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wielkimi mocarstwami

Od 12.V. br. normalna komunikacia z Berlinem
23 mojo w Paryżu zbierze się konferencjo

ZSR R, USA., Anglii i Francji
MOSKWA, s-v. PAP. - Ogłoszono tu w

cych z sytuacji w Berlinie, w tej
liczbie również kwestii waluty w
Berlinie.

. .. .

Równocześnie jednobrzmiący ko
czwortek 5 bm. komunikat rządów ZSRR, USA, Wielkiej munikat ogłoszono w Waszyngtonie, Londynie i Paryżu.
Brytanii i Francji w sprawach, dołyczących Niemiec.
Komunikat ten głosi co następuje:

Rządy Związku

ogr~niczenia

1

SocjalistyczWszystkie
wpro.
..
F
• wadzone od dma l marca 1948
nych RepublIk Radzieckich, rand ZSRR
kresie
~.
.
. ' roku przez rzą
w za
CJI, Zjednoczonego Krole~twa I łączności, transportu i han~ll~
Stanów Zjednoczonych oSIągnęły między Berlinem a zaChO~1llml
następujące porozumienie:
strefami Niemiec oraz mIędzy
strefą wschodnią a strefami zachodnimi zostaną zniesione dnia
12 maja 1949 r.
Wszystkie ograniczenia, wpro
• wadzone od dnia l marca 1948
roku przez rządy Francji, Zjednoczonego Królestwa i Stanów ZjeData konferencji czterech dnoczonych lub przez któryko.lmInistrów spraw zagranicz_ wiek z tych rządów w zakreSIe
nych tV kwestii Niemiec zosta łączności, transportu i handlu
między Berlinem a strefą wschola ustalona. Odprężenie ira. dnią oraz między strefami zadość, z jaką cały świat powi.
chodnimi a wschodnią strefą Nietał tf wiadomość, świadczą o
mi~c zost~a również zniesione
glębok :m
pragmemu pokoju dnIa 12 lllaJa 1949 r.
Po upływie 11 dni od chwili
wszystkIch narodów.
• zniesienia ograniczeń wymiec
By w pe'!.ni ocenić ten nowy
nionvch w punktach l i 2 a mia:- .
"
.
49
• ł
ukces polityki
radzier:kiej,
2" mala, 19 ,r. zwo an.a
przypomnijmy pokrótce nie- \ nowlcl~
z~sta~l1e w Paryzu ses]~ Rady Mi·
które wypadki ostatnich lat, Dlstrow Spraw ZagranIcznych dla
Zgodn:e z uchwałą poczdam rozpatrzenia spraw, dotyczących
Niemiec i zagadnień, wynikająslcą sprawa Niemiec miała być

Przed konferen(j~
czterech mocarstw

2

3

Foto ,Dziennik LMzki"

Tydzień Oświaty. KsIążki 1 Prasy. Szari8ll'Ska 1 DU8zyd..
sld

sprredają. ks;ążki

na Placu

Niepodległości.

PI ERWSZE p Z GOTOWANI
•

•

do wznOWienia komunikacii

BERLIN, 5.5. (PAP). Jak podaje zachodnio-berlińska prasa, dyrekcja kolei w Berlinie prowadzi przygotowania dla podjęcia
ruchu pomiędzy stolicą' a zachodnimi Niemcami.
Ok"
"
. d
d
.
.cze uJe SIę, ze pIerwszy. mIę zynaro owy pOCIąg OPUSC!
Berlin w dniu zniesienia ogramczeń transportowych , udając się do
miasta Helmstaedt, leżącego na granicy strefy radzieckiej i brytyjskiej. Pociągiem tym mają pojechać pasażerowie niemieccy,
zaopatrzeni w odpowiednie przepustki.
--------------

Chińska'

armia ludo a

bując przebić się wstecz do Szang-

prze naprzód

~~D:N, 5.5 .(PAP). Według
{!om~l:uen agenc.JI Reutera z.. HongKong
przypleczęto a
e't l s
. u.
.
. w ny J s . o
waznego węzła kolejowego Kaszmg
w odległości 100 km na poludniowy
zachód od Szanghaju.
Garnizon kuomintangowski w Ka5zing wycofa się prawdopodobnie
pod naporem wojsk ludowych. pró-

haju.

Na zachodnim sh.'Tzydle frontu
armii ludowej podeszły na
80 knl do Nanczang, Stoll'cy prowincji Kang. Przewidywane
są pertraktacje pokojowe między 10kalnymi władzami Kuomintangu a
dowództWem Armii Ludowej.

czołówki
odległos'c'
~

I

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

Nowy wysoki komisarz
ZSRR w Austrii
WIEDEŃ, 5. 5. (PAP). Wiedeń.
skie biuro agencji TASS ogłosiło
następujący komunikat:
Ze względu na to, że wysoki komIisarz ZSRR dla Austr.ili generał
Kurasow otrzymal nową misję, generał Swiridow
został mianowany
wysokim komisarzem Związku Radzieckiego w Wiedniu.

Zapowiedź strajku
gen. we Włoszech
RZYlVI, 5.5 (PAP). - Egzekutywa
konfederacji pracy \\'Ydała
kOlllunikat. w którym wzywa robotników wszystkich gałęzi przemysłu
do rozpoczęcia w ciągu bież. tygodnia strajku generalnego na znak solidarności ze strajkują cymi robotnikami rolnymi oraz
metalowcami
Turynu.
Decyzja strajku została powzięta
na skutek odrzucenia przez organiza
cje przemysłowców Pl'opozycji (wy.suniętej prze·z mini.stra pracy Fanfani'ego, a zaakceptowanej pf7.ez konfederację pracy)
oddania do rozstrzygnięcIa komisji al'bitrażowej za
rządzcń dyscyplinarnych pracodawców (kary zwolnienia z pracy, obniż
ka płac) w stosunku do robotników,
którzy prowadzą walkę pod kierow
nictwem swoich lwiązków zawodowych.
włoskiej

uregulowana przez radę czte.
rech ministrów. Ostatnia wspól
r,a konferencja w sprawie Nie
miec odbyła się w listopadzie
I947 r. w LO'idynie. Od tej po~i s~:~~~y~:~~~U~n:g:ie~~r ~;id~~
ry Stan}' Zjednoczone, W. W
FLUSHING MEADOWS 5.5 (PAP Sprawa skarbów wawelskich, któ_ z nimi w kontakcie i wyraził gotoBrytania i Francja zupełnie
ryc h zwrotu z Kanady domaga się rząd polski, była ostatnio przed- wość pośredniczenia między niektó.iuż w jawny sposób rozbijały
miotem dyskusji na plenum Generał nego Zgromadzenia ONZ.
rymi ze złodziejów a właścicielem
skarbów - rządem polskim.
koncepcję czterostronr 'lego po
W
sprawie
tej
zabrał głos delegat farmie doświadczalnej. zo stała zwró
Obecnie Skarby znajdują się w l'ę
rozumie::tia.
kanadY.iski gen. l\'Ic Naughton, usi- eona rządow i polskiemu. 2) Na żą- ku p. Duplessis, premiera prowincji
W wyniku tej polityki wy· łując odeprzeć zarzuty. wysunięte danie władz polskich rząd kanadyj- Quebec.
/oniJa
ię
kwestia Berlina. przeciwko rzadowi kanadyjskiemu ski wszcząl śledztwo policyjne w ce Polska podtrzymuje swój punkt
Odpowiadając delegatowi Kanady, lu ustalenia miej~ca
przechowywa- widzenia, że rząd kanadyjski ponosi
Minister pracy czyni próby doMocarstwa zachodnie usiło delegat
polski dr Suchy przypom- nia ska~'bów, 3) Gdy część skarbów odpowiedzialność za los wawelskich prowadzenia do ugody. zapraszaj ac
IvaJy wysunąć ją na plan niał, że rząd kanadyjski był powia- odnaleziono w Quebec. władze pol- skarbów sztuki, jak również za ich p!'zedstawicieli pracodawców i przemysłowców na wspólne zebrania.
pien:vszy. Związek Radziecki domiony o tym, iż sl,arby wawelskie skie zostały o tym poinformowane, zwrot rządowi polskiemu.
polskiego. W zanim jednak
one
w :-______________________________
uwaza}ąc,
że problem berliilwielu oświadczeniach i notach r.zad posiadanie te skarby - przejęły je
ski jest wtórnym trwał mi sta kanadyjski uznał prawo własnoś'ci władze prowinCJonalne Quebec.
nowisku określającym jako rządu polskiego do wymienionych Prawo wła noścj nie może być za
zasadnicze zagadnienie spra_ skarbów Stanowisko to znalazło po- tem kwestionowane i sądy kanawę całych
Niemiec i sprawę nadto potwierdzenie w następują- dyjskie nie są kompetentne dla usta
cych faktach:
lenia tytułu własności.
poszar;owania umów między
l) Część s!-al'bów. znaleziona na
Osoby, które bezprawnie przejęły
narodowych.
TRAGEDIA LOTNICZA
WYWlEZLI SKARB
nIe cała przyszłość
USA może byc zagroPOD TURYNEM
NA FORMOZĘ
K{)"'sekwentna i słuszna poRzym. 5. V. W środę
Loudyn, 5. V. Z Hongtona'f.
wydarzyła się pod Tulityka ZSRR zmusiła mocar_
Kongu donosi agencja
rynem tragiczna katasReutera, że na w;vsp~
HOFFMAN "tA DOSC
stwa zachodnIe do cztero tron
Waszyngton, 5. V. trofa
lotnicza,
w
której
Talwan
(Formoza) wy",usi
...
,
zrezygnować
zgin~ły 32 osoby.
wieziono ostatnią część
Pftu! Ilof{man, adm iD!
n)"ch rozmów, przewidzianych
Samolot. na pOkładzie
skarbu
państwowego
strator planu Marshalla
BERLIN, 5.5 (Telepre.;;,,). - Licen- domością o rez.ygnacji gubernatora
uchwalą poczdamską.
Jednoktórego znajdowało się
Chin. Wywiezione akI
dyrelttor
wielkiego
18 członków trryńskiej
koncernu
Studebaker,
t.ywa - zloto, srebro I
czesnte zwyclęiyla radziecka cjonowana przez Brytyjczyków oft- Claya.
drużyny piłkarSldej, popragnie
porzucić
swą
waluty
7..agranlczne
cjalna agencja prasowa "Deutscher
Zgodnie ze w'pomnianą agencją .
posadp, związaną Z proposiadają
ogólną
warkoncepc,ia konferencji o cało, Pressedienst" doniosła, że nowojor- gen. Clay był motorem antysowie- wracajacej z Lizbony o-

DYSKUSJA
W
O
N
Z
sprawie wawelskich zbiorów sztuki

I

są

własnością

rządu

zdołały

objąć

Ostatnie wi o
z całego

ości

świata

Dlaczego gen. Clay

kształcie

zagadnienia niemiec-

kiego.
Innym

który
wpłynął na zmIanę
postawy
mocaT tw zachodnich są wielkie, prze'omon-e. o historycznym znaczeniu wypadki w Chi
nacIl. Zwycięstwo wojsk ludo- I
wych stanowi czynnik przeciw
lający szalę na korzyść obozu pokoju.
Nie mniejsze znaczeme 'm a
również wielka kampania po.
kojowa.
Nie prze ądzając wyroków
konferencji. naJeż}' słl\'ierdzić.
że obóz pokoiu kroc7y drogą
zwycięstw.

czynnikiem
•
I

skie spotkanie pomiędzy dr. Jessu- cldej polityki, prowadzonej w Niempem. amerykańskim przedstawicie- czech przez władze USA. Dlatego jelem w ONZ, El MaJikiem, repre7.en- go ustąpienie oczyściło atmosfere i
tantem Związh.-u Radzieckiego w umożliwiło pertraktacje pomiędzy
Organizacji Narodów Zjednoczol1;'1'ch czterema mocarstwami w sprawie
miało ścisły związek 7. of'cjalną wia- . rozwiązania problemu niemieckiego.

D r "Czyt ' In -kał' z okazji
Tygodnia

Oświaty, KSlqżki

Z okazji Świ~t. Oświaty ln~
sty'ut W 'dawnicz~ "Cz:\·telnika" ofiarował dla powszechnych bibliotek powiatowych i
gminnych 900 książek i 100
roczników "Problemów" jako
nagrody dla abonentów. którzy
wykaza)i się największą liczbą
wypożyczeń w okresie od stycz-

mgły na wieżę kościel
ną
koło
lotniska pod

Turynem. Samolot ronąl na ziemię i
spło
nął. Wszyscy pasażero
wIe oraz członkowie zalogi zginęli w plomienlacb.
PATRZ. PATRZ ...
TAKIE SPRAWY

i Prasy

MIĘDZY

nia do maja br.
Równocześnie Instytut Wydawniczy ,.Czytelnika" przeznaczył 1000 książek
młodzieżo ..
wych na nagrody dla tych uczniów szkół powszechnych. którzy wykazali największe
lami~
łowanie do czytelnictwa.

raz kIJkunastu dziennikarzy, wpadł wskutek

,I

PRZYJACIOLl\II!
Berlin, 5, V. Agencja
ADN donosi, że przed
amerykańsldm trybunałem woJskowym w Berlinie rozpoczął się przy
drzwiach
zaml<niętych
proces urzędnika amerykańskiej administracji
wojskowej Horsta RebuIUona, który jest oskarżony o dostarczanie tajnych lnformacl' j agentom wywiadU brvtyjskiego.

tość 300

milionów dolarów USA.

ZAMIAST TAJEMNICY
- "PRAWDA ATOMOWA"
Nowy Jork, 5. V. "Telepress" donosi: Amerykaliskie stowarzyszenie Pracowników Naukowych 7..ażądilło oficjalnie
zainiCjowania
publicznej dyskusji na
temat wyników badan
nad enefł:lą atomową;
opublikowania sprawozdania z doświadczeń,
dokonywa\l:łCh Da Bikini, ora.z pOdania dokład
nej ilości bomb, atomowych,
posiadanych
przez Stany Zjednoczone.
"Jeżeli
rząd
Stanów
Zjednoczonych
będzie
starał sIę uniknąć publiczneJ dYSkusji na temat swojej "atomowej"
politykI
stwierdza
. wspomniane oświadcz e-

gramem "odbudowy" Europy . Zwróci! się on
clo Departamentu Stanu
o ml1>nowanie go na
miejsce Louis Douglasa
- ambasadorem USA w
W, Bry tanI!.
ZgOdnie 7. krążącymI
pogłoskami lIli"jsce Hof
fmRna w administracji
marsllallowsltlej zajmie
jego dotychCzasowy najbliższy

A verelJ

w~półpracownik,
łłarriman.

"NADLUDZIE
, UN1'ERMENSCHEN"
W WYDA1IiIU
AFRYKAIQ'SKIM
Capetown, 5. V. - W
południowej
Afryce
wllrowadzono oową u-

stawę

rasistowską,

kt6-

ra grozi surowymi ltarami za małżeństwa pomiędzy białymi obywa-'
telami Poludniowej Afryki, a Egipclanaml. Sy·
ryJczykaml I Turkami
(Teleprf's,).

Troslta o dusze wiernych, zwłaszcza grzeszników, należy niechybnie
do obowiązków kapłańskiCh. Tym
bardziej jest to obowiązkiem wysoko
w hierarchii ltościelnej postawio_
nych osób, jak biskup6w i arcybiskupów. Sprowadzać z drogi nienawiściu i kłamstwa, strzec przed roz.
kładem moralnym, uczyć miłości
bliŹniego i miłości kraju rodzinnego - oto piękne zadania kapłańskie.
Szc.:zególnie są one pilne wśród polskiej emigracji powrześniowej, któ.
ra przedstawia dziś równie żałosny
jak odpychający obraz upadku ludzi,'
oderwanych od narodu i ziemi ojczystej, ziejących nienaWlsclą do
~szystkiego, nad czym kraj tak 0flamie pracuje - żrących się zresz.
tą między sobą.

Ks. arcybiskup Wyszyński sIderoniedawno z Gniezna "List do
uchodźtwa polskiego". Zdawało by
się, że to rzecz oczywista, iż ks. arcybiSkup będzie WZyWał do wydo.
bycia się z grzechów, które - jak
złośliwe owady drążą zbiorowość
emigracyjną, że potępi obłędną nienawiść, która kieruje emigrantami,
że wykaże sprzeczność łch modlitw
o wojnę atomową - z chrześcijań
skim wołaniem "od powietrza, ognia,
,łodu i wojny zachowaj nas panie".
Nic podobnego.
Ks. arcybiskup Wyszyński (kt6ry,
nawiasem mówiąc, występuje Jako
mianowany przez Watykan pełno.
wał

mocnik, nie jako ka~an-P()la,k *)
ani słowa nie poświęca błędom i
grzechom emigracyjnym. Jakby nic
o nich nie wiedział. Niektórzy spośród "londyńczyków" sami (np. Cat.
Mackiewicz, czy Tadeusz Nowakowski) biją na alarm z powodu rozkła
du moralnego emigracji, ale ks. ar.
cybiskup Wyszyński ani słowa o
tym. On, pełnomocnik Watyltanu,
solidaryzuje się z tymi, którzy zieją
nienawl'Jcią do Polski Ludowej i są
na usługach atomowych podpalaczy
świata.

emigracji londyńskiej, że cele obcego wywiadu świetnie się z "posłan.
nictwem emigracji" wiązały. Najlap~darniej ujął tę prawdę Cat-Mac.
kiewicz, który niekiedy umie spojrzeć bystro na to, co się w okół nie.
go w Londynie emigracyjnym d2lieje. Napisał on: "Możemy być amerykańską agenturą albo niczym".
Ponieważ ks. arcybiskup nie wyodrębnia z masy emigracyjnej
tych
tysięcy
godnych współczucia, otumanionYCh i błąkających się po obczyźnie lulhi, ale kieruje swój list
do wszystldch emirrantów - musi.
my stwierdzić:
Pełnomocnik Watykanu, ks. arcybiSkup Wyszyński posyła "na zadatek" swoje prymasowskie błogosła_
wieństwo te.i to właśnie amerykań
skiej agenturze, którą nazwał po
imieniu Cd-Mackiewiczl pochwala i

•••

zachęca

do trwania na niezmlenio.
nym stanowisku tych emigrantów,
którzy - jako pełnomocnicy anglosascy - maczali i maczają ręce w
organizowaniu morderstw politycznych w kraju, którzy są źródłem
antypolskiej propagandy, którzy w
podżeganiu do nowej wojny prześci.
gają nawet
swoich mocodawców
waszyngtońskich.

W liście ks. arcybiskupa nie ma.
natomiast ani słowa zachęty, by
wracali do kraju tułający się dziś
po Kanadzie, Niemczech, Indiach,
czy Argentynie Polacy - ci wprowadzeni w błąd, ci, na których już
cztery lata czekają w kraju rodziny.
To są fakty, których nie zasłonią
bogato rozsiane w liście słowa o
"pokoju bożym" o "duchu chrześci
jańskim" itp.
Fakty są faktami i
trzeba je odnotować.

Ks. arcybiskup Wyszyński śle emigrantom pozdrowienia z kraju i
błogosławieństwo "z nadzieją, że
godnie spełnią swoje posłannictwo
na emigracji".
"Strzeżcie ducha emigracji!"woła ks. arcybiskup i "-alej oświad
cza: "Jednoczymy serca nasze paH. K.
sterskie z wami... jako zadatelt pokoju i radości przyjmijcie nasze
prymasowskie błogosławieństwo".
Co to za "posłannictwo na emigracji", jakiego "ducha emigracji"
mają strzec nasi londyńczycy te- Zwycięstwo Czarneckiego I Olejnika
go ks. arcybil;kup Wyszyński nie porażki Kamińskiego. Morcinkowskiego, Wojnowskiego i laskuł y
wyjaśnia.
We Wrocławiu rozpoczęły się In-I cinkoWS:kli~go (Łódź). Młody poznaAle tu w kraju sami wiemy aż dywiuU'alne mistr210stwa Polski w niak wylrezał doskonały refleks i
nadto dobrze, że inspiracja i broń boksie, które ZJgromad:ziły na starcie szybkość i zwydę:i;ył przekonywujądla morderczych zamachów politycz- 91 zawodIliików.
co rutynowanego łodzianina. Kruża
nych I dla dyWersji szły właśnie z
Dopuszczono dodatkowo Bazarn'!ka pokonał nieznacznie Sieradzana .
•
W lekkiej - świetnie zapowiadaUroczystego otwarcia miM.rzootw
.) W pierwszych zdaniach swego Ustu
ks. a.rcybiskup oświadcza: "Sekretarirut dokonał wkeprezes PZB kpt. Lem- jący się Sadowski (SZlcze<:in) przestanu zawUadomił mnie.
że Ojciec Sw.
poleca ma rzlldy pasterske nn.d osieroconll part. Flagę na maszt wciągnął Szy- grał z Czortkiem.
W półśredniej - Olejnik w dostolic" arcybiskupi" w Gnietnie l Wn.r mura w towarzystwie Anllkiewicza
ezawie.
i Czortka.
brym &tylu wypun.Jt!OOwał amibitnego
Wallki roZlpOczęło spotkanie w wa- Musiała (Gdańsk).
dze muszej: Woźniak (Poznań) W wadze średniej Zagórski pokoKamiń'Ski (Łódź). Młody poznań~Y'k nał w II rundZlie przez dyskwalifi-!
przez wszyst'kie 3 rundy m'iał wyraź- kację Amibroza.
przechować>
ną przewagę i walkę wygrał wyraźW wadze półśredniej KołĄCZlko ponie na punkty. Woźniak zademon- konał w III rundzJie przez t.k.o.
strowa! nienaganną technikę i będzie Wojnowskiego (Łódź).
groźnym przeciwnHdem w dalszych
W wadze ciężkiej JaSJkóła (Łódź)
spoikanńach.
przegrał ZI Rutkowskim
(Szczecin). "
MO~2E
W dalszych walikach w kategorii Jutro dalszy C[;,i~ą~g~m~i~s~tr~z~o::s.:tw:.:.._ _ _!...!======~===~~~~_
muszej, Mikołajczewski wygrał po
------- - ---- - -- --.~- ,

Piorwszu

dzień

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

mlslrzostw bohsershlch Polshi

MAPA TERENÓW WALK W CHINACH
(Wyci,,1'i i

:!h~~~i~~:~~~i}!~·~= Nowe
władze
P f Ok L
czyńskie.go (Warszawa).

W piórkowej - Matloch po słabej
walce zwyciężył na punkty Groma~ę.
Panke (poznań) wypunktował Mar

Zatopek

zwycięża

Na stadimrle w Pradze
odbyły się w obecności
'1.000 widzów zawody
lekkoatletyczne, Wrganizowane PnerŁ Wojsko
wY Klub.
SZcz.ególne zailllteresowa-nie wzbudzii.ł bieg na
5 km, w kt6rym bezkOnkurencyjny Za.topek
uzyskał d~konaJy

wY-

nilk 14:23,6.

Kolumny wojsk Armii Ludowej po przekroczeniu Jang-TseKi~ i złamaniu oporu oddz.iaJ6 w kuomi,n tangowskich
uder~yły
w kierunku południowym i polud niowo-wschodnim. Jedna kolum_
na, nacierając od strony Nankinu wzdłuż linii kolejowej zajęła już
Ha,~_Czou i zmierza do odcięcia Szanghaju od reszty Chitn. Druga
kolumna wychodząc z Hu_Kot I przełamaJa 'Opór kuomirritangowców i zajęta Nau-Cztmg.
Regularne oddziały Armii L udowej wspomagane są przez
dzia/ania silnych ugrupowań pa·r tyzanckich.

Kobieto polska!
Pomói w zwalczaniu analfabetyzmu.
..Ierzą

Albrecht

9.5 0.0

o

Dzis.iejsrm "Trybuna Ludu" zam ieS'Ulza obszerny artykuł Jerzego
Albrechta, oma.wia.jący chara.kter i znaczenie tegorooznych manifestacji
w dtniu Swięta Pracy.
W tym roku - pisze Jerzy Al- nów ludzi, rozbrzmiewało w całym
brecht - w dniu 1 maja w naszych kraju, jak Polska długa j sZ€!Toka.
miastach, miasteczkach, osadach i Oto siła srojąca za słowami naszych
wsiach pod bojowymi sztandarami przedstawicieli na Swiatowym Konnaszej partii, wokół jej haseł, w gresie Po-k oju w Paryżu i Pradze".
Aktywnie walczyć o pOkój - pi:tJWartych bojowych szeregach deto znaczy monstrowało 9,5 miliona ludzi. Ni- sze Jerzy Albrecht gdy jeszcz&, dotąd w dniu l maja stać wiernie i JlIleuglęcie u boku
nie występowały tak aktywnie jak ZwiązkU Radzieckiego, przollującej
w roku bież. wraz z członkami partii siły obozu postępu i p(}kodu, obrońcy
naj szersze masy be:łpartyjnych, ni- niepodległości narodów. "AktYWIIie
gdy jeszcze więź między partią, a walm:yć o P6kój - to znaczy umacm1li()nami bezpartyjnych ludzi pracy niać więź międzynarodowej rolinie przejawiła się z taką molcą. Te darności proletari'3tu t krzyźować
miliony ludzi uznały dzień między plany podżegaczy wojennych".
Dlatego milionowe masy Polski w
narodowego świata klasy robotniczej, dzień l maja za SWOJE SWIĘ tegorocznych manirfestacjach l-majowych demonstrowały swą niezłomną
TO".
W tym roku .. pisze dalej Jerzy wolę jeszcze mocniejszego zacieśnie
Albrecht - powszechnym, bojowym nia sojuszu ze Związkiem Radziehasłem manifestacji pierwszomajo- ckim, swą głęboką miłość do kraju
wych było hasło walki o pokój. Ha- socjalizmu. Dlatego przesłały one
sło to wyrywało się z piersi milio- tysiączne pozdrowienia dla bratnich
:ł

D$IENNIK ŁODZKI Nr 123 .(1.387),

W rzucie osrLCZepem za
wodnik czeski Stmadek uzyskał wYnik, 0,39

ID.

ro.

S

nalzelne sOlClS~!e](ZD8[i

ar ao e - prezesem

W.

Dnia 4 maja, w środę 1949 r. zmarła nasza
i siostra
S. t P.

żona

najuk()chańsza

MARIA MACHN~KOWSKA
I voto TOMASZEWSKA, urodz. ORY:NSKA
żyła lat 'lO.
~gt'Zeb odbędozie się
UJcręl5'Owego PCK przy ul

w sobotę. 7 maja 1949 r. o godoz:, 16 ze Szpit&1a
Ster1imga 1 IlJ!l, St8try Cme!lJta.r-z kaoolidkiJ ulica
'
U czym zawiadam iają pogrą.żeni w smutk1u
(41114 pl
l\l!.t I RODZINA

Ugrodowa,

narodów w krajach demOkraCji ludowej, dla walczących z imperializmem amerykańskim i własną burżuazją mas
pracujących
Francji,
Włooh, Grecji, Hiszpanii, dla ludów
Indonezjoi, dla zwycięsldej armii ludowej Chin".
Wyrazem dojrzałości politycznej
mas pracujących były tysiączne dowody troski o rozwój nas zej gospodarki i duma z akcji współzawodni
ctwa pracy. Czyn pierwszomajowy
objął całą Polskę, mobilizując wysiłek i entuzjazm milionowych mas.
Jerzy Albrecht podkreśla następ
nie silne poczucie jedności i solidarności polskiej klasy robotniczej. Pisze on:
W dniu 1 maja, który w tym roku
zasięgiem swym i masowością przekroczył
wSrLelkie dotąd notowane
fonny mobili7.a-cji mas, demonstrowała cała klasa
robotnicza Polski.
Demons trowała ona silna poczuciem
jedności pod sztandarami swej partii
- Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej . Bojowość a równocześni e
radosny nastrój klasy robotniczej z
tej właśnie jedności czerpie swoje
źródło. Od wielu dziesiątków lat po
raz pierwszy demonstrowała w tym
roku klasa robotnicza prawdziwie

l

Warszawie odbył.o się plenarne zgłosił rezygnację z zajmowane~o
pOSIedzenie NaczelneJ Rady Spół- stanowiska. Naczelna Rada Społdzielczej,. która obra{iowała po.d dzielcza
brała J'edno<11ośnie na
przewoomctwem prezesa Rady, ml,:,y
.,
nistIa H, Świątkowskiego.
przewodnI czącego NRS dr H. Koło_
Prezes NRS powitał przybyłych na dziejSkiego, członka Rady Państwa.
posiedzenie przedstawicieli
spóJW zwią zku z odwołaniem prezesa
dzielczości radzieckiej prosząc jedno CZS inż. M. Olewińskiego na inną
cześnie wiooprzewodniczącego centrosoju.szu Fili'Powa do prezydium placówkę pracy,
Naczelna Rada
posiedzenia. Rada zgotowała goś- przyjęła jego re zyg nację . Na stano..
dom radzieckim długotrwałą ser- wisko prezesa CZS powolano jednodeczną owację.
głośnie pr of. Oskara Lange.
Naczelna Rada Spółdzielcza przedyskutowała zagadnienia związane z
planem oszczędlllościowym spółdziel- Prognoza pogody
czości oraz uchwaliła zasady systeDość
pogodnie ze stopniowym
mu szkoleniowego. Rada zatwierdziła również zmiany personalne na zachmurzeniem
i skłonnością do
stanowiskach prezesa NRS oraz pre- burz oraz przelotnych deszczów pozesa Zarządu CZS.
Przewodniczą<::y Naczelnej
Rady cząwszy od zachodu kr aju. Tempera
Spółdzielczości
minister H. Świąt tura maksymalna w ciągu dnia od
kowski z powodu nadmiaru zajęć 15 na zachodzie do 24 stopni na po_
łudniowym wschodzie.

zjednoczona -

jednością

Chrońmy przyrOdę
"Wszystkie zwierzęta są współ
w ogromnej społecz
ności Stworzenia i spełniają swe
obowiązki obywatelskie daleko
lepiej niż ja spełniam moje".
bliźnimi

(Axel Mwnthe)

idei, jedno- kobiet, jak nieomylny jest ich inczynu, jedno- stynkt, któJry każe im stli.-waĆ w ~e·
ścią organizacji".
regach aktyWllych bojowniC'rek o
Masowy udział chłopów w tego- pokój, aktyWnych bojowni~ek o
rocznych manifestacjach - pisze Je- ustrój, który przekreśla, widmo
rzy Albrecht - oznacza:
wojny, widmo
nędzy i upodlenia
"Głębokie
umocnienie idei soju- czlGwieka".
szu robotniczo-chłopskiego - fundaObok robotników i chłopów masomentu naszej władzy lUQowej i jest wy udzi ał w obchodzie święta prawyrazem stale zacieśniającej się cy wzięła w tym roku polska inte_
współpracy
między PZPR a SL i
ligencja. "Nigdy jeszcze inteligencja
PSL. Coraz żywiej rozwijająca się nasza nie demonstrowała tak masoakcja łączności między miastem i wo i aktywnie swojego poparcia dla
wsią znalazła pełny wyraz w dniu
władzy ludowej" - stwierdza autor
1 maja. Chłopi brali udział w licr.zlbie artykulu.
około 850 tys. w demonsf.racJach w
Po krótkim om6wi~niu bardzo liCZ
mieście. Delegacje chłopskie szły w
pochodach z fabrykami. które w ra- nego udz i ału młodrleży w manifesta.mach akcji łączności świadczą na cjach i deflla~y odl'odz-oncgo Wojska
rzecz ich wsi. Masowy był w tym Polskiego, Jerzy Albrecht kończy
roku udział delegacji robotniczych w swój artykuł słowami:
l-majowych demonstracjach wiej" ...przeglą.d SIla, którego dokonalf,.
skich. Idea - sojuszu robOltniczo- śmy w dniu l maja. wz;mógł poczu.
chłopskiego
święciła 1 maja swój cie siły mas pracujących i mobllłzu~
pełny triumf".
je calą pa.rtię, klasę robotni~ i ma
Z kolei autor omawia udz.iał ko- sy pracujące do walId z trudnościa
biet w manifestacjach. Wskazując na mi, które stoją przed runni. Do zaogromne zadania, jakie stoją przed ostrzającej s'ę wallti z Wl'f)glem k.Iakobietami, autor stwierdza:
S{)WYID, do wa.lki z tlc'l ostałoścJaml
"Tegoroczny 1 maj pokazał jCSłZCZe zacofania w nas~ym kraju - do
raz ja.k nieprzebrane pokłady ener- walki o budowę zrębów socjalizmu
gij rewolucyjneJ t.k.~ w masa.eb w Polsce",
ścią myśli , jednością

. tyd·zle Ol· ki'oy(hro dak'OWl?OPIS
ŁÓDZKICH
FABRYK
fa"Iszywym WS
,.J~!i''i,;;;,P~~,:;n~~ę
Mię~:,,;:; ~~f,"lJ:i~b 't,~nw~:o~~dn~f:~';:~
,....

iPierwszy po wojnie - nie tylko re- tamte - andrychows'kle, te z~ś łódzwią pol~kiego przemysłu włókienni- kie, pabianick~c, tomaszow~k!~. .
czego jako całości, ale również poPoniżej zamlCszczamy ZdJęC13 ruel1lechęć do uczenia się. Niemrue- pisem poszczególnych fabryk. Tym których stoi~k fabrycznych: PZPB
jących czytać i pisać, którzy nie razem zwiedzający mogą podziwiać Nr 1 w ŁodZI), PZPB ~r ~6 (w Ło
nie tylko różnorodność, jakość i pięk dzi) oraz PZPB w Pablamcach. (jk)
zarejestrują się w najbliższych
dniach, czeka bardzo przykra niespoclzianka. Obywatele bowiem,
co do których istnieje podejrzenie
że nie UJnieją czytać i pisać, bę
dą poddani swego rodzaju egzaminowi. W roli egzaminatorów
wystąpią administratorzy domów,
dla których Wydział Oświaty 0pracowuje już specjalne instrukcje i formularze.
Najwyższy więc czas zerwać z
fałszywym wstydem i, skoro się
nie jest dostatecznie mocnym w
czytaniu i pisaniu, zgłosić się na
któryś z licznych punktów rejestracyjnych. Na naukę nigdy nie
jest za późno.
J. GOZDAWA

Ił tqlUc zase... '!!lO hursoR' czeka
Jak wykazują dane Inspektora- pisów widnieje jeszcze na listach
tu Szkolnego, w związku z roz- wypłat i innych
dokumentach!
budową przemysłu i werbunkiem Dlaczegóż ci ludzie nie zgłaszają
nowych pracowników ze wsi do się na naukę, czemu nie chcą wy
naszego miasta co roku napływa korzystać wyjątkowej okazji , by
spora liczba nowych analfabetów zdobyć umiejętność czytania i piwzględnie półanalfabetów. W sa· sania? Może brak czasu jest tegc
mym tylko pierwszym półroczu przyczyną? Nie. Kursy bowiem są
bieżącego roku szkolnego przyby- organizt>wane o różnych porach
lo do Łodzi 2.236 młodzieży, któ- dnia. Pomimo to jednak na 50
ra wskutek okupaCji nie mogła kursach czynnych obecnie w Łowe właściwym czasie ukOJlczyć dzi uczy się zaledwię około 3-4
szkół. Liczba ta obejmUje jednak tys. osób, gdy tymczasem według
tylko tę młodzież, która po przy- prowizor~cznych obliczeń liczba
byciu do Łodzi zgłosiła się na anaIfa?et~w (łącznie z półanalfanaukę. Gdyby zaś przeprowadzić betaffil) SIęga około 15 tys.
ścisłą re~estrac.ię, to wśród osób
"Tydzień Oświaty, Książki i
n~pły~a]ących do Łodzi liczba Prasy". który jest pierwszym ata
llleumlej.ących
czy:tać i pisać kiem generalnej ofensywy kultuwz::lęd~le sł~bo umIejących była ralno-oświatowej w Polsce, powiby o wrele WIększa..
nien przede wszystkim przełamać

~:~ti:~W~tr?7;!flprZelUOdni[ząlU KongresU Słowian

c;la:~ni~ 'Yydziału Oświaty Jago- Leon K rzycki wśród robotników łódzkich
dzmskl, Jest fałszywy wstyd anal
f~betó:v. przed przyznaniem się do
(r) Prz~dwczoraj bawił w Ł~ Uderza mnie ogromna poprawa stonIeumIeJętności
czytania i pisa- przewod~lCz~cy Kong~esu Słow1an py życiowej szarego człowieka".
nia.
amerykanskIch oraz dZIałacz demoW dalszej rozmowie Krzycki przekratyczny Polonij amerykańskiej - ciwstawił stale poprawiające się wa
Zarówno rząd, jak i samorząd Leon Krzycki.
runki życia w Polsce pogarszającym
nie żałUją pieniędzy na kształce- Zwiedził on panstw. Zakł. Przem. się stosunkom amerykańskim. ..Ma.
nie obywateli. Miarą tego jest 0- Wełnianego Nr 2 i PZPB Nr .4, p~z,: my już ponad 4 miliony bezrobotstatnie zarządzenie władz szkol- prowadził rQzmowy Z robotmkam1 l nych i jest ich coraz więcej".
nvch: we wszystkich szkołach zor zapoznał się. z w.aronkami, ich pra- _______________
unkt _ . t
.
cY. Po obeJrzemu zakładow pracy
~amzowa~o P
':i re.les racyJne Krzycki oświadczył: .,Jestem zachwy
•••
an~1fabetow; ?r~y s~kołac~,~? cony waszymi urządzeniami socjalktorych ZgłOSI SIę Wlększa Il?SC nymi. U n.as w Amcryce robotnicy
•
~
chętnych do nauki, będą orgamzo nie znają świetlic, ani żłobków, ani ozdobi balkon
wane kursy, Zarz<'idzenie obowią· StaCji Opieki nad Matką i DziecWydział Plantacji Za~du Miejzuje już od kilku dni. Z prasy i z kiem".
skiego w Łodzi organ<i.zuje konkurs
Qgłoszell rozlepionych w fabry"G~y był~m w Po15<:e w r:. 19.4~ ; na najgustowniej umajone balkony,
kach wiedzą o nim wszyscy łodzia mo~nł ~al~J p ..Krzycki -:: .Wldzla e okna i frontony domów.
..
.:.
ł
kra] rum l zglISZCZ. DZ1S Jestem peme, a Jednak - mkt SIę me zg a· len· podziwu dla ogromnego rozma- Pragnący wziąć udział w konkursza.
chu odbudoVv-V i entuzjazmu, który sie mają się zgłosić do Wydz. PIanA ileż krzyżyków zamiast pod- wykazują robotnicy dla swej pracy. tacjj (Piotrkowska 17), gdzie poza
zarejestrowaniem się można otrzyu
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W drugiej połowie lata sąd lronkursowy zbada wyniki pracy ubie'
gających się o palmę pierwszeństwa.
Zwycięzców konkursu czekaj4 miłe
niespodzianki. w postaci. cennych
książek, et.'łżerek i estetycznie wykonanych s~:rz:vnek na kwiaty oraz
pielrnych rzadkich okazów k,,,riatów
pokojowych. (jb)

PZPR Nr 16 -

zaprezentowało

asortyment

róŻIteg'i)

w swym stoisku bogaty
rodzajn nici.

sali Zw. Zaw. niowych Zw. Zaw. Prac. SpółdzielPrac. Spółdzielczych w Łodzi odbyła czych zwiedzili bibliotekę zwi~~Osię wczoraj akademia zorganizowa- wą i zapoznali się z pracą blbhona w ramach "Tygodnia Oświaty teczną.
..
Książki i Prasy". Po okoliczn0ścioNadmienić należy. że z okaz)l "Ty
wych przemówieniach przedstawicie godnia Oświ.aty, K iąZki i Prasy"
la władz centralnych Związku posła Zw. Spółdzielców w Łodz~ rozszerzył
Formasa oraz prezesa Olbromskiego bardzo poważnie pracę kulturalnona część artystyczną złożyły się re' oświatm ą· Można stwierdzić bez
L.
cytacje Slkiryckiego (Pols~e .Ra:Hol przes~d:>:,. ż~ gmach Zwi.~.:k1.1 przy
e"~~arzYrt ~mDreZ
oraz występy zespołów sWletllco- uj SWI1KleWICza 26 stał S", domem T d' O"
K . 'k' . F
wvch.
h.l.;l tUl'Y. .Test tu licząca prze~:zło. 7 ygo n'O SWIOty,
sIqz I I rasy
Po akademii odbyło się uroczyste tys. {omów biblioteka i czyteLna
DZIS SPRZEDAJĄ KSIĄZKI:
otwllrcie WY,stawy Książki
oraz I or~:- yiękr:a sala k?ncertowa: S7-<l- 1) A. Dymsza i Z. l\lrozowsl;:a. _
stoiska w Idorym l>rzez czas trwa- ChlSCl maJą oddZlelny gabmet. w
ki k
' Pl W l "
( dz
nia ak~ii ,.Tygodnia" będą sprzeda-Ildór~m będą uruch.om:i~ne. kUl'~Y w os u. na
. o IIOS('1 go
wane książki i czasopisma.
naukI gry. Umuzykalmenl zWlązk? N 14 - 16),
Poza tym licznie zgromadzeni kie cy mają uczyć SIę gry na fort~pla2) M. Ślaski l J. Warmiński (godz..
rown~cy ;wi et1ic i wydziałów szkol., I nie na kursach zespołowych. (Jb) I 14 _ 16) - w kiosku na Pl. Nie_'
W

udekorowanej

aI "

'j

Prasa - to noiskutecznieis.zy

1

wol~i

%

biurokrac:ią.

Niech mi Czytelnicy wybaczą,
gdy po dłuższej przerwie w pisaniu znów biorę pióro do ręki zacznę od sprawy osobistej. Tema~ jedn~k. będzi~ ogólny i ja~o
takI pOWl11len b~c yo:uszony ~le
tylko przeze mme I me tylko Jeden raz.
.
Może niektórzy z Was pamię-.
tają, .ż~ w ubiegłym 1'0k u, a racz.eJ
w blezącym roku szkolnym, kl1kakrotnie pisząc o trudnościach
. kł
t h
kl' t
~ opa ac M.~;zego
sz o mc ':'fa.z
Ilustrowałam
Je przykładamI
życia mego Siedmioletniego syna.
który po okresie przedszkola 1'ozpoczął naukę W pierwszym odk ł
d t
.*)
d . I
Zla e sZ'o y po sawowe].
W ~zi~~ejszym artykule nie będę mOWlC o szkole, lecz o tramwajach. A ilustracją będzie nie
żyCie, lecz śmierć mego syna.
Andrzej nie żyje. Zmarł przed
kilku tygodniami, pokaleczony
przez tzw. deskę ochronną tramwaju. Nie moją jest rzeczą ferowanie wyroków, tym bardziej że
przy wypadku nie byłam obecna
i że dochodzenie nie zostało jeszCze zakończone. Wiem tylko je:!no: wolno mi - więcej: muszę-

O , ęi:

pOdległości;

.I

3) w kioskach na Pl. ZwYcięstwa 1
na Pl. Kościelnym (godz. 16-18) -

I

dziennikarze

Łódzkiego"

z reda.kcji ,.Dziennika!

.

ZleCk o pO d'

Stoisko PZPB w Pab!a.nlCaOh. - Specjalnot§6 za.kład6w
pablan!dclch to tzw. tka.n1.Qy Da wczaay - ch1llftkł Da
głOWi}. plażówki, ręczniki frotte itp., po~tem bopty
wybór innych wyrob6w.

k o arnl·

Jeśli już mowa o wychowaniu,
to trzeba je oczywiście rozciągną~
i na niesfornych - jakże częstopasażerów. Nasza Milicja rob!
więcej: muszą i inni _ zrobić dować czynniki kompetentne.
ba tylko, aby ktoś pierwszy za. bardzo wiele, urządzając pokazy
wszyst.ko co w ludzkiej mocy, aby
W Moskwie istnieją specjalne czął, a akcja rozwinie się dalej. przechodzenia przez jezdnię, ścią
ograniczyć jeśli nie do zera, to "dziecinne przystanki", na któ- Wracam iednakże do sytuacji, "'tO"ając ze sdtopni wagonów wiszący
do m.iilimum ilość wypadków rych nie wolno wsiadać dorosłym. jaka istnieje u nas na razie. Mamy am "na kontyngent" ryzykantramwaJ'owych, która, ]'ak wiem Dyżuruja na nich natomiast ko.'
d dobrze tów, którzy często dla sportu poW ŁodZI WIelu napraw. ę
piSUją się brawurową jazdą, podze statystyk, w ostatnich c".'łsach biety-opiekunki, pomagające ma- wyszkolon~ch
~otormczych. i czas
gdy wewnątrz wagonu przy
wzrosła w :toozl do rozmiarów łym pasażerom dostać się do wnę- konduktorow, dZlelnych, sumlet;- ogólneJ' dobre' w I'
.
b <.,
przerażaJ'acvch
trza wozu.
h
. ~h' t
l ' SIę
.
1 o l mozna v v_"
nyc ,uwaz~y" l. ym na ezy.
jeszcze pomieścić. Cz
J' ednak
W·Ie.
m rozumIem - brak tabo·
W niektórych miastach zachod- pełne uzname, bo. lest rzeczą Wla- mandaty karne są zb Yt ms
Y. ki e czy
h
ru, brak ~rodków materialn~c , nio-europejskich są, zamiast na- l dom~, że pra~a l~h, zwłaszcza W też stosuje się je za rzadko' czy
chu pasa·. też istnieje jakaś inna tego przyprzemęczeme persol!lelu techmcz - sZyc~ d~sek ochronnyl ch-ochr~n- ~odzk~ach ;tastIlema
nego, b:-ak kYsc~ my, ,u sarr;Y.c1l ne sIatkI, moctne, sGtadowek' t~yg~~ ::ers lego, ]~s ogromme nerwowa czyn a - nie wiem. Dość, że wciąż
pasażerow,
om~czn~sc posple- te na zewną r~.
y
o. . 1 wyczerpuJąca.
jeszcze ludzie wisza na sto _
chu, aby tramwaJ zdązył w okre- skutek własne] lub cudze] meObok takich sa jednak i inni. niach.
"p
ślonym czasie przebyć ?kreśl~mą ostrożnoś~i straci . r?w!l0w:ag~ ~ O tych innych nie" wolno milczeć.
.
, .
trasę. To wszystko moze Wlele dostaje SIę do takle] slatkl l w Bo jeśli nawet tysiąc wypadków
Trudno. mI w tym krotkim artłUInaczyć. Ale żadne tłumaczenia żadnym wypadku nie traci przy w których konduktor da sygnał: tykule obJąć cB;łość zagadnienia.
nie
usprawiedliwiają
śmierci tym życia.
zanim wszyscy pasażerowie wsie-: Przerasta ~o mOJe możliwości facz~owieka, zwłaszcz~ zaś śmierci
Jeśli na razie nie stać nas jesz- dli, minie bez tragicznych na- ch owe.. N!-e ~hcę t;ż wpadać w
dZlec~~, pod. tramwaJem. I?o tego cze na (choć należy dążyć int~n- stępstw, to zawsze trzeba się patos l plsac zdan w rodzaju:
dOP~~CIC' me wolno. A .Jak ~o sywnie do wprowadzenia w me- liczyć z możliwością tego tysiąc- "mówię w imieniu wszystkich
zroblC - na~ .~ym .powmna SIę dalekiej przyszłości takich inwe- pierwszego, który może zakoń- matek ... "
d?brze n~yshc :z~r?wno dyrek- stycji) na wyrób i instalację siar czyć się inaczej. A przedwczesne
Ale myślę, że i tak zgodzą się
cJa ~Ł, ~ak .~hc]a Obywat~l- tek - moglibyśmy już teraz po- dawanie sygnału zdarza się czę- ze mną zarówno wszystkie matki
~ka, Jak Z~ąZkl l stowarz~s.zema, myśleć o zorganizowaniu dziecin- sto; o tym, niestety, wiemy do- i wszyscy ojcowie, jak też ci, dla
Jak wresZCIe całe społeczenstwo. nych przystanków. Opiekunki na- brze. Wydaje mi się, że kaźdora- których życie ludzkie przedstawia
Ja mogę podać tylko kilka pewno znalazłyby się. Jest prze· zowe zapisywanie numeru takie- . . 7,;cenna wartość. I zrobią wszyprzykładów "walki z jeszczęśli- cież Liga Kobiet. są stowarzysze" go lek!tomyślnego
konduktora, stko, co tylko można zrobić, żeby
*) ("Włóżmv podręcznik do torni. wymi wypadkami".
Czy zastoso- nia, których członkiniom nie brak miało by bardzo dodatnie znacze- to źycie nie kończyło się pod kostra" - .,Dz.' ł~." nr 240, "Pierw-j wanie tych sposobów u nas jest dobrej woli. Są wreszcie Koła nie zarówno profilaktyczne jak, łami.
lizak" - "Dz. ł..' nr 294:l.
możliwe - o tym powinny decy- Rodzicielskie przy szkołach. Trze- wychowawcze.
Irena Tomska

że

•
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ł
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Przez Biegi Narodowe do spopularyzowania sportu
W nadchodzącą niedzielę na terenie calej Pdl:s.ki
odibędą się biegi na~odo
we. Biegi od'będą się do-

sloWlllie na całynl terenie
Polski,
we
wszystlklch
miastach, rniastecz:kaoh i
wioskach najbardZiej nawe,t odległych od więk
szych ośrodków posiadającyCh zorgani2owane ży
cie sportowe.
Znaczenie biegów na'l'Odowych jest ogromne i jeŻ<;U Ictoś nie docerula tej lm,prezy to jedyme z. tego wZ/l'lęd'u, że jest zbyt z,arpatrzony w cLasne inte.res!Y własneogo k!1uw
srpox,towego.
Biegi narodowe por.zyczyruają się do 00ra·z Wi~kszego sporpUlla1'Y'Zowan!a SlPortu
wśród jak najszerszych mas nU:odZieży
wriejsJdej.
furg81nirlx)'wanie b iegów ze startem c&o
lo pół mil!!iona. zawdol!1!i1k6w WWDB!ga 0_
gron;nego WYSIl'kU
władz. sportowych.
Wlell'Col! zasługą GłóWIllegO Urzędu KUJl!lllry ~1ZyczneJ jest to, że z,arpoCZąlt1rowalIla
a1kcJ a propagandy SIPO<I"tU i wychowania
fizycznego wśvód najszerszych mas rolo~eży jest kon<tymruowana i, że rok. roC7.rue rozszerza się jej zaklres.
W biegaCh na'l'odowych Ilodairza sJę czę
s~, że z,aw<ldni.k po raz pierwszy &tylka
Slę ze ~vtean.
. W tym leży W1łaŚ1ll1e
punkt Cl<ę;Vkości bIegów. Plrzecież talent
~skiego, NOje,go, czy K'llch8lmkiego od.kryty wstał właśnie w czasie biegów narod<lwych.
Kto Wie czy w tę niedzie'Ję nie wyłonią
aię nowe talenty SiPOrtowe 1 czy o niedz.ielnyc.h Z\1TYe:Lę.zcach me będziemy sły
szeli w P·t>Zy'SZłości jako o tych, kiórz.y
w relrordowym czasie łJ.edą przerywali
taśmy umieszczone prlZy metach poważ
nyon 1man'ez lekikoatJ.etyaznych.
Nie trzeba !illtogo 2llIlIU5zać do birama
utilZialu w tej 1JmipIrezie. Mus.Lmy dąrżyć
dJo tego, żeby na&Za młodzież sama wycz~wała potrzebę staTtu;, a wówczas
mIerzony cel zostanie osiąl/llI'lięty.
W biegadh tych pow:!.n.n.a zrod.z1ć się rT-

walizac;ja md.ęd~ po.s.zJczeg,ó1I!lymd. ośrod
kami prowincjonalnymi. W dam.ym wypadlku ohad2ll
zwł8mloza. o ~
pod W!ZIględam 8pCIIWwym prowm,cjt.

Nie pOWinno w dam.ym wypadku chonagrody a. mczejID o wła
z ~, :!Je Się rz:Idaa'o eg"ZamI!n w og6lnej mcji pl'Ol>'B.gandY kUltury

dzIć o zdobycie
suą sa.tYSfaik:cje

cji spomowej prrz.yISzłe pokolenia.
SlpOlI't przestał jlllŻ daWlllo być zabaWką
dla małych dzieci. WychOlWanie ~ycme
p~inno objąć całe SlPołeclZeństwo.

Jii,zycznej.
ZalpoWlLada się, ~e w oorod'kllch, w kJtóPOWllllna powstać szlache1ma rywalJdzaCi. kt61'ZY staną w niedo.rl.eIlę na star- rycll odbędą si'ę biegi padl!llie nie jeden
eja pod wrzględem iIloś'Ci st8l"tnljącycll za- me biegów narodo,wych jX>zysokal!li zosta- orekOrd trekweno:1ł jak startujących ta'k
wodillilk6w.
ność ta będ2de po cz~C'i ną dla SIPOTW, 8 w przy~ości potrafią te-ż i pu.bJioZol1ości, grom:adrl:ącej się na
sprawdzianem postępu kulltU!r~ tizy=e1 sami propagować lwJltUTę fizyc:z.ną i wy- trasie 1 przy mecie.
w Polsce.
.Jarosław Nieclecki
chowywać w zdrowym dJuchu rywa[l!za-

JAK WALCZYLI KOLARZE
na czterech etapaCh

wyścigu
Dziś Katowice witają zawodników

I

~

J z Pragi

do Warszawy
mieli jednodniowy od. poczyne,k w MoraWSkiej
Ostrawie. Dziś wystartują oni 2l MO'l'aWSkiej
ostrawy do Katowic.

Przypomnijmy sobie wyniki. uzyskane przez zawodników ' w doty·c hczas rozegranych czterech etapach.
Wyniki prze-dstawiają się następu
jąco:

I ETAP PRAGA -

PARDUBICE

(143 km)

1. Vesely - CSR I 4.05.40.
2. Garnir - Francja I 4.05.40.
3. Herbulot - FTancja II 4.05.40.
4. Battie, - Francja II 4.05.48.

za-I

5. HO!lubec -

CSIR I 4.09.26.

Kto
Wyznacza się n.astępu,jących E~d.ziÓW, rodowych orgal!lizowanych przez. poszczejako delegatów Ł.O.Z.L.A. do Biegów Na- gó1l!le kluby i zrzeszenda SlPoir1lowe w dniu
8 maja r.b.:
Stadion ŁKS "Wl6kIrlar.z" M. UIIl1!1 2
godz. 9 - Starosta Zd2lisław,
stadion ,,,zje<in.ocwnych'· UJl. K!ltl:ińs\k:ie
go godz. 9 - AndrZejewski Plotr, '
Park Ludowy - Boisko ZwdązJlrowiec ŁKS-Wł6kniarz
Zry1w god!L. 9 - Błaszczyk Roman,
Pa11k Ludowy - Boisko Samonządowiec
Pilika['ze Rymera w zeogniJwo goctz.. 9 - Makowielskl AJn<lltol,
szłym roku
nie mieli - Park
IJudowy - BoisJro SiPójni godz. 9
szczęścia w rozgryw- - Slenkiewicz6wna Jadwiga,
kach ligawych. Zajęli Park LUdowy - róg 11 Listopada t
go.diz. 9 - Lubawskl HeJlII'yk,
oni ostatecznie prZed- Dres.zera
Park LlUdQWY - ostatni przy&t. tram.
ostatnie
m i e j s c e i llnii 9 godz. 9 - BllecJd Marlan,
Boisko 'Przy UlI. Letniej godz. 9 - ppor.
LJ::!J mu~ieli ,au1:.omatycznie
Onufry,
. , pozegnac SIę z grupą PóJtorak
Boif'ko przy ul. Pogonow.slldego 89 godz.
najsilniejszych drużyn 9 - gwlq.tczak WJad'Y81aw.
BoIsko przy ul. Nawrot 'l2f7ll gO<k 8 - - piłkarskich w Polsce.
Kawal Czesław,
Walczą obecnie w II Lidze. '
Boisko W,KS. UlI. 8 Sie:rpnda godz •• Rymer przyjeżdża do Lodzi. Spot- kiPt. Leja Tadeusz,
kanie odbędzie się jutro o godz. 17,30 Pa'I'k Wenecja ul. Pabianicka godz. 9 Przeciwnikiem Rymera będzie ŁKS Janiak Ryszard,
m. MlJlonowa godz. 9 - Kannafl!kl
Włókniarz.
RYM.ard ! Penczalt Bolesław,
m. 'X4rgowa B3 godz, 9 - Boblilskl TaW zeszłym roku w meczach ligowych ŁKS wygrał z Rymerem 6:1 deusz,
Park 3 Maja - część Z8chO<ln1a godz. 9
ale w Rybniknl przegrano 0:2. Jeżeli - Nlewillowska Maria 1 Rótańska Barbara,
chodzi o Widzew, oba mecze zakoń
PaTlk aJMaj'a - część ś.rod'kowa godz. 11
czyły się niepowodzeniem
łodzian. - SkrobiszewsJd ZdrLisław,
Widzew przegrał 1:4 i 0:3.
Alt. Unii - :róg JBa'zynowe1 (koroece A1.
U.ni.'1) godz. 9 - Patyński Janum:,
Sobotni meC71 zapowiada się inte.
Park Sd.eń'1dewiez.a godz. 9 - Stankieresująco. Drużyna ŁKS ' wystąpi w wicz Stanisław 1 Spycha. Kazimierz.

Rymer gra jutro

z

oSłalbionym .kładzie.
Część dochodu fi tego meczu :przeznaczona 2lO9te.ła przez kierownictwo
ŁKS Wł&:niarz na Fundusz Tygodnia Oświaty.

nieco

WYNIKI BOKSERSKIE Z WROCŁAWIA

PODAJEMY NA STR. 2.

liP. W"

5) Kove.cs (Węgry)
6) Vesely (CSR)
7) Wrzes1ński (Polska)
8) W6jcik (polsb)

9) Sa.łyga (polska)
Krejou - CSR I 4.09.51.
4:26,36
Benedetto - Franoja II 4.09.51. 10) PietrastZe'\lVSki (Polska)
Rigaut - F['ancja II 4.09.51.
KLASYFIKACJA DRUZYNOWA
Tobies - Węgry I 4.09.51.
III ETAPU
na mecz z Rumuniq
Bukareszcie
Punktaeja drużynowa I eta.pu:
1) Polska
13:18,34
lił _ 6 r. . . . . . .
13:18,44
Kapitanat PZPN usm ~ __UJł\.
1. Francja II 12.21.19.
2) Francja I
2. CSR I 12.24.57.
13:18,54 cy skład na mecz z Rumu~ w Bu3) Francja II
3. Francja I 12.29.30.
ka.reS'Lc1e: JurOWicz, Barwińsld, Jan·
4. Węgry 12.33.41.
KLASYFIKACJA DRUZYNOWA duda. B1.V.O'1AlW9Jd., Gendłek, Susa5. Polska II 12.34.55.
PO TRZECH ETAPACH
~yk, M.am.oń, Gracz, Łącz, Oieślłk.
6-9. CSR II, CSR III, Buł,garie. II,
l) Francja II
37:51,22 Mordarsld, rezerwowi,
Skromny,
Francja III 12.35.20.
2) Francja I
37:57,18
10-12. Polska III, Polska I, Wę3)
C&R
I
37:59,26
ParpaD,
Krasówka..
gry II 12.35.45.
4) PoIska I
38:15,11
W Wa.rmawie grać będą: RyIblc.kl,
13. Rumunia I 1~.40.45.
5) Węgry I
38:18,15 SobkOlW'iak, Glimas, Słoma., Tarka,
14. Albania 12.44.12.
6) Francja III
38:21,04 Skrzypkowiak, Kokot Anioła" 'GDhu\.
15. Blligaria I 12.45.29.
7) Polska II
38:28,43 Muska,ła., WrJŚniewski,
reLerwowi.:
16. Blligaria III 13.00.06.
8) CSR II
38:31,35
17. Finlandia 13.11.11.
9)
Polska
III
38:45,03
Ja.nik,
W()łOSiZ,
Szmid-t,
Gwoździk
I
18. Rumunia II 14.26.59.
10) CSIR III
38:47,53 Ba.Ta.ński.
Kapitanem I zespołu będzie JuroII ETAP PARDUBICE - BRNO
(138 km)
IV etap
1) Vesely _ CSR I _ 4:00,56
GOTTWALDOWO _ 1\1. OSTRAWA wicz, a II Tarka.
2) Garnier - Francja I - 4:00,56
(120 km)
ł
3) Krejcu - C&R I - 4.02,32
dniJ'
kI i.fik
Udział
4) Ba1Jti~ _ Francja II _ 4:03,00
~a!Wo
,mw s' as
owano nastęI
5) Bordel- Francja. III _ 4:03,58 pUJąco:
W
Oświaty·
6) Handru - Rumunia I - 4:03,58
l) Vesely (CSR I)
1. Łódzki OkręgOWY Związek Pił.
7) Wójcilt - Polska. I - 4:03,58
2) Kovacs (Węg,ry 1)
ki Nożnej asygnuje 30 tys. :1:ł na
8) Herbulot-FTancja II-4:03,59
3) Rzeźnicki (Polska 1)
rzecz walki z analfabetyzmem.
9) Bearumont
Franoja I 4) Herbulot (Francja II)
2. Łódzki Okręgowy Związek Bok
4:03,58
5) Nicl.1.lescu (Rumunia I)
serslti przekaże z najbliższej swojej
10) Pukllc1k:i - OSR II - 4:03,58
6) Pietraszewski (PolsIka I)
imprezy bokserSkiej 30 proc. docho
7) Sałyga (polska II)
du brutto na rzecz walki z analfa.
8) Garnier (Francja I)
betyzmem.
Wynd.Id indywidualne
po 2 etapach
9) Negoescu (Rumunia II)
3. ŁKS Włókniarz przeznaczył 10
10) Dymov (Bułgaria I)
proc. dochodu brutto z meczu piłki
1) Vesely - asR I - 8:06,36
2) Garnier - Francja I - 8:06,36
Klasyfikację drużynową etapu u- nożnej
między ŁKS Włókniarz l
3) Battie - Francja II 8:08,48
stalono dla pierwszych pięciu zespo- drużyną Rymer ze Śląska (7 maja
łów w porządku alfabetycznym (cze- br. o godz. 17,30 na boisku ŁKS).
Wyniki. drużynowe
choslowackim) W jednakowym czasie
4. Na meczu odbędzie się zb;órka
po 2 etapach
10:46:18 sklasyfikowano: 1) Bułgaria do puszek na rzecz Tygodnia Oświa
l) Francja II - 24:32,28, 2) CSR I I, 2) Francja II, 3) Polska I, 4) Pol- ty Na boisku będzie stoisko gprze_
- 24:36,04, 3) Francja I - 24:38,34, ska II, 5) Polska III.
daży książek Tygodnia Oświaty.
4) Polska 1 - 24:56,37, 5) Węgry I 6. W przerwie meczu prelegent Ko
24:59,07, 6) Francja III - 25:01 ,16, Po 4 etapach drużynowo prowadzi mi~.etu TygodIr!a Oświaty wygłosi
7) Polska II - 25:05,13, 8) Polska III
l) Francja II
48:37:40 krótką prelekcję o znaczeniu Tyg.
- 25:19,19, 9) CSR II, 10) CSR III,
2) Francja I
48:45:02 Oświaty i udziale sportu w walce z
11) Rumunia. I, 12) Bułgaria II, 13)
3) CSR I
48:53:03 analfabetyzmem.
'VI!ęgry II, 14) Buł'~aria I, 15~ Buł:g~4) Polska I
49:01:29
7. W dniu 8.5 br. w czasie impre.
r1a III, 16~ AllbaDlg, 17) FinlandIa,
5) Polska II
49:15:01 zy kolarskiej w Helenowie będz.ie
18) RwnUlll1a II.
OTTWALDOWO
6) Francja III
49:15:35 stoisko sprzedaży książek, kr6tka
III etap BRNO :- G
7) Węgry I
49:18:59 prelekcja i zbi6rka do :pUSzek.
. , ~ló7 lon)
8) Polska III
49:28:37 \ 8. W dniu 8.5 w czasie przejazdu
1) R.zeźndclQ (P~sk.a)
4:25,22
kolarzy wyścigu Praga - War8Za.
2) Rieger (FranCJa)
4:25,32
Liczymy na -'Ukces' kolarzy na- wa na trasie w m;eśc1e odbedzie si~
3) Veverka (CSR)
4:25,42 szych w etapie cWl91.ejszyrn 2'J Mo· zbiórka do puszelt z udziałem za.
4) Herbuilot (Francja)
4:25,4:2 rawskiej Ostrawy do KatoWic.
wodników !l d2::lała~ sportowych.

6.
7.
8.
9.

Skład reprezentacji Polski
w

.d k'

sportu o z lego

"Tygodniu

5.

I

Jak możesz tak mówić - skoczyła - ty wcale nie jesteś taki, nigdy nie byłeś i nigdy nie bę
(114) dziesz. To już prędzej on, ale nie, też nie. Nie potrafię tego wytłumaczyć.
_ Powiedzmy w takim razie: pewność i przygoda. To lepiej brzmi, a w gruncie rzeczy jest to
samo. Chcesz mieć jedno, a nie chcesz puścić drugiego.
Potrząsnęła
głow ą. Rawik - powiedziała
z
ciemności głosem,
który
poruszył mu serce fil rze'lOżl.l'o Bando lIIelcer
można to nazwać bardzo ładnie i bardzo brzydko.
1IIlII1I~1I11111111!lmlllllll!lllIIlJIliIlllJIllllllllllilllllllllllllllllll!1111IIIIIIIIIIIIIIIIImllllllllllllllllllllimllllllilllllllll!!IWIIIHI1IIl l ll11i1!lIIlllllilmlllllll!l!lllll!llllillllllllllllllllllllllllllmlll1 Ale to niczego nie zmieni. Kocham cię i będę cię
- Co cóż te rozmyślania? Poddaj się jeśli takie kochać do końca życia. Wiem o tym i nie mam co
silne.
do tego wątpliwości. Ty jesteś, jak horyzont, w to- Właśnie to robię. Nie potrafię niczego innego bie kończą się moje myśli. Cokolwiek się zdarza,
wymyśleć. Ale ... - głos jej się zmienił. - Rawik, nie dotyczy ciebie w niczym, i niczego ci nie odbiera.
ja nie mogę cię utracić. Nie wiem, co to jest, ale nie oto, dlaczego ciągle do ciebie wracam i dlaczego
chcę cię utracić,
niczego nie żałuję i nie czuję się winna.
- W uczuciach nigdy nie ma winy, Joanno. CzePalił, ale dym mu nie smakował.
Nie chcesz
mu
tak sądzisz?
mnie stracić, mówisz, ale tamtego też nie chcesz
Przemyślałam to wszystko aż do dna. Tyle
stracić. W tym rzecz. Że też możesz robić coś podobnego! Właśnie dlatego muszę od ciebie uciekać. Nie myślałam, Rawik! O tobie i o sobie. Nigdy mnie
chodzi o tego człowieka, dałoby się to szybko zapom- właściwie w całości nie potrzebowałeś. Możeś sam
nieć. Ale, że tak cię trzyma, że nie chcesz go za nic o tym nie wiedział, ale tak było. Zawsześ się przed~
opuścić. Potem opuścisz go. A potem znowu zdarzy mną zamykał. Nigdy cię w pełni nie mogłam przeci się coś takiego. Będzie ci się zdarzało ciągle, bo to niknąć, jakkolwiek bym chciała. A bardzo chciałam.
w tobie tkwi. I ja tak umiałem przedtem, ale z tobą Zawsze tak było, jakbyś miał zaraz odejść. Brak
nie umiem. Dlatego muszę uciekać. Teraz mogę to pewności. Policja mogła cię zabrać, mogłeś zniknąć
jakoś inaczej, sam z siebie, po prostu już tu nie być,
jeszcze zrobić, ale za drugim razem...
dokądś
beze mnie wyru.szyć...
- Uważasz tę sytuację za coś niezwykłego
Zapatrzył się w bladą twarz, ledwo widną
powiedział - a to najpospolitsze w świecie. Mąż
w ciemnościach. Istotnie, było coś ,'l prawdy w jej
i kochanek.
słowach.
- Nieprawda!
- Zawsze tak było - mówiła dalej - zawsze.
_ Prawda. Jest dużo odmian. Twój wypadek
I wtedy zjawił się ktoś, kto mnie potrzebował, nikojest właśnie jedną z nich.

-
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4:26,36
4:26,36
4:26,36 jeden z najlepszych kolarzy startu.
4:26,36
w_
wyśclgu
Praga.-Wa.rsza,wa
4:26,36 ją.cych
___
___
_ _ _ __

go oprócz mnie, całkowicie, na zawsze i bez żadnych
komplikacji. SIniałam się, nie chciałam, bawiłam
się nim; to wyglądało tak bezpiecznie, ciągle mi się
zdawało, że skończę z nim,
kiedy zechcę i nagle
stało się to czymś więcej, jak mus, a we mnie też
się coś zbudziło. Opierałam się i nic nie pomagało,
nie pasowałam tam i nie wszystko we mnie było
pożądaniem, tylko jakaś część ze mnie brała w tym
wszystkim udział, ale to wszystko mnie wciągało,
jak ruchome piaski, najpierw się człowiek śmieje,
a potem nic już nie ma wokoło, żeby się zatrzymać ...
Ale ja tam nie należę. Rawik, ja należę do ciebie.
Wyrzucił
oknem papierosa, ogień leciał, jak
świętojański robaczek,
spadając w podwórze. Trudno, Joanno, stało się - powiedział - nic już
na to nie poradzimy.
- Ależ ja nie chcę nic zmieniać. To minie, Należę do ciebie. Czemuż powracam? Czemuż staję
zn6w pod twoimi drzwiami? Czemu wyczekuję na
ciebie, a ty mnie wyrzucasz, a ja znowu wracam?
Wiem, że mi nie uwierzysz, myślisz, że mam jakieś
inne przyczyny. Ale jakie? Gdyby mnie tamto zadowalało, czyżbym tu wracała? Zapomniałabym cię.
Mówisz, że chcę od ciebie bezpieczeństwa. Nieprawda. Chcę miłości.
Słowa, pomyślał Rawik, słodkie słowa, balsam
łagodny.
Pomoc, miłość, przynależenie do siebie,
powroty - słowa, słodkie słowa. I nic, prócz sł6w.
Jaka wokoło tęcza wyobraźni, uczuć, kłamstw, samooszustwa! Oto on stoi tutaj, nocą pożegnania, spokojny, wśród ciemności, pozwala, żeby spływał po
nim deszcz tych słodkich słów, a te słowa znaczą
tylko jedno: żegnaj, żegnaj, żegnaj. Kiedy się o tym
mówi, wszystko jest stracone. Bóg miłości ma krew
na czole, nic on nie wie o słowach,
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Dzisiejszej nocy dyżurujl$ apteki:
Groszkowsk:ego (11 LIstopada 15), Ja~ęb?wsklego (Pahianicka 212), Kraslń
s.CleJ (JaracUl 321. l..uszczewsldeJ (Gł6w
na 50. Raczv "' ''kie~o (Klltna 54). Rytla
(Kopernik"
Was:nera IPiotrkow.~ka
67). Apteka L ,oł Nr 61 (Piotrkowska
O"

225)

.

Te
TEATR W. P.: o godz. 19 "Pies ogrodnika H

,

PAlii TWOWl' TEATR POWSZEeUNY;
o gC}dz. 19.15 "Dwa teatry".
TE, TR K.UIER.-\L_ 'l' DOMU ZO',NIERZA: O gOdz 19t5 .. Gwiazda Stevensona,l~

TEATR ,~rnLODn.' l' gmacb OKZZ);
O godJz. 16.- ,Zieć Pana Poirler".
Bilety sprzedane. Passe-partout nie
ważne.

TEATR "OSA": O godz. 16 I 1930 "Rycerz szalony" oZ A. D~sz~.
TEATR "LUTNIA":
O godz. 19,15
pre.rruiem opery komk:7J1l.ej - "Dzwony II Corll6vUle" .
TEATR LALEK "PINOKIO" R'J'PI> IW.
Nawrot 27), Codziennie prócz poniedzIałków o godz. 9.30, w niedz1ele I
święta o godz. 12 "Cza' 'ld'7.1e,lski kalosz",
'l'EATR LALEK ,ARLEKIN" (PlOtrkow
ska 152): Codziennie prócz poniedzia!
ków o godz. 17 "Kołorowe pios~nJ<i'·.
CYRK Nr 2 (Plac NiepodległoścI). WidoWisko atrlllccji krajowych I zagranicznych codziennie o godz. 19.15 :30bota 2 prnedst. o 15,15 I 19.15. Niedziela 3 przedst. : o godz. 12 15 15
l 19.1n.
.
,

"ino

Dzwonek. Ciężka, purpurowa kur
tyna rozsuwa się powoli i oto kil_
kaset osób śledzi z uwagą toczącą
się na scenie akcję, przeżycia sta_
rego cześnika, pięknej Klary, czy
zabawnego Papkina. Wszyscy arty_
ści grają dobrze, a niektóre postaci
Charakterystyczne, jak np. rejenta.
czy starego sługi Dyndaiskiego
są tak przekonywujące, że chwila_
mi można zapomnieć, iż bohatera_
mi sztuki są członkowie amator_
skiego zespołu świetlicowego PZPB
Nr 1 w Łodzi.
Zamiar
wystawienia
"Zemsty"
Fredry w Robotniczym Domu Kul_
tury przy ul. Przędzalnianej był
śPniałym i niełatwym
do zrealizo_
wania. Długie dialogi, staropolskie
stroje, zmiana dekoracji i wreszcie
trudna do oddania atmosfera sztuk
Fredry, zrażają często
fabryczne
koła dramatyczne, które wolą zre_
zygnować z wystawiania :ch na ko_
rzyść łpletu, chóru, czy innych łat_
wiejszych imprez.
Ale zespół świetlicowy PZPB Nr
1 wystawiając "Zemstę" Fredry wy
kazał, że przy dobrej woLi i pracowit.ości można osiągnąć na polu ar_
tystycznym piękne wyniki. Zasługa
to przede wszystkim kierownika
Domu Kultury - Szczepana Szym_
czaka, który pracując od kilkuna_
stu lat u "Scheiblera" brał zawsze
żywy udział w organizowaniu róż_
nych imprez artystycznych i wSzcze
piał w młodzież zainteresowanie i
umiłowame sztuki teatralnej.
Nic
więc dziwnego. że cały zespół bar_
dzo go lubi i ceni jego doświadcze_
nie.

ŻYCIE ŁODZI
::: ZAMKNIĘCIE RUCHU KOŁOWEGO
NA UL. DUBOIS. W związku z gruntowjerom i chodników na ul,
DUbols, w pobliżu P.Z, Przem ... Pierwsza", ruch kolowy na tej ulicy zostaje
zamknięty, aż do ukończenia robót.
ną przebUdową

ADRIA - .. Renegat"
godz. 16 18.30, 20.30, w nledz. 13.30.
doz\V. od lat 16.
BAŁTYK "Szewo(' Mateusz"
godz. 16, 18,30, 21 w niedz. 1:1.30,
dozw. dla mOdz
SAJKA ,Wołga, Wołga"
eodz. 13. 20. \V n!edz. 14, 16.
dozw. dla młOdzieży.
GDYNIA - "Program Aktualno§cl kraj.
I zagranicznych Nr 19.
godz. II. '2. tJ. 16, 17, 18. 19 20, 21
HEL (dla młOdzieży) - .,Wieczna Ewa"
godz. 16, 18, 20 w niedz. 14.
&IUZA (Ruda Pab.) - ,Slońce w.chodzi"
godz. 18, 20, w niedz, 14. 16.
dozw. od lat 14.
POLONIA - .. Cezar I Kleopatra"
godz. Hl, 18,80, 21 w niedz, 13.30,
dozw. dla młOdz.
PRZEDWIOSNIE - "Jej Pierwszy Bal"
godz. 15,30, 18. 20.30, w niedz. 13.
dozw. od lat 18.
ROBOTNIK - "Wielka NagrOda"
godz. 15.30. 18, 20.30. w niedz. 11.
dozw. dla mlodz.
ROMA - "GaSll'łcy plomień"
i'odz. 18. 20 w nlcdz. 14, 16.
dozw. dla młodz. 00 lat 12.
REKORD - ,Zakle'ta narzeczona"
dla mł?dz. godz. 16. w niedz. 13.30.
"Gllcla'

godz. 18, 20.30, w niedz. 15.30.
dozw. od lat 18.
STYLOWY - .. Nowe pokolenie"
dla młodz. godz. 16, niedz. 13.30.
"Eksperyment D-ra Ebrlicha"
godz. 18, 20.30, w niedz. 15.30.
dozw, dla młodz.
SWIT - "Rosanna Siedmiu Księżyców"
godz. 18, 20. w niedz. 14, 18.
dozw. od lat 18.
TATRY - "Cztery Serca"
godz. 16, 18, 20, w niedz. 14.
dozw. dla młodz.
TĘCZA "Szewc Mateusz"
godz. 15.30. 18, 20.30, w niedz. n.
dozw. dla mlodz.
WISŁA ,.('czar j Kleopatra"
godz. 15,30 18, 20,30, w niedz. 1S,
d"z"" dla mlod?
WŁOJCNIARZ ,Pieśń tajgi"
godz. 15,30 18; 20,30, w niedz, 13,
doz\\'. dla młodz.
WOLo ·OSl: - .. Muzyka I MiloM"
godz. 16, 18, 20, w Il.iedz 14.
dozw. dla mlodz.
ZACHĘTA "OpOWieść o PrawdzIwym Człowieku"
godz. 16, 18. 20, W njedz, 14.
dozw. dla mlodz.
ńZIECIOM DO LAT' WSTęP 00
KINA WZnnONIONY.

•

Zebrania

odczyty

DZIS
- W lokalu (Zgierslcn 'T) o godz. 17
zebTa.J1.le sekretarzy i prelegentów pod~wowych Orl':3ITli000jli pwrtyjnych dzielIlJlcy Bałuty PZPR.
- W Klubie Pickwlcka, Traugutta 6,
o godz. 19 wiec7,ór dyskusyjny dla
człOnkó~ magistratury 8/l,dowej,
adwokatów l ZIapr05Zonych gości
- W sali (11 ListQPOOa. 80), o godz.
18 pOSiedzenie zarzllldu 01'11/2: k1!erowników KS Ogniwo.
- W lokalu NOT, PiotticOWlSka 102
o godz. 19 odCZyt in~. J. Sawicklego pt,
"Obrona przecLpOOarowa 1J8Jkl'e,dów przemyslowyC!h. ",

::~
SKASOWANIE PRZYSTANKOW
TRAMWAJOWYCH. MiejSikle Zakłady
Komunikacyjne w ŁodZi, dla usprawnienia komu.nJkacji tramwajowej postanowiły
- w braku IbOwych wagonów przyśpd.esa:yć szybkość przejazdu tramwajów i w ten spoSÓb wpłynąć na zmniejszenie tłoku.
W tym celu tramwaje
zmnlejszą do minlmum swe postoje
Poza tym skasowane boęodą niektóre
porzystankl tr.a.mwajowe. Z dn. 10 bm.
zniesione będą następujące przyS1taru.1d:
przy zbiegu u1ic NowotkJl 1 Matejki,
Piotrkowsklej i Południowej, PlotrkowskJej I Traugutta, Piotl'\ww.s&dej I Więc
kowsldego, Kilińskiego i Porudniowej,
Struga i W6Icza'1s.klej, Nawrot i Kopciń
skiego, Kihlń:s.kiego i Tylnej, Swlerczewakiego i W6lczaii.sldej, Napl6Ilcowsklego
1 Wamdy, Dąbrowskiego I KraS2ews.kieg.o,
11 Listopada przy pa.rlm, STebrzyńskiej I
Włodzlmierskiej
oraz SrebTzyńsldej i
CzartorySkiego.
Na miejsce tych os.tatnich 2 przystanków na Ul. Srebrzyńsklej ustawiony bę
dzie nt:1Wy przystanek przy zbiegu ulic
Srebr:z.yńsldej 1 Gazowej,
~::
PORANEK FD..MOWY DLA MŁO
DZIE:ty. KOmisja Mł>odziezowa przy
Tow. Przyjaźni Po1.-Radzieckiej urządza
dlJa młodzieży pora,nek mmowy dI~3
15. V, b.r, Cena b.iaetu wynosi zł 25.- na
W\SQ:yst!de miejsca. Wpłaty na bilety
przyjmowane są w Zarządzie Grodzkim
TPPR Ul. Piotrkowska 272-b.
Dnia l, b.m. grany będzie nowy film
radzieckJ pt. ..Jasna diroga".
:~
KTO WIDZIAŁ NISZCZYCIELI
GNIAZD PTASICH? Zarząd L6d2lklego
Oddziału Tow, Opieki nad zwierzętamI
oraz Zarząd OChrony Ligi Przyrody uniszczenia
przejmie prosi świadków
gnlazd i piskląt gawron6w w ~nlu 2 b.m.
w godz. 00 17-18 w "Gospodz1e LudorweJ"
przy uJ. Daszyńskiego o łaskawe zgło
Bzenda do Tow, Op. nad Zwierzętami
przy Ul. PJotrkowsklej 49, tel. 277-50 w
gOOz, od 9 do 16 pp.oł.

1'14.TEK
11,40 Aud. azk. dla klas rnłod.!Yzych.
11,57 Sygn. i hejnał z W. Manac. 1204
Wilad. pofudn. 12,15 Muzyka z pl. 12 20
Aud. dla wsi. 12.50. "Melodie Ludowe".
n,2O Stknzynka PCK. 13 30 Muz. obiad.
14,00 "Opowicści o Chopinie" - 11 odc.
14,15 K<mc. sol m.
14.50 Inform. 14.55
Komuruilkaty. 15.00 "Pieśni masowe krympozytorów polskich i rad:lliec. 15,15 Ke.lendM"ZYk imprcz sport. 1520 Alctualności łód?Jltie.
15.30 Skrzynka techn w
opr. inż. Cz. Klim(;'zeW'Slkiego. 15,4~ Lekkie utwory skrzypcowe. 16.00 Przcd:lliecięc.
16,15 SkrzynIca
glad 'Wyd.
PKO. 16,20 Pieśnn ludowe w wyk. T.
Omjlrowskjej - śJ)!iew i A. 'I\g,1""ciegoakomp. 1635 "O llikwl da.cj I analfabpty-zmu i I"QZWI()ju o.§wiaty IW ZSRR.
16,45
Re1Jerwa. 17,00 Dziennik popohlcnir>wv.
1715 KOnc. dla przod. pracy. 18,00 "Służba PoLsce" . święto Zwycięstwa I
Wo1inOOcI" - aud. słowno muz. 1815

Ryclałtowe opłaty ~~~1~~ 19~~~I ~~i~nrl:r~~~
19,15 Konc. SlYIDf. - tranam. z saJi RoUJO d ę
ma. 20,00 "Wszech1'\1ca radiowa". 2O.:JO

za

k

Muz, I'OOryw. I taJl1eczna (pl). 21 00 Zarząd MIeJski, na WTl',ose
Wy_ Dziennik wieczorny. 21 SD MuzY'ka z płyt.
działu
Gospodarczego,
upoważnił 1
i (rez. dzien.). 21.40 "Da.lelro 00 ~osJco'.Vy"
go do pobierania opłaty ryczałtowej - 24 odc. 22.00 :!,'Ia dobranoc' - gra.
.
zł
t unku
. Sekstet P. R. 22,40 Pog. Z. Petersowej
wysokośCI 200.W s os
mle pt
Jak pra.cuia pUiIllkty bjobliote{:~ne"
sięcznym od osób prywatnych, ko_ ,ĆzYtelnilka". 23.00 Ostat. W'lad. 23,10
rzystających z wody z sieci wodo_ Wy§clg
kolru;;ki Praga - Wa.rszawa.
ciągowej n';eruchomości
miejskich 23,20 Boks. mJ.."1rZlOStwa Pol~k1 23,80 -;
h
W "' ... l Muz. kam. z pi. 24,00 ProF.. n.a dm en
. t tr
i a d mm
s owanyc przez
YU.41a na.st. 0,10 Konc. życmeń, 0,25 Za.kończerue
Gospodarczy.
e.udycji i Hymn,
•

,
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Wszystkie występujące w "zems_/z nicn znakomiCIe. Do udanej ca_
cie" postacie odtwarzają robotnicy łośCi przedstawienia niemało przy_
PZPB Nr 1. Wśród "artystów", za czynił się rówrueż reżyser Teatru
kulisaIni widzimy zupełnie młodych Powszechnego p. Zintel oraz pra_
chłopców i starszych, długoletnich cownicy techniczni jak charaktery_
pracowników zakładów. Zdarzają zator - Bogusław Szyjakowski, 0_
się też zabawne niespodzianki. Oto perator świetlny Ireneusz Gar_
np. cześnik - jedna z najlepszych czarek, suflerka - Bogum:ła Kin_
postaCi sztuki okazał się po zdjęciu dIer l krawcowa - Irena Zgagacz.
wąsów i peruki
młodzieńcem Zespół
świetlicowy PZPB Nr 1
Wiesławem Roslńskim, uczniem II dał kilka przedstawień .,Zemsty" w
Gimn. PrzemySłowego w Łodzi. Je_ ramach uroczystości 1..Majowych. I
go kolega obdarzony również iskrą na tym koniec. Kierownictwo świe_
talentu, to Włodzimierz Pietrasik, tlicy rozgląda się już za nową sztu
występujący w roli Papklna. Postać ką.
A szkoda byłoby na tym po_
starego DyndaIskiego f>. dobrze od_ przestać. Mimo bezpłatnego wstę
tworzył robotnik Józef Kuźnik, pu "Zemstę" oglądało niewielu 1'0zaś w roli kuiwy_rejenta doskona_ botników;
młodzież szkolna także
le wypadł pracownik wykończalni poznałaby z pewnością chętnie tę
- Edmund Tomalak. Wdzięczną po sztukę.
Warto. aby kierownictwo
stać Klary stworzyła robotnica wy_ świetlicy nawiązało kontakt ze szko
kończalni Jadwiga Wójcikówna, łami podstawowym; i dało dla mło_
a rolę zalotnika grał przodownik dzieży jeszcze kilka przedstawień
pracy na tkalni - Michalak. Pełną ,Zemsty".
Wśród robotników fa_
finezji i zalotności podstoliną była bryk łódzkich przydałoby się zaś
robotnica - Stanisława Sabela, W trochę reklamy, a wówczas zespół
krótkich, epizodycznych rolach mu_ świetlicowy przy PZPB Nr l w zu_
rarzy wystąpili młodzi robotnicy: pełności spełni swoje zadanie.
Smigalski i Perełka, wywiązując się
(J. P.)

Z

sądu

la

niedbałq

-8 lot

i nieuclciwq
dzJił majątek

więzienia nia

gospodarkę
do

zupełnego

zm.iszcze-

:Mateclci prowadził w majątku nie-

Przed Sądem OkręgoWYm w Ło
dZi (wydz. doraźny) stanął wczoraj
Jan Matecki, administrator ośrodka
rolnego w Braioszewicach.
Pełniąc tę funkcję od 1945 r., Matccki niedbałą gospodarką doprowa

racjonalną hodowlę bydła. Po sprze

d
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ChWI l, g Y to pISZę, panu.
je wcale tęgi, jak na tę pOrę ro.
ku upał, W chwiJi, gdy Jaskawie
rz~cicie okiem na ten felietonik,
będzie
być może padal
deszcz lub zimny wiatr
będzie
rozwijaJ zielone żagle drzew (czyż
nie poetycka metafora?),
Ale tak czy inaozej, sprawa
jest aktualna. Czeka nas lato,
a wraz z nim upały, Nieraz ZB.
chcemy napić się wody sodowej
czy lemoniady_
W naszych miastach zachod.
nich, np. w WaJbrzychu, wodę
lub lody otrzymuje się, stojąc na
chod::ikl.1, wprost z okienka, Nie_
latwo jednak zaSpOkoić pragnie.
nie w Łodzi. Kioski na ogól wO.
dy sodowej nie sprzedają, okie.
nek nie ma, trzeba przeważnie
szukać napojów chłodźących w
sklepach. Ale w sklepie - wie.
cie - konsument szklanki wody
sodowej, to klient ll'8.jmniej atrak.
cyjny: owszem, zostanie obsłużo.
ny, jednak "z ł8JSki", wtedy, gdy
już nikogo innego przed ladą nie
będzie,

.

.

To szukarue szklanki chłodzą·
cego napoju jest więc dość klo_
potliwe niekiedy zajmuje dużo
' A
.
..
czasu.
Jeszcze wspom!rl1}my
t
1 ś'
.
.
o
ewen ua no CI
WYPl'Sywa11la
kwitu na szklankę wody czy tub_
kę lodów ...

daniu przygodnym kupcom ryb ze
st
Bratoszewicach nie zaryawu w
.
bił ponownie stawów, przez co obni
żył wartość i wydajność mająbku.
W połowie 1946 r. MatecId k~zał
spalić 2 kopce słomy. którą nalezało
.
•
wziąć na podściółkę lub kompost.
UdostępnIĆ konsumPCJę napa..
W latach 1946-47 dokonał wyrę- iów chłOdzących! - oto hasło
Oświaty« bu 6 ha la~u, p~ezn~czając ~~'zewo zmęczonych upałem
łódzkich
Dotychcza&Qwe og1nliwa łańcucha: Mgr. na opał, mImo, 1Z naoawało SIę ono
h d 'ó
St Ochab (1000 zł" W, Wende (1000 zł), na budulec.
przec o nI w ...
Cz, ŁachOOki (?) - S. Zaczek (?) - W.
W połowie 1948 r. po 'ż11iwach poOUT
Dembiec (1), J. Stroczan (1000 źł) - W.
Sobol (01000 u) - K, ~wan:!ak ('1000 Eł) _ zostawił 12 stogów żyta bez pokryK. Chmde1ewski <1000 zł), - red. Jan:l- cia i żyto to zgnoiło, CZ~Tm spowodoSlławs:k1 0000 zł), - red. Kroniewic'! (1000
II
zł), W. Lemiesz (2000 2lł) E, Kulkulak wał stratę 110 tys. kg żyta.,
(1000 u) - E, Soblszek ('lOOO zł) - K. WIDo swego folwarku zabrał motor
derman (01000 zł) - T. Męczyńsld (11000 zł) spalinowy i siewnik, a także przez rI
II
- Antoni Smiejan (1) - K, Sęd!zicld (1) dłuższy czas zatrudniał u siebie! W "Lutni 66
- M. Kl'yol:<1WleckJl (1000 zł) - A. OchOCld
('1000 zl) - K. R<YLmyJSłowlcz 0000 zł) _ Niemki, przez,naczone do pracy w
W piątek dn. 6. V. 49 r. Teatr KoJ . .K.ołacz (?) - R. Pfelffer (?) - J. Kie- Bratoszewicach.
medii Muzycznej .,Lutnia" daje preler (1) - M, Ramer (1000 zll) - M. RuDo swego folwarku wywiózł potaSInowa (1) - A, Sakowicz (1) - W. Po- jemnie 1.200 kg nawozu, 1 m <k'ze- mierę francuskiej opery komicznej
terek (1000 zł) - W. Tomaszewlcz (1) _
pod tytułem "Dzwony z Corneville".
W. EklelSkl (?) - mgr. Gill5bert (1) _ we, sadzonki i .nasiona.
dyJr, Foormas (1).
W Sierpniu 1947 r. Matecki kupił Jest to jeden z najpiękniejszych i
najlbardziej melodyjnych utworów
."
Wpłacam zł looo.-.""j wzywam do pnzy- sobie samochód osobowy za 320 tys. muzyki franC'\l'kiej.
łączenia się do "Łafll,lucha" kol. E. Tom- zł i dał za niego 4 świnie. 6 m drze
W rolach głównych wystąpią: Jaczyka oraz KOJJp<Jrtaż R.S.W ... Prasa" z wa i 1200 kg pszenicy z majątku,
dy.r, Kryszewsklm na czele.
Rozchodów tych nie zaksięgowano. dwiga Kenda, Wanda Bojarska, Mi(-) W. Poterek
Za wydzierżawienie sadów owoco- chał Ślaski, Lesław Wacławi'k, Alek.
w o<lIpow,ied!Ll na wezwanie Nacz. Dyr. wych Fr. Tomasikowi za 300 tys. zł sander Sawin, Bolesław Horski oraz
C.T. ob, Stroczana przekazuję na frun.dusz - Inimo liż sady przedstawiały war dY'r, Władysław Szczawiński, który
Tygod!l1ia Oświaty kwotę zł r.iO.- 1 wzyodtworzy dramatyczną rolę Gasparwam dyrektorów BiUlr Bramowych C.'l', tość dochodową ponad 1 milion zł - da. W partiach komicznych wystą
ob o~. Bana.sla, Dopiera~ę, Andy.sza, Po- wziął 80 tys. zł łapówki.
borsklego, PilawsIki.ego, Maculew.icza oraz
Za zatrudnienie majstra murar- pią: K, Koszela, A. Kaczorowski, W.
Z_ców dyr. Biur Branż, do spra.w handl Skiego - Pe'lsokiego przy robotach Zwoliński.
PalerukIera, Bałabana. Cyraoolded'o Koła- budowlanych. osk. wziął od niego
Sztuka otrzymała oprawę sceniczkowskiego, SlcPWl'Ońskiego.
ną wig projektów scenografa Józe25 tys. zł łapówki.
(-) Inż. M. Ramer
Postawiony przed Sądem Mateclci fa Galewskiego. Część muzyczną
Wpłacam zł 1000.- 1 wzyWam do pa-zy_
przyznał się jedynie do wzi~cia ła_ przygotował kape[mistrz Adam Lenłąc,zenia. się do łańcucha ob. Lemańskle
pówek i zatrudnienia Niemek u sie- czowski, Balet układu Józefa Ciego Teofila lob. Panos.ialka Henryka.
(-) Tadeusz Męczyńskl
bie w folwarku.
sielskiego. Całość opracował reżyser
Przewód sądowy wykazał jednak, Bolesław Hors'ki,
Na wezwanie Nacz, Dyr. Centr, Zarz.
Przem, Skórz. mgr. St, Ochllba wpłacam że oskarżony nie dbałą gospodarką
przywłaszczeniem sobie więk
:zł lOilO.- na Fundusz Tygodnia Oświaty oraz
i wZyWam do przyłączenia się do łańcu szych ilOŚCi drzewa, zbóż, nawozów
cha ofiarodawców
Nacz. Dyr. Cent.r,
Zarz, FInem. Odrz!eż. ob. Kołaaza Jó- itp. na,raził SkalI'b Państwa na stratę oducza łebracłwa
400 tys. zł.
zefa,
Zebractwo i włóczęgostwo są jed(-l w. Wende
Sąd skazał
Mateckiego na R lat
więzienia i 200 tys. zł grzywny. (w) ną z klęsk społeczm.ych. 091:atnio MO
PIrzy!ą.czając się do łań.cucha ofiar na
Fundusz Tygodnia OświMy zainicjowane_
i :Instytucje społeczne przystąpiły do
go w "D2lienniku ŁódZkim" przez dyr.
walki z tą klęską.
nacz. Centr, Zarz. Przem. Slk6rz. ob mgr.
St. Ochaba - wpłacam zł 1000.- 1 wzyOsoby zatrzymane za żebractwo
wam do przyłączenia sJ.ę do łańcucha olub włóczęgostwo, a zdolne do prafiar d~"l'. nacz. Przem, Odzież. w ŁOdzi
- ob. Ochnlo, dyr. biura Handlu Zagr.:m.
cy, kierowane są do Domu Pracy
CSS ob. Jabłonkę, dyr. Centr, Handl.
Przem. Skórz. ob. ROCzYl1skiego.
Przymusowej w Bojanowie Poznań
(-l K, Iwanlak
skim.
W załączeniu przesyłam 100il zł jako
Dom ten posiada warszt.aty szkolewpłatę na fundusz Tygodnia Oświaty i
wzywam do udziału w łańcuchu dyr. dl"uniowe jak pracownie rzemieślnicze,
karni "Pra~a" ob. Chudeezka Frandszka,
drukarnie, introligatornie, gospodar.
nacz. dyr. Zakł. Graf. " Książka i Wled7-a" ob. Wallsa SzynHlna i .wicedyr. drustwo rolne i ogrodnictwo, gdzie penkarni ,.Czytelnllc" ob. Majerczyk Marlę.
sjonariusze otrzymują przygotowa(-l E, E. Sobiszek
nie do pracy zawodowej. Duży naRed. Rozmysłowicz Kazimierz wpłaca
lOilO zl na Fundt>sz ,.Tygodn'a Oświaty"
cisk kładziony jest również na wyI wzywa red. Królew~l,lego Zdzisława
chowanie społeczno-obywatelskie.
(Głos RołxltJniczy). dr. Mal'chaya Aleksandra, dyr. WUKF. N<Jna<a Andrzeja,
Na terenie zakładu czynne są duże
d;'l'. Biura Sprzeaaży WeJ:ny Dopierało
Kal.!mlerza (Centra'la Teksty!na) i dyr,
świetlice zaopatrzone w czasopIsma
Biura SprZedaży Bawełny Banasioa Boi gry oraz biblioteka licząca 400 to
lesława (Centr. Tekst.) do l?l'zyłączenla
się do łańoocha ofiar.
mów książek naukowych i beletrystycznych.
Obeonie organiruje się
Przyłączając się do łańcucha ofiar na
aJ<:cję zwią2aną z
Tygodniem Oświaty
taIcie własną orkiestrę.
wpłacam przy niniejszym zł 1.000.- (zł Podp.isywan e aktu erekcyjlnego przy
jeden tysiąc) J wzywam do przyłączenia
Dom w BOjanowie wychowuje jed
się do łańcucha ofiarodawców następu bud(Jwie osiedla ZOR przy ul, Pod_
nostki wykolejone na pożytecznych
jące osoby:
rzecznej.
l. inż. Kłopot.()~klego Nacz. Dyr.
i wartościowych obywateli, (w)
Techn. C.Z.P.Wł.
2. inż. Szwarosztejna - Dyr. Techn.
'. 11
C.Z.P. Papiern.
b."bll"ołeka
3, ob. WójCliab - Dyu-. Handlowego przewoźników
Centra.li Handlowej Przemysłu slc6rzafabryczna
nego.
Członkowie
Związku Przewoźni4. ob. J. Kloba - Dyr. Handlowego k'
K
h
t
'li b
'Z
. d .
Centrali! Zaopatrzenia Przemysł'1l Sk6ow
onnyc
pos ano~ z urz.yc
apowle zlana przez nas na czwar
r:z.ane'go,
parkan w parku ?OSChelblerowsklm tek, dn 5 bm. uroczystość otwarcia
5. ob. Płoń"'lclego - Dyr. Adm.-Handlo- przy ul. Targowej.
Wartość pracy/ ' . .
.
wykonanej przez przewoźników wy blbhoteki fabryczneJ
PZPB Nr 21
wego Centrali Zaopat'l"Zenla P,S.
6. inż, Jabłonkę - Dyr. Biura Handlu
.
.
,
Łodz·
db d"
b
1 O ę zle SIę W so otę dn. 7
Za,gcan!cznego Cen·trall Sk61' Surowych nOS1 200 tys. zł Był to c7vn l maJo- w
(-) Inż, E. Bischoft wy tego stowarzyszenia. (r)
bm. o godz. 17.30. (w)

Łańcuch prasowy
na Fundusz )) Tygodn ia

Dzwonu z Cornev._IIe

b

,

Dom Pracy wBojanowie

Buduiemy

C \In 1 maJowy
.
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skierowany do Obozu Pracy
i

i

'kCG)h Zenon Ja,ilwwski, jako kierow ni przy czym zdarzało sin że owym
Dl _ an -]Jow y ,gmmn~J
...
..,'
~. społdzlell:, OSaDom wYdawano również towary
"So.~opomoc Ch!OPsk~
w JeżoWle stanowlącc własność spółdzielni, rzez~medbyw~ł
calkowlcle swe obowiąz komo - przez pomyłkę.
kI
11a po
mu stanowi ku,
Przywożac to'war do spółdzl'eln!
do r us7. CZ \':'lerzonYl1}
d
t->o:t <1,Ją c . o powst~nia braków Jajkowski nie pozwalał kie.rowniko~
W "r.. dzwlnl na ogolną sumę zł wi sklepu na przell'czenl'c tego towa
400 000
B k t
t
. . :
ra i e pows aly między , ru i stwierdzenie czy ilość jego zga
mnyml w ten sposob. że Jajkowski ; dza się z rachunkiem zakupu Po_
z~~upyv.'ał dl.a postroru:ych osób nadto nie sporządził protokóht zn.irozneg? rodzajU towary 1 transpor.~ szczeni a wódki podczas zawalenia
towa! Je razcm z towarem spóldziel, się podłogi i stłuczenia się pewnej
'1'
fi
k
1 OSCI
asze
~ ~oku .do~h~ema us~ono rów
Z'
mez ze Ja)kowski wchodZlł do skle,
. d.~ Cl~ 7. maja ~949 r .. uruc!"ta_,/ pu spółdzielni podczas nieobecności
m}a SI" \\ Plz.ygłowle,.
PlOtr kierownika
wOJ ŁódzklepOWIat
acrencJ'ę pt
W b sklepu i sprzedawał tok ow Tryb
. .'.
'"
. war.
o ec całkowitego ustalenia
t~;~r~ z zakrc~cm nadaw,cz?_od_ winy podejrzanego, Komisja Specjal
-y.
o nazWIe "Przygłow .
na skierowała go na dwa lata do
od. zmy
urz~dowania
obozu
w Gdn:
powszedme
od 8 doustala
15 zaś się
w ~
___pracy.
;;......;;___________
niedziele i święta od 9 do 11.
lA

l
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Dn. 2 maja rb. na terenie X Komisa~atu MO zabłąkal się chłopiec,
ok. 3 lat. Dziecko nie pamięta swego nazwdska.
Rysopis chłopca: b lon d yn, w ubranku z marynarskim kołnierzem,
bUciki ciemne płócienne.
Rod2Ji.ce, lub opIekunowie dziecka
rnogą odeb~ać je w X Kom. MO ul.
Limanowskiego 166. (w)

I W .

W tych dniach na adres Wydzia_
Zdrowia Zarządu Miejskiego w
Łodz~ nadszedł piękny dar dla ł6dz
kiej dziatwy, chorej na gruźlicę.
Nadeszło mianowicie kilka Skrzyń
pomarańczy dar Państwa Izrael
Pomarańcze rozdano pomiędzy dzia
twę przebywającą w sanatorium i
prewentorium miejskim w Łagiew_
nikach.
łu

DOBRA GOSPODYNI POWINNA
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))Se
ek«
nie
zabraknie,
a
coraz
Trochę

nowin "tekstylnych"

W ostatnich miesiacach zanotowa zwiAkszone
".
no na naszym rynku ' włókienniczym wyroby.
t
tk'
łni
ogromny popy na
arony we aZdecydowano się powiększyć pro- - - - - - - - - - - - - - - - ne, .zwłaszcza na 100% wełny ubraniowe. Centrala Tekstylna dyspono- dukcję
tzw.
"setek" do ilości
wała dostatecznymi rezerwami i 1.077.000 m na każdy kwartał rb. W lakł
kąpielowy
dzięki temu można było rozpocząć porównaniu z rokiem ub. więc pro..
skuteczną akcję interwencyjną. Cen dukcja tkanin 100% zawartości weł dla Balat
trala Tekstylna
mogła upłynm' ć ny zostanie podwojona. Dostawy tka
.
III . IV kw tal 1948
Na jednym z ostatnich pos:iedzeń
znaCZJ1e MOści towarów, m. in, ta- run w
1
ar e
r. wy~
kich, które uchodziły za ,niecho- nosiły po 500.000 m, zaś w I kwar. Kolegium Zarządu Miejskiego w
dliwe". Spowodowało to ogromny tale rb. otrzymaliśmy już 1.077.380 Łodzi omawiana była sprawa budo
wzrost obrotów pod koniec ub. roku metrów. Ustalona na rok 1949 pro- wy wielkiego zakładu kąpielowego
i na początkach bież. roku w stycz- dukcja tkanin wełnianych 100% zodla północneJ' dzielnicy miasta. Bu_
niu j w lutym, to jest w miesiącach stala określona przeciętnym procenw których obroty tej branży były towym stosunkiem do całeJ' puli tka dowa takiej inwestycji jest koniecz
zawsze z nikome.
Irin wełnianych, przeznaczonych do na ze względów zdrowotnych mia_
Wysoki popyt na wełny "setki" sprzedaży na rynku wewnętrznym. sta, tym bardziej, że Bałuty zamie.
nie pozostający ViI żadnym propor- Rynek włókienniczy w kraju ma za- szkiwane są przez kilkadziesiąt t y_
cjonalnym stosunku do istotnych po pewnioną 2-krotnie większa podaż
trzeb konsumpcyjnych spotęgowały tkan:in wełnianych 100% niż 'w roku s:ęcy mieszkańców, przeważnie 1'e_
pogłoski, jakoby przemysł miał ogra ub.
krutujących się ze sfer robotniczych
niczyć ich produkcję.
JtlZ'
tr
•
l"'
i
w kwietniu o zyma Ismy dzipracowniczych
". . Na .wIriosek WyW istocie żadne ograruczenda pro- większą partię wełny 100%. Aso1'ty . alu ZdrOWIa Koleglum postano_
dukcyjne na tym odcinku nie są ment tkanin jest przystosowany do WIło zamówić w Centralnym Biurze
przewidziane, przeciwnie - według sezonu wiosennego i letndego. Rynek PJ;ojektów Architektonicznych i Bu
planów produkcyjnych nastąpi po- został zaopatr o
t wełnia- d o w l a '
.
ważny wzrost produkcji tkandn wełtk.
z ny w czys o .
nych projekt zakładu kąplelo_
nianych z zawartościĄ 100% wełny. ~ęski:n~~ar~~zczo~e ~~~e
wego w północnej dzielnicy miasta.
Dyrekcja ,Cen~ali Tekstylnej, gatunk~. lek'kie tk':mna; ubr~i~ Wydatki n~ ten c~l pokryte zostaną
chCą? zapev.:n1Ć ZWIększony dopływ oraz pełny asortyment tka.niln we!- z funduszow bUdzetowych przezna_
tkanm wełnianych na rynek, zgł?s1./Irian YCh S'U~enkowych. Ponadto ry_/czonYCh na "wydatki nieprzewidzia
ła
do Centr. Zarz. Przem. Włok. nek zoota1l1e zaopatrzony w tkani- ne".
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WIEDZIEC,

FLAGI

ŁODZKIE ZAKŁADY GARBARSKIE

ze

zaangażują

MARGARY Amarki "ViTA" i ;,U IDA"
doskonale

ny wełniane w kolorach Jas"ycl1;
przy, tosowanych do obecnej pory
roku oraz tkaniny cieszące się nieustaJącym powodzeniem tzn. "tenis"
(zs)
zapotrzebowanie na te oraz tkaniny w kratkę .

u;ięh§zq

fJlJqIJór •

MIJE
do
.szczotek oraz wmelkie

od 15 maja 1949 r.

inne
polPc.a
Wytwórnia Beczek i
Konserwatorów do lod6w l,ódź, Zgierska 56, tel. 266-30
(k 397)

4 flELĘGNIARKI WYKWALIFIKOWANE
1 POtOŻNĄ WYKWALIFIKOWANĄ

zastępuje l\IASŁO.

do Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem.
Podania należy kierować do Wydziału Personalne_
go, ul. Zgierska 104.
(k 386)

Żqdojcie we wszystkich sklepoch spożywczych
(K. 72)

ZGUBI~NO legitymacjtl Zw. Gastronomwzno Hotelowego na na
zWlISko Karska Zofia.
(4760 p)

ZGUBIONO książeczkę Ub e-zpi e,
GILOTYNĘ ręczną !lO cm . okazyj- BWRALISTI{A ze
znajomOŚCią
czalm Społecznej Piotrków Tryb.
nie sprzedam. T el. 145-4,s do 9 i 2-3. maszynopisania przyjmie p-racę· odekret
emeryta~·ny, leg. Zw. Emeferty
"
Zaraz"
PiotrkowSka
55
_
DYREKCJA PRZEMYSŁU ~nEJSCOWEGO
rytów. Nazwisko Adamska Józefa.
MOTOCYKL DKW 2i}O, 350 :;:prze- "Prasa".
(lk W2)
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
dam. Listopaoo 19 m. 2;;. 15-19.
SAMOTNA na posadzie pos7.ukuje
ZAOFlAROW ANIE PRACY VI kulturalnym domu pokoju sub- ~AG~BIO, ~O kartę rejestracji
zaangażuje
SPRZEDA..~[
.. Olimpię" 4. cylin lokatorz.kiego od zaraz. Cena obo- \\ojskoweJ RKU - Ostto\viec. Boci.rową 11a chodzie. Poz.nańsKa 13- 9. / POTRZEBNY ek pedient do wy- jętna. Telefonować od 8-16 tel. gdan Skrobot ur. 9. 11. 1927 r.
, .
tW?rni wód gazowych "Switezian- 208-59.
(4762 p)
EKSPRES WłOSiU do ka~ s.prze- ka·. Tel. 264-56.'
(4557 p) .
ZAGUBIONO decyzję mieszkaniodo Huty Szlda w Skierniewicach.
dam okaZYJnIe. Wla domośc PlOtrZAMIENIĘ
duże
dwupokojowe wą· NaZWisko Jl;1ieczyslaw Cicl1ecWarunki do omówienia, Zgłoszenia przyjmuje Wykowska 191-6.
(4q9:ł p) Jl.lASZYNOPJSANIA Kursy Stowa- mieszkanie wygody
śródmu~ścI~, kI, Wleniawskiego 30.
(47788 p)
l:zYS~enla Stenografów. Z<llP~ , Ki- na podobne lub mniejsze, na mniej
dzial Personalny Łódź, Piotrkowska 51.
(k 395)
SPRZEDAnI wózek ~pacerowy. - lmskrego 50.
(4563 p) ruchliwej Ulicy, tel. 183-50. (4787 P)
SKRADZIONO książeczki: wojskoPiotrkowska 9ł-<>, godz. 3-4.
wą,. Ubezpleczalni SpOłecznej, leg.
LEKARZE
Dr POPKOWSKI
choroby koPOTRZ,JmNA . pomOCnica domowa. ODSTĄPIĘ lokal handlowy wraz Be\lm-Gnmwald, kartę pobiera.n!a
~-:l~~~::':'l~;;;;;;;'~~~~~lbiece, akuszeria. Legionów 17. tel. SPRZEDAal motocY'kl .,T.riumph" Zacl'odma :M ,8 a pral\\<'a Oficyna z ',uksusowym urząd.zeniem u!. z~s_lku. Sko.nleczny Fra'nciszek. _
Dr KUDR.EWICZ
s,pecjalista: 145-15.
(k 106) 25Q na chodzie . Slenkiewicza 91-5, fi p.
(4602 s) Stalina.
Dzwonić: telefon 276.41. SIeradz.
Ck 391)
wener)=e, skórne 8-10, 4-6.
Dr PROCHACKI, specjalista we- WÓZEK gł"ooki ~l"iZedalll. Gdań. POi\IO.CNICA domowa potrzebn-a.
ROżNE
P'otrko'VSka 106.
Ck :ł80) neryczne, skórne 1_, Legionów su-a 31 m. 20 od l:>.
ZGUBIONO kartę reje,t"ac"jną
1~785 p) Daszyn."k;ego 55 m, 5.
(4'1'17 p)
Salame)U Stanisław S\-n Boleslal\'a
Dr ZAURMAN specjalista: skór- nr 17.
(1686 p)
POTRZEBNA pracownica domo- ZE1i/SKIE
kursy krOju, szycia. GOdyn,ce.
•
(k 300)
ne, weneryczne 8-10, 5-7, Naru- Dr PIESKOW Wiktor - nerwowe, SPRZEDA1\l "tól owa'ny. kredens wa. Wólczańska 63 m. 9 od 3.
modelowania przyjmują zapisy na
towicza 2, telefon 129-39,
(k 44) wewnętrzne. 3-5. Próchnika~.
pokOJOWY,
bibliotekę.
Sienklewi
trzynueslęczny km'S kroju mo- ZGUBIONO kartę reje.,."1;racyjna
cza 37 stolarnia.
(4794 p) POTRZEBNA samodzielna zdolna delowania. Zgierska 308.
(k 1898) wydaną w Pabianicach. Gałka Jó:
Dr PIETRASzKIEWICZ - specjakrawcowa. Narutowioza 39 m. 16.
7ef w,,~ ·te)ak;'
(k 3891
li~ta chorób uszu, nosa, gardła, Dr LIDO ALEKSANDER choroby
11-12, 15-16. Sienldewlcza 73.
uszu, gardla, nosa. Daszyńskiego SPRZEDA!\f samochód "Ope'-K~- POTRZEBNA wychowawczyni do KURSY samochodowo motocykl ol1l" 6. 8-10, 4--6. Tel. 101-50. lit. 38) det"
4 drzwiowy;
dobr)' stan. ~ letniego dziecka.' Nowotki 60 we ,przyjmują zapi y. Łódź. ~ól- ~?U~IO. O kart" rejestraci wojWólczań.'>ka 72 m. 23.
(47~ p)
m. 4 godz. 15-17.
(4775 p) czanska 27.
(46,9 p) I "_ko ... ej RKU - K:elce Pu'::zCZ"r\~kl
WYBOR kapelu<zy da.mskich, mę- - - - - - - - - - - - . - : . . J6zef nr 1. 6. 1919 1" •• mm. Sj~lee,
skich poleca "Irena" Piotrkowsika CENTRALA Haru:l.owa Przemysłu ZGŁOSZE,. lA na księgowość, ma- pow. Opoczno.
(1606 s)
190 tel. 173-22.
('k 393) Elektrotechni=ego Łódź, Piotr- szynoplsan,e. - Kursy Stowarzy'
Dr MARKIEWICZ GUSTAW we- 'LE'K'ARZ
ko~ska
.105,
zatru.clJni
natyChmiast
~zenia
Stenografów,
Piotrkowska
ZGUBIONO
kSiażeczkę
woj;;kową
dentysta
BALICKA.
neryczne, skórne, 1lll. Piotrkowska laboratorium sztucznych zębów, FILMY stare i odpadki filmowe wYl<:\valifikowane maszynistki i 1I- nr 83.
(44Q5 p) wydaną przez nku - Skler;1lewi111' 109-6, 001. 138-52.
(J!: 38) Monlusz.ld 11, II piętro .
ce. Nazwisko Józef W~·lcza){.
Telefon kupujemy "Farbochemia", Łódź, rzędmków ze znajomością artYlku1'\1" 151,15,
Ck ~61 Nal~utowic:za 2: ~t_e'l_et. :?J14~~._ (k 392) łów elektroteohnicznych.
(4762 p) iUATEMATYIU. fizyki. chem'i uDr CZERNIELEWSK! Choroby skó_
~GUBJON,O
dowód akademicki
KUPNO I SPRZEDM
ry i weneryczne.
Piotrkowska
TROLIT lub troJitwl (flaszeczki po_ POTRZEBNY uczeń i zdOlny cze- dzieJa student. L6dź 1. skrytka 229. :;GH w Wa·r'zawie oddz. w Łodzi
nr 88.
(k 313)
marańczowe)
kupi "ESHAf' Kra- ladn:ik }t.rawieCki. 6 Sierp.nia 26.
.- - - - oraz legitymację BP studentów
MASZYNA swe<trowa na chodzie ków, Asnyka 10.
(k 394)
ZGUBIONO legitymację s.zkolną· P·GH. Naz'.,-i'ko Jerzy Marendz:ak.
Dr REICHER - specjalista wene- 8/70 do sprzedania. Wiadomość BaPOTRZEBNA pomocnica domowa Na.zvm,ko Zblgnrew Janio r';:,lillryczne, skórne, płciowe (zaburze- łuty Spacerowa 8 m. 13.
(k 324)
(H78 p) ZGUBIO~lO książeczke z UbezDie"MEBLOSTYL", Stalina 69 naj- na wyjazd. Piotrkowska 1613 m. 4. sklego 72fi6.
ma). Południowa 26, druga:::.::.:.. ~~~ Aniela W:erzbowa 9.
\\"ększy wybór sypialni, 'stołosiódma wieczorem.
(k 30) RĄCZKI rowerowe - gumowe w wych, szaf orzechowych.
ZGUBIONO akt nadania własności
(k
396)
POTRZEBNA
pomocnica
domowa.
kolorach: czerwony i czarny ZGUBIO~O książ~7.kę z Ub~z;j;
Warunki dobre. Brzeżna 12/6 II p. gosp. ·omego oraz. orzeczenie. Dr LENCZEWSKI specjalista cho- pOSiadamy na składzie. Ceny hurChmurskI Józef wieś Stotwinv gm. czalm
l1a nazwisko Szychowski
rób kobiecych
przyjmuje 3-7, towe. Wytw. Wyr. Gum . . ,Delmi- SPRZEDAM samochód gteyer oso- CZELADNIK kra'wiecki lub pod- Długie.
(4763
p)
Zdz,sław.
(k 400)
(k 15261 bowy sta,n pierwszorzędny, Pabiapotrzebny, Narutowicza 37 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sienkie"..;;cza 51.
(k 43) na" W-wa , Leszno 6.
nice, Sienkiewicza 15.
(4489 g)
m.
9.
(k 39~) .Wy!1awca:
LECZNICA SpółdzieJ.rua Le'ltany MLECZKO kauczllkowe 600/0 "LaBIURO OGŁOSZE~ ~p6łd7.. Oś .... ' Wyt! o .• V~vtl'lnill"
Specjalistów. Porady. Zastrzykl. tex" zaku.pimy ,Delmina" - W-w~ SAMOCHOD "Ford-Eifel" całość
LOKALE
Leszno
6
.
'
(k
1525)
lub
części
oraz
silnik
wY'J)<JSażony
Analizy. D entystyka . Gabinet Ko~edakCJ8 I Adminil'trac.ia '. 'órj~.
Spót.DZIELNl
"Volkswu'gena"
spnedam.
Tel.
srnety=y, PiotTkoW"&ka 3. Ck 111)
PIOtrkowska 96. tel. 208.95 ł 21)9,02..
(I){ Wl) JEDNEGO pokOjU z kuchnią poWYDAWNICZOSPRZEDAM samochód ,.Hanomag" 1~5-16.
RedakCja rekopis6w nl~ ~" ''"li
SZUkuję
pilnie, koszty remontu
Dr ROZYCliI, specjalista cho.rób StuTm stan pierWBzorzęc!Jny. KOŚ
OSWIATOWEJ
za tr~~~ , tprmin.v .... ~ł<'!i'-A,. .,ł~
POSZUKIW ANIE PRACY
zwrócę oraz mały pokój oddam.
(4q76 p)
kobieCYCh akuszerii.
przyjmuje ciuszki 69 dQZorca.
blerze orlpowiedzialnołel
Wiadomość tel. 203-63.
(4703 p)
s-6, Piotrkowska 33.
(k 41)
"CZYTELNIK"
S MOCHOD osobowy Adler Dy- KSIĘGOWY, długoletnia prakty'ka
przyjmuje OGLOSZENIA
Dl' med. SIENKO skórno-wene- plomat z licznikiem sprzedam . - przemy.ś'I.e handlu poszukUje zaję ODSTĄPIĘ lokal (mały) Piotrko~vza zwrotem kosztów. Oferty
do ca'eJ· PRASY POLS"'''''''''
Redaktor naczelny:
ryczne. 13-14, 16-18, Kilińskiego Łódź, ul. Legi<>nów 63 Rogaszew- cia przed- lub po.południowego. ska
(4769 p) • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
_ _~..:.;'_iiiiiiiiiiii_>\_N;;iA;i;Tii.ii0;iLio·;,;~I~t,iIi~U;;;L:iK~·~()_
(4783 p) "Kwiaciarnia".
(4765 p) Zgłoszenie sub "AS".
132.
34) ski.

____-=-______ --
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:ręczny"
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Ck
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W S Tdobrym
ĘP
. l e P~2';y~o'd przez.y
. J uz. wlle
1 my.
wesp ół z.. A gapI·t ~m K ~up k ą,. Stał się on naSZYm
znajomym . Lubimy jego pozornie głupkowate zrzędzenie. za którym kryje się
roelada pomysło.wosc l spryt. Wlemy, ze gdy wybIje goct2ma d:małaroa, poczciwy Krupka staje się silny i zdecydowany Nie cofa się przed niczym. Przepraszam. przesadziłem. Bohater nasz cofme się zawsze przed popełnieniem wszelkiej podłości, czy niesprawiedliwości.
.
1Yzr.t
razem tok wydarzeń przeniesie nas jednocześnie w przeszłość i do odlecrłeO"o kraJ'u Do A1ne.ryki
t __
gdy w portach południowych Stanów odbywały się targi
.
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l
ta·
h
b
'
.
ł
d
b
'
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, w O='es,
1l1PWO n=ow,~~~::
a\\'(>.ny gmę y po batem lałego ciemięzcy tysiące czarnych ludzi .. ,
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