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LONDYN, 4,9. (PAP). W piątek odleciał z Londynu do Waszyngtonu przedstawiciel amerykańskiej komisji zakupów
tzw.
"surowców strategicznych", Evan

wił mu amerykańskie plany zakupów surowcowych w posiadłościach brytyjskich.
Lista towarów, które Ameryka
chce zakupić od Wielkiej BrytaJust.
nil obejmp,je takie materiały, jak
W rozmowach z brytyjskim mangan, chrom, c~nę. oleje roministrem kolonii Just przedsta- \ ślinne i włókno.
. ,

shalla nie wspomniał oczywiście o
fakcie, że właśnie ten plan wywołuje największe trudności dla
przemysłu włoskiego, który krę
powa~'y jest np. zakazem ogranimoma entthjaścl lotnictwa rozpoczynają swe szkolenie teoczonego eksportu do pewnych kra
retymne od wyko~'WIllJIia modełi. - Zdjęcie PrzedstaWia
model szybowca.
jów europejskich
.
_ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _' _

ŚWIĘTO LOTNICTWA :~~~'54~.T:~ Monarchistyczna
etykieta
t
b
. t
F

. Po raz już ezwarty w odrodzonej Wielkiej Brytanii .zaproponowa?-o
Pols!le ~waga narodu skupia się na utworzenie wspólnych prz~dslęIotructwle. Dziesiątki i setki tysię- biorstw handlowych dla mten~ Polaków zbiorą się dziś na lot- sywnej eksploatacji źródeł kolo..
pot ame lego z
on uanem
D!Skach. ~y obserwować pokazy lot- . l
h •
.ł
t
t
gubernatorów w Niemczech
Dlcze, kto~,: dobitnie ukażą jakość m~~~'hi, 4.9. (PAP). James Zel- zorganizowo
epa;- amen
anu
i Bprawnosc naszych lotników i saBERLIN, 4.9. (PAP). W sobotę p8
lerbach, administrator planu Mar
Korespcmdent dyploma.tyczny Pisma ,.Krasnyd FIlot" tak wyjaśnia
molotów. '
południu odbyła się piąta z rzędu
Dzisiejsze "Swięto lotnictwa" ma shalla na Włochy, w przemówi~- przyczyny ostatIriego Sjpotka:IDa dyiWtatara h:bszpańsk.iego Franco 2; prekonferencja
dowódców
czterech
eharakter odmienny, niż w latach u- niu wygłoszonym na zebraniU tendentean do tronu Don Juanem.
, '
, .
~iell'lych. Bezpośrednio po wojnie by przemysłowców włoskich i ame"Jak. Wiadomo -- stwl'cr.dz.a on - fa!SZYŚC~ :w.s~afulcy meJe~okrot <ltref OkupacyjnYCh w Niemczeeh.
'! to Przede wszystkim święto lot- r kańskicb w Mediolanie, wyra- .rr:e próbowali nawiązać kontakt z p1':Zedsta.~elamlll kół mQnarcll,ilstyczBERLIN; 4.9. (P AP). Konfereneja
nlC~a WOjslmwego. Z dumą spogłą- ~
. ' .. k ieczne 'est prze- nych zwła:szc= od czasu, gdy sprawowaJlle władzy przez Frram.co sta- ~zterecll gubernatorów woJskowych
da!1Smy na swoich "orłów"lotniczycb zlł opldrue, ,lZ on
!Vel' J redukcji wało' Się zbyt jawną przeszkodą w zacjeśmeniJU stoo1.llDików między fatrwała blislto 3 gOdziny.
ktorzy w WYbitny sposób przyczynili prowa zellle maso,
t
k Hi
'
krajaJln' anglosaskimi
się do decydującego zwycięstwa nad robotników i zlikwidowanie nie- szys ows ą
'S.ZpaJllą a ' ,
.
Opuszczając konferencję gubemahitlerowskim wrogiem. I tak jedna których gałęzi przemysłu.
Pras,~ z·agr.aIl!lc~ wy:aia prz~t0m.:ue, ~ pogłos.ki, o Przywr6ce-~u
tor amerykańSki gen. eLAY ~
tylko I Dywizja Pomorska, która
Odsłaniając w ten sposób bru- monarchll w HJi)zpaUl'~ D;aJą. bezposrednl ZWląZek z s.esJą. ~"TOmadzenla
wiedział, że odbędą się dalsze ze.
brała u~~iał w bitwach o 'Yarsz!1wę, talnie cele planu Marshalla we Generalnego ON~, na którym ma. być poruszona s;prawa reZl!mu .Fl'aD.CO. hrania gubernatorów, nie sprecY2etars~waruu Wału P0n,t0rsklego 1 0- Włoszech, Zellerbach wywodził
Zdaniem !>Tłm'~n," lmuferencJll Franoo - Don J?~n zorga1lJZ()wana wal jednak ich terminu. Zę strony
d~y 1 walkach o BerlIn ma za sobą . k b
. al
T 't lk ' ty_ ~()fitała z iniCJatywy Departamentu Stanu USA. U&troJ rzekomo monar- hrrlyjsld.ej oświadcZGno. ile lltSt~.
ta •e lmpMlUJąc ,vyniki: 5.00,. O ]a l) y ro1 na mys 1 y o mo , . - • cli.istj,cmy po/. '01'
. ZJ do.. oficjalnie włącz~ Hik;~pe,nię d? pJ.a.onll De zebranIe gubernatorów odbęc12ie
k •• zrzuconYch bomb, 4.800.~OO wy~ wy gospodarcze. korzystne dla Marsha.lla p,zec' ~l{o czemu protestuje całe po~tępowe s,poleezeil$two. się prawdopodobnie \'I' niedzielę.
8trzel~Dych po,:isltów z brom pokla- Włoch. Wysłanruk planu MarRak'·
,;~l~ •
d w
. rraźni pop·~Ta. U'<=ro~~... Franco. KraJ'
doweJ, 872 Zlllszczone samoloty . 1
e cJa m.~Jinaro o a. V>:li
e
~
~"V.~~~
"
czołgi 672 rozbite moździeże i dziate·n, doprowa<Izony prz.ez gospodarkę CaudidIo ao IIwny ekonomiczneJ,
ła, 683 wybuchy i pożary składów
. ,..... -.-...
pOOkar:rniania się dolar-a.ml zza OC'ca.DU, by nie do.puśc;,ć do upadku dykta..
udekorowani orderami
amunicJi, 25~ znJszczon~ch parowo- kr610wei Wilhelminy
tora.
zów i wagono~v. 5 zatopIonych tran~
\V1brew posb!uJ,o\Vielloiom ONZ o izolacji reińlmu Flranco. Anglia i St. "Polonia Resłituła"
portów mors~ch.
.
AMSTERDAM., 4.9 (pAP). Kr6- Zjedn. zawa-rł)" ~ tym krajem uliłady handlowe, Bank-; am'crykailskie
Bilans t? zaIste imJ?onuJ~cy, .
lowa Wilhehnina
holenderska ofia.rowały 'gen. Ii ;l.D.co kredyt; \\T 'wysokoścj 50 miło dolarów. MonopoWARSZAWA, 4.9. (PAP). Dni..a.
ObecnIe od z.ali?nc.zem~ wOJUY podpisałll W sobotę w pałRcu Dam li8Ci ameryka.ńscy 1 !';iłują przekształcić Hiszpanię w kolonię gospodar- 4 bm. w Belwederze Prezydent RP
dzi,:l<'l! 1,las,4 lata., ZmIemłY. SIę wym:!. akt abdykacji. zrzekając się tro- ozą. w fortecę l'ea.' ~ji Ii'a PółWYSPie Pirenejsl{lIDl. Na ,tym polega zna- udekorował krzyżem komandorskim
gama, Jakle stawI~my lotmctwu. PI'a nu na rzecz swojej córki księż- elewc n~ezv':'Y'klego :..ainteres,owal1i'a, jailtie okazuje się 'fi WaszYllłgtonie z gwiazdą orderu "Odrodzenia Pol.
cujemy dla polwJu. Walcz~'my o u- niczki Ju)'nnn:.
•
plojektom ustanowienia monarchii w Hsz;panii.
"ki" Pablo Picasso _ za wybitny
trwalellie pokoju. Temu celowi lll;,t
wkład twórczy w dzieło międzyna_
służyć i polskie lotnietwo.
rodowej współpracy kulturalnej i
Toteż hasło naczelne dzisiejsze\·.rysiłki na polu przyjaźni polsko!~ święta brzmi: ,.Lotnictwo w siu:::
francuSkiej oraz Paul Elua.rlia. - za
,,~'" po)toju".
wybitne zasługi w dziedzinie współ
Ja~ wielki był bilans osiąlmięc
pracy lmlturalnej 'Polsko _ francupo1ski~o lotnictwa w cz::.sie wO.iny.
<:kiej.
tak "lelki .jest również bilans ol,l'eSU 1I0WOjcłlllf"j odbu(lowy: kra,j nasz
PARY2, 4.9. (PAP). Jak
i
po~yla sieć k(\mUllfkacyjnyeh linii
czył l\Iaurice Schumim, który na
I
lotmczYch "Lotu".
ypływa znów
n rie
arie i c urnon
~zele ~elegacji l\'ffiP odbył konBERLIN 4.9, (API). _ A,senWznoWiOile zostalv aerokluby, !'ta..
.
ferencJę z Robertem S c b u m a n c m , '
""
llowiące ba,ze orgenizacy,iną. JotnicPA;tYZ, 4.9 (PAP), Po rezyg,naCJll PARY~,. ~.9: (PAP). Ja~t Slf~ o· UTWORZENIE
RZĄDU
NIE cja ADN, powołując się na Z\vytwa sportowego. Rozbudowano sieć
ta . SclłUmana,
propozY~Ję
kazało (iZ1S13J po połudmu,
Ro-_ JEST
WYKLUCZONE PRZED kle dobrze poinformowane żródła
szybowisk.
Rozpoczęto pracE' nad Robe_
lworzema
nowego rządu
otrzymał
,
_
.
k<?uFtrukcja włas'l'rch. poJsldeh t y- z kolei członek MRP, Robert Le- bert Schuman. . o któ~ym do~~. POŁNOCĄ. Inny członek delega- francuskie w Berlinie podaje, ze,
samolotów. Prace te rozwi :a.ją court. minister sprawiedliwo~cldn' w SZQllO, że z powIerzoneJ .ln~ lldllSJkl cji de Sl\le nthon oświadczdył, ~~ począwszy od 15 bm., marka zak~, ~~mYślnie, czego dowodem ca.l- "'ządzie Andrć Marie. I on Je ak zrezygnował, kontynuuJe Je na' Robert ch uman ma llrze s 3WlC
.,
'
str~Cle pnlskie, przez polskich krn- odpowiedział na te propozycje od- rozmowy w sprawie utworzenia socjalistom' nowe propozycje, któ- chodnia będzle wyc?fana 2 oble~
wan~torów xa,projektowRnc i zblJdo' l spro• nowego rzadl1.
re byc może zostaną przyjęte.
gu w obrębie tego miasta.
i .. J~ ~~ołoty tyPU .• Szpalt", ,Zak" mową·
Jak slychac.. prezy d ent A urlO
.
ne sz:::t " Prowad2:i się intensyw- buje zaofiarować stanowisko premie
---------------------------------------kó",' Sł):~'e kadr przyszłYCh lotnistw~ lotnil'°zl'brouiarstwo i 'modelare stajc .
I
niejszym "'Portem.
SIę coraz popu ar mo znoWU Andre Mane.
powstała J,iga Lot i
'
PARYZ. 4.9 (PAP), W związku z
stawiła. sobie za ce~ cza, ktor-.t llt:?przewlekającym się kryzysem rząlotnictw!' w na.1~Z"'1'~z~?PUlar~acJ~
i Słowa~ji, .zt?ierza~ą~y~ do zbudospolf'cz('~llsh~~.
. h
m~"ac l dowym. Fran~uska Partią K?munistyczna ogłosiła odezwę, stwlerdza.
"
wania sllneJ l szczęsII\'i7eJ repubiLld".
teJ mtellSYwne{ Pł'
nzi"lu
..
I i . l k' .•
ac" oal1- iqcą ..że tak~y wykazują, ii utW01'ZP
PHAGA. 4.9 (PAP). Na ręce mał
rabian1Y ~ra '. ] u l ~Owsta)e w o- me
silnego l trwałego rządu bez u-I
żonki zmarreO'o Prezydenta Ben"sza
kresie wOJny .l. ?lmpaCJl. Pamiętajmy
ltomllnistyczuej jest I PRAGA, 4.9 (P AP). W so~otę l'ano o~yło się n.ad2:wyczajne posiedze- w dalszym ciągu napływają de~sze
lie wśród kSląZ~It' ska!an~eh IlrZe'z d~iałtl. ~artii
nie gabinetu czechOSłowackiego, na ktorym premier ZAPOT0.c~Y zło- z wyrazanti współczucia, Depęsze ta
oku!)anta na ZI!lszcze~le l zakaza_ memozhwe.
Samowolne wyeliminowanie mmt- żył oświadczenie w związku ze zgonem II prezydenta republIki dr. E- kie m. in. przesłali minister obrony
nych dla polakow .na JednYm z Piel'
· zna Idowały si..., k"··
. str6w komunistycZnych które nastą dwarlla. Benesza.
,
"
•
'
gen. Svoboda, minister spraw wewszycll iDi eJ~C.
dąZPiło przed 16 mie5iąca~i na rozkaz
N~ pOSiedzeniu tym wydano rowDlez: szerea- zarządzen 4la uczczema wnętTznych ,Nosek, przewodnicząc:>
ki o lotnict.wle.
.
Zgromadzellla Narodt>wego Olbrich.
Kierunek pracY na~ ro~\,:,o~em lot- lmP7rlaustów am~rykańskich, było pam~ęci zmarłego Prerydenta.
.
j ' obecni!' rowmez mny niż .:;~~nie. przys~yną, ~6r~ SPO;V~IlRząd
postanowił
ogłosi6
w całym
~
. ,
'
mctwa es..
\""wrzas
rzeeza n,i
0
tr U~lestałosc rządO\v ~ zWlę,ksz~. kraju '-dniowa :lalobę oraz powołać . Premier Zapotocky \1!l prz:moWle-/
SłUZ'1
w czasie WOJDY. :1 'ć Obecnie' głó: ła
' "C!ścl we wsz~stklch dzled7.J- spccJ'aIna
kOlnisJ'ę rządowa, która mu swym. ktorego człon~o:',Vle x'ządu
O
\\'ażniejszą była l!'S '. DlI.' jakość' nach ZYCla
Franc"Jl.
,
.
wysl u cIl ali sto'ąc
syl\"etF
poczyni przvgotowania
do pochowa~
J .' n"l-"e"lił
<UU , ~
"
rozpoc
t
\\ID:y- Dacisl~ Idadzle Się Wyszkole~~
rancuslka partia komunL~tyczna, nia zmarłe;;'o Prezydenta na koszt k~ dr. Benesza Jako pollt.yka l człoZę V
na dobre samoloty. na ; 1 t .
w trosce o pol' "
t"'"
wlek'ł
WAR
.
rVotów i innycb facbowcO w o mc- szkodliwe'
dl' ~zeme ~esu s,! uacJI panstwa. Doczesn~ szcz~tkj dr, ~e<.
• SZAWA,
4.9. (PAP). Rozpo_
Wa.
. t
klaruj", g~to a §1!1teresClw kra u. de- nesza. zgodnie z zyczeruem wyrazoPodkreślając. że Prezydent Benesz czął sle 3 z kolei turnus brygad
SWięto lotnictwa pOlslri~go Jes . w OdłJOwledzialwo , ". wzl~cia na siebie nym przez niego przed zgonem. po: popierał i realizował program ko- .. SłUŻby Polsce", w którym udział
~6w.nej mierze świętem pilotów, m - w rządzie jen;;:c~ . z tytułu udziału chowane zostaną w Sezimovo Usti szycki, który założył fundamenty u:. wezmie przede wsZYStkinl młocbleż
i
zYnlerów kon<;truktorów, mechanażeby umożl:Wi~sel d.emokrłayeznej, obok r prezydenta Tomasza Masary- "troju demol~:I'atYCZ??-:udowego \V Wiejska, Uczestnicy bieżącego tL.'t'ków i r~botników polskicb - tych nia gOSPOdarcze~o ~o~~tYkę odrodze- ka,
C,ze~hosłowacJl. ~re!m~l Zapotocky nusu zatrudnieni na terenie WarW:Szystkieh, którzy do rozwo.iu lot- ewnić
.1 L?a,nsowego, z~
o.swmdczył: "W uruenru rządu cze- Szawy pracować bedą nadaj przy
nIctwa się przyczyniaj?. W tej pra.c v ~as ra~~ dnI'
'a~~~~nlE' siły nabywczeJ Rząd postanowił wypłacać małżon /Chosłowackiego składam hołd parnię trasie W-Z na odcinkach Le3zno~ają zapewnione poparcie i wspoł
dl gł ~,
].
uratować oJeoo- ce
zmat"łego Prezydel1tf>. Hannie Be- ci dr. Benesza ..Jego nazwisko bedzt~ Młynarska przy ul Zy<>l'nuntOw.
pracę całego narodu.
ne
j
K. G. bl~!.o:sC naro owa l bl'Olłi~ llepu--I1 :1:owe , dOlywotnią pensję mil~- po .:vs~e czasy ;::wiąza~e z wieikim ~!<Iej oraz' przy budo~ie Cęntra.l~e..
,
at.r...
w,y:sIłklem ludu pracuJącego Czech go Domu lVnodzieży Polskiej.
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bo bitwa o Stalin-

grad
skończy się zwycięstwem
Niemców. Anders zapowiadał sta
nowcz
że władza sowiecka się
.
tq.
Bł·
z·e obro
me
y . pewien
. u rzyma.
..
. . '
ha WOłgI. Je~t ruemozhwa.
"
- Gdzie Jest wasz "prorok ?
- powtarzał, śmiejąc się Churchill".
Być może, że Churchill zmienił
obecnie swoje zdanie o Andersie.
:.
..
_
Istn,eJe 'przysłow~e.. ze. gd~ P?
trze~ny ]e~t ~łodzleJ, zdeJm~le Slę
go z szublemcy. ParafraZUJąC to
p'" ł
. Church·lł
.
.,
r .• ys OWle,
l moze WYJąc
kawalerzystę ze śmietnika histo"
ru.
W każdym razie nie będzie się
rl czył z Jego
..
... k
t
opmlą Ja ostra ega.
choć. połowa pamiętników, prócz
walkl z prawdą, poświęcona jest
zdolnościom przewidywania. Pozostanie o nim przy·d omek "proroka".
REGNIS

.'
Londyn, we wrześniu roku.
Do Kairu przyleciał naByło to tak. W slerpruu 1942 r.
.
Po ostatniej wojnie światowej czelny dowódca wojsk premier pod.::zas swego pobytu w M os k WIe
wezwał do siebie gen.
namnożyła się ilość
pamiętnika- gen. Sikorski. Miał dokonać illS- Churchill
B ł
kresie oi'en
rzy. Niektórzy piszą dla zamgle- pekcji armii Bliskiego Wschodu. ~.
r ~<1ers~. .Y °k.t~ W ~g naci~;ai
nia istotnych wypadków. Niektó- Gen. Sikorski opowiadał mi, że za s"! wy n.lemlec. leJ..wr
.".:
rzy chcą się zapisać do historii.
mierza przeprowadzić daleko idą- ChurchIll chc!ał Się dowle~:ec
Tak odezwał się kilka miesięcy ce zmiany w dowództwie na B1i- od z~~hwalane.go ,.. fachowca l)
temu agent brytyjski VI Transjor skim Wschodzie. Miał zamiar we sytuacJI strategICZne] ZSRR. Andanii, Glubb Pasza, który zazdro- zwać Andersa do Londynu i do- ders objaśniał mu długo sytuacj~.
ści laurów ~awrence·owi.
Miał piero po krótkim czasie zadecydo Nie wiedziałem, co mu powie,; l' ł
l
b·t·
stalingradzograniczoną misję uzbrojenia stra wać o jego losie.
..,z a,
a e po
V
. Ch
'h'n 1 WIe '1 mnie do
ż~ pogranic~nej, mące~ia stosun_ W Londynie będzie skrom- ~.lebJ. 't ure Ił' zaprosl
kow w Syru. Był WIęC . bohate- nicjszy - oświadczył gen. Sikor- Sle le spyta.
•
rem w bardzo kieszonkowym wy- ski.
- Gdzie jest wąsz "proro~ '?
daniu. Mimo to stara się odgry_ Dlaczego?
d"
o
.
l
- S :;,oJrza em z ZJWlOny.- wać poważną rolę. Próbuje wybie
T a ' ę b dz·
c ł gorzeJ' powiadał gen. Sikorski - me. ro·
lić szeików arabskich, choć wia- b mtkSl . ę Cleh zU ·
bę'
zumiałem. o co chodzi. DopIero
d
d kł dn·
.
.
o po spo anlU z
urc h l n em
orno . o a. le, z~ p~dcz~s wor dzie musiał być skromniejszy. w trakcie rozmowy dowiedziałp.m
ny . ś':"la.towe~ wspołd.zl?łah p.rze- Churchill przezwał go złośliwie się, iż w sierpniu 1942 r. Wladywazme Jawme ~u~ taJrue z Hltle- "prorokiem". Wsypał nas swoimi sław Anders uprzedzał Churchi1~
rem lub Mussohnun.
. dn'
.
la w Moskwie, iż nie należy śpieP ozaz d ros'·ł
CI mu s ł awy k on d 0- przepowie laml.
tier polski. Władysław Anders po
-------------------------~----------

Rb t
t
k hk
h
~;~dn~r!:~~:zc~~e ~m;~le~1!~: O O nlCY na s ano WIS aClerOWnlCZYC
W
I
t I
stanowił również wejść do histo

a

a

a

a

.

Z

Należy do

tych kawalerzystów,
którzy się śmieją z dowcipu, powtarzanego dopiero po raz trzeci. Kto widział tego "rycerza"
podczas parady wojennej ten za..
.
.
' .
wsz~ podziWIał mtehgencJę jego
kom.a.
.
.
Mimo to zapOWIedZiał ogłoszenie pamiętników. Nie było to rze
czą trudną.
W W. Brytanii jest
dużo bezrobotnych ministrów lnformaCji. Fundusze emigracyjne
rozłażą się. Można więc łatwo ku
pić sobie pisarza tym bardziej że
te
t t ' . b' dz·
. ł
~ l
n os a m me ~ le IIlla wle e
kłop?tu .. Tz:udno Jes~ w~edy, ~dy
parmętmk Jest spOWIedZią, probą
wyjaśnienia prawdy, c~ęcią wytłum~czenia się ze swej roli. Łatwo Jest jednak pisać, gdy się toczy nieustannie walkę z prawdą.
Ogłoszone
rozdziały są pelne
klótni emigracyjnej sporu Ander
sa ze swoimi przeciwnikami. Sta.
d ' ś"
. ód
ł
ra SIę on OWle c, ze sr
ca ego towarzystwa był nlenaganny,

w:

p r Z e mY;tlo e me a o w y m

.
Liczba .rob?tmków, wfsuniętyeh
na odpoV:ledzlalne stanowl~ka w po
szczególnych zakIadach, zJednoJc7.eniach oraz dyrekcjach branżowyr.l1
przemysłu meta.owego jest dzisiaj
bardzo poważna.
Na sta.nowiskach dyrektorów {abryk w przemyśle metalowym znaj
duje się obecnie 35 robotników, 1
których poło,,:,a ~est dyz:ektoram! 7.a
kład6w na, Zlenuach OazysKany(!h.
Zaod.rzanskie
Zakłady Budowy
Mostów l Wagonów, zatrudniające
ponad 1.800 pracowników, prow,l dzo
ne są wzorowo przez robotnIka-dyrektora, Michala Noska.
Na czele Wrocławskiej Fabryki
Pomp, Świdnickiej Fabryki Aparatury Chemicznej, fabryk: "Konkon"
w Częstochowie i Maszyn LniarRkich w Kamiennej Górze oraz wielu innych zakładów stoją byli robot
nicy.
30
odpowiedzialnych stanowisk
wicedyrektot'ów, szefów pt'odukcJt ,
admlnl&tracjl zakładów pracy jak I

~~~tre;t~z:~~ ~y!~t~;~ ~:~~ zjednoczeń. powierzonych .~ostało
sze wiele o swoich pierwszych Prognoza pogody .
krokach w ZSRR, przy powstawa

niu armii polskiej. Nie opowiada Rankiem miejscami mgły lub zao tym, że z góry wyrzekał się ak- mglenia. W ciągu dnia w całym kra
cji walki, że przygotowywał się ju pogodnie lub dość pogodnIe.
do wyjazdu.
Maksymalne temperatury od 18
Czy może opowiedzie~ w swo- śstoPkn! w Pdótno2CDa°t- WSChołdndleji Cl:ę:
. h
. t·k h ..
. d ł
cI raju o
s . na .po u n owo
l~ parnIę m .ac .' lZ pO~la a .spe zachodzie krl'llu
c.1alną or~alllzacJę, . kto~a ml~ła Słabe .wiatry z ~ierunk6w porumu ułatWIĆ obal~me . Slkorskle- dniowo _ wschodmc~.
go?Głośna była hlstorIa zaareszNad obszary PolskI napływa c1etowania najbliższe~o współpraco- płe i suche powietrze z krajów śródwnika kt6ry posiadał wszystkie ziemnomorskich.
,
.
dokumenty, dotyczące zamachu.
a
W pamiętni~ach swoich pisz~:
owaJą
"W rozmoWIe ze mną ChurchIll
(15 sierpnia 1942 r.) wypytywał
ł··
. k
.
.
o po ozeme wOJs owe, mteresuJąc:ł
~f~~~~~~E';ó!n!~ i~l::::e.'?od Stadzle~ą się

N-le Ch

"łównych ma~azynlerów. kalkulator6w, pracowało do niedawna jako

robotnicy.
w."6~nIAjącym si~ robotnikom.
Wśród
wysuniętych na czołowe
Ok. 400 robotników jest kierow-

IIhl'lowisk3 w przemyśle metalowym
robotników 250 jest absolwentami
Technicum' w BytomiU, do którego
skierowani zostali przez swoje zakłady pracy.

rukami wydzia.łów prOdukcji w fabrykach, kierownikami stołówek fa
hryc7.nych. świetlic, transportu 1 wy
d:rialów gospodarczych.
Ponad 1.390 obecnych majstrów,

AnglaIa szuka' a Ot O' WkaI
.,

LONDYN, 1.9 (PAP). Brytyjski mI
nister gospodarki sir Stafford Crippa
ma przybyć do Ottawy 15 września
z okazji podróży do Wa.szyngtonu na
posiedzenie Banku Światowego l
Międzynarodowego Funduszu Mone
tarnego.
Podczas wizyty w Ottawie, Cripps
ma omówić z rządem kanadyjski,m
kwestie odmrożenia reszty pożyczki
~nadyjskiej dla ':Vielkiej Br;rtanii w
sumie ok. 60 milIon6w funtow szter
ling6w.

Junacy
.

Irównież
Na porządku dziennym rozmóW są
kwestie zakupu przez Wiel
ką Brytanię surowców kanadyjskiCh

oraz zwiększenia eksportu brytyjskiego do Kanady.
LONDYN. 1.9 (PAP). Z Cenberr)
donoszą, że rząd australijski postanowi! udzielić Wielkiej BrytanII
bezzwrotnej poźyczld w kwocie 8
milionów funt6w szterlingów w celu
utrzymania importu brytyjskiego Zł!
strefy szterlingowej.

napraw·laJ-ą

ka. który· w czasie okupacji trakto..
wał więźniów obozu w Oświęcimiu
jako królilti doświadczalLe ł jako
~brodniarz wojenny p6szukiwa.ny
Jcst przez Polskll, CzechOsłowację l
Franc;lę, znowu zajmuje apinię pu.
bU

czną..

Dehringa, który dotychczas prze.
bywał w angielskim więzieniu, wiadze angielslde poleciły zwolnić pod
pretekstem, że "identyczność wtęt.nia nie zos~ała stwierdzona".
. ~om!IDtuJąc ten postępek "Robot.
nIk' lusze:,
"Wvmowka jest tak bezsensowna i śmieszna. że. wypadałoby tyl_
ko wzruszyć ram:onami .na tę nolt byt·
wą wo. ę
r yJS k·leJ. sprawiedliwości. gdY!Jy.me to, że nie mamy
tu do czymema z Wypadkiem sporadyez.nym. ale z całym ~ystemem.
Z sys.emem tym
miellśmy ju:!:
nieszcz~śde
zapoznać się ni
po woinie.
Przypomnijmy t~t~i
sprawę powrotu polskich dzieci
z Niemiec. Władze brytyjskie od_
m6wiły prawa powrotu dzieciom
polskim, wywiezionym przez hitlerowC!ów do Niemiec, kontynu.
ując w ten sposób nazistowską po
lItykę wynaradawl.ania. przypomnijmy tutaj sprawę zbrodniarza
wojennego Kopfa. obecnie premie.
ra jednej z republik BIzonii. I W
tym wypadku anglosaskiej sprawiedliwości nie wyst2rczyly be7_
sporn!! dowody jego winy. Kopf
pozostaje na sWJ'm stanowisku.
W każdym z tych wypadków nie
śmią "sprawiedliwi"
z zachodu
wyraźnie odmówić nam słuszno
ści.
Zawsze znajdują jakiś pretekst formalny lub chociażby cień
preteksh
Wypuszczenie na wolność bandy
Iy lekarza Dehringa zbiegło się w
Czasie ,.z uniewinnieniem lekarza hl
tlerowskiej gOSpodarki. nazistow.
skiego ministra Hjalmara Schach.
ta".
,.Robotnik", kończąc swe owarl.
powiada:
,,Kiedy zastanawiamy się nad
caloko:;ztałtem
działalności anglosaskiei, w obronie zbrOdniarzy
wo;ennych, musimy zapytać:
Kto jest bardziej winien: Czy
7.brodniarz wojenny, czy ten, który kryje jego zbrodnie, który go
broni przed wymiarem sprawie.
dliwości?"
pytanłe

Na

wledzl.
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Wrocl3W

to nie trzeba

..,.,..

WC

odpo.

frach

Wrocław

jest terenowo na.2wt4lk.
szym miastem w Polsce. Obszar m1a
• •
_.
sta wynOSi 172 km kw. a więc jest
ok. 1,5 raza większy od teren6w
OstatnIo została zawarta umowa
200, junak6w przyezyni s~ę do na- miejSkich WarsZ8";'Y. Łącznie dłumiędzy Dyrekcją Okręgową PKP a prawy dróg żelaznycil w woj. ł6dz- gość w~ystkich ulic wynosI 683 km
Woj. Komendą Powszechnej Organl- kim. Brygada składać się będzie z t~~~~Ś~r!:~v:;j~rwyam~~OyW;~Jl ;~z~::
. , . ~o
, lsce
" w Ł od zl VI mł odz··
i· k'Je j pow i a tów.. Kuł- Długość .dróg wodnych
. w obrębie
zacji "Sluzba
lezy weJs
lIPrllwie utworzenia brygady teryto- no, Sieradz, ~'Wa Mazowiecka
~rocławia slę~a 52 km. Powl.erzch.
rla1neJ, kt6ra będzie pracować pod Wieluń. Obejmie ona roczniki ' 1929. ma parków l ZIeleńców wynOSI 1.200
1930 l 1931
ha.
.
nadzorem doświadczonych p r a c o w n i ·
Obecnie W!ocław !ICZY ponad ~
ków PKP przy robotach torowych.
Polskie Koleje Państw. zakupują tys. mieszkanc6w. !:'lerwsze hW'Zffil an
ki o zaludnieniu nuasta poc odz ą z
dla młodzieży umundurowanie t 1357 roku· Wrocław liczył wtedy H.
komplety gimnastyczne. Wszelkie tys. lud?-~ścl. ~ajst~r~z?'6~ bUdyn.
koszty, związane z utrzymaniem bry kłem mlasta Je~ ~ CI klm. św.
• la
Idziego na ostr° e ums Im..Naj
OS·lągnl"'"
gady, pokrywa r6wnież D.OX.P. w starszą hlstorYcznie nazwę pOSiada
~
Łodzi. Junacy będą stacjonować w Plac Solny, miejsce handlu kupc6w
Olechowle k. ŁodzI.
z Wieliczki.

lodzka DOKP daje utrzymanie

I

d
mun ury

11

pOd korcem

swych dolewladc:zen' .lecz

I nic więcej. Przypadek dał mi

nimi z towarzyszami

Przemysł papierniczy,

dążąc du
pracy rorozmowy. Było to w maju 19·43 botnIka zainicjował po raz pierwszy
w Polsce eekawą akcję instruowania zajmująeych ostatnio miejsce w
wyścigu pracy zalóg robotniczych.
,
Role instruktorów spełniają przodownicy pracy zakładów wybijających
U
się na pierwsze miejsce.
Ii\
.
.
PIerwsze . prÓby. zastosowania w
"Dziennika tódzk ego"
pra!ttyce teJ n0v;.e J metody "doszka.
lama fachowego
daly wysoce dolnu~ i nazwisko: ••
.'
datnie rezultaty.

możność osłonięcia tajemnicy tej podniesfenia wydajnOŚCi

r--------------'l.1

t

upon

(II)
prem','owy
•

I\dres:

,

•

•

•

•

•

. .
~

(7 koh~jnych kuponów prOSimy
przystać do RedakcjI ,,.Dziennika

I

L6dzklegO," L6dt Piotrkowakd
Nr 96 - Na kOperc11l zaznaczyć:
.,Kupcny kSlątkowe")

prIa~;k, ~~~;Sł~SPó::;~~~~~,;~ k~~~~Sł~a~f:r~~~:,. pójdą

W DZIEWIĄTYM

ak cif premiowej ttDziennika Łódzkiego"
Reda keja postanowiła rozlosować między czytel.
ników, którzy nadesłali kupony - nasłępując;e książki
l JerzY Putrament:

Troski

łódzkie

RzeczYWistość

4. J. L Kraszewski: Starosta wars zawski
5. Ksawery Pruszyński: Trzynaśc ie opowieŚCI
6. Arkady Fiedler: RybY' śpiewają w Ukajali
7. Zofia Kossak: Puszkarz Orbano
8. Kazimierz Brandys: Drewniany koń
9. Wacław Sleronewski: Na kresa ch las6w
10. Leon Pasternak: Rrzeź niewiniątek.
"
Dziś w numerze pierwszy kupon XI serU premiowej.
WynHti losowania: podamy w nadchodzącą sobotę.
\

2 DZIENNIK LóDZKI Nr 245 (1151)

Dnia. S wneśnda 1948 r. po długdch clerptenlaCh, opatrzony
Sakramentami Swlętymll. za5llą.ł w Panu, pneżywszy 1'9 lat, najlepszy Mąt ~ Ojciec nasz
A. t P.

ANTONI BRZEZINSKI
DLUGOLETNI SEKRETARZ WYDZIAl..U POWIATOWEGO
w LODZl
•
Eksportacja z domU pl"LY ul. lAI8kieJ 1/8 do KoŚ6iolła JI6łItąP!
w ponted~iałek dnAa 6 wtr"ZeŚn1& o godz. 11 1Uł000eństwo żalobne
w Kośclleile św. KrZYża w 1..odzI, o godz. 12, pogrŁeb na ctrum1arztt para.fdaJnym w GdeCYllll1e pow. łęczyckiego tegoż duła około
godz_ 14.

I=(.""
TYGODNIU
za przy-

2. K, Czukowskl: Bajki
3. Jan Parandowski: Niebo W nto mieniach

· ra~'lzka

-

V\ryd"elegowała ostatnIo przodownik6w pracy z Fabryki Celulozy l, Pa..
pieru we Włocławku do Fdbryki Pa
pleru w Boruszowlcach. celem zapoznania miejscowej załogi robotniczej z ulepszoną metodą strugania
papier6wkl. zastosowaną z po,,:,~dzeniem w fabryce włocławskieJ.
Dzięki instrukcjom przodowników,
Stanisława
Krawca
I Bolesława
Olejniczaka, wydajność pracy robotnIk6w fabryki w Boruszo.vlcacb
znacznie wzrosła.
Należy się spodziewać, że i Inne

~ONA,

CóBKA 1 SYN·

•

Dnia. S września 1948 l'olm zmarł w wieku lat 59
S. t P.

-•

ANTONI BRZEZIŃSKI

długoletni sekretarz Wydziału POWiatowego w J.,oClzi •
od;ml.8.CZOlDY Srebrnym Krzyżem Zasług~ oraz JJrą.zo~
Medalem za długOletnią pracę w 8&IIl{)~ OZłon

c:::;

WojewMzkleJ Rady Narodowej w Ład';!;i. Wiceprer.et'l
gu Wolewó~k1ego Zw. Zaw. PrlW. S8Jl1- Teryt- ł 0'1: •
PuM.. WlOOpl'C7.e8 Zanądu Pow ZwiązkU strażY P arnych R. P. na pow. łódzki. W"~lPrezes pow~towego Ko,

mltett: OPiekł Społecznej w J.,oClZl'

W Zmarłym samorząd powiatowy atracllł n1eocendonego prs.cowm.ka. o wielkiej sumiennOŚCi l pracowlto/ici.
WJ?DZIAL POWIATOWY

l PREZY'DIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ
(82M)p

"

w l-ODZI.

-

.'

Egipska plaga ·wnaszym województwie
Kilkaset tysięcy . chorych -

trzech lekarzy

Po prost/u
II' intien;u
młodych

pow. sieradzkim i radomszcza6.skim,
gdzie ostatnio daje się zauważyć
.
występowanie tej choroby.
Czy akcja ta da jednak pożądane
leczenie na koszt panstwa d o 'Zakła dań młodzieży 'wykryty 346 wypaddu w Vl.i.tkowicach.
ków jaglicy.
rezultaty i czy najbardziej rozpoJak bardzo rozpowszechniona jest
Na walkę z jaglicą w naszym wo_ wszechniona choroba w y,oj. łódz_
jaglica w pow. wielullsltim świadczą jewództwie prulst\vo wydało ponad kim zostanie opanowana przy· tak
dane uruchomionego przy tamtej- milion złotych. Woj. Wyd z. Zdrowia małej ilości lekarzy specjalistów sz)'m szpitalu w lipcu br. oddziału przystępuje obecnie do organizowa- trudno przypuszczać.
ocznego. W ciągu jednego miesiąca nia w pow. wieluńskim dojazdowycil
Odnośr.e czynniIti powinny zatrona leczenie zgłosiło się 1.887 osób; punktów leczenia jaglicy. Podobne szczyć się o zwiększenie ilości okudokonano 137 operacji ocznych, w \ punkty mają również powstać w są- listów w województWie.
wyniku zaś przeprowadzonych ba- siednich powiatach, zwłaszcza w l
.
(jb)

k'nomanów

OlrZYITlaliśmy następujący list od
jednej z młodych czytelniczek:
Szanowny Panie Redaldorze!
Poruszam sprawę. któ!'a mnie JUZ
dawno nurtuje. "Dziennik Łódzki"
jest gazetą mił:], w czytaniu, ale ma
pewien brak, ldóry poru~zę . Gdy
cbcI} iśi. do kina, biorę gazetę i patrzę,
co graj:ł. Wszystko dobrze.
Tatuś się zu-alnia z l]racy i idziemy
ni], na godzin~ szóstą. Patrzymy tUm dla osób od lat 18. Idziemy do
drugiego khla. patrzymy - znów od
lai 18. Tak cllodzimy od kina do kina, aż do godziny ósmej. Zmęczeni,
źli wracamy
do domu. Szanowny
Panie Redaktorze, czy nie można
by przy godzinaCh i programach kin
poda"'ać:
"od ilu Jat dozwolone",
Ja mam 14 lat, więc nie wpuszczą
n;J~ie na film:,' od 16 lat ani 18. Jest
bardzo wielu taluch widzów.
Piszę w naclziei, źe Reclakcja tak
poczytnego pisma jak "Dziennik
Łódzki" weźmie powyższe pod uwa
gę. Ułatwi nam to uczęszczanie do
kina i zaoszczędzi tak drogiego naszym rodzicom czasu. Oczekuję z
niecierpliwością zmiany w informacjach kin. Myślę, że Pan Redaktor
nie weźmie mi tego za złe, że napisalam ten list.
Z poważaniem
Anna Pawłowslia ,
Łódź, ul. Browarna Nr 3

Dużo się ostatnio mówi o lecznictwie społecznym. o zwalczaniu chorób zakaźnych. Powołane w swoim
czasie Społeczne Komitety do Walki z Gruźlicą rozwinęły już działaL
ność w całym kraju, a coraz intensywniej prowadzona walka z choro
b~lni wenerycznymi daje już pozytywne rezultaty.
W tej powszechnej akcji zwalczania chorób społecznych stosun_
kowo słabo zwalcza się jaglicę. A
jest to choroba niezmiernie zarażli
wa i szerzy się coraz bardziej wśród
Sł
O
mło~zieży szkolnej. Dlatego właśnie
kO~leczne jest poświęcenia jej więk
~zeJ Uwagi.
Województwo łódzkie według ofiCjaJnych danych należy do najbardziej dotkniętych tym tzw. egipskim
zapaleniem oczu. Wprost zastrasza_
Jako człowiek pragnący ZdrOWiaj padku o "zalew" mieszkallców przez ciel) by odseparowa{' się od ' zatrujący jest np. stan zajagliczeni a poi życzący tego wszystkim mieszkań fale cuchnącego gazu. którego źró tego powietrza (podobno w skład te
wiatu wieluńskiego, który już przed
com Łodzi,
zapytuję _
dlaczego dłem jest "Widzewska Manufaktu_ go "moro...ve~o powietrza" wchodza
wolną był zrwny z powodu nasile~
wydzieliny siarkowe, szkodliwe dla
nia tej choroby. Liczebnie jaglica kompetentne CzYnniki nie ogłaszają ra".
Taki ostatni ,.atak gazowy" na bp.7 organizmu ludzkiego). a i tak ludzie
jest tu bardziej rozpowszechniona "alarmó,,:,, gaZowych", dlaczego nie
zaopatruJą ludności w maski?
bronnych mieszkańców odbył się w budzą się rano i idą do pracy z
niż gruźlica i choroby weneryczne
Pozor!!ie - to dziwne pytanie. ale piątek, dn. 3.9. VI godzinach wieczo- bólem głowy.
,..-ziawszy razem.
Jak przed3ta\~a ~ię .obecnie za- po. chwtlowym zastanowieniu każdy rowych i tnyał do póżna w noc.
Jako szary
obywatel proszę by
Trzeba bylo zamykać okna (w legadnienie łeczef}J.a Jaglicy w wo.'. ml przYzna ·rację. Chodzi w tym wy
miarodajne czynniki dla dobra zdro
łódzkim a zwłaszcza w najbardziej
wotnośr.j polskiego Manchesteru za
zagrożonym ośrodku Wieluniu.
jęły sie tą sprawą.
Słyszałem. że
Największą przeszkodą w zwalcza
specjaliści profesorowie Wydz. Chel1i~ jaglicy, jest brak lekarzy okulimicznegQ Politechniki Łódzkiej sura
stow. W całym województwie (nie
wę te badali trzeba pracę "Wilicząc Łodzi) mamy ich zaledwie 3.
Oczywiście
że nie bierzemy.
za
dzewskiej Manufaktury", przy kIt'>.
Jeśli. W?Żl~e się pod uw.agę, że lezłe tego rodzaju listów. Przeciwnie,
rej
wytwarzają
się
te
smrodliwE'
ga
cz~n~e. Jaghcy jest długptrwałe i b.
Już dawno zerwano z przesądem. trudniająca 143 kobiety, na czwarZY. tak uspra,vnić. by łódzkie społe z wielka checia robimy wszystko co
uCIązllwe,. br~ lekarzy jest kata- że kobi@ta. jeśli już musi pracować, tym skórzana - 132 kobi.ety; dalej
czeństwo mogło bez przenośni oddy w naszej mocy; aby stało się zadość
st~'ofaln:y : kO.llleczność ściągnięcia to tylko w pewn}'ch zawodach. za- - poligraficzna i papiern!cza _ 10'1
cbaĆ' lepszym powietrzem i nie za- wyrażonym w nim chęc~om.
wlększeJ .110ŚCI SpeCjalistów chorób wouach "kobiecych"
jak np. tka- kobiety, metąlowa i elektryczna - truwać swych ( i tak już WYCZel;pa,
Każdy nasz Czytelnik zwracający
oczny~h Jest kwestią nie cierpiącą ctwo luh krawiectwo. Dzisiejsza ko- 78 kobiet, mineralna i budowlana zwłokI.
bieta przekroczyła progi prawie 50 koh!et, drzewna - 32 kobiety, nych i nadszarpniętych latami woj- się do redakcji ze swymi małymi
czy dużymi kłopotami, sprawia nam
ny) organizmów.
V:0j., yYydz. Zdrowia staTa się jak wszystkit'h zawl">dów. Kobiety są n'3 wreszcj,; w innych zawodaC'h jak
tylko przyjemność tym dowodem
fryzjerstwo,
zabawkarstwo.
wyrób
Niech to "S. O. S." nie pozostanif'
.. m?ze, lnJIDO. ?raku lekarzy specjali- ukOWCalTti, lekarzami, inżynierami.,
galanter~i itp. pracuje 143 kobiely.
bez echa i niech OjCOwie miasta zaufanja.
stow. zaradzIC szerzeniu sie tej nie_ lotnikami. ślusarzami, szoferamL
W linieniu p. Ani i innych mło_
zajmą się tą pilną. a dotąd bagatp
bezpiecznej choroby.'
Również w zawodach rzemieślni- Jałt widzimy. we wszystkich ga- lizowaną
dych kinomanów, prosimy Zarząd
sprawą
łęziach rzemiosła ' znalazły się ko,Już ,:v pierwszym półroczu br. czych spotykamy kobiety w każdej
Kin o odpowiednie adnotacje w pro
nav.'et w zawodach. o których
przy Osrodkach Zdrowia w powia- branży. Tak np. na 36.027 kobiel. 70B biety,
Wlad;ysław IłeJ:'kner gramie.
do niedaw~la sądzono. że są dostępne
tacl~ i gminach województwa zor- trudnionych w 1947 r. w rzemiośle, jedynie dla mężczyzn. (i)
ul. Nawrot 7
gan~owano 58 przychOdni przeciw- 16.917 pracowało we wló'dennictwie,
Jagliczych. W braku przygotowane_ 9.425 w branży spożywczej. 4.902 tV
go personelu w Łodzi uruchomiono dziule usługowym . 1.283 w papierni
zaoszczę
specjalne kursy przeciWjaglicze któ ctwie i poligrafice. 1.160 w bra!lży
•
re UkOl1ezyło już kilkadziesiąt higie skórzanej. 1.134 w metalowej. 932 w
nistek sz~olnych i ~derown~ów drzewnej i 814 - w budowlanej.
Łódzcy
prz~gotowuią się
ł"esiennych
J?:;:>:ch~dnl. Przychodme przeCIWObecnie w Łodzi na ogólną ilość
J"'."licze są pod stałym nadzorem 15 385 1""0 . śl '1" ,; _ ') 804 t
Wydz. ZdrowIa.
'
:
<.;mle m
~.
~ a~oOkres najwiękilzego nasilenia ru- \ W okręgu łódzkim przygotowania czas trwania rozładunków i zala..
Szczególny nacisk położono na le- Wlą k?blety. .Z?b~czmy do Jaklc~ chu pasażerski.ego na kolejach już do' przewozów jeslennycb są już w dunków wagonów będzil' skruconv
c '('aie bg}icv wśród dz' c' . p T za:v.odow r.zemIe~lt;lc/:y. Ch w Łod~l minął, Młodzież szkolna powróciła pełnym toku. Kolejarze na specjal- do minimum. Projektuje się skróce
.
•_ .
. _
l Cl W
0'\. 1,OlH~ty uaJch~~meJ ::nę garn'. N?Jwlelun"kUl1. Z .. rządzono powszech- wi"'ks'" '1 ~łb
.. 1453 k b' i z wakacji. slarsi -- z. WCZlHÓW. T~'l- nych zebraniach naradzah się. w i~ nie tt>;!;O czasu z 12 do 5 godzin.
ne badania przeciwjaglicze młodzie
,,:-a l o" -, . oaz. . . . ~ le'y ko pociągi. zd(!żające ZP. wszystkich ki sposób można \V tym okresie u- To \'·".::yslko będzie zrobione. Ale
ży szkolnej, przy czym dzieci bar_ pracuJa w rzen1lOsłacf;!
włoklenm stron kraju w kierunku Wroclawia, sprawnić pracę. aby przewieżć jak i \V ciąr.u lata kolej przygotm.\·ywadZiej chol'e maja być wysyłane na Cz~C?. Jest. to zrozurmał~ tym baf- są w dalszym ciągu przepełnione. największą ilość towaru. W pierw- la !;ię do
przewozów jesiennych.
.
dzleJ, ze mIasto nasze neSl charakter Na tych liniach wzmożony ruch bę szym rzędzie
lokomotywy muszą Zwieziono np. węgiel dla przemywybitnie włókienniczy. Na drugim dzi\:! trWał jeszcze dwa miesiące - być w najlepszym stanie. stale kon słu i ko1ei. A więc pociągi. które
miejscu znajduje s ię
branża spoaż do czasu
zamknięcia Vl?'ystawy serwowane i sprawdzane
tak, aby normalnie byłyby zajęte przewozem
żywcza,
w której pracuje 669 ko- Ziem Odzyskanych.
nie dOP1.;.i::ić do większych uszko- węgla.
będą mogly zwozić plony
spółdZielni biet.
na . trzecim - chemiczna. zaRueh pasażerski maleje, wzrasta d7.~ń. pociągających za so1;Łą kilku- rolne..
.'
.'
w Łodzi i wo'ew~dzłwie
natorrtiast stale ruch towaro'h'Y. Zbli dnlOwe re~onty.
.
.
,. Jak SIę dowl~duJemy. v.; ro!,u .. ble
ża się jesień, a wraz z nią
okres
Usprawruo~a. zo~tafl1e słuzba ru- zącym w okreSle przewozowo Je.slenZ inicjatywy Wojewódzkiego In_
t t t
przewozów jp.siennych. glównie pło- Ch~, aby POCIą~I me były przetrzy- uy.ch ruch. osobowy .na koleJ n!p b~
spektoratu Rewizyjno _ InstrukcyjYU OU
I
(I)
nego. C. S ..s. ,.Społem" odbyła się w
Oddział Łódzki Instytutu Nauko- dów 'rolnych: zboża. ziemniaków, bu m:5 wane pod s~ gnałam!. Poza tym dZl''I ogramczony
Ł.cdzl l{Qn~erencja, zwiqzana z ak- wej Organizacji i Kierownictwa, po raków cukrowych. W okresie tym.
~Ją łączel1Jową spółdzielni zamkuię przerwie wakacyjnej,. wznowił swa rozpoczynającym się już w połowi.e
~c'1l. ze spółdzielniami powszechny_ działaJność w lokalu sv.rym przy ul: września. a kończącym się w ostatnich dniach grudnia, ruch towarom.
W konferencji wzieli udział _ Piotrkowskie]' 187.
p rzewod1 . .
preze~' lICZący, Rad ~ad~orc~ych i
Jed~~'l11 z głó':Vn~ch zad~ń Illsty- wy wzrasta na kolejach od 25 do 30
VJszechn ~arz~~ow ~połd~lelru Po- tU.t':l. Jest krzewleme I~auki Ol'gani- proc.
Łodzi . 3 (;~l.l i;:llnkmętycn z terenu zacJl dla przygotowarua pracowniJuż w sierpniu br. koleje przewiO
przygotować
Zimową"
W . l \~OJ. 10dzkiego.
ków adminimracji przemysłowej. zły 571.032 'wagony towarów, wykowYruku
k
f
..
t
l
z·
..
że ,,, Lo ,.
on ~rencJI .. us ~. ono. n~~omosc zasad naukowej organi- nując plan w 103.3 proc. Trzeba
Dobrze się stało. że .Komitety' Po Pomocy "Zimowej i tym razem za~półdz' .11ii Z1 ttlegllle l Ul1lflkllCJl 10 zaCJl w systemie gospodarki plano- przy tYlD zaznaczyć. że plan ten był mocy Zimowej w Łodzi lVJ:iejski i pewne nie zawiedzie. (jb)
..
lL r,l zaln'- . t
h
.
.
t
'l
.
.
Po,....sz l
.
I\.lllę yc
na rzecz weJ Jes szczego me wazna zwłasz- o 35 prOf!. wy;'oz:v 9d analogicznegCl Wojewódzki przystąpiły zawczasu
ców e~ UleJ Spółdzielni Spożyw- cza w chwili obecnej, gdy' walka o w !D38 r.
do organizowania akcji Pomocy Zitw;~ zas 11. spółdzielni w wojewódz produkcję, jej ilość i ja.1mść stają
NaSil: tabor kolejo\\'y jest jeszczp mowej. Pl'zed paru dniam.i wybrad";el ~ost~l1le połączonych ze Spól- się naczelnymi postulatami.
dość szczupły.
a przy tym mocno no prezydium Miejs.kiego Komitetu
n~L lllaml Powszechnymi. Ma to Realizując te cele. Instytut w naj sfatygowany. Musi on jednak wy- Pomocy Zimowej. ostatnio zaś toczy
~
cze;~lu konsolidację ruchu spółdziel bliższym czasie uruchomia Studium starczyć na zwiezienie wszystkich ly się obrady ·nad ustaleniem planu lVIias.to wybudowałO dla swych
Ce;tral?" obrębie poszczególnych \Naukowe j Organiza.c~i oraz h."U!'sy towarów. Oto starają się koleja. Wojewódzkiego Komitetu Pomocy
pracowników dom przy uJ. Franci.
(i)
organizacji i kSięgowości.
Z. rze.
Zitnowej.
szkańsltiej 59. Dom t~n jest na W~'
W roku bieżącym zbiórka na Pomoc Zimową rozpocznie się t paż kończeniu. Przeprowadza się ostat-:W;;::a=-I_k-::i
ÓW
dziernika. Komitet Wojewódzki roz nie prace. związane z przyłączeniem
począł już przygotowania do zbiór- domu do sieci wodociągowej i kana
ki ofiar w ziemiopłodach. onegdaj lizacyjnej. PrLYdzial mieszka!'l zozaś naszkicował
szczegółowy prostał już doltOllany.
(F)
gram ak~ji.
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"Wojna gazowa" w

Kobiety w .. męskich" zawodach

Interesująca

statystyka

łódzka
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kolejarze

do przewozów
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Komasacja
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N kowe . OrgonllOCJI
. ..

Jakie oplatq
przewidziano dla najbiednieiszych?

Czas

"pomoc

Now.1I do,"

~Po~l=s::łc.:!iC:!h~l~o~tnik

Od Griegoriewskoje do Be·rlina

Pierwsza D~wi~ja Lotnicza sfor
rosyjskich dQwe, zadając przeciwnikowi stra kubik,
mjr Wicherkiewicz, kpt.
przybyła do kr.aJu w okresie, kic ty T~a lądzie i morzu.
Chromy, por. Kalinowski, por.
ciy Czę3Ć Polski zos~ła już wy- , v. ?statnim etapie wojny, kie- K(.zak, por. Łazara, por. Bobrow"olona. Długo oczeklWany przez c.:y lUZ tylko Odra iagradzała dro ski, ppor. Wilczewski. ppor. Jacen~szych młodych lotn~ków mo- gę ,!O Berlina, lotnictwo polskie wicz, ppor. Biedrzycki i wielu int ierwszego starCIa z nie- w C'~ągu 5 dni stoczyło 50 walk nyc.h dzielnych młodych ludzi,
men. .P l Ul
nadszedł wkrótce ~;~lf\~r~~~ch, przełamUjąc opór którzy wybrali najpięk:niejszą ze
~rzY?~,:~H~.e 1944 r. lotnictwo poi cZYn"
. niemieckich i przy- ws::.vstkich
broni lotnictwo.
.,0 slerpllla
b'
Wal
ł d' laJąc SIę w znacznym stopniu To było nasze nowe lotnictwo pol
skie \vstąpilo do OlU. . f czy o °Lsukcesów wo]'sk n~zl'emny.'11
l .
.
'lk' Warszawy 1 s orso.()tnictw
.
,.
_. s .. c .
o przyczo 1
lk' t
bł'
o
polskie formowało
St::.rzy przedWOjenni lotnicy za
Wanie Wisły. Wa l e
y y SIG" dala od kraJ'u hen az' od t r
.
chrztem bOJ'owym odrodzonego ]\.~oskwą w mieJ'sc'o: . . ' G . Pg _ s U l rozrzucem po całym świe-l"
I'lpwsk'
T
NOSCl
ne o de. Nie próżnowali jednak z dala
01mctwa polskiego.
. l t
l Ole.
am się rozpoczał od ojczyzny walcząc o Polskę.
. WSpaniale się spisu.iąpnaSl rs~i- ~ a {bojowy,
Wiodący poprz~'z Szczególnie chlubnie spisali się
CY
lllna . \V walkach o Wahł ?UldąoCych Pl13łI:.szlawtnę. do Berlina. Taru l bohaterscy lotnicy polscy podczas
,;rsZlTstkl'ell droga c WIO
~ o lezy
otrz
ł
h' ..
. b'
.
de S · . T .
•
~
dro War
"
yma
nazwęls.oryczne]
ltWy powtetrznej o
'-lC Zc:~clna l Kołobrzegu, ~a W ~;, szawa,
a. drugi Pułk ~o~- Angl~ę. Wielu spośród bohatel:ów
. .,g. .h. \!~odących do Bałtyku. .::' (h BOlnbowco~ - ,.Krakow'. teJ bltWy Powróciło do kra'u i
~,':1Cl,.łe~ w~lce o ~olobrz~~ lot:,l~ l. od s~tandaralUl. tych pUl!~tl", sz~:oli obecnie nowy l1arybc~ Jpol
ctwo d'::Jclllle wspIera WOlska 1<t walczyh tacy lotmcy"jak mjr Ja skich lotników. (i)

rnowan a na zlen:nach

z,

i
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Prezydium MiejSkiego Komitetu
nOWej'
.b~dzl·e
Wf
Pomocy Zimowej wybrano w skła"
dzie dotychczasowym. rozszerzając
je przez powolanie do wspó1pracy
Na ostatnim kolegialnym posiedze
przedstawicieli OKZZ. Naszkicowa- niu Zarządu Miej. uchwalono, żeby
ny plan akCji zbiórIti przewiduje 0- \V nowobudującej się Miejskiej Bipodatkowanie na rzecz pomocy zi- biolece Publicznej zainstalować 40
mowej biletów do kin i teatrów. Bę punktów świetlnych. jeden dźwig
da również wprowadzone pewne do dla publiczności i 377 lamp sufitcpłaty na rzecz pomocy zimowe; do wvch kosztem około 2 milionów zł.
rachunków za zużycie światła i ga..
(Z)
zu.
Uchwalono również dopłaty w wy
sokości 10 zł na rzecz pomocy zimo
wej do rniesięcznych biletów tram- 1 biuro prawne
wajowych oraz ściąganie opłat przy
wydawaniu
świadectw p~zemysłoW niektórych więkSZYch vlydziawych. Innowacją dotąd ruepra~ty- łoch, a głównie w przedsiębior
kowaną będzie w tym roku poblera stwach miejskich funl\cjonowało 6
nie dodatkowych ~plat ~ w:v~oko-. samOdzielnYCh re'el'atów prawn':ch.
~ci 100 zł przy rejestraCJI radlOod-.
.
biorników laqIpowycb.
.!al~ SIę dowiadL\jemy. zostan" one
•
...•
71lleSlOue. Powstanie natumiast przy
Społec~enstwo ŁodzI l wOJewod7.- Wydziale Prezydialnym Biuro Praw
twa. ktore dotycl~czas. wykazywałO nc dla wszystkIch .,,<('nd 1'1;' j<ldch.
sl~ tak wielką oflarnoscią na rzecz
. .
rFI

ZOnJiost fi

I

'DZlENNm LODZkYNrU:i (il;;1)-3

DZIENNIK

oS P O Ił T O 11'1'

· wHeIenowle
·
d l' egzam'n
NOSI'koIorze lal
Plt:kna walka na betonowum
torze
Z

Czy tabelka ulegnie zmianie
Jak wypadnie tKS na meClU

Dt.isiejsze mecze pil_
karskie o mistrzostwo

I

I

'.

I. Ruchem

zapowiadają

interesująco

Ligi

się

I
i przynion;t~ów, ale. I kolarzy C:zechosłowa_j
są zapewne wiele senM' l'ś
t t· d .
.
d'
.
CJI. ~to WIe, czy ~ chWIlą wybu~o_ '
sacYJ'nych wyników.
.
Je I my os a mo WJe powazne ,.zemem UCIeczki i nadrobiła 400 m wama W Wa. rs. zawI.e to.ru kolaI.'skle_
'
Ro ... grywkl' piłkarskie
In1p~ezy kolarskle na torze W ~ele- (Jedno okrążeme), to nie można było
k ś
al
~
no\
Za d t
db
al s '
go, punkt CJęz o CJ te] g ęZl spor_'
. d biegać koń
Vle.
wo y e o yw y lę W przewidziec jak ostatecznie zakoń- tu nie przesunie się z Łodzi do War
zac~ynakJąótO dowiemy
bardzo silnej konkurencji międzyna- czy się ten wyścig.
szawy. Jest to poważne memento
. _ c~ I w r c,:
ki los
rodowej z u.dz!ałe~ zawodników
Kapiak z Siemi6.skim udowodnili dla kolarstwa łódzkiego. Dotychczas
. SIę ostatecznIe ja.
CzechosłowaCjI I najlepszych kOla-I· raz jeszcze, że potrafią doskonale Łódź posiadała W tej dziedzinie pal_ przypadnIe drużynom.
rzy polskIch z mistrzem Kupcza- walczyć taktyczrue. W tego rodzaju mę pierwszeństwa i nie powinna z
Dziś będziemy mIeli następuj<:lce
klem.
wyścigach, w dużej mierze zwycię niej zrezygnować.
spotkania ligowe:
.Za'\~ody' te odbywały się w nie- stwo zależy od umiejętnej taktyki.
wle~kłc~ odstępach ~zasu, al~ po_ Kolarze Warszawy po zapoznaniu
trafiły Jednak obudzIĆ w ŁodzI du- się z przeciwnikami i z torem prze I
ż~ za~terso~anie. Ci, którzy by.li jechawszy 40 km i !l00 m powzięli
. .
o?ec~lJ
druach tych nB; HelenoWle decyzję ucieczki i zaczęli zwiękme z.ał~Ją .tego, b~ WYśCigi były rze szać tempo Mało kto się spodziewał
Bałkańskie
czy WIŚCie mteresu 'ące.
że ucieczka ta jest traktowana na .
serio [ nikt nie usiłował rzucić się Polski Związek LekkoadMyc:zmy ustalił skok wzwyź: Mltall, pankówna, rez. Ław pogoń, zresztą, tempo było tak następujący skład drużyny polskiej na doźyńska.
. .
silne, ż,;- trudno było dopędzić ucie Igrzy"ka B ',llkańskie w lekkoatletyce:
kula: Flakowicz, 'VaJs-1\tarcinkleWlcz,
Sklad ll1"Zedstawla się następująco:
Tez. Bregulanka.
kaJ'ących war. szaw',ako'w
Ml'źczyźnl:
dysk: WaJs-MarclnltlelĄicz, DobrzańsIt.
Kapiak Z S iemińskim nadrobili 0lOO' m: Kiszka. Rutkowskl
oszczep: Sinorad"lka, staeltowiez
krążenie
przewagi i potem już je- 200 m.: Lipski, Stawczy·k. rez. Danow3-bóJ: MOderówna., Gębolis6wna, rel!.
sk'
Pflsk6wna.
chali z Innymi. mając wygraną w
~oo m: Mach, Bulli, rez. Grzanka
Skład sztafety łX1()1I m u~talony będzie
"kles"l:eni".
800 m' ~tBtkiewlcz, WIda!. rez. Nowak· na mfeJscu.
Tak jak prze\vidywaJiśm:v . Kup1500 m . Widerski, Kwap ień , rez. Dych- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
czak nie potrafił zal{ończyć bier.u. to,
. t
.'
5000 m: Kielas, W lecek
Jest on rasowym SDrJll erem l n'c 10.000 lU: Kielas Więcek
dziwnego. że dwuRodzinny wyścig· 3000 m z przeszkodami: Boniecki. Bochce zostać rekordlistQ św' oto
byl dla niego nużący.
czar
Doskonałą formę wykazał nlerw110 m płotki:
Skałbania , Adamc.zyk,
h
. d
Daneckl
W ramac mIę zynarOdowych zana para łódzk a: Bok i G :lbry:-h . 400 m płotki: PUzlo, Ga53owsk1, rez. wodów le\tkoatletycznych w SztokDwaj ci kolarze w'Ilczy1i nllrlzwy- Rzeźniczek
holmie 7. . udziałem
zawodn;k6'!v
kula:'!:,omowskl, Krzyż anowski
k' USA
czaJ' ambitnie. zwł<ls? cza ieżeli chodv
,_.
Łomow"ki
~·Ioftnlan
rez
pras'-!
FrancjI.
,Tarna.;
l,
' i SZWl'cJ'i,
. s".
dZl' o fl·nisze. w ktńrvch Bek okazał
O~ZCZE"":): Gburczyk. Nowak
mistrz r~;'npijski w begu na 400 m
się bezkonkurencyjny.
granat: Szelest, GburC7.yk
murzyn ~Tc Kenley (Jamajka) uzyZ chwilą gtiy rozl(''':ała się trąbka s1<o:t w zwyt: ZwOJ!ńskl, DTęgiewlcz, skal na tym dystansie doskonały
rez. Paprocld
dająca sygnał przed fImszem. zaczę
skok w dal: Adamczyk, Ktszka,
rel'. wynik 46,] sek. Cazs Mc !C~nley'a
ło się wyczuwać podn;ecpnie nie ty! pav:łow'!<:i
jest o 0,1 sek. gorszy od OflCJ alne~o
ko
w~ród
zawodn;l{,,>w. ale l tro.1skok:
Hoffman, Wel'l1ber;:, rez. r'ekordu ś"'l'ata na tym. dystan';le.
Krz"~lmowslt1
.v
A6 6
-. .
wśród WIdzów l wówc"'as to na czo I tycz.ka: Morończy·k, Mucha, rez. Małe' Drugim był Wint (Jama.JI,a) - "t • •
lo walczącej grupy 73Wod,.,n:ń-v na c k ! .
W skolt'u o tyczce szwed L'lnd.
ostatn' pi prostej wychod'!i1 Bek.
mtot: Maąłowsln. Koz1lbek , rez. Kocot b
t
ił nowy l'ekord Szwe' .
lQ-h6j' Adamczyk KuźmlcI{1
erg us anow
lkl In
Kola." nasi zdali egzamin. Okaskład ·Sl'.tafeot: 4XlOO m i 4x400 ustalony cj; w tej konkuręncji z wy~ ~.
zało si". że z pc wodzeniem możemy będzie na miej'cu.
4,30 m. Drugim był mlstrz o~lmP.lJ:
walczyć nie tyl~o n~ szosie !ile I na . KobIety:
ski Amerl'kanin Morcom - rownlez
Trzeba przyznać, 2!e torze z zawodmkatm zagran:czr:ymi.
100 m:
Moder6wDa, BeJdaeka, rez. 4.30 m
wyrazlć u- Brocltówna
wyścig
amerykański Na tym mlejscu trzeba
80 m płotki:
Mltan, pesk6wna, rez.
parami zapełniający znanie Łódzkiemu Okr. Zw. Kola r •
OW S
program całego wie- skiemu .•·lzięki wysiłkom którego cla G~~i~~kClenlk6wna BuItanka, rez. Wa.czoru wypadł znacz- la się zorganizować w Łodzi dw;e s l l e w s k ; '
przestał trenować bokserów tKS
poważne
imorezy
o
charakterze
mlę
skol(
w
daJ:
Nowakowa,
MOder6wna
nie ciekawiej od porez. G~bo1l8
Dotychczasowy trener ! sekundant
przednio
zorganizo- dzynarodowym.
wanyeh zawodów z
Na margineSie tych zawodów, trze
drużyn~ bokserskiej ŁKS p. Bogkonkurencjami sprin ba z uznaniem podkr~ślić przyj~zne ' Dlts'
dan Kowalsld ustąpił ze swego staterowskimi, biegiem stosunkl sportowe mlędzy Łodzlą a I
Il0wlska.
australijskim i ,,amerykanem"
na Warszawą· Zawodnicy warsu:zaW'KaUs-ru
Wiemy. że w w!elkim stopniu zascy chętnie przyjeżdżają do Łodzi,
Sługą p .• Kowalsluego
była znako10 okrążeń toru.
hm
chętniej.
że
warsz.awa
niestety
Dziś
w
Kalis~
odbędą
się
torowe
mlta
forma zaw0d:nik6w ŁKS. Prze
O ile w meczu międzypaństwo.
wym Pardubice - Łódź, zwych~ '. po~iada jeszcze własnego toru, zawody kolarskle o charakterzt" mię eież Ł&S l>O woj1UG. dwa _<łZy patra
fil zdoby~ tytuł mistrza drużynowestwo odnieśli Czesi, to o tyle w wy ~~aw~ków interesują nie tylko dzyna~odowym.
.
szosowe ale i torowe. Tu
UdZIał w tych zawodach wezmą go PolskI.
.
ścigu amerYkańskim
potrafil.lśmy
Nie wiemy, czy znajdzie Się godim sIę zrewanżować i ostateczme ko :~f;: w~rto ~stanowić się nad kolar~e Czech~słowacji, którz~ star
bardzo ciekawym szczegó- towah w ŁodZl. Ponad to Łódz wy- ny następca p. KowalskIego. Jak
larze CzechOsłowacji waleźli się na j dn
! e ym
syła do Kalisza swoich czołowych nas informują. p. Kowalski ma prze
3 miejSCU.
"Amerykan", który trwal równo e~t6ż Warszawa nie pOSiada toru, zawodników :: Bek.~, ~abrycha, Leś- nieść .się d.o :Varszawy. Nie uleP,a
2 godziny, był przez cały czas. ~on a jednak jej kolarze Kapiak i Sie- Idewicza; Marchwmsk~ego. i Sa~ygę. wątphWOŚCI, ze ~tóryś ~ .czołowych
Startować będzie rowme~" mistrz k~ubów bokserskl~h stolic~ postara
kurencją pełną emocji. Do chwih w miński potrami odnieść tak wspa-;
kra- Się wykorzystać Jego uIUleJętności
której para warszawska Kapiale - nlałe zwycięstwo. Zdystansowali OnI Polski Kupczak z "Garbarni
sportowe.
Siemiski nIe zainlcjowała z ~wo- nie tylkO naszych łódzkich zawod- kowskiej.
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i czy Widzew pokona Poloni..

ŁKS

Ruch Widzew - Polonia (B)
Cracovia - Polonia (W)
- ZZK
l,egia - Garbarnia
Warta _ AKS
Tarnovia _ Rymer.

Wisła

DryżY?a ŁKS jest już na Sląs~U

się do pojedynku z n.le~
lea(lerem tabelIti lig;)W~J.
Pllkarzy Ł~S cze!,a ciężki egzaml~,
zwlaszczll, ze. na m ('CZll tym bęCZHł
zapewne kapltan sportowy PZPN,
który zechce POdpatrzeć g::ę kandy_
datów do repr(''!.ent~cjl Polslr.i.
Mecz Widzewa z POlOnią z Byt()oo
mia, który odbędzie się na boir,ku
ł,KS o godz .. 17 będzi .. niewątpliwie
nal"żeć do ctekawszych spotkań. Po
uzyskaniu wyniku rpmisowego \v
Poznan.iu. pi!l,arze ~id7.E'wa zechcą
udowodnić, ż" wymk 1:1 nie był
d7.iel:~' m przypadkU.
p
1y z· e tabelka lino
rzvpom an.. .
...
obecnie przedstaWia się następująco'
i szykuje

d~wnym

w.

m'

1)

17
17

Cracovia

2) Ruch

M

47 :19

25

57'~3

61 21

7)

Wi.'3ta
AKS
Legia
ZZK
Warta

17
17
17
17

81

ŁKS

17

22
21
18
17
17
16

1(\

15

43'44
27:3'!

16

14

?9"?5

17
17
17
17

.tł

3)
4)
5)
fi)

17

!n Garbarn i~
10) Po'ol"l'a (War.)
11) Po'onia (ByU
12) Rrmer

13) Tarnovi8
14\ Widzew

34'29

36'34
3? ' 32
36'33

29·37

13

33 : ~O

12

21:37

6

18'89

,M(/rSl0W~" lCollf~'endo
N"l po~l~~awie ZaJ;7.adzenia o: 17, f.'. n i
7.acyjne'to Nr 3 z dn:a 18 sieronia
48 r. GlÓwne<1.o Ur~ .. tiu Kulturv Fizycznej i po porozum:eniu się z woj.
Komendantem ,.SP". ZMP. OKZZ !.
Kuratorium Okręgu S7kolnego Vid:!:
kiego zwołuje sie w ctnlu 8 wrześ"la
br.. o godz. 1830 Zebran 1p' tnaul(ttracvjne Akcii Marll?;ów JesiennvI'h
celem powołania do życia Wniew6dzkiego KomltE'tu Wykonawczf'l!O
Marszów Je!!if'nn:vch I realizacji tel
akcji w myśl zar7.ąd7.enia or~anlza
cyjnego i reltu.la mlntl marSzÓw
Porządek dzieany zebrania:
,.

Za~ajenle

-

ob. A. Nona". d:vT.

WU1CJl'.

2. Wybór przeWOdniczącego
brania i sekretarza.

ze.

3. Referat o akcji maruów je~:en.
nych - ob A. Nonas.
4. DyskUSja nad referatem.
5. Wybory do Wojew6dzkiezo Ko.
mitetu Marszów .Je!:ienllVch.
II Wolne wnioski
.

)

Todeusz

Dolęąo.

_ostoU/icz rzeczony

AMIĘTNIK
t8
POWlESC

PAN l HANKI

Pani :Hanka, żona młodego, zdolnego dyplomaty, dolviedziala się, że jej mąż nie jest «>laściwie jej mężem,
gdyż popełni! bigamię. Jego pierwsza zona przyjechała do
'Warszawy i zatrzymala się w którymś z boteli. Pani :Hanka
nie wie nic o tej kouiecie, jeal1ak postanatlJia dowiedzieć się,
kim jest "tamta'". 'Wiedziona intuicją poszła z przyjaciółmi
na oviad ao restauracjji w botelu ,,,Bristol". Cboć pamięta
o celu swojej tu obecności, /la razie jednak balO; się nieźle
ploteczkami na temat wspólnycb znajomych.

zginął na froncie w 1920 roku i od tego czasu ani na dzień jeden nie zdjęła po nim żałoby: Zupełnie historia żywcem wyjęta z czasów powstania
styczniowego.
Lula swoim wyglądem przypominała postać kobiecą z "Polonii" Grottgera. W obcowaniu jednak była ujmująca. Co za skarby subtelliości muszą się kryć
w tej kobiecie! Nigdy nie widziałam jej twarzy bez
uśmiechu. Nigdy w jej oczach nie dostrzegłam zło
śliwości, nieżyczliwości, lub chociażby krytyki. Pomimo opinii "świętej Leonii" nie unikała żadnych
tematów, a przynajmniej nie gorszyła się nimi. Chociaż musiała już przekroczyć czterdziestkę, wprost
biła od niej świe~ość.
Korzystając z tego, że rozmowa przybrała charakter . ogólny, zapytał~~ D~n~{ę, co .słychać w d~mu. NIe byłam u rodzIcoW ]UZ praWIe od tygodma
i poza kilku telefonami do mamy, nie komunikowałam się z nimi. Danka oświadczyła mi (Danka nigdy
.
,. l
' . d )'
..
ł'
me .mowl, ~czdzawsJz.e koswbla cza., ze O~CIE'Cp czu t S1ę
urazony WYJaz em ac a ez pozegnama. oza ym
żadnych nowin. Ojciec prowadzi teraz jakiś olbrzymi proces o rewindykację dóbr skonfiskowanych
i
w 63 roku i jest tym całkowicie zaabsorbowany. W pJzyszłym tygodniu wybiera się na wieś, gdzie
ma być wielkie polowańie na wilki.
- Jeżeli chcesz ojca zobaczyć, musisz wpaść jutro do domu. Stanowczo bywasz w domu zbyt rzadko.

Nie robię jej bynajmniej z tego zarzutu. Ostatecznie każdemu wolno robić to, co mu sprawia przyjemność . .Po prostu nie pasujemy ' do siebie. Nie są
dzę, by po założeniu ogniska dOIllOweg? zapr~sz~li
mnie zbyt często do siebie. Al~ wyobrazam sO~le laką machiną tortur będzie ten Ich dom dla ~e. Bo
z tym Stasiem dobrali się w ko:cu ~aku: MOIm zdaniem już sama jego aparycja Jest IrytuJ.ąca. Przyznam się, że nic mu nie mam do zarzucema: J e~t bar
dzo przyzwoitym człowiekiem, podobno ŚWletme pro7
'wadzi swoją fabrykę. Co do jego kondersz.tuby, t~z
W jej spojrzeniu była nagana. Wiem dobrze, czenie można mieć zastrzeżeń. To, że pochodzI z rodZIny mieszczańskiej dla mnie osobiście nie o~grywa .go nie dopowiedziała. Chciała mi dać do zrozumienia,
żadnej roli. Tak samo· jak nie imponują mi mOJe ary- że bywam tylko wtedy, gdy skłania mnie <;lo. ~e~o
własny interes. Byłoby stratą czasu tłumaczyc J~J, ze
stokratyczne pokrewieństwa przez mamę.
jest inaczej. Ze nie tęsknię za domem, bo po pIerwPonieważ nie mogli znaleźć wolnego stolika, mu- sze mam własny, a po drugie nudzę się u nich. Barsieliśmy ich zaprosić do swego. Jedyną pociechą była dzo szanuję ojca i bardzo kocham mamę. Zapewne,
Lula, zwana przez złośliwych "świętą Leonią" (imię mama nie odznacza się błyskotli wym umysle~" a~e
naprawdę przygnębiające!). Znałam ją stosunkowo to jeszcze nie powód, by, jak stryj Albin, uwazac Ją
mało. Stanisław rzadko się z nią pokazywał. W każ za zupełnie głupią.
dym razie była bez wątpienia naj milszą z wszystkich
Inna rzecz, że sprawy ją zajmujące, mogą mnie
starych panien, jakie udało mi się spotkać. Ogólnie
wiedziano, że w młodości przeżyła dramat, bo jej na- nie interesować. Czasami też wpada w roztargnienie,
J
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z którego później rodzą się anegdotki o niej. Ludzie
skorzy są do wyśmiewania mnych, ile~'oć nadarzy
się im ku temu sposobność. Nawet o OJCU przecież
opowiadano, że odpowiadając na toast pod,czas swego jubileuszowego bankietu zaczął ~ słow: "Wysoki Sądzie", a trudno wyobrazić soble poważniej_
szego człowieka niż on. Człowieka nie tylko pozbawionego śmiesznostek, a.le wprost przytłaczającego
swoim dostojeństwem.
Można to cenić, można szanować, ale wytrzymać
z tym jest naprawdę trochę .tr:x.~.o. Atmosfery domowej miałam dość do zamązpOJscla. I .poza :vszystkim innym w razie katast:ofalne~o r~zwląz,anla sprawy Jacka, dreszczem m:ll; przeJmuJe mysI, że musiałabym wrócić do rodZ1COW.
Nie mam specjalnego pędu do zabaw i rozrywek.
. hod' mi o ludzi. O inny typ I d . Zd .
RaczeJ c
z~e ci moi obiektywn0
u Z1. b' aJę soZ
· bie. spra ~ę! W
artościo~i. Moz' e
Ie rłzecz lOr~ck' slą
moze mnIe]
ze spo ecznego l uturalnego stanowiska wnoszą w życie mniej, ale są
bod iejsi są weselsi i be k t
'
swo
n
,
z o urnowo
Ubiegłej wiosny poznałam na Riwierze tego znakomitego Edwarda Heriot. Pr~ecież to jest też czło
wiek ba~dzo poważny, kilka razy był premiere~~
przewodmczącym parlamentu, a nawet po k~dencJl
prezydenta Lebrun ma zająć jego miejsce. A Je?n ak
w towarzystwie nie mówi o rzeczaeh nudnych 1 po.
trafi być bardzo zabawny. Dlaczego u nas tB:cy pano.
wie. ~w.ażają za swój widocznie święty Ob(n~l1ą:k ob.
nOSIC SIę ze swoją powagą i przytłaczać nIą
ZYstkich. Wyzbywają się jej tylko wted~,. gdy. są. sa~
na sam z kobietą, którą emablują. MOJ Boze, Jac'yz
bywają wtedy śmieszni. Przez ~am kontrast. ,:Szale~
ję za panią", "Całe życie m6~łbYI? ~ałowac takie
nóżki". Dobrze jeszcze, jeżeli nIe mOWlą./1Słoneczko
ty moje", "Zjadłbym cię z. kost~czkaml. Gd! za
chwilę ktoś wejdzie do pokOJU, taki pan chrząka l już
jego twarz jest zakuta w maz:rourze.

- serce

Adom Mickiewicz
W momencie naj tragiczniejszych 'momencie przełomowym ich progre
naszych dziejów, utrat)' niepodleg- sjL Ta "próżnia", o której mówi
łości narodowej.-: urodził się Adam Norwid, była jednak pozorna. NieMickiewicz. NaJcIemniej szą noc nie mniej fenomenem, zjawiskiem niewoli politycznej i społecznej roz-, zwykłym pozostaje fakt, że Mickie
świetlil nagle najjaśniejszy w na- wicz zagubiony gdzieś na peryfeszycł~ dziejach pr,omień ucżucia i :riach świata, na gł~b.okiej i głuchej
myśli. Z rozpaczhwego popieliska I prowincji białoruskieJ, potrafił zowybłysł nagle płomień radosnej na' gniskować w sobie i wyrazić naj bar
dzieL :z; trwo~liwego przygnębienia, dziej aktualne i zasadnicze sprawy
pesymistyczneJ rezygnacji i po- swego wieku, ~ształtowane przez
wsze:chnego zamętu umysłów - jas takie skupienia I centra aktualności
nowldząca wiara w lepszą przysz- kulturalnej, społecznej i politycznej
ł~ść, POdnosząca na duchu pewność jak Paryż, LOndyn,. Rzym, Berlin I
meuchronnych przemian i trafne Wiedeń - słowem, ze będąc prowin
przeczucie kształtów dnia dzisiej- cjuszem był europejczYkiem.
sze~o.
Na tym właśnie polega ten fen oNIeWiele takich nieprzewidzianie men - na niezwykłej i nadzwyczaj
szczęśliwych przypadków notujemy nej wrażliwości i chlonności psychi
w . dziejach innych narodów. A i w ki Mickiewic~a, która potrafiła jak
dZiejach naszego narodu ten jest by pokonywac niezliczone pośrednie
wyjątkowy
i jedyny, Zazwyczaj Ogniwa uwarunkowań geografii i
wielkie postaci rodzą się wśród wieI czasu i Odbijać w sobie zasadnicze
ki~h c.zas~v.:. :rak było mię~zy inny i dziejotwórcze sprawy swego wierru rowOlez l u nas w WIeku 16, ku. Całe dzieciństwo ,i lata pierwk.iedy zdumion~m ocz0f!1 uka~ł~ szej młodości, ta!t ważne i decydusle nagle na fIrmamencIe. n:aszeł l jące w ostatecznym . kształtowaniu
ogÓlnoludzkiej, kujtuI?" ?lsmev:aJą- się wrażliwości i charakteru czło
ce gWiazdy ple~sze~ WielkoścI:
wieka, a tym bardziej artysty soęMikojaja Kopernika I Jana z Czar- dził Mick"
. d
N
'g 'd
Lecz był to przec' e' nas'"
leWlCZ IDlę zy
owo ro nolasu.
"
I Z
Z klem a Kownem w rdzennej zaś
".wi ek złoty" rownleż i w sensie po Polsce nie był nigdy, prócz kilku ty
lItycznym.,
godni w Poznańskim, nie znał zuTak było praWle wszędzi~ I tak pełnie Warszawy i Krakowa, nie
b~ło prawl~ zaws.ze. J.edyme nasz był na Wawelu, nie widział Wisły,
;\T:ek 19,. WIek naJbard7J.ej nleszczę- nie widział Tatr - a przecież stał
shwy. wI.ek kontrastowy w stosun- się najrdzenniej narodowym poetą
ku ,d? Wieku 16, był pod względem polskim solą ziemi polskiej i krwią
~\TYZ?J omawianym prawdziwym wy jej ducha i wyrażał sprawy ważne
Ją~klem, potWierdzając tę niezwy- dla całej ludzlwści które ówcześnie
kłą prawdę Norwida w odniesieniu działy się między Rzymem a Londy
~~~ede WSzYstkim do Mickiewicza, nem, Berlinem a Nowym Jorkiem.
Ale na tym nie koniec nadzwy"Cedr nie ogrody lecz pustyni c::ajn:ości zjawiska,. ja~irr: jest ~ic,
,'d e \kleWlcz. Będąc ZJaWiskiem WYJątPrÓŻnia kolebką olbrz"ma l~, zą, kowym, , niezwy,ldym i in~~-wi.d~lalI
J'"
nym,
Jest zarazem
rzeczOll{lem
Ten olbrzym poezji polskiej kt6-\ spraw najbardziej aktualnych,. pory ją wyprowadził z ciasnych' opłot wszechnych, pisarzem najstotniej
k6\V
narodowych na szeroki gości- ludowym i naj prawdziwiej demokra
nlec literatury ogólnoludzkiej
nie tycznym.
był jednak cudownym zjawi~kiem, I Mickiewicz, syn szlachecki - pipowstałym z niczego, lecz wyrósł ze sarzem ludowym! Tak jest -: i to
SZczególnego splotu bardzo z1ożo- ~łaśnie w poezji, tym rdze~l~ P';łnych warunków społeczno _ poli- Clerzowym Jego, wielosJ;ronne] I wie
tycznych w Polsce i to właśnie wlokształtnej tworczości. Lud prosty,
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MEISIĄC

ODBUDOWY WARSZAWY
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lud wiejski, lud pracujący jest pod
stawowym tematem jego wierszy
zaraz w pierwszym ich zbiorze: _
,.Ballady i Romanse", i ludowi temu
dochowa wiary we wszystkich późmęjszych aż do kOlka swoich utwo
rach, nawet w "Panu Tadeuszu",
tej wspaniałe.i pożegnalnej elegii,
poświęconej scnodzącej z areny dzie
jowej szlachetczyzny, wspomina o
ludzie, o jego uwłaszczeniu, wskazując jakby na jedynego spadkobier
P l k'
1
cę w historii o s ·1, po sz aChcie..
Ale ten poeta, ktory z ludu, z Jego potrzeb, z jego prawd stworzył
kamień węgielny swojej twórczości,
ten poeta, który marzył, aby ta twór
czość ,.zbłądziła pod strzechy", gdyż
w ludzie widział jedyną miarę wszel
kich wartości. a więc i wartości
swej poezji - był zarazem poetą
najrdzenniej narodowym i najogólniej ludzkim, Powiedział: - ..Ja ko
cham cały naród! Objąłem w ramio
na wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia" - i: "ja i ojczyzna,
to jedno" - ale również dodał: nazywam się Milion, bo za miJiokocham .. ," 1 składał tego dowodY wielokrotne nie tylko w poezji,
także w swej działalności spolecznej, publicystycznej l politycznej,
czego przyldadem Legion w r, 1848
i w roku następnym "Trybuna Lu-

;y

narodu

Ii

c

ICor".llz wl"ece-J ks,-" z·e"

,

...

su, który otrzyma największą iloś{
punktów za wykonanie mazurków
otrzyma nagrodę
polskiego radia
Jurv konkursowe zostanie powoła,
.
uczestnicy 3 etapu konkursu, ktorzy ne przez komitet wykonawczy roko
rodowy kon1;:~rs. 1m. Fryderyka Cho osiągną minimum 36 PUl}l<tóW otrzy chopinowskiego spośród wybitnycb
pina dla pialllstow w Warszawie.
mają wyróżnienia. Uczestnik konkur muzykÓW pOlskich i obcych.
Staraniem komitetu wykonawcze- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - go roku chopinowskiego ukazał się Przedpłato
wydanlłe dZI"eł
w językaCh pOlskim 1 trancuskIm
szczegÓłowy program konkursu.
Konkurs sJdadać się będzie z li
1
d
etapów:
eliminacji wstępnej ' (bez
trwa do dnia 5 paź ziernika br.
.udzialu publiczności), z której zwolnieni będą uczestnicy zakwalifiKOProsimy wypeloić czytelnie
"DZIENNIK ŁóDZKI"
wani w krajowych konkursach eliminacyjnych:
publicznego reritalu
DE1(tARACJA
obejmującego 7 lub 8 utworów Chopina oraz z publicznego wykonania
Niniejszym zamawiam w przedpłacie pierwszą serię Narodowego
z towar?yszeniem orkiestry jednego
Wydania Dzieł Adama Mickiewicza (4 tomy - 1700 stron - całość
z dwóch koncertów fortepianowych
twórczości poetyckiej). Należność w sumie 800 zł. zobowiązuję się wpła.
Chopina w całości. Recital powinien
obejmować:
l) jedną z sonat albo
cić na konto PKO Nr 1-,-7474 jednorazowo, albo w ratach (nie mniejzamiast sonaty Fantazję f-moll, bar
szych niż 200 zł.) najp6źniej do dnia 15 października 1948 r.
carollę
względnie
jedną z ballad
albo jedno ze scherz, 2) nokturn,
" ,
..
,
3) dwa mazurki, 4) dwie etiudy, 5)
(Miejscowość)
(Nazwisko)
jeden polonez lub polonez..fantazja.

na narodowe

Adama Mickiewicza

PierwSi czterej laureaci konkursu
kolejności
uzyskanych punktów
otrzymają następujące nagrody: prE>
zydenta RP, prezesa Rady Ministrów
ministra kultury i sztuki, oraz prezydenta In. st. Warstawy.
Dalsze
zgłoszone nagrody zostaną przyzna.

•

•

•

i
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W dniach 21':"-24 sierpnia b. r. od
~yła się w Budapeszcie trzecia Mię
azYnarodowa Konf.erencja Syndykalna Nauczania. Wzięło w niej udział 15 państw: Australia, Austria,
Belgia, Bułgaria, ,Czechosłowacja,
FranCja, Finlandia. Hiszpania emi_
f~a~yjna Niemcy ze strefy sowiecIe], P?lska, Szwajcaria, USA, Wę
~r! Wielka Brytania i VieLNam,
l)lOg~a~ konferencji obejmował: , e erat sprawozdawczy Marii
rc~l~ ~avallier (Fran.) o działa Ino,
ę . zynarodowej Federacji Syn
?ykal~el nauCzycieli od roku 1945
1 o głown~ch liniach projektowanego rozwoJu. - 2) Refer t E 'l
Hombourger (Francja) o a
m~ a
posumę_
. h szkol nyc,h w NiemcZ'ech,
CI!iC
_ 3)
Referat ~at~lll Han-Ilgiewicz (Polska) o dZleclach - ofiarach w ' y
_ 4) Referat Paul Oelaroue (T!?Jn .

cja) O stosunk~c?- pomiędzy ;:~:
stwem a KosclOłem w dziedzinie
szkolnictwa.
przemówienie M. L, Cavallier nosila charal(ter wprowadzaj!'lCY w pra
c i kładł n szCzp.gólny nac~sk na ko_
ę
śc· ~ s· cIsłego złączenia organin i eczno
. h 1.: ogo'łem syn,. auczycieJskIC
~~) t~
zawodoWych,. Referentka
y a. ~
ównież wazną rolę Mię
pcdkl'.Cs.!ła rWydziału Zawodo_
dzynarodoweg o . (D.P.tE,) oraz nawe"'o NauczycielI
I' t ' .
ś ;" ,
. mne .,tosun neJ mwlet.illa wza]e
nl'zacJ' ami nas t
'l
.
mi orga
y ua?J z, m~1Y
E wspólpracuje
uC,zYC1elsklmI, D.P.! ., zkam\ naublIsko z Unesco ze ZWlą
k' .
cielskimj nosz~zególnych
ralOw.
JedYnie młoda amerykańsR(ł orgflnl
zaCja World Organisation of the

o

dzieciach
Po

,
l

kongresie

Teaching Profession nie przejawia
nadziei na twórczą współpracę z
DPIE, gdyż W strukturze tej organizacji nic nie zapowiada możliwo_
ści zajęcia roli obronnej w stosunku
do mteresów nauczyciela.
M. L. Cavatlier podkreśliła z naciskiem koniecznoś(: świadomego udziału zjednoczonych nauczycieli w
pracy dla do"ra wolnej ludzkości i
dla pokoju światowego.
E. Hombot.ll'ger (profesor uniwer_
sytetu) brał udział w komiSji, która
w roku ubiegłym badała zagadnienie psychiki obecnej młodzieży nie~eckiej i zgłębiła ważne zagadnie_
me podręczników szkolnych, jakimi
o?ecnie pogługuje się szkolnictwo
niemieckie, Prof. Hombourger wyPOWiedział zdanie, iż jednym z głów
n~ch celów obecnej okupacji Niemlec jest niezbędność przeorania
~S:yC?ilti narodu. a szczególnie rruo_
r zlez~, wobec czego sprawa pod:czrlk6w nabiera pierw$zorzędnej
na~g: Jak? główny cel, do którego
bor~ZY dązyć przy układaniu i dofere~t ~od~ęczników pOdkreślił re_
ści k' onlOsłą rolę poczucia godno
ideał' azdeg? człowieka, trwałości
niew~~]' o~olno - ludzkich. co jest
nod ... ;~;P IWIe o wiele ważniejsze od
ny h ;~ ~am-ych wiadnrności formal
I' c. ~czegolny naci~k położy} pro
esor Hombourger na konieczność

.. • •

• •

(Imię)

•

ł

•

!

.. .

.,

. .

•••

• • •

•

,

.. . . .

(Utka Nr domu)

r: • •

•

(Zaw6d)

1

(Poczta, Powiat)

'.

'."11.'.",.

w

Moźe

h
k·
c oplnows Im

ń1.

Noqrodq dla 'aureatow
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.
Kulminacyjnym punktem
roku Ine uczestnikom ltonkursu według
chopinowskiego będzie 4 międzyna- kolejnej punktaCji, a nienagrod~en;

W konkursIe mogą wziąć udział
pianiści bez różnicy pIci i narodo_
wości, którzy w dniu l stycznia 1949
roku będą mieli ukoń.czone lat 16.
a nie przekroczą lat 32.

Gmach l\oHnlsłerstwa Skarbu rośnie jak na droźdżach.
dlatego, że robót dogląda sam Kopernik.

Ministerstwo
Oświaty ustala
następującą organizację roku aka

demickiego 1948/49 dla studium
dów", pierwszy polski organ poświęl
t
:0'
cony obronie wolności politycznej" VI". ępneg .
,
narodów, ich międzynarodowemu
1. Nauka na stu~ll~m wstępnym
zbrataniu i solidarności w walce o trwa (;-1 15 wrzesma 1948 r. do
sprawiedliwośĆ' społeczną, o wyzwo 115 czel'wca 1949 1',
lenie od niepraw')ścl,. krzywdy i w~
2. Egzaminy k?I1.cOWe przeprozysku prostego człOWieka pracy, kto wadza się w czaSie od 16 czerwca
ry był i pozostał zawsze ostateczną do 30 czerwca 1949 r,
miarą wa~to~ci ':' poezji i czynach
3. Ferie zimowe trwają włączAdama MickIeWIcza.
nie od 22 grudnia 1918 r. do 7 sty
, t t d
ż
b
Słuszną Jes e y rzeczą, e o ec- I cznia 1949 r.
na Polsita, ludowa i demokratyczna,
4 Ferie wiosenne trwają od
re~li~ują.ca spra\,:iedli.wy sen poezji I środ wielkoty odniowe' do wtor
MickieWicza, podJęła narodowe wy- {
Y.
g
J,
danie jego dzieł w takim rozmia- I ku powlelkanocnego włączme.
r~ i w taldej formie, aby one zgod
Ole z naj gorętszym życzeniem poeIf'
. '
,
"
ty mogły tym razem naprawdę tra- W łódzkiej Bibliotece Publicznej
fić pod strzechy pod strzechy,
'
które tyle przecież tym dziełom zaBiblioteka Publiczna w Łodzi powdzięczają. Z dzieł tych, na cały na siada okolo 46 tys. Skatalogowanych
ród i na każdego ' człowleka z osob- ksiażek
oraz w abonamencie ZOO
na płynie !lamo . tylko piękno, samo pism bież, Średnia miesięczna frekdobro i sama prawda - i dlatego wencja Biblioteki wynosi 5-6 tys
dzieła te powinny się znaleźć w rę- czytelnikÓW, a ilość przeczytanych
ku każdego człowieka, który tych w tym czasie książek oblicUl się n9
trzech podstawowych rzeczy w ży- 10-12 tys.
ciu swoim i społeczeństwa pragnie.
Biblioteka Publiczna posiada 11
Wtedy dług nart)du wobec swego filii rozrzuconych w różnych punknajwiększego poety i 'proroka będzie tach ŁodZI.
Obejmują one 40 ty~.
spłacony, gdyż wtedy dopiero sta- uporządkowanych tomowo Są to .bl~
nie się J?rawdą, że Mickiewicz i Oj-/ blio.teki przeznaczone dla dZle.cl
czyzna, to jedno!
szkol poyvszecbnych, dla młodz!ezy
Ma.riaa Plecbal
studiującej i dla dorosłych,

prze·d kon kurse

•

będzie lorgcn:lowone
nouczanie na studium wstępnym

Jok

(podpis)
Wyciąć, nakleić na kartkę pocztową l przesłać pod adresem: Wam:awa,'
ul. Daszyńskiego 14, "Czytelnik", Instytut Wydawniczy.

nauczycielach

budapeszteńskim

odźwierciedlenia w podręcznikach bowiązek miłości ze strony robotnL
wspólnoty ludzi w ogólnym postę- ka względem pracodawcy", oraz wy
pie, tOleranCji, sprawiedliwości i powiadają pogląd. że zadaniem 1'0braterstwie, Mocny akcent został botnika jest ..dopomaganie pracorównież położony na poczucie obo_ dawcy w gromadzeniu i Ulchowa_
wiązki jednostki wobec całego spo- nlu kapitału", który, będąc źródłem
łeczeństwa oraz na niezbędno§(; so- wynagrodzeń robotnika jest traktoUdarnej współpracy wszystkich na_ wany jako środek do dobrobytu i
rodów dla pokoju,
wolności społeczeństwa.
Przechodząc do analizy obecnych
W konkluzjach referent proponupodręczników, jakimi posługują się je m. in. utworzenie międzynarodo'
. ki e, H om bourger w y -, weJ. k omIsJI
'" k ont ro l'I po dręczn:ików
.s zkoły ruemlec
powiada uzasadnione wątp,iwości. szkolnych wszystkich krajów,
czy spełnią one swą rolę, Cytuje uReferat
Natali
Han-Ilgiewicz.
rywki, w których przejawia się daw "Dziecko _ ofiara wojny", poruszał
ny duch niemiecki, i gdzie przesz.. sprawę rozmaitych postaci ujemłeść Niemiec jest gloryfikowana. nych skutków wojny, jak sieroctwo.
Okrucieństwo bajek Grimma, na kalectwo różnych stopni, upośledze
h-tórych wychowały się całe poko- nic fizyczne i umysłowe, Najwięl{lenia, wydaje się poważnym niebez szą wat;1ę poświęcił zmianom psypieczeństwem. W berlińskiej książ- cbicznym, jakie zachodzą w oso.boce do czytania dla klas 2, 3 i 4 szko wv&ci dzieci pod wpływem wOJny.
ły podstawowej, spotykamy opowia Referentka przedstawiła r6wnie.ż 0dania, których treść budzi ujemne ryginalne metody badania ~ziedzi_
uczucia względem żołnierzy innych ny dążell i pragnień młodziezy. oraz
narodów. szczp.g6łowe opisy walki ~llosoby oddziaływania terapeutyczagresywnej wobec małego. niepod_ nego. oparte na szerokim wykorzyległego państwa Na !\zczególna uwa ~taniu możliwości psychicznyr.h sa_
gę zasługują ustępy. które zawiera- mego pacjenta.
ją swego rodzaju uspl'awJedliwia- Szczególny nacisk polożony ·został
nie zbrodni nazistów.· Pod wzglę- na tezę, że sprawa dzieci. odbiegają
dem społecznym podręc:miki wywo- cych od normy. nie może być brana
łują również poważnE> zastrzE'żenia pod rozwagę bez równoC'.zesnego uTrzymają się bowiem tradycji kapi względnienia ogólnego poziomu fitalistycznych, gdyż podkreślają ,,0- zycznego. umysłowego i sDołeczneg"

całego społeczeństwa dziecięcego na
danym odcinku życia. Ożywiona dy
skusja po referacie dała możnośĆ
stwierdzenia, że wydatki, poniesio.
ne na szkolnictwo specjalne i na
szerokie stosowanie pedagogiki SpD
łecznej są inwestycją ze wszech
miar korzystną, Stwierdzona została również konieczność utworzenia
przy OPlE stałej komisji. koordynu
jące.i osiagniecia różnych kr~jóW . w
dziedzinie opieki i ksztalceOla dzleci. odbiegających od normy.
RefE'ral P. Delaroue był raczej
punktem wyjścia do wypowiedzi
sprawozdawczych delegatów o sytu
acji w poszczególnych krajach. Re_
ferent kilIcakrotnie
podkreślił swe
stanowisitO.
domagające się poszanowania przekonań religijnych lud-

no~ci oraz wygłosU·pogląd, iż za_
gadnienia szkolne stanowią odręb
ny problem dla każde~o narodu. za
leżnie od jego sytuacji ekonomicznej i politycznej, jak również od po
pularnych tradYCji. P. Oelaroue wy
sunął również projekt. aby dla
spraw przez nie,~O poruszanych stwo
rzyć centrum informaCji prży OPlE.
W rezolucjach kongresu silnie 'zo_
stała podkreślona konieczność podn,ieSienia warunl{ów bytu nauczy?lela, energicznej propagandy poko_
JU i zwalc7~nia wszystkiego co stanowi podżeganie do nowych kat;·
kli7mÓW WO;p'l'lych Uczel'tnicy Iwn
gresu stwierdzili zgoclnie swą t>zc:!e
1'8 sym'Oatię w stosunku do w;:7\'sL
kich. IdĆlrzy walczą w obroni!' wolnn~"'i polih'c"'n",.h i społr.c7nych.
N. B. - ł.
DZIENNIK

LODzKIN'r24Z
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Przebudowa

KALENDARZYK
niedziela

nZIS;
Wawuyńea

5

W idz ew M łodzież % SP

JUTRO:
Zachariasza

WH2tIHIA

KRONIKA

li

Straż Pożarna

Dyżury

O'echów
pr%ystępuie do pracy

Ważne

aptek

kowaniem torów kolejowych, wymiany zużytych
podkładóW i tym
podobnYCh
robót,
prowadzonych
przez Okręgową Dyrekcję PKP w
Łodzi.
Do brygady tej zapisuje się
młodzież z pow. kutnowskiego, sieradzkiego, wielUllskiego. rawskO-lna
zowiecldp.go;
pracować on3. będzie
pod kierownictwem specjalistów 'ko
lejarzy. a głównym terenem jej pra
cy będzie ~tacja węzłowa WidzewOlechów. która zostanie częściowo
przebudowana,
dostosowana do obecnych potrzeb kolejnictwa.
Obóz młodzieży SP powstanie w
Olechowie. gdzie już obecnie wre
gorączkowa praca nad przygotowaniem pomies~czell kwaterunkowych:
zorganizowaniem świetlic dla junaków. Ub)

dla tych,

dyżurują apteki:
(Limanowskiego l). LI·
p!eca (Plotrkow,ka 193). Pastorowej (Lasłu iyłi
~ewnlcka 120). Pawłowskiego (Piotrkow.ka 307). Rycłll~ra (Narutowicza 42).
Rembie1i6slUego IGdańska 90>. Szymań
Zarzą-d M:ejski w Łodzi WydziaŁ Woj.kiego (RokicińskA 8). Szlindenbucha skowy - na zasadzie al·t. 141 ust. (2) u(Sr~brzyj\ska 67).
ZWldele.wlcza (PiQLr- stawy z dnia 9 kwietnla 19~ r. o powkowska 25).
szechnym obowią.zklJ. wQjskowym (Dz. U.
R. P. NT za poz. 220) wzywa wszystkich
mężczyzn, którzy z jakichkol<w;ek powodów nie mieli po wojnie możności ureTEATR W. P. - ul. Jaracza Nr t7 gulowania sweg.o stosunku do pOVl'Szccho godz. 19.15 .. Grzegorz Dyndała".
nego obowiąz1.-u wojskowego i ole posJaTEATR 'l'UH - ul. U Llstoll.Lda 21
dają zaświadczeń {) rejestTacji. do
staNieczynny.
wienia się przed Komisją Rejestracyjną
TEATR KAMEBALNli:
w nlźej podanych term:nach:
DOlIU :tOL~Jł.at~,A - Ua.zyńskiego 81
l. Zamieszl,all na terenie KomisariaO godz. 19.15 .. Nieboszczyk Pan Pic". tów 1\10 Nr 6, 7, 8, 9, 10 i 15 rejestruTJ-~A'.rR .. SYUENA" Traugutta 1.
ją się przy ul. Dcszyfuskie,go Nr :;4 w goO godz. 16.30 i 19.30 "Dobrze skrojQny dzinach od 8 do 15 (za wyjątkiem niefra!{.'·.
dzlel) - ro-~znik 1922 do dnia 7.9. włącz
TEATR LETl'a .. OSA". ul. Zachodnia ł3 nie,
telefon 140-09
O godz. 16 i 19.30 .. Rozkoszna dziewczyna".
TEATR LUTNlA'· - l'iotI'ko\vska 2·13
O godZInie 19.15 operetka ,.C:notliwa
Zuzanna".
MUZEA l\UEJSK1E:
lIIuzeum Przyrodnicze w Parku Sienkie·
wicza czynne od godz. 10--17 próc-z poniedzialk6w.
Etnograficzne - Plac Wolności Nr \4
czynne codziennie od 10--17 pr6cz po·
lIr'IEDZrnI,A i) WI:ZEiI.:sIA
Jliedzialk6w.
.
7.05 Koncert PQra~ny. 8.00 DziennEL
Prehistoryczne - Plac WoloośCl Nr 11 8.15 Przegl. prasy stal. - 8.20 Prog ..:lln
czynn~ COdZiennie od 10--17 pr6cz po- dnia. 8.30 Muz,-kR. 9.00 TrllIlE.ni.sja _\'l._zy
nledzlat!,=6w. . .
polowej z Brzezlll. Nabo-ip,ństwo odpraSztuki-.Wleckows~e,g? 36. O~a~e od wi i ~zanie wygłosi ~s. Pllc. \17! .. Law_
ln-:-I.7 \).r6c~ D')'l'd!{ ~\!«:7' . .'.:,tK ~w.
111~OW1CZ . 10.00 Au<l,-cJa o reformlC 1'Olpoldzlelnl3.. Plastykow, ul. P.lOtrkow- lleJ. 11.00 Pt1QgralD na dziś. 11.05 "Na
ska 102. \'\1)·sra~a. prac mala,rĘOkJch Mle- widowni tygodnLa" - fdieto"l II. EHe.
c;ysla.'\\'a Slemlllsl<lego, otwarta codzieo- 11.15 Serenady z płyt. 11.30 Hez~rt..-a. Dle Qd godz. 10--18. .
11.40 Trzy tmmol'eski (płyty). 11.50
.. Z frontu radiofoni'ULCji" - '"v:p.dQm. w
omów. Dyr. Okr. P. R. A. śmie:iana. --1~.04 Poranek symfoniczny w \\Tle 01'Jnestry P. R. IN Bydgo\S7/.:ZY p:d A. Rez_
ADRIA - Ul •.Mars~alka Stalina 1:
lera. W prze l'Wie - Rac1ioltro!uka. 13.:);)
.. Bolero"
,.Łakomczuch" zagadl,g, l'acltiowa. 13A\1
(godz. 18. ::-0 'IV medz. 16).
"Ni(·n-.z;iela. nn v.-si". 14.40 ",x,':elr: IlOlosu
BAL·J.' }:l{ - uj. Narutowicza 31:
o nic" - sh,whoWlisko ,,"ig. kc..med.Ji 'V .
.. Lekkomy~lna sIOstra".
(godz. 16. 18.30. 21, w niedz. 13.30). Sz.'kspira. 15.:!5 P,z~gllld najciel,. and.
pr7.y~zL tyg. 15.30 Koncert Pol.~kiej Ku.
BAJKA - ul. FranciSzkafLska 21;
peli Ludowej. 15.45 Wier;.;ze A. Oppmana
.. Knock - out"
.
o starej Vlarsza,vie. 15.55 Rc(~ttal sKr·zyp
(godz. 1S-: 20, w medz. 16)
CO\I'y H. Barrno'l\'~j - nrt)'sH,:j ro.dz;ecGDY. lA - Ul. Da.szyńskl"go 2:
.. Program Aktualności kra.j. i zagr. kiej. 16.40 .. I'a Ocean'e SpoltOjnym" aud~-cja dla dz.O€ci. ]7.00 ,,1\fówi W~'~tn
Nr 28"
'7a Zie-m Odzyl;ka::!ych". 17.05 ,,:podwieReportail z Olimpiady
(godz. lI. 12, 13. 1.6. 17, 18. 19. 20, 21) c?orek prz)' mikrofon,ie·'. 18.35 .. Rcnk.'l.7.
pad cszacha"- audycja r07.rywkowa. 18.35
HEL - ul. Legionów ;!{'l:
KOO!Cel·t Z okazji ś\d{t~ 10lniczl'~o . 19.r,O
.. Maria Luiza"
"Europa polsl,iln górnikom". ZO.2!J .. C>.'·_
(godz. 16. 18. 20, w niedz. 14)
chosla\vacja przelnawia <lo rnl.~lti". 20.50
MUZA - Ruda Pa.bUlDlclia;
'Jll.l1,vlta, 20.58 !(oruuni1;::at \net'. . orolo!;"ic.z."Kwiat nulości
ny, h.no Dziennik. 22.00 l\luzyka tanl..tCy.Ilu
(godz. 18. 20. nled-z. 16).
y;"
\",Tl{. O!'ldeslry T3.I"').E"c~nej P. R. 22.25
rOLU,slA - ul. Plotrli.owsl<a 67:
"V ud()llu~ 'I spo~ .),.. " lok. !!~~"3 (lm'''. .
,Z,elone lata"
3 "0)
l::e
progi'. lok. na jucro. !!2.~" Slawl1l "1'_
("odz 16 18.30, 21. niedz. l ."
:::~.50 Audycja z. cyld.u:
• l'BZł:D\VIOSNIE - ~eromskiego 14176 : tyśei (płyty),
•. Zagaclld lit<)racltie". 2H.OO Ost.atme 'V1~.
Olwliczności łagodzące"
nomości,
23.10
\Viad.
sport. ogoInop. 2&.20
;:'odz. 18, 20. w niedz. 16)
Program na jutro. ~.30 liuzyka taneC'?!l.a
ROBOT" JK - ul. KihiUikiego 178:
:}!OO Koncert życzon.
0.59 Za:kończeruc
.Miasto bezprawia"
godz. 16.30. 18.30. 20.30 VI niedz. 14.30) audycj.i i H3"mn.
RO:ltA - ul. Rzgowska 84:
rrogl'am na ponicdlli:lłek 6. 8. 19-18 r .
.. Kullsv Wielkiej Rewii"
l'ano
•
(god~. iB. 20.30 'W ni.dz. 15.S0)
5.00 Polonez PQwitanJie. om6w. poREKORD - ul. Rzgowska 2:
god~"
i
wB-Żn.
audyc;ii
dola.
5.05
:Muzyka
.. Niebo je.at dla. was"
poranna (płyty).
5.:10 Miedzynarodo'wy
(godz. 18.30. 20.30 VI uieaz .. 16.Sm
6.05
Gim
koncert
wymienny
z
Krakowa.
Ceoa. bilet6w na wszystkle sea.tU!e
nasty1.~. 6.15 Dzienl'j'k. 6.30 MU3ylra. 6.50
po 25 zł.
Program dnia. 7.00 Skrót wiad. dziennilc'l
ST1LOWl! - ul. Kilidskiego 123:
porannego. 7.05 Przeglą,d pra.sy stołeczl)e,i.
.. Admirał Nachimow"
(godz. 16.30. 18.30. 20.30 VI niedz. 7.12 Kon<:ert porl!.'nny. 8.20 "Anna Proletariuszka". - 6 fragm. powieści 1. 0114.30)
brachta. 8.35 :r.luz~-lffi. 8.55 InfoM". og6lno
IIIWIT - Bahicld Rynel!: 1):
"Postrach mórz'·
• polskie. 9.00 Skrzynl{a PCK. 9.10 Komu(godz. 18.30, 20.30 VI niedz. lS.S0)
nikaty.
~ĘCZA - ul. Piotrkowska lO!::
,.Ostatni etap"
(godz. 16, 18.30. 21 w niedz. 13.SOl.
Humor
TATRY _ Slenklewicza 40 (w o~rodzle)'
.. Cygańska milość"
...
'3)
(godz. 15.30. 18, 20.30 'IV rue·... z. l .
WlSJ...\ - ul. Vaszyt\sl{\ego l:
.. Cvgańska milość"
Do Sklepu spożywczego wchodzi
·(godz. 16. 18.aO. 21 • w niedz. 13.30)
j:::kiś jegomość i zaczyna się jąkać:
Wt,ÓK:-iIAUZ ul. Z8lvanzkA 16:
.. Chłopiec z przedmieścia"
- Ch ... ch... ch ...
godz. .17, 19. 21, w IlIertz. 15).
- Chleba? - poddaje sklepikarz.
WOLNOSC _ ul. Napiórl\Owsklego 16'
Klif'nt kręci przecząco głową i
• Lekkomyślna sIostra",
(godz. 15.30. 18. 20.30. VI, niedz. 13)
znów stęka:
ZACn'E:TA - nI. ZgJerslta :18:
- Ch ... ch ... ch ...
.. Casablanca."
Cena bilet6w na Wmygtkie miejsca.
- Chałwy może?
po 25 zł.
- Ch.. ch". chtóra godzina?
,(godz. 18.30, 20.30 nJedz. 16.30)

którzy nie

w woisku

I(Ino

u

dnIa 8.9 do 11.9

włącz

rocznik l!t20 od
nie,
roczńik 1919 od
nie,
rocznik 1918 od
nie.
rocznik 1917 od

dnia 11.9 do 15.9

włącz

dnia 15.9 do 18.9

włącz

dnia 18.9 do 21.9

włącz

do

_

n~.

Mięso

23.9 włącz

no kartki sierpniowe

~n:a 6. 7. 8 i 9 września

włącz-

r~ezDlczych. w~ączonych do
CI rozdzlel<-~eJ.
. na karty

Roczniki 192, 19:1-4 I 19?:; zgłaszają się
do rejestracji \V którymkolwiek z tych

rb w sklepach
miejskiej sie-

ż~"\vnogciowe

Z mleSHl,ca slerpnr.a rb. wydawann będzi e
wo!owma albo r'lbaltka na nas'tępuj'l.ce
dn~ .
Imtegor1e
:
2. Zamie~2kati na terenie KomisatiaK:-iT. I: Powszechne Ze.op:J.trzenJie na
tów 1\10 Nr 1. 2, 3, ł. 5, 11 1~ 13 I 14 oCIcmek
nr
19 po 2 kg wołowiny w cer"je.slruja się prz~' ul. ogro-dowej Nr 34 "lie zł G,GU Zi~
1 Iq; a.lho 1.40 kg r'll)a.nlc.i
W godzinG.ch od 8 do 15 (za wyjątkiem w cenie 6.- zł ~m
kg.
niedziel)
KAT . l "Zg" na odcinek nr 19 dla
l'ocz,n'k 1~22 do dnIa 7.9 włącznie,
nauczycieli i poc:?:tO\\'cuw po 2 kg WQloroczn:k 1921 od dnia 3.9 do 11.9 włąe7.nie winy w cenie 5,50 zŁ za 1 kg all10 1.40 kg
rocznik 1920 od dn~a 13,9 do 16.9 wlącz- 1'I.Ibanki 'IV ceIII.e zł 6.- za l kg.
nie.
KAT. lU .. Zg" na odcil1ek n.r 14 po
roc=.lk 1219 od dnia 17.9. do :w.g włącz 0.70 kg l'lJ,ballki w cenI': 6.- zł za 1 kg
wolQwiny w ce11le 5.50 7,ł Za l kg.
nie,
l'ocz,n1k 1918 00 dnIa 21.9. do 22.9 włącz
Nauczyciele i pocztowcy. pos'inl}ajlłcy
karty z nadruki()m .. Zg", . otrz)'11lajQ, w
nie.
rocznik 1917 od dnIa 23.9. do 25.9 włącz sklepach rzeżniczl-ch. 'Yłą,c.zonych do
miejs.kiej sieci rozdZJelc:1JeJ, rąbankę ",,",:a_
nle,
TO=ik 1916 od dnia 2;;.9 do 27.9 wiąez- mian thISZC'LU na następuJlłce kategorIe:
KAT. I .. Z;;" na odcinek nr ::~ po 1.30
n:e.
r~cznil: 1913 od dnia 28.9 do 29.9 włącz kg rąba.nlci w cenie zł 6.- 2l$ 1 kg.
• KAT. lU "Zg" na Qdcinek nr 15 po
nie,
rocznik 1914 od dnia 30.9 do 2.10 włącz- 0.65 kg rąbanki w cenie zł 6.- za 1 kg.
Komunikat powyższy nie dotyczy ponie,
rocz!lik 1913 od dnia 4.10 do 6.10 włącz- s'i adaczy knrt "Zg" za.tnldniouy~h w prze
myśle.
nie.
Przypomina się. że mięso l'l>!·epobrane
ro::zJ.1ik 1912 od dnia 7.10 do 9.10 wlącz~
w wY~ej podanym tenllinie przepnda, .a
n~
ł
odcinki
n.iezrealizowane iracą, S-Wll- wa~·
rocznik 1911 od dnia 11.10 do 13.10 W ąez
ność.

•
d ot yc h ktorzy
czas nie zostali zarejestrowani, zgłasza
nie.
Męż.('zy:mi rocznika

ją ~Ię

\V

19~3.

dniach' II, 12, i 13.10 hr.

Kiedy

.

0_

a '\Yt~ wtorki( cz"artlu i
10-12.

Zap'sq

nr. 4, 15, 16
Dyrekc.ja li1iejF.'!t~clt Zal~ł.ad&w lF-0muniko..c~ jn'!rch \" l...oU'l.l JlOdA.Je do "': ..n.~o:mo 
ŚC'
że 7.. tL.l~ .~ul
r:; ó111a rb Ln·
"i
J~wró~' nn swoją, włllŚciwlIo trasę .tj ..

pomniałem.

Wczoraj, podczas "llecbatki" u
Celestyna spojrzałem przypad_
ki'em na pól1% a tam - Ciumdzi
kiewicza " Dno uczuć".
_ Chcesz, mogę ci to da.ć _
rzeki Celestyn niedbale, widząc
moje zainteresowanie książką·
_ Chętnie - odpowiedziałem
_ ale , widzisz, to J'est moja książ
w. Poznaję ją po charakterJ'~tyc~
::ej plamce na str. 130. Kredys
ocżyczyłem Heniowi ...
-- N:emożliwe! To jest prezent
od Amelii.
Amelia siedziala właś1lie przy
stole i usłyszawszy n aszą rozmowę zaczerwieniła się·
- Tak. Podarowałam ją Celestynowi, a mnie to "Dno uczuć"
ofiarował Heiiodor .. Na pewno ta
książka nie byla twoją wł asnoś
cią .

się jec1r.ak, bo i plam
na str. 130 i książką, której
teraz już nie ma ... Zacząłem śle

Uparlem

[<a

dzić.

1 okazala

się, że

Heliodor do-

~tal ją

Janusza. janusz od Henia ... Stop!
Heniu, rzeklem surOl~'O
to
moja książlw J pożyczyłem ci ją
gQlloty od godz. rok temu.
-- Nic podobnego! jak możesz
mnie o to posądzać? ...
I obrazil

do szkoły procy społecznei

t,. ""

F!zk.. łłn Pl'a(~!-~

S})Qł-'"'c,,·:; :l.-'j

~! ul

si ę

Ge.;~..r.p

-

o g romnie.
~- ...,.,.-~~It!-~-'.

rupki ~l>. t lefo>! 1 ~S-30 {ll'zJ-imuje uo· IVYJscza. Celestyn stal się moim
da.tkowe 7.\1-I>isy clo środy 8 wl-&aśllia: lla
I semestr ktm!ly!laiów z ukOl'tczOn<i szl.o_ dobroczyńcą. Przrjąlem od l1ie~o
ł$ po",:;zechm~; na III semestr Wydział:1
Bpllleczno-Ośw;atowego
kantlydat6\'. '/, prezent w postaci mOJeJ książki.
mala matul'tj..
Po tym te1'm.io:e li:sta kandydatów be_
P. S. j ale się potem okazało
dzie os~ate()Znie zamknięta.

I,INU. 4 kurBowa6 lJędzi~: .. ~OJllY.
TIzgo'w.slL.'J.. Dąbrow'skiOgo. KillllS~e~o.
Du.szyński~gD. PiotTko:vską, Pl: \\ ol~.?_
ści. NowomiejskI!.
Limanowskiego, za.beino:ec i li powrotem.
. .
LI1\"lA 15 Iml:.ilOWaĆ będzle. II '29.jezdnia. Dą~l'O\\'SI(rt;gn ... Rzgow.ską. . PL
am Henio, ani Celestyn, ani Ame
Nippodlegloścl. p'lOtr,,<?w,>'ką, Gen. ś:",,!er_
c7.EI\1"skiego. żeromskiego.
KOpell1lk~,
l/1'li
tli:: • •
lia,
ani HeliodorJ ani Apolinary
Gdalisk.ą,. 11. Listopada, P!. WolnOŚCI;
...
~~
Now'onriejską, 'Vojska polSlklego. Doły l
• ••
.
itd. itd. nie przeczytali " Dna uz powrotem.
.
6
ś' b kur mIeJskiego
glmn.
LiNIA 16 z dn'll>m
wrze ma. r '.
•
• .
czuć".
sować będzlp. •.mienioTlll; trasą, a mlapol'
do liceum admInIstr.
CZYS
wic; e . HipotecznQ., Zperską. P~. Wo
d
nOBei: Piotrko\\"sltą,. Sta.lina, Ki!i~ .. ki~:;o.
MieJskIe G:mn.az]um Ha!1 lowe
Napiórkowsloiego. PI. Nlepo11egła;cl, KQ· dla dorosłvch I LIceum Adlrunistl'al ęj Obwodowa i z powrotem.
cyjne przyjmuje zapisy kandydatów'
a) do klasy pierwszej trzyletdla uczniów szkól artystycznych
niego gimnazjum,
Wiadomości
b) do klasy przygptowawczej liZal'Ząd Sekcji Spożywczo - OWQ.CO- CE'lim o kierunku samorządowym
KoleO'ium Zarzadu l\1icjskiego na
posied~niu w dniu 3 wr~~śnia przy
wo-warz\"wnicz'~j zgromadzen:a Kup' do klasy pierwszej licealnej.
Wykłady odbywają się w ciągu 4 znało st~'pendja dla UCZ11l0W łódz
ców m. i .orlzi zawiadarma, że zebl'a
nie ogólno informacyjne czło.n:ków dni tygodniowo w godzinach popo- kich sz1-ół at"t~'siycznych średnich i
SC'1;.cji odbędzie sie <lula , . 9. 1918 r. łudnio\'.rych. Wiek kandydatów: do I niższych po ty~iąc złotycl~ miesięcz
o gooz. 19.30 w lokalu Zgromadze- klasy pierwszej gimnazjalnej i przy nie za C;zas od 1 sty?znla do 30
nia przy ul. piotrlwwsl{';ej 40.- "'rtowawczej - od lat 18 do klasy czerwca br. Z subsydiÓW tych kood lat 20.
I'zysla 30 słu~haczy. l~sztalcących się
WejŚCie na salę obrad tylko za; oł~ ~ierwszej licealnej Zapisy i informacje w sekretul'ia w Ludowym InstytucIe Muzycznym.
zalliem legi>tWllIuc·j'i członkowski-ej.
ZGROMADZENIE K U P <JOW cie szkÓł przy ul. Lipowej nr. 16, SzIwlc pr;.el11yslu Al·ty~tycznego,
telefon lIi5-07 w godzinach od 10 do Szkole Ta!1ca Artyst:vcZ~E'gO oraz
m. ŁODZI._
12 i od 15 do 17.
Niższej Szkole MuzyczneJ.
(z)
(k 475)

Z

p ••

do

hondl.

-"1 ...

..

180 tys. zł na Subsydia .

kupieckie

I

I

po

•

I

I

Najbliższą drogą idE1 do Domu Cen niej dzieci czylały. Ile było pogadah'alnego
Związku Spółdzielczego, nek, gier sportowych. godzin odpoktóry nazywają również Ogólnopol- czynkowych l rozrywkowych. Wrcsz
skim Domem Szkoleniowym. I tu
cie ile przeCiętnie dziecka przez 0głęboka cisza .Dom, jakby odpaczy kres pcoytu przybrało na wadze.
wał po trudach tegorocznego lata.
- Ile?
Po chwili jestem w sali rekreacyj- 5.5 kg l Mieliśmy zapa~ów tIunej.
Widać tu ślady bibułkowej szcw. białka i węglowodanów pod
dekoracji po ostatnim pożegnalnym -io~takiem.
wieczorze dziatwy PSS. która miała
p. Dobosz przedstawił mi stan
tu swą kolonię.
wnysikich kolonii tódzkich w KoOstatni mohikanin Domu. kierow lumnie.
nik p. Dobosz sldada mi. jok przed
Oka7.llje Sip'. że Związek b. WiE17.komisją lustracyjną, których tu niów POlitYC71wch
utrzymywał tu
p zez lato było bodaj z dzies~ęć. do kolonie dla U10 dzieci. lnnnwaiarze
kładr.~
sprawozdanie z przebie;?;u dla 250. T-"':" Kolonii i Półkolonii
akCji kolonijnej. po~\Oiuje mi tabli- IV Łoozi - '10 pcr~ - 130. RTPD
ce z danymi statystycznymi o ruchu 230. PSS - 130 i in . Ogółem
i .ŻyciulKolonijn:---m. lIu było chłop- "kf"') 1500 dzieci
sp~dziło tu swe
cow. a ile .dzie,:c.zą.t.. Ja.kie liyh: za-l \\"'-n~y.
.
bawy. Jakle kSlązltI l pIsma naJchęt
W trakCie l'ozmo~vy, zobaczyłem

-I

DZIENNIK LoDZKI NI' 245 J1151),

Któregoś wieczora wpadł dl)
mnie Hel-LO i poprosił, abym mu
pożyczył jal{ąś książkę, bo nudno, bo deszcz, bo w ogóle mial 0cbotę nicco podnieść się kulturalnie.
Pożyczyłem mu Ciumdzikiewicza "D·r:o uczuć".
PożJ'czylem i
czekałem
na
zwrot ,.dz.ie/a" .tYdzień, miesiąc,
dwa •.. AnI Hema, ani ksiai;ki.
pogodzi1em się ze stratą. Z a-

.'.

Przez wrzesicll przeprowadzi':'
my t 11 kardynalny remón t kosztem
3 i pól miliona zł. W październiku
rozpocz':';'a się właściwa robota k~zt.alcenie kandYdatów na pracowIllko\y. SPÓłdzielczości. Mamy tu 3G
pO~OJOW, w których miesz1tać bę
dZIe 110 kursantów 7. całej Polski.
Średnio kurs trwa od 2 do 4 tygodni. P,:"zez sezon jesienno- zimowy'
przewinie się przeo: nasz dom około 800 SłUChaczy. SuóldzieIczość potrzebuje wy!nITalifikowanych prawiszace na ścianach dyplomy.
- 'Te dyplomy są parni~tką z cowników. Mają tu zreszta naj lep.,Olimpiady'"
jaką. zo~gamzował sze Wf1'·;''1ki do nauki i zapew nione
nasz Dom na
zakonczeme sezonu. utrzymanie.
Brały w niej udzia~ d.zieci z Kolum
Na tym kończymy rozmowę. iZ~~~
ny i dzieci z po.bllsk~ego. Ustronia. chał wóz ciężarowy z wapl1l'1'I1
;
.
K-zta1('en.o
Do tej dziecięceJ ...?llmplady" sta.
Uami.
Ogólnopolski
Dom
,'"
'ę~ie
no
nęło 60 zawodn.Jkow chłopców i wy PSS szykuje się na przy)
dziewcząt W progra.mie bYły biegi
.
na 60 m dla chłopcow i dziewcząt. wych gości.
'. . w Kolumnie chwIloSkoki wzwyż i w dal. W ogÓlnej kla
T empo zycu.I .
7••nów sic
lł
Niebawem
,
syfikacji pierwsze
miejsce zajęla I'lO o~].a)
o. ' . '
'ldzielcy. Inne
Prz"Jadą spo . ,
. bed'-'
kolonia PSS W Kolumnie. Również '.\'7.'110Ze
."
.
"'..
•Wnlez me
.. ,. ' '1
zespól KolumnyPSS zająJ pierwsz(' ')srodltl kolonlJne ro .
miejsce w siatkówce chłopców i w 'Hugo świcdć pustka;rm .. ~'IÓ\\ l <olę. o
sztafecie 60xJO.
Po tej minialw·o. 'wojekta.~h Wykorzy<;ta,ua dom?:v
we,i ..olimpiadzie" odbyła się zaba- l;:olonijnycb i ~"czasowyr1~. n~ roz_
ne impre7:~'
Zll~owe.
Z.Xl\v.lenny.
wa i taflce w strojach ludowych.
t K?111~11nY .nalezy '\\'y
Czy w 'limie ten wielki b'l:l.v ' .. Jl'OWY );1'
nek Centrali Zw. Spółdz. stać \)ę 1I'<Jl':lysli.:: \V [Jdm zuną l latem
(S)
dzie pustkami?

radości

Krowo w ch~ rakłer :ze światłocienia-Dziecięca ,.olimpiada" PSS
5,5 kg przybytku na wadze

I

Dno uczuc

wrzc8nia 1948 r. Cz ·telnia będzJe CZy;lD:J.
l\\, poni edziałkl .. środy i pi'ltlc.i od gud2.
'1 14-20. a we wtorki. c~artkj i sobot~.'
od gotlz. 8-H. '.V tym samym okr<!sie
IVypo;'ycza.lnia I>ędzie czynna w poniedziałki, Śl'ooy i
p'ą,tki od go d",. 17-19,

Trasy rnii tromwoiowych
15

jest otwarta

,

od Apolinarego, Apolinary
biblioteka Ul
'Jd
Hipolita,
Hipolit od Jana . Jan
D"rel-cJ'a Biblioteki Uniwer-'\'tecI-ie]
.
'
od
Zuzy,
ZlIza
od Zofii, Zofia od
lzaw.adaruia. ze w zakresie 0(1 1 tlo 11

KtQ n'e 7g10 0 \ si~ na skutek n,ll!C)SZego wezwania d') rejestracji, podlega karze areszW do 1 m:es'qca j gl'ZYWl1Y'b~o
" OO~ l lub J'celnei z tych kar \V tr) .e
5U
.J ~
•
. '
169 kt bl
l'dm\mstr~cYJnyn1. z mocy art.
? l' .
w zw;ązktl z art. 1&3. U!lt. (1) powo :meJ
n3 \1'i:t~'e lliltaw.v. . .
Lócl:!:, d 'u:\ 4 \ zeot11a 1~3 T'.
ZARZA D l\IillJSKI \IV ŁODZI

Kolumna zdrow·la

ucichła spoważnia-

kolonii
letnich, domy kolonijne.,
i
ła. Opustoszały
~as
przycichl w pierwsze dni wrzesmowe.
Wśród tej ciszy błądzę po lesie
Kolumny i na polanie przy stalugach
spotykam znanego łódzkiego malarza modcrniste. •
Ucinam z nun krótką rozmowę·
_ Wspaniały plenerowy nastrój."
Niezmącona cisza. I ta klaroWność
powietrza... TIe uroku i pogody w
tym krajobrazie...
Ach, panie. żeb~'lIl tak mógł, jak nie mogę, przeniósł bym te cuda na płótno... Ale
nie wychodzi... Nie mogę wydostać
widzi pan , te~o światłocienia.
Mimowoli
spoglądam na płótno.
Nic na nim .dostrz~c fie mogę. Ale
z grzecznoścl doąaJę. wskazując ręką: ... Tu... zdaje się wydostał pan
ten efekt gry światła .. ,
Malarz _ modernista spiorunował
mnie wzrokiem.
_ Ależ panie. to jest krowa, kt6ra tu przed godzi.ną się pasła ..;
_ Kro\va? A .ia myślałem, ze to
1vlaśni.e światłocień.
.
Po tE'j przygodz:E' trochę popraWIł
1\' .. ie humor.

21.9

rocznlk 1916 od dnia 23.9 do 25.9

Jeszcze przed kilkoma dniami KoWę drówek
wo 'l ewódzłwie
lumna pełna życia, gwaru i. śm.iechu dziecięcego,
ośrodek łodzklCh - - - -- - - - - - ; . . . . - - - . ; . .,- - - - - -

Z

dnia

nie,

10\ -

Niepo rozumienie

lS~ od

rocznik
nie,

Teatrg

-Ii

Przystąri ona do prac nad uporząd

-----------------

Inisiejszej nocy
KasperklewlC"~a

kolejowego

węzła

Przed kilku dniami rozpoczął się w Szczecinie i Leoncinie pod War3 turnus brygad junackich SP. Po- szawą·
Poza tym JUZ w najbliższych
nad 2 l,Ysiące młodzieży województwa łódzkiego przystąpiło już do dniach powstanie nowa brygada SP
pracy w brygadach zorganizowanych na terenie województwa łódzkiego .

n:LEFOSY:
Komisal'1at Miejski M. O.
253·60
Pogotowie H.alunkowe .Miejskie
101-44
Pog,JlOwle Ratunkowe Ube-zpleczalnI134.-1;J
Pogotowie Ratunkowe PCK
11'1-11
WAtVE

Z 'lt1cosa

I-

aDSTJ,plĘ sklep, magazyny .

Zjel1Il.cc~niJe

Przemysm l\:Ia.szyn WHk·en.niczycb
FABRYKA IGIEŁ DZIEl'VIARSIUCH
W Ł O D Z I, ul. DOWBORCZYK()W Nr 37

FRZETARG
Starostwo

SpCMJLncj

powiatowe

Brzezdńskie

P.eferat Opieki

ogł:lsz:J.

zatrudni
Nll.r:l·:;'.~W".1I.. :

\V

I>[:ZETAIW N"iEOGRl.'.NIOZONY

l

na ROBOTY RI!:J.'\{ONTOWE m1anowlJc'ie:
Porządkowe, m. ·.. ·arsh:.e. tynkRl'slcle, cjesielskOO stola·rsltje, blacharskie zdllńsk13 s:d:larsKJe ł mah.rskie
w p.'l.mcu. Wojewudzl{jego 'Zl.lkladu Szlmien1o,","C'go
PracoWl,:-kow Opjekj Spolecz;nej w Ośrodlm RolnJlD
w L:1s.owicach gm. D!ugie pow. Brzezińskiego.

l
1 MISTRZA SLUSARSKIEGO
l TECIDHKA KALKULATORA
1 WYEWA.LIFnWWANEGO TERMISTE
l KONSTRUKTORA - MECHANIKA
•

Fabrykacj.:.:
l INtYNIERA MECHANIKA na stanGwisko IderOl,TIlika
.
4 TECHNIKOW liALKULATORóW

kopertach z napisem:

.?:c:i:a na roboty remontowe w Wojewódzk'ian

Zakła

w D1l.ale ligie'} oezklu'skich:
2 IN:::. - r!EC!I.&VlliÓW
2 TE(1IINm.ÓW wzgl. ~nSTRZOW SLUSARSKIOH
4 K,ONTROLEROW rnię<12;yoperacyjnych (lUljchętulej absolwentów sz!,ół zawodowych)
4 l\ILODYCH SLUSARZY (ze szkół zawodowych)
na ustawiaczy.
Zgłoszenia wraz z podaniem, ŻyCiorysem odp.iaami dyplomów. świaG'~ctw i zwolnień z poprzed:l':e''}'o
m.i1!jsca procy należy składać w Wydziale Personalnym fabrj'ki od godz. 8 do 12.
(k 461)

Sz<kolen,iGl. w LisoVlrlcach" - łącznie z dowodem
wpla,Cen.ia wadiwn w VI,'y\sokośc! J 010 oferowaIl'~j sunny
do Kasy UrzQdu Skarbowego w Brzez;,u\3.ch na rachunek sum depozytowych Starostwa - należy składać
w RE.i>l'·.l.C.~ O'pieki Sp ole:! z.nej Starostwa pOWiatowego w Bi'Zl~' .il2.ch do dnia 13 wrZ'aśnia 1948 r,
Wska?-.a:nym jest by caJłość robót wykonywa.ł>a jedna finna.
Slepe kosztorysy na ~ej wB'Pomn'!ane roboty
można otrzymać za zwrotem kosztów w Referacie
OPieki Społecznej Starostwa.
Stalo.mwo Pov.; j-:J,towe Brzezińskie zastrzega sobie
prawo .swobodnego WY;bo~ oferty. baz wZlgllę<liu tl'l\. wy
soltość ceny zaoferowaneJ.
CiZl.e

POWAŹNA INSTYTUCJA

Ot 487)

o" Z, P. S.

ŁóDZKIE ZAKŁADY

POSZUKUJE:
OBmVIA

PRACOWNIKÓVJ

ogłaszają

O.BZ~AJl'liONYCU z BtJOIIALTER~.
Pcż" r1ane ~ męskie.

Przetarg nieograniczony
na. sprzeda·t; KONIA

OFTIRTY:

Pod ..POW A.fu.~ AU do Administracji
"DZiennika Lódzkiego".

WAŁACHA.

(8188 p)

Przetarg od'będz.te się dnIi.a. 15 września o godzinie 12 w biurze L. Z. O. przy 'lIll. W6lczańsk!e1 12.
Oferty w Zalakowanych ko.perta-ch naJ'aży skła
dać w kancelarii zakładów.
Wadium w wysokOŚCi 1010 ofe·rowanej sumy należy
wpłacać na koIllto L. Z, O. w Naxodov.rym Banku Polslcl1tn Nr 1169.
.
Konta można ogląda~ przy U!I.. W61cza.ńs!kJ!ej 12.
C, Z. p. S, Lód.7Jkie 7Jakła'Cly Obu\vla zastl"7J.1gają

NAJNOWSZE

MODELE

PALT,' PELIS, KOSHUMOW, SUKIEN
"EWELINA"~
W A R S Z A \V A.,

,.

SEWE'&YNOW

Obok Teatru

TEATR" S Y R E N A

cenia oc!szk<>dowa.nja a tego tytułu.
__________________________________
(k389)

DZIS dwa przeo<1stawieni3. o godz, 16.80 i 19.30
KOME!J:I p. t.

)) DOBRZE SKROIO y FRAK «

DYREKCJA

Z UDZI.ALEM OAŁEGO ZESPOUJ.
Kasa czynna Od godz. 10 rano przez cały
Telefon 272-70.

w ŁODZI, ul TRAUGUTTA Nr 4,
p o 8 ~ u kuJ e na wyjazd do Zakładów na ZWm. Odr;,
l JUEROWNlKA FARBIARNI (na płusrre)
, ~:OW na przędzaJD. odp. (,;grr.ebl. i

5ĄWi

_*. . . . . .

dzień,

_ a l ..

ZACHODNIA 48
TeJ. 140-09
TEATR .OSA«
DZI9 Z przedstaWienia o godz. 16 { 19.80

, SZLIFlEROW (pucer6W)
2 KSIĘGOWYOH samO'dzielnych.
MieszkaJn:la zapewnłone.

)Rozkeszna dziewczyna«
ZNIZKI

Zatrudni na miejscu w DyrekcJi:
1 !Nt. MEOHAN. WyMIał Inwest. ł OdbiJd.
2 INt. BUDOWL. Wydział Inwest. i Odbud.
\
1 TEOHN. - OHEMIKA - Wydz. Zaopatu.
chemlkalil)
1 TECHN. MEOHAN. - Wydz. Remontów
\
orall; FINANSISTóW - Wydz. Bucltalterii.
;;:
Tylko siły wysOiko wykwal1!fikowane mogą. zgłaszać ....
się do Wydziału P&sonalnego.

W.:rlownla. szczelnie chroniona prmd

WAżNE!

chłodem.

?:===================::

(d:zbł

JESLI CHOESZ BYC W l\1AL:tE:RSTWIE

KUP

ej

ąCZ

:mllill!lllllllllllllllllllil!lllll!l!illll!)11111II111II1II1II11II111II1111111II1I!1I!11III!1~llIIllIIlIIlmlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm11111II1!iliIIllllill
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U

fEA'fn KOMEDII ~IUZ)'OZN EJ • L U '.f N I A.

ul

11

LISTOPADA

Nr.

U:URSY Adm~nistracyjno HandloODSTĄPIĘ lub WYdzierżawię lokai 100 m. kw. centrum. Wado- we przy Pay\stwowym Gimnazjum
mość Nowomiejska 3/19.
(8200 p) l Liceum, Piotrkowska 125, przYjmują zapisy codziennie, od 17-19.
(k 194)
SAMOTNA urzę<lniczka pOSZUkuje
niekrepulącego
rublokatorskiego
pokojU. Wiadomość pod .,Samotna ZAPISY na pótroczne l 3 mieslęczurzr.dniczka,ł.
, (~249 pf re k1.'rs:~· l::r"5u, szyr~::ł i fUfldelo.
wania. pl'lZ~'jmuje od 17 sierpnia.
SAMOTNY, młody urzędnik po- zg .ersk" :;O-a.·
(k 204)
nulwje pokOju umeblowanegO'. Cc
- - - -- - - - _. _na oboję:na. Oferty ,,#44".
Z,\.P1SY na półroczne. trzymle(824a pl Si~CZll~. sześc;otygcdniowe Kursy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kroju.
SzYcia· I Modelowan'a.
(k 203)
ZAI\UEN~ 3 pokoje z ku-:-hnlą z Piotrkowska 69.
łazIenką. ul. Andrzeja. na 2 pol,oKURSY
Centralnego
Związku
Steje z łazIenką. Tel. 256-37. (8238 p)
nogra.tów. Piotrkowska 83. zapl.sy
k,t<!gowośl·.
ko·
POSZUKUJĘ
pokoju z kuchnią nA stenn,E!r3fię.
respondencję, mas-zynopwan.le,
blL~ko ł..odzl. zwrot ko.z~6w re(7811 p)
momu. Ofe"ty .. Dobry d:J!a7·i".

._---------

w S aJ.-tach. ~Iuzyka J. GILBEBTA
rll: J. Kenda.. _ A. Ka.cwrowski. K. Kosaela.
D. Lubowska. _ lI. La.buński. - J, Pankra.tz.
~ Rychter. - A. Saw~n. - L. SzwabowiczówZ . :-A. Wasilewska. - L. Wacławik. W.
BUtlty wcześni:o !t1i8ki. - CHóR - BALET - ORKIESTRA.
k.ów ul. PiotrJi'owC;'k nabycia w Spóldzielni Artystów Piast yW n.ledzielę a 102. a od godz. ]7 w kas-i-e teatnl.
kasa teatru C'Lyntlll. od god-z. 11.

D~m~klego

or;z

egzamInu mlstrzowAA:!ego.
Lód;:,
Plotrkowska 24, Kancelaria czynna 9-12, 1_18.
(k 3i})

KR0JU. modelowania ubrań dam_
"-!ch. dziecję~ych,
na'now<z~·r~
systemem wyuczają. Kursy lru-ty
Rzemie~ln'C'7e_
?-\UIENIĘ 2 pokoje ku~hn;a. korl ':..tu PrzemysłOWO
tort. BieL~ko. na pOdobne lub go. kierownictwo Anten!ny Fran.
It'.niejsze Łódź. DzlelrLca oboje'na ke. Nawrot 32-3.
(77ó5 pl
Oferty pod ,,7968".
(7953 p)

ZAMIENIĘ

kUChn'ą,\.zep;sq na "ursy

3 pokoje z
(komfort, telefon) śródmieŚCIe, na
mniejsze w Warszawie.
W'adomoŚĆ CBO PIotrkowska 70 _
.. 222",
(k 474)

I\o\ministracyjno. nandlowI!:
sekretarek. kSlegowoścl. ttenografil. Języków obcych oraz
maszynophallia pnyjmuje se·
kreta riat 'Szkoly. And'TZl'ill ~.

ZAMIENIĘ pokój z kuchnią na ta- tBI. ''21;-19.
(k ~)
kle samo. DzIelnica obojętna. Lo- MASZYNOPISANIA. kore·.pondukatorska 22, m. l.
(k 471) cjl biurowej (poprawnego
pl~p
nla), stenografii biurowej. kS!f:grDWIE studentki s?Okojne poszu- wośc! grupy początkowe. średni'.
kują pokoju w śródmieściu. DzWO wyższe 6. 7 wrześnIa rO'Zpoczyn;;nIĆ 167-22, godz. 8-13.
(SC37 g) my. ZspJsy:
Kursy Centralneg)
Związku StenografÓW i M3f:zyn1rtek
Rze,,~ypo!'poUtej
pol.sklej
PR7.YJ~ Z uczlnnlee .',bo stut:en'kl z utrzymaniem. PlaC Dą K\lińskiego 50. Pismo stenografu!'()'.V'!:klego 2-7.
(8~3 p) czne.
(8240 r>

MYDŁO

TOALETOWE

Nowy rodzoj

A

B

(

do nabycia

(k ~{j2)

Pr~cowl!ia

11111i1111!llllllIUIIIIUl!llililllml~lnniIIIlIIIlIlUlIllIr,lIllllmIUUlIllI!lIlllrnlUlmllllllllllllllm
PAASTWOWA
WYTWóRNIA MARATóW

OLE-JNY BEZBARWNY
KOPALOWY
OZARNY ASFALTOWY
SYKATYWĘ
TYNKTURĘ

RE:\!TGENOWSIUCH
i ELEKTROMEDYCZNYCH

.,E L E li T R O S A N"
z. ó D 2
ul. Swiętokrzyska Nr l1/lS

do BR.,.zU

pos=kuje:

poleca:

..UlTROH

I
l

II

,

łJóD:t

ul. POUiDNIOWA Nr 78
Telefon 138,19,

I

:1

(k 377)

W~.R~~~!~j~!8~iElROs~kKa'A
'~

ł'1O'I' KKtJWSKA 117 rei. UllI-l1
CERI.H. ~nrd .. r .. bt ()f)l\I.'\\\lJ"
krawaty.
(k 140)

Koiuch6w

poleca zn\<opf8Dskle koiucbyllraz błnmy baral1ko-~'tI' - przy)
muje wszelkie zs.m6wieni$ i reperecj". F-ma. Łódź, ul. JAP.A.C~A 4 w podwórzu. (k 137)

Tel. 123-{)2.

1

LAKIERY:

(k 187)

włosia

KP-MERALNY DOMU tOł.NlERZA
uJ. Daszyflskiego Nr 84

Kasa czynna od godz. 12.

IZBY PRZEMYSLqWO - HANDLOWEJ w LODZl.
Z A F l S Y DO KLASY l, n i PRZYGoro
ul. 6 SIERPNIA Nr 56
WAWOZEJ
godziny 16-19_

zakupem
REFERENTKI ze znajomoś~llł maszynoplsa.nla.
Zgłoszenia osobiste w Wydz1ale Personalnym.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;.;;.;;;,;,;,;:~..:
(k 256)

n:a Krawiectwa

6 tygodniowe p:·zygotowawcz·:! do

NIEBO ZCZYK PAH Pfe

KLAS4 PRZY GOTOWA WCZ,4

HANDLOWOÓW z wyższym wyksztalcen1et.J UJ
.
k1ierownlcze stanowiska
FINANSISTĘ na kierownika DZiału InwestyCji

----------------

7APISY na Roczne Półr'lczne
Kursy Kroju, Sz)rr.la l Moce'owa-

DZIS O GODZlNIE 19.15
SZTUKA C, de PEYRET - CHAPUIS

$rednia SZkOła Handlowa

OENTRALA
JiBAJOWYOH SUROWOÓW WŁÓKIENNIOzYCH
L óD!, ut POLUDNJOWA Nr 49
poszukuje:

(32&3 p'

pokoju sublokator~klego dla 2 studel>tek.
Cena j
clzie'il'Ilca obOJętne. Może hyć p0d
Lodz!ą. Telefon 2'n-20. godz. 9-14.
pOSZUKUJĘ

W.,u~dzfe

TEATR

Udz!a~~r:etka.

Z

-_._------

(k~83)_

))CHOTLIWA lUIAMNA«

obeznanych

na-;o

3.

DnA , OODZIENNIE o godz. 19.15

SPE~!:::~~:

__

B-ci PO"RZ'ł'HlI"

L óD!,

·PIOTBKOWSKA 243

z

..~

SZOZĘSLIWY

\.V

Ck 400)

CENTRUM skJep. z pOkojem od- POSZUKUJĘ 2 pokojów z w.>Zeldam za zwrotem kosztów rem on kim! wygodami
Koszty remontu
tu. '.reI. 256-0f.
(81C3 p) zwr6cę. te'efon 209-54.
(BZ28 pl
_.
. .
KSIĘGOWY poszukuje pokoju
LAMlENIĘ pokÓj~-ce,n,~
umebl:JwQnel!o. n:ekrępuiącego do
kój z kuchn·:ą .
względnie dwa. pracy w god"!.
p:Jpoludn:owych.
Zgłoszenia pod "Centrum". (BllCp)
zgłoszenia .,pokój'·.
(11184 p)
POKOJU n.lekrępującego z Wl-go- SKLEP, pokój z kuchnią. piwnica
dami w związku z
przyj~7<taml
duża, telefon. śródmieście. odstą
służbowymi
pOSZukuję.
Oferty pię. Of ... Sróóm!eście".
(8212 p)
"Wroclawlan.ln".
(B185 p)
")fA 2 OSOB przyjezdnych POPOSZUKUJĘ sklepu na Plotr!row_
SZUKUJĘ pokoju umeblowanego
skiel. najchętn!ej 'od Pl. Wo'noś na 3 /foce tygodniowo. Cena oboci do Prze;~.zdu.
Oferty "UT" le·'l3. zgłoszenia pod ,.Przyjezdpra\Sa. piotrkowska 55.
(k 402) ny·'.
(8056 6)
POSZUKM
się
po~-osob.
. J
S \LA fabryczna
ok. 50 m. kw.
nym wc j sc em, TeJ. 171-13. (k 401) widna. wysoka z silą poszukiwana.
POKOJU SUbIOJtat-;;;:~I;g;; -p;;=;;_ Może być wspólna. Oferty "Fakuje.samo:ny na stanowisku. Cen~ bryczna".
(pd)
obojętna. piotrkowska 92, m. 63. LOKAL w oodwórzu na parterze,
tel. 211-21.
(82il9 p) 3'; mtr. kwadrat.
00 odnajęcJa.
W'ldomo$ć południowa 5. DozorZAMIENIĘ 3 pokoje z kuehn'ą
ca.
(824-5 p)
°łoneczne z wygodam! w centnlm
na 2 pOkO'le z kuchnią takie 'ame.
NAUKA I WYCHOWANIE
Olerty pod "ZamJana".
(8217 p)

(8255 p)

TRAUGUTTA l

(Ii

.PI.

269-5"

GABINET 'dentystyczny do wyna. SKLEPI najlepszy punkt Warszawa - Praga. p:zy skiep.e 2 pokOJe
Wiadomość ul. P!otrk~wska
152.
(8174 P) I ~ suteryny, OdGtąplę za Z\IVTotem
kO::ztÓ'N remontu, jub wyJ.z!e.riaZAl\IIE:>ÓIĘ l pokój na 2 pokoje wię. Łódź. Leg1!)nów 23-a, mie<Z(8~ p)
z kuchnią. Ewentualnie wezmę 2 kania 14.
pokole z UżywaL'lośclą kuc "n' w
STUf.)E;.,T
p
olitcchn..lct
poszukuje
W'! ę~szym
mieszka'n lu.
KQ3Z~Y
zwrocę.
Ofel'ty "Prasa", pjotr- pokoju. zgloszenia sub "p.Ł.",
(8261 pl
kowska 55, dla ,,18".
(8171 P)

(k 398)

P{)~kiego.

•

sobie prawo wolnego wy;boru O'ferenta, O'raz una.eważ
menie. przetargu bez podania przyczyn i bez wypła

1 .... 1elO1nować
pon.<.dz:ałek.

jęcia.

--

BilIl"Łe

w

Przetarg odJ:-ęd~e s(ę w środę dn:;a lJ5 września
lB43 r. o godzinie lU !'ano w gmachu Starostwa PoW13:to~ego B!'zeZiń';lL'.gO.
~ Oiel·ty w zalalwvvanych

INż. lUEOHANI.KA Ila &'.....lIowisko
szefa rurzęi7i.o\v:::I.1 z dostateczną praktylt(ł warsztatową.
MlS:i'i~ZA ODRóBKI j»!ECHANICZ:NLJ

R~.) .tl;):ha.

LOKALE

•

2 I.AKlERNIKóW wykwalifL
kowanych na roboty natryskowe nHM
1 REF. do Biura Planowania
1 TECHNIKA do robót lnwe..tycyjnycb
1 TECHNIKĄ na. Kier. Płacy
i Pracy
l SLV!SARZA wykwaliflkflws_
na przyrządy i wykroi-

:i:t

ł

l'RACOlVNIKA do majtat;ynu ze znajomością mptali.
Warunki dobre.
Podanie WTruI z tycio~em
prosimy składać w Wy<1z1aJe
Personalnym
w
godzinach
urzędowych.
(k 463)

'","""",""111111
.
~,llummillanl'lll!lImn'lllmmllll_l1l.1.mUIllIII

i prowad7oi KSIĘGOWOSO.

_---------------

Biuno OGtOSlEI
R_UT...;~YN_.A.';..;"
(k 4fR5)
8p6ldzlelo1 Wl'dAwo1~eJ

__
O_f_er_t_Y_S_U_b___
••

I LUKSUSOlllE

.(JZVTELNlK.
Z.U.ATWIA

,..,

J>WTlłKUWSKA

116.
Sklep Pomocy Szkolny!;
(>'OTIłKOWSKA 53.
KSlęgamla
.. Czytelnika'
PL. NIEPOI>LEOł..OIWI lHaltu
(Rozdzlelma GaŁet>
P10TRKOW'IRA 1911.
•
(Rozdzll'lnia Gazet)
"1.A(' WOLNO/W) R
•
(Rozdzipln18 Gazet!.

URZ~DZENIE

SKLEPOWE IUlda.Jące a1ę do ka:l;deJ b r a D :I; Y
8 P R Z E D A 11
Janaszk!lJewfcż
Wójtows'-- 20.
lU>
(k 452)
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ZEGARKI
BI:UJTERIĘ _

SREBRO

-

Z i. O T O
li U P U JE '

.,OMEGAU

i.Ll!leł!:NIA

!SZVBKO i SPRAWNIE.
Punkty pn:yJmowanla o,Ionell

ł

ul- PIOTRKOWSKA Nr
p o l 'e C a : Gwarantowane

1II111111111~lillllm;lllllIlIIllllillllllllllllllll!lIilllllllllllllllll!illl!!!!mImCmiH

! .O B O E S Z
I,

I

RE(}(1LARNIE
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DZlEN'1.'1I{ LODZKI Nr 2!5 (1151) 'I

OBLIGACJE Potyezld Odbudowy 8YFIALND!; ładną sprzedam, Oglą
Kraju kupimy. Płacimy 50 procent dać
od poniedZiałku 15,30-17,30,
wartości.
Wysyłać
zaliczeniem Gdańska :<5-4.
(8254 p)
KraDr. ZAURMAN specjalista: skór- pocztowym. WSPOLNOTA,
ne, weneryczne 8-10, 5-7.
Na- ków, Plac Wszystkich Swiętych KUPIĘ blaty z podstawą do "Lin_
(k21) ksa" 6 lub 8. Zgłoszenia. pOd
wrot 8. Telefon 129-39.
(k 77) 8.
"Walter".
(k 469)
Dr KUDREWICZ, specjalista. we MEBLE wszelkiego rodzaju, Garneryczne,
Skórne,
8--10, 4-7. deroby od 37,000. łóżka od 18,00 ~ DOMEK
trzypokojowy wraz z
Piotrko\Y-ska 106.
(k 78) stoliki
radiowe od 3,000 poleca trzema morgami ziemi przy przyMechaniczna Wytwórnia Mebll Mi· stanku tramwaju
pOdmiejskiego
Dr. CZERNIELEWSKI choroby szczak - Główna 22. Tel 116-!~. sprzedam. Oferty pod .. 3226".
skórne 1 weneryczne, Piotrkowska
(k 159)
(8226 p)

LEKARZE

88.

'

(k 330)

tanio

Dr.
PROCHACKI,
weneryczne,
skórne, 12-2; 4-6, Legionów 17.

(k460)

(8179 p)

Dr. HEYKO - PORĘBSKI skórne, NAJTANIEJ
weneryczne,
pow~'ócil 17 19. drewniaczki.
Brzeźna 5, tel. 158-19.
Ck 107) Gdańską.
_______________
Dr MIRSKI akuszeria, Choroby KAPELUSZE damskie, męskie dukobiece - przeprowadził
się ty wybór poleca sklep. PiotrkowPiotrkowska 14, telefon. 2:>"'7-23.
ska 190.
(k 236)

FUTERKA, kożuszk.! dziecięce poleca pracownia futer, Ma'l'ian Sab at, Narutowicza 1.
(k 476)

l\IEBLE komplety, po;!edyńcze. Ce- SPAWACZ elektryczny 1 acetyleny
reklamowe.
Nowootwarty nowy poszukuje pracy. Siła pietw9k1a(1 KAlińskiego 107.
(k 482) szorzęd.na. Oferty pod "Sol:dny".

źnię

(81)26 g)
PRACOWNIA kożuchów zakopiań
Dr ROZYCKJ. specjalista chorób skich przyjmuje wszelkie roboty
kobiecych, akuszerii powrócil. i sprzedaje kożuszki zakopiańskie KROSNA dwa angie·l skle szerokie
Przyjmuje 2-6. Piotrkowska aa.- dziecinne i damskie, Łódź ul. Po- mech., przewijarka i' wężówka do
telefon 166-29.
(k 75) morska - Nowotki 33.
sprzedania. DworSka 6.
(11239 p)

Dr, LENCZEWSKI Choroby kobie- FOTOGRAFIE nagrobkowe, 'por"
ce, akuszerIa, powrócił. Przyjmu- celanowe
wykonuje .,F<>toceraje 2-7 Sienkiewicza 61.
(k 172) mlka'·. W8'l'szawa, Sikorskiego 33
Informacje listowne.
(k 268)
Dr. LIRO ALEKSANDER choroby
uszu, garcila. nosa. Daszyńskiego "MERCEDES" ,,4" czterodrzwiowy
Nr. 6, 8-10, 4-6. Tel. 101-50. (k 80) stan dobry. motor do DKW (auto)
do s-pl'Zedania,
Sioolecka 4, teJ.
Dr. TRAWIN SKI chirurg, wzno- 171-13.
(k 353)
'1\11 przyjęcia 9-10, 5-7. Piotrkowska 181.
(7987 p) SpRZEDA'\łY willę z ziemią orną
- i kamieniołami,
Plac Wolności
Dr. KLESZCZELSKJ Chirurg
- 5-4.
(k 404)
urolog, choroby nerek, pęcherza,
narządów płciowych, powrócił. AJ. KUPIĘ stare palto z łapek karaKościUSZki 93, teJ. 16~-37.
(k 399) kułowyCh 11 LUltopada 45-12.

STREpTOMYCYNA do sprzedania.
Al. l Maja 3-14.
(8078 s)
FORTEpIAN
wiooeńsld
ln'ótkI
koncertowy sprzedam; Tel. 209-54,
(8227 p)

TRYBY
różne
do motocyklów
BMW, DKW, Zi1ndapp sprzedam.
Pabianicka 2l18.
(8234 p)
KRAWATY, SZALE,
naj no_ze
wzory pOleca wytwórnia "TaItex"
Łódź, Traugutta l.
(k 469)

Skutki

(k4()3)

Dr. HORECKI chor<1by żołądka,
kiszek, wątroby, Narutowkza 35, OKAZYJNIE sprzedam nowe palto
teJ. 200-99.
(k 464) karakułowe. Andrzeja Struga 16.
Galanteria.
(8(}23 g)
Dr, WOŁKOWYSKI
specjaHoSta
skórne, weneryczne, 4-6. Wschod- APARAT do fotokopIJ o powierznia 65 (Piotrkowska 48),
(k 458) chni ponad 1 mtr. kW. - sprzedam. Wiadomość - Pruszczyń~ld,
Lódź, Moniuszki 7.
(Je 394)
LEKARZE DENTYSCJ
Stanisław

DENTYSTA Wodnicki

Pt.;;----p;;.

,

PIĘC rozpylaczy do f;u'b z moto-

I

DENTYSTA

By

powrÓCiła.

(8153 p)

kość.

(8022 p)

ją, zdobyć

KUpIĘ

lub wy<izierżawię na okre"
kilkuletni plac o powierzchni od
3,000 do 7,000 m, kw. pożądane w
KOZUSZKl
Zakopiaflsko - Gar- pObliżu linii tramwajowej. Oferty
wolińskie. poleca firma B. Nagl- do B.O. prasa.
Piotrkowska SS.
bor, Nowomiejska 2. Sklep w po- okaz. leg. Nr. 1535.
(k 454)
dwórzu.
(k 28)
SZALE, KRAWATY,
najnowsze SPRZEDAM z powodU
WYJazdu
wzory .. Włókno", t.ódź, 6 Sierpnia pracownię cwderniczą z UTzadzeNr 2.
(k 235) niami do wyrobu drażetek. Wiado
mość
w
Cechu Cukierniczym,
(k 456)
ZANIM kupisz meble obejrzyj t.6dź, uJ. KopernJka 6.
"MEBLOSTYL" Stalina 69, "MEDOMEK
z
ogródkiem
kupię.
OferELOSTYL" bije cenami i jakoś
(8036 g)
cią.
(k 27) ty pod "Zaraz".
DO SPRZEDANIA: 2 krosna me- SPRZEDDAM motocykl NSU dwu
chaniczne, 2 krosna drewniane rę setka i dywan podłogowy. Piotr(8221 p)
czne wraz z maszynami pomocni- kowska 28, m. 10.
czymi. Stan dobry.
Wiadomość:
tel. 12;;-33.
(7990 p) SPRZEDAl\1 sukę rasy "spa.u:iol"
wiek około 2 lat, b. tanio. Wiadomość uJ. Gdańslloa 15/10. (8034 g)
DO SPRZEDANIA
Ztindapp 350
na kardan, w dobrym stanie, Alek SpRZEDAM bibliotekę trzyd.rzwio
sandrów', \Vojska
Polskiego 29, wą, drugą mniejszą. Nawrot 4/8,
sklep z obuwiem.
(8172 p) tel. 193-502.
(8237 p)
SPRZEDAM szafę
dwudrzwiową
MASZYNY: gabinetową, Singera,
stan dobry. oglądać. Piotrkowska krawiecJ,!:ą, 'czapnicza, mereżkarItę
109. m. 7, godz. 10-18.
(8155 p) i dwuigielną
sprzedam. Ręd.zia,
Piotrkowska 70.
(3235 p)
PRASĘ 15-!!O ton ekscentryczną.
kupimy - .. Zorza" - PiotrDODBRZE
zaprowadzona
Wyków, Stalina ~3.
(k 368)
twórnia wód Gazowych. do sprze1tIOT'OCYKL F. N. 350, D.K,W. 175 dania z powodu likwldacjl spółki.
(k 467)
wyścigowy z koml)resorem sprze- Wiadomość tel. 147-66.
dam, P10trkowska log, m.' 8. Tel.
276-11.
(k 366) Z pOWODU wyjazdu
sprzedam
skład drzewny. Oferty do .,praAUTO .,Simca Fiat" 500 cm., stan sy" Piotrkowska S5 pod "Skład".
doblT. sprzedam, Zgierz. ątrykow
(k 488)
ska :lO.
(8158 p)

--------------------- ---

IGLY i platyny links-links Nr 8 DO SPRZEDANIA
B.M.W. 350.
Di2.msnt. kupimy.
Dziewiarnia, Wiadomość Kilińskiego 15 (piekarteromsk iego 115.
(8189 p) nia).
(8260 p)

z

Po powrocie
wrońskj

na

pokład ,.HUl·aganu"

pOl'.

czekać,

gdy kapi'1lan wZYWa

I DZiENNik ŁODZKl Nlf245 (1151)

'W

(!la19 p)

RYSUNKOW,
PLANÓW szybko, staJ.'an:nle, tanio
Księ:garnia .,Literatka" ,Plotrko\
POTRZEBNA samodzielna go:;;po- ska sa.
(8201 Pl
sia. Wiadomość Gdańska 76, miesz
kania 16.
(k 380) POSZUKUJĘ wspólnika (ki) b~an.-- .- - _ . _ - -,- _______ ża tekStylna.
Oferty pod .. strapOTRZEBNA pomocnica domowa _g_an
_ ·'_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _'_8_liiS_,
Lód,., Gdańska 23. m. 2. (8246 p) TOREBKI wszelkiego rodzaju celofanowe, papierowe,
wykonuje
MASZYNISTKI,
korespOndentki, szybkO, tanio - Wytwórnia "CeloSekretarki! Stenografii bimowej, fan". Łódź, Rzgowska 33/17. telekorespondencji (poprawn.ego pisa
(8244 p)
nia), Itsię,gowości grupy początko fon 183-50.
we, średnie, wyższe 6, 7 Wl'ześnili\ WILENSKA
Pracownia
Futer,
rozpoczynamy.
Zapisy:
I<::ursy
Central·nego ZwiąZku Stenografów Łódź . .Tal'acza 9, prz~'jmuje wnel-
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SPOŁDZIELNIA

I AdminilltracJa:
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Lódt. PiQtl'ko...... 96. telefon 123.;0
l

Redaktor oaezelny PrzYlmuJe cOQZlennW!
ZaatvP(',Q r\ldaktora we wtorl<\ I
Sekreta n. rel1altcJl cadzlenn'le
Kierown1lł
dzlału mU!JSk1eJ(o

Kierownik

działu

OQ CO<b.
pl..tkl Od 10:&.
g(J C'OOS. 10.-.12.
Od god..z. ~11,

123-34

l~U, tel. 207-1~
13-14. tel. lJI(;-k
telefon 2U9 U"...1
teleroli ;':::'-64

~o~~~7~s\i\cl..lfJf4-:"~~V&~lltCj
stenograficzne.

sportowego Od gad%.. _11, tele10D 208-9.
Redakcja rekOpi.sOw me zwraca, r.a treść I t.ermlnY ogłoszeil
nie bierze OdpOWIedzialnOŚCi.

Redaktor

naczelny:

BllJRO OGLOSZElQ': l.ódi, Piotrkowska 116. Konto P.K.O, VIl-MII6,
Punkty przyjmowania ogłoszeń: Piotrkowska 96, Piotrkowska 63,
Plac NiepodległOŚCI (hale) Piotrkowska 198.

świetlicy. Zgłoszenia poparte referencjami, należy kierować do dnia
10.9. rb. na adres: Wólczańska 5.
(k 466)

(jEN']( OULusZER: l<a mlJl.metT szpalty pOl'a tekstem <lo 10 mm -

a5,- zł; za l mm szpalty. od 71 do 120 mm - 50,- zł: r.a 1 mm szpalt,
od 121 do 200 mm - 70,- Zł; za l mm szpalty, 0<1 201 do 300 mm 90.- zł; za J mm szpalty, ponad SOO mm - l:!O,- zł. W tek~",e: do
'O mm - 60.- zł za 1 mm szpalty, od 71 do 1.20 mm - '76,- zł za l mm
izpaltyod 121 do 200 mm . lOO.-zl za I mm S1Jpalty, od 201 do 300 mm
zł za l
CA~IKOWI':

mm szpalty. ponad 300 mm - 180.- zł za 1 mm s'Zpalty.
WSIWO DROBNYCH: Do 50 mm l szpalty 5!J'/ł drożej.
Ponad 50 mm 1 dwuszpaltOWe 100'1. drotej.
JUl"OSZENIA DROBNE: ao.- 7.! za WVTaz. poszukiwanJa praC)' lb,Ił Ul wyra:z (najmniej 10 wyrazów', W numerach śwlą,tecznycb
I niedZIelnych l!OO/. drotej.
NEKJłOLOUl: Do 70 mm - 30,- zł za I mm szpalty, od n dO 120 mm
ro,- zl za l mm szpalty. od 121 do 200 mm - 85,- zł za 1 mm 8zpalty,
od 200 do 3()(l, mm - t10.- zl u l mm szpalty.
Donsd 300 tnm 150.- zl &a l mm 8'Zoalty.
DOPLATY: 1. ~ ogłoszema wsr6d drobnycb dO vrysokOSCI 60 mm
przez 1 łam Ó()</.. Ponad 60 mm I 2-łamowe 100'/,.
a Za ogłoszema tab"!larvr.znp. bilanse I ogłoszenia kom·
hlnowane 100'/.
3. Za nier1z1ele I t:wleta ~U'I.
l. Za mi"'lsr.a za.otrzpżone 11111'1.
140,-

- •- o
."

Przypu~zczam,

że

I

n

~Irkl

POTRZEBNA
pomoc
Sienkiewicza 29. m. 12.

domowa.
(k 473)

POTRZEBNA pomocnica domowo.
DaszyilSkiego 40/35.
'(8232 p)
PIELĘGNIARKA

do sied.miomie_
sięC2lllego dziecka potrzebna. warunki dolne.
zgłoszenia
teJ.
154-12.

(8192 p)

poszukuje:
elektromonterów
specja.listów na silniki, Podani-a składać w Dziale PersonaJtWffi, ul. Piotrkowska 31.
III piętro.
(k 470)
GOSPOSIA potrzebna. Zeglarska
3 (Julian6w), tel. 158-31.
(8035 g)

Nr :I.

I

~1I0)

Leczniczo Sm'etanko
dla D Z I E C I
hemogeruzowanll l steryli
zowana z własnej hodowli
krów.
żądać

wszędzie!

SPRZED~:

ul. SIEN1UEWlOZA Nr '.!

Róg Narutowicza,
(k 457)

POWSZECHNA

SpóI..DZIEL~'lA SPOZYWUóW
w Łodzi, lll. Piotrkowska SI,

.kleo

z przesyłką pocztową,
. zł 136,z dostarczaniem do domu zł 170.Konto P R. O. NT VIJ .56? Oddział w LodZl

Odbito w OT1.l.karnl Nr • ::lp. WYd ...(".'Zytelnlll" LOdt. ut.

(k

•

KIEROWNIK - OSWIATOWIEC
dobry
organizator
o WYSOkkh
ItwaJJfikacjach
pOSZUkiwany
dla 1:-_____________-:.

•

4NA'fOl M1KIJl.KO,

DZIAŁ PBENllMt;R .... ": ul. ł'mtrkowwka 63 I Piotrkowska 116 czynny w godzmach od 5-1ll. l'eleron 180-74.
Ot>łatll otlesieczna: 'Z odbIorem na m lejscu
zł 120,-

kle prace

'8241 p)

ZNANĄ

PRACOWNIA FUTFR
orzyjmuje

wilzellne
rObot'
w zakres kUśn,er.
stwa - ora.~ pelisy.
.tA,d';. .TaJ:"eza 12,
Ol: 1936.

\vChodz~ce

...-VV ' € Czne

....

......

O " ara

SI'RZ";OAZ-KUPNłł_\'h ~l!;.l~

TECHNIK budowlany z pt';lktył<CI
S.'\PH.\\Vl' soli,!nie - <lzybko
potrzebny od zaraz. WaTunl~1 d~b~l ". Sklepie f'o",oe~ S"kUlu'l'ciJ
re. Zgt05Zenia kierować VI 0;15an~
lAlDit,"1, PIOTR1{nW"i K\' ?~
we P rzedsiębiorstwo BUdO\d
).
'"'
Regny, poczta Koluszki.
'8027 p ...- -_ _ _ _ _ _ _ _..!(~k..:2;,:1~9:!.).J

ą

d

Ul4)

'(r

Wted\' pOl'· \\" d.,;k 1 pl?ypomniał 50'J:C,
że na )!ul'a::;'! 1 B' r.ui\JduJe Się pawi oka bawYs.Pie przez jakieś stwory. lo Się jednak tal;: żmucb'i! j nlĘ' prz, ·no.·ząc I lODU. uźywaneg u 'podczas ;:'Ojn y dla (:~,jw
Musimy Się tam dostać, ale skała ma ZlUpeł-j wyników, Ż\} .zan:.:.edbano roboty po kilku
obserwacvjnycb. Nalmzał \\ ,ęc napełnić Ilanie gładl!ńe' ściany·
d2lilnach.
lon gazem.
l\1echanik: - Spróbujemy wyrq.bać 8cho df, l
'

wezwał drugiego oficera oraz tnP.- CZerski i pan
okrętowego na naradę Czuł, że już tej p'lekielnej

ehanilta
nie może bienr;e
pomocy.

zgłoszenia

_p_,

ag

Wroński:

pOSZUkUję.

administracji pod .,Obiady".

(k 385) Wy!lWIETLANIE

sam
Oraz kości
Tylko mam".

LEK, - DENTYSTA Czesława Le- SPRZEDAM urządzenie do wywińska, piotrkowska 225/9, powró- robu włosianki, Uniwersytecka 18,
ciła, teJ. 156-55.
(k 465) m. 3.
(k 453)

KUPNO I SPRZED,U

mieściu

PRZYJMĘ gosposię
natychmiast.
Zgłaszać się Kilińsltlego 132, m. 1.

Skórę

SPRZEDAM zarejestrowany ciąg
nik marki ,Citroen" na chodzie.
Siła pOCiągowa 15 ton.
F . .Tagura
ChC'iny, Czerwony Rynek. X"l'Uzele.
(8117 p)

Tel. 203-60

,

Tych o

00 SPRZEDANIA młode psy CZY-I
stej rasy skyterriery angielskie.
Wiadąmość
Chojny, ul. Gładka
3-1:\, m. l (Wierzbowa).
(k 386)

R. K A C E N E 1. 8 O N
ul. PIOTRKOWSKA 82/7

.

-----

specjalność:

LEKAR7;

(~p)

PA'RSTWOWE Zakłady przemysru
kuje pracy na godziny. t.askawe Wełnianego Nr. 40, Łódź, KiJińskle
go 169, tel. 168-19, poszukują gl.
oferty dla "Rutynowanego".
(8005 p) księgowego i księgowego do kSię .*
legitymacyjne W
gOwości finansowej. Warunki do- l'OTOGRAFIE
(k 351) ciągu gOdziny, - .pracc amatorskie
STUDENT politechniki przyjmu- bre.
WykonUję
~ohdme,
Legionów 1je wszelkie prace kreślarskie, TeJ.
(k 202)
132-19.
(k 387) PANsTWOWA Fabryka Metalowa
zatrudni od zaraz:
1 głównego SPÓŁDZIELNI'"
MASZYNISTKA - korespondentka księgowego, 1 referenta kosztów
szłość RobotnJcza"
LÓd~, 'Piotrposzukuje posadY prywattnie. Ofe. własnych, 1 referenta pracy i pła kow'ska
105, teJ. 116-01, ~klep Piotr
ty "Biegła".
(8243 p) cy. Oferty wraz z życiorysem P"O;- kowska 14. Wykonuje "ÓżlOnrool'le
simy składać w Biurze ogłoszen
pRZYJMĘ pracę od godz. 17 (Kan- PAP, ul. Piotrkowska 13a
pod obuwie, galanterl~ skórza.~_
celaria, Buchalteria, Sjdepy). Ofer "Fabryka Metalowa".
(k 359) portfele, torby, teczki, pas.:. \l:łkl
sportowe oraz reperacJe OOU'.Vla.
ty "Słowo".
(8258 p)
\k at:)
wYKWALIFIKOWANA do cztero- Ceny niskie.
MAGISTER chemik (a) poszuk~je miesięcznego dziecka
potrzebna. BRYCZESY szyje specldis'a Wojodpowiedniej posady .. oterty kie- Oferty pod "Pielęgniarka".
ciechowski. Piotrkowska ;;9. Uwa(7999 p) ga! poprzeczna oficyna.
rować do administracJi pod. "c,!le(k 91)
mlozka".
(822. p)
SEKRETARKI - stenotypiStki zgła KRAWIEC pJ.'-zyjmuje
poprawkl
sZ!ij<:ie się w Biurze pogoto- _ reperacje. Piotrkow~ka 59, poWIa Stenograficznego Centralnego przeczna
oficyna,
wojciechOW~wklą:z.ku StenografÓW 1 Maszynis- ski.
(k fi)
~
RzeCZYP<l<SiPolitej, polskiej,
PIotrkOWSka 63. Uwaga! Fłrmy lRYCZESY 8podnde (specjalnie)
Urzędy - WYsYłamy biegłych ste- szyje firma Fl'onck: Piotr. Piotl'nografów ,na posiedzenta, ZjazdY, kowska 22l1.
(k 3)
konferenCJe.
(7814 p)
WYl'O:I:YCZAL:mA duży wyMr
SZpITAL
Ekspozytury
Spółki ksiażelt, nowości, lektur;)- szkolne,
Brackiej w Wałbrzychu ul. Czer- Wieckow-Idego 24 (Sródmiejslta).
wonego Krzyza 4, POSZUkUje na.
(k.
tycłl1rtlast
SIOstry. przełożonej.
MieszkanIe, WYZYWlen!e i Opał za- ZAWRĘ umowę na przewozy. Popewnione. Warunki placy do omó- siadam ciągnik o dużej sile pOC!8,wienia. Oferty Ekspozytura S'pół gowej. Wiadomość. Łódź, nI. Wólki Brackiej, WałbrZYCh.
(k 405) czal15ka 157, m. l, od godZ. 10 do
Pies powiedział
12.
(8118 p)
Do psa: "Dość
CHt.OPIEC do nauki Czapnictwa
prywatnych w śród
Mam wyścigów
potrzebny zaraz. Zachodnia 52(10. OBIADO'\V
KSIĘGOWY - BILANSISTA poszu-

WySClgOW

korony, ~~. nawfa~~;;:~ ~w:r~;c:~~!~!
mostkI porcelanowe. Andrzeja 11. - Łódź, Moniuszki 7.
(k 395)
Telefon 154-12.
(k 261)
UEKTROPOMIABOW,V
przyrza('
LEKARZ dentysta Stolper Stani- angielski "Avometer"
~przooam
sław, powrócił, tel. 158-77, Wscho- L'
68
6
(k 388)
dnia 61.
(8162 pl
lpowa ,m. l •
powrócił,

<'UU71:J s)

ZDOLNA KROJCZYNI pot"zebna
ODSTĄPIĘ piekarnie z mieszkaniem od zaraz i całe urządzenie TECHNIK dentystyczny, rutyno- specjalność pa.lta dziecięce. Proch
piekarni. W;,adomość tel. 128-15. wany, przyjmie pracę od lekarzy. uika 4.
(k 4fi6)
(8253 p) Oferty ,,2222" .
(8075 s)
PO'IRZEBNY woźnica i robMnL1c
W--A~N~I~E~P~R~AO do sJdadu wegla. Rzgowska. 1011.
pLATYNKI kupimy, do maszyn -l-A....;O;..F.;,;,.I-A-R-O....
•
(82010 p)
okrągłych, na 36 FAJN.
"EkO",
t.ódź, Stalina 35, tel. 143-91.
(8218 p) OSRODEK Szkolenia Zawodowe- p01'n;tEENA wychowaWczyni do
go MiniSterstwa PrzemysłU 1 Han- dZiewczynki 9 letn'ej, Pa1llanlcka
(31&2 pl
SPRZEDAJ\l 2 platformy na baJo- dlu w Lodzi, zatrudni: wykwal1:L- ~, r.:1. 1.'
nach, w dobrym stanie, nośność 6 kowaną kucharkę. zgłaszać SIę z
ton, ,l bryczkę na masywaCh. Po- krótkim źyciorysem i śWladect~~
UNIEW AżNIENIA
mor.s-ka liiS.
(8229 p) mi w godz. od 13 do 14. ul. Kll1l1- ZGUB~
skiego 2~.
(k 357)
GCZCIWY znalazca proszony jest
POSZUKIWANIE PRACY
POTRZEBNA samodzieina pracow o zwrócenie (za wynagrod.Zenlem)
nica do hurtowni spl'zeda:1.y ryb teczki z nutami. pozostawionej VI
bil
KSIĘGOWY ansista. Specjal- i konserw.
ob-·o \vlazko\va zr..!ljo- P3:'·'·'.' ~ici"k~e1},ricza w aniu 3.9.48 r.
ność amerykanka, ma wolne go- mość buchalterii, ulica :M:a.ła 7.
- pod MI'Mem Mdź, ul. Tynl1e_
dziny. Dzwonić 184-74.
(7706 s)
(k 44) niec,".e',:) 16/2, W. Karkowska.

SPRZEDAM p.iec lakierniczy i ku.
(Felszmida) Rzgowska 30-9.

(k 74)

pOTRZEBNA gospodYI1l lub W1"kwalifikowana pomocnica domowa. pL'r'chnika 813.
(k 481)

jtapita.n

Wysłano

więC
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Krupka znów są. uwJęzieni na pod ścianę skalną. Wyku\\auie stopui olmza
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D-030060

ILUSTROWANYDODATEK NIEDZIELNY DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO
Łódź,

I IIII11IIIII III1I III1I111I IIII

dnia 5

września

1948 r.

Nr 56

III 1II1III III III1II1 II IIIII
Na

Wrocławskim

Kongresie Intelektualistów

spotkały się znakomitości całego świata. Na
zdjęciu widzimy
Ilję Erenburga (z lewej) w

,'

rozmGwie z Julianem Huxleyem.

i'
\

Pani Joliot-Curie, światov;ej sławy
laureatka nagrody Nobla, nie miała
wolnej chwili we Wrocławiu. W hotelu "Monopol", gdzie się ' zatrzymała, Zjawiali się coraz to nowi "pozakongresowi" interesanci, oczyWiście
tylko z ważnymi sprawamL Tak np.
przybyła z Lublina delegacja
lltodencka i zwróciła się do p. JoUotCurie z prośbą o objęcie patronatu
uad Kołem Chemików Uniwersytetu lm. Marii Curie · Skłodowskiej.
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(rya. Zaruba)

PAIUS.

Aleksander FadłeJew, znakomity radziecki powieściopisarz, wygłosił w
pierwszym dniu obrad znamienny
referat, który stanowił jedną z
wielkich emocji Kongresu. Nikt z
dyskutantów, bez względu na to czy
bYł pro czy contra, nie mógł pominąć
świetnie
Sformułowanych tez referatu Fadiejewa.

Karta tytułowa wydania .. U:slęgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego" Adama Mickiewicza, Paryż, Drukarnia A. Pinard. 1832. (ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie). _ \Vrótce uJmże się \Vydanic Narodowe dzieł Adama Mickiewicza, realizo'
wane przez Spółdzielnię \'Vydawnlczo - Oświatową .. CzyteIniI~".

(ry3 . Zaroba)

JfIn'T BoreJsza, sekretarz generalny
wielokrotnie występował
w imienin prezydium. Charakterysłyczo,.
był następująCY 'moment:
Gd,. po jednym s JegO o§władezeń
tłumacze nie podołali tempu,
Jerzy Borejsza powtórzył ołwtadeze
nie w Języku rosyjskim, francuskim,
angielskim i hiszpańskim.
Ko~resu,

,..
J. n. Haldane, profesor
biochemii, W. Brytania.
Cr'Y3. Zaruba)

Delegat Vlet'Namu H. Tb.onlrPbam, profesor i literat.

l'\olar~Jn ~dcrscn Nexoe, Dania.
pOWIeŚCI

przetłumaczone

wszystkie języki i rozchodu\
olbrzymich naklad.ach.

leco

są
się

na

w

/
p~arz Jorge Amado
zobrazował na Kongresie najazd
amerykańskiego imperializmu na
Brazylię, I.tórą rządzą brazylijscy
pełnomocnicy
Wallstreet. Rów'
nocze$nie z ekspznsją gospodrczą

Brazylijski

USA w Bra~ylii odbyWa się ofensywa przeCiwko rodzimej kulturze.. Terror policyjny, więzienie.
konfiSkaty - oto środki wallti z
łlostępem.

J. Ho.xley, dyrektor
generalny
UNESCO, profesor biologU, jeden z
delegatów angielskich, pełnił funkcję przewodniczącego obok p. JoliotCurie (Francja), Fadiejewa (ZSRR),
Andersona Nexoe (Dania) l prot.
Guttuzo (Włochy). Wielkie doświad
czenie ltongresowe l niezachwiany
spokój, z jakim słynny uezony pro'
wadzlł w "swoim
dniu" obrady, zjed
nały mu sympatie
wszystkich delegatów.

Pablo l'icasso, uaj
wybitniejszy ma'
larz współczesny,
wygłosił
ną mowę

(ryl.

płomien

Zuuoa)

w obro '

nie swojego przy·
•
.
Jadela, poety Pablo Neru~a. przesl3:dow~nego przez
faSJ;yzm i ul{rywającego SIę prz~d zblranll chilijskiego
~ądu. Po mowe Picassa lIczestmcy . Kongresu urządzili
blu entuzjastyczną owację. We Wrocławiu Pokazano Wystawę plastyld fr~ncu.sJ?ej.. Wśró~ eksponatów znajdowały się rowruez płotna PICassa.

Mulk ltaj Aman (Iudie), redaktor
nacze!-Dy gazety .,l\Iazg" był jl."dnym
z WIceprzewodniczących. _ Ci~żko
mu było obronić się przed łowcznl1
autografów, Ittórzy ze specjalną
gorliwością rzucali się D:I. dele;;-ataw
o egzotycznym wyglądzie.
(rys. Zaruba)

LITERACKI

Po

Kongresie we Wrocławiu

Co łączy Ra ,o
Z

O

alsimamanga

wielkim Picasso

(Relacje specjglneqo Ulgslonn'''a "Dzienniha l:..ódz.'eqouJ
Jeśli ktoś od 20 lat w charakte_ komunistów poprzez l:berałów d<J
rze sprawozdawcy'b;erze udział w katol'ków. Można to. wykazać
rozma:tych
kongrcsach.,
słowo przykładami. Np, ieden z delega_
"kongres" staje się dla niego sy_ tów USA, znany prawnik nowo_
nonimem słowa "nuda", We Wroc- j:::rski, jest liberałem. Jego socjoławiu dziennikarze przekonali się, logi a opiera s'ę na przeświadczeże może. ~~ć ~nacz~j. Inaczej jest ni~, że stosunkami, jakie zachod~ą
v.:tedy, leslI .Slę zbierze tylu ~vy: mLędzy: grupami lub, sp<ll.~cze.n_
~I~r:ych . ludzI, . co we ~rocła~1U l stwa.m~, rządzi -:- w r~wneJ IDle_
]esh om z takIm przeJęciem l na- rze
Jak psychiką pOJedynczego
kładem dobrej woli radzą nad c::łowieka _. podświadoln:Jść. Tenajważniejszą dla świata sprawą: mu przekonaniu dał on zresztą wy
nad obroną pokoju.
raz na Kongres:e, twierdząc, ż.e
S~ra~ozdawcy I,k0z,tgreoo:vemu" jedna z głównych przyczyn wojny
zna?oIlll. za~a~all IDlędzy mnymi tkw;! w ~cdśw'adom?ści S1P?łetakie pytarue. Na czym polegał ?Ze:r.mw: .Nle ~rudno SIę ~omvsleć,
3ens Kongresu, .skoro uczestn.cy ze m6Wlł o "ządzy agreSJi" Freu:reprezentowali Jeden [ten sam da. AmerykaIrin ów je6t przekona~atopogl~? Trzeba było objaś.. ny, _ mal!k)wa peychoana.l;za nlĆ raz po raz: Myli.cie się, wśród przede wszystkim ludz'. decvdujądelegatów znaleźli s:ę przedstawi- cych o pociągnięciach rządów . l
t:ki h
dni
.
c:e~6ws~s. c z~a czych kle_/ ujawni i unieszkodliwi "żądzę
ru I w SVllatopoglądowych - od agresji", a więc zapewni pok6j .

Taką oto drogą chce ów członek istocie zjawisk i myBJ.i. daJe rów- nikó~, iak ch:ześcija~two, libera.-

amerykańskiej delegacji kroczyć n'et odpow:e<lź na dręczące pyta- !izm l ko~umzm. MIanownik ten
ku pokojowi. Ale chce pokoju i nie: Co czynić? - co k{)nkretnie nazywa SIę: obrona pokoju.
nie chce faszyzmu - to jest istot- czynić wobec groźby z~głady teOto, co łączy laureatkę Nobla,
ne.
go, co wszyscy delegaCI wroclaw- komunistkę, z ks:ęd.zem kaiolieInny znów delegat, duchowny scy dzięki swemu
znaczeniu w kim, anglikańskim duchownym
anglikański, wierzy w renesans nauce, czy sztuce mieli bezs-przecz- duńskim i radz'eckim powieŚC'op~
chrześcijaiisk :ch zasad wspólżycia ne p~a~o reprezentować: kultury sarzem, oto co łączy doktora Ra_
- nie tylko w stosunkach między- ludzkIeJ.
ItOto Ratsimamanga z Madaga.ska_
jednostkami
"le r6wnież mi<>dzy
Największą
.
ł WSką ru z wielkim Picasso,
narodami i ~vld~i w ekSploatacji b lo wlaśrlie e~ocJą wro.c atwo "
. . .
człowieka główną przeszkodę tego ś~ej mówiąc p~ro=~~ m'ę' Wszystko Pię~n:e.; pow:~c.e.,' a~
renesansu Jedna z czołowych po_ dz stanowiskami
.'
. - konkretne wyniki. WYnIkl.
staci Kon~re.<3u ucwnn: l mark3ist_
na innej plns~ pr~~lwstaWny- więc: p.r:z,eI?~wił potęż~y głos, ;;łos
ka, w;dzi przy~zynę woJen w za- mlenie między abs~~~:I~e:~o~~= p~zoduJąceJ Illtel:gencJI. 4~ ~aro_
ostrzającycb SIę coraz bardziej I J. vw i 7 mem świato~OO'lnil
dow. Gros te~. Ole zami1kllle, 8łosprzecznościach
wewnętrzn ch a....
.
o· t .w
ct'Aowym. wa wrocławsl.ue, będą powtar:ane
świata kapitllli.stycznego. D~ga A~I ~'!tąJ; ~a.C·i ~y- na ~alym ŚWIeCIe prze"- krapwe
do polw'u row dzi dla niej t l ~a u Ja o
!:' j
1"
ŚC. a- komItety. Glos ten przekona cały
ko pr 7 e: SIJ~i'lP~ Tym n'eroJe-J' J~6YCh z ~allkow~ .zn~~~ l { ; : - 4mat kulturAlny, że trwały
pokój
n1
W
' sp~ ehcz.nyc )1 4-.~~
0.....1" m-.....~·l'."c· Le' <'T«po'l'''tUl'", c: t
~nt ]:v nie powstan'e
w re::' h"'t:' potE;'-.,-- ."
1<,
'"
I:J . . . .,
'"
us ro)owYC . - re Ih.v''' ZDJ ID e 1_ ' .
.
~e' t l kt
ls
nia sprzecznych ustrojmv i wS!póL gencJti l:bcralny i (w' stosunku do p:em'l wOJny PI~ ~ In e e \la pr:l?y. państw kapital'istycznych z zjaw'gIt spolec 7 nych) chrześc'j:311- tow, lecz w re~ aCie
socJ3.I~~tyczn 'm'.
ski, pojęty jaltO możl'wość al{_
walki Q p olt6 1 wspólnie 7. lewicą
Dal!.SIDy tylko trzy pr7..ykłady ceptn.cii wszystkich polity-cznvch społeczną·
r?źnorodności przekonań delega- przcko'nań, oczywiŚCi e z wyjątkiem
Tuką prawdę przyw'ozą rlclcgad
tow na Kortgre.<3 Wrocławski, n'e fll.szystowsl(ch i imperialistvcz- F WI'or!aw'a 45 kr::!jom świata .
wyczerpują one
oczywiście cało_ nych.
We Wrocławiu r.na1rzi()no
k:szta!tu, gdyż nie ma światopoglą- w~p.)ln" mianownIk do taldch li07.~
du i Ide:Jlo~ii społecznej, która 11'e
mówi Karol Adwenłowicz
byłaby na KongreSIe reprezento~
wana.
r M/KUt-I'/'O
Ml.cliśmy dotąd jeden teatr pań kwidowan!u Teatru TUR nie dziedzi
ANA70 IJ
.Słysz.el~y w prywatnej rozmo1'1
L "
stwowy w Łodzi, a mianowicie Pań.. czy żadnych.
Wle Oplll.lę delegat.ą., który jest
stwowy Teatr Wojska Polskiego pod
:Mamy .jed.nak na~zleję, że trudno.~ przekon:ln'a, że wojna stanowi 7.jadyrekcją Leona Schillera. Od nowego sezonu będziemy mieli drugi teatr ŚCl te dZIęki entuzJazm?W! i ener~ll wisko b:olog'czne, "d[lrw'nows~{ic",
państwowy,
ponieważ
na miejscu nowego teatru oraz dzIęki poparcIU tym niemniej przyznaje on że
Przez cały dzień głośno trzaskaj" drzwi
zostaną
pokonane.
.
.
, t·
"
dotychczasowego Teatru Powszech- społeczeństwa
nego TUR powstanie Państwowy Dyr. Adwentowicz jest boV\'liem mozna. Ją SKU ecz~lle ~\:ralczyc. 1n_
tutaj lu złe przychodzą z tałam! Teatr Powszechny pod dyrekcją Ka- znany w Łodzi nie tylko z przedwa- teresuJąca b~ła rUWlllez rozmowa
kacyjnych
gościnnych
występów
w
ze
zwolenn'kwID
emp'r;okrytycyzdwóch dżentelmcnów pl'bilo się do krwi.
rola Adwentowicza,
"Lisdm gnieździe", ale również ze mu, dla którego rzeczywistość, a
ale po co reporter ręce swe plami'!
Pod t?,m ,:",zględem .Łódź: spośród swe.j wieloletniej. działalności na te- zatem i wojna, jest tylko treścią \
WSZY'Stklch mnych ml~st w Polsce ren:e naszego m~ast'!' w charakterze jego świadomości, a jcd~ak treścią
będzie należała do WYJątków. Bo- zarowno aktor~ J.ak .l właśnie dyrek- hard7.O realn!'.
N'n y. r"
we ....,.-,.,.,....,...--::0
wiem w dotychczasowej poJ:ityc~ tora Teatru MleJsklego.
Wrocławiu neokantysty i amery- I
- to postać rzeczy radyltalnie zmienia
teatralnej Ministerstwa Kultury l
k ńsk'
t t
wczoraj tłumy głodnych zmieścił,
Sztuki leżało ażeby w każdym wlęk
Równą wiarą i zaufaniem darzy a
lego pragm3; ~s y.
szym mleści~ był tylko jeden teatr Adwentowicz przy~złą pubIic~~~Ć. Wrocł~w:s'ka WIeza ~abel była
nie ma miejsca na drobne ogłoszenie?
państwowy jak gdyby wzór i zachę swego teatru, Jak 1 swych naJbllZ- Jednoczesme encyklopedIą wszvstta dla pozdstałych teatrów bądź ko- szych współpracowników, z których kich nauk, kierunków filo?;oficzmunalnych, bąd:ź zwjązk~wyc~ . czy należy wymiendć reży.se~a i byłego nych i artystycznych. a nie impreDrżące ręce Idadą na bIurko art~'kul.
nawet amat~rsklch. O~ ~eJ swoJcJ za- dy!ektora Teątru MieJskiego w Ło- zą jakieiś partii czy przed'5tawidługo
na,1 nim alltor się męczył,
sady odstąPIły czynrukl rządowe w dzi Karola Bbrowsk1ego oraz Irenę , . .
'
, .
stosunku do Łodzi. Paiistwowy Teatr Grywińską z zespołu aktorskiego. c.elI Jedneg? okre~lone~~ BW atoartyście, co z granitu posąg wylmł
Powszechny będzie gię znacznie l'ÓŻ- Ten zespól będzie zmontowany od ooglądu. O ldeolo~lCzneJ Jednolitom{lwią, by śwllita nie uszczęśliwiał wh:cd.
nil od Państwowego Teatru WOjska nowa i z całkowicie świeżych sU ści można mówić chyba tylko w
Polskiego. Jak nas informuje jego przeważnie spoza Łodz,l: Krakowa i stosunku do delegacji ZSRR. Już
dYrekto~, zaslu~ony aktor Karol Ad_ War~zawy. Kierownikie~ literackim delegacja polska tworzyła szeroki
Szerzyć nleprawdz1wfI wiadomości
wentoWlcz, Panstwowy Teatr Pow- będzae Juliusz ŻuławskI.
wachlarz św'atopoglo.dowy
szechny w Łodzi będzie teatrem d l a .
.
... . .. ,
prawo surowo zabrania.
Il'obotników nie tylko przez żywy, ak- . Jeśli cho~l, o Iel?ertuar to. na .~a~rOS;?I?-0 przeclez n'e l,?rzedsta
Fiołkowe oczy pani pełne złoścI
tualny li. interesujący naj szersze rze_ plerw:szy ogle? pÓjdą następu~ące wicleh oJ.lc,alnvch poglądowo lecz
sze repertuar, ale i dzięki odpowied- s:tuki: "N~dZleJa" holenderskiego wybitne icdnostki, znane U'l całYm
nie widzą sprostowania,
niej polityce cennikowej i repel-tua- p~arz~. HeiJermansa, "Lew na pla- świec·e. Z::l'r'roszono n'c rZ<'Jdv lecz
rowej, ułatwiającej po znacmie zni- cu I 1111 Erenb.urga,. "Dwa teatry': tych którzv rzadz" w świec;/> 'J1<1\l
W nocy jedna przez drugą skac:q, depesze
żonych cenach bo sięgających 70 Jerzego Szamawsk'wgo, "Intryga I ki "
k: b
':'
; c:-:
proc. normalnych cen, nabywanie bi- miłość" :rr~der?,ka Schillera .i "Klwb' l sZ~U. l, a Y SIę ,WVPowled~ ;-t:
litery
w szpaltach ze sobą się gryzą.
Jetów indywidualnych i zbiorowych. kawalerow Michała Bałuckiego.
na ~em_t .. "Jak my, ~,telcl{twIL"cl
Trzeba przyznać, że jest to dosyć
.
.
mo.z.emy. sę przyczvn·c do Qbrony
<1uże beJe papieru bardzo się cieszą.
śmiała i rewelacyjna inicjatywa dyOtwar,cle. sez~mu nastąpl w P?cząt- nalcenmejsZE'!go dobr~ kultury że wymieciono okrawki szczotltą rytli.
:rektora administl'acyjnego nowej kach pa~dzler~lk.a - na c:t"Y~;cle da- pokoju".
plaCÓwki teatralnej w Łodr.i Zyg- na będl\le własruę "NadzieJa. Przed
D ~ikus'
t
t
t'
ta
munta Nowickiego z,wlasz~za że otwarciem około połowy września . y::;l~a na. en ema.] ,w :
Oczy zmęczenie salepia., jak Jdł
subsydia tak państ~owe jak ~iej- wznowione. będzi~ "Lisi«=: ,gniazdo" z k'm grollle Ule mog'h sw o~rlbvc
l
zanim coś nowego się sUlWO
skie są niewielkie, a remanentów z Adwent,owlczem l Grywmską w ro- gł~dko. Dosu? nawet d~ stare odzakresu niezbędnego sprzętu teatral- lach głownych.
mlennvch śWlatopog-ladow. "Zwyna ziemię spada wczesny świt:
nego, deokoracji, kostiumów i innych
ciężvł". tak myślę, k'erunek, ldórv
nieba nadzwyczajne wydanie.
rekwizytów nowa placówka po zliMarian PlechaJ Qprócz odiDowiedzi TI!l pytanie o

Drugi teatr państwowy

rr1

t

um"':

w Łodzi

Co

GAZETA.

Grana w Theiitre des Capucines
sztuka Jean de Letraz, autora niewybitnego, ale dostarCZYCiela poprawnych tekstów komecliowych, zatytułowana ,,'L'exstravag:ll1te Theodora", jest ciekawym przykładem
skrzyżowania dwóch głównych rodzajów dramatycznych, typowych
dla teatru francuskiego w ostatnim
trzydziestoleciu: realistyczno - obycz~jowego i .,awangardowo" _ poety
ckiego. Mamy tu więc charakterybulw:łrowego"
styczne dla teatru
za~eszanie sytuacyj'ne:
bohater,
'?-,hl~~rry d? Villiers, zakochał się w
~ome sW?Jego przyjaciela, Brygidzie,
l na. prózno próbuje się poc.ieszyć ze
~oJą ~eltretark~. Przypadek stwarza
szczegolną oka~Ję: m~ż Brygidy przy
b.ywa do. P~'yza z mą razem, i pro~I
przYJ~clela by zaopiekował się
zoną w Ciągu ~o~y, on.sam bowiem
ma ~o załatwle.m~ :vazn~ sprawę w
okoliCY po?mleJsl~ler O:Shien-y i Brygida zostają . sami. 1 ł~.wo .dochodzą
do pOrOZUl11len!a, bo Jak. SIę okazuje, miłość, . bohatera me była bez
wwjcmnoscl..
.
.
Z3powiada Slę WięC banalne za~l-:
kl"n'~ komerj[owe - ale w tym mleJ
PArWRAMA Nr 56-2

Francuski teatr

•
I

ksiazka o teatrze

(Od wlasnego koresoondenta)
scu autor wprowadza ton, zaczerpnię
ty t.e sztuki w zupełnie innym stylu, symboliczny i poetyczny. Pokojówka Thierryego. postać nie z tego
świata - trochę demon,. trochę wariatka - zmieniająca często miejsce
pracy, po to by wykrywać sekrety
ludzi i "zrywać maski ź ich twarzy"
ukazywać im i.ch własną nic.ość, uosobienei fata11zmu, czy moze opatrzności, miesza się do akcji, ukrywa
jąc suknie Brygidy. Thierry i Brygida
bowiem. w przekonaniu, że sytuacja
ich podobna jest do historii Tristana j Izoldy, którzy podobnie jak oni
nie mogli się połączyć pomimo milo_
śCi, przebierają się, trochę dla żar
tobliwej maskarady, trochę z poczucia liryzmu, w kostiumy tych legendowych postaci. Nagle wraca mąż;
Thierry ~krywa Brygidę w sąsied
n\m pokoju - okazuje się, że jej ubran:e z.nnleziono nad Sekwaną. maL
żonek rozpacza, bohater lęka się wy-

jawić mu prawdę· Ale ta akcja ,,salonowa", obyczajowa, nie zostaje za_
koiiczonaj na scenie zjawiają się
znowu postaci osobliwe, "pan ubrany
czarno", który może być zarówno
karawaniarzem jak przypadkowym
przeChodniem czy szatanem - figura ta deklaruje się jednak jako dyrektor zakładu dla umysłowo chorych, którego stałą pensjonariuszką
jest Teodora, uciekająca ze swej celi
od czasu do czasu, oszalała kochanka
pretensjonalnego krytyka dramatycz
nego. który lubił tylko sztuk~ niezrozumiałe. Nie wiadomo wreszcie,
czy jesteśmy w świecia fantastycznej
symboliki, czy w atmosferze żartu
literackiego. Ale Teodora zapewnia
widzów, iż jej działalność ma sens
głębszy, i że zdołała udowodnić bohaterom sztuki. że pod pozorami uczucia ukrywają obol~tność serca !
jałowość myśli, a ich zaklopotanle l
urojone cierpienia płynq z konwencji

. i obowiązkll towarzy_
wych owama
. . czaszki i
skiego. Pomimo ~pleJ uż
prześcieradla - kostium
ywany
przez Teodorę w m?me~tach .gdy wy
powiada się filozofi~z~le - 1 pomlmo skupIonej g~y Je] odtwórczyni,
Tani BałachoweJ, teza. tej sztllki o
mieszanych ef,ektaC? me pr~elronuje,
cho\:.sam utwor zaCIekaWia Jako pr6_
ba połączenia gatunków "bulwarowego" i "awangardowego".
::;
Nowe, powojenne WYdanie książk'i
Claude Cezana "Louis Jouve1; et le
thedtre d'aujourd'hui" fJouvet i
teatr współczesny) jest jednym z naj
lepszych opracowań historii sceny
nowoczesnej. Na przykładZie Jouvet
't st
'b d
.a, al y y naj ar ziej charalderysty
cznego dla franc~skiej zasady teatru, opartej na rownowadze między
slacunkiem dla tekstu literackiego a
pomyslami insc<!nizatora udowadnia
autor. jak w przeciwieńStwie do te a_

tru ~icm!ecklego po I wojnie świa
toweJ, ktory popadł w-prze.rosty form
dekoracyjnych, w kr:!ykliwe, p!akatowe deformacJe, lekceważ,!ce sob:e
~eksty klasyk6w i przystosowujące
le do dowolnYCh uj~,~ reżysera - Jak.
teatr francuski zdołał obronić się od
h
.,c oroby formizmu" i zachować p'~pOrcję oraz harmonię w latach d Z ;wnczny<:h eksperymentów po 1. WOJ:
nie światowej. Moglo się to stae ~~:
tego, że tradYCja teatru franc us ::y:
go była podtrzymywana przez Bj{tó_
stów takich właśnie jak JOU\'~\~j urzy klasycyzm sceny fra?c'-:tobYCza~
mieli połączyć z no,vsm1 z
mi formalnymi.
. za.nJ.na s:y_
Nie jest to jednak !Tll es tóW i spo
listyczna rozmaJitych chty~a Mever·
sobów, trochę z rom~yczncgo Wag:
beera, trochę z dram zesnych dyso
nera., troch~ z. n?W~~yL: . l:a śPodzie:
nanso\" - J~k S.lęnritten szuka
wala i obavllsla,.
.. d 1'1 na~
..
nastrojOwej l c,h~atlle'
tchOlcma w . listów (D"bussy)
J
szkole impr?sJo~a własną~ mod1 .' ale
przetwarza lC~
'ne środh ę od_
świeźając traoycYJ
.. mUZyki
operowej,
zygmunt Ka.łużYńsk!

Ił' krzIJUJ"'"

lESOLO

~UJlerci

dle

Harce
W felietonie .,Nieco o uprzejmości"
zamieszcza "Dziennik Zachodni"
(l 9.8) takie zd:lllie:
.,Powiedzmy tu sobie również na
wst<:pie. i;c n.ckolliccznic źle wyByłam, . naprawdę zdziwiona trochę, czy Helence będzie u cie-t - No dobrze. Helenka może się do gotowania obiadu, pny
cbowanym jezt robotnik, który po
kiedy TuskJ8:ViCZ?Wa podeszła do bie dobrze. Ona jest taka wrażli- zjawić się już jutro.
czym Helenka wyszeptała boleskillmgodzinncj wYczerpującej bar
mnie \'ol ~awlarm. Nigdy nie lu- wa, a ty - przyznasz sama . ił nie, ż::;t u nich w domu nie' tak się eówce nie ustępuje swego miejsca
biłyśmY SIę zanadto, a od czaStl trochę porywcza.
. R~e~zYWiśc.iet HelMe~łka .zJ~wha jadało, ale trudno.
w tramwaju czy pociągu wyeledy dowiedział
.
d K . . ,
«li! lUZ naza]u rz.
l o usmJec h
b
.
ł
ęantowanej pannIcy,
jadącej na
g ;:viodziała .. am Sl.ę? . ~Zl, ze
- Ja? Ależ skąd! Ostatnio sta' nięta, pogodna, całym swoim wy_
Po tygodniu c oro y zwlerzy.a
randkA".
P?' ~, ,12 koplU]ę JeJ suk- łam się tak opanowana, że Rama glądem chwytała za serce. Przez mi się, że nigdy n,i~ wyd?brzeJe . Ko:c~tor wido~znie w~harcował
~I~ (bezccelność!
jej suknie -- «je sobie dziwię.
d
dn'
.
ł b
t
na tym twardym łozku, ze zna SIę mezle przez kIlka godZin.
['łada na C'l'e~
N o .. .
a ez zarzu
. b'.e, b o ]UZ
. . .Ją meraz
.
takie a+a
. Jakby to, Co ona
,
.,
N
w d",
ę
M'wa k1' pracowa
b}
l d du. Sle
" bie można było w ogóle nazwać. ap~ab
'. Z coz - m.o- . _l~SZ ame przy r1bO wyg ą o -Iki chwytały; tylko wówczas staTylko dla amatorów
suknią) kł '. l ś
i
b' znaby spro owoc astrzegam SIę· SWIętny.
.
.
.
. T b d .
gła
, ania y my s ę sa le.
h' to tylk0 d]
. b'
b
.
.,
nie na nogi, Jes l ę zje mo
Ogłoszenie z
Dziennika Bałtycledwo, ledwo.'
.z: ro.~ę .
.
a CI~ le,
o
Wldoczme Jednak. przemęczyła wyleżeć się miękko
Pragnąc l't: " (
?26)' ..
Aż tu podchodzi. uśmiecha się me kazde] z. m~lch zna]o~ych z si,ę ~anadto, b? trze.cI:go poran~u przyspieszyć jak Tlajprędzej tę n g~spr~~:d;m ~)sa tłustego &lDa.tocałkiem'po ~u~zlw.' nie mówi mi ~z~t~~;d SSl~~~~l~~:d p~~~erzyła- oS\:'ladczyła, ze, cos ,~ą po~~ęclło wymarzoną chwilę, byłam zmu- I·OWi. Orłowo, Wrocławska 33 m. 1"
nawet 7.e 'lWletme wyglądam y
'?
Y . Ją mam i me. ~oze w~tac z łozka. ,?oz by- szona odstąpić dziewczynie swój
Mniam, mniam!
choć wiem doskonale, ie przy.' orzys łac ...
lo r?Olc? Muslał~m za~asac ręka~ tapczan, a na dodatek pożyczyć
Biedne leoły
było mi znów pół kilo. A już 0_. Jak najprędzej.
wy l po powroc1 e z bIUra ~abrac iei Rwoią jedwabną koszulę .. gdyż
statecznie ujęła mię tym, że 7.
płótno drapało
obolałą rzekomo
Jeszcze o zwierzątkach, "Trybuna
prawdziwym
zainteresowaniem
skórę.
Leżała teraz wytworna i Robotnicza" (nr. 207) umieszcza zazaczęła wypytywać o moje spmr O
e m
pachnąca w białej pościeli i kry- rządzenie:
"Zarząd miasta Bialej ogłasza,
wy domowe i okazała gorące
tykowała:
ze psy i koty muszą być aż do odwspółczucie,
dowiedziawszy się,
- Znowu pani zostawiła kurz
wob.n~a trzymane na. uwięzi.
że moja nieoceniona Marysia WYpod szafą. Doprawdy człowiek się
Za specjalnym zez','iolcoiem moszła zam!)ż i że nie mogr; sobie
tak namęczył nad tą podłągą, a
ma wyprowadzać psy, po uprzeddobrać żadnej służącej.
teraz musi patrzeć, jak ldoś jego
nim zbadaniu przez weterynarza
- ale jedynie na smyczy i w ka- Ach moja droga - westpracę marnuje.
ga.ńcacb".
chnęła -:- ja wiem jak to jest,
Po dwóch tygodniach wobec
g?y kobieta pracuje zawodowo i
braku jakichkolwielt nadziei na A biedne Roty na próżno miauczą
na uwięzi, bo im nawet w kagańcu
me ma kim się wyręczyć w dopoprawe zatelefonowałam do tej wyjść nie wO~El""n..;,o_._ _ _ _ _ _ __
mu .. ~ama do niedawna byłam w
idiotki Kupskiej, z którą od dość
taJne] sytuacji. Ale trafila mi się
daw'1a nie utrzymywałam bliżProśba
CU?O~Jl1a dZi.'2wczyna Ferła SZy~!l stosunl<ów.
m:Jwlp' ci! Uczch';a czy:;ta po- Laluniu, jak się masz! StęskniSlu"7n:l A .
'
,
.
.
"~'.
Jak gotuje! I oszczęłam się za tobą. Może bysmy Slę
dna ~rzy tym. Dwa razy mniej
gdzieś spotkały? Mam ci tyle do
;SZy"tklegO przy niej wychodzi.
powiedzeTlia.
o prostu nIe mam dla niej słów.
A wiedziałam, że ta jędza cią- No, .tak _ pozazdrościłam.
gle 7mi"nia pomocnice domowe i
- Szczęslrwa jesteś.
zaWSle jest w poszukiwaniu ja.. ~ Oto.' ż to, Że nie. Bo wyobraź
kiejś' n~ 'lzwyczajnej .. perły".
' d Zle
. Ię ?
T. Rcńsl{8
. lla"~
soh le, z,: właśnie teraz, gdy już
D olq(łby t u pOJCC
n anIe

il

p

bI

mam talu s~arb, musiała mi spaść

----------------------------~ głowę CIOtka mego męża. Powlada~ ci - grom z jasnego nieb~. WIesz jakie u nas jest" ciasne
m1eszkanie. Helenka d~tąd spała
r~zem z Bobusiem, bo w kuchni
Dobra pamięć
Zagadntente
nIe ma miejsca no łózko A teraz
- Pr:teprasznm, czy pan nie zetrzeba z m:ałym umieścić ciocię.
- Jeśli jesteś moim przy jacieFeliks Pompka lubi się chwaBardzo "doletnia" ciotka ma
chciałby
zdjąc ciężaru
z mego
~o cóż, nie wyrzucę starszej ko- lem, wybawisz mnie z opresji i po Iić.
Wszystko r:ajlepiej robi, lego Karolka wychodzi za mąż.
bl~ty na bruk. W dodatku krew- życzysz mi bodaj tysiąc złotych wszystko najlepiej um;e Jednym
M'
t
K
1 k serca, bo mi jakoś smutno.
nCJ. PodejmUje mi się za to za. .
" . ~
.
.
amUSlU - py a
Elro e
na palcu ko. słowem - g_OlU"Z. Jego kolega
J'
. . St ef
'
h d .
J'ąć dzieck1'em l. ea ł ym d omem. t- Przeclez
. , masz
. ,
.
.
'(" 1 "h . .
r.
1
eze l'l CIOCIa
ania wyc o ZI
Jeszcze gorzel
]' 112'
. ,- t
b
.
.
sz
ownY
·
OlerSClen
Czy
nIe
moz"'~z n use ( ZaC. OV_Uje W sfo"un,cu do
.
t
.
.
1
b
.
b
.
Al p . "v ' i".
lal'< () "dz''''
...... '
-za nlE!Z
o }u'" c ly a me ~ d Zle
v
glądało. Po prostu -jes!em' zr~~- go zastawIć?
meńo da~ego . posuni"ę.ty scepty- miała < dzieci. t;lko wnuki,
paczona, że muszę się rozstać z - Nie mogę, bo to jest pamiąt cy.zm. NIe WIerzy w Jego zd~/no.
.
Helenką.
.'
ka po mojej matce.
Ś~I. Razu pewnego prz>:c.hod;1 !'e1 rojaczkl
. Hm .:.... ukryłam radość _ a
.
. .
.
hks Pompka do kolegI I mowl:
nIe mogłabyś jej przy.słać do - A m~Je p:~mądze są pamląt_ Od"ry1,'m
b'
WIesz Janie, CZ} tam w/aśką po
w so lef nową nIe,
' .ze w !.JO
-r: d'
d'
' t ro·
mnie?
m o ;m oJcu.
d l " ... MZI uro zl/y SIę
z o nos:::
ćlm wprost
enomo- jaczki.
- W~eees~ - przeciąg~ęła
!laJną ~amlę:::. Wystarczy mi
sam~p me wIem. Nntl:lral~'lle. znam
\ Cuda radiotechniki
wziąć do ręki ksią~kę telefoniczną - Już mi robisz wyrzuty, MatwO] złote serce, bOJę SIę Jednak
Do mieszkania pana Rybki i przeczytać p3rę stron, by póź- rysiu?

py

cd?

- - - -.....- - - - - - - - - - dzwoni ktoś gwałtownie. Pan
mu otwiera drzwi. W progu
Obawa
jakiś zdyszany jeńomość.
5
- Panie - wola, - jeżeli
nie ściszy swego głośnika, to
wiadomię milicję.

do- niej bez

zają1rnj~cja

powtórzyć

- BUJ'asz _ mówI' Kusek.
pan
- Chcesz się założyć o 500 zloza. tych?
_ Dobrze.
.
'.
- Jeżeli się panu nie podoba
Fe/il's bierze do rękI ks!~zk,~
moje radio - odpowiada' ostro telefoniczną, czyta przez Jak 1s
pan Rybka - to może się pan czas, po czym odkłada ją.
przeprowadzić na inną ulicę.
_ Zaczynam: Ko~valski .... Ko.
- Panie! - grzmi przybyły - wa/ski .•. Kowalski ... (po raz I2S)
Ja już mieszkam na innej ulicy.
...Kowalski.

ZbIeg

Na balu
-

Ach

więc

to pan jest tym
słynnym profesorem RaptuJskim?
Zupełnie
inaczej wvobrażalam
sobie pana profesora.
- Myślała pani zapewne, Ze
Lekarz: - Czuj~ się t k 'I ',: jestem maly, gruby i brzydki?
i' b
a z e, IZ
•
.
·
obaWlam s ę, ze ędą mnie dziś
- Wprost przecJwIIIe. Myślano nocy wzywali do lunie same- lrun, że jest pan wyso/d,.szczupły
go...
i przystojny.

JA

-

Kqpiel

U

stoi wszystkie nazwiska.

okolicznOŚCI

Jakiś pan pyta się przechodnia
w Łodzi, gdzie jest ulica Akacjo
wa?
- Ppppójdzzzzie ppppan ppro
ssssto, aaa pottttem nnnna pura·
wwwo. WWWWie ppppan i11l1111
jest l1lludzi w ŁŁLLŁŁodzi?
- Pól miliona.
- TTTTo jakkkkk 'pppppan
nnnnna mnie tttttttra!ił?

wróżki

Jasnowidząca wróży z ręki:

-

Mówiłam

ci, że jeśli będziesz

Pan będzie zabity, pokra;a. szeptał, wyjdziem:v na tym 'eszny na lcawa/ki, usmażony; zje- cze gorzej.
dzony.
- Stop! Zapomniałem zdjąć
Wynalazek
z ręki rekawiczkę ze świńskiej
-

skóry.

Wśród Indian
Pewien Indianin wraz z żoną
wybraJ się po raz pierwszy do
większego miasta. Zatrzymali się
w 'hotelu, lecz tam żona Indiani.
na zaniemogla. i poprosiła męża,
aby jej przyniósł wody. Ten poszedł i po nied/ugim czasie wrócil z wodą. Za drugim razem powt6rzyJo się to samo. Jednak za
trzecim razem mąż wrócił z ni.
czym. Zapytany przez żonę czemu nie przyniósł wody, odparł:
- Za pomocą tego mikrofonu
- Widzisz, nad źródełkiem
będą państwo mogli słyszec glodziała blada twarz.
sik maleństwa w całym domu.

sic.j

•
Po śłtJbie

W lesie

Muszę kąpać si~ w kołnle~
W tYm .roku moja
rzyku, bo n;!' potrnhę sam sobie łmpelusze nie są ~odne.
J
zawiązać "motylka".

droga,

~Icie pnńsh", IHzej,l!J dalej.

lbo-:lUZ zamykamy kościół.

Rozrywka

W przestworzach

-

Już nie spadamy. Może pan

wracać.

_

Zdnje się, że Da wczasach
" p. ~o.:?
SIę nicz

jrozerwałes•.

-PANORAMA
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MIĘDZYNARODOWY

Niekoniecznie z baskinkq

Zad 161. M. Wróbel.
uboczne rozw. l.Hf6 i l.Hd8x. Roznagroda konk. pam. Erlina 1948 wiązali: M. Ratuszyński, M. W., Z.
Sobiszewski, B. Wrzesiński, A. Swia
tl
L
b

•
.~ - "~ '

ł!

~i.J

~

vl: ŁoPi~~s~ń:kk ~YS~~fC;~\j~ld~

::"(: ...t... " ~
<;j:;.,~~~, ' nym rozw. Z. Bara - 2 rozw. ! B.
V
'''~
F ~
o'm%
Zaborowski - 3 rozw.
"'.. oM.'<,rm_
'''''l'!'(' ~ . ;%'11 < ,
Zad. 148 B. Postma l.Wc4. Ubocz1
i
_
"
~,k ne: l.Wxd7x i l.Kc7. Rozwiązali: B.
o; ",w /. ..:#2J2l
M
~//.;;;o,; Zaborowski, M. Ratuszyl1ski, M. W.,
... ,,7~
;1$:.~
1'~
H. Cysewsld. Z. Sobiszewskl, B.
-C/-.
•
/ , ] Cd
Wrzesiński, A. Światły, L. Lubański,
,'W.I'... :1~
'
M. Adamczewski. W. Łopieński 1-'0
'fa ~~
Zad. 149. M. Wróbel l.Hcl. 1..
-lo '0~
Wxb2. 2. c4 1... Wxc3, 2. b3. Rozwią
•
~
zali: B. Zaborowski, M. W., Z. So,,; rf.
biszewski, B. Wrzesiilski, A. Śmia~-%'1
.
_.
~~W 1M'
•
•
~
tły, M. Katuszyński, Z. Bara,
W.
~rni. %i
Łopieński. W. Suchodolski, H. Cyw
F1'~
t?',,~
sewski. Ł. Lubański i M. Adamczew
~
~
,, "'~
"', ~
.~
'- ' ,~:;,
ski podali tylko wstęp.
Zad. 150. ~'1. Suchodolski 1.Kh2
uboczne l.Hd7x. Rozwiązali: l\!. RaBiałe:
Kb7, Hc4, WH8, Gf4,
f5, tuszyński, Z. Sobiszewski, B. WrzeSg3. Pd5, i6, h5, (9).
Czarne: KM, Wa3, e2, Gal, Sdl,
g2, Pa6, b3, b5, e3, t2, t3 (12).
Mat w trzech posunięciach.
1;, -

.u,

ł

.a

};f;l'.

II

Zad. 162. A. Goldstein.
Pochwała konk. "Parallele 50" 1947

Białe:

Kal, Hb3, Ga2, Wd2,' Sb1,
c3, Pb2, c2, d3, e3 (10).
Czarne: Kcl, Wel. g7, Sh6, Pe2, g3
117 (7)Mat w trzech posunięciach.
ROZSTRZYGNIĘcm

KONKURSU

LIPCOWEGO

ROZWIĄZANIOWEGO

Zad. 143 L. Vasquez 1. Sb4. RozL. Lubański, Z. Soblszewski M. Adamczewski. B. Zaborowski' Z. Bara, J. Stępień, W. uchodol~kl, M. W. A. Światły, W. Ło
wiązali:

s~SI:i, L. Lub~ńsl:i, M: AdamCrzo~wwsIn l W. Łopi~nskl pO. Jedn~
.
B. ZaborowskI, A. ŚWIatły l Z Bara

po 2 rozw.
Tabela rozwiązujących: Z. Bara
- 1~9 pkt., W. Suchodolski - 88, J.
Stęplen - 82. !3. Zaborowski - 67,
M. Ratuszyńskl - 56, M. Adam,:
czewski - 41 Z. Sobiszewsld - 40,
W. Bachmacz' - 37, B. Wrzesiński ką· W~osy ~uszą ~yć zwią~an~
- 36, A. Światły - 35, M. Galew- aksamItką, spIęte spmką, ZWlązaski - 34, A. I'omienk0 - 32'J st. ne \V oryginalny węzeł, w każBednarek - 27, M. W. - 26,. r . a:;- dym razie ~ ujarzmione w jakiś
kowska - 23. H. CysewskI - 2~, sposób na głowie. Loki znikaja'
W. Łopieński i A. Nicze po 18. Li w .jednym wypadku są dopus;~
Lubański 16, M. Kelerwurm
czaln
d .
ś .
Ch. Szenberg po 12, A. Krawczyk.i. k
e - g y tworzą staro Wlecł
l
ą grzywkę
A. TomaszeWSki po 9, J. P aws u
.
- 8, 1. WOdzY11ska - 7, A. UrbawnKwestia uczesania dostarczy
kiewicz i E. Zawadowa po 6,
. nam wielu kłopotów, gdy do jeOpalińSki - 4.
.
siennych palt trzba będzl'e włożyć
Nagrodę za lipiec otrzymuJe p. Z.
Bara, którego prosimy o zgło.sze- kapelusze, no. ale cóż robić? ..
nie się do Sekretariatu RedakcJL I
(an)

ROZRYWKI

UMYSŁOWE

1'OD IUEROWNICTWE~l WL LUBNAARA I R. ~llALKOWSKlEGO

Stan - Wisła - Stanisłnw. 3. Stos
. VII/48 TURNmJ ZADANIOWY
- Pawik - PastwiSko. 4. Łuza _
Drukujemy. ~zisia.i ~rzecią czę~C Ili~m.Y \'l dniu ~2 sierpnia br. :Varnn Pasta - Szałaputa. 5. Kura - TaVII/48 TurmeJu Zadamowego, kto- ki te powtórzymy na zakonczenie rok - Kubatorl~a. 6. Mila - Rodan
rego warunki uczestniczeni::! poda- Turnieju.
- Mirandola. 7. Cyna - Gniew _
Wygnani<jc. 8. Kain - Pasmo - Pa5. REBUS
samonik.
Rozwiązanie gl.: "Wiwat nam "Ka
sta", szaradowy As".
3. Zagadka: Chrząszcz. 4. Wlroltwadrat _ magiczny: Wirówka: 1.
Areka. 2. Akola. 3. Talin. 4. Niger.
5. Areola. 6. Loara. 7. Kraik. 8. Kiper. 9. Arena. 10. Ankara. 11. Sarna.
12. Anson. 13. Anona. 14. Taran. 15.
Krasa. 16. Aster:
A K\Va..drat maglcz~y: :( Tatarak. 2.
gal:,,,,a. 3. T~lomk. 4. Alopeta. 5.
Reneoat. 6. Agltato. 7. Kakatos. 5. Lo
gogryf: 1. Linoskoczek. 2. Ewerest.
3. Radomsko. 4. Prototyp. 5. Komar.
6. Celuloza. 7. Goniec 8. Walenty.
"Astra", Tarnów 9. NóY~", 10. Garaż .. 11. Pro~enty. 12.
CzerwIec. 13. Maki. 14. WISznU. 15.
6. LOGOGRYF
!I. Królestwo hołdownicze na Suma- Biuletyn. 16. Słowacki. 17. Stajnie.
18. Nosorożec. ID. Zakopane. 20. Iran.
trze. 6. Mały zamek.
"Bata", Bydgoszcz 21. Paulini. 22. Ant.ymon. 23. Indyki.
24. Motocykle. 25. Narew. 26. Sklero7. PRZY KOMINKU
za. 27. Minister. 28. Zakiet. 29. Zba-

ID

raż.

Szkoci
Pewne szkockie małżeństwo pros.Uo
pilota, aby przewiózł ich za danno
z Londynu do Paryża. Pilot, znudzony długim molestowaniem zgodził się
w końcu. ale pod warunkiem, że pasażerowie przez całą drogG nic wypowiedzą ani słowa.
Gdy wylądowali na lotnisku parys.
kim, pilot .zauważył, że Szkot siedzi
w samolOCie zgnębiony i blady, a żo
ny je<1o W ogóle nie ma
Gb dz.i • • t
'?I •
ez Jes paru ..
- Zona moja wypadła po drodze ...
_ Czemuż pan nie wołał?!
. . , ał
- Przeclez z:.am bym. umowę i
musiałbym płaCIĆ za przeJazd.

Polowante

31. Zając. 32. KraDwa-cztery wspominać dawne stare.. siński.
33. MarceUnal. ~R~~~W~••~~·łt~~~~~~~;~.~!"~I~If~r~.l~~~~~~~~
r
dzieJe pru y 'J'
•
n__ 5l
-r
...e1 ą·
(Szarada)

30.

Krzyżacy.

Tkwią Jeden-IJlę6 lata w pamięci ' cia.

upartej.
Piąte-czwarte uszło, drugle-trzecieo
czwarte,..
Jasną zrób dwa-trzecIą, świat się do

pieńSki.

Zad. 144 L. Vasquez 1. Hel. RozL. Lubański, Z. Sobiszewski, M. Adamczewski, B. zaborow-I
ci ę śmieje.
Ski, ~. Bara, J. Stępień.
SuchoMoże kiedyś ktoś się zdał ci czwardoIskI, M. W. H. Cysewskl, A. Świa
tły, W. Łopieński. .
tym-siódmym,
Zad. 145 V. Pachman 1.c7. HozPamięć ra.z do wspomnień machwiązali: B. Zaborowski,
M. Ratunij na nie ręką.
To pięć szóstym - siódmym pierwszyński, Z. Bara, J. Stępień, W. Susze-szóste-czwarte,
chodolski, M. W., H. Cysewski, Z SoPrzyszłość kryje w Sobie tyle złudbiszewskl. A. Światły, L. Lubański,
nych wdzięków...
W. Łopieński.
"Mata", Warszawa
Zad. 146 D. Svozilek 1.Gb6. Rozwią~a1i.: B. Zaborowski,. p.t. RatuW powyższą figurę wpisać należy
ROZWIĄZANm ZADAR VI/48
szynskI, Z. Bara, J. Stępien, W. Su- 6 wyrazów o poniższym znaczeniu.
TURNmJU:
chodolski. M. W. H. Cysewsld, Z. 50 Lewa strona (oddzielona grubszą libiszewski, A. Ś\viatly. L. Lubański, nią) daje rozwiązanie.
l. Rebus: "Przykład pociąga, dziaW. Łopieński.
Znaczenie wyrazów)' 1. Miasto na ła na nas" (Przykład - pociąg - a
Zad. 147 B. Postma l.Gi6 grozi Sląsku. 2. Samosąd w Ameryce półn. dział - ananas). 2. Kombinatka: 1.
::.Hh5 L.Gd6. 2.Sc3x. Zadanie ma 2 3. Gromada zwierząt. 4. Tygielek. Wrak - Kania - Karawankl. ~.

wiązali:

yv.

Tematem jednego z llajstarszych I Gdy jezuita Larramendi napisał
s[Jor6w ludzkości jest kwestia naro- pierwszą gramatykę tego języka nie
dowości pierwszych rodziców.
mógł się powstrzymać od zatytułoZydzi, nigdy 'nie mieli co do tego ..."ania swego dziełka: ,.Nicmażliwątpliwości. Adam i Ewa byli Zy- wość osiągnięta".
dami i ocz~\~iŚ~i~ I~ó~ili po hebr: j Ponieważ Larramendi był dumsku. Pr~eclCz ICll muona "o~na<:zc..ly ~ym Baskiem, był zupełnie pewien,
w.:ym JGzYl,.u: "czer;vony, I "zwm- ze Baskowie byli najstarszym ne.rosiu'. Jak mogłby Bog, ldory nazy- dem na ziemi, co nie pozostawiało
wał Żydów swoim wybranym naro- Najwyższemu innej możliwości jak
~em, przemawiać do nich w innym tylko mówić do Adama i E\~y po
Języku jak w hebrajskim?
,baskijsku.
~ednak grecka sekta. /?noslykow,
Diharce de Bidassouet Ideryk bal;:~?ra pows~ala W greckl.eJ Aleks~n~ skijski, żyjący w czasach napoleońcrn byla mne~o zdarua: Dla meJ. skich, \vyciągnąl logiczny wniosek
było p~~n~, ze Adam l Ewa byll z odkrycia Larrmandi·ego. UdowodG~ekaml l ze Wszechmocny przema nil on że Adam i Ewa nie tylko byli
Wlał d? nich jęz 'ldem Homera.
Baska'rru (po baskijsku imiona te
t" Po mch p~zejGIi inicj~tywę · Sy:yj- mają oznaczać jakoby
"pierwszy
oz~cr· W \ II W. po chr. syrYJska człowiek" i pierwsza l'obleta") ale
~Slążka p t
Ja'hn'
k
b'
'
o
,
,
'
, 0l 'ł ś···" ~ ~, la s ~ar ow' o~ raj, wąż i inne elementy znanej
;>~;j~ ~~1().t:I .. z~ Ad:lm l E:va. ?ylJ powieści biblijne są również baskij. . 1::' aml l n:lluralmc mOY/llI po l'
S);Y)~ 'u'. .
s (le
o
_
;
..
.
Z Syrl! lt.olorla przcszh do AraDobrze SiG slaJo, ze Dlharce me
.
l
t
'
o
l
'
R
db
·
k
l
Olaf
Rud
lJOW, -:: orzy przyjąwszy żYl!owska słysza mc o u cc t .
.,hipotez~, że raj lehH ńn arabskilTi beck, uczony szwedzkl poruszył b~terytorium niedaleko Babilonu, wy- wiem ten problem na drugłlTI konwnio !wwali zupdnio s1usznie. że cu Europy. Mniej więcej w tym saAdam musiał mówil; miejscowym mym czasie, co Larrarr~endi. o~kryl
językiem.
on ku swojej wielkiej rad~ścI. ż:
Wieki śrcdffie nie interesowały Adam i Ewa byli szwedamI. Cz>:z
e
sIe Adamem i Ewą. Jednak z nadej- ~agodność szwedzkiego klimatu
ściem Renesansu kłopot zaczął Się Jest najlepszym dowodem, tego, ze
od nowa. Tym razem wystąpili na raj był w Szwecji?
widownię Baskowie. Lud ten ~ó~i
Między uczonymi szwedzkimi rozIlajtrudnie jszym językiem na ZJenn. gorzał wielki spór. Podzielili się oni

l

n:

SPROSTOWANIE:

Zamieszczone

W ub. tyg. zadania winny mieć następującą numerację: 2. Rebus, 3.
Logogryf kołowy i 4. Poznajmy na-

Sze miasta.

I

- Co tu rob.lsz?
- Ja... ja szukam grzybów ...
- A na co ta strzelba?!
- Może mi pan nie' uwlerr-, ale
zapewniam pana, że ja do nich strzelam.

.. cih #ilatel'stqcznq
Ostatnią
serię
znaczków Czechosłowacja
wydała 20 czerwca. Pisaliśmy już o niej w "Pa-

,naromie" nr. 46 z dnia 27.6.48 r. Dwa znaczki, z
podobiznam! dra F. L. Riegera i F. Palackyego.
uczciły wtedy setną rocznicę sejmu w Kromieryżu.
Motyw tych znaczków reprodukujemy
obok.
Poniżej przedstawiony znaczek jest już nam
znany dkże l z reprodukCji. Jest to jedna z
czterech wn.rtości II serii sokolskiej. Przedstawiamy ją dziSiaj, by pokazać naszym zbieraczom Ir.aril• •llłilllialil
rysunek kuponu, który dla wszystkich tych
znaczków był identyczny.
.
Poruszyliśmy dzisiaj .sprawę znac:cl<ów czeskiC~, gdyz tYdzień temu,
dnia 27 sierpnia, weszła w Czechosłowacji. do obIegu now.a seria, dla
uczczenia setnej rocznicy powstania słowacluego w roku ~losny !--ud6w
i jednocześnie czwartej roczno powstania Słowackleg~pr~eC1Wko_ memleckiemu okupantowi. Seria składa siG z trze,r.h. zn~cz~o~V. 1,?0 h.cs (czerna zwolenników i przeCiwników wonobrazm.vy) 3 Kcs (czerwony) i 5 Kcs (mebies .)'
aczkl te przedsta
Rudbecka. Spór przycichł na chwilę wlają podobiz~y lVI. J. Hurbana, Lu~ovita St~ra l 1.V!. M. ~odży: Rysunki
dopiero wtedy, gdy jakiś Norweg projektowal pro!. K. Svolit'lsky,a ryli J. A. Svengsblr, L. Jlrka l J. 1\1.rastwierdził ponad
wszelką
wątpli
cek.
. d ł s
. l
k
wość, że Adam i Ewa byli norweski
Do znacz!<ów tych mlnister;two ':Vy a?, pecJ.a ną operLQ pierwsze~i gó.ralami! a raj naturalnie mi~: go dnia, na której rysunek WYKonali Svohnsky l Svengsbir.
sClł .Slę gdZIeś ~v górach Norwe~ll:
--o-. WIek XIX,. WIek postęp~, ró,:>,IllCZ
Dnia
Z
września
w:;zedł
do
sprzedaży
w Austrii no\vy znaczek z serii:
me pozostawił w spokOJU pIel'\Vznani Austriacy - 40-groszOWY (czerw?nob~'ązowy) z pOdobizną Adalberszych rodziców.
Pl'zebywająey w Glasgow, pocho- ta Stifter:l (1805-1868) - dla ~czc~ema OSIemdziesiątej rocznicy śmierci
dzący z wyspy MulI w archiI?elagu pisarzu. Rysunek tego znaczka, Jak l sztych w stali, v:ykonal prof. Ferdy.
Hebrydów, Rory Mac1ean, .napIsał w nand Lorber.
~c~oż dnia ~kaz~ły Się dalsze \~artości nowej serii obiegowej, przed1821 r. książk~, w kt6~eJ ud...owa~
ni a!, że Adam l.Ewa byh ~eb.ydYJ staWIaJące austr~acl.{le typy ludowe. 10 gr. (czarnoniebieski), 15 gr. (brą
c_ikami i mÓWIli po gaelI~ku. Czę zowy). ~O ~r. _(~eblesko~zerwony). 40 gr. (fiOletowy), 60 gr. (czerwony),
sto spotykane tam nazwI~ko. Mac 2 sz. (mebleskoZlelo~y) l 5 sz. (czerwonofioletowy). Rysunki tych znaczAdam było dowodem, (o I~e to w ków, jak i popr~ecJ:mch (20, 45, 75 gr, 1,- i 1,40 sz.), które są w obiegu
.
ogó~e wYI?agalo ~owodow), ze Gal- już od trzech. nuesl~cy, \':"Jkonał pro!. Josef Seger.
Raze!ll WIęC .sena obIegowa składa się już z 12 wartości. Dl0 lnror~.
10wIe byh synam1 (= Mac) Adama.
przedstawiająca WI'"
zagadnienie to po d
meSiOno
znow przypommam!", ze poprzednia seria z r. 1945/46
na drugim końcu Europy. W 1~4~ .r. doki z Austrll - składała się z 33 znaczków.
Stefan Horwath z dumą obwlesclł,
że Adam i Ewa byli Wqgrami i móW
'ro'Nóll'Zyslwle Filatelistów odbył .się
'j'
.
k
Wl I po węglers U.
~~~~~~·~~~~~mrłi."""1:I Wleczor
. , dYslmsyjnyl <fU
na Znacztemat
I'f
"Gryżewsldcgo g:3ta 0 0
W tym samym czasie, gdy Horków Polskich".
wat11 "naturalizował" Adama i Ewę
-o-\V Budapeszcie, argentyńsld uczony
Ameghino zrobił z nich ArgentyńWczoraj rozp<;>czqł. si~ ur?czys~y
czykówo
obchód dwudZlest~J piątej. rocz_
Ostatnią wreszcie znaną próbą tenicy istnienia . ZWiązku FIlatell_
go rodzaju Adama i Ewy byla 0stów VI Torumu. Naszym toruń_
pinia chiliskiego uczonego 'l'se Tsan
skim kolegom życzymy z tej oTai, który twierdził, że raj mieścił
kazji dalszej, owocnej pracy.
się w Chinach, a pierwsi rodzice
(w. J, o.)
mówili oczywiście po chińs!tu,

SPÓR O ADAMAI I EWĘ

l'ANORAMA Nr &6-4

W odpowiedzi na pełne niepokoju pytania kilku Czytelniczek,
stwierdzam stanowczo: baskinka
nie jest obowiązkowa dla pani,
która chce być modnie ubrana.
D
d
. t·
obok
owo em J~S zamIeszczony
model sukru.
Natomiast już zupełnie niemodne (niestety) J'est praktyczne i
.
.. lr _
ładne uczesarue tzw. a.'11~ry •• an
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