nowy transport obuwia. Jest to niestety wyłą,cznie let~r<1;gnący wz~ąć udział w zjel.clzic, n~e obuwie męskie Buty cla,nskie
: , . '„.. ·• •
.
wi_nm zgłoszerua na nocleg nadsy- . . ·
na adres Państv;owego Muzeum J€Szcz_c rue ua~eszł:,:. 'I1a11~1~ot t wh
łac
Em1li3 Zoli" - 16, 18.30, :?l,
„życ~c
dz1cll.
lada
r.iedz. J:>.30.
Jest
spodz1~wany
w Oświęcimiu, względnie telefonicz-I
t>JtZI:DWIOSNtE - Zcromskle&O U{iB:
znajduje
sprzedaiy
w
Obecnie
Oświęcim Nr. 97.
nie
godz. 18, nie„
~,Stal-0wc Serca•' się 16 tys. par butów męskich, l:tó
dzicla rn.
ul. K\lliiSkie~o na·
ICOJłOTNTK re otrzymać można na talony. w:iJiOl\lONIKAT WYDZIAŁU
:o~·ścigu kolar·
,.Pols~a" dodatek /.
dane przez związki zawodowe. -KULTURY i SZTUKI
sklego Warezawa - Praga - Warszawa. - 18. 20, niedz. 15.
wczoraj,
Wydział Kultury i Sztuki zarządu Sprz~daż, , rozpoczęta.
ltOMA - uf. nzgowska 84:
„Cz:1rodzlcjskle Ziarno", dodatel: Bro- l\llejskiego w Łotlzi komu.dkuic•. że tiwac będz;e tylko do 1!} b. m. nek z Widzewa. - 18, W, nlcdz. 16. w niedzielę, dnia 13 bm. odbędzie się Dlatego też nic należy zwlekać z
REKORD - Ul. Rzgowstta 2:
kuponóy,r. Po WYnfcd;:. bczpł~ti;y _koncert popularny w pru: realizowaniem
.,Guwernanll:a" - 18, !?0,30
ku .. z:odliska". w g~1dz. od 16-18 i ;maczonym term.inie przewidywana
15.30.
ST'llJ,OWY - ul. Kilińskiego 123:
w g~dz. od jest .sprzedaż pantofli damskich.
w P;1rku ,,Julianów
.,T:mur i Jego drn7yna"- U,30, 20,30,
1 ·
d te
1 ' '
"'J"
l3-.0.
1·
~o.1;; .• niedz. l J.15.
go ' ' d~ S?.,Y111
Grać będzie orkiestra dęta Miej- . l';Ieza e~hc .o
ul. Legionów ~.4.
.,Klatka Słowicza" - 16. 18, 20, niedziela 14,
MUZA - Ruda Palllanlcka:
„ostatni Etap" - 18, 20, niedz. 16.
l'OLONIA - Ul. Piotrkowska 67:
Rl!L -

Ł

w

Buty męskie na

~

lł."\.JJ{A

Zjazd

•
wy bUdowa ła El ekł rown1a

uwagę zapocząlkowa·

na inicjahrwę walki Z marnotraw·
shvem czasu przez załogi· iabr:rczne
PZPB N 1 PZPB N 6 PZPB N ~
r "•
r '
r '
PZPB w Rudzie Panlanicłdci, w fabrym• im.T Strz.elcz1·ka. Pmistwowycb
za•,ządo'"'.
JJ'e centr,"'~~.'n',
Do
"
•
'""~" 1
TEATR K.\l'.U:RALNY
mow owarowych i całego szere\V ce'.u syste~1atycz.ncj i racion:.i.1Po~rn żOL:SlERZ." - naszyńskle:o l4
oi;ś I codztcnnie o godz. 19,lJ farsa nej kcntroli pw.iiktualnośc: vrac·v ZO- gu i1111ych - postanowiono wesprzeć
s.taną w 'iahryk1c}! wywieszone tab- słuszną inicjatywę klasy robotniczej
Noel Cowarda „SEANS·'.
hec. ua któn•ch będ.zfc s!Q •iotmYa(: l rozprzestrzenić i:\ na te wszystkie
TEATr. r.ET:o.;1 „OSA"
i placuwld nie ob1·c.te il'''
·il·ci·
,.,.,·r'kt'
ut. zacllo<tnia 43. tel. 1. 40-09.
' \ · 1·' ,,·alki· z 111:-?.rno~ra\Y- zakłady
.,
,.
......
"k~ią
le!.."!:m t ·
v..:.s o godz. 19,!J ,„ tea~ ze
" · ·
.w og::odi:;e przy pjgodz!c" z uazlałern s ~c:11 ~zasu.
Rady Zakładowe wspólnie /. ori~aS.rstcmatrczna puuldualuos~ nui"i
całe.;n :zespołu.
partyJuymi ; swlacl<>m''llli
n'.zacjami
.
,\.
.
•
w/. dzc
c.b ow.az~·1\·„c roy:n:ct.
..., J
);rnierz::'ia:cz:, aby nf~ b~ło pa.-a- r~botnikam! 1 bezpart~·Juyni! przed•
J.ck~alnr~1 1 • ytuacJi. że doma~<d \CY s ęw.'3z111ą szeroką akcjo uświadamia
•
i w~·ch()wawczą, • ldórci zada·
· sam JJ'l.nktnalnciś..:ia lącą
S c n1:n kl
.
•
· ua IHOsci
ni~ rrrzeszy. r~easumując. swe 'wnioski tut;_m będ!;l~ ~vychow:in?': !Ych w~zyllllcii„fiiA~Pllll~lll
lllUWCa zapow:e·tlział Sz·croko zakro- f.tkfcb, ~·OIZ:\ ule rozUlttl~J~ po_tęzn~,
111
iO;ll~ ak·'i" \v'·cho"·:J.\'"z~, 11 '. 'lis'····~ •go W:\·s1łku klasy robotmezeJ 1 stoią
1\0RJ.\ - ul. ~.1ars2~1"" Statma 1:
\\ :„..t.;
•''L.
·"
.'t
.,AJc;::s'1:nder N~wskl'' - 18 30 '>!l 30 · 'Al „ ... „~
· ' - ' ' donronej · niewrrob:cnr>J ohvw~teJnlcd~. rn,ao.
.sko, na szczrścic J:leI: 'Zll"j- czć'ści
lłAŁTYK. - ul. Narutowicza 20:

parowy

od tego, które rozprowadzane jest
l
ale asortyment rozmiana taony,
rów jest stosunkO\\"O niewielki. Ci
\Vięc z mfoszkańc6w Łodzi, ·którzy
mają bardzo duże 1ub bardza małe stopy, i panie lubiące wysokie
obcasy, dobiorą sobie łatwo orlpowied.nie pantofle.

Pon~eważ przybędzie do Łodzi
jesz:ze kilka nowych transportów

butow, z jesiennymi włącznie, nie
ma obawy, aby dla kogoś nie :;tarczyło. (b)

1

(0) We1·mdrzne wspó!za,;oJn!.::two nmcy w El~ktrown; Łódzkiej zat_:icza coraz szersze kr~;;i.
W akcif tej, 7..akro;onej Wl większ:i .sk<J]<: w \\'yclziaic Liczników
wys·un~li sk M czolo u~stc;pając~
robo.tr.icy: J\ląciry Czesław, który
c.s:ag.n<1l 202,6 nroc. 1t.0n:iy pro<l.uk·
cy!nci oraz Sob~zr1islc! Wacia\\',
ktorv wykonat 171,1 proc, nor:u:i,r,
OlJJ,«d\\·aJ robotnicy pracuja w war.
.sztac.ic !llapra.wy Hcz.ników:
, 1'a!lc~s%:1~1~1 J>rnco:\·n:~ami.- :-atrudn„on~m1_ p.rz~ m-0n~azu Lcm:kow, ~ą:
P1etiza~.• Aclam . (L:iO,l i:rnc..normy)
~;~ J\I1oz Apolinary (1<>0 pro-:. ner-

Trzyletni plan pracy RTPD

-

Bałucki Rynek 5:
Komunikacyjnych ciągu mozaa, się zaopatrywa~ yr bi;
.. Moje Un!wcrsytety'' - godz. 18,:W, skic:h Zakładów
ty bez talonow. Jest to ohu·,vie, kto
pod dyr, Władyslnwa Grobelnego.
:W,3D, n!edz. tG.3-0.
ul. Plotrkowska 103:
TĘCZA re nie .zostało jeszcze całkowicie
DOKSZTAŁCANIE
„Timur i ;ego dtrużyna" - li, 19, 21,
rozsprzedane z transportu poprz.ed
(Zl Delegatura RTPD w Łodzi łożyć 5 ogródków jordanowskich
•
niedziele 15.
TATRY (W ogrodz!c).
niego. Nie jest to obmv:·c gorsze przyst:;pifa. <lo opracowania 3-lelnie~ i 5 b'.bliotek. \V okre~!e ic!nfm RTPD
Spółdziefczych
- 17, 19,
.,Niewidzi:ilny detel~t; w''
go planu pracy. W ciągu trzech lat zaor;~anizujc :?3 punkty kolou;i dla
.
21. niedz. 1;;.
prze >ilduie się zafc.żcnie na tere· •1100 dzieci.
(Z) Powszcclrn:i. Spó!uz!elnia Spa·
WJSł.A - uJ. naszyi1skiego i:
„
„casabtcnca'' - godz. 17. 19~ !?t,. n:c- ·
n:e wojewód:ztwa łódzkiego IO szkół
zywco\V zorganizowała akcjQ tloksz_
dzicla 15 .
URZĘDOWANIA
GODZI~
Z~IIAXA
poust~wow~·c!t ze szczegćlnym uwtakania pra::oy,1Jików :;;>óidzielczyc.h.
m.<>KNJARZ - ul. zawadl.ka 1&i
W UltZĘD:\.CII POCZTOWYCH
życie Bmlla zoli - 13.so, 1s 20.30, \V okresie oJ Lstopa<la 11b. roku do
z tlnlem l~ czerwca. b. r. w urzi:<lach z.ded.n'.·wicm l:ienrnku z:twoJowego,
k
· ,_. •
nieclz. 13.
24 bibJ:otekl <lła dzieci i rntoctzicży
maJa u1ez. ro ·u zorganizowano <lz;ie- pocztowych
'ttOLNOSl: - ul. NaplórkowsklPgo ts:
Łódi 8 ul. Plotrltowska S
Maz bud owi.; G <lo111ó w dz:ecka, a
t5, 17,:lO, 20, sięc k:ursów. na który~h pr.zcszko„zaguotone dni'' 95
Zgierska
ul.
9
Lódt
Dzlś przybywa do Łodz~ nowy
·v Tomasz.owie, Plo11111ia11ow1cie
4
MoniUSZlii
ul.
10
Łódi
sposklepów
pracowników
3_00
~OJlO
~3:
Zgierska
ul.
ZA~i:~;:Ai:_
f,ódź 11 ul. Piotrko-w~ka lJ:;
kowie, Pabianicach, Ozorkowie. Zgie. tn111sport cytryn włoskich. Cytry~
18,:lO, 20.~o. zy,~·czyc11 .. bławatnych or.:iz urzęd
„Pepita Jlrncnez" -

&WIT -

Nowe przedszkola i ·domy dziecka

praCOWRikóW

Nowy

transport

cytryn

niedz.

-

16,30.

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

t~.04

S{4BOTA, 12 CZ!l1.WCA

]71cnnil~. 12.25 Arlc i

pleśni I'.

Czajkowskiego. lZ.50 „Wrażenia z wycleczkL do Czccl1oslowacjl'' - pof'(adi:nka

130.o Muzyka popularna. 14.0D „U\\·ei1ury

1 fantazje opcr,owe", 14.30 Audycja dla
clz!ecl, 15.10 Melodie ta.necz.ne, 1;;,30 1111jka dla dzlccl. 1G.Oo Dziennik, iu.2;; ,.odkrycie na zam;:u kSiąŻJi<CYm w Szczecinie" - pogadanka. JG.:Jo S}:rzyn!t~. ogól1111. 10.45 „Przy sobocie po l'Ohocte , 18.00
Lekcja jE:zyka rosyjskiego, 18.1;; !lecttal
s~:rzypcowy H. Kowalsk1cgo. 10.'la „Zaklęty d\'.·ór", 19.00 „l\Ielod;e Swiatn''.
is.~:; Koncert Polskiej Kapeli Ludowej,

19.uD „Łódź. pracująca w walce z marn~
trawstwcm cza;\1" - pnem. oh. st. w••
6&W5klcgo pnewodniczacego OKZZ, !JO.OO

l\lUZEA :lnEJSJ;;IE:

- Plac wo1,1o~ci Nr. H.
Prehistoryczne - Plac Wolności Nr. 14.
Przyrodnicze - Parlt Sl~nkicwlczil.
otwarte codzicnro'~ prócz ponicdz!alków 1 wiclkcch ~·/11 v godz. od 10-17,
!\JIEJ!-\K;\ (; 'LJ'Rf.!\ SZTUKI
w~·;.~llwa

1 rzdb:v.

(I'>trk Sleuk!ewlrzll.).
zb!orowa obrazów, rysunków

k6w

w

l

je

Jutro w nlcdzlcl~ !Inia n bm. o gollz,
H rano odbęrlzic się zebranie członków
r:lzlelnlcy Bałuty PPS ul. Sienkowsklcgo

3. Rer. tow. Cblcbosz.

l\IIE;DZYPARTYJNE ZEBR.-\XJE
!\'AUCZYCIELI.
Dziennik. 20.4:, „Wieczór l\llcklewlczmv· •
Dnia 13 c1,er\\'Ca o god7. 10. Slenldewł·
ski" 21.15 Konc<'rt Kt·akoY;skic.l Orklec7.a łl: - ollb~tlzie &ię znbranic nauri~·
fllmo\~·a,
~i.s;; Pogadanka
~try' P. R„
!l2.00 Muzyka tancczn:i, 22.45 Koncort zy-1 cieli PPS i PPR. Sp1·a"·y bardzo ważne.
Obecno~ć obowiązkowa.
cżtń :23.llO o~tatnl<' wiadomości, 2::.~-i Mu
zy}:a' taneczna. 24.00 Koncert życzci1.
F.tno~tnflcznc

działach: oprzetlaży znaczltów I dru·
1•łah\ych, przyjmowania p11.czck I lidz!Atach załat
stów poleconych oraz
wiających czynno~cl z zakresu telekomu-

w

rzu ·: Zd11i1 kiej Woli.
ny te w iloi!ci około 102 toa ''ię
Poza tym plan 1rzylctni prze•w:- dr~'":a~y d? .Polski przeszło 6 tygod.uie przeszkole11:e 100 PracowJ1iktiw dni 1 istme.ie· o?awa, że dojdą one
nlltac.il. Dyrekcja Okrę;u J'. i 'I'. zapro· adnóristt'ac~"nych ; G pcćago~ów.
kuruÓ\V ot.r;;ymati św lad<:ctwa.
do nas w stanie nie zupełnie dowadzlla golłziuy urzędmrnnla od a.uo Zakof1czen!c opracow:nia planu brym. Dlatego też nic zo.stain, ~€SZ
w.oo hcz przerwy.
Obecnie więcr. Wlell<a Lód?. będzie po· pr.tewi<luje s:r. t!a listopad b. reku,
ocze określon~ ilość, w j~!.facj
• ladała 9 urzr.llów pocztowych ciyunych
\\' roku bicża ym po>fn110\', 'uno trzym!lmv
l~ godzin.
Przypominamy jc<lnot:.:e.;nie, lt tło t~j Z\Viększyć l!cz;lJe
rzetlszkoli z .1 •io
po r0:::I:1clowaniu
1 i o. tycl~!~ast
po1•y ua terenie Łodzi po e godz. na do- 17, li::zbe. ~wJetli._-: z 1;~ do 31. ;::i Jo·
transportu, cytryny zo<;t;;.ną posebę czynna były nast~pującc urz•;dy 11oczżyć w Piotrkow'c l Pabiani.:ach ?,
·
•
Dziś w sobotę du. 12 bm. odb~dzle ~i~: towe:
gregowane i do sklepów dostarczo
nejono..-.·y Urząd Telefoniczno • Tclc· szkoły 11or:!sta\\'IO\\'c. zorga,tJizow;ić
o gu<.lz. 18 - ooprawn prczytliów ltół
i dziesiętników z terenu dzielnicy „Gór- grafic7nv - cf\łą llobę
1 bursę dla młodzieży szkolnej, za- ny będzie wyłącznie owoc zdrowr.
J.ódi l ul. Da•zyiisJ<ic~o 38 I
nrj" I'PS ul. scnatorst{a 11.
I!.cszta sprzedana będz;c po ceJ,ód7 2 Dwonec Kalislti
o godz. 18 - zebranie członków tlzlel·
nach specjalnie niskich do '''YkOŁód:i. ~ ul. zachodnia 67
nicy Chojny - Południc ut. Uro11lslaw~·
r,órlź 7 ul, Nowuzarzewslta 6)8,
rzyst~nia gospodarr-1kiego już bez
s. n.er. tow. E. Wałda.

roróżneo-o
b:uro\vych
mkow
·dzaiu .. W ci:u;u maja odby~val~· się
cgzam.ny. wczorai za~ <i:bsol\naci

Z

życia

ZNMS

Al:ademickl Srodowi~lcowy Komitet .JP.·
zawht<1nn11a, że
dno~ct Demokratycznej
kouterencja środowiskowa K.J.D. 1Jclll~dzir ~!~ w lolmln AZW:II - ,.Zycie" w
nlectziclę, t.j. 13 bm. przy ul. Plotrko\\„ ,
skieJ ł8 o godz. 11.
Delegaci Wybrani na zebraniach wy·
tlzlatowych ohowiaiaul są do pnnl>lu:tl·
nei:o przybycia.

Wystawa Plastyków

W niedzielę, dnia 6 czenvca w
Dzisiejszf ,-.,·lec~ót \V '"Tivoli" - ~apo :Miejskiej Galerii S;tuk Pla!ttycr.nych
wlada się wesoto. Ciekawy program ar- (Park Sienkiewicza) w Lodzi zo~tat~·&tów „OSY'' oraz tsiicc przy dźwię
kach orkiu>trY u;n·zyjemn~ą pobyt w og- ła otwarta Wystawa zbioro>v<l obra·
ZABAWA W „'tIVOLI''

ród.Int „ Tivoli".
Dobrze zaooalrzo11y bufet za,pokol ai>etyt smakoszÓ\\'.
Jmpt'ezę tG org2ni.znj~ Sekc.ia Opicku11ek Spnleeznyc11 przy Odd;:iale Łódzkim
PCK. pn„znaczając .:alkowitv dochód na
cele Pols'-de;~o Czerwor.ego K~·zyżu.
WALNE ZEBRANIE LIGI MORSKIEJ
Dnia 15 cze.-wca br, odbędzie Slfl w Iokalu Llgi !l.1orsk!ej w Łodz1 przy ul. Al.
Kościuszki s; (plervtzZI'! piętro) w pierwn~·m terminie o i;:odz. 10 w drnglm o go.
dzinle lG,ZO
\VALNE zF:BnAt:H;
rzlollków Oddzialu l Ligi l\Lor~klej w
Lodzi.

zó·w., rysun!ców i

rzeźb,

talonow.

fb)

z•azd
B
humanistów
w Lodzi

artystów pia

W dniach 13 i 14 bm. świat nauko
wy Łodzi b~dzie podejmował na Uniwcrsytecie Łódzkim przedstawicieli polskiego humanizmu. W ·tuch
"
b
d ·
naach owicm odbędzie się w Ło.
d7.i Walne Zebranie Polskiego To~y~1~~~~~wŻ~r~ąi~loig~~ncgo, majacego
ownego w Waru
•
'
•
7
aw1c.
Zjazd powvższv świadczv . T"dź
bierze coraz 'żyvJszy i int~n.:;~,1~fej
bętlz1? przyJ_c:ta przez z~viedza,mcych szy udział w życiu kultm·alnyrn l
m1•i'kcnvv1T'
z duzym zamtercsowamcm.
stykow: Bromberga lf.. Gor;;zein S.
Gliksman S. i Szenfeld D.
Otwarcia Wystawy dokonał wiecprezydent mias1a ob. Bugajs!d. klórv
w przemówieniu podkreślił. że mia
sto, oceniając wysiłki artysty zmierzajacc do JJ(•dniesienia T)oziomu kul
turalneg-o szi~rokich rnas zdobedzie
. .
·a 1 . 'd .
l
ę na Ja;: naJ ~ e3 I ące poparcie.
W~stawa .ciekawa - sac~~hll;Y, ie

s!

.

ls .

Str.

s

KURIER POPULARNY

Nr 161 (945)

Ztbrania 1·odziców

OGLOSZENIE
Zarząd Mlej>ki w Łodzi - Wydział Odbudowy - ogłasza przetarg nieograniczony na wykOil'lanie remontu w I l\liejskim
Zakładz ie Kąpielowym pl'zy ul. Wouucj
nr 25.
Oferty pisemne, odpowl.adające tre§cl
117, 122, 123. Szkol::i Nr 42 ul. prżysz.kole kO!J"Ltorysu ślepego, należy składać w
18 dla szkół nr: 6, 8, u, 62, 79, 137, 1:18. Wydziale Odbudowy pxzy ul. PlotrlrnwSzkoł:l Nr 49 ul. Staszica 1/3 dla szltół m· sklej nr 17, pokój nr 211, do dnia 21 cze1·1, 41, 48, 2lł, 71, 120, 139. SZk. nr 81 ul. Ar- wca 19·18 roku do godzinY 11 w kopertach
mil Czerwc>nej 41 dla szkół ur: 4, 12, 32, należycie zamkniętych z napisem: „Ofer33', Jl~. 37, GG, 76, Ol, 99. Szkoła Nr 103 ul. ta na roboty remontowe w I. Miejskim
Kr61ewska 5 dla szl;:ót nr: 102, 107, 108, Zakładzie Kąpielowym przy ul. Wodnej
110, 112, 113. Szkoła Nr 106 ul. Gdańska 25''·
Otwarcie ofe,rt nastąpl w tym samym
eo dla sz:kól nr: 19, 23, su, 67, 89. 90, 104,
106, 160, szkoła ćwic-.teii przy w. s. P. dniu o godzinie 12.
Szl~oła Nr 12 ul. 3 Ma.Ja (Ruda (Pab.)
Sczegółowe informacje oraz kosztorys
dla sz.'cół nr: 12.i, 130, 131, 1!13, 143. Szko- ślepy z warunkami przetargu otrzymać
la Nr 1 ul Sterlinga 24 dla !!Z.kół nr· można w Wydziale Odbud<>wy - Oddział
111, 127, 132, 134, 151, 155: Budownictwa przy ul. Plotr~owsltlej nr
21, oo. 73,
154, 161 oraz sz.Jtoly: 1m. „Bojowniltów 17, poltój nr 119.
za17..ąd :r.liejskl zastr.zeg3 sobie prawo
Getta" i im. L. Pereca. Sz'kola Nr 17 ul.
Limanowskiego 124a dla szkól nr: 24, 25, wyboru ofert lub unieważnlefl\a przetar45, 52, 53, 5;;, 72, 86, 91, 100, 101, 113, t2t. gu bez podania powodu.
Waciium przetargowe - zgodnie z przePrelegentami będą nauczyciele szkól
pisami obowiązującymi w \vYSOkOOc1 zł
zawoctowych.
30.000.- należy złożyć w Głównej Ka.sle
l\Iiejsklej przy ul. Rooscvel ta nr 15, a
kwit wp!aty dołączyć do oferty.
Łódź unia 11 czerwca 1948 roku.
Zarząd l\lieJsld w Lodzi
'

I

TEATR KOMEDII lllUZl'<,'ZNEJ „L UT N l A"
l'lOTilKOWSKA 243

DZIS I CODZmNNlE o godzinie 1!1.15

ko1iczących szkołę podstawową

dzieci

Sekcja Szkolnictwa Powszechnego i Zą
wodowego Zwią7ltu Nauczycielstwa Polskiego w Łodzt w porozumieniu z Inspek
toratem Szkolnym urządza jutro o godz.
10 z~branie Informacyjne dla rodziców
uczniow klas 7 i 8 szkól podstawowych
cei<?m zobrazowania możliwości wyboru
~dI?~Wiednich szkół zawodowych po ukcn.zeniu nauk\ w sz!tole r><>wszeclu)ej,
a więc mo~llwosci wyboru zawo9u.
;Zebrania te odbędą si(;: w następując~ch SZkolach:
S2lkola Nr 5 ul. Łęczycka 23 dla 62kól
nr: 27, Zll, 35, 4S. 64, 74, c;;, 114, 115; Szkol:3 Nr 7 uy. Podmiejska 21 dla sz,cół nr:
2. 10, 33, al, 69, 80, 83, 119. Szkoła Nr 15
ul. 1 Maja ~7 dla szkół nr· 3, 11, 9, 40,
łł, 57, l:ll, 1.9, 135, 133, 70, 117. SZkola Nr
2:? ul~ N~v.Tot 12 dla szkół ur: 16, 31, 46,
68, 8-, 7~. Szkoła Nr 30 ul. Wspólna 5/7
dla szkól nr 13, :W, Sł , 56. !hl. 5;;, 77, 116,

„ROSE•IHARIE 0
ROMAl\'TYCZNA Ol'ERl•:TirA w 7 OBRAZACll Otto

Pa1istwowym Ośrodltu Zakładów
Nauczycieli w Łodzi, przy
ul. Bocznej 5 w dniach od 22-30 czerwca 1948 r. przyjmowano będą zapisy kandydatów do zawodu nauczycielskiego.
Do klasy plcrv.'S:!:eJ 4 letniego Liceum
Pedagogicznego przyjmowani będą kanrlydaci, którzy ukończyli VII klasę sZltoły
podstawowej w wieku od 14 do 10 lat
tycia, do klasy pierwszej 2 letnich Pedagogicznych Kunów dla Dorosłych
kandydaci, posiadający świadectwo ukoń
c:zenia czteroletniego gimnazjum ogólno-1
I<=ałcącego lub równoważne oraz: ukońl".zony dwuclz.!e.sty rok życia.
W

W niedziele 1 §wiQtJI., ka.sa. teatru czynna od godzluy 11.

I

PA..~STWOWE
„BORUT~

Ponadto przyjmowane bi:ctą zapisy na
Państwowy Kurs Nauczy
cielsk1. Kandydaci posiadać muszą śwla
dectwo ukończenia liceum ogólnokształ
cącr.;ro lub zawodowego oraz ultończony
18 rok :<ycla.
Przy zapisie należy złożyć; podanie,
życiorys, metrykę urodzenia, tiwladectwo
szkolne, opinię dyrektora suoły, do której kandydat(ka) uczęszczała, oraz opinl<;
włgdz. orvr..lzacji Ideowo-młodzieżowych,
o 11~ kandydat do której z nlcll należy.
Przy Ośrodku istnieje internat. l\flodz!eż niezamotna a robi ąca postępy w
nauce lrorzystać będzie ze stypendiów.

ZAK?,ADY PRZEMYSŁU OHEMIOZNEGO
lv ZGIERZU, ul. $NIECHO\VSKIEGO Nr SO

ogłaszają przetar~

I

IP-------------------------------"!
CE.:"'TRALA ZBYTU PRZEMYSLU PAPIER~"'ICZEGO
w ŁODZI ul. \Vi0 ckO\Vlłlde"'O 33 (róg Gd-""-1r1'ej)

oo,

5 mlcsięczny

/

I

„

"

{

<WJ.">~

zaangażuje

natychmlMt:
S S~IODZlEL..'\"YCH IlSIĘGOWYCH

:e

Kandydaci na nauczycieli
Kształcenia

łlerbacha.

' UDZIAŁ IllElłZE 60 OSOB. <;UOJt - ll.\J,J•;'l' - ORKIESTRA.
Bilety wcześniej do nabycia w ~póldzielnl Artystów Plastyków ul. Piotrkowska Nr 102 - o. od godziny 17 w ka.sie teatru.

INSPEK'l'OROW ze znajomością kslt;gowości

3 ~IA~YNISTiiI KORESPO~DENTK.I.

de Działu Pe.rsonatnego, zaląc.za
podanie, ~yciorys i za.Swiadczenie z ostatniego
mlejsca pracy.
Zgłoszenia kierować

KOMUNIKAT
Wydział
zarząd Miejski w Łodzi do wiadomości, iż w
podaje
Komunikacji
związku z uroczystością otwarcia Miejskiego Muzeum sztukl w Łodzi, która
odbeclZie 6ię w niedziel~ dnia 13 czerwca rb., o godzinie 12, dOjazd samochodów
l innych środków lokomocji na tę uro\\-Obce
czystość odbyw&ć się mote przeprowadzanych na ul. Gdaiisklej robót drogowych - tylko przez ul. Dr
Więckowskiego, od ul. PlotrkowsldeJ.

jąc

ZJEDNOCZENIE
I TWORZYW SZTUCZNYCH
STRUGA Nr 26

PRZEMYSŁU GtJl'llOWEGO
Ł OD~. ul. A.

zatrudni natychmJast
INSPEKTORA FINANSOWO - AD1'llNISTRACYJ~'EGO.
Wymagana. znajomość jednolltogo planu hont 1 arkwiza.

I

rozliczeniowego.
Warunkl do omówienia.
Zgłoszen.io.

przyjmuje
polt6j Nr 11.

nieograniczony

Wydział

P.ersonalny Zjednoczenfa.
(Kat.1M6)

na -wykonanie:

,, .

1. BUDYNKU MUROWANEGO PARTEROVlEGO PRALNf
i SZWALNI o Iruba.turzc 2380ms oraz 2. DOSTAWĘ żWffiU
i PIASKU na budowlo betonowe na terenie „Boruty" w ilośd:
żwir 5000 m3, t. j. 400 wagonów po 20 ton.
Piasek, 2500 ms, t. j. 200 wagonów po 20 ton.
Bllż.sze informacje jale równi·~~ ślepe kosztorysy można. otrzy,
mać '~ Biurze Technicznym. „Boruty" codziennie .za wyją:.kiem
śWilłt od 8 do 14.
Oferty w zalalrnwanych kopertach z na.pit>em „Oferta. na wyko-aanie budynku pralni i SZ'..Valn1" lub „u.a dostcJwę Z-wiru :i piasku"
Przemysłu·
Zakłacly
Państwowe
lciel"{)Wać naleźy pod e.dl'Csem:
Ch'emicznego „Boruta", Zgierz, Wydział Zaopatrzer.ra do dnta
26 czerwca br., w którym to dniu o godz. 10 Ilt\Stą,pi' o~ws.1·cie
ofert w obecnoścL zainteresowanych osób.
Do oferty należy dołączyć kwit na wp!acone do N. B. P.
Oddział w Lodzi konto 129, lub do kasy „Boruty" ·wadium w 't':y1
sokości 1 % oferowanej sumy.
Firma zastrzega sobie prawo niep1·zyjęcia ofert bez podania
(PAP 993)
przyczyn otllz wy-bór oferenta: ltez względu ną cenę.

PODZIĘK OWA.i.~

Na.czelnmn cltlrurgowi szpitala. Sw. Jaua w Łodzi Dr ZENO·
NOWI CZAJKOWSKIIDID za ,pomyślno przeprowadzenie operacji
zmiażdżonej sto1>y i ura1.ow::mie od kalectwa. składam tą drogą
,
serdeczne podziękowanie
A!l.'NA DERECKA
SOPOT, ul. 3 ::\la.ja 2

Prod.

tlidać

Ł6DZ,

ogłaszają
,
•

350 sztuk kijów do m.Joteł,
:;oo sztuk trzonów do Wideł,
300 sztUk trzonów do szu1li,
50 sztuk trzonów do szpadll
oraz pnetarg nieograniczony na dostawi:
4,00U sztuJ;: miotel do zamiatania ulic (do•
kija).
Z.O.M.
Bliższych informacyj udzieli
(ul. ł.agiewnicka nr. 63) w godzinach
urzędowych.

4750 POD.KŁADóW

Centralny Za.rząd Wytwórni l\laterialów Budcnvlanych
Lódź, ul, Wscholdnia 64, gdz!o też mo:atia otrzymać podltład!-n
ogłasza

I

FABRYKI OCTU „SPOLE:\I"
w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKDI.

Wszelkie informacje, warunki przetargowe oraz .Slepe kosztootrzymać można w Referacie Budo·;rnlct:wa.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi: 'w dniu !!4. 6. 1948 roku, go.
dzina 11.

zastrzega sobie swobodny wybór oferen.te. i prawo

w

unieważnlcńia przetargu.

ofertowe wraz z warunk:und: prretargu.
Otwaroie ofert odbędz!e się w Biurze Cntralnego Zarzą.du
o g<>dz. 11 dnia 22 czrwca 1948 r. Składanie oferb tamże do godz.
10

tegoż

dnia.

Centralny Zarząd Oddział L6dź zastrzega sobie prawo do·
wolnego wyboru ofert jak 1 unlewa.Znienla prZ'etargu~
(PAP. 971)

ŁodZI.

•l TOKARZV wylrn-n1l!lltowau.rcll
3

PRZETARG Nr 6/4.8

KSIĘGOWYCH.

przyjmuje Wydział Persoualby ·
kowska. Nr. 238 godz. 8-10.
Zgłoszenia

Czqtajcie

'Lódź, ul, Plot:·

PRASĘ

Dyrelccja. Okręgu Poczt i Telegrafów w Lodzi ogłasza przetar~
nieograniczony na roboty rcmont-0we w P. Z. G. przy ul. Gdań
st:ej Nr 87.

(PAP988)

SOCJALISTYCZNĄ

B11±szych informacji udziela Oddział Bud~wl:my Dyri'kcjL Ol>rę
gu Poczt i Telgrafów ul. Daszyf1.Skiego 36, IV piętro, pokój Nr 82.
Wad.lum przetargowe w wysoko.5c.l 2% sumy oferowanej nal·e·
ży wpłacić na kont.o czeltowe P. K. O. Nr VI-3010 Dyrekcji Okrę
gu Poczt i Teleg1:u;fów w Lodzi, a dowód wpłaty dołączyć do
oferty.
Oferty w zalakowa.nych kopeitach niefirmowych z napisem
,Oferta na remont d odświeżenie pomieszczeń P. Z. G. przy ul.
Gclańskiej 87. Roboty betonowe i brukarskie w podwórzu P. Z. G.
przy ul. Gdańskiej 87" należy składać do godz. 11, cln!a 25 czerwca
1948 roku do skrzynki ofertow.::j w Sekretaracie :Dyrektora Okrę
gu P. i T.: pokój Nr lj. ID piętro przy ul. Daszyń;;kiggo Nr 36.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o g-odz. 11.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo uznania:, że przetarg nie dat
wyniku wolnego wyboru oferenta. oraz podziału t'obót mirdzy poszc:ze"'Ólne firmy budowlane bez prawa l'oszczeń Z'e strony stają
(73&1)
cych do przetargu.

#

"

a

'

WJ.>I&V
Do SZKOL OśRODKA SZKOLENIA ZAWODOWEGO
PRZEMYSLU METALOWEGO w Ł O D Z I

•

ug ?IW pw fiib

oatOSZENIA

dla chlopców l

DROB~E

choroby kobiece,
~fIRSlU akuszeria
przeprowadził się na Pi otrkowską 14 te-612

lefon 257-23.
med .

>;1~;NKO

K!JAWERt'.

a mianowicie do:

(po

ukończeniu

PRZEMYSLOWEGO

7 kl.

szkoły powsz~chnej)

L I O E U 1\1 PRZEl'llYSLOWEGO

Dr

f)r

dziewcząt,

GIMNAZ.Tml

Lekarze

m~ltb ·

>ęcherza,
sra chorób skórnych,
ryc2nych prZYJmuje, Killiiskiego
godz. 13-H i lll-13. Tel. 205-55.

;ver1e-

l~2.

w

232

l

(dl& absolwentów średni•ej szk<>ły pr.i:emysło.wej
z egzaminem czeladniczym)
odbędą się od dnia. 1;; do 26 czerwca 19·18 r. w godrlnach od Il
do 15 w Sek1:etariacic Ośrodka., ul. Łąkomi 22 (budynek War
sztatu Szltoleniowego).
Egzaminy wstępne od dnia 28 czerwca 1948 t·.
BUższ-e szczegóły w Sekretariaci·~ Ośrodka, ul. Ląltowa 2!ł,
(Pr. 258)
tel. 184-15.

we- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - specjalista:
DOKTOR
.:a1>11n.e0!11.
sitórne. pl~lowe
neryczne, REICllEH
Pnhł'1n11lwa 211. rtruga - <lodtn11 w1eezo-7Sl!J
rel'tl,
Redaguje Zesp6ł.

Kupno i sprzeda.Z

P. Z. Z. P. P. Sr 2 w ŁODZI, ul. l\I, Nowołkl 163/5

SPRZEDruI krosno angielskk gładkie
szufli:dową.
sz<!;·o!rnść 63 z maszynką
648
Łódź . Częstc chov.;s ka 1-~.

natychmiast

wyklvaiifiltowanych roboników ua maszyny okrągłe:

RED. NACZ. SEK.Il. REIJ. -

\VVUAWC..\:

przyjmnje od godziny 12·tej do l:MeJ.
od collzlny lO·teJ do ll·teJ.

Sp6łchiclnla Wydurnłcz.a

„WrEDZA''•

SA~iOCHOD

„ llansa" Borgward 6-cio cylindrow y_ 4.-ro drzw iowy. limuzvnn sprzecle.m. - Oferty Id•rować: PAP, ul.
Piotrkowska 138 pod „Korzptuie". -647

KOTONIARZY
PASOWACZKI

NASZJ!J TELEFO?o.-Y t

Z :Jptił·: cnł" r:-durnen1J

BRAKARKI

oraz

rutynowaną i\IASZThTJSTKĘl

ZAGUBIONO legitymację Zwfąl:ltów Zawodowych Ne. 25~7. Rojzman .roct Jara649
'
cza 19.

BIL"'ROWt).

----···

Zgłoszenia przyjmuje Wydział Persollalny.

·-·--·-·--~-

ZAGt;BIONO l~g1tyin11.Cj" tym~Z~.
Zawodowego F1Imowców. Bądkowska Ste-650
fania, Kościuszki 29.

(Pr. 2601

011ab:toz r•acutnJ

tlll.Ml>

u y r. JJetegatU.'":J •• Wltdz.A"

G.ut.:pca Red. Nacz.

lll.k

Wyd:i.•a.ł c.'zn.~op!.!m

·MtretaM! Redakcji
l.)yr. Admlnlstraey1n11

1«-18
tll6-!ll

Ol.1al Ogłoszen

: 0

ll:~pedyeja

2Sl>.:io.

ll6'l-81
U.U?. 2:l'.Z·2;
Xl-1&

Rozllz!„Jn!'"

fMł.. P1otrkn'-V%b ,;g ~dmtnł!ltra.ej11 - f,ńd:t. l'l•·trlin\\"•k· '111 f\Pclal<c~1" ""'«•r>•l" tylko 1trtyll 1H} 1.a1t10Wlone 1 reko1J1~1>w uu• twr .• ea łif). Warun~
120, z odbiorem _w AdmlnlstracJ1 - zł. 100, prcnu.merata zbiorowa (od 'i?O e;z.) zł. 60.
!lta\Vą, do domu - zł, 150. z dostawił prrez pocztc -

u.

J>rułW'a!a

»tr

ł.

I

godtiny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 1948 roku, do adresem,
~2 czerwca
dnia
wyżej " wskazanym
9,30 pod
gdzie również w tym samym ~niu <> go<iz!nie 10 nastąpi otwarcie ofert.
1..0DZKIE ZA.KŁADY WYROBóW PAJ.>JERO'WYCH
Wadium przetargowe w wysokości 3
proc. sumy oie::-owanej nal~y wpłacić do
ZATRUD~'IĄ. nałycluniast:
nr.
Kasy Z.O.M-u (Lódź, ul. Łagiewnicka
S:l ,u kwit dolączyć do oferty.
I .KALKULATORA
Z akład oczyszczania Miasta zastrzega
2 REFERENTóW gospodarczych
oraz
sobie p r awo częściowej dostawy
prawo wybon1 dostawcy bez względu na
1 REFERE~"TA do Wydzlałn Zaopatrzeńla. i Zbytu
cenę , a · tal;:że prawo uznania, żo przc1 REFE:JllTh."TA do Wydziału Planowania.
t~··l' nie doł wvniku.
Lóclź, dnia. 11 czerwce. 194S r,
6 SLUSARzy wykwalifikowanych
Zakład Ocz3•szczania Ml.3sta

I

zatrudnią

KARBOLTh'EOWA..~IE

KOLEJOWYCH

szczególną

rysy za: zwrot'em Irnsztów

I

na

Oferty w zapleczqtowanych kopertach
be zznalców fll·mowych, oddzielnie na po
d{lstawę, należy składać do

1

przetarg nieograniczony

ŁĄCZARKI

PRZETARq XillOGRAKICZOXY

(PAP3555)

stawę:

n~ ROZBUDOWĘ

„społem"

l!'abr. Chom. - l'annac.

OGLOSZE..'lIE.
Zakład Oczyszczania Miasta w 1:,odzl
oglr.sza p1-zetarg nieograniczony na do-

„S'P o Ł E 1\I"

REFERAT BUDOWNICTWA
ul. NARUTOWICZA Nr 2

Państw.

w Al'TE:KACll.i DROGERIACH.

I

Sp&dsitlAi Wymomucae.i .cm~„. LćaJ:.

w. &wtt\ld z.

D--026144:

