01>Jata pocztowa niszczona. ryczaJtem

lek IV. Hr 235 (1019)

„„,aby nienawiść do zła po·
nam zwalczyć je i wykorzenić do ostatka, aby wiara w człowieka sprawiła, by
serca. nasze napełnia.la. miłość
do całej ludzkości„.
W takiej nienawiści i w ta·
kicj miłości realizuje się walka o tworzenie świata, który
się będzie składał ze szklanych
domów, i czystych dusz, o
których wszyscy marzymy i
czego pragniemy"...

mogła

f

ŁÓDŹ

CZWARTEK

26
sierpnia 1948 r.
Cena 5

zł.

przerr.ówienia 'JaroIwaszkiewicza na o·
twarciu Kongresu Intelelc·
tualistów we Wrocławiu).
(Z

sława

Pierwszy dzień Kongresu P~koiu

-

Przedstawiciele intelektualistów świata
rozpoczęli obrady we Wrocławiu

. „Humanite"

o rozmowach moskiewskich

PARYŻ (PAP). Dziennik „Huma·
nite" publikuje depeszę swojego spe
cjalnego korespondenta w Moskwie,
Francis Cochen na temat rozmów
mitetu organizacyjnego polsko-fran Rektor prof. Murarowsky (Cze- wodnictwo w pierwszym dniu ob- mosldews!dch, zaznaczając m. in.:
cuskiego i przekazał Kongresowi pel chosłowacja), Joe Davidson {USA), rad, po krótkim powitaniu deleganomocnictwa komitetu. Mówca zwr6 Józef Giral {Hiszpania republikań tów polskich i zagranicznych, popro
„Jedno jest pewne, że Związek
cil przy tym uwagę na symboliczny ska), Mulk Raj Anand (Indie) i Jor- siła o zabranie głosu przedstawicie Radziecki
się uchwał
trzymając
fakt, że obrady Kongresu w obronie ge Amado (Brazylia). Sekretarz ge- la rządu polskiego ministra spraw poczdamskich i warszawskich broni
Pokoju toczą się w polskim Wrocła neralny - Jerzy Borejsza (Polska). zagranicznych tow. Modzelewskie- interesu Francji. A interesy Francji
wiu.
P. Joliot-Curie, która objęła prze· go,
to zjednoczone, zdemokratyzowane
Delegaci będą mieli sposobność
. O godz. 10.30 na mównicę w.stępui zdemilitaryzowane Niemcy, konJt:; pre~es polskiego komitetu orga- zapoznać si41 w Polsce z~ skutkami,
trol?.. Ruhry czterech mocarstw i od
mzacyJnego Kongres'.l Jarosław Iwa fakie spowodowała wojna - z Wro
szkcdm~·ania wojenne".
Gdańskiem,
i
Warszawą
cła.wiem,
przemówienie
wygłasza
s~ki~wicz i
Panie i Panowie!
go komitetu organizacyjnego, aby
:p;·~,-1t~Jnc. Mówca odwołuje się do których ruiny są tak wYmowne.
„Przed dyplomacją francuską W iminiu Rządu Rzeczypospolitej Kongres odbył się w Polsce.
Nie przybyliśmy tu - powiedział
dosy;1~dc:::enia i wiedzy zebranych,
konlduduje korespondent - która
Wrocla
polskim
w
serdecznie
witarq
ab:y me ustawali w dążeniu do po- Bedel - jedynie dla wymiany myWojnę uważamy za największą by nie podlegała presji Departamen
wiu Swiatowy Kongres Intelektuaśli.
koJu.
br-0nlć
klęskę, rujnującą cały dorobek czło tu Stanu, cel byłby jasny:
Czynię to
pokoju.
obronie
w
listów
intelektualistów
„Dwie zasadnicze prawdy powin- . Obowi~zkit;m
uważamy za jego naj- interesów Francji, które są równo1>okój
wieka,
Po
z podwójnym zadowoleniem.
.
ny wami powodować - mówi Iwasz Jest - dz~ała.c.
znaczne ze sprawą pokoju, przez po
większe dobro.
Nastęt;>me wybran~ prczydiun-1 w pierwsze dlatego, że jest to Konkiewicz _ nienawiść do z:U i umiłączenie swoich wysiłków z wysil·
gres pokoju, po drugie dlatego, że
Ale pokój jest sprawą międzyna kami negocjatorów radzieckich.
nastę!JUJąCJI? składzie:
łcwanie ludzkości.
Kongres ten odbywa się w Polsce rodową. Nie zależy on od woli jedPrz.ewodmczący: . .
W hni~ heli prawd ogłaszam 0 _
Rząd polski uważa, że każda szczc:
twarcie Sw!atowego .Kongresu In- I Alen:Jsanl_detrC -!fad{1Fe3ew . ) {ZJSRl.R), ra inicjatywa, mogąca wzmocnie nego narodu lub nawet kilku. Trzeba, aby wola pokoju jak największe]
rancJa , u Ial!
rena o 10 - une
k · „
telektuali<tó·„ '" obroni
Huxley (Anglla). Martin Andersen szanse utrwalenia pokoju, zasługuje liczby narodów, a przynajmniej de
e po OJU •
- ·•
prez .;; Nexo (Dania) i Renato Guttuso (Wło na jak najszersze poparcie.
Z kolei I\la:irice Bedel,
w Moskwie
cydujących na danym etapie histoDlatego tak chętnie zgodziliśmy rycznym, zmusiła do milczenia tych
f:ancuskicgo stowarzyszenia litera-1 chy).
(PAP). Jak donosi :i.gen
LONDYN
francusko-polskie
propozycje
na
się
Wiceprzewodniczący:
tow powitał Kongr~s w imieniu ko
stosunkowo nielicznych podżegac:cy cja Reutera, specjalny wysłannik
wojennych, którzy pokoju nie chcą. ministra Bevina w Moskwie Frank
Roberts konferował w środę. w am·
ba.sadzie amerykańskiej z gen. BeI
I
deli Smithem, ambasadoi'cm Stanów
polityki, WYkre- Zjednoczonycb, i z Foy 'Kholercm,
jako
Agencja Reutera
radcą ambasady.
dodaje, że temat tej konferencji nie
głoścl. Przeciwnie, w obronie naszej został ujawniony i ż~ na środę nie
~~podle~łości gotowi jest~my Z~O· są przewidziane fadne zebrani~
włoskiego
rzą
btlizowac wszystkie siły, opłeraJąo wszystkich 3 przedstawicieli me•
ię ~a -po~więcentu całego narodu carstw zachodnich, którzy ostatnio
praso]
ustawą
obowiązującą
.z
zgodnie
RZYll.'! (PAP). W z\viązku z komu- rodzaju, by nie byli oni w stanie
zostali przyjęci przez generalissimu
nikakm ministra spraw wewm;:trz- organizować zamachów podobnych wą, prosi o ogłoszenie swego pisma polskiego.
sa. Stalina i ministra Mołotow3 na
nych Scelba. informującym o kro- do tego, jaki miał miejsce 14 lipca. przez radio w dziale wiadomości.
{Dalszy ciąg na str. 2) •
Kremlu.
kach przedsięwziętych przez niego i W zako11czer..iu pisma Togliatti,
~'
wło
sekretarza
dla ochrony oscby
11
skiej parti.i komunistycznej, Palmiro Togliatti skierował pismo na ręce
Zamknięcie
dyrektora radia włoskiego.
Togliatti stwierdza, że nigdy nic ------=---------------·--------:------~
P ARYż (PAP). Agencja France
Ul I
agentów. Pelniących służbi: przed
Presse donosi z T-0kio, że według
gmachem, w \ttórym mieści się parkół dobrze poinformowanych, w
tia komunistyczna, nie ma za za.da.
czasie godzinnej rozmowy premieinformo
ale
osoby,
jego
ochrony
nie
Japonii. Ashidy z generałem
ra.
wanie ministra. Scelby, kto odwiedz:?'
Mac Arthurem omawiana była
I
biura partii komunistycznej.
„Scelba - pisze Togliatti - zgocia policji nowojorskiej do gmachu sprawa zastosowania środków, ma
dnie ze swym zwyczajem ·wysuwaradzieckiego konsulatu generalnego, ją;cych na celu stłumienie wrzenia
nia insynuacji wobec przeciwników
powołując się na fakt, iż dokonano wśród robotników, wywołanego upolitycznych, rozpowszechnia wiadotego w obecności konsula general- stawą zakazującą strajków.
MOSKWA (PAP). Agencja Tass podaje co następuje:
mości, jalrnbym poruszał się w RzyDnia 11 sierpnia :m.i!n.ister spraw zagranicznych ZSRR Mołotow, n ego.
mie oraz w całym kraju pod zbrojNa pkończenie nota amerykańska
za pośredn~cl:wem ambasadora US A w MosJi.wie p. Smitha przesłał
ną cskortq swyc.'I\ stronników.
stwierdza: „rząd Stanów Zjednoczo
przeprowadzesię
domagał
i
radzieckiego
rządu
pr-0test
Na s..:częście dziesiątki tysięcy mie rządowi USA
nych uważa, że postępowanie kon.
skazany na śmierf
~z~ai1ców_ ~~ymu i ."'loch mo~ą, zr.. nia badań oraz ukarania winnych porwania przy pobłażliw-0ści władz suia genralnego Łomakina stanowi
swiadcz_Y~. 1~ chodziłem zawsz.e sam amerykańskich obywateli radzieckich: nauczycielki Kasjenkiny Sa- nadużycie prerogatyw, związanych z
(PAP). Brytyjski trybuBERLIN
'
.
'
. .
.
<lo chw1h, kiedy cztery kule n1eoma.l
jego stanowiskiem i poważne pogwał nał wojskowy w Hamburgu, skazał
.
.
.
na zawsze nie pozbawiły mnie i.ego man.'la .1 Jego r.odzmy ·
~rocz tego ~b~ada .radzi~c ka. w W~zyng~orue złozyła protest cenie powszechnie uznanych zasad, na śmierć b. majora SS Oskara Han
zwyczaju, niewłaściwego w czasach
gdy ludzie tacy, jak Scelba stoją na w teJ sprawie· dnia 9 s1erpma, zas dnia 14 s1erpma zaprotestowała w określających postępowanie oficjal- sa, oskarżonego o zastrzelenie w cza
czele l\:Iiuisterstwa Spraw Wcwnetrz związku z wtargnięciem pol!cji amerykańskiej do gmachu radzieckie- nych przedstawicieli państw obcych. sie wojny 6 marynarzy brytyjskich.
Z tcgo·powodu Departament Stanu
go konsulatu generalneg-0 w N-0w ym Jorku.
nych".
Hans Oskar był już w styczniu
Dnia 19 sierpnia Departamen,t Stanu USA przesłał ambasadzie zwraca się do prezydenta o cofnię 1947 r. skazany na śmierć za zamor
~alsz;:m ciąg~ swego. pisi_ni;i. To
generalkonsulowi
udzielonego
cie,
ghatl1 stwicrdzi;t. ze prosi ministra ZSRR w Waszy.ngtonie odpowiedź na w1s;pomniane wyżej oświadcze
dowanic 200 Norwegów.
nemu Łomakinowi akredetement i
Scelbę .tylko 0 Jedno:. b;y zap:·~e.Gtał nie r"'<>du radz±eckieO'-O oraz protesty ambasady ZSRR w Waszyng
ZjednoStany
on
opuścił
Wyrok ten został następnie uchyaby
prosi,
"'
. ......
szerze!lia oszczerstw i ruenaw1sc1 w
lony pr::ez sąd apelacyjny.
czone w odpowiednim terminie".
stosunku do przeciwników polityc~ tome.
I\ota Departamentu Stanu stwier. ataki przeciwko oficjalnym przedsta
nych, oraz by,' jeieli mu na to czas
pozwoli, rozciągnął kontrolę nad fa dza, :le wysunięte przez ZSRR oska1· wicielom rządu radzieckiego.
Nota Departamentu Stanu stwierszystami i przestępcami wszalkiego żenia są nieuzasadnione i zawiera
dza ponadto, że otrzymane przezeń
,,informacje" w najmniejszym stop.
W związku z powyższym am- basada ZSRR IV W aszyngtc"-Ue
niu nie potwierdzają, jakoby istniała
do DepartamentuStanu, w imieniu rządu radziec;.·
jakaś łączność między organizacją, wystosowała
i
nazwaną w nocie rządu Radzieckie- kiego notę następującej treści:
go „Fundacją im. Tołstoja", a Fedei
„W odpowiedzi . na notę Departa-1 przedstawicieli rządu radzieckiego i
ralnym Biurem Siedczym, wobec cze
Wallace stwierdził dalej, że 'J.'n~- go rząd USA kategorycznie zaprze- mentu Stanu USA z 19 sierpnia \V uważa, że działalność i deklaracje
NOWY JORK (PAP}. Przemawiałączności. Co sprawie Kasjenkiny i Samarina, am- rządu radzieckiego oraz jego oficjaljąc w Cinc..innati przed czyst<> mn· man i Dewey, wspierani przez Johna cza istnieniu takiej
rzyńsldm <.udytorium Henry Walia- Fostera Dullesa, desygnowanego na więcej, rząd USA nie posiada infor basa.da ZSRR oświadcza, iż rząd ra- nych przedstawicieli w USA w spra
ce, ltandyL1at na prezydenta USA z swn;etarza stanu USA w razie zwy- macji, które potwierdzałyby oświad dziecki uważa zawarte w wspomnia wie Kasjenkiny i Samarina są cał
ramienfa P:irtii Postępowej, ostro uo cięstwa wyborczego Dewey'a torpe- czenie, :i:e „Fundacja im. Tołstoja·• nt"j nocie twierdzenia za nleuzasad- kowicie zgodne ze słusznymi interesami Związku Radzieckiego - obro.
tępił ist·:.Jejąc<;, w USA dyskrymina- dują na terenie ONZ wszelką akcję, zajmuje się działalnością przestęp- nione i niezgodne z faktami.
ny jego obywateli przed zbrodniczy.
ł
.
.
P .. .
cję rasową, zrzucając za ni:i, odpowie zmierzającą do wyjęcia spod prawa czą, jak utrzymuje nota ambasady
1
omiJ.aJ~c nu czemem wy usz~zo- mi zakusami n.., ich wolność i prana Trumana i propagandy dyskryminacji wyzna- radzieckiej".
dzialno5ć solidarnte
Odnośnie Kasjenkiny, nota Depar ne w 0•5 "'.tadczeniach rząd~ ~a.dziec- wa obywatelskie. Rząd USA dys.
Dewey'a. Mó\•;ca ~twierdz], że tak nicwej i rasowe.i.
1 Jego przedstawiciel! fakty, ponujc dostateczna
ilością danych,
Obie partie amerykai'iskie - demo tamentu Stanu stwierdza, że ,.z do- kiego
Truman, jak i Dewey pro·.;rad;:s „bll
·.
Sbnu me tyłko .
Departamentu
nota
amery
władz
kompetentnych
niesień
we y;szvstki~h kratyczna i republikal'1ska - pod- kailsk"ch
politykę"
źniaczq
w notach amm.
m.
wyłuszczonych
wyjaśnienia
do
się
nie przyczynia
r
ika · ·
s2rawach dotyczących praw i wolno kreślił Wallace - obawiają się, że Kas·ecl.· wyn . f I:l 29 tpł ca 1948
daktr. ciemnych punktów w sprawie porwa basady ZSRR z 9 i 14 sierpnia, oraz
ści milionowych rzesz ludnÓści ame- zniesienie dyskryminacji rasowej da
J h·m:i p~m orNmowa aJrek . o .nia KasJ·enkiny Samarin!t J'ego żo· w oświadczeniu ministra spraw za·
·
h ZSR
·
-•
·•
Murzynom szanse skutecznej konku ra wyc oaząceJ w I owym or u ga
rykauskiej.
. R z. 11 sicrpz:ia, któ
w języku rosyjskim iż nie chce ny i 3 nieletnich dzieci, lecr. wręcz gramcznyc
zety
!fa nadzwyczajnej sesji kongreau rencji z białymi, zdając sobie jedno
Kap01:wama
~akt
~o.tw1e.rdzaJą
r~
tei
w3•świet1enie
utrudnia
przeciwnie
Za
Radzieckiego
Związku
do
wracać
- oświadczył Wallace - tak Tru- czcśnie sprawę, że wzrost tendencji
pośrednictwem zorganizoV.:any sprawy i udziału w niej poszczegól- SJen c:ny i ~amarm~, u~1a~u w tym
man jak i Dewey, reprezentują par postępowych w kraju zmusi potenta jego
pr~es .ę~czeJ orgai;1zac~1 białogwar.
·d 0 R d nych osób i organizacji.
· d Kas·e kin
do „bardziej został ~;vyJaz
przemysłowych
tię demokratyczną i republikańską, tó\V
„Fundac.ii im. Tołstoja„
dy3skicJ
e11:
Y
J n
.
nic uczynili nic, aby doprowadzić sprawiedliwego podziału majątku na Farm w stame Nowy Jork (g?z1e
Rząd ~SRR odrzuca Jednocześme/ craz związku z tą sprawą Federat.
oświadczenia Departa- nego Biura śledczego USA.
uti uchwalenia postępowego mtawc- rodowego USA".
N~ta Depar!am.en~u .stanu zaw1~ra gołosłowne
·
(Dalszy ciąg na str. 2).
dastwa społecznego. ,
daleJ uspraw1edhmeme wtargmę- mentu Stanu, dotyczące oficjalnych
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„ Porozumienie

dwóch konsulatów radzieckich w St. Zjednoczonych 1en. Mac Artura z premierem
Japonii

I

ZSRR DEM'ENTDJE os'llłDCZENIA

DEPARTAMENTU STANU

usA

w sprawie Kasjenkiny i Samarina .I
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KURIER POPULARNY

~!~:~~7F~:=~~~;~2:~~;
;Międzynarodowy Kongres Intelektualistow·
b d

;:~~~~:o::~~!~~e:a~c~~~i:!~ćzn~~~~

•

rozpoczqł We Wrocław1u o r a y

(Dokończenie

ze str.

1)

• · Polacy podobnie jak i inne narody, są najżywotniej zainteresowani
.a~y :vszystkimi siłami przeciwsta:
·· ~~ć s~ę próbom odradzania się agre.• SJ1,. mezależnie od tego, czy wystę
PUJą one pod przyłbicą faszyzmu,
- czy inną.
że agresja jeszczt:
Rzec~ jasna.
i:naskuJe swe dążenia, zwłaszcza , że
~. Jeszcze nie ma tak §Oli dny eh baz, ja
kie posiadał Hitler w 1939 r . .
Po to jednak, by takich baz ni<>dy
n!e zd~była .i!lż dz!ś należy ją"' o. kiełznac. Sposob, ktory prowadzi do
okiełznania. podżegaczy wojennych ,
polega m. m.. na odizolowaniu ich
od społeczeństwa.
Polega przede wszystkim na izo,
, lacji moralnej, na izolacji od aprobaty społecznej.
Pospolity zbrodniarz szuka sobie
aprobaty w · swoim półświatku, pod„ żegacz wojenny czyni podobnie z tą
. jednak różnicą. że rozporządza on
wielką sumą środków. za pomocą
których urabia dla siebie opinię zdo
bywając w ten sposób aprobatę' społeczną.

„

..

to niePrzeciwdziałanie temu ograniczone pole dla organizacji spo
łecznych, dla ludzi nauki i sztuki
przede wszystkim.
Jesteśmy przeświadczeni, że w tej
dziedzinie Swiatowy Kongres Intelektualistów wyniesie postanowienia
zdolne zmobilizować niespożyte siły postępowego człowieka, które jeszcze się nie ujawniły, a które czekają na wasze zorganizowane działanie.

Granice podziału na walczących
przeciwko wojnie i jej podżega.czy,
podobnie jak granice kultury, nie
· przebierają, wzdłuż linii wykreślo
"· nycb na mapie.
W ltapitałistycznych krajach prze
· bie1ają one wewnątrz miast i wsi.
• " lJ nas, w Polsce, od czasu, gdy rząd
· atał się wyrazicielem szerokich mai.
• ·• ludu polskiego, zostały one wy ma·„. une z naszych miast i wsi.
O wojnie, jako o instrumencie
s.(i J,outykl myśll!! jedynie resztki dnia
:. -~ wczorajszego, wyraźnie izolowane
od społeczeństwa.
Myślę, że Kongres wasz, Kongres
l• •

.t

Nledbalstwo
k dy
•

powo d u1e SZ o
- .„.
- · Wielu ludzi nie zdaje sobie spr~" wy z tego, ile sz:kody przynosi spo
' łeczeństwu zwykle „niewinne" leni.stwo i n iedbalstwo. Wystarczy
małe niedopatrzeni:e, aby stało się
ono przyczną poważnych strat.
t
·
·d ·
.· t t
N
e_y zn~J UJą_ si ę na~e
W3;"?d ~1erown 1~6w. l dyrektorow
lud.zie meodpowredzinln1. Przykla.• dem jest kierownik wykończalni
· PZPB Nr 6 Leon Milerowicz, zam.
przy ul. Gdafu>kiej 12. N ie chcąc

. .. . ;e.s

· r:ę widoczn'e zbytnio

Takich owocnych obrad życzę Kon
mózgów. nie tylko odetnie się od
wszystkiego, co jest związane z WOJ gresowi w imieniu Rządu Rzeczypos
nq, ale wynikami swej pracy przy- politej i narodu polskiego, na któczyni się do skupienia sił postępo rego poparcie zawsze liczyć może ".
wych.
W pierwszym dniu Kongresu refeZnajdzle dobre metody ug~unto- raty wygłosili: Al. Fadiejew (przew.
delegacji radzieckiej), prot Staplewanb pokoju.

ODPOWIEDŻ RZĄDU

;;:~=~~

Mi~erowiczen_i zajęł~ się Komisja

S~ec~a. sk1erowuJąc go
nues1ęcy do obozu pracy. (b)

na 6

\J..:

(Dokończenie

ze str. I).
Związlm Radzieckiegv '\\• U.3A umochodzi o Kasjenkinę , to za- żliwiono swobodny i nieskrępowa.
równo jęj list z 5 sierpnia, wysłany z ny dostęp do Kasjenklny i SamariRead Farm na ręce konsula generał. na.
Jeśli chodzi o oskarżenia, wysuwa
nego Łomakina, jak i list do krewnyc~ z 10 czerwca r.b. (których foto- ne przez Departament Stanu. p1-.:eciw
\)epartamentowi ko konsulowi generalnemu ZSRR w
kopie przesłano
Stanu na jego prośbę) , a ta kże jej Nowym Jorku - Łomakinowi , jakoby dzi ałalność · jego stanowiła ,.nad.
złożone bez jakiego- użycie prerogatyw, związanych z jeośw i~dczeni~,
lrnlw~ek nacisku na konferencji pra- go stanowiskiem, oraz poważne posoweJ w ob e cności licznych kores- gwałcenie powszechnie uznanych za
pondentów amerykańskich dnia 7 sad'" to rząd radziecki odrzuca je,
sierpnia, w którym potwierd z iła ona jako zupełnie nieuzasadnione i nieiakt jej porwania ,- dowodz ą w stop zgodne z faktami. Działalność konniu dostatecznym, że twierdzenia od sula generalnego ZSRR w Nowym
mi~nne są nieprawdopodobne, ponie
Jorku - Łomakina miała na celu
waz w chwili obecnej Kas.jenkina wyłącmie obronę praw obywateli
przebywa w szpitalu, faktycznie w radzieckich, a · jego oświadczenia,
warunkach więziennych, a przedsta.- składane przedstawicielom prasy
wicielom radzieckim nie pnz:wała się zmierzały do wyjaśnienia prawdziwe
na swobodne komunikowanie się z ~o stanu rzecz:v. wypaczanego bez
nią, przypisywane jej o.4wla.dczenla skru1młów w inspirowanyeb donienie zasługują na jakiekolwiek zaufa- sieniach pewnych organów prasy a.
nie, zwłaszcza jeśli się uwzgl~dnl merykańskiej. Jest to zgodne całko
ciężki stan jej zdrowia..
wicie z powszechnie przyjętym i zaZ opublikowanych w praaie nowo sadami i nale żv do bezpośrednich
jarskiej doniesień wiadomo, Ż ' prze- obowiazków przedstawicieli konsu.
stępcza organizacja i białogwardyj larnych.
podane
Uwzględniając wszystkie
ska „Fundacza im. T · ·staja", na której czele stoi Aleksandra Tołstoj , ma wyżej okoliczności, rzącl ;•adziecki
palce nie tylk.i w porwaniu stwlertlza, Żt' ostatnio w Stanach
czała
Kasjenkiny, lecz również i Samari- Zjednoczonych Ameryki stworzono
na, którego miejsce pobytu dotychczas nie jest znane. Z drugiej strony nota Departamentu Stanu z 19'
sierpnia potwierdza, że· już w pierw
szych dniach po zniknięcia, Sama1·in
znajdował się w pom"ieszczeniu Federalnego Biura Śledczego w Nowym
PARYŻ (SAP). Zastępca sekretaJorku. Jeszcze 10 sierpnia starszy in- rza· generalnego ONZ oświadczył
spektor policji nowojorskiej, E"ward '''e środę, że Rada Bezpieczeństwa
Mullins w czasie "'obytu w konsula- ONZ zbierze się na pierwsze posiccie generalnym, oświadczył rad.zlec. dzenie w Paryżu w dniu 7 wrześgene1·alnemu w nia.
kiemu konsulowi
Nowym Jorku Łomakinowi, że SaRada Bezpiecze11stwa odjedzie z
marin pozostaje „pod op i e:t.ą rządu Nowego Jorku w dniu 1 września i
USA i Federalnego Biura Sledczego". Tym niemniej po clzień dzlsicj.
szy rzad rachiecki nie może uzyskać
żadne{ informacji o losie Samarlua
i jego rodziny.
JEROZOLIMA !PAP). Jak stwier
W tym stanie rzeczy rzą~ rad~ i?c- dza prasa tu1ejsza, podczas st a rć
ki potwierdza swe stanowisko i zą- w tzw. „gmachu rządowym". stano
dania wyłuszczone w wspomnianych wiący m neutralną strefę Czerwone
notach ambasady, oraz w oświ adcze go Krz y ża , Arabowie zamordowali
niu ministra spraw zagranicznych w tym gmachu 3 żydowskich j e ń
ZSRR 1lożonym ambasadornwi USA ców wojennych, przy CZYJll dwum
w Mo~kwie w dniu 11 s i e1·pn ~a. i lło- obcięli głowy.
aby przedsta.wlClelom
maga się.

-- ---·----

TERMINY OBRADoNz w

Sprostowin1;e

Barbarzyński czyn Arabów

I

Do arty k ułu za ty tułowa nego ..Pijackie sprawy", który ukawł sie w
piśmie naszym dnia 21 b.m. zakrad.
Gdy Żydzi próbowali o d ebra ć 1a ~ię przykra pomyłk a .
zwłoki , Arabowie o;;trzelali sanitaNotoryczn ym p ijak iem i :rwanturriuszy.
nikiem .o którym p: :: al iś rnv jest
Wypadek ten w y walał w J erozo- Krzemiński. zam. pn v ul. Śl ą sk i ej
limie wielkie oburzenie, został jed- 54. a nie K azimierz Ka miński. zam.
nak przemilczany przez roz głoś nie 1Jrzy ul. Zi;ierskil'.i 38 i 7.atrudniony
radiowe i prasę Zachodu.
w Centrali Spółdzi elni Mleczarsko .Jajcza r skich .

•

At ODBUDOWUJE NIEMCY
KAPIT
k .

Plan Dinkelbacha - ZWIQ szenie produkcji stali -

strefie okupacyj·
WBRYTYJSKIEJ
nej w Niemczech została meda-

cję.

Prasa donio11ła, i:e premier an
Dinkelbach zajmował wysokie sta(ielski Attlee zachorował na bez nowisko w Vere!n!gte Stahlwerkc i
wła.d nóg.
;ego nominacia na kierownika apara
t•.!. który miał :za zadanie przeprowa'Attlee choruje, - lecz nie rozu• dzić dekartelizacje w bryt:vjskiej stre
miem fle okupacyjnej od samego początku.
Dlaczego z tego powodu trwoga? n-~ogla budzić zasadnicze zastrzeże"·a.
·
Dziś przecież cala Ang!'a
1
YGODNIK brytyjski „ThP Ecorne ·
nomist". przynoszący wiadomość
umie
O własnych silach stanąć 11a no- o utworzeniu nowych 25 towarzystw
gach. przemysłu stalowe.,.o donosi jedn0cześnir o organizacii zarzadów tvch
W BOR
fabryk. Otóż okazuje się, że Dinkel·
·

1T

;

ważnie~s;:;ych wyników konfercncdł
moskiewskiej było wydani!' oświatl.
czenia. na temat niemieckich okrunieństw. podpisanego pnez µrez:rcle11
t;.. Roosevelta. premiera Churclti!la ł
premiera Stnlina.
W słowach prostych i zrozumiałych
dla. każdego, ostrzegano wszystJdch
Niemców, że , . !.lędą musieli )lowrócić do krajów, w których popełnili
-,;we odra·i:ającc czyny, by mogli być
pr.awa
według
osądzeni i ukarani
tych oswobodzon~·ch kra:i(1w i niepo
dległych rząclów, które tam zostaną
ustanowione". Oświadczenie to zaspr7.Y·
atmosferę, w której normalne wy- 11ewnia. że „trzy mocarstwa
konywanie przez konsula.ty radziec- mierzone będą ich ścigać na. krańce
kie w USA Ich funkcji staje się nle. świata i wydadzą irh w ri:cc Hka.riycieli. by ~prawie<lliwoki stało s.ię
m«>żliwe.
Z noty Departamentu Stanu z 19 ~a Ilość".
sierpnia wynika, iż r1.ąd USA nie tyl
pcd adrei:.em
Słowa ostrzeżenia
ko nie zamierza położyć kresu tej zbrodniarzy
wojennych dot '!l'ły nie
wiadz
dział a lno ś ci amerykańsk i ch
ale i do ich oadministracyjny ch. które stwarżaja tylko clo Niemców.
tiar. Czasami btul z iły on " iskierkę
taką atmes!e rę, nie c0fając się naLuwet przed wt a rgnięciem nolicj i a- na11zici w sel'cSch sk:!za11ców.
idący w mtik:>.eh na lmierc\
dzie,
r adz iecmerykańskiej do gmachu
kiego konsulatu generalnego w No- podnosili ltartfo głowy. \ 1 ierząc, że
wym Jorku, - lecz naodwrót uspra. kara nie minie ich oprawców.
wiedliwia tego rodzaju jawne poI oto w pięć lat później jedno 11
gwałcenie powszechnie uznanych w mocarstw W. Brytania - oświad
stosunkach międzynarodowych za- cza, że nigdy nie uważll.ła zi. swój
sai:l.
zbrm1ni wojen.
obowiązek ściganie
W tym stanic rzeczy rząd radziec- nych w czasie nieograniczonym i tv
ki pcsta.nowił:
z dniem 1 wrze.'inia. 194.8 r. przesta1) Niezwłocznie zamknąć oba kon- nir przyjmować wnioski o wyda!1~P
sulaty radzieckie w USA - Nowym zbrodniarzy wojennych.
Jorku i San Francisco.
Tu nic chodzi o jeszcze jeQ,en wy2) Uznać, zgo!lnie z za.sadami wza•
padek złamania pnez moc'.\rstwo an·
jcmności, że konsulat USA we Wlatlywostoku winien ulec niezwłoczne gie.saskie któregoś tam postanowienia Układu Poczdamskiego. Tu chomu :r.amknięciu.
wziete
3) Na tej samej zasadzie uważać, dzi o moralne zobowia::ania.
wobec ofiar na.jstraszii\.v.szycb w hi·
że porozumienie osiagnięte poprzed.
nlo miticlzy rządem ZSRR I rządem storii świata okrucieństw i prześla
USA w sprawie otwarcia konsulatu do\vań, tu chodzi o złamanie pl'ZY·
USA w Leningradzie - straciło swą rz, czeń danych ludziom zal~atowa ..
w obllczu ich mecz"ńsklej
nym
moc.
na !}l'Ogu krl!matoriów,
śmierci,
przed drzwiami komór gazowych.
Nie ma na świecie siły. która magla
by zwolnić j::kikohviek rzad od W3'konauia takich 11rzy-.-zeczeii.
Decyzj2. rządu bryt:vjsłtiego, prax
Paryżu
tycznie biorąc. anmestionu.faca nieprzybędzie do Paryża około 6 wrześ
zbrodniarzy wo~eunych.
mieckich
nla.
jest samowoh!z. i bez1nawn.'l w świe
W pałacu Chaillot czynione są tle zobowiąz::.ń mir,tlzynarcdowyclt.
śpieszne przygotowania w zwiazku
Ale jest ona przede wszyt.tkim cio.
z tą zmianą terminu. Zgromadzenie sem w powszeclmle przyj(',tc po,ię
Ogólne ONZ zacznie się jak ur.irzed cla mor2lncści.
nio ustalono w dniu 21 września.

RADZIECKIEGO

Jeśli

wno zakończona akcja rozczlonkowywania wielkiego kompleksu prze---------------·lmysłu stalowego na 25 oddzie: ~y.-:h
towarzystw uiormowan,;h głównie z
Vereinigte Stahlwerke
koncernu
Koncern ten jest jednym z o;mi11
wielkich kompleksów przemysłu nad
reńskiego .Zgodnie z postanowieniami dekartelizacji koncerny te oraz
I. G.0 Farbenindustrie ulec miały dekartelizacji. Na początku roku 1947
w brytyjskiej strefie powstała specJ·a1na organizacja pod nazwą Trustee Administratjon która złożona z
Bezwład
dawnych współpracowników przemy
slu stalowego z Dinlcelbachem na cze
Ie miała przeprowadzić dekarte1 iza-

nóg

~

li wstępne pia.ny wspólnej ofensywy
w Europie. Jedn1.1.k jednym z uaj-

przemęczać 1-----------~~-------·-------------------·------------------

znacznych kradzieży i mogło być
przez nieuczciwych

"·

ta. dorallcy Wl',lskowi przedyskutowa.

don (Anglia), prof. Chałubiński (Pol
ska) i prof. Prenaut - delegat Fran
cji.
Odczytano rówmez szereg depesz.
m . in. od Lombardo Toledano, sekretarza generalnego Federacji Zw.
Zaw. Ameryki Południowej.

w· sprawie Kasjenkiny i Samar.ina

•·~;~~~~~;;lf~~;i~ AMERYKAŃSKI
..

::;;s::~~~~juN::~:;~~~~:n:::~~~

bach jako reprezentant Trustee Ad·
ministration stoi na czele aż 10 towa
rzystw, tłumacząc się, że w intencjach jego nie leży budowanie nowego koncernu, lecz baczenie aby o:·ga·
n;zacja wszystkich fabryk była .iednakowa.
W istocie rzeczy jest zupełnie inaczej. Plan Dinkelbacha polegał na
tym, żeby przy zachowaniu pozorów
dekartelizacji nie łamać kręgosłupa
organizacyjnego przemysłu, a dawnych właścicieli nie odrywać od ich
warsztatów Dlatego też w nowych
fabrykach na wybitnych stanowi·
skach znajdują się znani z przed
wojny dyrektorzy.
W obliczu realizacji planu Marshalla amerykań skie sfery gospodarcze i rządowe poświęcają wiele uwagi
,.dekartelizacji" w brytyjskiej strefie.
ustosunkowując się do niej krytycz·
n ie. Specjalna komisja złożona z eksper tów USA Steel Corporation bada
obecnie niemiecki przemysł stalowy
ze wszech stron, nie wyłączając i stro
ny dekartelizacji. Koła amerykań·
skie wyrażają opinię, że dekar~elizacja ham1.,1je produkcję. Poza tym jak
przewiduje .. Economist" USA wywrą
niJ.clsk na '.V. Brytanię w k iernnku
przegrupowania przedsiębiorstw.

Solidarność finansrsł(lw

ze swoj~j str.,;1.1y. p_ozanwlrzekomo podwyższyć teorety czną
NIEMC:Y.
szy JUz nastroJe okupantow za- produkcję >tali do 13.000.000 a n awet

chodnich z właściwym sobie tupetem i do lii.000.000 ton stali.
wyb ielają winy niemieckiego orze-

mysłu z okresu przygotowai1 wojen-

nych i samego okresu wojennego.
U~rzymu j ą, że wlelkic koncerny
były tylko bezsilnymi instrumentami państwa hitlerowskiego. Stawiając jednocześnie na epizod berlił'1skL
jako na to wydarzenie. l~tóre ostate·
cznie poróżni okupantów <achodnich
ze wschodnimi, postanowili jak najmocni.ej przeciwstawiać się t:vm wszy
stkim zarządzeniom gospodarczym
które miałyby uszczuplić ich stan P~
siadania.
Podobnie zarząd przemysłu żelatnego i stalowego w Duesseldorfie o·
publ!kował deklarację, w której domaga się natychmiastowego zaprzestania demontaży i zaleca swoim re·
prezentantom w komisjach dem onta·
żowych zaprzestania icn działalncści.
To swoje stanowisko uzasadnia twier
dzen iem , że Zagłębi e Ruhry n.ie mogłoby 'lSiągnąć produkcji 10.700.000
ton surowej t dli pr::2wid\'ianych pla
nami zachodnich sprzymierzeńców.
Trzeba podkreślić. że to oświadczenie pojawiło się w momencie negocjacjl pomiędzy ek pertnm! nme·
rykat'i.skimi j n iemieckimi. którzy w
dwustronnym porozumieniu m ieli

I

j

EJ?NOCZESN.IE n!emiecl: a agen·
CJ:i: DPD ~ l:cencJą angielską ;v
K~łcl1ll ?PublJ~O\'.'~ła ~epe~zę, z ktore.i wymkało. ze 111.em:eck1 pl'Ze~ysł
stal?w·y otzrym~ mebav~em znaczne
kapitały zagra_mczne ... B101:ąc pod uwagę - dono~i dep~sza - ze postnno
w lenie udzielenia pożycz!: i jest ob~·
cni~ wykl~1c7:one, pozostaje, mo~_li:
wosć prze.iQcia bezpośred111e1 akCJ l l
udzia!ów. co jest w tej chw;li roz_
w~żan_e jako sposób. do~tarc zenia nie
m1eck1emu przemys10w1 stalowemu
po1rzebnych środków".
Z kół dobrze poinformowanych roz
chodzą się \\'iadom:>ści. że •Jodczas
w iceprezydenta
ostatnie.i wizyty
Swiatowego Bank u Garndern była
dyskutC\\·ana: sprawa zaloże:1ia filii
tego banku w N:emc zeL· h Zachodn ich.
Wszystkie te donie sien ia św1 adcza
o tym, że amerykańskie koła fi nan;
sowe pop :erają utr z:vm an ie starego
porządku w Niemczech i pr zeciwfitawlają się planom których celem jest
osłabienie poten cjału agresii niemfeck:ej . czyn i ąc to rzekomo w inlereRie uzd rowienl.a gospodarczego Eu·
·
(T. R.)
ropy.

Jeszcze o »Łodzi Kaliskiej«

WYPAJNOSC-PRACY
I BRAK GORACE] WODY
- N ie podam Wam ręk'. ... - nie- botników, którzy po skof1czonej pra-,instalowano wnywaini z bicż.ącą go-1 te są ręce robotników kolejowych,
oleskie oczy spoglądają stano\t,,·czo cy nie mają możności umyć się po. rącą wodą. Gorąca woda boy;iem nie daje się zmyć w zimnej wodzie
choć z pewnym zakłopotanie;-,1 z pod rządnie, po prostu dlatego, że do tej jest tu nieo:izowna z te.i prostej przy na·wet przy jak najobfitszym zużyciu
czaraego, tłustym smarem pokryte- nory na t~renie uarowozowni nie za-. czyny. że tłusty smar. jakim pokry- 1mydła.
I
go czoła.
· - Rozmazuje się nam tylko po
- .\leż To\varzyszu, dlaczego? - 1
I całym ciele, aż obrzydliwość biejest mi naprawdę przykro, gdy tak i
l rze. Zcieramy go więc zgrubsza trostoję z wyciągniętą dłonią
przed '
1 cinami, ale jak widzicie nie wiele to
;ednym z robot!likóy-1 Parov;ozowni
I pomaga - mówią .
Łódź - Kaliska.
kt óry właśnie po
S:ic:ączonej pracy wybiera się do do
Niezależnie od wszelklch słusznych
inu,
niezaprzeczalnych r:a · robotnika
- No, bo jakże to, przecież ~c I
I do możliwych, gwarantujących mu
mogę podać Wam reki, która aż lepi
1 higienę i bezpieczeństwo pracy wasię cd smaru. Nie mogę, po prostu I
j runków, dziwić się należy, że Wydlatego, że jen b;·udna i od 16 go. ,
dział Budowlany DOKP łódzkiej nic
dzin nie myta.„
zdaje sobie sprawy, iż przez b na- N~e 1:1a nic prostszego, jak Upozór niewinne zaniedbania swych
myl:.„
I
obowiązków. obniża wydajność pra_ A właśnie, że jesteście w błę- 1
cy. Robotnik bowiem traci dwa radzk. U nas nic ma nic truchiejszcgo
zy więcej czasu r,1 mycie się w wojak um:·ć się po pyacy. Proszę, PO- 1
dzie zimnej, niż goracej, nie mówiąc
v.vólcic ze mną,! i
już o poważnym zużyciu mydła.
Je;zczę raz przechodzę przez zna- I
Dodając jeszcze do tych spostrze
Jw mi już sale. Parowozy, duże i
żeń, poprzedll!lo już zanotowany brak
mniejsze, dyszące parą i mar~wc, wy
okapów dymochłonnych w tejże pagasle kolosy stoją rzędem. czekając
rowozowni, wyrażamy nadzieję, że
swej kolejki do m:.prai·.ry lub odjazWydział Budowlany DOKP w szybdu.
kim czasie postara się o usuniE:cie
- Nic wchodzić. ni:! wchodzić! W ubiegłym tygcdniu odbyła sił) n8 stadionie
Wojska Polskiego wszystkich tych niedociągnięć, zyssi.ys zip1ar.az jakiś o!r...rzyk. Mój towarzysz ezybko zaskakuje mi drogę. w Warszawie defilada i popisy gimnastyczne 6.ono sportowców polskich kując sobie tym samym nie tylko uRol>otnicy przebierają się '.! kombine na otwarciu pierwszych ogólnopolskich Igrzysk Związków Zawodo-lznanic, ale i wdzięczność ciężko pra
wycb.
cujących
częstokroć
samorzutnie
zonów roboczyc!1 '.ve własne ubraNa. zdjęciu: reprezentacja piłkarska Zw. Zaw. wybiega na boisko po 16 godzin na dobę, robotników.
nia.
przed
rozpoCZflCiem
spotkania
~
drużyną
związko'Yców Jugosławii.
Picb.
- l\lcżecie się od\vrócić Towarzyszko - wołają - już jesteśm.'/ ubrani. I jakby na komendę wybuchają
słcwami skarg i oburzenia: że na tere11ie Parowozowni nic ma szatni, że
ubrania ich niszczą się w kurzu i wę
glowym p:,le. pi·ze:>iąkaią dymem. że
w czasie każd".?go przebierania się
przed i po zakoi"iczeniu pracy robotnicy zmuszeni są odbywać tę czyn.

I

I

I

I
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·Na podwórku
Zawsze

się

powraca,

ci1oćby

spomnieniem, do swojej premie
ry grzecl1u.

„Stara miłość nie rdzew.i:eje''
Polacy, „On revient tou•
jours a ses pi ~miers amours" mówią Francuzi.
Znałem n:prawdzie pevmą mlo
dą mężatkę, która · mówiła: „Moja pierwsza mi/ość - to byli studenci ..." Ale to nie znaczy, że nie
01a w tym względzie wyjątk6w.
Do tych wyjątków r.ależę wlaś
nie ja, choć nie jestem kobietą,
a może w/aŚfi'.e dlatego, że nie
jestem kobietą.
ówią

Moją pierwszą miłością,

do ldó

rej powróciłem w dnfo wczoraj·
szym, r.ie była wcale kobieta,
lecz„. obszerne, szare podwórze
pew11ej starej kamienicy w Łodzi,

gdzie spędziłem najpiękniejsze la
ta mojego dzieciństwa.

dziś, tak jak wtedy, prawie
r:ic na tym podwórku nie zmie
niio, tylko potężnych rozmiarów
skrzynia :na śmiecie orzediylila
się nieco w bok, a szalet podw6r·
kowy zabity jest mocno deskami.
Ale na podwórku bawią się dżie
ność
r:a
oczach
wszystki~1:
pi::ygodOd
ch~ili
zastosowania
noweoo
Większość
maiżeństw
wystę.pują
poważne
pozytywne
osiągnięe.ia.
ci,
tak jal< wtedy, dwadzieścia. kil
nych i zaproszonych gosc1, mtere. , .
~
,
.
santów, zwierzchników, przypadko- prawa małżensk1~go (1 s~ycZIUa cych o ;ozw~d była bezdziem~a.
Pro~es rozwodowy ~es~ dosyć a lat temu.
wvch przechodnióyr itp. Skargi te 1946 r.) wystarczaJąco długi okres, Tam zas gdzie w grę wchodziły szybki, bo trwa do 3 1111es1ęcy. Je.Na ciemnym, brudnym, ocl10•
są' słuszne, tak samo jak i żądania aby na podstawie praktyki sądo- d·zieci, ze strony sędziów domino- ' żeli chodzi o koszta procesowe, to
jak najszybszego założenia szatni dla wej można było sobie wyrobić do- wała przede wszystkim dbałość o uzależnione są one od zamożności wanym między czterema obdra·
pracujące~o per3onelu n·· terenie pa statecznie szeroki pogląd na pew- ich dalsze losy. Należy podkreślić stron. Przeciętnie koszta, bez opła
anymi ścianami domów, podrowozow;:i· .. , -·~ , n i~ż
7 e ne życi-Owo ważne zagadnienia, do że p1·owadzone przez sędziów po- cenia adwokata, wynoszą ok. 4.000
w~~~~i1%cio~~~:~~ ~0~"1Jórago ty;~zące zi.vła;>zcza kwes~ii ~zwo- ~iedzenia p~jednawczc, poprzedza- - 60~0 zł. 0-?oby niezamome są wórku, w cuchnących oparaclt za.
knkc)ą jest pi·zecież nic innego, jak dcw. O:inosne . mat~1:1ały l ~ta Jące własc:wą rozprawę, dawały [zupełme zwalniane z opłat.
duchu kuc11ennycl1 schodów, na
właśnie staranie o porządek techni- sądowe są w teJ chwili; przedn~1~- 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - „placyku odciętym od świata,
czny na tere:.fr~ zakładu pracy, do- tero gruntownych studow w l\t11mpuszcza do ta\~ Dow2żn:1·ch zanie- stei·stwie Sprawiedliwości.
gdzie słońce nie dochodzi", - od
clba11.
, .
Jak interesujące mogą być wnio
rana do późnego v.:ieczoru bawią
O tym S1'.'·1 adczą \ hr\l<l'.l·:?. tQce ro- ski, tr-.via<lczą o tym chociażby fra
się małe dzieciaki, dzi5 jeszcze u·
glll€.ntarycznc dane zaczerpn ięte z
· - - - - - - - - praktyki z,1dów warszawslkfoh. Sad
radowane swoimi przypadkowył'd
1, 1
• •Okręgowy ~v Wars.~wie rozpatrzył
Na 10.000 osób, które w czasie o-1wcześniej.
mi podwórkowymi radościami,

I

się

Rozwód kOszłuje 4 łysiace zł
Jakie wnioski nasuwa praktyka

sądowa ?

0

Kara
sprawa

StUden Cf• 0

1 rehobilitacja
„granatcwych policjantów"

ZCY • fr0110rzySCI do tej pory. około 7 .000 spraw roz.. kupacji pełniły służbę w policji gra- Dodać należy, że do Komisji Re- swoją nieutemperowaną dziecięcą
racuiq
.
wod-:iwyC'h przy czym około 70 natoy;ej. wnioski o rehabilitację habili~acyjnej zgłaszają się również
. . b d
.
P
'k
.d
.
wniosków ;vpłynęło na podstawie ~lo~yło 7.462. C~arakterystyc~e j~~t, ~tr;łżn:cy y;ięzienni z okresu nkupa- swawo1ą, mvo1m1 z urnynu zwyna d \l WI GClq ugor6W zgodnej decyzji obojga małżon- ze ;o;a~en z w_yzs~ych funk~J.~nar,:.i- cji. Było ich ogółem 3.000, ale podań ięstwami w psotach.

w. zespole majatku :r:-11.stwowego kG-w. w W"P dkach k · d
. b I si:~ me. zg5osil się. d_o I~om1SJ1 r-eha- wnoszą stosunkowo z."lacznlc mniej,
•
J
a wspolnego
. ' ie Ywniosku
me Y- b11Jtacy3ne3, urzędu3ace3 przy Pre- ni:'.: policjanci.
Dzieci te, przeważnie w wieku
Warszyn,
w PO\'ilec.re pyr 1.Y CKlln, wo ło takiego
d·
R ~<J l'vI · · t >
N t
· •
jewództwa szczecińskiego ])racu.ie ~
.;...,,i •
,
•
•
• ' zy mm
"' Y illl~ rnw.
~ omi~e.
•
d
5 - 10 lat„ może by się bardzo
"'rupa studentów _ traktoi·z,·•tów ;Ser.oną ~aJącą rozwvdu był z re około 15 proc. podan stanowią wmo~ynnych członków Związku l\·li~dzi~ gułJ'. ;nęz:cz~zna..
.
Ski rod~il1 ,POZO~t~lych PO zmar:iychj
smuciły, gdyby im zabrać to miej
ży Polskiej. Akademicy ci to łodzia- Cie~awe Je:t, ~e p1·zcc1~~y ?zas lub .zabity~_n P?h~Jant~ch:
.·
•
•
sce zabaiv, do którego się prty·
nie - Etudenci Uniwersytet u Łódz- trwama
pozy c1a
malzensk1ego
Mnno.. !Z PJSLępo~a1:1e w. tycn I
spozyc1a CU ru
kiego i sl'Uchacze Wyższej
Szkol~· przc.d \Vyf!t~luien i em 0 rozwćd W.1- wsz~stk,ch sprawach JC_SL . barazo ,1 _
Spółdzielczość spożyv;ców roz- zv1yczaiły, lecz dzieci te nie zda•
'-·
w·
·
ki"
.
·
"'
.
.
~
a co za. tym. kidzie. . ·ll~;go.
. . w c1ąe-u
G ospo dars"va
.
.
11a S!~ \V grruucach od <> do 12 iat ,strcznc.
. lp1·o·wad7•ła
linea
br· j:.
sob'1e sprawy, J'ak ą szk o d ę dl a
.
. ic3s. ego. -.
~
,
.
-, ' cnva ł e o1•orzymia
wrę szosc wn10"
.,,
-z
.PrzYt;y~1 om na Pomorz_c Zacho~· prz7ciętny zas wiek :POZW•idnikow sków ~ostała rozstrzygnięta. Do dnia 16.537 ton cukrlll, pcdczas gdy nor zdrowia i dla ich rozwoju stanonie częs,ci_owo na praktyki \;•akaC>'.J- od 3Q do 40 lat. Zdarzają c;;ę WY- dzi>:iejszego rehabilitowano ponad 5 malna rozprzedaż cukru w cf.:.ągu
ó
n~, cz;.sc:o\vo . 11 ~ .,,;czasy_ let n e. pad:ki jednak dość osobliwe, kiedy i pól: tysiąca granatowych poEcjan- miesiąca wynosi 7 i pół do 9 tys: wi wlafoie to „ukocllane podw •
~~~e yraJ~Ją_ mtensywru.e. przy zja\\·iają si~ prze-i sądem pet~nci tów. :;73 wnio$ków załatwiono od- ton Zwiększona konsumcja 2lWią- teczko", gdzie powietrzem są wy·
. tk·i acJ; ~. o~ow na grmlCle ma- w wieku powyżej lat 60. Rekord mow_nie. to zna.cz.'!. nie po.zwalono zan~ J·est z sezonem Pl"7.<""'0tO''""ua zt"ewy ze t
k nld ś · t ·
Ją u pan.s.,vo\~ ego.
d t
lćrl
t
·1
. policjantom wroc1ć do słuzby pu- .
,
·-J" "J .. .
s are j s rzy
- mze m•
Łączntc w pracy tej udział b:erze ?0 , ym wzg ".'"'em us a~ow1 o mał bi'1
.
w 116
adkach oddano 1ua przetworow owocowych. Je- ka
~p .osób, .,.„ t_ym 5 studentek. Prccują zelliltw'9. ·w ktorym on hczy 76 lat, pe t':'~~\~ ręce p~k~ratora.
dnakże po uwzględnieniu tej sezo-·
·
0111
na l4 trnktorach. (a).
a cna 7 2 .
Mo:i::1a powiedzieć, że całe to zagn- nowej zwyżki okaże się, że konsum
Gdyby ta „moja" kamienica
dnienie jest _już biiski.e. ostateczne~.:.. cja be:zw•zględnie wzrosła, bowiem była zjaiviskiem sporadycznym,
z!iky;idow. an_1a.
Włas_ci_,_„y t.ermin, spółdzielczcść w lipcu r. ub. rozz
'· •
zgła~z~nia s i ę d 0 K om1sJr up l:rniił :' prowadziła tylko 9 i pół tys. ton może bym we w asnym zat{tes1e
gruumu ub. roku, a nowe P.o1un!u uk .
I" .
· 1
• . •
„
o6 taral się zlikwidować te zabaprzyjmO\nne są tylko od osco, kto- c ru, czy 1 me wie.~
więceJ, DJZ
re z wużny<.n przyczyn, jak np. po- polowe tegorocznego lrpcowego ::po wy i wytlumaczyć rodzicom, że
byt za granicą, nie mogły zglo~ić się życia.
' ą u nas szkoły, przedszkola i fo

„· ·

.. , ·

.

Zwu:
. kszenie
.
k

I

· --

1

1

1
•

•

w PZPB Nr. 4 w tkalni i1a lG kro.>-1 cz:vla si(l Allcja Marciszewska 183 P r.OC..
nach wyróżniły slę Eugenia Walczak Helena Komornicka i Stanisłnwa Bajer
(135.4 o=oc.), Jadw1g:i żyU:a i Józefa Ol- uz~!:aly po 156 proc.
czak (17J.5 oroc.l.
w PZPB w Pabianicach w tkalni (8
W PZPB Nr. G w tl:alni (6 krosien) l.:rosien) na czoło wysuMł slę Karol
Józefa Glogowska uzyskała 163,5 proc„ Snlady <w2 ,5 proc.) .a na a lcrosnach JaStanisław Andrzejczak
(czwórki) 172,5 nina Boik (151,9 proc.). Na „czwórkach"
uroc„ . a E. Janlszews!rn 163,5 proc. w wyróżniły się Stanisława Bujnowicz
Przedzal.ni (7W \~Tzec.) odznaczyły się 171,8 proc., Ludwika Miksa (168,2 proc.)
Ewa Mac!ejew.ska (145,4 proc.), Staniflła- i Anna Paruszewska (tll:l,4 proc.). Prządwa Szydłowska (144 proc.)
ka Julia Piskorska' zdobyła · 146,7 proc.
c!echows!ta (N4,l proc.). i Helena Woj- Maria
Zerek (144,6 proc.) ! Weronika Kn
w PZPB 'Nr. s tkaczka Władysława c.zorowsJra (143.9 proc.).
Earanfecka (~ krosna) osiągnęła 191 proc.,
\V PZPB w Rudzie Pabianickiej w t:.al
a Janina Raj 190 proc. z prząde!' na uwn ni (10 krosien) Janina Stramska uzys· dar
•
1a Pytlews ka (179 proc. ) . k·a 1a 160 ,3- proc„ a M ar...
•· M nj er l°"
i:ę za~ługu3e
"" proc.
w PZPE Nr.
9 w tkalni pierwsze miej- Władysława Woźniak (8 krosien) osiąg.
sce
na
s
krosnach
znjęli: Józef Za•!trzew- inęła 1&1,1
pi·oc.,
a
Anna
Wróblewska
ski (lGI,8 proc.), Stanisław Kubik (159,3 149(2 proc. Na „szóstkach" odznaczyły
p~oc.), oraz Feliksa Pakulska (1"7,5 proc.). się Janina (lGG,5 proc.) :i Hcli!na B:ichW prztdzalnl :uar;a B:tlcerzak osiągn.~a man (1 l proc.). W przędzalni na wy155 proc., a Augustyna Rosiak 144 proc. różnieme zasługują
Maria M!chal&ca
W PZPB Xr. lł w ;:irzętl.zal:'l! odzna- (172 proc.) i Htnryka Danecka (IG3 proc.;.

Bqdz'

ternaty, gdzie dz,ieci swoje dzie·

mądry

ciństnto
spędzają w czyst~ch, jas
nych pokojach i w
napełnianych

słońcem

r

ogrodach.
. •
Ale niestety jest IV Łodzi dużo
I
I I
kamienic Z pDdwótkami, na któ-.
p RE l'I 1 0 \V A SPRZED Aż KSIAżEK ,,W E Dz Y"
rych bawią się opuszczone, lub
1
"''
· db
d · · kt'
ńd d
odb.} wa i;;!o ty l lt o w czasie trwania \Vystawy Zi.ent Odzyskan~·ch zame ar.e z1ec1,
ore, 15 Y O•
_1 ksjfgarn,; „\V 1 E Dz Y", \\'ROCLAW, 1:.YNEK Ił.
rosną, z pewnością ~ie będą po•
wracac', nawet wspomnieniami,
Chcesz wygrać komplet oprawny.eh kslążek
do swoje} „pierwszej mi/ości".
,
w art oś c i 50.000 złotych
Pragnęlibyśmy podjąc szlachet
kup ks'.ą.ż.kę ,,W I E D z Y"
ną inic ·atyw~ w akcji uregulowa.
t"
1
bęclą c na \V y st n. w i c Ziem Odzy.sJrnnycJ1.
ia tej sprawy.
Zajrzyjmy r.a łódzkie podwót•
Oka?.ja istnieje ltrótko: t Y I ko w czasie Wy.stawy Zi€m Odzys:kanych! ka • przenieśmy
bawia.ce si~_
1
Ka:;:cb. kslążka .,WIEDZY" zalmp·;on>a w k3ięgarni ,,WIEDZY"
ltam dzieci do Jódzkicll ogrodów.
vVrocław, Rynek 14, bierv~ udział w I os o w a n li. u cenny.eh
Póki czas, póki r.ie zapóźno.„
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KURIER POPtJrAR:NYi

Gdy.by na :i mmut przed rozpoczę
ciem meczu ktoś usiłował twierdzić,
że ookonamy Jugosławię, wz.ięto by
go za fanatyka wybrańców p. Alfusa, albo po prostu za piłkarskiego
analfabetę. Bo jakże-p1>
klęsce w
Kopenhadze, po stałych meldunkach
o fatalnej formie naszych piłkarzy
i po świetnej opinii zdohywców srehrnego medalu olimpij&kiego. moż
na by się łudzić ...
A jednak byliśmy o krok od zwycięstwa. Zasłużyliśmy napzwno na re
mis. Gdyby mecz ten punktowano sy
stemem bokserskim, to raczej polskiemu zespołowi przysługiwało zwy
cięstwo. Niestety - na boisku decy.
dawały nic okazje do zdobycia bram
ki, nic przebieg gry, a jej rezultat,
to znaczy uzyskanie goala. A w tej
trudnei sztuce Jua;osłowianie okazali
się szczęśliwsi. Tak jest: tylko szczę
śliwsi. Janik nigdy sobie chyba nie
daruje fantastycznie partackiej obro
ny łatwiuśkiego str.zału Mitka. Szostaricowi nie zdarzył si~ taki błąd.
A ani Jugosłowianie ~ni Polacy przy
zwoitym, celnym strzałem nie potrafili poza tym jednym „fuksem"
zmusić bramkarzy do kapitulacji.
ROZPACZLIWA OBRONA.
Mecz miał dwie różne fazy. W
f)ierwszej połowie nasze tyły rozpaczliwie broniły się przed naporem
gości. Wydawało się, że lada moment
przyjdzie załamanie i wtedy nastą.
pi klęska, tym bardziej, że Janduda
- zgodnie z prognozami _ był słaby, że Barwil'iski nie umiał dalekim
W)·kopem odsuwać
niebezpieczeii~
siwa, że Parpan wdawał się z Tomasevicem w utarczki, leżące na pograniczu foulu, który mógł łatwo spowC\
do\vać rzut karny.
Ale bramki jakoś nie padały. Jedną, którą sędzia odgwizdał, była w
większym stopniu wynikiem zdenerwowania Janika niż zasługą Jugosl~

Nr 235 (1019)
DZIAŁ OFICJALNY ŁOZ~

KOMUNIKAT

Kapitana

Ambitna walka polskich

piłkarzy

Jugosławia szczęśli.wie wygrywa
spół nasz był nierówny.
Przr.de
wszystkim w napadzie były dwie
wielkie luki. Alszer na środku \lyl
na pewno najgorszym kiero\vnikicm
napadu, jaki po wojnie nosił koszulkę z białym orłem. Powolny, ociężtl
ły, raczej przeszkadzał swą obecnoś
cią.
Podobnie n'liała się sprawa .z
Przecherką, który jednak w drugiej
poło\vie znacznie się poprawił i wkla
dał do gry przynajmniej maksimum
serca.

N A TRÓJI<~Ę.
Babula, oczkolwiek
przewyższał
dwu wyżej wymienionych, bynajmniej nie zaprezentował cech rasowego skrzydłowego, nie wybił sie.
nawet ponad przeciętność ligowych
rywali.
,,KUCYKI" GRAJĄ.

W tych warunkach cały ciężar
ofensywy spoczął na dwu autentycz_
nych „kucykach" - małym Cieśliku
i jeszcze mniejszym Graczu. Obaj oni nie t;Yilko us!ł~"Ya~ rozpaczliwymi
atakami sfor~ow.ae :rel~zny . syste~
defens:Y'VY pn~c1wm~, w. p1~rwszeJ
połowie częścieJ W:idziało ruę .1ch ~d
n~sz~ bramką, niź na poł~w1e goscl.
Nie Jeden ~a~ noga czy. kolano na::
szych. łączmkow ;v:yba'Y1ły z .0J?res31
wjan .
'
polskich pomocmkow 1 obroncow.
I Gracz i Cieślik dali z siebie
.„I AMBITNY ATAK.
wszystko, na co ich było stać. Nic
W drugiej połowi!'! obr<1z zmienia potrafili jedynie strzelać. Oto i je~ię nie do poznania. Teraz Polacy są szcze jeden z elementów porażki.
w generalnej ofensywie. Niekiedy na
Poli.i bramkowym gości wytwarza się
TYM RAZEM GAJDZIK.
}'rawdziwa koncentracja piłkarzy.
w pomccy Gajdzik szedł o lepsze
Atak jest naprawdę niesłychanie dy z Waśką. Sląza.k miał nad swym par
namiczny, niestety, brak mu absolut- tnerem niewątpliwie przewagę do.
nie wykończenia. Piłki, które już idą kladnych podań i blyskaWiczneJ ow stronę Szostarica, albo stają się rientacji. Waśko był jak zwykle
jego łupem, albo - co zdarza się czę nieustępliwy w walce, niezmordościej - mijają cel.
\\'any w rozbijaniu ataków „wroga".
Ale grają tylko Polacy. Wybici z
uderzenia, zaskoczeni iinpetcm gośW~e~lwlu~ Parp~ poświęcił się .cal
cie, stracili całkowicie panowanie kow~cie p11;no\".ama . Tomasev:ca.
nad sytuacją. Od 20 minuty drugiej Swo3e obow1ą.zk1. trzeciego obr~ncy
połowy rozpoczęli grę na czas.
To Parpan rozumiał 3ednak zbyt do„ło:V
jest najlepszą ilustracją naszej wiel- ni~. Cof?i~ty _głęboko do tyłu (nat
kiej sza11Sy, naszych wielkich możli.- w1doczme~ drz~t o poste;:unek _powie
wości. naszej przysłowiowej już am- rzony Jamkowi), zostawiał duzo. wol
bicji i woli zwvciestvni.
nego pola, po którym hasała srod. ·
kowa trójka przeciwnika. W drugie.i
NASZ ATUT.
połowie krakowianin jakby rozgrzał
Jeszcze raz okazało się, że ambicją slę, nabrał rozmachu, ani na moment
rnożna nadrobić wiele zasadnic'lych jednak nie zrezygnował z troskliwej
braków i błędów. Jugosłowianie byli opieki nad Tomasevicem, wykonując
bezwątpienia lepiej wyszkoleni tech- ją niekiedy zbyt gorliwie, co spowonicznie, szybsi niekiedy wprost 0 mi- dawało kilka rzutów wolnych z nie.
nuty całe, \Vidać było, że rozumieją wielkiej odległości od Janika.
futbol, że znają wszystkie niemiil pra
OBRONCY.
widła gry zespołowej. A mimo to w
drugiej połowie ich efektowna l;;onJanduda w obronie wkraczał d o
strukcja zespołowa po§ r.aoorem za- akc3'i twardo, zdecydowanie, ale byl
ciekłych ataków polskich „kucyków", za powolny, a nade wszystko wYoysponujących samą niemal ambicją, syłał w pole niecelnie
bite piłki.
została zdezorganizowana. Zepchnię Barwil1ski miał jedno z najtrudniej
ci do obrony, Jugosłowianie, okazali szych zadań: trzymał naJ'lepszego z
Się daleko mniej groźni, niż wtedy napastników
jugosłowiańskich
Vukasa.
gdy pozwoliło się im atakowar.
Taki zespół w którym obok bar·~
FATALNE LUKI.
dzo d.obrych zawodmk~"".· \~,dzieli;Dla czego więc przegraliśmy? Ze- my p1łkarzy o beznadzie3neJ fonme,

I

:

-=--

~

może uważać
że przegrał

za swój wielki sukces,
minimalnie z amatorskim wicemistrzem świata, mając zu
pełnie niebywałe szanse na zwycię
stwo.
•

1: O (l: 0)

zaprezentowało się trio

obronne, a

zwłaszcza Brozovic. Najlepszym z ze
społu był jednak niewątpliwie pra-

Związkowego Hr

15

W związku ze spotkaniem mię
dzynarodowym
Jugosławia
Zw.
Zaw. - Łódź, które odbędzie się w
dniu 26.8.48 na stadionie ŁKS o godzinie 17,30 do reprezentacji Łodzi
\Vyznaczam naslępujących zawodników:
z ŁKS - szczurzyński, Włodar
czyk, Łuć, Hogendorf, Janeczek,
Łącz, Baran;
z ZZK Łódź -;- Koczewski, Deska,
Miller;
z 'l'UR Tomaszów - Komar;
z Concordii Piotrków - Jędrzejczyk;
z ZZK Koluszki - Szaliński;
z PTC Pabianice - Miller;
z KP ZJ'ednoczonc - Urban·,
z RTS Widzew - Okupiński.
Zawodnicy stawią się w dniu 26.8.
1948 r. 0 godz. 16 na stadionie ŁKS
w szatni, zabierając ze sobą buty,
ochraniacze. skarnctki i bandaże.
za stawiennictwo- wymienionych za
wodników czynię odpowiedzialnymi
kierowników sekcji piłki nożnej zainteresowanych klubów.
_
·--------

wy pomocnik Cajkovsky I, a tuż za
nim sklasyfikować trzeba
prawoskrzydłowego
Vukasa. Barwiński
co SIĘ STAŁm·
tracił panowanie nad sobą widząc,
jak ten młody blondynek łatwo obJugosłowianie zawiedli. Jedenastka
t k
h
·
'd · l' ·
jeżdża dwu i trzech a a ującyc • go
Partyzanta, kt
• orą wi zie ismy na Polaków.
tournee w r. 1946, dziś na stadionie
warszavvskim wydała się nam jednak
Znany u nas Bobek, nie czul się na
lepszą, niż reprezentacja państwo- łączniku zbyt dobrze. Zresztą - prze
wa. Na meczu obecni byli zawodni- ciw Waśce grać nie było łatwo.
cy druiyny Związków Zawodowych.
Patrzac na Jugosłowian, walcząOświadczyli zgodnie: Nie poznaje- cych prŻez ostatnie pól godziny o umy naszej reprezentacji. Co się z ni- trzymanie wyniku, zachodziliśmy w
rrJ stało? Przecież wy powinniście głowę: jak to mogło się stać, ż~ w
ten mecz zdecydowanie wygrać!
Belgrad1.ie przegraliśmy 7:1. I naW tym jest nieco przesady, ale o- sunęła :nam się jedna odpowiedź: .Justra krytyka związkowców świadczy gosłowianie mieli tam swój dobry Z ostatniei cbwili
o spadku formy Jugosłowian.
dzień, po prostu szczęście, którego
. .
. d t
O czywi scie nie o yczy t o w szyst- zabrakło dziś naszym graczom.
kich jedenastu graczy. Znakomicie 1
W. Kaczmarek.
Po porażce na Dolnym Śląsku, re'
prezentacja jugoslowfańskicb Związ
'łk'
ków Zawodowych iia żadn~ cenę nie
chce dopuścić do dalszego nie1>owo·
Drutyny wyst~n>llY w następujących Polacy gniotą teraz. Piękna lcoinb!nn· clzenia d !.odzi. Cały zespół przyglą
cJa Przecherka - Gracz - Cle.Hlk lwi\- dał się S}lotkaniu międzYil&ństwo
składach:
JUGOSŁAWIA:
Sostarlc, Brzozovic, czy się autem.
wemu Polska - .Jugosławia. Po me
Stankovic, Czajkowsky I, Jov:movic,
Za chwilę Bobul:l od środka boiska pod czu osąd'Zono, że będzie bardzo rozAtanakovic; Vukas, l\litic, Tomasevic,
sądnie wzmocnić si.ę prawosltrz:ydlo
Bobek, CzaJkovsky Jl.
ciąga po<I bramkę Sostarica, ttl:r:le Alszer
POLSKA: Janilt; Jandu<la, Barwiński; dowcipnie przepuszcza pilkę ·uo Gracza, wym Vukasem. Najlepszy napast·
Waśko, Parpan, Gajdzik;
Ptzcclierka,
nJk Jugosławii wystąpi więc dziś na
ale Brozovic wykopuje na róg.
Gracz, Alszer, Cieślik, Bobula.
pozycji prawego łącznika w meczu
Grę zaczynają Polacy,
lecz goście z
w 32 .~in .. Bobula centruj~, dostaje P~l- przeciw Łodzi. Jak na:n Vukas o„
miejsca przyciskają i już w 40 selmndzie
iiwiadczył, nic wybrał on sobie je·
po słabo bronionYlll przez niepewnego kę Ciemlr: 1 strzela. Sostar1c broni.
Janika strzale lllltlca, interweniuje Par\V 40 m!"· Gracz wypuszcza ide:iln!c w szcze ostatec:i.nie
pozycji w napa.
ullczkę C1eślllca, ten zaś strzela z 12 me- :, i
'
pan, wybijając plikę na aut.
„:;; e.
Gra szyblto się przenosi z bramki pol· trów w aut.
w 41 min. za fat1l Cieślika Parpan · - Mogę grać wszędzie, ale 11aj·
sldoj pod jugoslowla1\ska.
w 2 minucie Bobula psuje dobrą sytu· strzela wolnego z odległości 40 blisko me- bardziej lubię na ł~czniku - 11owie
acJę.
trów.
dział.
Napad jugosłowiański rozgrywa się co
Niecelny sti·zał naszego §rodkowego
Vukas przyjechał więc z zesµołem
raz bard:i;lej a wraz z tym przewara goś
pomocnika mlJa bramkę Sostańca i sę- zwi:>zkowym .do Łndzi l dziś llJ'rzycl staJe się bardzie.I widoczną.
dzla odgwizduje zawody.
"
lV 6 mln. po centrze Vultaoa uastepuje
w. L. my go na. stadionie ŁKS.
zamlen.anle pod bramką Janika, lctórc
szcz~śliwle wyjaśnia wszędobylskl Gracz.
Riposta Polaków, po kombinacji Cle- D · /
;PN
~lik - Alszer - Przecherka Jtoflczy si~
Zla O IC/Q nv "i.J L.J
niecelnym strzałem tego ostatniego.
, D
Od tej chwili .Tugoslowfan!e wyraźnie
przeważają. Ich dalekie strzały przechodzą jednak szczęślhvle obok celu.
lub
też stają się łupem naszej obrony I. pomo
cy·
Poadlc sir. do wiadomości weryfikację torla - .rutrzenJra 3 ;3 po 1 pun.t;ci() dla
w 2.1 mln. Mitic strzela z 30 metrów zawodów o mistrzostwo klasy c, ;:"rupy l~ażdej z druż}'n.
silnym „szczurem". Janik niepora1lnic III, 1 i 2 rundy:
Z5.4.%. Skra Bałuty Łodzianka C:O
ldęka,
piłka
odbija się otl jego ręki
2.11.47. Podgórze - Skra Bałuty,
4:1 1 2 pkt. dla Skra Bał. Podgórze - Jul wpacla do bramki.
.
1 2 pkty. dla P.odgórza.
Ło~aruco trzenka 2:3 i .2 pkt. dla Jutrze.n.ki. Zryw
znól'J 10 minut przyciskają Jugosłowia- Zryw Koz.iny 10 :1 i 2 pkty. dla Lod~zankl. Koziny - Vlktolia O:3 vo. i 2 pk:. dl~
nic.
.rutrzer.Jka - Vikto:ria 3-2 l 2 piety. dla Viktoril.
Po tym okresie Polacy otrząsają str z Jutrzenki.
8.5.~3. Zryw Koziny - Skra Bałuty 1:11
przewaęi i przeprowadzają szereg at.?.k6w,
9.11.47. Skra Bałuty - Vlk ~rla 3:0 i : i :_ J?,~t. dla. Skra Bal. V}!~l:orla ; - POdg6którc jednak ule dają rezultatu wobec pkty. dla Skra Bał. Zryw Koziny - Ju· rz- ".o_ vo .. 1 2_ Pk~. dl; 'lk-to~-· .ru~z:n
dobreJ gry sostarlca.
trz_enka. 0:6 i 2 pkt. ~ Jutrzenk_i. Pod- ~f.
Locl1Jrnnka l.J 1 ~ pkt. d.a Loazi.nw 35 minucie s:nów nastepuje fatalny ~~~- - Łvdzlanka 4 · 2 1 2 p~t.,dia Pod15.5,48. Vlkl.or.i.a. - Skra Bal. 1:1 po 1
wybieg Jaulka, kiedy to l\lltic mija 10 1
lU.U .47 . Lodzian:ka _ Skra Bałuty ,
pkt. _dla obu dr~_yn.
.
_~ , .
w beznadziejnej zda si~ sytuacji stnela vo. i 2 pkt./dla Skrn Bał . .rutrzen!m 0_3
16.0.4.;1. Jutrzen .• a .:- Z:r~w Kof~·.~ 3.0
w aut.
Podgórze 0:12 i 2 ~t. dla POdgórza. Vlk- vo. ~. - P~~· ct;o J~t.zen.ci. L:xiz.~~:i Sędzia od~wizduJe połowę.
torla - Zryw KoZllny 3:0 vo. i 2 pkt. dla P~d 0 crze v.O vo 1 - pkt. dla _Łodz." 1::0 .
.3.5.13. Sk;:a Bałuty - .rutr„e:t.lca 2.0 1 2
Po 2 mlanle stx·oit Pol:icy, jakbu~ się przci VJktor•-·
pkt. dla Skra Bał. Lodz!anka - Vlc<to,·!a
obrazili.
23.U.47 . Skra Bałuty - ZryW Koziny 1:5 i 2 pkt. dla Vilctorl!. Podgórze Ataki sun11 na braml•ę gości. W jednym 3:0 vo .. 1 2 pkt. dla« Skra Bal. Podgćrrze - zryw Kozmy 3;O vo. ! 2 pkt. dl.a Podgóz nich Gracz wpada na Stanlcovica 1 kon- Viktor1aH 3:0 vo. i 2 pitt. dla Podgór:i:a„ r:za.
tuzjowany schodzi na 5 minut z 11olsl>a. Lod.ziank.a - .Tt>t.rzenka 4 :O l 2 pl;:t. cna
Tabel.a pr:z;edst:iwia tle na~tę.uu ja co :
Podczas jego n1eobecno'd Jugosłowla- Lod2Jiauki.
1. Skra Bałuty
10 11! a · 41: 7
nie przewazają, lecz 2awodzą strnlowo.
30.11.47. Jutrzenka - Skra Bałuty o:a 1 2 !!. ' Podgórze
1a
1~: a
:;2:15
Po powrocie Gracm na boisko kwintet pkt. dla Skra Bał. ViiktorJa - Łodzianka 3. Łodzi&'lka
10
12: a
~9;11
ofensywny Polski konsoliduje się. w e- o:3 vo. i 2 pkt. dla Loazlankl. zryw Ko- 4. Viktio1·1a
10
~0:10
~0:11
fekcie stałych atak6w zdobywamy tylko ziny - Podgórze o:3 vo. i 2 pkt. dla Pod- s. .Jutrzenka
10
9:11
19:" •
rzuty rożne. W jednym z nich Cieślllc górza.
G. Zryw Kozh1:r
10
o:2il
.1:43
skierowuje piłkę w rór bt"amls:I, niestety,
11.4.48. Skra B.::łuty - Podgórze S:l t Z Mistrzostwo grt1py II zdobyła dru/.yn:i
wyrasta tam St:mkovlc 1 okazja do 11.do-1 pkt. dla Skra Bał. Zryw Koziny .- Ło- Skra Bałuty i zaltwoll~kowała io:<: do
bycia upragnionego wyrównania mija.
dz!anlrn 1:3 t 2 pkt. dla Łodzianki. Vili:.- rozgrywek finałowych.
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220 go co rano pędziło do fabryki. Biedna jest- cóż z te- poetyckicłi przywołań, że Roberta stała,
· . go? Ach, jakże byłby rz nią szczęśliwy, o ile tylko nie niem wpatrzona w niego, tylko usteczka

~e. zd~ie1e3 ułozyły

- <-:At;; ~~:=-=~.J byłby rzmuszony żenić się z nią. Bo jednakże ambicje się w kształt tak zdecydowanie p~ękny, j_a~ zwykle,

W tym opuszczeniu, !Pełen niepokoju, urazy, od-

· dalił myśli swoje od świata Griffithsów, a głównie
od Sondxy Fincley, którą zawsze wspominał z jakimś
dojmującym dreszczem - zwrócił je ku Robercie. ·-

Ta uboga dziewczyna, zwykła robotnica, była najpi~iejszym kwiatem w tym zbiorowisku pracowitych rąk.
I
Przecież to śmieszne i głupie ze strony Griffithsóyv wyma!jrać od ~akie~o jak on człowi~ka, aby nie
zawierał maJo~o~ci z dziew:zyną. taką, Jak ~oberta;
~l~tego .tylko •. z; J.est .~.::>bot01cą. Nie woll;o. o!iarowac
JeJ swe~ przyJazra,_ nie wolno. ID:u zabrac J~J. ze so.bą
na wycieczkę, chocby tu na Jezioro, albo JeJ odwiedzić.
Ale też IIlie wolno sięgnąć mu do wyższej sfery,
bo jakże tam się dostanie? A R:oberta jest taka ładna„. bardzo nawet i tyle ma uroku. Widział ją w marzeniach, jak pełnymi wdzięku, szybkimi ruchami
wykonywa swą pracę. Widział jej kształtne ramiona,
aksamitną skór.ę i jas~e oczy, gdy uśmiech~ła si~ do
niego. Budziło s1~ w mm to samo wzruszenie, ktore

jego matrymonialne sięgały stanowczo, zdecydowa- gdy czuła w piersi swej rodzące się szc~~sc1e. .
nie do świata Griffithsów. Lecz obraz silnie rozpa- Więc to panna Alden! Czy to pam, czy me p:<lał w nim pożądanie.
ni? - zawołał. - Nie jestem pewien„. Nie mogę uA gdyby wreszcie mógł tylko z nią porozmawiać, wierzyć, że to pani.
odprowadzić ją od czasu do czasu do domu, wziąć ją
_ Ależ tak - roześmiała się zmi~szana; trocl:ę
kiedy w niedzielę na wycieczkę, popływać z nią po zawstydzona. Ucieszyła się niewymowme i:a Jego vn.jeziorze, spędzić •vraz z nią na marzeniach miłe chwi- dok lecz zarazem zaniepokoiła się nagle, p.kby podle wytchnienia.
świ~domie odczuła, jakie znaczenie będzie miało db
Skręcił ku wybrzeżu, gdzie rosła kępa drzew niej to zbliżenie. Wywiąże si~ ni~chybnic .zbliższ~
i krzewów,. a na płytszej, cichej wodzie leżały szero- znajomość, a ona jest pewna, ze m~ potrafi oprzec
kie, płaskie liśde lilii wodnych. Rosło tu sporo tego się jemu, nie dbając nawet, c?, ludzie o _tym pom~:
kwiecia.
•
ślą. 1 teraz jest z nią przyj ciol~~a GracJa. Dom~sll
Na wysokin1 brzegu stała dziewczyna i patrzyła się wszystkiego, całej jej sympatn .dla Cly~a .. Zamena nie. Zdjęła kapelusz, oczy przysłoniła ręką od pokoiła się. A jednak patrzyła na mego : usrruec:ie~n,
słońca i spoglądała na wodę. Usta jej rozchyliło ja- jasnym, szczerym .wzrokiem. Tyle o mm mysbrn,
kieś niedbałe zapytanie. Clyde opuścił wiosła i za- wszystkie jej myśli o szczęściu, o spok~ju były .t; nim
patiraył się w nią. Była bardzo ładna. Rękawy błękit- związane. I oto zjawił się. Cóż jednak Jest zdroznego
nej bluzki sięgały tylko do łokcia. Ciemna,granato- w takim spotkaniu?
..
. .
wa spódniczka uwydatniała zgrabną budowę ciała.
_Wybrała się pani na spacer - wyd~1su z .sieb1~
Czyżby to była Roberta? Chyba nie możliwe? Tak, to wreszde, bo mimo radości na jej widok i chwiloweJ
ona!
trwogi, że tak szybko ucieleśniło się jego ,m~rz·~~ie,
Zanim uczynił jakieś postanowienie, był już przy
_ Wybrała się pani na spacer? - "".ydus!ł z s1:niej, tuż przy brzegu, a twarz jego opromieniała ra- b-ie wreszcie, bo mimo rad-0ści na jej widol~ i chwidość. Była to radość człowieka, któremu wbrew prze- lowej trwogi, że tak s,zybko ucieleśniło się Jego m~
widywaniom zrealizowały się marzenia.
rzenie czuł się bardzo zmieszany, gdy znalazł s~ę
Jego ukazanie się było tak nagłe, jakby wywo- przed 'nią .
hciałaby pani pawnie .ur.\'.~ać tych 11-.
lane z niczego i :znikąd, jak?y z wibrującej ~nergii, lijek -: doJał, przyp,o~inając sobie, ze patrzyła
czy dymu rnatenalnego ułozył kształt ludzki moc.ą.
c. d. n.

;
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I ,~:~,~: .:„.~:~:.'.8 IJeszcze o sprawie miejskiej „rakarni"
~~~~;::!3s~l~~~~~~t~J~\V~~~~~~;.Czyn. ws· c1·ekłe psy zagraz· a1·a
•Il.ego 1Roktcl11.~ka 53), DancerowaJ (Ul
ZfierslUI ~B). ~wińslneJ·Koprowaklej (Pt:
!'~Oll!oś01 2l. ~tamelewlcza (Pomorska llll
·
iilmeckieJ <Rzi:owslta oll.
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Władze

sanitarne

'

mają dosyć
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yc1·u

ich zapas
Zdrowia natychmiast dzono do Lodizi
z naszym fel ietonem 1;ób.
którym: wezwał pokąsanych, aby się podda z Warszawy, a poza tym st!!.fo do-·
starem je dozorom sa.nit.ar1,1ym
o~~i~~ wyniki badań w rakar! li ochroll?ym szczepiei;tiom.
TEATR KAMERALNY
Ostaitmo rozeszły się w Lodzi Państwowy Zlikład Higieny w Lo-·
~u m1eJSk1eJ, przeprowadzone przez
DOl\JU ŻOŁNIERZA
JiilSpektorów Tow. Opieki nad Zwie' wersje. jakoby oddział sanitarny dzi.
ul. Daszyńskiego 34 •
Nie było, ani jed11ego wypadku,
rZJęt~ i , otrzymaliśmy od władz' Wydziału Zdrowia n ie posiadał
Dz.iś t.e2tr nleczyn:iy.
przez wściekłego
aby pok""any
do szczepionek prwc.lw wściekllinie •
mieJ.Ski.ch o:b Szerne ''"'J"aśnienie
premiera "sztuki
dniach PAN
,.. wd naJbllżs.zych
....,
'
J
·•
w
PIC
~. e Peyret - Chapu!s
0
tycząee warunków, w jakich n.:is.z_· Wersje te sprawdziliśmy u źródła. psa, o He zgłosił się na dozór, nie
pracowaniu znakomtteg!; reżysera sce~
1chH J >nusza . Warneckiego.
Ud.ział czon~ są w Lodz! bezpall.skie psy Jak po1 formowano nas Wydział był szczepiony w porę. Był natobp.ol!k.
.
·
·
.
.
.
.
'
. . .
.
ak ..
anna B1elicka, K~ystyna Cie10rą.
CJI zwalczan."la wsc1ekfumy. ZdroWia posiada szczepwnkt w do nuast medawno p1,erwszy wypadek
ch~m.ska, Hali.no muszkówna, Czesław oraz
Zarząd MieJ·ski przypomina w stateo.zn:ej ilości . Niedawno sprawa śmiertelny, spowodoiwany zlekcewa
GskuazekJ,atitruszenaJHa.?r~ck aM,. wha n~~ ;i:akubili. , .
_on 1 1c a1 ....ell:ia. De- t
'
Y!lll WYJasmeniu, że jeszcze w 1946'
ko.racje Stan!Sława Cegielskiego.
r. stwierdzone zostały na terenie·
.
. . kl izny u psow.
L o d z1. wypadk"1 wsc1e
TEATR KOl\rnnu ~lUZYCZNE.I
••LUTNIA„
Prezydent miasta, 'Opierając się na'
Plotrknw$ka 243. tel. tn?-25
„g~~dw iodz~g~1.:_NN~- . god~pef:ii! obowiązujący~h przepisach praww .a aktach J. Gilberta, Bilety wew~- nych, zarządził wtedy wyłapywa
psów • ~otów P'"""',.,
meJ do !1ahyc1a, ul. Piotrkowska 102, nie ,bezpańsk,eb
u.•<-L•
-. . . 1
. .
& .od goaz, 17 W kaRle teatru. W n!e<1?.-1ele lmsa teatru czynna od i:-odz. u. ozyse,J('1~.ela nneJskiego i natychm·a
•
eh fu n duszow
.
· zamrozony
.
.
, Jeszcze
•
zabijani.e. Złowione
stowe
TEATR TUR - ut. u Listopada ~i.
r. d ac• twarcre
przd zuną
. psy '· wyk onozyc
wł d - . ·~k· h
wed'u ich
Ale
interwencyjne.
roboty
ZJW.
t.
na
mieszkań·. ~~],; ~c 'urrud~u:bza dach nw grową kilkuset
o godz. 19,30 gościnne występy zespo- ne stągprzead zlik
1
·
·
•
p d
OSC o
w=acJą W
łu krakowskiego w sztuce G. zapolsklej
o ana pr.:rez nas wczoraj wia. lwyszczegoln.!one wyżeJ roboty rue
-.
szarnych klatk h
pt. „ZABUSlA " _ostatni tyctzień.
najpilniejwszystkich
wyezer<pują
samoprwz
uzyskaniu
o
domość
·
·
ac
Pl\NsTwowv
Sama likwidacja psów, wziąwszy rząd łóda!ki kredytów na uruch-0- szych iinwestycji łódzkich. Zarząd
TEA'l'n wo,JSl\A 1•0LSK1r;uo
pod uwagę obecne warunki, cdoby- mienie najpilniejszych robót pubil:i- Miasta postanowił dlatego w dalz powodu' remontu teatr uieczynny,
wa Się-:- ~aniem władz miejskich; cmych, am. in. na akcję remonto- szym ciągu pr-0sić o przyznanie je1'EA'l'lł UJ'fNJ •. OSA··
W przec1w1efu:,tkie do o,p inii Tow. waa1ia zagrożonych katastrofami szcze 100 nlllfonów, potrzebnych
aJ. Zarhodni:a 4a. telefon 14U-U9.
~' -'
OPit::llU
· Zniżki ważn e
nad Zv..rięri;ętami - w SJPO- budowlanymi domów - wywołała doraźnie na wykończenie kilku in:Ozlś i codz. o g. 19.30 komedia mu,
J. t. „ROZKOSZNA DZIEWCZYNA"' • if sób moż'liwie najbardziej humani- duże wrażenie. Z braku funduszów westycJ1··.
M.akowską, W. Brzezif1skim, T. Wolow: t
Ja.kie są to roboty? W stadimn
groziło bowiem Lodzi całko wite
•lum i w. Kwaskowsklm w rolach i:-tów- avny.
•
•
O
•Ycb
wstrzymanie robot inwestycyjnych wykoncrenia znajduje się szereg
dbywa się to tak:
·
„Z'Więrzęta są ogłuszane za po- w okresie najbal'dziej sprzyjają- domów mieszkalnych, przeznac.zol'EATR p\·:t'!'~~w~:aA~ATELA•'
Ostatnie dni! mocą maczugi, a następnie wy_ cym dla ~eh prow~d;:riia i w czasie. nych dla pr~owników miejskich
osta!!lfe ~ni !
krwawiane, czyli zabijane w sposób gdy set !n robotnikow sezonowych przy ul. ZaWJ.Szy Czarnego. Jednak
iit . .. Mus1sz BYC MOJĄ".
domćw tych nie można jeszcze oduwaga W:;:zystkle kupony wydane z jakli prz.ewidują, przen.lsy, in·zy u-· czekało n a kontynuowanie prac.
..wczefolc:szą dalą są ważne do dnia 3
Kwota 250 mili-0nów zł., j ak już dać do użytku, po n i eważ nie wykoboju zw·nąt w -rzeźni, między inny
września 1.0.
mi P.iSlllO Min. Rolill±ctwa i Reform pisaHmy, obrócona zostanie na uano w ruch dotąd urządzeń oświet
Początek przed.stawienia o godz. 23
Rolinych z d'!lia 27.4.1948 roku nr dalsze prowadzenie w Lodzi robót leniowych i wodociągowo- kanaliMUZEA MłEJSKIE:
Wet. 3-I-18116 0 humanitar- wodociągowych i kanalizacyjnych zacyjnych. Gdyby miasto uzyskało
ł:tnoi:rafic7.ne - Plac Wolności Nr. lł.
oraz na remont domów opuszczo_ 63 mi·l iony zł. można by domy te
nym uboj'l! zwierząt.
'- nieczynne.
L
•
•ć
h
l'r~blstoryczne - Plac Wolnoki ?; : . 14
.
nyc i -:>tudzien, częs ~as .przezna- com odzi :wraz z rodzinami.
uśmiercasposobu
Najlepszego
- n:eczynne.
p !l":ą robo~ą, .wymagaJI!Drugą
~jlgDwyku.p1eme
na
Jest
c~ona.
aparatury
nia psów m pomocą
Pnvrodnlcze - Park SlenltieWicza
- nieczynne do I wrześn i a .
elektrycznej. Wyd. Weterynarii nie now siln:koW';ch. dla tram.'.''aJow. /?ą natychmiastoweJ mterwen;Ji,
llztuk1 - Więckowskiego 86 otwarte od stety nie może obecnie zastosować
Prezydent illlasta wyJednał o- Jest hudowa szkoły pows zechneJ w
In · 11 orócz pon fFt'lzialkó; 1 ni~tków
9onfoważ w Polsce nie produkuj~
W

Jl~ . lpt.
J
{V.N., /Ltilil. LJ1

„Niewdzięczność", w

łu.d1·1os' c1·

szczepionek

większy

Wydział

ZJwią!llli:u

.

żeulffin ob~u zgłoszenfa, się pO

swzep·J~nkę przez jedneg-0 ~ J?Okąsa
nyeh przy ul. DrewnowskieJ, 69letniego Mateusza Bartosika.
W związku z tym ponownie wła'
dze .zdrowia wydały apel <W ludno
ści, aby 'OSO by pokąsane przez cho
re psy natychmiast zgłosiły się do
dozoru sanitarnego celem poddah
·
nia się s:iiczepiemu oc ronne111u.
(at).

O DALSZE KREDY.TY
na ukończenie rozpoczętych budowli

rhfodn1·
1
no1·
U
l
DDUJU
D
bel
'lhPnn
H·
IH
1·
IJ U

,~~::~~c~~:t!~~~~atek), a spro

i im!I

Ur;Zaftzenia przy ul. Bystrzyckiej
•
25 me można nazwać rakarnia"
'
jest to tylko grzebowi~iro, służilc~
•- - - llo likwidacji psów, które jest ieKIN.A
'
· - pa• WM~ll~eJ
• • b"
dn
"'.H.tA - Ul. MatszQJka Stali 3 1·
,.;v1 :Ja miła". godz.
18 , 3 ~ 20 ;30 , w _oczesn1e z iorrucą
Ru
do
JeJ
wysłania
czasu
do
dlii!ny
.
n"eaz. 16,30.
. . po
B "' · d · z arzą d M.1eJsk1
dy
l K - "" Narutow;cza •o·
BAŁ... T
• - u"a.J, g zie
Hi
Lekkomyślna siostra" _ - g d
· siada nowoczesny Zakład Uty liza1~.so, 21 , w niecJz. rn.30. · 0 z.
za.cyjny
u 1 r.·r~nc1sz1< a nska 31,
1IA,K\ 0
·
G
·;., stati;i€' 1 szansa" - godz. 18, 20.
15
rzebowisko ani nie jest le~z:nioo\· :-.r~ecme e ·
2
„ Pro.gr.a.mu iA~~~~~~~~ 1~t1gKorai: . 1. z,gr. cą, ani_ kliniką lub schroniskiem
N
~1erząt. lecz miejscem tępie20~· 2;~· godz. 11. 12, 13, 16, 17, 18. 19, d'.a
• i
h łu d n-0sci
· ·
łll"" P""'W a
• ,.. "" , z· .grazaJąe~·c
ff EL - n i. Legionów 214 ,
. ~,'",,r> pułku" godz. 16. 18, 20, w nle- mnym zwierzętom jedna z na,jbar.
•
I ,
""-· • • .k. h
clzi~Jc: J4 .
unje,J Ollęz ie c iorob - wścieldi.lt\JZA - Ruda Pabtan\cka·
..Siódm» zasłona", - gÓdz. 18 20 w zną."
D 1 .
,
'
ntedz. lG.
a eJ wyjaśniono :nam, że g1·zeu 1 Piotrkowska 67
POLOJl.H 16
~ nle- bowisk? j~t złem lrn!11recznym, któ
, 18,30,
ci~f:i~n~3.J~.ta"
re muSI ~1ę stosowac ze względu
ł'RZl!:D':"I08NIE - Zerom~klego 7, 118 .

-

Usuwanie poniemieckich bunkrów

Pisaliśmy niedawno o wyburzaniu czy fakt, że Centrala Gospodarcza
s::hronow betonowych na budowanej Spółdzielni Ogrvdniczych oraz Miejobecnie przez miasto trasie komu- skie Majątki Rolne ubiegaj ą się u
·
t ych sch ronow
· ·
·
p - p , kt ara
.
·k
po·1ąc-zyc• ma w l a d z o dz1erzawę
111 acyJnej
wylotx ulic na północy i połud:i'.u dla magazynowania owoców i jarzyn
Łodzi. Jak się okazuje, schrony po- na okres zimy.
w innych punktach miasta schroniemieckie w parku Poniatowsk i P.~o,
znaj duj ące sitl na głębokości 8 m~ti·o·w pod zie 1111..ą , nie będą w ogóle ny betonowe są kolejno likwidowan Us unięto już zup ełnie schrony
B ł k. '
.
.d
wybilTzone, przynajmniej w naj- ket:
1 się
na · a uc bim
jest,
ch
·
1
eran1·e
·
bl1.żs zy1n czas1·e. Rozb1
nk znaJ bowa· Y db
R ore
·
zdaniem władz, dlatego nieccluwe, Y . u, \o ecme o :y:.va ~1~ wy ujponieważ ddaią one w tei ch·vili rzame sc ronow na uncy ołnocn e '
. ·b w:em na Placu Niepodległości (Pl. Leonar '! - ..
mi~st:i duz.e us!ugi. .. Słu.zą ico 1 do da) i na Czerwonym Rynku. Rozbiórka odbywa się za pomocą !!peh.
m1e„1sk.
pl.antaci1
Wy dz1ałowl
przechowywania warzyw l owocow. cjalnych maszyn tzw. kompresorów.
'
O tym, ~e schrony ie z powadze\a)
niem spełniają rolę cnłodni św iael- 1

21,

R--o--b-DłU-dPOIOUJe
~~~~~~ --.· ąl !1':~:~f!1s!::
.t1 z. ;;~~it:t::,g:o~~:l8, 20, :;~~~~=
R0~~~~~1~~~~.
mieszl·aii
za nuast~m zdała
„K\i.:13t miloscl • - godz. 17. 19.

lU wo·1

ło'dzk1·m

· N a ce1 t en po t rzeb a 32
K aro1ewie.
mil.iony złotych. Jeśli samorząd nie
I d tu _,_ ł 'hn
uzyska na to rre Y , Sza..-0 a ..,..,.
dzie mogła być uruchomiona z rocznym opóźnieniem. (at)

Pq robociea .•
Sądy starościńskie w Łodzi zawa·
lone sa sprawami· 0 opl"lst wo. W CU\
""
gu jednej tylko przedpołudniowej
sesji skazano w tym tygodniu za pi•
jaństwo kilkunastu amatorów kieliszka. Piją wszyscy. Procesy w 8~
dach odsłaniają jaskrawie bagno mo
nlne, w jakie nieszczęsny nałó~
11 <'h a swoje ofiary. Ale nie o ło
idzie.
Nadużycia alkoholowe wpływają
na obniżenie wydajności pracy ro~
botników. W Warszawie np. sławet·
ne stały się „smutne poniedziałki"
po sobotach i niedzielach suto zakro
pionych wódecznością. Do roboty
zgłasza się w poniedziałki zaledwie
70 proc. zatrudnionych, przy czym
ich zdolność do normalnego wysil-

~J~\e:!c~rabi:~o:!o s~:~~~cz~::~y

~z:~~l!. !~b~~;1md!, ~z:cr:e:fn~a~ ~::
0

siedzeniu Społecznego Komitetu do
walki z alkoholizmem mówiono o
tych sprawach obszernie.
· j ą.
N°le wszys tk"ie sprawy d ociera
do sądu. Najbardziej niepokojący
jest objaw inny, że także mładzież
nasza często kosztuje zaltazancito
napoju.
Na t>osicdzeniu Spoi. Komitetu
d t ·
prze s aw1ciel Milicji Obywatelskiej
przyznał, że milicja niezbyt ener
gicznie intei:wf'niu.ie w sprawach opilstwa i wypadkach publicznego
zgorszenia, wywoływan;vch prz~ o.
POJÓW na ultcy. Dcszło do tego, że
główny lrnmendant MO, musiał wy
dać specjalny w tej sprawie rozkaz
do M. o. Odtąd komisariaty prowadzić będą si ec.ia!ne kartoteki notorycznych pijaków. Bedzie się suro-

1

;;'zją::r~ó:~~~pyb:p:i~~~~:e,si:~rz~~

tam wfaśnie najczęściej upija.j~ sią
b *·
I
' ·
'
'
w n1edz. 15.
ro o.mcy.
•ł
Odno~-n:e :owalczania wściekliz_'
ll0'1A - ul Hzi?owska 84:
1,.
a~:~ręra1~~ mórz". godz. 18. 20, w nle- ny, według danych władz, w I;p_ SZCZę ROSCI Zlęid WSpO IOWO nJCłWU SZQrWQf OWemU Walka z alkoholizmem jest walką
o zdrowfl obycza.ie. Nie trzeba dziś
l
b
W roku bieżącym wybudowa-1li na terenie wojewódz,twa wybudo nikomu klarować, z"e mus1· ona byc~
cu • r. po {ąsanych zostało w
llEKorm - 01 Rz~owst:.a .!! :
d
'b
9
h
przciz
„Rosan.na siedmm ks1ę.zyców" godz Lodzi
oso; o nych zostainie 125 km nowych dróg wano już w ramach programu te- przemyślana, że potrzebna jest ak·
.' c•. o.re P~Y
d
•
111,, :o,ao, w ni edzielę 15 .3<l.
1 0 6 s;erp1rna - siedem o~b, a powiatowych i gnu·nnych na tere- gorocznego 85 km nowych dróo- cja propagandowa, akcja profiłakn v1.tiwv - 01 . KH111s1<1ego 123:
0
·
• t
·
•- l"lCY Uli1C D rew- · nie woj. . łódzkiego. Przeciętny
14 slierpn·a
- godz· 16' 30 ' 18 ' so 20.,,,
„a-,1ero"
W zakładach
yczna wszędzie
W O.HlO
'
. •
'"" '
14,30.
w niedz.
(a). pracy, W świetlicach, W s:.::kolach itp.
ll.Oll'.81oej, Długosza, Czart.o.r yskie-· kosZJt budowy 1 km drogi <J nawie8Wl1 - BalUC'kJ Rynek 5•
; Samymi repres.iami nie osiągnie się
iWi
uwc,;;1
~Perdaz'f~~wr;~~·." - godz. to, 20,so. w go i Owsia.nej - większa. ii.Ilość 0_ rzchni tluc~owej wynosi około 3
milionów zł. Ogólny koszt budowy Al'1IERYKASSKIE PRZYKŁADY zamiei·zcmego celu. Należy poło}:vć
'l'E;C:ZA . 111 Ptotrkow~k• 1n:
nacisk na ujawnłenłe 7.!"óde~ zła i i.a
.
. .
. , Oke>l!cznośc! lagodzace" _ godz.
usuni~cie tego zła w zarodku. Trze·
POCIĄGA.TĄ
wyn1es1e zatem 350 mil. zł., z cze17, 19, 21, w niedz . .1.5: '
ba uświadomić ogół dorosłych o
go około 250 mil. pokryje wartość
.::;;::- ;;,_.
TA l'RY 'w o)!roc121ei ·
,
•
- -- -- -- szarwa!'kow,
-bezl)rawia•' - godz. 16,30 „Miasto
sz k odii wcści częstowania alkoholem
pozo.stałe zas koszty
20,so, w niedz. 14 .w.
is,:io
młodzie~y, trzeba zakazać sprneda·· M'
b
t
kr t
u1 fl•Fzyt1sk1ego 1:
"'"' •
ł d i
'dki
.
po y e WS auą z SU wenCJI 111.
..Zielone lata„ - a dz 15 30 18
m c oc anym, bo fakty
zy wo
komun&acJ·i i dotacJ·i gotówkoCZWARTEK 26 SIERP:SH
·
· '
20.30. w niedz. 13. bo ·
takie mają stałe miejsce, zwiaszeza.
l2.4 D zte~mik. 12.:;:; Recital skrzypceWt 0 1
"'/ U. Ha.hka. 12.45 Pogadanka rolnicza. wych wydziałów powiatowych.
' ~ "RZ - 111 zaw~dzka 16:
na przedmieściach i w dni świątecz
„Mtasto bezprawia' - godz. 17 rn 1-.55 Ch"'1la,.,11urnyki z płyt. !3.00 Muzy.
ne.
Dzięki wsoółzawodnictwu w wy
' ' lt~ Oh1ado)v&• 13..15 „Robert Schumann"
21, w niedz. 15.
h
'
'
· ' .- d
k
H d 8:UdycJa z cyklu: ,.Kompozytor Ty"Ol .'IOi;t - •11 N A p!6rkow~k 1 e1m 18:
Na Dolnym ślasku w niektór,•ch
godz 15 00 go n lll". 14 ao z dws·e· .
..Lekkomvślna siostra"
14 · - onamu swia cz.en szarwar1rnwyc
ośrodkach nic sprzedaje sie wódki
· ·· · Muzyka ob;adowa (~t~~;)J %a..~l· J;k wiele robót wykonano dotychczas
18. 20.so ·w uiad?.: 13. ·
Ma • ' t" 8
d i " I t
U ;.l· •
l
d
uczył Gorkij" OIJ-OWiadanie: 15.20 śp';' ewa
ZACflĘTA - ul. Zgierska 21! :
f'Clz1•
W n swą eczne. l .gl~ •ra
chór radziecki Pik Swiesznl- pona opracowany pan. mo:r. lWl
..w pogonl za m ężem" _ godz. 18 , znakonnty
na ostatnio zabronił także w niieśkmdva . (plyt_v). 1.30 „śpiewamy plosenkl" to budowę około 125 km dróg za20,ao. w niedz. 15.30.
cie sprzedaży ał!mholu w dni wyd ·
h 11 2 l
. t l
au ycia ~lown om u zyczna dla dzieci
I t t j 1 •
.. rm, ~ yz
m 1as ~ anowany~
16.00 D7.iennil1:
15.~0 ii.Iuzyka l~klra.
•
1 ~· ~o _„Na swoisk1.1. nutę" - Gra Zespól udało . się w trakcie akCJl wspołzaPa · • · 1 15 każdego miesięca.
Może by i u nas w Łodzi wpr.O\'l<·a,.
d .,
d · t
'I . W<!s,?lowskiego. 17:00 Muzyka poważdzić coś podobnego - jakieś dni bez
na. 17. ~o„ „w JJraceo,vni uczonych Wroc- wo ruc wa zaoszczę ZlC 35 m ,110.
I .
'-y było
alkoholowe? Moi\e ·~~"to
law.~kk~l . 18.00 Rozmowy Kongresowe. nów złotych.
n1
SP.
u
„~.
18.fo Muzyka lekka. 18.21 . M icki~wic"
xa.ja.ć się robotnikami, którzy opusz
W akcji w.s.półzawodniotwa ze_
Liczba gm·nuych spółdz'elni Sa- \~. _okre.sie „Wio&n,- Ludó.y".' 18.30 ~ru·~
pracę?
poniedziałki
w
czają
s1'ę przy robo
nmróżniły
f!Imo.wy. społoweao
19.00 Fehetou
'.!1:>pu;13:rnata. neczna
wzr·· v"sła do /129.Jl,;:
mop.omocy .Clrłop<:kieJ·
0
u J
wyk . 01·k 10s- i..
\'i.. i> ..1..l" UZ;} ... a.
„„ Bardzo ważną rzeczą było by jed4.161, a ilosc członków - do 1t:·:.: Taneez1neJ. P.. R. 20.00 „o aiaule. lach dr ogowych powiaty opo czyń·
·
•
·e zai n.ereeowan
nair
• ,_.
d
.tory b::i si ę zo'1y" - słuchow is ko QI • •
w
186897?
•
· • sl'ierowan1
Et~nnP. GrJla. 20. 40 Muzyka lekka. _ ""n l ra omszczan.s....1.
· ~.
·
takim kierunku, któryby wnilimino
Do chwili obecnej zorganioowa- ~?8 K_orn nn1kat me~eorologic·t.!~Y . . 21.00 Dużą pomoc przy budowie dróg
wol•
ędzenia
sp
ewentualność
"lał
4
21
1
0
.
.
.
.
.
kornum
płyt
z
. . Mueyka
cr~ t C'!Uu "
h
.
1
h d ·
no 17 ro l n;c.zyc zrzeszeń branżo_ katv. 22.00 Koncert muzyl<i l•1uJwe i w okazali w pow1ec1e łasklm Junacy
m w. szynku przy butelce,
nyc
h
d
. h
pro w;,·k. Chórn i Orki~strv P R ll '1 r SP" Pra
wy ch ' w teJ· liczbie 7 zrzosze1'1
Wydać jak najwięcej biletów do kin
ca ic na rogac W O·
- Koła.czkowskiego. Tm.n5'mi.s.Ja ;10 !,,,„1"' j "
, ~ .
. i teat.rów na niedzie~ę. unadzać w
•
.
dukcji roś.linnej i 10 zrzeszeń bran Czeski.ej 2:?.30 „Dawna Muz:i•ka" - XX'rI kresie ilniw poz,woliła utrzymać ro
w teJ n f e d ziel ę w ieceJ- w ieczorów i<wietlł•
Cllłopcy
„ A nth olog-i~ Sonore" 1 t
na płytach
· zr7..c nurlvc,ia
żowyr.h produkcJ·· -..:e
.
' nie Jestesmy
.
ci. 2u 0 Mu.vk~ JO y .sza~rark owe w norma1nym
'"iadomo·'
zn.oo OstatniP.
· ! :<:·w• rz.ęceJ.
"
sprawie z:ilnteres~wam .. al_e zgłas~a cowych itp. itp. Srodków jest n:iele
szen'.a branż.owe liczą obecil1ie ra- t~ neczna. !l3.20 Program 1m iutro. 2~.so tempie.
my się tez do teJ dunaJsk1ej korm- - spróbować należy wszystkit>h.
.
• .
.
Konrcrt życzei1. 23.45 zakoftczon!o auzem 285.992 członków.
S'rG.
Nalezy zaznaczyc, ze do teJ chwi sjl
dycji 1 Hymn.
21
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Str. 6

KURIER POPULARNY
OGLOSZENIE

BLOK

dobudowq umywalni dla samochoniezamożnej młodzieży
dlw.
(a) W zwia..zku ze zblilaJ·a_.cyn:1 Kobiele ('JO>>'. radomszczański)',
Ofe:·ty w zalakowanych kopertach z
I. napis.em:
t
„Oferta na przebuf!owę warsztatu samochOdowego", „Oferta na do- się rokiem szkolnym, Towarzystwo Godzianów, Sędzicijowice itd.
bt:<ivv:ę narz~dziarnl", „Oferta na dobu- Burs .j Stypendiów w Łodzi rozpo- \V budowie znaJ'duj:; się poza. tym
o~do·::ę umywalni dla samochodów",
powiedające ślepym kosztorysem n3lezy częł-0 akcję pod hasłm „Bursy i sty bu!'Sy w Zdunach koło Łowicza, W
~lt!adać w Zaklaózie Oczyszczenia Miasta pandia dla zdolnej a niezamoż;iej LP-_,czyey i OT\("lcznie.
~ł d . . "
Lodzi przy ul. I.~giew:i.icklej nr sa do
selu raczy Szanowny Redaktor być w
Projektuje s:ę otw&rcie dalszych
dnia G września 1218 roku do g_odz. IO. m 0 ziezy · .
naszego zakładu
stałem klijentem
Bur·'·' l. \V Aleksanclr·0\"1·e.
m. ""
roku czynnych ""' ·our·"
z począ,tk:em
Szczegółowe informacje oraz slepe kav
~
„Wenus" - wtedy to się wyrówna. ntory3y za oµłatą zł 50 można otrz_:vm.ać
Zakładu przy ul. Łaglcwn:ckie1 dzie na terenie województwa 20 ta sy pomieszc·rn og-ółem 1.800 uczObecnie wkupić mi się wypada za tę wnr bturze
.....,, „
6J w godzinach urzędov:ycl1.
darmochię do towarzysk!ego bitkootworcie ofert nastapi w dniu 6 wrze- kich burs. Vv Łodzi: otwapte będą niów.
wego grona, a jako zrzeszonemu fa- i,nla riJ. o godzinie 10,30.
z pomocy st ypelld'1al neJ· l{Orzyzk • ł rt
;:i....; •
S" o a_ Ywadium przetargowe w wysckcści ~ 2 b ursy dl a m łou=ezy
chcwcowi, na swoje rękie inkasować
'
· 1 .200 oso'b , wy łączme
t
·
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·
dal
h
należv W"łacact
oferowanej
sumy
proc
..,..,. zie
eJ IJursy o :zymaJą s ac• h„d
mi nawet nie wolno. - Główkę wy- do };:zsy zoM-u, a kwit wplaty nol;i- JS. yc.z:nyc ,
zjeździe czy.; do of~r~y.
Mówiąc o naszem
żej! Na
chłopów.
i
robotników
dzieci
PiotrMaz„
t ze"" Radomsko, Tomaszów
'"
, „u:11 asł.J.
zas r o~
Zakład Oczyszczan„a
czy nie drapie? Wrocławskiem prawo wyb?ru oferenta bez kuw Łask Pabianice Zelów, Ra- cel ten przeznaczono 20 m.ili-0nów
dołączam się .faktycznie, bo pokój od scb:e
,
.
'
'.
'
względu na wysokośc oferowanej Sl';~v.
niego zależy i wentualne przydziały, unieważnienia przetargu i prawo a;.w?· wa Mazow1erka, Łęczyca, 'Vielun, złotych.
co leży poniekąd i w mojem przy- leni'ł cześciowej roboty.
~.6dź, dnia 25 sierpnia 1948 roku. .
„Poszłem mal:t.eński·cm interesie.
Z:i.kład 0CZYSZC7.ania l\11a.sta
kój buduje, a wojna rujnuje" - jak
........., ............................." ....' ' '. . . . . ."'"". . .""".........,.,....., . . . . . . . . . . . . . .„.,...,. . .'". . . . . .''"".........' .....~
w ł.odzl
Mickiewicz w „Krzyża
zaznaczył
n GIMNAZJUM PRZEMYSLOWE P. z. P. n.
OGLOSZENIE
kach". Czytałem te pisma i wiem o
~
w LODZI, ul. JERZEGO Nr. 22.
~
co chodzi. Taki Marsza! na przykład
Zt<klad Oczyszczania Miasta w 1,cdzt
wiadomośc::
do
Podaje
~
- zwiesić główkę! - albo i ten Bll- o~lazza przetarg nieograniczony na:
centralnego
l) wykonanie instalacji
że z A p I s y do m. I na WYDZL..\L PRZii:DZAL1''1CZY ;
win - jeszcze niżej! - tego nic roor;rzcwanla parą nislrnprężną budynku r.:
r.
i1rzyjmuje
zu:meją. Więc nam. inteligenc;1. pra- waTSztatu
samochodowego wraz z desprysk::t.:: tro- mont1żem 2 starych kotłów I osadzeniem
Sekrliotar:at Szkoły, od dn. 25-31 słer1mia, w godz. od l>-12.
;;ującej wypadalo'.::>y chic~'? - raczej wziąść ich mocno pod llO\"/CgO kotła.
warunki przyjęcia:
~
~) wykonanie instalacji. centralnego O·
włns! Jeżeli o pokój świato\\'Y cJ:,odzi
"rzewania w buclynku Jnurowym oraz
~
św.i.adectwo ukończenia szkoły powszechnej
1.
to - trcszeczkę kremu nie wszkv- prac z osadzeniem jedne:{o lrntla. . .
r.:
2. Wiel~ do 18 lat.
'Wyi.ej wymienione bmlynkl znaJrluJą 1:
C:zi? - :>:arówno uświadomiona klasa
Nauka j'~st be2płatna.
rnbotnicza, jak i my inteligencja pra- się n3 terenie Zakładu przy ul. ł,aglew· ~
nr GJ„
~
'V.:;zy.scy uczniowie otrzymują stypendia w wysokośc;:
~
cujaca poprzeć go musimy całą parą nickle,i
orerty w ściśle :r.alakowanycl1 koperKl. I - 1.000.- zł. miesięcznie
na forze międzynarodo~vej i - przy- uch z napisem: ;,Oferta na instalację ~
~
Kl. II - 1.200.- zł. mles1ęcznic
centralnego ogrzewan:a budynku war- il!
pudrować silwu ple?
sztatu samochodo\\ ego' , lub „oferta n:i.
ł
Kl. III - 1.500.- zł. miesięcznie
Polityczna ta rozmowa odbywałn wyl:on<inie instalacji centralnego. o;r~ze ~
.,.......,,..,..........................., .....................................~ ~.................'W
~...........,..,..............' - ' " ' '..........................,.,...................
Się przy porannym zabiegu golenia. wania budynl<U biura", odpowiada.1ącc
- Profesora Einsteina znam p:m.ie- '1envm kosztorvsom należy składać v: '"'"'-'-~""...._'-"""-...._..,.._,....._......_~.,.,'-'-'""-~,.,,_,"'..._...._..._.....,.._,.....,._............_"-'-.'"-'''-'-'-'-.'-.W
zakł~dzle orzyszc~ania Miasta w Łodzi
kąd osobiście. Lanszatta jego czyli
przv ul. 1.agiewnleklel .nr G3 do tlnb 31
fotografie u:cazyvmli się po różn~.·ch sirrpnia clo godziny 10. .
• _
.
sz~zególowe informacie oraz ślepe ko.
gazetach, które poniekąd czytuję. Jeoti.·:z:yn:ac
można
5J
zł
oołatą
za
.::l:>Y
„,
0
jeszcze
poniekad
go teorii seksualnej
b~iirze Zakładu przy u1. Łagiewmck:ci
me 1·ozwiązałem. Ale jest to wieUrn ~.;
_
i;r l:S w godzinach urz~owyc\1·
pięknej
głowa, podobnież o bardzo
Otwn:rcic ofert nastam w dn,u 6 wrze
naturalnej cndulacji. Ma być podob- bla riJ. o godzinie 10.~0.
Vl.:dlum przetargow~ w w_Ysokości ~
nież za pokojem. - No. na dziś bę
proc. st1mY oferownae.1 nalezy wpl~~ac
dzie z Szanowne?"v Redak~ora dosyć. do
Kesy ZOM-u, a .cvit wpłaty ci ąa ivłoski przystrze:t.e,ny jeszcze czyć Cio oferty.
L ó D :z, ul. NOWOTKI l\'r 19. - Tel. 223·01
„ ~
Zal:lud Oczy~zczanta Miasta zastrze„~
przed weselem. Proszę się o to ~e kło
..
be
.
oferent.a
wyboru
pr~wo
sobie
Orehonor.
zosto.wić
mn:c
potać ·
PRZYJMUJEMY DO VTYKONANIA WSZELKIE ROBOTY
względu na wysokość o:Le_rowaneJ sun;v • ~
wuar!
BUDOW NICTWA,
ZAKRES
W
WCHODZĄCE
unieważnienia przetargu l prawo uctz.e- 'Tow. Stanisław Podpupczyk jest, lenia cześciowej roboty.
~
~
ta
.
~·ódź dnia 25 sierpnia 1948 roku.
pomimo młodego wieku, osobistością
zakład ocz:vszczanta Mins
'
~
~
.......................
...........................................
............
..........
..............................................................................................
~
interesująq i cieszę się z góry na
w Lodzl
bitkową z nim współpracę. O weselu, i·ozumie się, nie omieszkam naOGŁOSZENIE
pisać osobno.
Kwiaty doniczkowe i cięte po _cenach
PA.NSTWOWE ZAKLADY LIN i POWROZóW ~r. 1
z11\żkowych posiadają na sp1ie~zLODZI
W LODZI, ul NAPIORKOl-l'SKIEGO Nr 12
MIEJSKIE MAJĄTKI ROLN
ul. Armii czerwonej ~r 32, telefon 164-Eł.
ł",ód:l. dnia 2s sierpnia 194S roku.
ogłaszają, na z-a.sadzie zarządzeni.a Generalnego D~1:ektora
l\UEJSKIE l\IA,JĄTKI UOLNE W LODZI
C. Z. P. Wł. Nr. 63 z dnia. 15. 4. 1948 r.
2.
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do Panufnika, przedsiawicie!a młodego pokolellia. Wielka orkie.:;tr<i
Polskiego Radia odegra uwerturę do
iudowej op1>t'Y ,;Flis" Moniuszki,
IV Symfonię" Szymanowskiego, o~artą na tematyce muzyki górals'.d<:j
(partię fortepianową ?degra Jan J!'.kier), poemat symfoniczny. Karl.owicza, „Stanisław i Anna OswięcHnowie" i pełną napięcia emocjonaln~go „Uwerturę Tragiczną" Panufni~a,
napisaną w 1942 roku w Warszaw~~.
•
podczas okupacji niemiecki.ei.
ciekawy koncert transm1iowac bę
Polsk\~go
rozgłośnie
dą wszy~tkie
zagran:.::zne.
oraz rozgłośn:c
nadia

chętnych

ko ~t~~rte ~rZ\Vi _wyższych szkó~

60 tys. szczepionek
przeciw
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ROBOl'NI.KOW BUDOWLA(Pr. 337)
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Nauka i wychowanie
KURSY centralnego Związku Stenografów Plotrkow.ska B3 zapisy na księgo
korespondencję. ma-777

Różne

Pracy „Przyszłość Robotnicza". Łćdź, Piotrkowska 10;;, tel.
11c-01, sklep Piotrkowska 14 wykonuje:
obuwie codziennie, wyjściowe, sportowe, filcowe - pantofle, bambosze, rep,?-779
racje, ceny niskie.
·---
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legitymację

Zw. zawodc-

Nr 717 Jeziorski Stan.isła\V
4.

Malinowa

Łódź.

JESZCZE

:
a

:.

ZAPISY

DO KLAS:
a) 1 licealnej dawnego ustroju po ukończeniu gimnazjum
ogólnokszralcącego, lub zawodowego
b) 11.icealnej nowego ustroju po ukońe7.e~u szkoły podstawowej.
UliO:NCZENIE LICEUM ·uPRAWNIA DO:
a) wstępu na. wy.Łsze uczelnie
b) za.jmowan:a stanow1lsk kicro\.vniczych w gospodarstwach zbiorowych: stołówlmch, pensJ·onatach, domacJ1
WJ"P(}CZynkon•ych, internatach, bursach, przed~kolach ~ żłobkach.
NA RYNKU PRACY ABITURIENTKI POSZUKIWANE
Kancelaria czynna w dni pow.szecln.:!~ od godz·:.ny 8 do 15.
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REDAGUJE ZESPpŁ.
RED. NACZ. - przyjmuje od godziny 12 do 13.
SEKR. RED. -

W1'DAWCA:

od godziny 10 do Jl.

Spółdzielnia

Wydawnicza „WIEDZA".

NASZE

SPOŁDZIELNIA

Z '1gubione dokumenty

il

GL\INAZJUM i LICEUM GOSPODARCZE
w LODZI, ul. IilL:ffiSIUEGO Nr. 63
TELEFON 269-18.

.:
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Wyclziału Technicmego, energiinżyniera lub technika samochodowego, poszukuje PKS, Wigury 7. -774

,..

! • • • •• • • • ••••••••a•••••• li•••••••••••••••••••••••••
1•

Or med. srnNKo 1{SA\\l.l'JK'll speejnlt- •
chorób skórnych, pecherza, wenesta
rycznych przyjmuje, K\liń.sklego rn2. w :
godz. 13-14 t 1s-1s. •rei. 205-55. -23'.! 11
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iaofiarowanie pracy

„

Otwarcie komisyjne ofert na.stąpi w dniu 11 wrześni·a. 1948 r.
o god:z. 12 w Biurze Zakładów przy ul. Na,:pi'.órkowskiego Nr. 12.
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Oferty w zalailrnwanych kope.rtach należy składać w· Biurze
Zaldac!ów w Lodzi przy ul. Napiórkowsklego Nr. 12 do dni"J. 11
września 1948 r. go.dziina 12 i do tego terminu oglądać objęty to·
wair. Do ofert należy dołączyć pokwitowanie wpłacenia do Narodowego Banku Poli:klego w Łodzi na r-ilt 1206 wad~um w \Vj!SO·
kości 20 10 od sumy of!.~rowanej.
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na. sprzedaż i1ozustalłycl1 z rmnanentu poniemieckiego
3500 kg. LIN CIĄGNIKOWYCH KONOPNYCH.

OQl/OSZEN/A DROBl'vE •

błonicy
wość, stenografię,
przyszłym miesiącu Wy- Ezynopisan'.e.

OIDCY
;mdeJ przeCi.W
Szczep'enion1 ochronnym podadne
obowią.zkowo WSZ".>ltkie
z,ostaną,
Spóźniając się
.;
dz;eci w wieku do lat 8. Dotychczas nie rob:ono w Łodzi tych
szc:zep:e11, ponieważ brak byłD suro
wicy. Obecr.ie władze rniej~;:·e Oi swego tuwarz:ysza l
trzymały zamówione już cdd!lwna
· - - - - - - - - - - - - - - s z c z e p i o n k i w ilości 60 tys. sztuk

okradasz siebie

BUDOWLANE
L ó Dz KIE
ZJED:KOCZENIE
Budowlany
Oddział
1
L ó D ź ul. Kilińskiego Nr. 136
Te.lefony 188-34, 188-35
zatrudni natychmiast:
.JlURARZY _ CIESLI
ZBROJARZY

°'; ·----------------

umo.żl.1w1ą w~zystkrm naukę. ~~~ dział Zdrowia Zarr,ądu :Miejskiego
dle danych, ustalonych przez Mm1-. przystą,pi do masowego szczep;enia
.
bł
.
d . twy ł 'd-'·. .

-----------------"i

1,>_USTIV. PRZEDSIĘBIORSTWO

~

· Przetarg nieograniczony

Zwi~zek Zawodowy Pracown~k?w
Przem;słu Konfekcyjna - Odz;ezowego w Łodzi. niniejszym zaw1adamia iż dnia 27 sierpnia br. o godz.
17 „; lokalu Z. K. S. „Odzież" przy
ul. Więckowskiego N1· 28. prawa ofic·;na, odbędzie się zebr~nie wsz~'
stkich członków w/w Związku z"trudnionych w firmach prywatnych
i spółdzielniach pracy, celem wyborów dele"atów na zjazd.
Obec11;'ść wszystldch obówią1.ko-

i;w::,:a;;·--------------- 1

roku szkolnym u- s.ter5itwo Oświaty, ilość wolny.eh
t d' v(
k
1icealne 37.432. miejsc na pierwszy~ ro us.u 1
uczni.ów, z tego 18.432 licea ogól-' w wyższye;h uczelmach panstwonokształcące, 10.000 licea zawod-0-. wych wynosi 21.260, w szkołach.
8.
we oraz n.ooo licea dla dorosłych„ wyższych nie państwo_wych , •. tys„ a w szkołach podległych Min..
Biorąc pod uwagę fakt, że częsc. Zdrowia, tj. w Akadem.il Lekar-<
ab.•siolwen.tów zrezy_gnuje ze stu-.. ski'eJ· "'
" 1· Bytom'u _ 750:
" Gdan'sl•u
:
diow wyzszych! mozna ~r~ypu~z..; miej.se.
Widoczne więc jest, że na sza-:
~ac, ze na wyzsz~ uc~eln1e w bi!-·
się okol.o 10
"'"Cym lOk ~,,.łos
. : cunlwwą liczibę 28.5000 kandyda~
„
~
• · u_~"'
""'!!
proc. młodz:ezy tJ; w przybhzem~ tów wyższe uczelnie dysponują 3()!
!
_ze. tysi<>cami mieJ'sc.
26 ts.·s. kandydato\\". Pon_adt_o
"'
ł
W te
+.„di
S ul..L um.
S _pneg-O zg OSI Slę na
pierw";il.2.'/ rok studiów ok. 2.500 kan
·
dydittciw.

szkoły

do nauki me.
Nilkt z
znajdzie s:ę poza uczelnią. Szero-:

odzieżowców
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Przekrój muzyki polskiej
Ba1dzo ciekawą imprezą muzyczną
dla zagranicznych uczestników śwla
towego Kongresu Intelektuali>tów
we Wrocławiu i zaproszonych gości,
będzie Koncert Symfoniczny wie1kiej orkiestry Polskiego Radia pad
dyrekcją jednego z najwybitni·~j
szy<:h dyrygentów polskich, Witolda
Ro\vic!dego z udziałem Jana Ek:era,
wyD:tnego pianisty. Koncert odbę
dzie się w piątek, dnia Z'i' bm. o
godz. HJ.15 w wielkim studiCJ rozgł?ś
nt wrocławskiej, mogącym pom:e.;cić 1000 osób.
Program. koncertu zawiera p:zekrój muzyki polskiej od Moniuszk:

dlai

narzędziarni,

dobudowę

3.

• •

się

- Nie chcę ja nikomu przymaale coś mi się wydaje, że Blok
Demokratyczny naszej kamienicy zaczyna tracić równowagie klasowe -zauważył z lek!ką przymówką tow.
Lufa, kiedy spotkaliśmy się wczoraj
wieczorem, wracając z pracy.
- A to dlaczego? - spytałem.
- Ciut-ciut w niem za dużo inteligencji! Bo to - i Dzwoniec - i
Redaktor - i ob. dr. Jajeczko - a te
raz dochodzi jeszcze i ten Staszek
Podpupczyk, któren jako czeladnik
:f;q·zjerski podobnież się do inteligen
cji pracującej zalicza. Znakiem tego
niedługo założycie cały klub intertelekturalistów i na swoje rękic Wrocław na naszem podwórku uskuteczniać zaczniecie!
- Nie przesadzajcie, Lufa! - uspakajam najlepszego ze swoich bitkoko nam jewych przyjaciół. - D
szcze do Wrocławia!
- Kiedy Dzwoniec ma JUZ manifest do narodu prawic ułożony i o
wiele tylko Podpuczyk, które 1. mu
pomaga, na czas z przepisyv;aniem
zdąży ,to Wrocławski Zjazd Intertclektularny będzie w robotach pokojowych wyprzedzonym! Podpupczyk
głośno się przechwala - i faktycznie
d~arakter. pismo. posiada_ j~ _naj1 większy
pisarz - a do Zosk1 b1Jeta
miłosne czj·stem wicr.szeut układa!
swojego czasu, że tow.
Pisałem
Stan:sław Podpuoczyk jest narzeczonym Zcchny Zielonk:ówny. Dziś mogę już donieść, że ślub młodej pary
odbędzie sie w dniach najbliższych i
że zanosi slę na naszym podwórku
na wielkie weselisko. Ponieważ oblu
bieniec nie uzyskał jeszczl" przydziału kwaterunkowego, ·.v:ęc młodzi za"odzicach
mieszkają na razie przy
paimy młodej i stąd pewne obawy
t'~v. Luiy o przerost inteligencji w
naszym Bloku.
Tymczasem tow. Podpuczyk goli i
strzyże „ideowo" wszystkich człon
ków Bloku Demokratycznego, nie
honoraprzyjmując za to żacinego
rium.
- Mam nadzieję, że po mojem we

Otwarcie 20 nowych burs

Oczyszczania Miasta w l:.odzi
ogłasza przetarg ni11ograniczony na:
1. przebudowę warsztatu samochoco,\·\!gO w budynku ,.r',
Zakład

'71iać,

Nr 2:l5 (1019)

TELEFONY:

Centrala telefoniczna Redakcji i Administracji 136-91. t5'7-94
Ekspozytura,
130·46
tledaktor Naezeln:v
Kolportażu

~ekretarz

Redakcji

144- 111

Oyrel1t-0r
Administracyjny

l36·!.IJ

• Oz;iat

Ogłoszeń

136·91, Z.">7·9-l
~56-37,

EkspedJcja

t6HJ3

Cozdz.ielnia

t7Z·Si

-770

Łódź. Piotrkowska 68. Administracja - Łódź, Piotrkowska 70. Redakcja hOnoruje tylko arty kuły zamńwione 1 rękopisów nie zwrara się Warunki prenumeraty:
zł. 120, z odbiorem w Adminlslracji-zł. 100, prenumerata zbiorl)wa (od 20 egz.) zł. 60.
z dostaw~ do domu ..... zł. 150, z dostaw<i przez pocz:1; D-03024'~
Drukarnia Nr 4, Spółdzielni Wy_dawnlczej 11Czylelnik", t.ódź, Zwil'!d 2.
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