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Nowy akt zdrady prawicowych socjalistów

BEVIN: - Albo j:J. mam ~iura.w•
j' kieszenie,
albo ta. amerykan!la. po.

s1·•a na współprac• z ·degaullistami
Blum •odz1·
6
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macji agencji Reutera, na posie.
dzeniu rady „europejskiej współ.
pracy gospodarczej", które odbę
dzie się dziś w Paryżu, omawiana
będzie przede wszystkim
sprawa
udziału B:zouil w planie Mar.shal.
la.
Jak slychać, ud.ział ten uległ
znacznemu zwiększeniu, co było
przedro'.otera sporu między uczestn:kami pl:rnu Marshalla.

PARYŻ (SAP).
Desygnowany premier, Henri Qucuille, wczoraj nież z przedstawicielami RPF (par- podporządkowują się wielkiemu ka
rano oświadczył przedstawicielom prasy, że o ile uda mu się utworzyć tia de Gaulle'a).
pitałowi.
nowy rząd - pierwszą jego czynnością będzie opracowanie projektu fiRPF zgodziła się przystąpić do
Oświadczenie domaga s.ię utworze
nansowego o utrzymaniu kursu franka.
rządu pod warunkiem, że nowy r:ząd nia rządu jedności demokratycznej.
Queuilfo zamierza
pogodzić w przepr?wadzi reformę ord~cji .wy
PARYŻ (PAP). Według wiadomo'
swym rządzie przedstawicieli SFIO borczeJ jeszcze przed rozWJązamem ści z póżnych godzin wieczornych
płenum
i degaulistów.
ofertą w tym wzg1ę obecnego parlamentu.
odpowiedź kandydata. na premiera.
r.'\ dzic pośpieszył już wirtuoz ugodo- OŚWIADCZENIE LEWICY SOCJA- Queuille prezydentowi Republiki oW prosie radzieckiej
waści i oportunizmu, Leon Blum,
•
LISTY9ZNEJ
czekiwana jest la<'la chwila.
MOSKW
AP
który w czwartkowym numerze Le PARYŻ (SAP). - Francuski ruch
Koła. postępowe przewidują, że
A (P
). Cała. pras:i ra- Populaire" wyraził zgodę 'na w~pół .jednoś~i soc~alistyc~n~j i demokra- Queuille po uzyskani~
?oparcia
dziecka zamieszcza na czołowych prace: i elemenatmi faszy~towskini tyczneJ (lewica soc3alistyczna) wy- RPF utworzy rząd, obeJmUJl\CY tak
miejscach rezolucję plenum KC w !'Zadzie.
~
•. dnł o.5 wiadczenie w sprawie obecne socjalistów, jalt i ga.ulis.tów. .
Truman
PPR w sprawie prawicowego i na.Szumnym frazesem: „Francja w go ,kryzysu W.'7 F~ancji:
'
.
Rząd ten miał.by real1zowa~ plan
syłuoc'1i
Berlinie
cJonaUstycznego odchylenia - w kie- niebezpieczeństwie" Blur:i usiłuje
\~ dcklar~_CJl teJ ~~'~1erdza, z.~ ~i~ gospod:i-rczo . - . rm_ansowy d~voc.h po O
rownictwie partii.
maskować swą haniebną kapituła- m_ozna ocali.c 'Fra~CJI J zap~wmc Je] przedm~h mmastrow finansow ~ g~wASZYNGTON (PAP). PrezyCJ'ę i 3·awną zdradę interc"ÓW klasy niepc<lległosct tak długo, ,Jak długo spodarki narodowej Reynautl 1 P1- d t T
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PPS witających powrót prezydenta kic koła parlamentarne znznaczają,
a
p anOWQ
QOSpO arkq
sytuacJi w erL._ru~. .
.
R. P., Bolesława Bieruta do czyn- ż2 tworzenie obecnego rządu odbyTruman o.~ItaJmił, ze Stany ZJe-
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pari
_Brać w nim majq udział wszy.stpraw w Berlinie". Dodał on jedDziś pogrzeb
kie grupy parlamentarne prócz koBUDAPESZT (PAP) N k ·
.
. . k
•,
zs . · nak że Stany Zjednoczone pragna
munistów. Na marginesie zaznacza
„
.
.
3: . on- n_1cze3 l, o:i.ecznosc_ ro zc1zema \ ,
ć , k
~
d . ~
r
enesza
się, że QucuiJle był bliskim wspól- fereUCJ! zwołaneJ przez mmrstra 1Sieci społdzielni rolniczych oraz O- kontynuo.wa lO ~Wan.a W na Zlcl
PRAGA (PAP). w nocy ze śr0- pracownikiem gen. de Gaulle'a pod rolnictwa Węgier, Dobi Istvana, w środków traktorowych.
na pomyślny wymk.
dy na czwartek trumna z ciałem czas wojny.
której wzięło udz:ał 300 przodowb. prezydenta Benesza
GEN. DE GAULLE NA HORYZON ników rolnictwa,
przedstaw:ciele
przetransportowana z Pragi do
CIE POLITYCZNYM FRANCJI• part.ii demokraty.cznej, spółdzi~lni
'f
dawnej letnfej rezydencji b. prezy- Desygnowany
premier radykał1r?!ruczych ~raz liczuy~h organ.zadenta w Sezi.movo Usti.
QueuiUc przez cały dzień wczoraj-rCJl chłopskich, . omaw:ano sprawę
4 minisfrowie Spraw zagranicznyc
Wc.zoraJ' trumna ze zwłokanu· /szy prowadził ożywione rozmowy z dals~cgo rozwoJU rolnictwa.
.
w
t ł
ta .
!przedstawiciela.mi grup parlamenl\Im!ster Dobi Istvan pcdkre~lił
MOSKW~ (!?AP). - ~ma 8 bm. ni Rady Ministrów Spr. ZagrarJC21
parlamentarne SFIO i znaczcn:e planowej gospodarki rol:
zydenta.
ir ~t~q ".ili;:; ~ ~~
;li na odb cie 1"'lnf~::encji !_W~fi ~·łoskich.
Po ~ oar;ę<:tz;e Sl dLS:aj.
Queu1lle(a który pertraktował row
mi a
nistrow Spraw Zagranłcznych w Pn Rząd francuski wyraża zgodę na
-----------------'--""--"----ryżu i zaproponował jako datę jej odbycie narad w Paryżu w dniu,
w rządzie węgierskim
zwołania - 10 września.
który będzie odpowiadał pozost~BUDAPESZT (PAP). Podano do
Na konferencji tej Rada ma roz- łym uczestnikom konferencji.
wiadomości,
że ministrem obrony patrzeć problem b. kolonii włoskich.
narodowej :został Michał Farkas Analogiczne oświadczenie Rząd RaW ARSZA WA (PAP}. W dniu wczo Belwederu w towarzystwie dyrelt- (węgierska partia pracujących), na dziecki przesłał rządom USA i Fran
Zaginione bombowce bryt.
rajszym poseł nadzwyczajny i mini tora
protokółu
dyplomatycznego miejsce Piotra Veresa (narodowa cji.
ster pełno::nocny Iranu w 'Warsza- Adama Gubrynowicza i członków partia chłopska), któ1·y podał się
PARYŻ (PAP). Rząd francuski zło
Palestynie?
wie p. Fazlollab Nabli przybył do poselstwa. w celu złożenia listów do dymisji.
żyl wczoraj w ambasadzie radziecuwierzytelniających
Prezydentowi
Sekretarz geueralny narodowej kiej w Paryżu notę, w której wyLONDYN (PAP). Brytyjskie 1\fiR. P.
1>artli chłopskiej Ferenc Erdeli zo- raża zgodę, na propozycję zwołania nisterstwo Lotnictwa komunilrnjc,
Podczas wręczania listów uwierzy stał ministrem be7. teki.
I przed dniem 1~ września posiedze- że zaginął bombowiec typu „Mosquito".
Nota
telniających poseł wygłosił serdeczWobec tego ogólna liczba zaginio
ne
przemówienie,
na
które
z
kolei
do ONZ
nych ostatnio samolotów, pochodzą
pełnymi przyjaznej życzliwości sło
cych z demobilu brytyjskiego, wzro
NOWY JORK (PAP). Rząd ·. al wami odpowiedział Prezydent R. P.
sła do 5.
Po przedstawieniu przez posła
bański przesłał do sekreta1~atu Nawywołują
interwencję
policji
Jak poprzednio donosiliśmy, zagiro~ów Zjednoczonych notę, protes- członków poselstwa Prezydent R. P.
Miejskiej'; wygłoszono szereg prowo nęły już 4 wyranżovvane bombowce
tuJącą przeciwko zbombardowan·u zatrzymał posła na prywatnym po- 1 BERLIN (PAP). Grupa prowokasłuchaniu, przy którym był obecny to;ów na których ~zele stali przy kacyjnych przemówień.
w dniu 6 września przez samolot padsekretarz stanu w Min. Spraw Yvodcy SPD zorganizowała wczoraJ7 Do pochodu, który udał się następ typu „Beaufighter". Przypuszcza się,
rządu ateńskiego wsi albańskiej Zagranicznych dr. Stanisław Lesz- wiec na placu Republiki w sektorze nie na Unter den Linden przyłączył że nieznani sprawcy odlecieli 11a
tych samolotach do ·Palestyny.
Koszowico.
czycki.
brytyjskim w pobliżu Bramy Bran- się tłum gawiedzi, która poczęła
·-...-~-:~-:,:-.
denburskiej, stanowiącej granicę niszczyć dekoracje, zdobiące ulice
Ku czci pamięci
dzi'.!lnicy radzieckiej~
z okazji „Dnia ofiar faszyzmu".
Podczas tej manifestacji, której
Interweniowała policja sektora ra
Marcelego
Nowotki
celem była obrona zagrożonej rze- dzieckiego, wypierając prowokatokomo „wolności berli11.skiej Rady rów poza granicę sektora.
WARSZAWA (PAP). Dnia 12 bm.
w Ciechanowie odbędzie się uroczy
Narodowe święto Bułgarii stało się okazją dla społeczeństwa
stość odsłonięcia tablicy ku czci Mar
polskiego do zamanifestowania uczuć, łączących nas z bratnim
celego Nowotki - pierwszeg~ senarodem bułgarskim.
kretarza ge11eral11ego Polskiej Partii
na pismo płk. Howley'a
Z Ludową Republiką Bułgarską związała nas.nic tylko marRobotniczE:j - i nazwania ntiejscoBERLIN (PAP). Radziecki kamen- wczoraj odpowiedzi na list szefa wej cukrowni, w której pracował _
tyrologia bułgarskiego ludu, zawzięcie walczącego przez wicJc
amerykańskiego garnizonu w Berlat z rodzimymi ciemiężcami. W dniu 9 września 1944 roku dzię datit Berlina, gen. Kotikow udzielił linie,
płk. Howley'a.
jego imieniem.
ki obaleniu wrogiej narodowi bułgarskiemu władzy, wyz\.rnloKotikow odpiera nieuzasadnione
W uroczystości wezmą
udział
na spod okupacji niemieckiej Bułgaria wraz z innymi krajami
z~rzuty prz~ci.wko wład_zom radziec pr:zedstawiciele KC PPR
CKW
Narody
'ministrów
kun
w
Berlinie,
w
związku
z
wy..
demokracji ludowej i Związkiem Radzieekim znalazła sie na
padkami, jakie rozegrały się w dn. PPS, przedstaw1c1ele ruchu zawodrodze, prowadzącej do ustalenia nowego porządku w Eur.opie
państw
6 września przed gmachem Rady dowego oraz delegacje pracownicze
Srodkowo-Wschodniej.
SZTOKHOLM (PAP). Rozpo- Miejskiej.
I <"nkrov•mi z całego kraju.
Przemiany. ja ~i-----------~, kie nastąpiły na częła się tu 2-dniowa narada mi- Kotikow zaznacza, że płk. Howley
· t '
·
h
najprawdopodobniej dał wiarę fał•
ziemi
bulgar
wi'ęto Bułgari··,
skiej,
umożli- ms row spraw zagramcznyc zwe szywym wersjom, rozpowszechniaZ b1orowe
protesty
wione
ptzez
wielkie zwyciQ- cji, Norwegii, Danif i Islandii.
nym p~zez prowokator~w, .których
SprOWl'e ZQWt'esz.3nf'Q
~rzedm;otem narady. jest usta: celem Jest wywoływanie niesnasek W
stwa wyzwoleń
czej Armii Czer
wonej, uczyniły naród bułgarski gospodarzem własnego kraju. lcme wspolnego stanoWlSka na zbh pomiędzy okupacyjnymi władzami
Po czterech latach wytrwałej pracy narodu bułgal'skiego pod żającym się Generalnym Zgroma- lamerykańskimi a rosyjskimi.
PRAGA (PAP). Jak dcnosi czeska
przewodnictwem Frontu Ludowego, skupiającego wszystkie dzeniu ONZ w Paryżu.
agencja prasowa CTK do prezydium
szczerze demokratyczne elementy z przodującą Bułgarską Parczechosłowackiej
Rady Ministrów
tią Robotniczą (komunistów) na czele, niesposób nie podzinapływają z całego kraju liczne pro
wiać wielkich osiągnięć w dziedzinie budownictwa socjalistycznego. Bułgal'ia z kraju dotąd zacofanego gospodarczo stała siQ
testy przeciwko decyzji rzymskokandydatami na mężów zaufania
. ,
.
•
katolickich władz kościelnych zawie
krajem przyszłości, zdolnym zapewnić swym obywatelom
WARSZAWA (SAP). Terenowe\grupa pracowruikow wybiera Jedne- sza'ących w
ś. 1 d
szczęście i dobrobyt.
· zwią
· zk ow
• zawo d owyc h
· zau f 11n1a.
·
czynne
uszpai·ns t ancJe
o- go męza
t J 1 . h 1 Pl
.1 c1ac 1
·
.
.
.
s
ers
nc
es.
OJ
mra
czechosłowac
W dniu święta narodowego Bułgarii naród polski podkreśłił trzymały JUZ opracowany przez Grupy wmny byc tworzone we- .
. .
.'
.
swe uczucia gorącej sympatii i solidarności z narodem bułgar KCZZ regulamin wyboru mężów dług rodzaju wykonywanej pracy. k1eg~ ministra zdrowia publicznego.
skim, stojącym dziś w jednym szeregu wraz z innymi krajami zaufania w zakładach pracy.
Na mężów zaufania należy wysu- Zb10rowe protesty przysłaly załodemokracji ludowej u boku Zw.iązku Radzieckiego w obronie
Terminy
wyborów
wyznaczą wać najbardziej aktywnych popu- gi licznych fabryk i za.l(ładów prze
pokoju, demokracji i wolności, w walec z imperializmem i uci- zarządy główne Zw. Zaw. na wnio- lamych związkowców przede wszy- mysłov.'Ych oraz gm.iny powiatowe
.sek oddziałów. Każda 25-osobowa. stkim przodownikó~ pracy.
skiem narodów. (k).
i krajowe rady narodowe.
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Gen. Kotikow odpowiada
skandynawskich
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Z prasy
Droga wsi
.~isz~c

o zagadnieniu demokratyza„Robotnik" stwierdza m. in.:
,,Przemówienie tow. Hilare~o
Minca, wyrażające zgodny pogląd
obu partii robotniczych, oznacza,
Że Pos
1 ka d em ok racj a ludowa i
polski socjalizm wkraczają szeroklm frontem na wieś.
Wkraczają tam, by dźwignąć
człowieka pracy, bronić jego interesów, zabezpieczyć go przed
niesprawiedliwością i wyzyskiem,
stworzyć warunki, w których

CJl WSl

błedny

i

na.prawdę

średni chłop staną się

gospodarzami na wsi.
Idzie
i J}roces przebudo-wy
l by
. o to,
wsi po sk ej, zapoozittkowany
wielkim aktem :reformy rolnej, do
prowadzić do końca, zgodnie z in
teresami pracuJ"cej ludności wsi.
„
Referat tow. Minca na slcrpniowym Plenum KC PPR wyrafoie
określa kierunek i tempo tych
przemian, które na wsi polskiej
F@rmu.
muszą się dokcmać.
luje też zadania, które stąd
robotnipartii
dla
płyną
czych, . ~du i jego . organów.
~~ada~ą się . te zaida!1~ na dwa
DleJako Odcinki prac~, scisle zresztą między sobą P?'!1ązane. Jeden
- to polityk~ b1cząca na wsi.
Drugi - to rownoczesne budowanie podstaw pod przeobrażenie
wsi na dłuższą metę, celem stwo..
nenia warunków dla całkowitego
usunięcia. wyzysku i utorowania
drogi nowoczesnym metodom pro
dukcji rolnej.
Rozmiary produkcji maszyn rol
niczych i kształcenia facho-wców,
na.rastania
wyznaczają tempo
obiektywnych warunków rcnwo.
ju spółdzielczcści prooukcyjnej
na wsi. T()W. Minc, na. podsta.wie
rczporządzalnych ddnych, określa to tempo dla lat najbliższych
liczbą jednego procentu gospodarstw wiejskich rocznie.
Tempo to musi iść w parze z na.
rastaniem warunków psychologi.
cznych, to znaczy z przenikaniem
do coraz szerszej liczby drobnycb
i średnich goSI>odarzy, przekonania, źe spółdzielnie mytwo'rn··~
.....,.,
n
odpowiadają ich interesom i że
warto i należy do nich przystąpić. Tow. Minc podkreśla, że musi tu panować zupełna dobro.wo!ność i nie może być mowy 0 źadnym nacisku. Partie rGb()nticz~ bę
dą karać tych, którzy próbowaliby organirować przymusowo spół
·
T j d
d 1 ·
dzi 1n·
e !e pdrlo u tCYJne. óołdei n aroe
1czoe
z
sp
cblopow a sprawy
i sp6łdzielczości
ścl prooukcyj~ej

oj
nieziliszezonej
Co dale
plan Marshall a
SZTOKHOLM (PAP). Dziennik
„Ny Dag" w obszernym artykule,
poświęconym planowi Marshalla
stwierdza, że umowa dwustronna
ze Stanami Zjednoczonymi nałożyła na Szwecję daleko idące zobowiązania, nie dając jej w zamian
za to żadnych faktycznych korzyści.
Na podstawie art. 4 umowy marStany Zjednoczone
shallowskiej,
ma_ją zapewniony „sprawiedliwy udz
11
1ał w surowcach szwe~zkich. Do
t_yczy to. przed_e wszystkim drzewa
1 ru d Y zelazneJ.
W praktyce oznacza to iż SzwecJ·a
'
zobowiązała się dostarczać s;:nowm
ze a
Zjednoczonym takie ilości
lub rudy, jakie one zażądają, gdyż
tylko one decydują 0 wysokości
swego zapotrzebowania.
OGRANICZA SUWERENNOSC
SZWECJI
marshallowski ogranicza
Układ
dalej suwerenność Szwecji, gdyż uzależnia prawo nawiązywania przez
nią stosunków handlowych z innymi krajami od zgody USA. Innymi

ą zwe~li '~ł ~~I

wanie nad lnteresdmi ąmetykaństlmi W Szwecji l nadzcn:cJWanic
czy 8zweCJtt wywiązuje się ze !iwych

?,

Prognozo pogody

Szwecja nie ma prawa czy- zobowiązań.
Isłowyzakupów
Zdaniem dziennika - wszystlde
rankiem miejscam: chmurno
których
krajach,
nabyć potrzebne jej' towa- te ustępstwa nie dające się pogo- lub mglisto. W dzielnicach
Imogłaby
ry na najdogodniejszych wa.run- dzić z suwerennością narodową
nić

w

Dziś

w

północ

Szwecji i ograniczające jej rozwój nych znaczne opady. W ciągu dnia
kach.
Szwecja zobowiązała się następnie gospodarczy, nie usprawiedliwiają w całym kraju dość pogodnie.
do „ułatwiania i zachęcania" tury- jedynej - wątpliwej zresztą korzy Maksymalna temperatura dniem od
styki amerykańskiej do krajów ści płynącej z planu Marshalla t.j.
marshallowskich oraz faktycznie prawa pożyczania dolarów w Sta- plus 17 do plus 23 stopni.
do prowadzenia propagandy w in- ;~~NZje~~~~~°J:~LA _ NARZĘZnaczna część Europy jest pod
DZIEM POLITYCZNYM
teresie USA.
wpływem rozległego wyżu baromePOTRZETURYSCI z USA NIE
W konkluzji dziennik stwierdza,
którego , ośrodk-1 zależe analiza układów marshallow- trycznego,
BUJĄ WIZ
, d owo d zi, iż nie mają one przy gają południowy Ural.
Rząd szwedzki" poczynił w tym ki"e s k"
·1cn
·
·
k k"
nk t
· ·
runk
ro i m. m. czynie się do odbudowy gospodar. u J_uz 1rn . re ne
Dość głębokie depresje utrzymuWJazdowe do Szwecji czej państw zniszczonych przez woj
zniósł wizy
dla obywateli amerykańskich, mi- nę, w tym bowiem wypadku nie ją się na północy i nad wschodnią
mo, że w Stanach Zjednoczonych byłoby żadnych podstaw do objęcia
obowiązują w tej dziedzinie ostre planem Marshalla Szwecji, która na cz~ścią Atlantyku.
restrykcje w stosunku do obywa- skutek wojny w ogóle nie ucierpiała, gdyż udziału w niej nie brała.
teli szwedzkich.
Zmarł
Plan Marshalla - zdaniem dzien
W układzie marshallowskim Szwecja zgodziła się na przyjęcie nika - jest narzędziem politycz- słynny uczony ZSRR
amerykańskiej „komisji współpracy nym, z którego pomocą Stany ZjeMOSKWA (PAP). W Leningrafaktycznie dnoczone zamierzają podporządko
która
gospodarczej",
sprawować ma kontrolę nad Szwe- wać sobie Europę pod względem dzie zmarł w 76 roku życia j~den
cją. Szefem tej komisji jest pułk. gospodarczym, politycznym i miliz najwyb:tn'ejszych uczonych raHaskell, którego zadaniem jest czu- Itarnym.
•
dzieckich - generał słuźby sanitarnej Michał Arinkin.
Jego prace w dziedzinie hema(nauka o wlaśc'.wościach
tologi!
krwi) zyskały mu sławę nie tylko
w ZSRR ale i zagranicą.
Ta uchwała władz wywołała silne związkowej i usunięcia komunioburzenie wśród postępowych człon stów z władz naczelnych.
----~ ·---··-··-------~---- --- --ków stowarzyszenia prawników a-

Nagonka antykomunistyczna wUSA
„.1•

W JapOnl•l•

NOWY JORK (PAP). Władze stowarzyszenia prawników amerykańskich powzięły uchwałę, wykluczakażdego
jącą ze stowarzyszenia
członka, który okaże sit: komunistą.
Wykluczony będzie również każdy, kto na pytanie komisji Kongresu, czy jest komunistl\, odmówi u·
dzielenia odpowiedzi.

merykańskich.

Bryty1sk1 zw1qzek transoortowc6w

LONDYN (PAP). Jak donosi wychodzący w Tokio „Nippon Times"
premier Aszida zapowiedział wniesienie na następną sesję parlamentu projektu ustawy o zwolnieniu ko
na Kongresie
munist6w z urzędów państwowych.
LONDYN (PAP). Napływające z
LO~"DYN (PAP). W czasie obś . d
.
T k" d
0 10
oniesienia wia czą 0 wzma rad Kongresu brytyjskich zwiąt..
gającej się wśród robotników japoń ków zawodowych w Margate l '. cz.
akcji przeciwko reakcyjnej po ni delegaci wystąpili z ostrą kry.
skich
l"tyc
1 e r znd
„ u.
Z nacz k'1 poqzf OWe
komitetu central- tyką polityki brytyjskiej w Grecji.
Na posiedzeniu
Delegaci stwierdzir, że rząd bry.
zawodowego pracowzwiązku
nego
nowo
Zda
portretem
ników służby łączności, powzięta zo tyj.ski, mimo n:ejednokrotnych za_
.
MOSKWA (PAP). Miimsterstwo stała na wniosek lewicy uchwała pewnień, w dalszym ciągu popiera
Poczt ZSRR wydało znaczki z po- precyzująca rozmaite formy walki w Grecji reżim faszystowski, któdobizną Andrzeja żdanowa, zrnar- prz;ciw~o antyrobotniczemu usta- ry jest narzędziem kap.italizmu a. . gł . merukańsk'ego
. k
niedawno sekretarza KC wop awtsł w .
lego
·
·
"
rzy aczaJącą wię szosc1ą osow
.
·
W
Komunistycz. 1odrzucone zostały wnioski prawicy / Zdecydowana rezolucja zw. zaw.
szechzw1ązkoweJ
t h
d
i.. •
•
k
·
t
'
.
.
.
.
.
J
neJ' Parti·1 Bol.szew:iko'w•
zm 1erzaJące do rozbiera Jedności s raza ow, nawo1uJąca o na yc -

się odbywać z jed-1

::;s:troc~o=l~i~t ~ś:~~~=ia:~
w ogóle, musi

toroeduie rezolurłęZw. tu/. sprawie Grelll

z

aw. w Margałe

miastowego zaprzestan:a popierania rządu ateńskiego I przywrócenia w Grecji ustroju demokratycznego została storpedowana przez
największy związek brytyjski transportowców, którego przewodn:czącym jest sam Bevin.
Związek transportowców przedłożył inną rezolucję, bardzo łagod
wzywającą
ną w swym ujęc.·u,
rz"d ~edvnie do ,,skoruoouU.owan\a.
• "
"
"
-r
sił demokratycznych w GrecJi .
·
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praktycznego przekonywania się chłopa, że ci, którzy weszli do t:llkich spółdzielni, odnieśli
z nich realne korzyści. Dlatego Ogromna odpowiedzialność spada S'ł
•
tu na kier<>wników pierwszych
rolniwzorowych spółdzielni
czych.
Lekceważenie tych subiektyw- Najbardziej doniosła dla ludzko- ku Radzieckiego - ludzkość w walsprawa pokoju i budowy ce o pokój nie ustrzegła się błędów.
ści
nych i obiektywnych warunków
ro~wo}u spółdziclcz~ci pradult- szczęśliwszego życia ciągle jest jesz Należy wyraźnie stwierdzić, że ro.
.
. .
.
.
.
.
cyJneJ, byłoby - Jak stwierdza
t()w. Minc _awanturnictwem po cze zagadnieniem, które wymaga i dz1ły się one naJCZęśc1eJ w srodow1litycznym, do którego partie ro- rczwiązania. Ciągle jeszcze bowiem Iskach drobnomieszczańskich, któstajemy twarzą w twarz z poczyna- re nie potrafiły lub nie chciały wybotnicze nie dopuszczą.
Rewolucja. polsk~, lttór:'. dała niami i propagandą organizatorów zby/. się skłonności do działania w
.
.
'"\
,
.
.
.
chłopu ziemJę, otwiera dz1s przed
nim perspektywy lepszego i peł- WOJDY, ciągle Jeszcze człowiek przy I oderwamu od masowych ruchow re
niejszego ":yzyskania tej. ~~~i. wileju szantażuje świat nowymi, 1wolucyjnych, do. osłaniania probleWro~o\\rie probują mu wmow1c'.zc nieobliC?..alnymi w konsekwencjach mu budowy pokoju mistyką i bez1
1 silnym gadulstwem.
zlemię tę ter~ straci. Odpowia- zniszczeniami.
damy słowami taw. Mlnca: „przy
wchodzeniu do spółdzielń produk Amatorzy podpalania świata dzia
w rosnącym niemal Tendencje te ze szczególną jaskr::i
cyjnyc~ •. chłop! nie .~ra.cą pra"'.a ają jednak waścią ujawniły się po pierwwłasnosci na ziemię ·,Na przcmia z dnia na dzień - osobnieniu. I to
kilk 1
·
ś · t
·
.
b"
ty
jb d · .
nach społecznych, których ta re- . t
a at
wra oweJ. W
WOJnie
szeJ
JaW,
o
wny
_pozy
zieJ
-~r
ha
chłoplJes.
.dokonała.,
wolucja polska
przez
przeszła
Wystarczy ktory dz1s powaznie wpływa na Io- po jej zakończeniu
zyskał niepomiernie.
Od dawna bowiem - świat fala nastrojów pokojowych.
porównać pułożenie wsi polskiej sy pokoju.
d~iś, ~ jej pcłi:±eniem w latach szczególnie po wyniszczających woj Twórczość - szczególnie literacJt.a,
.
.
ruekonczącego su: nigdy Iu·yz;ysu
agrarnego Polsld przedwojennej~ach unperiallstycznych - narasta- ujawniała okropność wojny. proteokopom śmierci,
Cza~ teraz, by dr?bny i średni ły siły antywojenne, które znajdowa slując przeciwko
rolruk otrzymał SWÓJ pełny ~dzia.1 ły oparcie w masach pracujących, przeciw sztucznie podsycanej wro. ponieważ na nie w pierwszej mie- gości między narodami. Wówczas
w rosnącym do~r~bycle. wsi,
Ku temu własme zmierza dzh
ze spadał ciężar zniszczeń i rachu- właśnie pojawiły się pomysły pacyludowa.
polska demokracja
nek przelanej krwi za obcą sprawę. fizmu integralnego. Zwolennicy tej
W tych warunkach klasa robotni- teorii przeciwstawiali się każdej
cza i jej partie stały się głównym walce, choćby była ona obronną,
. ośrodkiem walk o pokój. Marks!- choćby nosiła wyraźne cechy walki
stowska ocena charakteru wojny o nowy, sprawiedliwy ustrój spoimperialistycznej i rewolucyjnych łeczny. Nie ma dostatecznie ważne·
dróg, prowadzących do wyzwolenia go powodu, dla którego warto by~o
i zabezpieczenia nie- by walczyć l ponosić ofiary społecznego
narodowej - jasno o- stwierdzali nieprzejednanie.
podległości
Ta strusia, naiwna teoria dem.Jra
kreślają perspektywy budowy poko
Pogłoski
0słabiata
ideologicznie,
jowych form współpracy narodów. llzowała
narastaiącenm
Stało się oczywiście. że pokój zabez czujność, ułatwiała
bieczają w pierwszej mierze socjali- faszyzmowi posługiwanie się szan(Po upadku rządu Schumana styczne zasady gospodarowania i tażem. Rzecz charakterystyczna, że
we Francji).
międzynarodowe te utopijne pomysły znajdo. 'Valy pooraz
rządzenia
ważne oparcie przede wszyiltkim w
więzy klasowe proletariatu.
M ówili o rządzie Schumana,
Mlrnn tych przejrzystych zasad, ośrodkach prawicowo - socjalistycz·
(Nie biorę za to .~warancji)
1
· że naprawdę on jest niezależny„ sformułowanych przez teoretyków nych, które w rezult'lcie w mcme1•socjalizmu l popartych doświadcze- jcie wybuchu pierwszej wojny impe0d interesów Francji.
niem - w pierwszej mierze Związ- rialistycznej bardzo szybkJ •.'lpoW. "BOR.
.-;J
drugą
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I

y antywojenne

-

I

I

Marzenie

'

I rzeczywistość

-

Główne

nf ebezpieczeństwo

o używanej przez ::;i ~bi~ fra- Wrocławiu dowiódł jednak, że ozeologii socjalistycznej i wezwnły środki te tracą oparcie w społeczeń
masy do wierności w stosunku do stwie, że systematycznie zwężają
prowokatorów wojenn.v :h Pacyfizm swe możliwości działania. Dziś każśrodowiskach jedyn!e dy człowiek pracy, szuka śmiałych
'był w tych
osla11lającym i słusznych rozstrzygnięć, które by
odświętnym słowem.
jasno wskazywały cel działania. Bu
przezornie nacjonalizm.
I dlatego konsekwe11h1le prowa- dewa trwałego pokoju nie może
dzona przez Związek Radziecki wal wspierać się na bałamutnych haska o pokój, wezwan,a i deklararw łach, będących wyrazem bezsiły,
przywódców Rewolucji Październi prowadzącej do uległości. Dlatego
kowej, związane z realizacją zasady na Kongresie Intelektualistów najsamostanowienia narodów, - celo- częściej brzmiały wezwania przedwo przemilczano lub wyjaśniano stawicieli tych państw i tych októre wsparły się
językiem nacjonalistycznym. W tej środków walki,
sytuacji trudno było zahamować na człowieku pracy, które zabezpie
trudno czenie pokoju widzą w budowie sonarastające siły faszyzmu,
było pokrzyżować i zniszczyć plany cjalizmu.
wojene Niemiec hitlerowskich i sao prze~: wszystldm ci pisaize,
telitów.
uczeni l al'tyści wskazywali na
ruga wojna światowa była jesz imperializm jako na główne 11iebezcze jednym tragicznym doświad piecze11stwo dla pokoju, jedyne żród
czeniem. Wczorajsi integralni pacy- ło ncwych dążności wojennych. W _
fiki ginęli od kul wymierzonych w ten sposób formułując własne potył głowy, albo oczekiwali śmierci lglądy, wiązali się oni z pragnienlaw obozach koncentracyjnych. Wsze! !mi setek milionów ludzi, tych szczekie ówczesne trzecie siły, które jed- gólnie, którzy budują już dziś unakowo pacyfikować chciały zamie- strój pokoju i sprawiedliwości l
rzenia imperialistów, jak i rewolu- tych, którzy o niego walczą.
Ci intelektualiści świadomJ s~
cyjną walkę klasy robotniczej, które fałszywie zestawiały na jednej I również faktu, że tylko słowo, popłaszczyźnie te dwa światy - stały 'parte czynem, ma realną wartość l
się w okresie wojny ośrodkiem bez- że o pokój w świecie trzeba wal•
siły , niewiary i rezygnacji. Do dziś czyć, tak jak walczy się o niepodle
jeszcze ośrodki te nie wyrzekły się głość narodową. I dlatego w uchwa
oddziaływania na świat. W polityce !cnej rezolucji wezwali oni wszyst- mimo zwodniczej frazeologii sta- kich ludzi pracy umysłowej we
11ęly już jawnie po stronie sił anty· wszystkich krajach do zorganlzowa
pokojowych , w działalności literac- nia krajowych kongresów działaczy
kiej n. p. - głoszą niewiarę roz- kultury, do tworzenia wszędzie krajowych komitetów obrony pokoju
pacz.
Antoni Pokorski
we
Intelektualistów
Kongres
mniały

T
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· ~pomocą

.

w nagłych wypadkach

Nieustanna praca Pogotowia

Ratunkowego

terlełlll
Droga upadku
~

I
I
Chwilę odpoczynku "' Miejskim wa po wizycie lekarzy.
przekonaklatka schodov.-a. WyPomoc
Pogotowiu Ratunkowym
niu,
lekarza powinna
straszone i cieka\'le postacie w szla- I
dzw~nek telefonu. Lekarz dyżurny
lunocny obejmuje nowy le- frokach. Na poddaszu
I
wezwanie. Wypadek na mi<' dzie
gdy po jego wyj karz i inni sanitariusze. Za clrwilc
W
ma pasek. Nie
Sanitariusze
walizki
stan chorego ulega zmianie na w ambulatorium siedzi 18-letni chłÓ ma
uduszenia. Dost::lje por- I
chirurgicznymi i Ie- garsze.
wtedy pogotov1ic, pak z ogromnym
arnoniaku, po której zrywa
przerwał

I?rZyJął
~cie.
~ - narzędziami

chwytają

W

że obecnośe
przynieść natychmiastową
denerwują się,

ulgę,

l7.pacił człowiek.
spóźniona.
Dyżur

okazała

się cświetlona

leży

mężczyzna.
śladfr:.v
cję

ściu

młody

ręku

'
II

Wzywają
się
guzem na czole .
które nie jest w stanie nlc zmienić, Został pobity na ulicy. Wie przez momentalnie na nogi. 26-letni mąż
ani w diagnozie lekarza ani w środ·· kogo. Płacze z bólu i ze strachu. Nie po rannej sprzeczce z Ż ·:)llą pos~.::i no
kach, przez niego zaleconych.
potrzeba mu żadnej pomocy. Dok- wil na złość udusić się. Typowa hitór daje mu krople walerianowe i steria, która ma dobrą stronę, że
W WIRZE WIELKIEGO 1\IlASTA kieruje do domu ze wskazaniem samobójca chcąc pozbawić się życin
Godzina 12 w nocy. Zdawać by przykładania zinmych lrompresów. robi to tak, żeby nie wyrządzić sosię mogło, że o tej porze nic nie zabie żadnej szkody.
kłóca życin mieszkańców wielkieg1J
NIEDOSZŁY SAi\IOBóJCA
Powrót. Może na miejscu już ktoś
miasta pracy. Okazuje siQ jednak, Znów telefon. Jakiś przerażony czeka, może było zgłoszenie telefoże właśnie noc kryje w s-obie naj- głos wzywa do uduszonego. Doktór niczne, może nic trzeba będzie gawięcej niespodzianek. Najczęściej są nie może się dowiedzieć szczegółów. sić motoru auta. Kto wie jakie jeto wypadki pobicia, rezultaty nie- Wiadomym jest tylko, że żyje. Za szcze tragiczne niespodzianki kryje
porozumień rodzinnych lub przyja- pięć minut karetka jest na miej- noc w Łodzi?„.
'
cielskich albo nadużywania alkoho- scu. Wysoki dom w podwórzu, ni0Zo-Ta.
stwa.
lu. Zakrwawiony człowiek, który o
północy zgłosił się do Pogotowia,
PRACA DZIE~ I NOC
został pobity przez swego szwagra.
W Miejskim Pogotowiu ratunko- Lekarz sporządził krótki protokół
\\'Ym pracuje 7 lekarzy i 18 sanita- lekarski i po opatrun.li:u ofiary nieriuszy. Co dwie godziny zmieniają porozumień rodzinnych odesłał ją
dyżury dzienne. Dyżur nocny trwa do domu.
Godzina 7 rano. Wzywa IV Komina terenie
;1-2 gc;iqzin.
sariat Milicji. Zatrzymano kobietę,
W
zorganizowanej
przez Związek i założenie gniazd h1łdowlanych świ
W Pogotowiu nie ma godziny wy- która nie ma żadnych dowodów, nie
~
tchnienia. Co chwila dzwoni tele- wie jak się nazywa. Opanowała ją Samopomocy Chłopskiej akcji ws.pól ni puławskiej.
W powiecie łowickim najlepsze wy
fon. Poza tym do ambulatorium mania wędrowcza i snuje się po uli- zawodnictwa pracy na wsi wysunęprzychodzą lub są przyprowadzam cach. Karetka Pogotowia odwozi nie ły się na czoło w województwie łó- niki csiągnęła gromada Wierznowi- ~
ludzie okaleczeni i pobici, którym szczęśliwą do szpitala w Kochanów- dzkim gminy: Wifonia (pow. łęczy- ce, gm. Baków, która stała się _gmin- ~
cki), Sejki (pow. kutnowski i Nie- ną wsią przykładową. Po za.instalotrzeba robić opatrunki.
ku.
wav.ia elc:ktryczności, radl.a i tele- ~
W gocizinę później remiza tram- sułków (pow. brzeziński).
Najwlęccj zgłaszań \Vpływ:i v:ieWśród gromad wiejskich na uwa- fe.nów - gospodarze przystępują do
cz~rem. Najczęściej są to wypadki, wajowa wzywa do pr&cownik:i, któgę zasługuje
wieś Popień w pow. budOWY Demu Ludowego.
~
ktore nie wymagają interwencji Po ry dostał ataku bólów.
brzezińskim. GGSpodnrze tej gromaNa
uwagę zasługuje pon::tlto zorga ~
Lf:karz
nie
może
stv;iercL:.~ć
prz:ygotmvia. Ludzie cierpiący na s lałc
dy wybudowali własnymi siłami dra nizowane w powiecie
łmv~ckim ~
schorzenia wątrobiane, nerkO\ve lub czyny. S"J objawy zat<ucia, mo::.::e gę
brukowaną i chodnik przez wieś, współzawodnictwo między Kołami
żółciowe w wypadkncb. ataku bó- być również skręt kiszek. Przewieuporządkowali
zagrody i zasiali Gospodyń Wiejskich ZSCh., które ry ~
lów wzywają pogotowie. Czasami ziono go do szpitala.·
Godzina 1O raao. Znowu wyjazd trawniki. Siewy jeslcnne wykonane walizują między sobą w utrzymywaprzewozi się ich do szpitala. najzostały maszynowo w 100 proc. Po- niu czystości izb
mieszkalnych i ~
częściej stosuje się doraźne środki na miasto. Do apteki wniesiono konadto z inicjatywy trzech gospoda- zagród, opiece nad dziećmi i uprawie ~
znieczulające, Wiele wezwai1 wpły- bietę, która cierpi na padaczkę. Karetka po zastosowaniu środków lecz rzy - przodowników: Telesfora i warzyw w ogródkach. Pierwsze miej ~
Mariana Wmcierków i Antoniego Mu sce zajęło Koło Gospody!1 've wsi ~
niczych odwozi ją do domu.
Godzina 11,47. Znowu telefon z siaka - założona została stacja ko- Płaskocin (gm. Kompina). W okresie ~
miasta. Na rogu ulic Andrzeja i pulacyjna koni, krów i świń, cztery letnich prac na roli gospodynie tej
• Konferencia
Piotrk9wskiej wyskakiwała z tram- poletka doświadczalne oraz blok na- gromady zorganizowały dzieciniec, ~
gdzie przebywały w ci<?gu dnia dzie- ~
waju 46-letnia kobieta. Zła..111anie i sienny.
centralnego aktywu PPS zwichnięcie,
Gromada Radzice z pow. Opoczno ci z całej wsi.
~
ogólne potłuczenie.
~
Towarzysze biorący udział w kon· Po poWl·ocie na stację doktór za- wyróżniona została za wychów owiec
fęrencji centralnego aktYWn PPS staje dziecko, które poparzyło jamę
winni zgłOS.ić się w dniu 13 bm. w ustną
nierozpoznanym
płynem.
god%. 20-23 lub w 14 bm. w godz. Szybki opatrunek tymczar;owy i prze
6-9 w gmachu CKW PPS w War- v>óz do szpitala dziecięcego.
szawle ul. Daszyńskiego 18, skąd
Znov;u alarm. Kobieta rodz! w
mało nożyków do golenia
ł
zostaną przewiezieni
s.-i.mo&hodami b:ramie. Za kilka minut przewieziodo ośrcdka. szkoleniowego im. St. na zostaje do szpitala.
Ku utrapieniu mężczyzn czynna letek, w czerwcu - 442, a w lipcu. ł
Dubais w Otwocku. W ośrodku tym
Zbliża się wieczór. Co on przyjest w Polsce tylko jedna państwo - ćwierć miliona. Waga produkcji
obradować będzie centralny aktywjniesie?
PPS.
Nagły zgon. Na ulicy Rzgowskiej wa fabryk~ produh"Ująca nożyki do wynosi od 200 do 300 kg. Co do
golenia.
jak~ści'. to z każdym miesiącem
Jest to Fabryka Narzędzi w Ku- staJe się ona lepsza.
~

.1m1'Stwami; Po chwili charaktery!ityczny dzwięk trąbki karetki pogotowia -.vdziera się w gwar ulicy ...
Praca Pogotowia to film o doli i
niedoli wielkiego miasta. Dnie i noce. znaczone są w nim wypadkami,
ktorych przyczyny Są .bardzo r~ż~o~ofin~. Z ;vypad_ków t:ych. do\:r1c':; 21~c. się iy,10zna wiele o zycm m1~sz
I:~ucow, ~ne. tylko o ~horobach, pkie trawią. i~h orga~1zmy, ale 1. o
troskach . zyc1a _codz1ennego, kt?re
sa w w1ększośc1 przyczyną takich
"·któw rozpaczy jak np. samobój-
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Wygląda to na kiepski dowcjp polityczny:
Schuman,
który pierwszy w imie~iu
I<'rancji zgłosił akces do „rzą
du światowego", n'i e potrafjł
samej Francji zapewnić rz~dtt
dłużej, niż na 3 dni. Przy pi~r
wszym zetknięciu się nowego
l'Ządu francuskiego z francuskim Zgromadzeniem Narodowym, rząd upadł.
Istota, zagadnienia tkwi nie
w tych 6 głosach, których
brakło Schumanowi do u.ię
ks;mści w parlamencie.
Rząd
Schumana., czy jakikolwiek in
ny ze „złotej serii" marshallowskiej „trzeciej siły", będzie
równie słaby i wywrotny, jak
rząd Rama.diera., rząd Marie,
rząd Bluma, czy jakiegoś tam
jeszcze :zgranego doszczętnie
polityka. Albowiem Francja
doszła już do kresu swych
sił.
Francja jest wyczerpana
polityką, prowadzoną w jej
imieniu przez partie, które
oddały się w slu:%bę cudzych
interesów.
Francja jest najwymownieJ
szą ilustracją tego, co z pańs~w
Europy zachodniej może zrobić „marshallizm". Na przykładzie Francji może przeczytać swój niedaleki los i W. Bry
tania i każde inne państwo Eu
ropy zachodniej, które dało się
uwikłać w polityke „ameryk::.
nizacji" Europy. W politykę,
które.i celem je'łt uczynienie z
tych krajów kolonii kapitalizmu amerykańskiego i baz imperializmu ameryltańsltlego w
Europie.
Jeśli naród francuski nie oc
knie się wreszcie z marazmu,
w który wpędziła. go i101Uyka
zdradzieckich szefów zba11·
Itrutowanej „trzeciej siły" i
nie posłucha. ostrzeżeń i wezwań francuskiej klasy robotniczej, lrtórykolwiek z nastf!P·
nycb upadków rządu stanie
się zarazem upadkiem Francji. De Gaulle, oczekujący na
czele swych faszystowskich ko
bort stosownego momentu, aby wskoczyć w siodło, jest ta.kin1 samym rzecznikiem obcych, imperialistycznych interesów, jak cała zgraja polit:tków „trzeciej siły". Francuski
fuebrer
za.prowadziłby
Francję tam, dokąd inni fuehrerzy zaprowadzili jtrl: w swo
im czasie kilka innych kra.iiiw: do awantury wojennej I
katastrofy narodowej.
Jedynym ratunkiem Francji
jest rzad demokratyczny, opar
ty o zaufa.nie francuskich mas
ludowych, francuskiej klasy
robotniczej i reprezentujący
ftancuskie, a nie amerykań
skie, interesy narodowe. Takiego rządu życzą Francji jej
prawdziwi przyjaciele.

I
I
I
Znajdujące się w handlu żyletki I

Tamary Ch·anum

źn1cach Drzewieckich (dawniej Ger
lach).
Produkcja' tej fabryki nie- amery~ans
· , k"ie poch odzą z d awnych i~
osobie Tamarv c1ianum mamy do ci:ynienla z artystycznym fenomenem, da.ie- stety nie jest wielka. W maju fa_ dostaw UNRRA (na wyczer:paniu) ~
ko wybiegającym poza wszystko, cośmy
d k
ł
3r::8 t
·
·
' ~
kiedykolwiek w tym rodzaju widzieli. bryka wypro u owa a
n
ys. zy oraz 'Z tzw. importu marynarskie- ~

Zachwycalrnmy się swojego czasu poka·
.
•
~
7.aml tanetznej sztuki· ludowej
baletu
go. Zyletek tych Jest coraz mniej, ~
Mojsiejewa. Tam oglądaliśmy folklor r6ta gatunki ich coraz gorsze
~
nych ludów Związku Radziecltiego w pro•
P.
dukcJaeh znakomicie wy1·eiyscl!'owanych
j
zrytmizow:mveh tańców zespołowych,
tu - jedna tylko osoba, przeobraża się
co chwila w coraz to inny typ ludowy,
aktywistek partyjnych
by za każdym razem odsłonić przed n:imi w sposób n:ijpowabniej;;zy rąbek egzoW Sieradzu odbyła się przy udziaW dniu 8 września 1948 rolm, ' zmarł nagle
tycznej duszy narodowej, tak ja!< &l~ ona le ponad 100 towarzyszek odprawa
pnclawfa w ludowej pieśni miłosnej, w
i• p
scence charakterystycznej,
zacl1owaniu zarządów
Wydziałów
Kobiecych
się, u§miecbu, i:-eście 1 ruchu. Bo Ta.mara Chanum posługuje się bogatą 1 ró:ino- PPS i PPR z terenu Pabianic, Łasku,
rodną skalą ~rodków artystycznego wy- Zduń:;kiej Woli i Sieradza, na polerazu. Sztuka ,jeJ jest syntezą śpiewu. źy·
DLUGOLETNI PRACO\\.'NIK b. KASY CHORYCH
wego słowa, tańca, gestu i mimiki, a cenie Wojewódzkich Wydziałów Koi UBEZPIEC~ALNI SPOŁE-OZNEJ w LODZI,
wszy5lko to zastosowane w formie skou- biecych PPS.
ramienia WKPPS oprzeżY"'"Szy lat 66.
ezcnie 1loGI:onalcj 1 z niepor6"n·nanym
wdzlękic~.
·
bccne były ttow.: Duniakowa, KróW Zmarłym traei ilnstytucja dobrego i oddanego jej
Sugestywność poszczególnych produkcji likowska i Plesiak, z KW PPR ttow.:'
pracowD'lka.
podnoszą w niemałym stopniu prześlicz
Cześć Jego pa1nięcl.
ne kostiumy, będące niewątpliwie 'vicr- Lewiliska, Bagońska, Staromłyńska.
RADA ZAKŁADOWA
ną kopią autentyczn:vcll strojów l\1doW
referacie
politycznvm
tow.
Ki"ówycb. Zadz1wiaJące jest bogactwo ich
o1
UBEZPIECZALNI SPOŁECZNEJ
kroju, 5ubtelr'Je zestaw!ouych barw, haf- likowska omówiła znaczenie partii
w LODZI.
t6w 1 ozdób.
Tamara Cbanum śpiewa w ldlkunastu robotniczych i roli klasy robotniczej
UBEZPIECZALl'i-iA SPOŁECZNA
językach. których nam nawet oclróżnić z uwzględJ1ieniem roli kobiet w parw LODZI.
nie sposób, ale czyni to z ta.kim przeję-I . .
·
·
t
ciem i bogactwem wyrazu, że treści ~ej tn, Referat orgaruzacyJnY
ow. Lepleśni domyślić się możemy bez ~rudo. wi11skiej obejmował formy i plan
Niesłychana. Jest zwłaszcza precyzJa ru.
. .
chów Je.l ciała, zwłaszcza rąlt i ramion, pracy orgaruzacyJneJ.
uw~·d~tniaj~cycll uczucia I myW w spoW d"SkUSJ'i nad referatami i vru~lib meporownany. A wszystko to odbyo1 •
•o1
wa się na tle muzyki równie;'; egzotycz- głoszonymi następnie sprawozdania·
nej, wykon:vwanej urzez r::teroosobowv
.
,
,
ł
t
ek któ
p , t
nr! N"
I
\P'
t ·
d • .
zespół, na nieznanyclt nam iustrumental'h m1 zaora10 g os 20 owarzysz ,
ans wowy arz~ 1eruc 1omo- ierwo rue pryrm'tywna, s kl
· a aJąca
wscllodulch. B~ak m.i~Jsc.a nie pozwala re wykazały wysoki poziom politycz- ści Ziem.skich projektuje dalszą 'się zaledwie z kilku klatek fermt na 2aJ11clc su: bllźcJ tą strona ltnnccr. ,
.
.
tu,
poprzestać więc muszę tyll<o na ny oraz wyrob1eme organ1zacy3ne. rozbudowę państwowej zarodowej ma hodowlana, przekształciła s'e
stwierdzeniu. fo muzvka ta jest piękna.
Odt)ra\"a w Sieradzu była pierw
·pełna ~yrazu. i specyficznvcl! f;u~telnoścl
•
·•
.
.
,
.
,- hodowli bobrów błotnistych „Nu- obecnie w nowoczesny zakład, zdolmelodyJnycb i rytmicznych - i ze I;:aźdv szą tego :rodzaJU w wo3ewodztw1e ło- łr"'
.
. .
··
,
z wyl(onawc6w, w osoi>aclt PUłata n.achi- d •
N t
d'' d~·
.
1 W Janowicach WJellrl,eh (pow. ny do produkCJJ 100 skor oraz 500
mowa (Instrument „cza.n~"}, Safo Baka- z1~m1.
as ępna o vę de się 10.9· J I . G, )
.
~
d
.
.
jewa <„tara"), Gafur Azimowa c.. dojra") w Łowiczu przy udz. towarz··szek z e ema ora •
zwierząt .,.aro ow:ych rocznie, o łą1 Achme!l:ia.n Dadadż;ino;o;a <„nai"), jest
w zaltres1e swej specJalnosci skończonym Łęczycy, Ozorkowa, Zgierza, • 1,..~u tn a, Ilość bobrów \Vzrosla z pierwot- czueJ· wartości około 10 milionów
mistrzem.
Żychlina i Skierniewic.
nych 28 sztuk do ponad 600 szt. złotych.
Swletnie :zapowiadała poszczególne numery produkcll Zofia Karaka.sz podająca
z wyborną dykcją 1 artystycznym umiarem teksty pieśni w przekładzie na ję
zvlr rosyjski. Zofia Kara.kasz jest równie.i: niepospolitą pianistką, :lkomuanlującą biegle i muzyl~alnie na fortepianie.
Koncert Tamary Chanum i towarzyszacego jej zespołu odbył się w ramach pol-1
sko-radziecklej współpracy kulturalnej,
przy organizac:vjneJ uomoc:v 'l'owa?Zystwa
Przyjaźni Polsko - Radzieckiej.
S'.r. \VOYNA-GWL.\ZDZL~SKl

Qd prawa
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Jak można się było spodziewat,

.lui:

tlnfcej~ars•zyystkk1?11l~~~~;ja~~:~~c~l~jnSu:t is~~~=

•

„

rearu1 Premii Stalinowskiej, ściągnął do
Ra\l ·Teatru Wojska. Polskiego tłumy publiczności.

Drak nam I'ryteriów do ·właściwej oceChanum, bo có!'.l my
• memy o uzbeckim, turkmeńskim, ltir. i~elsa~imskiimmofonlgkollo~kzlme:_ !!,~~::~m ;zpyl;~~i
u
i l.w tańcu? Pozornie bliższa naszemu od• czuwaniu wydaje się nam sztuka ludowa
grnl!i1'iska,
ormiańska, azerbejdżauska,
JH'zyhajmn!eJ - mnleJ egzotyczna. Ale
•wykon:i.ne przez artystl<ę bardzo sugestywnic, ze zrozumieniem 1 trafnym wyc.cuclem stylu pieśni bliskich nam narod6w• clo polskiej włącznie, gdyż 1 takiej
• rue brakło w bogatym repertuarze Tamary Chanum, utwierdziły ~ nas przekonanie, nieodparcie narzucające sir, naszej
śwladomoGcl zaraz od pierwszego wystąplenia tej art~·stld, że wszystkie, ąałb~r. dziej nawet dla nas egzotycz."le p1~~ru. i
tańce azjatyckici:o folkloru, były rowme
doskonalymi arcydziełami cb:mikteryetylti i artystycznej prawdy·
. .
·. Zdum!e'IVa nas t>rzeboi;ata skala mozhwości i niezwykła pojemność intuicji tej
pieśniarki i tancerld. Sle_dząc z ani. na
chwilę nie słabnącym zamteres?w:m1cm
num.er po numerze jej prodnkcJe, ~rędko dociloti:dmy do przcświa.dczenh, .oe w

ny sztuki Tamary

I

Hodowla
bobrów
z

WARSZ.AWA PYTA

coś zrobił' dla jej

odbudowy?
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W drugiej połowic gry Legia d~y za
zdobył w 34 minucie Jaźnic.Jd. Sędziował
cenę do poprawienia wyniku, led
go z lewej flanki na stopera - Kopery ob. Seichter (Kraków), widzów ponad 10 wszelką
nak kompletna indolencja strzałowa n":1 Sołtyszewsldego, który pod koniec :za· tysięcy.
unlemożliwie zdobycie bramki,
pastnlków
są
akcje
której
Grę rozpoczyna Legia,
wodów wyraźnie opadł z sil.
początkowo bardzo płynne. Stopniowo za choć ol:azji było w~cle. POlonia doskoneczyna jednak dochodzić do głosu POlonla. le ;vytrzymuje ostre tempo spotkania.
POPRAWĘ FORMY ZAUWAZYLISMY
Polonia wygrała ::;potkanie za.shJ,żenle.
u Włodarczyka. 1.uć I, jak zwykle - na w 7-mej min. szczurek fauluje Ochmai1poziomie. Obrońcy ŁKS popisywali się sklego na polu karnym i sędzia dyktuje Jej wszystkie formacje stanęły zasadni·
wczoraj długimi, oswobadzającymi wy- „jedenastkę''. Strzał Swlcarza, Skromny czo na ·,vysokości zadania. \V ataku b. do
brze zagrali młodzi zawodnicy - Szczcbroni na róg.
kopami. Popełniali wskutek tego
.
. .
Polonla gra coraz lepieJ, a jej odmło· pański ! Wdlczyński.
_uchronił
Legię od większeJ porazln
dzony atak raz po raz gości pod bramltą
ZASADNICZY BŁĄD,
na3lepszyn\
był
który
Skromn~,
bramkarz
Jaźnicki
mm.
:4
W
wojskowej.
drużyny
od którego nie mog!\ się, niestety, uchronić polscy obrońcy. Długi wykop ellml· po biegu solowym strzela z kilku me· graczem swej druzyny. W grze brutalnej
nuje precyzję i pltlci często ;znajdują trów i Polonia prowadzi 1:0. Skromny celował Szczurek, który po przerwie grał
schronienie u najmniej pożądanych adre- nlc ponosi tu żadnej winy, gdyż strzał na środku napadu.
satów. Dobrych obrońców również obo·
wlązujo często gra, oparta na dokładnych
podaniach, aby łatwo mógł je przyjąć
,I
własny pomocnik lub napastnik.
O Widzewie napisaliśmy na początku.
H
.
.w
zdobył
Polonll
dla
Prowadzenie
!
sl:ibą
z
spotkanie
Nawet
RYBNIK.
Dodać do tego jedynie można, że Uptas
w bramce grai bez szczęścia, a w ataku raczej jedenastką bytom.sklej Polonii nic min. Kaz!mlerowlcz. W 7 mln. potmej
potrafiło przełamać pas.~y niepowodzeń Motylta zaprzepaścił okazję do wyrównależało by jak najszybciej znaleźć kan·
dydatów na łączników, bowiem Fornal- Rymera. Gospodarze nie hyl! napewno n:mla, przestrzeliwując rzut karny. Do·
od Polonii, grali jednak z wybitgors:
gry
do
tendencje
zdradza
czyk ciągle
nym pechem: w ~ mln. pierwszej poło- plero w 42 min. Dybała, po akcji solowej,
fatalnie przestrzelił rzut kar u.zyskuje wyrównującą bramki:.
Motyka
wy,
W ZWOLNIONYM TEMPIE
pliki do ny, pody<k.towany za foul obrony Polonii.
a Wlernik nic umie zmusić
Po zmianie st;:cn prowadzenie dla RY•
względnego posłuszeństwa.
w zespole Rymera zawiodła tym ra- mera roobywa Motyka. Nie długo jednak
O samej grze można napisać bardzo U!m linia
pomocy. która nie umlah
gospodarze cieszą się sukce:sem, poniekrótko. Dla zainteresowanych stron na wspćlpracować z własnym napadem.
trybunach była to ciekawa, żywa 1 emo·
waż w 3 mLn. późnlel Trampls.z ostrym
le·
znacznie
bytomskiej
jedenastce
W
cjonująca walka. Gdyby jednalt wśród 12
w poprzednich spotkaniach wy- strzałem ~tala wynik dnia.
tysięcy widzów. znalazł się przypadkowo piej niż
natomiast
na trybunie turysta z poza granic Pol· padły formacje defensywne,
Sędziował p. Kuc z Sosnowca, widzów
napad starym „zwyczajem" gubił •I<: w
ski, napewno
około 6,000.
akcjach już na przedpolu przeciwnika.
NIE BYŁBY ZACHWYCONY
meczem, ponieważ poziom spotkanla był
slaby.
Bramkę dla Widzewa zdobył z rzutu
AKS był zespołem lepszym, popełnił na 9 minut przed końcem Kubicki p1>
dla ŁKS głową
Okupińskl,
wolnego
dwie - Łącz, Janeczek - 2, w tym jedna jednak błąd taktyczny, gdyż od pierw· pięknej kombinacji z suszczyk!em i ClE:z rzutu karnego oraz po jednej - Ple· szych chwil drugiej porowy, gdy Spodzlc- śll\dem zdobywa wyrównującą bramk<:.
Ruch grai w doruglej połowie wlaśclwle
ja zdobył prowadzenie, przeszedł do gry
trzak I Hogendorf.
w dziesiątkę, gdyż ciężko lcontua:jowsin:r
z trudnego zadania prowadzenia tak defensywnej. W jedenastce AKS-u za- Morris,
właściwie s,tatystował w pom~cy.
wiódł strzałowo napad, który zwłaszcza
nerwowego spotkania starał się
olbrzymlą
w plerwz;,zej połowic miał
podbramko·
Ilość doskonałych pozycji
JAK NAJLEPIEJ WYWIĄZAC
b)ię
p. Sperllng, który pope!nll jednak kilim wych. Znakomicie natomfast zagrali Gajdzik i Janduda w pomocy.
powatnych błędów,
Tarnovię
Należało do nich pochopne podyktowaRuch nadal Zl!lajduje się w słabel foT·
Cracovia zagrata znac-znie lepiej n:t U•
zawinioną m!e. Zwłaszcza napad był cien!em linl!,
nie rzutu karnego za ręltę
niedawno za naJlepszą w kraju. bieglej niedzieli przeciw Poleni. Odnouznanej
przez Reszlte
Beznadziejnie zagrywał Przecherka, sla· si się to przede w~zystJtlm do l'.nlt napaNA LINII
pola karnego, tak jak w drugie} połowie by był Cieślik, Alszera jedynie niewyle- du. R6wnież p'mx utrzymywała z piątki\
mianem ofen;ywną ścisly kontakt.
błędem było nie odgwizdanie rzutu kar· czona lmntuzja chroni przed
Tarnowianie wyHli na boisko z taltty, ,
Janeczka na 5 „patałacha". Najlepiej w drużynie wynego, za sfaulowanie
ką porażki w minimalnym stosunku. S!\padł Wyrobek, interwEniujący niejednomln. przed bramką Widzewa.
z przebiegu gry, w pełni Im się to
clząc
~~-----~------------~.-~~~~~------~~-·~----------~~
było
denerwujące
Najbardziej jednak
krotnie w zdumiewający sposób. .Temu
nie zwracanie uwgl na of slde•y. W re· dzlekować mogą koledzy klub-Owi. że wy udalo.
Prowadzenie dla Ci·acov!I zdobyl w 8
zultacle, mlmo, iż sędzia boczny wskazy. nieśli z boiska ~eden punkt.
p. Szperllng
Do przerwy utrzymuje się wyn!k bez- mln. Szeliga, a w 4: mln. podwytszyl wy
wał na of slde Janeczka,
bramkowy. Po pauzie już w pierwnej nik na 2 :o Rożankowskl u. Wynlk ustalll
uznał początkowo nieprawidłowo przez
niego zdobyta bramkę 1 dopiero po tar· m!nucle Spodzleja po z~.granlu z Kuli- po przerwie w 33 min. Poświat.
Sędziował ob. Mochyla z Krakowa. Wlsędzia kiem uzysikuje prowadzenie. Zdawało się
gach Widzewiaków, w których
boczny Winiarski potwierdził of slde, p. już, że wynik nie ulegnie zm!ar.le, gdy dzów około 12 tys.
Szperlinit cofnął swą pierwotną decyzję.
Na Sląsku jedna sensacja sporto- zję o dyskwalifikacji tych właśnie
Mecz był nerwowy od pierwszego do
wa goni drugą. Nie dawno donosili- donosicieli t. j. prezesa Staworzyń ostatniego gwizdka, w tych warunkach
potknąć się mógł I najlepszy arbiter.
śmy o aferze z pięściarzami Bato- slticgo i sek1·etarza Adamca, gdyby
rego Bazarnikiem, Bibrzyckim i wiedział o zakupieniu przez nica
Franiela i Janeckiego za DZIAŁ OFICJALNY ŁOZPN. .
Sznajder z KraSędziował mjr.
POZNA~. Remisowy wynik odpoNowarą. Teraz Sląsk żyje pod wra- graczy;
250.000 zł wypłaconą
w1"ada całko w 1"cie przeb"1 e g OWI• gry. l'O\"a,
WG I D Nr. łł.
KOMUNIKAT
żeniem nowej bomby. Jedno z pism łączną sumę
·•
~
zawodników:
l. Kary
przy równoczesśląskich zamieściło, podpisany przez z lrnsy klubowej
za podwójne pod.pisanie !cart zglosze1\ Obie drużyny okazały się równogrono działaczy AKS-u, list otwar- nym niewłaściwym zaksięgowaniu w roku ?948 ukarano niżej wyszczegól· rzędnymi przeciwnikami. W obu
nionych zawodników 6 mies. dyskwallfl· najlepiej zagrały formacje defensyty, w którym autorzy odsłaniają ku rozchodów".
W dalszym ciągu listu, autorzy kacją od 13.9.48. do 12.3.49. na podstawie wnc. Warta wzmocniła swoJ""' obro- 1. Cracovia
19 30:8 53:20
lisy gospodarki zarządu wymienione
"'
IZ4 pkt. c. postanowień PZPN.
par.
19 28:10 61:24
go klubu, domagając się przeprowa- oskarżają zarząd klubu o _najr<?z(Pierwsza nazwa klubu przy nazwisku nę, gdyż obok Dusika zagraf w niej 2. Ruch
19- 26:12 66:23
dzenia publicznej kontroli działal maitsze „niedokładności" i „nie- to klub dla którego podpisał, dru~a - Twórz. Drużyna Kolejarzy wystąpl 3. Wisła
ścisłości", aż do prowadzenia robót klub dla którego został potwierdzony).
ła tym razem z Białasem, lttóry wy
19 24:14 38:31
4. AKS
ności. finansowej.
i
·
Baszczyiiski Waldemar - ZWM, Wlók· d
19 20:18 38:36
5. Legia
Niedawno Sląski OZPN zdyskwa- inwestycyjnych w sposób najkorzy- nlarz
Zg. - Boruta Zg., Blałoslńskl Wie- z rowiał po kontuzj ·
19 18:20 49:48
Mecz był niezwykle ciekawy i e- 6. ŁKS
lifikował jako działaczy dwu człon stniejszy, dla pewnej prywatnej fir staw - Zryw Ł. ZZK Lódż, Bogusławski
19 18:20 35:3T
ków zarządu sekcji piłkarskiej AKS my budowlanej. Autorzy stwierdza- Jerzy - TUR Kutno - Vis Kutno, Boroń mocjonujący. Sytuacje zmieniały 7. ZZK
a
Pod kt
i ni
bł sk
w posiadaniu .dowodów Władysław - Gwardi~ Łódź - KS Pro,· s·
19 18:20 39:43
Warta
8.
inż. Babulskiego i Strazika. Podsta ją, że są
ne
ow
Y
Y aw cz e.
ię
ONel
lrnc!m Chodakowski Zygmunt 18 16:20 34:39
do tej dyskwalifikacji miał na każde z swych oskarżen.
wą
Gwardia przez ZZK ostre tempo utrzymywa- 9. Polonia W.
stan.
Lódż - LKS. C!clas
Sprawa jest sensacyjna nie tylko P!otrków - MKS Wieluń, Czajkowski ło się aż do końca meczu.
18 15:21 .29:37
10. Garbarnia
jednego z człon
być rzekomo list
19 15:23 31:43
Kolejarzy 11. Polonia B.
pierwsza akcja
Już
ków zarządu klubu, który doniósł, ze sportowego punktu widzenia. Je- Tadeusz - ZZK Kutno - TUR Kutno,
przyniosła im prowadzenie: za rękę 12. Ta.rnovia.
-TUR Łowicz Kłębek Mirosław 19 14:24 25:39
zamierza usa- steśmy pewni, że wkroczą w nią ŁKS
iż sekcja piłkarska
Lowlcz, Lorens Antoni - PKS Panie tylko władze sportowe, ale i bianice
19 H:2ł 37:i56
modzielnić się finansowo.
- Papiernia Pabianice, Nyk Ka- Du)!ika na. polu karnym si:dzia PO• 13. Rymer
19 8:30 21:7G
kierownictwa sekcji ·władze porządku publicznego. Śląsk zlmlerz - OSA Toruń - RTS Wlc 1„ w dyktował „jedenastkę". Egzeltwo- 14. Widzew
Członkowie
zaprotestowali przeciw a wraz z nim opinia w całym kra- Lódż, Pawłowski Edlward - Leśnik Wie- wał ją Polita. Warta dopiero w 27 ,,.,.....__._....,,,.,.,...,..,,.,..,.,..,.,..,.,...._..,.,..,.,_..,.,....___..,.,...._.._
piłkarskiej
Zdrój - ZZK Ruch Kutno, Piekar- minucie gry uzyskuje wyrównanie
tej dyskwalifikacji, twierdząc, że ju oczekuje na rezultaty dochodzeń. nlec
ski Mirosław - WMKS Poznań - I<P
espół
projekt autonomii finansowej był Ktoś musi ponieść ciężką karę, al- Zjoonoczone Lódż, Rojewski Henryk - z pięknego strzału Smólskiego.
Po zmianie stron obie drużyny
podyktowany samoobroną przed rui bo winowajcy wskazani przez auto Burlowlanl Szczecin - Zryw Łódź, Rocl
też
albo
otwartego,
listu
'rów
tytuł
sięga
siale Edmund - Orzeł Łódź - Płomień mają dalsze okazje do zmiany wyną finansową. Autorzy listu otwarI
i
1
l
•
Wolność KowaŁ6dź, Rosiak Henryk tego na potwierdzenie tych fak- ostatni.
MOS"'WA. - Na stne11onle „Dynamo"
mku, lecz dop ero w r 2 m nuc e
ry - zryw Łódź, Rychter Stanisław ciężka,
Atmosfera na Sląsku jest
Victoria Jaworzno - TUR Sieradz, So· Smólski ostrym strzałem zdobywa. w Moskwie rozpoczęły się mistrzostwa w
tów podają, iż np. drużyna rezerwowa przegrywała mcc;:c z powodu trzeba przy tym pamiętać, że może ko-!owskl Stanisław - TUR. Sroda - na krótką chwilę prowadzenie dla pllce lcoszykoweJ drutyn męskich.
W 06tatnich Jatach koszykówka stal&
zielonych. Po kilku sekundach Ko·
Piotrków, Strupaglel Jan braku butów, gdy jednocześn'.c z się ona udzielić i innym ośrodkom Concordia
się tu jednym z najpopularniejszych 1po
b
Ruch Kutno - Gwiazda Bydgoszcz, Szkup
r
Tadeusz _ ŁKS _ ZZK Łódź, waclan lejarze ożywieni utratą ra~ki su- tów.
imprez wpływały do kasy biletowej sportowym.
Czekamy na rezultaty rewelacji M;eczyslaw - Gwardia Częstochowa - ną jak la.wa na „świątynię zielow pierwszym dniu mistrzostw m.Jwlęk
poważne sumy, nie licząc 2 i pół
zainteresowanie wywołaln 1potkanle
milionowej subwencji Związku Bu- ujawnionyth w liście otwartym pod TUR Skierniewice. W'itczak Zdz!.sław - nych i Wojciechowski II ustala wy- sze
mJstr:i:a Federacji Rosyjskiej „Dyumo"
pisanym przez inż. Babulskiego i WZKS Przędzarz - Zryw Piot:lców, Wio nłk dnia.
dowlanego.
z Rostowa, z ml1trzcm Leningradu - ze.
dP.rc:z:yk Marian - Zryw Łódz, - ZZK
W dalszym ciągu swego listu, au- Strazika (obaj zdyskwalifikowani Łódź, Woch Zygmunt - DKS Łódź społem Domu Oficerów.
śl. OZPN) oraz Dai'1czaka, Zryw Łódź, Hajdeckl Władysław - Bzu- DALSZY CIĄG WIADOMOSCI
przez
Mecz zakończył się wysokim zwyclę·
torzy piszą dosłownie:
Łuczyńskiego
Wo:lniaka,
Wolskiego,
SPORTO"ruCH NA STRONIE 6 stwem drufyny wojskowej w stos11llko
ra Ozorków.
„Zarząd Sląskiego OZPN powziął
56:28.
••i
nastąpi).
ciąg
(Dalszy
by ze spokojnym sumieniem decy- i Wawrzyniaka.
~orat!:.ę

1 :&,

Jaką

do tylu obaj ł!\CZnlcy: Łącz i Pfe·
Widzew p o n i ó s I trzak. Oni to stworzyli bezpośrednią łą·
wczoraj w meczu li- czność między linią pomocy, a pozostałą
gowym z ŁiiS-em tró.1ką napadu.
jedenastka polrnn:i.W Widzewie natomiast Konarskl na
nych może uważać środl'u pomocy został pozostawiony na
za szczęśliwy dla sic łasce losu.
ble wynik z przcpro
Przy pomocy słabiej grających skraj·
warlzonej walki,
nych pomocników i słabo grających oAmbitny zcs;>ół tego klubu
brońców starał się początkowo pilnować
Janeczka. Póld starczyło mu cnergl i sil,
PADŁ OFIARA,
,Janeczelt nie „fruwał" bezkarnie po bo·
l>łl)dnie uło~onej z góry taktyki gry.
napastnik
Isku; gdy osłabł, środkowy
Wytlać się to może dziwne ale tym ra- ŁiiS stał si.; w pewnym okresie gry, na
zem ambicja. rozumiana w 'całym słowa szczęście, nie groźnym postrachem bramtego zna::zenlu, zgu~ila Widzew, który karza. Gdyby Janeczek w dogodnych dla
już na początltu meczu zlekceważył tak siebie sytuacjach podbramkowych umiał
piłkar panować nad nerwami l nie
ważny czynnilt w spotkaniach
skich,
STARAŁ SIĘ... „ZABIC"
JAK - OSTROŻNOSC
piłką bramkarza, a odwrotnie lrnrzystał
I nie zabezpieczywszy odpowiednio wlas- z plassingów. po meczu z \Vldzewcm na
n~~o pola z•atakowal przeciwnika pełną dingo zasiadł by na tronie króla strzel·
p1atką ataku.
ców.
Bez pomocy łączników, linia clcfcnsyŁącz wykazał, ze potrąfl grać zespolo·
'IVY Widzewa okazała sic: ?:byt kruchą, aby wo. Piłltarza tego w:vrMn!amy dziś jako
na niej mógł zatrzymać s;e rosnący z jednego z pierwszych nie dlatego,
minuty na minutę napór Łiis-u:
Oczywiście. iż nie można. twierdzić że
ZE STRZELIŁ ON EFEKTOWNIE
jedynie bł~dna strategl:i decydowali o głową dwie bramld, bo te nie trudno jest
wygranej.
zdobyć, ,;dy ląduje pod nogami, lub nad
miękki
głową piłka, podana w sposób
IlEZAPELACY,TNJE POn Iii\.ŻDYl\I
i prccyzy,1ny.
WZGJ,F,DEl\t
Łacz poct .1ednym względem zmienił si~
lepszym zespolcm był ŁKS l jemu slusz· bardzo. wczoraj starał się on nawiązać
nie należało sic: zwyrlrstwo . .Tcdnal< na· wspi>JpracQ ze swymi partnerami, przycls
takt:vrzn<>;o kając pintę .lak na!hli7.cj do rudej mur:iprawlexile w parl) blęclu
mogło w znacznym Ftopniu oslabić atak wy. Jeśli zawodnik ten podcfagnle ~ię
wroga i przyczynić się da redultcjl stra· tcchnicz11.lc ( nie wszvstkie pliki po stoconych bramclt.
pln:;u siadaja mu przy noctze) i pno:ista·
Wl<l7cw zarhcco- nie z tym gadulstwem denerwować kole(ci~i;lc uv:::gi pod adresem młodeęo
gów
uc11ri«T'1
Nln1lt
1
.
ny
~mote w przyszł ?ścl
Okup;;i- Gwohlziń~lde110 ;1 rt"'~.tcm
' · ·
o pl~kncj karft'ne sportowej.
mar7.yć
l<tórC'go
z
rkic~o,
·•
~
swym
mjnupicr''/szyrh
-„
Hogendorf nle dokazvwal na
tach gry p:u1ła br:nnk~. rzucił do ofen- skrzydle cuctów, ale grai poprawnie, a co
sywy wszvstlde swr siły.
najwa~nicjszc
I w tym mom~ncle. trwającym zres:::l2
O WIELE .AMBITNIEJ.
dość krótko, czesto było h:irrlzo i;orąco
pocl bramką „elkae~hltóW". lttórzy po- niż na pa.ir.IQtnym meczu z warszawsltą
woli lecz skutecznie stuclzlll niebywały Le~lą.
\'lvstawlenle Gwoźdzlńsklego na lewe
zapal ibojowofć swego rvwala, krępuj:;c
sltr7:Ydlo było szczęśliwym posunięciem
coraz l'{:vra~nlcj je~o ruchy,
ze strony ltlerownlctwa klubu. w grze
"'im EKS doszedł
tego zawodnika !~two było dostrzec brak
meczowego obycia, ale na ogól debiut
JEDNAK DO GŁO~U
ł opanował sytuacj~, żwawo-poza obroń wy1>adł ltorzystnic. W pomocy r-.uć I hyl
cami I pomocą - uwijali się głęboko cot tym razem o wiele lepszy od delegowane
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Naprzeciw niej siedziała Gracja. Usta jej rozchyjak gdyby chciała zawołać:
to
- A! To tak? Piękne rzeczy! Tańczyła„.
z kim?
A Jerzy Newton podniósł ciekawie ostry wzrok,
nos i spiczastą bródkę w kierunku Roberty.
Roberta, czując, że musi coś na to odpowiedzieć,
liły się,

odrzekła:

Lecz nazajutrz przy obiedzie panny Opal Fellis
widziała przy śniadaniu,
gdyż późno wróciły z Fondy, zobaczywszy wchodzą
cą Robertę, powitały ją wesoło, chociaż po ich rewelacjach, wcale jej nie było wesoło.
- O, jest pani! Widziałyśmy panią w Starlight
Parku. Jakże się tam tailczy, panno Alden? Widziałyśmy panią, ale pani nas nie widziała. Na nikogo
nic zwracała pani uwagi, bo tylko patrzyła na swego
towarzysza. Nie mirłyśmy nawet odwagi podejść i
p1zy\'/itać się z panią. Ale bardzo dobrze pani tań
czy.
Roberta zaczerwieniła ::;ię mccno. Nie przyjaźniła
się nigdy z tymi pannami, a teraz nie wiedziała, jak
wybrn<tć z tego położenia. Oniemiała i wpatrzyła się
w milczeniu v1 niepożądanych świadków wczorajszej
zabawy. Myśli szybko przelatyw3.ły przez głowę. Jak
wytłumaczyć się przed Gracją, której wczoraj po\Vicdziała, że była cały dzień u siostry.

t Oliwia Pope, których nie

-A tak, pojechałam tam na chwilę. Jechały przyChciała
jaciółki mojej siostry i namówiły mnie. dodać: - niedługo tam bawiłyśmy - ale zatrzymała
się, bo wrodzona odwaga przyszła jej na pomoc. Niby

ZSRR

I

kiem. Spojrzała również wyzywająco na Grację i
Newtona. Jeżeli będą dopytywać się natarczywie,
poda jakieś zmyślone nazwisko rzekomego przyjaciela swego szwagra, albo jeszcze lepiej będzie, jak
odmówi wszelkich wyjaśnień? Niby dlaczego ma koniecznie mówić im wszystko?
Wieczorem tego dnia doszło do rozprawy. Do jej
pokoju weszła Gracja i zaczęła z wymówką w gło
sie:
O ile pamiętam, powiedziałaś mi, że jakoby
cały czas byłaś u siostry.
- Więc cóż z tego, że powiedziałam? - odparła
z oburzeniem Roberta, nawet z pewnym uniesieniem,
nie dodawszy ani jednego łagodniejszego słowa, bo
nie chciała, żeby Gracja zaczęła prawić jej morały.
Wiedziała, ze główną przyczyną gniewu i złośliwości
Gracji było, że wyjechała bez niej.

dlaczego nie mogła być w Starlight Parku, jeżeli jej
tak podobało? Jakie niby prawo mają Newtonowie albo Gracja, czy nawet ktoś inny, wtrącać s'.ę do
jej spraw. Jest zupełnie samodzielna. Nieprzyjemnie
jest tylko, że złapano ją na kłamstwie, ale to tylko
dlatego, że tak ti.ieznośnie opiekowano się nią i nie- Ależ dobrze. Nie potrzebujesz,... mnie nadal
ustannie pilnowano każdego jej kroku.
- Chyba. ten młodv człowiek nie mieszka w Ly- okłamywać, jeżeli chcesz gdzieś pójść lub się z kim
curgus - dodała znó~ panna .Pope. - Nie pamię zobaczyć. Obejdę się bez twego towarzystwa i nie
chcę wiedzieć, gdzie i z kim chodzisz. :Możesz mi nie
tam, żebym go tu kiedy widziała.
- Nie, nie mieszka w Lycurgus - odrzekła Ro- opowiadać, to przynajmniej nie wyda się nigdy twoberta krótko i chłodno. Zlękła się, żeby jej znów nie je kłamstwo przed Jerzym i Mary. Chciałaś wymzłapano na kłamstwie prŻy Gracji, która i tak bę knąć się beze mnie, a teraz tak wygląda, jakbym to
dzie pewno obrażona za tajemnice przed nią. Miała ja kłamała, żeby ciebie osłonić. Wcale sobie nie ży
ochotę wstać od stołu, odejść i nie wrócić tu nigdy. czę, żeby mnie o to posądzano.
Nie uczyniła tego wszakże, starała się tylko opanoc. d. n.
wać i patrzyła na obie dziewczyny chłodnym wzro-
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:--T-~-:~-,~~-~.-:-.~-,:-~~-.-~8-i' p r a wc y milionowych strat
Dyrektorzy Centrali Zbytu przed sądem

Dz1a1„Jsze; nocy dy!:uruJQ aptekl:
&Jan!k1ei;o (Przc;ai.d Ul), Cymera (Ul,

f WOlczafiska a7J, l!:psztaJna \Piotrkowska
~r 2251, Niewiarowskiej IZ1>:1erska 146),
l ~w1uk1t,w1cza 1Pomorska 12), Trawkow.

ak,eJ lflrzez1flska 66), Umeazowskiego (ul
lD!łbrow.ska

TEArn

24 b).

•

~t~~f.~ 0 ;,"'0~.::;KJt;uo

.
ul. J~racza 32.
pziś 0 godz. 19 ·" 5. arcydzieło komediop.sarza
francusk1e«o
Molier' a pt
„G~ZEGm~z . DYND0AŁA•'.
Przekład
~fitra;s~~\~~~i;go. Reżyseria Danuty
Udział bio::-ą:' H. Bllling, B. Fljew&!:a,
J. Machersl:a, St. ŁapińS:ki, J. Ladyński,
J. Mal!szewski, J. W2rmińskl, M. Wojciechowski.
Dekoracje i kostiumy z. Strzeleckiego.
TEATR „SYRENA''
Traugutta 1.
Dziś o godz. 16.30 i 19,30.
„DOBRZE SKROJONY FRAI{".
TEATR T.U.R.
ut. 11 Listopada 21
Nieczynny.
TEATR KAMERALN'lł
DOMU ŻOŁNIERZA
ul. oaszyl\skiego 34.

'Dziś l codziennie o gouz. 19,15 sztuka
C. de Peyret Chapuls „NIEBOSZCZYK
PAN PIC" w świetnej reżyserii Janusza
Warnecklego. Obsadę stanow!ą: Hanna
Bielicka. Krystyna Ciechomska, Halina
Gluf~kówna. Czesław Guzek, Irena Horecka. Wanda Jakubińska, Janusz Jaroń
1 M:chal Melina.
Dekoracje Stanisława Cegleisklego.
f.. ·~a cz:vnna 1Jd li do 13 J od 15.
Telefon 123-02.
O:A'ł'IC

ul. iacbotloia

„OSA"
tt>lden ł4łl•Ull.

LJ<:'l'Nl
ł~.

Codi:1cnn11 o tUG w •':trqrJelę I świę·
ta 16 I 19,.i Jlomedi• IQllYczna pt.
„Rozkoszni In!la11f'ftJ'a• a IJ, Makow-

ską.

Kasa czynna godz. 10 - ·
10 - 13 i od 14.

niedzielę

TEJ\Tli

RO~tl'.1111

I od

16, w

l\lUZ\:OZNE.I

-LUTNli\"'

Piotrkowska ·~43, tel.
D-il&
1
codziennie o

lłl7·:!5

godz. 19.16
„CNOTLIWA
ZUZANNA"
operetka
w li aktach J. Gfiherta. illlety wczc&nlej do nallyc1a, ul. Piotrkowskll tu2,
Il Od god~. 17 w kas\6 teatru. W nledztele kasa teatru czynna od aodz. 11,

W dniu wczorajszym, w Sądz:e wane sum 'Wydatkowanych na poOkręgowym w Lodzi rozpoczęła się wyżs:ze cele. Dalej oskarżeni stoją
w trybie doraźnym rozprawa prze- pod zarzutem sprzedawamia pod
ciwko b. kierown1'.ctwu Centrali Zby postacią braków wysokogatunkotu Porcelany, Fajansu i Wyrobów wych wyrobów porcelanowych i fa_
Szklanych w Ło<WJ, dyrektorowi jansowych, czym narazili Skarb
Zjednoczenia Ceramimnego w Ra- Państwa na szkody w wysokości 5
domin ?raz kuJ.>cr>WI z W!ocł~wka. milionów złotych. Następnie akt oNa ławie oskarzonych zasiedli: dy- skarżenla zarzuca dyrcl•cji Centra

sokomilionowych kredytów i znacz
nych bonifikat hurtown.:kom prywatnym, co naraziło Skarb Państwa na stratę 5 mi•Iionów złotych.
Henryk Milke pozostaje pod zarzutem kwalifkowania wyrobów fa
jansowych wyższych gatunków jako brak!, oraz dopuszczania do zaW'.Jerania transakcyj, niezgodnych
rektor naczelny Centrali Zbytu Por li Zbytu Porcelany udzielan'e wy z poczuciem uczciwości. Stanisław
•
'
'
·
•
celany - Kowalski Andrzej, dyrek
-------------------tor handlowy - Buda Edmund, dy
ł
rektor administracyjno-finansowy
~ca
- Kwiatek Feliks - obaj z teJ'że
C
.
·
entral1 oraz dyrektor ZJednoczenia Ceramicznego w Radomiu s1qgmęcm
Fabryka Biedermana, obecne· bne napo.z-Or, lecz posiadające duże
Milke Henryk i wreszcie były właścic:el kilku fabryk porcelany PZPB nr 8, przed wojną znana by- zrra.C'.i:enie dla jakośol produkcji uEh
· h St · ł
ła jako zakład posiadający wiele za· lepszenle. Mianowicie przy wyrobie
renre1c
anIB aw.
niedbań. Rabunkowa gospodarka towarów ci€Illnych wprowadzono
AKT OSKARŻENIA
Niemców w czasie wojny przyczy- czółenka lakierowane na biało,
z
.Alf:t oskarżenia zar:ruca trzem wy niła się do pogorszenia sytuacji. czerwonym znakiem ostrzegawnuemonym dyrektorom zawieranie Zmiana na lepsze nastą.piła w tej czym, sygnalizującym w porę tka
nielegalnych transakcji, jak kupno fabryce dopiero po wyzwoleniu. Na czowi, że wątek już się kończy.
mieszka~ na lolrn.I biurowy, czy turalnie, nie osiągnięto tego
od
Poza tym krosna otrzymały wo
nabywan.:.e maszyn do pisani~.i I li- razu. Dopiero okres ostatni, okres reczki, .zabezpieczone u góry sztyczenia, pochodzących z Ziem Odzy- „małej racjonalizacji" postawił fa- wną, drucianą obwódką, ułatwiająskanycll, pooadto fałszywe księgo- brykę na nógi.
cą tkaczowi pracę przy gromadze01/ecnie najważniejszym osiągnię niu odpadków.
W sfrzy m O nie
ciem racjonalizatorskim tej fabry
Na tym jeszcze nie koniec. Am.bi
ki jest usprawnienie międzysalowe tny ze.spół PZPB nr 8 projektuje
ruchu tkołowego
go tran.sportu surowców. Za.stoso- w najbliższym czasie buclowę booz
StaTostwo Grodzkce Sródrnlejslta-Łódikie wana trans.porter i rynnę, a nastę- nicy tramwajowej, przy pomooy
Oddzlał Ruchu Drogowego podaje do
•
.
wiadomości, :t.e vl związku z przeprawa- pnie poprzest aw1ano
maszyny
w ł{tóreJ· f a b ry k'a otrzymywailaby wę
dzaną rozbiórką domu murowanego na ten sposób, że surowiec dociera do giel prosto z kolei.
~~~~ :'oi;~-:~o~~~j'-~0~~~ ~!t~~~~~~ maszyn nie tylko przy mniejszym Jeśli chodzi 0 nie usunięte jeszmlęctzy u~. stodolnla~ą :i zgters1c11 na nakładzie sił ale i czasu. zm:ana cze braki to do naJ'ważnieJ'szych
okres
7 dni
'
Objazd
ulicami: Podnectnll i Luto· ta wpływa ' korzystnie n·a wzrost należy pewien
n:eporządek pOWSta
mlerskll.
produkcji, a także na ulepszenie ly wskutek walających się po podprocesu prodlJkcyjncgo. Obecnie na logach odpadków i szpulek. Jak
Nowo
terenie fabryki prowadzi s·ę dalszą 1 wnosić momia z zapału i tempa
'iska Wypoz'yczolnlo
akcję ra~jonalizacyjną, dotyczącą !prac racjonalizatorskich, również i
Mie
Ksiqżek ustawiania maszyn na salach.
ten stan zmieni się na lepsze. (p)
staraniem WydziaJu oświaty zarzadu
Przy krosnach zastosowano dro
Łodśnlzi azostaje
uruchomiona
zMldejs1klego
n em 13 wwrze
rb. M!ejska
WypO·

pomysIowosc
• • P°'P
u u

O·

· · roqona
• I'llOtorsk'1e w PZPB Nr 8

mując zasięgiem swoim dzlelnlcę Chojny„przeznaczona jest przede wszystlc'.m
może udzielić
dla uczniów szkół podstawowych tej dzielnicy.
Polska MisJ·a WoJ'skowa Badani-_".
Zbrodni WoJ'enn'<·ch
otrzymała it1.
J
formacje o miejscu pobytu niejakiego Hose (imienia nie podano), b.
- inspektora policji niemieckiej
w
Zgierzu, który miał być rzekomo za
PIĄTEK, 10 WRZESNIA 19~8 n.
mieszany w sprawę rozstrzela.nia
12,04 Dziennik. 12,09 Muzyka. 12,25 Ple- 100
kl d 'k'
z i
fol Kompozytorów
Rosy)sklch.
za a .m ow W g erzu.
. ..
12 ,45
Audycja dla wsi. 13,00 Muzyka obiadowa. Wszystkie osoby mogące udz1ellc
t3,45 „Kompozytor Tygodnia•'. 14,35 Arie informacji o wyżej wymienionym,
I pieśnl. 15,00 „spółdzielczość spożywców wzywa się do osobistego stawienna nowych drogach". 15,05 Wiadomości nict
Ok "
· K
· „ B
$portowe. 15.10 „Z dziedziny l'adiotechnlyva w
.rę,,,~we~
?m1s31
akl" - pogadanka. t5,2<l Interludium z dama Zbrodni N1em1eck1ch w Ło
plyt. 15,30 „Ochrona ptaków drapieżnych'• dzi, pl. Dąbrowskiego 5 (gmach Są
- pag~.danka. 15!45 ,.Kwadrans muzyki du Okręgowego) II p. pok. 234 (tel.
lekkiej . 16,00 Dziennik. 16,30 Koncert 251 20
29)
1
ł ·
·
Dawnej Muzyki. 16.45 Audycja dla cho- • wewn.
, ce cm z ozenia
rych. 17,00 Audycja dla mloctzieży. 17,15 zeznan.
Koncert dla przodowników pracy. 10,oq Jednocześnie wzywa się do sta„M6Wl wystawa Ziem
Odzyskanych". wienia pod powyższy adres wszyst18,05 „W rytmie tanecznym". 18.45 Audy- k'
b
dzi<>l" · f
cja organlzacJi „Służba Poloce". 18 .55 ~~ oso .Y• moąą~e u " IC m
orma„Rozpoczyn2my rok szkolny" - poga· CJl o działalnosc1 Kleebaum Georga,
danka. rn,oo Kwach·ans muzyki sym!on'· b. sekretarza policji niemieckiej w
cznej. 19,45 Koncert symfoniczny. 21.llD !Łodzi w okresie 1939-1944 i o<lobie i
Dziennik. 21.45 koncert z Pragi czeskiej d · ł l ' · S ·
•
22,30 Muzyka taneczna. 22.45 .Koncert ży~ zia a nosc1 temmet.z a He}mutha,
czeń. 23,oo Ostat..•ie wiadomości. 23,10 Mu- poszukiwanego za dz1ałalnośc w cza
1sie wojny na terenie Łodzi i Warzyka taneczna. 23,30 Koncert tyczeń.

Kto

:::-n-A
: :- =D-1-0
- - ::: ::

ul. Marszałka Stalina l:
„Niepotrzebni .mogą odejść" - godz.
18, 20,30, w mectz. 15,30
8At.TYK - ul .
20:
„Tajemnica wywiadu•' - go(lz., 16
18,30, 21, w niedzielę 13 30.
'
BAJKA ul. E'ranciszkańska 31:
„Tajemnica nocy wigilijnej" - ·godz.
17,30, 20, w niedzielę 15.
GDYNIA - Ul. Daszyns1n0110 !:
„Program aktual.ności kraj. 1 zagr.
nr 29" - godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19
20, 21.
BEL - ul. LeglonOw 2/4'
„Chłopiec z przedmieścia•' - godz. 16
18, 20, w niedzlelę 14.
MUZA - Ruda Pab1anlcka:
„Lekkomyślna siostra" godz. 18, 20
w niedzielę lB.
POLONIA - ul Piotrkowska 8'1.
„Siostra !okala" - goctz. 16, 18,30, ~t.
w nledzleJę 13,30.
PRZEDWlOSNIE - Zeromsklego 7ff18.
„San Demetrio" - god:z:. tB, 20, w nie·
dzielę - 16.
•OBOTNIK - ul. Klllńsklego 178:
„Miasto bezprawia'' godz. 16..30,
18.30, 20.30, w nlcdz. 14.30.
ROMA - ul. Rzgowska Sł;
,.W pogoni za meżem" - godz. 18,
20.80, w nledz. 15.30.
&ElHIRU - Ul. Kzgows1rn 2:
„Casablanca•' - godz. tB,30, 20,30, w
niedz. 16,30.
STYLOWY - ul. Kfllńsklego 123:
„Ojczyzna" - godz. 16,30, 18,30, 20,30
w niedzielę 14.30.
SWJT - Bałucki Rynek 5:
„Okoliczności łagodzące'• godz. 18,
21l, w niedzielę 16.
TĘCZA ul. Piotrkowska 103:
„Siostra lokaja" - godz. 15,30, 18,
20,30, w niedzielę 13.
TATRY !w ogrodzie):
„Cygai1ska miłość'• - godz. 15,:W 18,
20,30, w niedzielę 13.
WJSt.A - ul Daszyńskiego I:
„Cygańska mllość" - godz. 16, 18.30,
21, w n!edz. 13.30.
Wt.OKNIARZ - ul. Zawadzka 16:
„Siostra lokaja" - godz. 16, 18,3-0, 21 w
niedzielę 13 .31l.
WOLNOSC - ul. Napiórkowskiego 16:
„Tajemnica wywiadu" - godz. 15,30,
18, 20,30 w niedzielę 13.
ZACHĘTA ul. Zg!erska 28:
„Moja miła'' - godz. 18,3-0, 20,30, w
Jl nlcdz. 16,30.

.Narutowicza

,,

Spóźniaiqc się

WYKRJJ!TNE TŁUMACZENIA
W pierwszym dniu procesu zezna

wał główny oskarżony - Kowalski.
Do winy w zasadzie nie przyznaje
s:ę. W większości wypadków na
zarzucane mu przestępstwa odpowiada, że nie był przez swo.ich pod
władnych o tyc~ sprawach 1i:formo
wany .. W~ka~Je to ~al: zamtere.
sow~me. się Jego, ZB;Jmu~ącego o~
pow1ed;~a1!1~ stanow:sko,.'.nstytucJ~,
na~ ktoreJ mteresam: m!ał cz?wa~.

W i~nych wypadkach, gdy wma Je
go Je~t bezsp~rna, . tłu~aczy się
t:ym, Jakoby rue chciał .Clągnąć
z
~el~galnych transakc~J zysków dla
~ eb1e, a~~ apr:ob?wał Je dla dobra
in.stytucJl, ktoreJ był władzą naczelnR
~·
.
W ~alszym ciągu roz;prawy od„
było się drob:azgowe ro~atrywa
nie po-szczególnych punktow aktu
· · d O t yc.zącyc h nepraWJ'dlO
OSk arzen.1a
wego ~s1ęg?wama .oraz b~z,prawne
go udzielania bon!f~kat z Jednoczesnym ai:itydatowan em rach~nków,
co ~zymone było ze wz.ględow na
zwyzk~ cen na wyroby porcelanowe, faJan.sowe i szklane od 10 marcaR1947 r. .
d .
d .

u
t •k
k .·. z •
~~i;:;~~aef~t~~~~~1 ~~~~t~; :~::j~ cz es Dl ·egze. UCJI .w g1erzu ~~~~~~t~o:wz:.epw~~ydzea~w:~spk~e~g~<lz~·a :p1raz~e~
1

ADRlA -

Ehrenreich natomiast oskarfony
jest o to, że nabywał większe ilOści wyrobów ceramicznych i sz.ltlanych, wiedząc dobrze o I11ielegalnoścl d()konywanych transakcji, a 1m..
wet namawiając dyrektorów Cen.trall do ich zawierani.a.
W związku z powyższą sprawą
zatrzymano cały szereg podejrzanych osób. Część z nich zwolniono
z braku dowodów winy, część. zaś
Delegatura Kom·sji Specjalnej skie
rowała do przymusowych obozów
pracy.

POLONIA
DZiś

TĘCZA
KINO
PREMIERA?
ZABAWNA KOl\IEDIA

KINO

WŁOKNIARZ

DZIS PREl\IIERA?
AMERYKA~SKA

»SIOSTRA lOliAJA«
W rolach główny.eh:
DEANNA DURBIN -FRANCHOT TONE- PAT O'BRIE.?-1.
Reżyser: FRANK BORZAGE,
(Prasa. 360)

Zywność
z miesiQca

na kartki

wrześnio

1948 roku

Miejski w Łodzi - Wydzial dawane będą następujące artykuły spoAprowizacji podaje do Wiadomości, że na żywcze:
learty żywnościowe zwykle oraz z na·
Kat. I I Kat. I „Zg"
drukiem „Zg", (dawniej RCA) na mle·
na odcinek Nr 18 po 2 kg mąki pszensląc wrzesień 194.8 r., w sklepach włą· nej 8-0 proc. zt 3,50 za 1 leg.
czonych do miejskiej sieci rozdzielczej
Kat. IR i I{at. IR „Zg"
poczynając od dnia 9 Wl'Zcśnla rb., sprzena odcinek Nr 13 po l kg mąki psz.
80 proc. w cenie zł 3,5{) za 1 kg,
na odcinek Ńr 15 po 0,5 kg margaryny
w cenie zł 52 za t kg.
!Cat. IR Zwylda
na odcinek Nr t4 po 1 leg śledzi, w cenie zł 18 za I l<g.
Kat. IIR
na odcinek Nr 9 po 0,5 kg śledzi, w cenie zł 18 za t kg.
Kat. IRD3, IRD7, IRD1Z I Kat. IRD3,
IRD7, IRD12 „Zg"
na odcinek Nr 27 po 3 kg mąitl psz.
BO proc w cenie zł 3,50 za 1 kg.
na odcinek Nr 29 po 0,5 kg smalcu w
cenie z! 12 za I kg.
Zarząd

Kat. „l'J.I"

okradasz s!ebie

na odcinek Nr 15 po 0,25 ltg oleju rafinowanego w cenie zł 42 za l kg.

swego towarzysza!

na odcinek Nr 10 po 0,25 kg oleju rafinowanego, w cenie zł 42 za l kg.
Pozostałe artykuły zostaną ogłoszone w
terminie późniejszym.

Kat. uC"

Kontuzjowany automobilista:
- Pan mi da · 20 litrów.„

1

o n;m informacj'i

2

•
szawy· Wedł u g pos1a
· danych przez
KomisJ'ę informacJ·1·
Ste1' nme t z na'
leżał do SS i pozostaje pod zarzutem zabicia ułomnego Polaka w
Warszawie oraz pozbawienia życla
przez uderzenie w skroń - tragarza
na dworcu w Łodzi w 1943 r.

0

1

wodniczącego OKZZ i tow. Andrze
jaka _ przewodniczącego MRN.

O.skarża prokurator Jacek Gre.becki oraz z ram;enia Delegatury Ko.
m'.sji Specjalnej jej przewodniczący - Stanisław Madej. Do sprawy

powołano k!ikudziesięc:u świadków

1· czterech

b1'egłych.

Uharani
e
suehu1antów
na
orowinlii
Bogote
Kom·sji Kontroli Cen
żniwo Społecznej

Społeczne Komisje Kontroli Cen
przeprowadziły
ostatnio na terenie

niewicach, za pobieranie nadmiernych cen za jedwab.
województwa łódzkiego kontrole, któ
Poza tym wielu nieuczciwych kup.
re wykazały, że w dalszym ciągu ców ukarano za pobieranie nadmier·
znajdują się kupcy, pl."Zedkladający nych cen i brak cenników grzywnadbałość o własną kieszen nad zasady mi niższymi od 5 do 30 tysięcy złouczciwoścl kupieckiej.
~h
W wyniku kontroli. spisano szereg.l.1111i11m'11110111m-••1R1„11111•••••
protokółów, które przekazano Delega
turze Komisji Specjalnej. Wczoraj
się zdecydować
rozpatrzono szereg spraw i wydano
Un;ędnlcy
Poczty łódzkiej, choć
wyrnkl skazujące na. zapłacenie grzy
mają na stołach przed sob(ł szczegówny kilkanaście osób.
ło.we 'vykazy taryf, podają intere200 tysięcy złotych grzywny zapła santom sprzeczne informacje co do
ci Aleksandra Marczewska właści ceny telegramów. Odn-0sl się to do te
cielka sklepu włókienniczo~galante legramów, nadawanych z ł:.odzi za·
ryjnego w Wieluniu, za pobieran:c granicę. Gdy podejdzie do okienka
nadmiernych cen za materiały weł klient i zechce nadać telegi'am, urzęd
niane, brak rachunków zakuou i nie niczka zagląda do wspomnianej tauwidocznienie cen na szeregu arty- beli taryf i bez wielkiego trudu odkułach, wystawionych na widok pu;najduje potrzebne państwo, a obok
bliczny.
niego uwidocznioną cenę za ka.żde
Wacław Rosiński, właściciel sklepu
depcszowane
Za ltażde słowo
spo~ywczego
w Pabianicach, żądal telegramu do sławo.
Anglii pobiera się 52
wyzszych cen za kaszę, za co zapła zł,
za słowo do Stanów Zjednoczoci 75 tysięcy złotych.
nych (do Nowego Jorku) - 144 zł, za
Janina Rożecka, właścicielka pie- słowo do Palestyny (Izraela) - 200
karni w Białej Rawskiej, chciała po- zł itd. itd.
mnożyć swe zyski przez pobieranie
Izrael, jak z tego wynika Jest
wyższych cen za chleb. Ukarano ją
„najdroższy". I tu wlaśnJe dochodzi·
grzywną 50 tysięcy złotych. W podob
my do mcl'itum sprawy. Okazuje s 1 ę,
ny sposób postępował Bronisław
że Urząd Pocztowy w ł:.odzl nie orlcn
Bartczak, właściciel piekarni w Pabianicach. Nie odstępując od ceny tuje się dobrze w rzeczach. Ittóre powinien znać najlepiej. Podczas. gdy
urzędowej
wypiekał chleb o wadze
w Warszawie pobiera się za słowo
niższej niż ustalona.
Ukarano go do Palestyny
tylko 100 :.::ł, w ł:.odzi to
grzywną 45 tysięcy złotych.
samo słowo kosztuje podwó.lnle. :::zyż
Kontrola w Łowiczu wyłowiła by Istniały dwie taryfy za~ranlczne
dwóch nieuczciwych kupców. Jeden dla ,jednego I tego samego pt>ństwa?
z nich, Jan Bronierk, właścieiel sklc
Na sprawę tę zwrócił nam uwn-~ę
pu spożywczego, pobierał nadmierne jeden z czytelników. l!:il1'akrotuie
ceny za bułki i kiełbasę, za co za- interweniował on w tej kwestii na
płaci 40 tysiE:;CY złotych kary,
za~ poczcie lódzkieJ. pov;cb.l'\r ·:- na
Antonina Gajda 40 tysięcy złotych za precedens warszawski. gdzie telepobieranie nadmiernych cen za my- grcm znirran!czny do Palestyny Irndło i farby.
sztuje o tlOłowę taniej. Wrcstcie w
Dla kupców w Głownie odwiedzin, tym tygod1liu mvzględniono jego in·
Komisji wypadły równiez niepomyśC terwcncJo I pobrano od nłc<:ro za sło
nie. Apolonius.z Koziara, właściciel wo fak, jak w Wat'SZawlc. tj. 110 l:JO
sklepu spożywczego, za pobieranie zlot:vch.
nadmiernych cen za mąkę i kaszę
Ale to było ltillt!t clni te· rn. Bo w
zapłaci karę w kwocie 40 tys. zł.
dniu wczGrajs:iym zno-;-.·u t>or;:!:i faNa 50 tysięcy złotych grzywny ska-- clala od ka.7,clcgo słow:1 clo Iu::iela:..
zano Stefana Pawłowskiego, właści 200 zł. Trzeba się zdecydować!
ciela sklepu włókienniczego w SkierSTG.

Trzeba

/

Str B

KURIER POPULARNY

Nr 250 (1034)

NOWY TY·P STUDENTA
·

·

dla pań

Boty

.•

nowe transporty obuwia
w związku Z-O zbliżającą się zimą Dotychczas

wychowuje Zwiqzek Akademicki Młodzieży Polskie)

na zimę

notowano dotklfwy
brak w dzred~nie zaopatrzenia "r./
wysokie kalosze damskie, zwane
„botami". Powodem tego było t~>,
że kalosze importowano z zagra.mcy. Obe~nie przemysł ~ produ„
kuje własny towar i braki na eynku zos~ zlikwidowane.
Poza obuwiem z produkcji k?'ajo
wej w uajruimzych tygodniach spro
w·a.dzi. s'.ę 1.500.000 par obuwia ca
skiego oraz większą Uość czeskicń

. Państwowy Przemyzł Skórzany
W lokalu Związku Akidcmickie-jmożamy: Komitet Domów Akade akademickiego życia towarzyskie- przystępuje do rozprowadzenia obu
g~ Młod.zieiy Polskiej przy ulicy mickich, Bratu.ie Pomoce, kołu na- go.
.
wia zimowego pomiędzy p·os.zczePiotrkowskiej 48 wre praca. Mala- ukowe. Wystarczy uśw:adom:iii sa.
-:- Na jed~ą., Jeszcze spra,w~ gólnc miasta województwa., Obuwie
rze l stolarze wy:t.ończają wnętrze, b:e, ile obiadów dzienn:e wydają chciałbym zwrocie uv.~agę - .m~w; to, dostarczono przez panstwowe
które w b:el:ącym roku akademie- „bra.tnial.."i", lub iloma nieruchom:oś nam tow. Schabow~k;•. ~dy się .JUZ fabryki, znajdz:c się w sprzedaży
k!m stanoWić będzie lokal klubowy c.frllnl adm!nistruje Komitet Do- ż:guamy. - Kto z JruGeJ orga~ 7 za pośrednictwem sklepów Bata,
łódzkiej młodzieży zorganizowanej. mów Altad.emicklcl1, ahy ocenić jak cJi przyszedł do ZAMP, t~o ~1ę JUZ które po reorganizacji .stały się skle
Ale równolegle z tą pracą odby- w?1alka spoe:zywa na nas odpt»wie. teraz ani nie ~ost~ega am nie od- pami &'Przcdaży detalicznej Przewa się i inna. Łódzki Zarząd Okrę- t!zialność.
c~uw~ w co<lzienneJ prac:(· Pra.:a mysłu Skórzanego.
gowy ZAMP przygotowuje plany
Jeśii chodzi o dorywcze akcje, to łodzkiego ZAMP stanGWi Jeszcze Je
. ..
.
całorocznej pracy. Gdy zacznie się na podkreślenie zasługuje fakt, że den .dov;ód, iż je~oś~ po-~lciej 1~0 Sklepy. te w n~Jb~zy?h ~8;ch kaJoszy.
normalny rok akademicki, a wraz niedawno zorganizowali:śmy trzy- cłz::ezy postępoweJ Jest JOOnosc:ą otrzymaJą obuW'1~ zunow:e, ~to~c
z nim częste zebrania i imprezy tygodn!owy kurs przedegzamiuacyj n!ro tylko na.tury formalno-or~- sprzedawane będzie ~e.z ogran·. czen:
Obuwie to sprzedawane będzie 2&
Z~1P-u.' student-aktyw:.sta or- ny. Na kurs zapisało się ogółem zacyjuej, lecz p~e wszystkim ~oza tym V: r~ku bi~ąs~n:_ rzuci pośrednictwem ZvJlią2ków ZawodogaruzacyJny będz'e miał mało cza- 850 osób. Wykładowcami byli natury idoologlczneJ.
się na ryneit większą ;losc_k_a_lo_s_z..:y_._\_11..:.y_c_h_
.----------su. Trzeba w;ęc już teraz szczegó- profesorowie i asystenci uniwersyłowo opracmnć projekty i plany. teccy. Uczestnicy kursu mieli zape- Dlaczego mało warzyw
owoców?
-: Jakie zadania stawiacie sobie wniony nocleg i całodzienne wyży
w p1erw.szym rzędzie'? - pytamy w:i.enie.
przewodni~ącego Zarządu tow.
- Co zamierzacie uczynić w zaSchabo;v~kie?o: .
kr~ie życia k~lturalnego i towar~·
- NaJwa.zn:eJszym naszym za- sk1ego członkow'!
daniem jest kontynuowanie pracy - W tej dziedzinie plany nasze
wychowawczej, prowadzonej do- są również dosyć szerokie.
tychc.ms przez ZNMS, AZWM, „ży
Nasza świetlica otwarta zawsze
cile", „Wfoi" i ~1\ID .. Dążymy do te. zarówno dla k9legó"'., którzy są jak
Pan Anton!, właściciel dwuhek- I KAPUSCIE NIE ZASZKODZIŁO ży na rynek w danym dniu. Kos.
go, ab~ młody l?tehgent polski l!ra i dla ~ych. kto:zy ~ie są członkami turowego ogrodu przy ulicy Zgier j Inaczej p~tawia się nato- ty \vyprodukowania oblicza sotte
gnął ru~ dobreJ synekury, ktorą naszeJ organuacJ1, zaopatrzona .shlej, podniósł ciężką, spracowaną miast sprawa z kapustą. Oió.i; wil- kat.dy ogrodnik Jndywidualnie.
mpewnlc by mu mogło faehowe wy jest w najpowafuiejsze czasop:sm!:!. rękę do ogorzałego czoła i patrzył goć jest tu czynnikiem bardzo
Powracając jeszcu; do aprawy
~cenie, lecz owocnej p.racy dJa krajowo i zagrall'iczne.
chwile na zachodzące słońce. „Bę- sprzyjającym do roŁWoju tej rośl'i pogody i pana Antomego, to weJll\Jszers.zyclt n-arstw spofo~i!eiIStwa.
W b~bl:otecc posiadamy podręcz- dzio pogoda" zawyrokował. „Ach n.y. Kapusta tego lata udała się bar dług jego przepowiedni będzitmY,
Student wyc:hommy w· naszych sze n.iki i skry:p:y, których kupno czy to deszcze, ile one mi napsuły" _ dzo dobrze, ale mimo to jest jej mDeli piękną jes'.eń, która wprawregach, choćby szedł w .iyc:u drogą pożyczenie stanowi częGto dla stu- ·westchnął prz,; tym cicho.
bardzo mała podaż'1JA rynku. Dla- dzie już nie zadecyduje o plonach,
naukową, będzie s;ę zawsze czuł d~nta ~1:aw<lz:h'~y p!·~blem ... Zorga- w ciągu naszej rozmowy dowie czego? Otóż w ubiegłym sezonie ale wp~ie dodatnio rut ich dojrze
cmałaczem społecznym.
ruzowalis:ny JUZ o~h:~trQ Jazzową, dz!ałam się, że wysakfo ceny wielu była nadprodukcja tego artykułu. wanie i zbiory.
(o)
- Jakie akcje prowadzic'e na a o?ecu;e organw.iJemy . bal~t. owo.ców i warzyw tłu.maczy się w Kapusta pozostała. na'polu i n 'kt - - - - odcinku akademickim? - zapytu- \".~rotce :-iformowana zostanie rmv tym roku nadmierną. niłgocią, jaJca joj nie sprzątał, gdyż nie było najemy dalej.
niez sekcJa -?'Portowa. Wsz-ystko to, tow:trzysz~'ła okresowi ich wegeta bywców. W tym roku ogrodnicy
Łask
ZAMP jest promotorem wielu in c~ w zakr~s:.e od1poczynku i r~~rrw cji. Na przykład zbiór pomidorów nie c.l1cąc znów stracić, sadzili rab słarosfwa
stytucji akademickich, a jego człon k1 udało s1ę nam dotąd 1!-cz;i.-'11.c, po !wynos'.! obecnie zaledwie 20 pro- cz.ej inne warzywa, a n:e kapustę.
sie 1 ą
kowic stanowią kręgosłup składu zwala nam przypuszczac, ze lokal cent ~biorów zeszłorocznych. Duże
Jeżeli chodzi 0 owoce, to mój roz W związku z reorgall"a.acją stftpersonalnego licznych zarzadów. na~z. stani~ się ~ed1:ym z ,naj·b~r- opady spowodowały ·choroby tzw. mówca poinformował mnie, że w rostwa łaskiego w przyszłym roku
Do tego rodzaju i1wtylucji zaliczyć 1dzieJ ruchl.wycl! i m:łych osrodkow wiru.sów (skręcanie s:ę liści) oraz tym roku drzewa „odpoczywają" z.ostaną przen!esione. ~tkie &. . -~----„ ---~
E1przyjały rozwojo\vi grzybka
na po zeszłorocznym, ~notol\'anym gendy starostwa z Pab1an1c do Ła~~I ~ ~
~llm powierzchni owoców. „Wirus" opa- ocl wielu lat urodzaju. Dotyczy to sku. Ze zmianą tą łączy s:ę pro..
~nował także ziemniaki. Z tych sa- przede wszystkim jabłoni. Gruszek blem zaopatrzenia w mieszkania.
mych przyczyn ogórki w tym sezo natomiast jest obecnie stosunkowo grupy urzędników, którzy przemo·o= f>
~ nie są droższe i jest ieh na rynku dużo, gdyż te drzewa obrodziły do są się do Łasku.
-----~niewiele.
brze.
Wojewódzka Rada Narodowa w
JNFORlIACJA O POGODZIE
stano~Ja rozwiązać tę kwestię
tak mój znajomy
wszystkie klldyty
41
Zr••w walcz•• d . KONCESJONOWANY ZAKLAD jak i jego koledzy ogrodnicy grosJprzy~ane na _od!budow~ i ~udo!'ę
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'
Zl!i Z Bawełną
'NST. WODOCIĄGOWYCH swoich owoców i warzyw sprzeda- domow w wo3ewództwie łódzkim
Dziś o godz. 19 w hali „Wimy" by taką się stać.
Ka:i:ll„ centr. ogrzewania.
ją hurtowo. Skupem tych artyku- na budowę i remont domów mies.z..
w ramach mistrzostw drużynowych
Ktod w tych warunkach zaręczy,
ło',„
zaJ'muJ·" si·ę
Lodzi takie in- kalnych w Lasku. Kredyty te wy„
W b k ·
tk
·
z
"
·
b ·
·
t ·
·
i konstru!-tcjj żelaznych
w
.,,
•
o sic spo a się „ ryv1 z no- ze po o. rne 111e s ame się w najstytucJ·e, J.ak: PCH, Spółdzielnia nos.z_ą 10. milionów złotych. i jes.t na
woutworzonym
kluberil „Bawełna", bliższym czasie z jego klubowymi
.st
zli.k d
powstałym z połączenia IKP i Vie- kolegami
samczyńskim,
GnaciOgrodn.1cza, Ce~trala Ogrodn!cza d:neJa, ~wy ~arczą ~a · Wl owa.
torii.
kiem. Szaliil.skim'?
n
oraz kilku kupcmv prywatnych. Ce me brakow m.leszka~owych \V La.
Jeżeli chodzi o Bawełnę, to wiaZryw rówmez mobilizował stana w hurc'e zależna jest od poda- sku.
domo nam, że przygotowała ona rannie siły do mistrzostw. Pozyskaswych bokserów bardzo r.:hir:mnic. nie Niewadziła i Stasiaka, powrót
Dłuższy obóz w Keblinach nie- na ring Wożnia!:i\!wicza dodały teJ
CENTRALA SPóLDZIELNI SPOżYWC6W 118.POLEMc
wątpliwie przyczynił się do popra- drużynie więcej atutów, niż pogłoLOD2 ·- Al. KO~ClUSZlf.1 Nr :!!
E KSP O ZYT U Il A DZIAŁU BUD O W N I CT W A
wy kondycji i nadał młodym pię- ski o Rotholca zamiarach wdzi~nia
Ttl'<?fon 2!3·!!.f.
'
LóDź ul NARUTOWICZA Nr 2
ściarzom szlifu. Nazwiska są j".!s::::- napowrót rękawic. Po tym, co wicze mało znane ogółowi sportow- ctzicliśmy na meczu LKS - Włók- ~-------------....i
oglasz.e.
ców. Nie znaczy to jednak, by nie niarz, misti•za Łodzi 11ależy raczej
kryły
utalentowanych pięściarzy. widzieć w ósemce Zrywu. Jej uTaki Stefaniak w wadze lekkiej miejętności i poziom sprawdzimy KONCESJONOWANY ZAKŁAD
przed dwoma miesiącami był zu- dziś.
ELEICTROTEOHNICZNY
na BUDOWĘ i\IAGAZYNU W STANIE SUROWYM
pełnie niemal nieznanym zawodniZ powodzi najrozmaitszych plotek
NA l'OLESIU WIDZEWSKIM w ŁODZI.
kiem, wypłynął na szersze v;ody na i wersji, najlępie.i oprzeć się na
Igrzyskach Związkowych, po któ- wiarogodnych informacjach kieroWszelk.ie informacje. ·warunki przetargowe oraz ślepe kaszto·
rych zyskał r.:obie miano pols:Ciego wnictwa Zrywu, które zapowiada,
rysy :za; zwrotem koSZit6w można otrzymać w ~ozyturze Działu
Al Browna. O~zywiście, ten pol3k1 że wystawi dziś ósemkę.w składzie: L ó D 2, ut. WSCHODNIA Nr 56
BudoWnl:ctwa.
„Al BrO\vu" nie jest jeszcze wielką Stasiak, Czarnecki. Woźniakiewicz,
Kom:lsyjne otwarcj•~ ofert nastąpi w dniu 20 wrześnra 1948 r„
gwiazdą. ale ma wszystki·~ waru..11k1 Krawczyk. Kijewski, Taborek, WojInstalacje siły i światła, zao godz.inie 11.
łatnia.nie prołiokól6w w Elektrownowski. Niewadził.
, Społem" zastrzega sobie swobodny wybór oferenta.. wyłą.eze
llewanż
\'l tym zestawieniu oczy\viście ~ oraz naprawa. kuchenek i źe·
nle robót zl.emnych oraz prawo un:leważnitenia przetargu.
zajść mogq przesunięcia.
Nie je::;t
ia.uk elektrycznych.

pa s o z•y t y
I

w łódzl<ich sadach
. . ,

Ogrodnicy przepowiadaiq pogodną 1es1en
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P
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„ o s~i Al Brown•.• i Woźniakiewicz na rinau

Okazało s:ę, że

przeznsezając

,„

Te-Ka-Ta''
„

K. TYSZKO ·, ska

I

I

PRZETARG NIEOGRANICZONY .

J. Witenberg i M. Broner
"

Zagórski-Cebu lak

\vięc \vykluczone (te do1nysły są - - - - - - - - - - - - - - - : . . - - -...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ' " " •.
w niedzielę w Warszawie już oczywiście nasze prywatne), że QQ.ŁOSZENJA OROBfvE ••••••••••••••••••••••••••~••••••~••••••••••
•••-:.·

Wobec c:lv;<:>ł~·:-i:a Igrzy:.k Balkai'isldch
1 s~o-:l)cmYo • europ~·j~ldch CTaz meczi:
Praga Czeska - \V~.r~z::wa, Pol":~i Zwlą
zek Brut.se:-s:Ci o~·ganizujc \'! nacich:idzacą n!C<lz!C'lę na kortach WKS Legła spot
!mnie plęścis,·sJ:ie między reprc.::cntacjami Polskl i W::rsz:iv:y.
zesta\';ienle par na to S"-'tkanlc b",.."
dzie nastę.pujące: Ha p!en·:1'zym
miej~u reprezentacja Pols'.d..
\<laga musza l{.r,rg:e;: - Pato~:i. \\·ag:
kogucia G:-zywocz - Podko\\·Jak, wagQ
plór<:owa Kruża - czortek. wagn le~ka
Rademacher - Komud'.l. waga półśrednia
Chychła - Majewski. waga średnia Ce·
bulak. - Zagórski, waga p6lciężka Szymura - Arch.:ic!d, \vaga ciężka Klimec·
kl - Kotkowslcl.

DZIAŁ

OFICJALNY

ŁOZPN.

Komunikat Kapitana Związkowego Nr. 16
W zwją.zku ze spotkaniem międzymias
towym Kraków - Łódź, które odbędzie
sle w dniu 12.9.4'1 i·. na stadionie ŁKS
wyznaczam m1stllf)ujących zawodników:
z ŁKS SzczurzyńsJd, Luć JI, Wrodarczyk, Sołtyszewski ,
Lącz.
Hogendorf,
Pletrzal<, Janeczek. ZZK °!'". - Koczews\•i. ZZK Koluszki - f.zalińslcl. z RTS
Widzew - Marciniak, C!chocl•i. Okupiń
slrl. Z RTS TUR Tomaszów - Komar.
7. Zv!. RKS Concordia Jędrzejcza:t.
Z
PTC - Miller. Zjedncczone - Urban.
:r.~wodn!cy staw!i'.1 ~ie w cn!u 12.9.48. o
godz. 14 n!! stadlon:e LKS w szatni, za.ble
rając ze sobą buty, ochran!acze, s!ł::u-pet.
kl I

bancl::że

za stawiennictwo wymienionych zawod
nlków czynię odpowledzla )nymi k\erowników sekcji pil.kl nożnej zalntere:;owanych klubów.
..

Łóoz.

• Kurs Księgowości przy Zarządzie Głowlłlyui Związl..-u Zawodo~go • •
•.
Pracowników P-nemysłll \ll6k~nnlcze"go w Łodzi
• ·
••
B
rozpa{lZyna
•
•

w wadze lekkiej zobaczymy wo.;,-

niakiev1icza, którego w piórkowej
mógłby zastąpić Krawczyk. Nie jest

L e k~

również

wykluczone, że w półciężkiej Urzędowicz natrafi na innego
przeciwnika, niż Wo3·nowski. Pew. d ·
· N.iewad Zli·• WYnym jest Je
yrue, ze
· · · · · P~nu
"'ła
S t ąp1· W wa d ze c1ęzK1eJ.
.w
dysławowi trudno jest już zrzucac
\vagę.
... 1·
'd · . ·
zbyt dobrego bok
i.ie Wl zie1:snly
su na meczu Włókniarza z osłabionym
ŁKS-em.
Pójdziemy
dziś do
hali Wimy,
w nadziei,
że Zryw zademonstruJ·e nain na tle ,,Baweł11y"
·

Q

I

Z

e

Dr metl. SIENKO l{SAWERY specjalit
l
"b 1 ó
eh
he
' nerycz
s a c loro st rny ' pęc rza, "e
nych, przyjmuje, Kllll'1skiego 132. w godzinach 13-H l I&-tc. Tel. 205-05. -232

Tossi rzuca dyskiem
54.80 mir

lUEDIOLAN. Rozegrany w lUedio-

lar.ie mecz lekkoatletyczny Włochy
- Argentyna zakoiiczył się zwycię
stwem Włochów w stosunku 65:52.
Dyskobol Tossi ustalił rzutem
54.80 m drugi najlepszy na świecie
wynik. Inne zasługujące na uwagc
były następujące: 800 m - Missoni
(Wł.)
1. 54· 4•
400 -m przez
płotki - Alberti (Wł.)
- M,5, 200 m - Siddi (Wł. - 21.9.

Roczn••
'7

" U r ! i "sięqowości

WYŻSZY

urzędnik

poszukuje

pokoju

,.Starszy".

pod
-833

REDAGUJE ZESPOL
przyjmnJe od codzioy 12 do 13.

R.ED. NACZ. -

SEKR. RED. -

Kupno i sprzedai
PIBCE sla"zynlcowe, termony, naczynia
emaliowane
ocynkowane, gwoźc!Zle )'Vleca hurtowo f-ma B. Tyc i S-lrn, Lódź
Rzgowsk:i 2. tel. 1~2-28.
-83ł

Różne

----·----·-----wille Odebrac za

PRZYELĄKAt.

•
•

się

\V"fDA\VCA:

od codziny 10 do 11.

Spółdzielni&

Wydawnic:z.a .,WIEDZA".

NASZE TELEFONY:
Centrala telefoniczna Redakcji
Administracji 13lHll,
fl:J«111ozytura,

•t~daktor

Naczeln.?

l3łl·46

.;ekretar:i Redakcji

IH·lll

zwrotem kosztów utrzymania. Nowomlej~ica

1:2

m. 7. godz. 11-12.

-832

DNIA 8.9.48 r. przybłąkała się wilczyca grzbiet czarny. Wiadomość
·
. ) t I
Kuner
Popularny (elrspe d yc3a
e.

lłyrektor

t\dmłnistracyjnJ

'·
~57-94

Kol1Mortażo

l36-!11. t5'7-t.I

ona.i

256·~7.

Ogłoszr.ń

Ek!l(ledycja
LS6·\łl

Rozddelnta

261-93.

k 3 68 Administracja _ Lódż, Piotrkowska 70. Redakcja honoruje tylko arty kuły t.amow1one I rękopisów nie iwraca gie. Warunki prenun1erat.?:
domu - zł. 150 z dostawą przez poczt 1; - " • 120• z odbiorem w Admin!stracil - zł . 100• prenumerata zblornw:i fod 20 egz.) u. 150.
'DrukaJ,"n!a Nr ł, Spółdzielni W1daw nfczej „Czytelnik", Łódź, Zwirkl 2.
D-030068

Plotrknws
mleslęczme
a dostaw~ ·do

••

Na Kursie tyn1 \'"'kładane
będą: KSIEGOWOSCJ ADM1N.
.• „
•
•
11
....,. „ „NDLO'"r."'
1· BIUROWOśCI.
•
.a.n.J.
••
n.-s ORGAN, PRZEDSIEB.
•
•
uo1a·on ·nEltlllY.R _ SJ.!eCJallsta: we· •
Kurs obejmuje 300 godzin wykładowych.
•
neryczne. skórne, płciowe zobu1-zenrn. •
•
Południowa
:w.
druga _ siOdma wieczo. •
Informacji
udziiela
i
eapisy
przyjmuj{)
Sekretariat
K'\Ll'SU co••
rem.
-7!Srn
I
?
• clzieD.!l:ie od god2Jlny 16-20 - uJ. ll;eromski~o Nr 74/76, P·,• p. ~. •
:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ·
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