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ROKU

feren_ ia Pokoiow

zadecyduje o ukształtowaniu· politycznym Europy~ ZSRR proponuje ponowną konferencję
Wielkiej Czwórki dla ostatecznego zredagowania tekstu traktatów pokojowych
(PAP). Z kół zbliżonych do
konferencji ministrów spraw zagranicz
nych komunikujq, że w toku dotychczasowych obrad doszło do porozumienia w 19 sprawach mniejszego
znaczenia. 7 UZGODNIONYCH PUNKTOW DOTYCZY TRAKTATU POKOJO
WEGO Z Wł.OCHAMI, 3 - TRAKTATU
Z RUMUNIĄ. 3 - TRAKTATU Z BUŁGARIĄ, 4 - TRAKT A'l'U Z WĘGBAMJ,
2 - TRAKTATU Z FINLANDIĄ.
Talt przedstawiają się narazie aktyPARYŻ

Olbrzymi strajk w USA

NOWY JORK (PAP). z Detroit donoza zakładami Forda
;;zą, że w ślad
również G enera I Mo t ors an d eh rys1er
Corporation zarządziła przerwanie pra
cy. W ten sposób nieczynnych jest
350.00D pracowników przemysłu samochodowego. Zarządzenia te są następstwem strajku węglowego. Zastój w
p1·zemyśle, spowodowany tym strajIdem. oblrd jut około miliona robotni·
ków. VI łJowym Jorku Ztt?Cwled:i:iano
silne ograniczenie działalności kolei
·
podziemnej.

wa konferencji. Po stronie biernej figurują różne zasadnicze problemy, JAK
SPRAWA GRANICY Wł.OSKO-JUGOSŁOWIAŃSKIEJ, PRZYSZŁE LOSY TRIESTU LUB SPRAWA KOLONII Wł.O·
SKICH.
LONDYN (O'bsł. wł.). Z Paryża donoszą, iż czterej ministrowie spraw zagranicznych odbyli wczoraj jedną posiedzenie nlenarne przed południem,
które trwało dwie godziny, drugie po nołudniu - nieformalne.
Dyskusja toczyła się wokół propozycji Byrnesa zwołania konfeiencji pokojowej na dzień 15 czerwc.a niezależnie
od tego, w jakim stanie hędą w tym
·
·
· kt y t rakt a t ow
· pro1e
po k 010momencie
Wych Ze Wszystk1· m·1 byłymi sateli'taml
osi· I F"m l an d'ią.
Na wczoraj~zym posiedzeniu rozpa.
ł
.
trywano dwie ewentucrlnosci: zwo crn1e
konferencji 21 pcrństw l'lG dzień 1 lipecr
lub 15 czerwca. Według donieslenlcr
korespondenta Reutera nie osiągnięto
porozumienia w tej sp1awie. Mia. Bidault zaproponowe1ł zwołcrnie ~sie
dzenia Rady Ministrów Spre1w t.agranicznych w dniu IS czerwca dla usta-

1

lenia terminu konferencji pokojowe),
przy czym zastępcy ministrów mieliby
za zadanie „dążyć do usunlęcie1 rozbieżności zdań wśród ministrów Wlelklei Czwórki".

I

Jak s~) chać w kołar'" po::· --F."'~'ch, Hkretarz stanu USA Byrnes oświadczył, że ewentualne nl:;.owodzenie ob,cnych narad nie
nno przeszkodzić rzqdo!'" w dalszym roz
p
ważaniu traktatóv. pokojowych.
Byrnes podkreślił, te wsz;scv pragnęllby
osiągnięcia i:>elnego porozum'enia Wielkiej
Czwórki Jeszcze przed konfereaclą i:>okolo·
wq. Sądzi oa, że do cłn:a 15 czerwca dzięki
prac:y ministrów spraw zagranicznych i Ich
zasłto..,ców porozumienie takie byłoby jed·
nak możliwe.
Mhhlter Bovin próbował znaleźć kompro:inis, wywoclzqc:, że całkowite uzgodnieais
pierwszej rodakc:fl traktatów pokojowych nie
jest rzeczą istotną, u Ile Wielka Czwórka po·
sta11owl uzgodnić definltyw~q redakcję.
Zdaniem Jłevłna, raport zastępców mini·
sitów spraw ""agra:ilc:znyc:h wykazuje niemałe szanse uzgodnienia poglądów w pótnleJ·
szym c:1r.11ie.
Minister Mołotow miał jednak zwrócić awagę na okoliczność, że w razie niekomplet·

nego uzgodnlenlcr traktaiów przed konferea.
cjq pokojową, mogłoby alę zdarzyć, \ż kon•
lerencfl pradłotonoby naprzykład dwa od·
mt.nne teksty traktatu z Wiochami, .eo wywo·
łałoby kłopołllwq sytuacfę wobec przylęcla
zasady, te decyzje nie zcrpadcr)q wlęk11oicłq
głosów.

Francuski minister sprm# zc-granicznycll
Bidault wyrazi! poglqd, te mimo dotychczaaó
wych rozbieżnl'łcl uda się prze~zuclć moet
porozumienia między Związkiem Radzlecklnt
l AnglosasamL

Międzynarodowe prawo
małżeńskie
NOWY JORK {PAP). Na posiedzeniu podko·
misji do spraw prawnego stanowiska kobiet
jednogłośnie przyjęto prol3kt międz}'"narodo·
wego prawa małżeńskiego, który będzie prze
dłożony do załatwienia komisji obrony praw
czlowieka ONZ. Profekt przewiduje udziele·
nie kobietom na całym świecie prawa prze·
i. ~-·- .idzenlcr rozwodu i wolnego wyboru to·
warzysza życia. Specjalnej podkomisll, 1klC1•
dajqcef się z przedslawlclell Poliki, lndll, zo.
att'.lł przekazany do opracowania projekt
zwalczania prostytucji za pomocq łtodkqw
•
wychowawczych ' zatrudnienia.

e
przed wydaniem na niego wyroku przez naród włoski. W dniu
2 czerwca Włosi zadecydują o losie dynastii sabaud.zkiej .
RZYM (P .AP). Krążownik włoski "D\.1- f być regentem, a nie może być uznany j tuacja ta opiera $ię Jednak bcrrdzig'. j 3wiadczył również, że wiedział 0 za.
ca Degli Abruzzi" wypłynął z Neapolu, za króla. Na podstawie konstytueji na stanie fcr!dycznym, aniżeli praw- mierzonej abdykacji króla.
Włoska partia socjalistyczna złożyła
mając na pokładzie 1'. króla Wiktora szef rządu powinien pn.:eje{e wł~dz~ nym. Bzqd nita dopuści do naruszenia
że król w czasie pokooświadczenie,
rządem
między
ustalonych
stosunków
udz1!lowywiadzie
W
państwa.
qłowy
Emanuela III i królowę Helenę.
ju, jak i w czasie wojny był tylko wyRZYM (PAP). Przed opuszczeniem nym korespondentowi Reutera w1ee- a koroną
konawcą rozkazów faszvstowskich.
•
.
.
. •
Włoch Wiktor Emanuel III odbył dłuż- premier włoski Nennl s~>ierd:dł, iż
Abdykacja króla będzie nowym
Zdaniem. wicepremiera, krol uciekł
szą rozmowę z następcą tronu księ- rząd został całkowicie zaskoczo11y deciem Umberto jako regentem króle- cyzją króla. Na mocy prawa salickie- ~rzed _sądem n~rod~ oraz z obawy, bodźcem dla narodu wlcskiego, aby
stwa włoskiego, który przybył z Nea- go, które przewiduje dziedzictwo łro- ze mozę być poc1qg.•1ęty do odpowie- proklamować swą suwerenność w referendum. które odbędzle się dnia 2
nu w linii męskiej. książę Umberto iest dzialności za popełnione błędy.
polu do Rzymu.
Przewodniezący senatu Toretta o- czerwca.
Premier włoski NeQni oświadezył następcą król<r Wiktor.a Emanuela. Sy1
------~m11C111111111ZiilSl'l!llll----~-----korespondentom dzienników, że abdykaeja jest wyłącznie wewnętrzną spra
la
wą dynastii s.;:xbaudzldej i następstwa
tego kroku będq widoczne dopiero po
referendum w snrawie monarchii we
Włoszech, które odbędzie się 2 czerwzostały o~łoszone

andydatów ju!

r
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modzielnie przy wyborach powszechnych dn,
2 czerwca i w ten sposób wy jść z „ karteiu
prawicy", utworzonego w przeddz i eń prze·
prowadzenia refe rend um.

•

•

rgen __ au ostrz .ga

W kilku wiersza

Agencja Toss donosi, że ministers1wo przerybnego ZSRR zostało podz;elone na
dwa ministerstwa: ministerstwo przemysłu l"'fbnego okrągów wschodnich ZSRR z l ndrzc';,m
Zachorowem jako ministrem na czele oraz
ministerstwo przemysłu rybnego zachodnic:1
du:f:e, potę:f:ne państwo z o'gromnym okrągów ZSRR, na którego czele stanął Alekpotencjałem gospodarczym, a ilustra- sander lszkow.
*
cją lel wzrasta)qct.1go prestiżu flnansoProso amerykańska donosT, ::.~ w Wer "'~
wego jest fakt, ie Argentyna udzleli- zueli i Kolumbii odbyły się demonstracje ?o•
Hiszpanii gen. dzieży przeciwko napływowi cudzoziemców
pożvczkl
ła właśnie
Franco, którą prasa Perona uporczy- do tych krajów. Demonstranci wybili szyby w
sklepach, stanow;ących własność cudzoziemwie nazywa „macierzą".
ców. Prezydent Kolumbii wyglo~ił przemówienie, w którym apelował do rozbrykanej mło
dzieży, aby zachowała spokój.
mysłu

zed zaprzepaszczeniem zdóbyczy polityki Roosevelta
NOWY JORK (PIP). B. sekretarz
sk:ubu Morgenthau przemawiając
przez radio zaatakował politykę depar
lamentu stanu w stosunku do Ameryki
Łacińskiej oraz zarzucił. tej polityce,
~e pomaga faszyzmowi kosztem demokracji I
Uważa on, że zmiana w tym kierunku jest rzeczą nagląt:ą, ponieważ „kapita1 dobtej woli nagromadzony w A·
meryce Łacińskiej dzięki polityce Roosevelta został w znacznym stopniu
~marnowany".

Morger.thau'a,

Zdaniem

jednym z
wy-

najważniejszych niepowodzeń był

bór Perona w Argen·ynie.
Jeżeli nie przeprowadzimy szybkiej
zmiany naszej polityki w sto!:.unku do

projektuje
Ab ullach

ą Syrię~'

"

orzy~

LONDYN (Obsł. wł.). Korespondent
ll.eutera donosi, iż władca Transjordanii - Emir Abdullah dąży do utworzenia „Wielkiej Syrii". w skład której
weszłyby W3dług jego koncepcji Transjordania, Syria i Palestyna. (1)

ończycy

wsłużbie

Ku mintangu ·

t'RAPl. Korespo~dent ar:ie~ykańskiego pisma
„T~e N_ew Yorker don.osi, ~e na kanferencjt,
kt?r~ się ?~była w głowne1 kwaterze japoń
s~1e1 .w ~e1p1;igu z udziałem japońskich oficerow 1 of1cerow amerykai1skiego wywiadu zo·
~tatv: ujawni?ne ?o~urrenty dowodzące, ż~ du·
za l.czba 1aponsk1ch jednostek wojskowych
k?ntynuuje _w~lkę z komunistami w dalszym
ciągu w re1on1e Szan-Si pod wodzą kuemintangowskiego generała Jen-Hsi-Szena. Jeden
z dokumentów stwierdza, że w walkach w
Szan-Si padło 560 żołnierzy japońskich z liczby
43.000, pozostających w służbie chińskiego
generała.

Z .doni~s·eń am~ryk"Ońskiego korespondenra
wynr,k~, z~ Jen-'.ls1-Szan posługuje się japoń

Ameryki Łacińskiej - powiedział Mor
genthau - może się okazać pewnego
dnia, że Peron zorganizuje przeciwko
nam grupę krajów, obejmującą Argentynę, Urugwaj, Boliwię, Paragwaj, być
rr.?ż~ również c.hile. Argenty~a stanow. niemałą grozbę dla pokoJu. Jest to

I

Ro kaz Stalina
nad faszyzmem
wielkiego
w

*

„Wysoka Rada Armii Zbow:enia", składa
jąca się z 47 członków najwyższych oficerów
tej organizacji z całego świata, wybrała na
zwycięstwa
ro·cznicę
stanowisko szefa „Armii Zbawienia" komanMOSKWA (PAP). Minister sił zbroj- naszej ojczyzny, MCJskwie, w stolicach dora Alberta Orsborn. Orsborn, liczący 50
znany jest jako jeden z najlepszych pisa•
nych ZSRR generalissimus Stalin wy- republik związkowych, a także we lat,
Armii Zbawienia.
rzy
dał z okazji rocznicy dnia zwycięstwa Lwowie, w Królewcu i w miastach boro~kaz do Armii Czerwonej i narodu h::xterach: Leningradzie, Stalingradzie,
radzieckiego. W rozkazie tym czyta- Sewastopolu i Odessie. Chwała namy:
Prezydent Krajowej Rady Narodowej mia·
„Dziś fwłęcimy pierwszą rocznicę szym siłom zbrojnym, które obroniły
wielkiego zwycięstwa naszego narodu honor i niepodległość naszej ojczyzny nował na wyższych uczelniac.:. łódzkich pronad faszystowskimi Niemcami, które i .osiągnęły z:wycięstwo nad Nien:cami fesorami:
Na Polltechnlce: ln:i:. Leona Burnata _,
dokonały zamachu na wolność i nie- h1tlerowsk1m11 Chwała Wszechzw1qzko
podległość naszej ojczyzny. w imieniu wej Partii Komunistycznej, inspiratorce prof. nadzw. obróbki metali :aa Wydz. Me·
rządu radzieckiego i partii komuni- i organizatorce naszych zwycięstwl cbanlcznym; dr. Jerzego Bohdana Dowkcnt•
stycznej witam was i pozdrawiam w Chwała naszemu wielkiemu narodowi, ta - prof. nadzw. silników sl 1ochodowych
Wieczna nu Wydz. Mechanicznym: in:t. Stanisława
zwycięzcy1
dniu uroczystości narodowej - świę- narodowi ta zwycięstwa nad faszyzmem niemiec chwała bohaterom, ~tórzy podli w bo- Konczykowsklego - prof. zw /CZ. urzadzeń
kim. Dla uczczenia święta zwycięstwa jach za wolność i niepodległość na- 1dektrycznych na Wydz. Elektr.; Int.. Jana
Wernera - prof. nadzw.· sihil<ów spalino·
rozkazuję: - dziś, 9 maja, wykonać sa szej ojczyzny1 Minister sił zbrojnych
wych na Wydz. Mechanicznym.
lut 30 salwami artyleryjskimi w stolicy I ZSRR, generalissimus J. Stalin.
Na Uniwersytecie: dr. SL-isława Balawlę -: prof. nadzw. kryminolo;;ii na wydz.
Prawno-Ekonomicznym; dr. Emila Leyko prof. zwycz. farmakologii na Wydz. Lek.;
dr. Jana Oko - prof. zwycz. filologii klaodbędzie się
syczne! na Wydz. Humaniatycznym: dr. WłaNOWY JORK (PAP). Le strony depar- tanii, Francji, Polski, Chin, Kanady, dyiława Wróblew ltiego - prof. zwycz. na·
tamentu stanu zapowiedziano, że Sta- Australii, Brazylii, Egiptu, Meksyku, ukl o państwie l prawa pań1twowego na
ny Zjerlnoczone zaproszą wszystkie Holandii. Próby wyznaczono na lipiec 1 ·wydz. Prawno-Ekonomicznym.
kraje, reprezento.wane w ko1nisji ener- i sierpień. Oświadczenie departamen- „„„„.„.„.„11„.„ ... „„„ ... „ ... "'""111„.„ ... „„„.„łfl„.""""m" „
g~i atomowej do. wysłania obserwato- tu stanu podkreśla, że prejektowane
row rządowych i prasowych na próby eksperymenty są wyłącznie przedsięz b_ombą atom~wą ~ Archipelagu Bi- wzięc~e~ rzqdu Stanów Zjednoczo- NADZIEJĄ
NADZIEJĄ
kin~. Zaproszer;i1a ~k1erowa~e b.ę~ą do nych i me ma1q charakteru rniędzynaZwiązku Radz1eck1ego, W1elk1e1 Bry- rodowego.

Nowi profesoroVi ie

o az bomby atomowej

na archipelagu Bikini

NA OZI EJ E W IQ S
ROLNIKA- WfOSfrU/E f' SE p:
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o gr s transportowe•

LOTERII Cl G IE IE

skimi zoln1erzom w mordowaniu bezbronnych
robo•nikó~ i kobiet, całkowicie ignorując
A fest podstawa do nadziei, bo 47-ma loteii-t
d?tyczące rozbrojenia i repatr:oz~rządze.rna
przyniesie na 100.000 numerów losów 5C ooo
~11 Joponc.zxkow. Konf~re~cja .dalej wykryła,
wygranych na ogólną kwotę 62.000 OOO ~ł.
ze rozbra1a1ąc pozornie 1aponskie jednostl;i,
Między wygranymi jłlst MILION, 500.000 zł.,
gen. Jen-Hs"-Szan uzbraja je na nowo i wysyła
ko lejoprzy budowie
robotyzamiast
rzekomo
U I C U 3 po :.150 ·O00 zł., 20 po 10o.ooo z1., 44 po 50.000
ID I I O OW O O I OW ~~
CI
zatrudnia
tej pracylinii
gdzienajednak
wei,
zł i wiele, wiele innych. Cią':nienle I-ej kla_
h
ZURYCH (PAP) W Z
.s·ą ich_ w zw lczaniu komunistów. Omawiając
u~yc u rozpo wodowych w odrodzonej Polsce. Dele- sy 14-go maja. Cena losu calego 200 zł.,
.
.
sytuaqę w Chinach, koresponder.I dochodzi I
do. w~'os~u, że wi.ną obecnego kryzysu w czął się ~O-ty kongres Międzynar.odo- gat fiński wystaoił z ostrym atakiem ćwiartki 50 zł.
glowne1 r'11erze obciąża polityką Kuomin- wego Związku Transportowcow, liczą- przeciwko fińskiej reakcji, która już RYZYKO NIEWIELKIE - - - SZANSE DUŻE.
cego około 5 milionów członków w 30 od roku 1935 współpracowała z hitle- UllllllllllllUUUUllll"UlfłłlllłlłfllllflflHUlfllłlllłlUUllllllfłfłłllł
ta1gu.
DZIS DY.!URUJĄ APTEKI:
krajach. Polskę reprezentuJe Antoni ryzmem i brała udział w przygotowaCUKIER DLA SPóŁDZIELCóW
przedstawiciel wydziału niu wojny ze Związkiem Radzieckim. Danieleckiego - Piotrkowska 127
Kołodziej,
'łd
P
hna . SP'? zielnia Spożywców rozze od dnia 11 b. m. w mors k'mgo p o l s k"iego związku Robotni- Kongres ma powziqć uchwałę w spra- Zajączkiewicza - Plac Boernera 37
zawiadamia,
Łodzi~wsze~
p_aczyna _dla członków Spółdzielri we wszyst- k6w Transportowych," Podczas obrad wie przystqpienia Międzynarodowego Gor~zyckieg<;> - Daszyńskiego 59
54
Karlina - Piłsudskiego
· t 0 - Antoniewicza
d O ś wia
'
kich sworch sklepach sprzedaż l kg. cukru wygłosił Kolodzie1' przemówienie, w Związku Tra nsp o r towcow
58
- Sz. Pabianicka
którym przedstawił rol1t zwiqzków za- wej Federacji Związków Zawodowych. Steekla _ Limanowskiego 37
po 180 zł. za kilogram.
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78) Styri~, w którym praco""."ał, jechał ~o Nie zbliżajcie się do mnie w ogóle.
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H~~J ~~~n!~ w~i~t~ siw~n~
odczas wojny światowej

aweł

(tłumaczył

Hulka Laskowski -

Ilustracje

wykonał

•

J. M. Szancer)

przy oknie z podług . stawki III. c. zaproponować
zadowolonym wyrazem panu uciułanie posagu i zaopatrzenie
t~arzy, ja~i ;inoże mi?ć tylko mie- pańs.kich dzieci przy pomocy ubezipi-eże
~1ęczne dz1e.c1.ątko, ktore się nassało czema na życie". Naturalnie,
wszyscy sobie poszli, a ja tam z nim
l lula spoko101e.
skinął na zostałem sam, a ponieważ mam zawNadporucznik stanął,
Szwejka i wskazał mu pusty przedział. sze pecha, więc gdy się ten pan przeWszedł do niego za Szwejkiem i zam- budził, to spojrzał w lustro i rozzłościł
się bo myślał, że ja mu to zrobiłem i
knął drzwi.
Szwejku - !zekł uroczyście, _ na- chciał mi też dać parę razy w pysk.
reszcie nadeszł~ chwila, w któr~j do- Słówko „też" spłynęło z ust Szwejka
staniecie pare razy w pysk, jak jesz- tak tkliwie i w tonie takiej żałosnej
cze !'ikt nie dostał. Dlaczego zaczepi- skargi, że nadporucznikowi opadły
liście tego łysego pana? Czy wiecie ręce.
Zaś Szwejk mówił dalej:
że to jest generał Schwarzburg? - O "taką drobną pomyłkę to się ten
Posłusznie melduję, panie oberlajtnant,
- odezwał się Szwejk z miną mę- pan nie potrzebuje złościć. On powiczennik~, że ja nigdy w życiu nie.mia- nien naprawdę mieć od sześćdziesię
łem zamiaru obrazić kogokolwiek i że ciu do siedemdziesięciu tysięcy wło
wogóle nie miałem wyobrażenia .a ni sów, jak czytałem w artykule o tym,
pojęcia,~ że taki pan generał jest na co powinien mieć człowiek normalny.
świecie. On naprawdę jest jak wyka- Mnie nawet na myśl nie przyszło, że
pany pan Purkrabek, przedstawiciel jest na świecie jakiś łysy pan genebanku. Ten pan chodził do naszego rał. To jest, jak się mówi, tragiczna
s-zynkn i gdy razu pewnego przy sto- pomyłka, jaka trafić się może każde
le zasnqł, to jakiś dobrodziej wypisał lmu, gdy jeden coś pawia, a drugi zamu na jego łysinie ołówkiem atrąmen- raz się tego czepi. Kiodyś opowiaaał
„~!.Y.Ym: '-'N~~~~w:a!g~y_s~· ~~ k.!_awi~c ~v_e1t_ ja~ z m~c:rstci_ w_
. ··rzał ~o
tak błogim

-

~tojącego

l

Pragi przez Leoben, a miał przy sobie
szynkę, którą kupił s:::>bie w Mariborze. Jedzie sobie pociągiem i nic, myślał, że jest jedynym Czechem między
pasażeramiJ a jak koło St. Mo1itz zaczął sobie krajać płaty tej szynki, to
ten pan, co siedział naprzeciwko niego, spoglądał na niq oczami z.::rkochanymi, n w gębie miał pełno ślin. Gdy
ten krawiec to zobaczył, to rzekł do
siebie na głos: - Żarłbyś, drabie drabiasty, żeby ci dali. - A tamten pan
mu po czesku na to od?owiedział: - Jużci żarłbym, żebyś' dał. - Więc
tę szynkę do spółki zeżarli, zanim dojechali do Budziejowk„ a ten pan nazywał się Wojciech Rous.
Nadporucznik spojrzał na Szwejka
i wyszedł z przedziału. Gdy znowuż
r,1edział na swoim miejscu nat="iZ'Jciwko generała, we drzwiach przer:'.ziału
ukazała się poczciwa twarz ~zwejka.
- Posłusznie melduję, pa.1i9 oberlajtnant, że za pięć minut będziemy
w Taborze. Pociąg stoi tam pięć minut. Czy nie każe pan przynieść coś
do zjedzenia? Przed laty miewali tutaj bard2.o dobrą ..•
Nadporucznik zerwał się na równe
nogi i wyrzuciwszy Szwejka za drzwi,
mówił do niego w korytarzyku:
- Jeszcze raz wam powtarzam, że
im dalej jesteście ode mnie, tym lepiej d.la was. Najszczęśliwszy byłbym,
c.;cly:byśeie wogóle znikli z moich oe.z:u,
i 1'e(citc:ie :pewni,_ że )'O staram się o to.
-

-- -

--~

-

-

-

~

Zniknijcie, przeoadnijcie
'
•
cymbalskie !

bydlę

wy
'

- Rozkaz, panie oberlajtnant.
Szwejk zasalutowa , odwrócił si i
krokiem wojskowym oddalił się na koniec korytarzyka, gdzie usiatlł skromnie na ławeczce służbowej i nawiązał
rozmow~ z jakimś funkcjonariuszem
kolejowym:
- Czy mi pan pozwoli zapytać o
.
coś?
Kolejarz nie majqc widać ochoty
wdawania sią w rozmową, skinął g!ową zlekka i apatycznie.
zaczqł
- Chadzał do mnie
Szwejk ob~ zernie - pewien dobry
człowiek, niejaki Hofmann, a ten Hofmann zawsze twierdził, że sygnaly
alarmowe w pociqgach nigdy nie funkcjonuj q, jednym słowem, że to na nic,
choć się pociągnie za taką rączkę. Ja,
prawdę .powiedziawszy, nigdy się takimi rzeczami nie interesowałem, a!e
skorom już na ten sygnał alarmowy
zwrócił uwagę, to chciałbym wiedzioć,
jak się rzeczy mają, bo może się zdarzyć, że trzoba będzie pociągnąć.
Szwejk wstał i razem z funkcjonariuszem kolejowym podszedł do hamulca .alarmowego z napisem: „W
razie niebezpieczeństwa".
Kolejarz uważał za swój obowiqzek
objaśnić S:!:wejka, na czem poleg~ł
cały meehanizm aparatu alarmowe-. c. d: ~
- - go. „
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I:ońcu mie· J 2:J tys!ący pracujqcych nie ofrzy·
r:· Z:J.-;:-nh cd tego
'11z.ar: / n~ to :. Bu.:rs\l p~z7.w~cl~iczqcv wy~{orzysta~i s; ::i mlanci nien:oż'ivr: _ S",Cq b d::le t:l'j "..ony Uu:;zcz na La. t· ma.".> jeszcze buL-',w Niedc'w no odby·
la si~ konferencja: na której ptzedst.l:
ncszei, 0 1.r. q.'.)wc1. ·~Om.l'"Jl L:.w1ązków 1 ··;y„rubowu1ąc cenę na t,Jc:fui9 o :i 1 ie I i mo:jo\11".
Zav>Tor~owych udzielił prze s·aw.icie- zależ.n.ie od tsgo, że nied ugo ::;r:iraw.::. • P„s·a_da""'?~ kart k~l. ,1W" ołrz:rma: wicie'a o:~qg· wei Komisji Zwiq:zkó'll
loITl ~ras~ n~.ss ę-pujqcych inform cji:. 1ta zostanie urcgulow:mi..t, k::I..,Jy bo- Ją \·; nia1u C.5 kg. cuł.t:ru, 1,5 kg. mqln ,z 0 -. -.Jdowych ustalili z dalega:ami Wy'
.
„
.
... „ ·nn~1·
pa- ,,,
i·artl•1'
Wiem rłG.
?awod
roz d. .::t•
Z.'.>S.a!l!e
ze
z1a lu A orcv11zac11,
„, .... •
-'•• ~ „ ""'"'P'„ZO·
• ..,. l""'"'S"'r···
- • o-5 l""ł
i·"~
'.J
- · - ml, -• ori
· r;tr.
•
.
. · -~iciel
. . ~
.
~
"' ..,.,,. we„ W''POW!ao.a]O
.
„,Zw.q~lo
~:1rą walk'.: -r:_~ .. ulaci1 •. ktora.1,e.st g{:> _pb:osow· ;: osł':czaię i ,t ro c:ir..ym,w}•ch. 1,5 kg k:mserw m:ę::;nych z jo 1?:.y::h 69CO par l:tt:ów kra"cVvago W'f•
rozm i ·13 iys:ęc:y par butów brt>zento•
rzynam· i 4J d!r:g. lra:~y.
u:::zq spa:::c c~ny wolnoryn:~owo.
\\na p1zyc.:.ynq ob-zcncJ zwy".Kl ce
•
b • •
•
'
Przykładem S4CZeqćlnb sz1~octliwym
Jo ka ł!u rcd~::"nne ąnz1e v~·y <I1'e "!ych, przv r..-211m ci pracujący, którzy
•!'
~~·„
d7~crłcln0~~i sp::~ulantów jezt kwcsti~
25 d-I·a c :m, 0.5 I:g. kons~1w 1 ~Od~- d:is·a:::ią tu!y b:-z:::ntowe, ctrzyma;ą.
'!
~h1 ..,
chleba.
la:;::.e po 2J punklów na v1yrC'Ly te·
I; ma3ła o.rz~~how~go.
.
.
.
\'I
Kłamią ci k!6.rZ''f
br""
Ch'o a n·.,.
1.~
No: l{ar!ki II l=at. - 40 deka cukru, ,,~~ ,·n ...
· tym młes•qc'..l w:ydame !:a • zyw
.
•
........
·: · .
· ·~ • ~· . •
mówią._ ze <;n. eba b.z<:~·_,'\.bJol:itme me nościowych zoi:;talo 09óf:n:one przez 75 de!rn konserw barani.eh.
• Zv11ąz~1 Zavrodowe wszystkie sw9
•
„, q •r ~
D
ma gro.:by azo~·r nie ?y1v rnahzoi:vai c, prz~z. wprowad 7r::nie novi~go sys~c::n•i j
~iły r~uc.a1ą ob~c:;.:ie ~a walkę ze sp'3I„ l J " „
~ •
pr~yct:.1~ly chl_;ca: 8 .:i bJ'~ na~ - .;:nte re}estracji. :-~:,e::tó e za~:łm~i' przemyMogę .zaln~mić ogół pracujących, icu.ac1ą, 1 zaspo.rnieme potrzeb pracu·
f.ar. „ v-1 ! po o .kg._ na .ka~1.c; _roc.:mne słowa jeszcze nie ode~ra:iy kart za J
~II l~at. Wyi.{~:(1~ o.:natmo, z;e $0, nreste- 'maj i pov.;inny na<ychmiast to uczynić. że w ma;J sy;na::ja a:now:Za::::yjna 1cych, ble cały świat· pracy musi w
tv .nieuc~c:i:~1 P'?::arze •. k'o~zy z, orzy~ 1w tym mi::s1(cu vlsz.;;.cy et ""!ma;ą po 1prz-:d :u ·1·~ ż.ę &e · = n:~ w m:~s~q.::u tej mierzg ze Lwiązkami zawvĆlowymi
I śc1~je -.„.-s_E:.>ółpraccw1.1ć.
i;_i:~!}•J.?..
d?:1elone1 i . m~ ·1 wyp1ekafą ty ko 50 pul Itg. Uus.:czu jaki) wyzv··;r;.cm1e.
.
. ..
do 80 proceut.
,
Skti'ldem teg'.) wytwarzają oni sztu- 1
Z'?.Y btct". c11bba i kLdy, w końcu mie ·~
/
.
!'·iąca gł-.•.:rnb, i;a.'.:cici h ka·tE'k przy}
'
c: 1odzq <!n pl .l=arń era o:iebran•a
I:a'. ! - r:a ttdc Hr. 24 po o.os leg.
Ira . I • - r.r.r ,od:;n -!~ ł t. 18 po a.s ltg
Wydz"ał Aprowizacji I 1-:anó.J~
c!:h··a n:euc:::c· 'Ji pie:m 4:a c dpo·vła·
ICał. II - na odc. Nr. 19 po 0.06, kg.
~O:N~E VJY BA!UU IE w ccnis zł l
L.n:ją: cr.b:•a nie ri:a, sp1z:-tłajc"o kar- .rzq;du l.11-z]i;:t:i~l:Jo 'I.'; r:.od:?j pcdt(a efo
ICal. U - na od:. Ur. 20 po 0.04 kg.
{ · ci.!~bo-73, I!: ·:ro 'O.::: ... ci::ż ni~ ciaja 1 wi.a::IJm~tci, f.e 17a rn:::cir;c, m"-lj b. r. 12 ::o za 1 l:g. (w. tym transp. zl. 0.3!1)
SOL v; c_nie zł. 2,50 za 1 kg.
\ ~P:~::da-na.1~ ~ę q n~ ka.iy iy'~1!0-1 ł:?~tł. n - r..t; c~c·nah rr .. 13 po O.?S
• .
.
l i.i/. 't':arło:':ci. •
l{at I - na ot!..:~ Nr. :15 po 0.4 k'.]'.
\'~ ten .spo!:::~b'. nbuczc1wy ~1o:~arz sc1o;va z n l:::aą;a ~ a,a ~· b: _•u_ s._;;1e: l'l„Z t. :m~ i\ U\ v~ C"'~l? zt~ 4.2a za
I~a! 11 - na odc. Ur. 2JI po O.'i ltg.
In':l:t~ wy ,r.azac się pelnym Wfp1e!c1em pa::n wł ;c.z ny.: i c..:i miejs uęi s1-::c1 l tg. ( •1 t~•n t ansp ••J . .o.„O)
I.at. III - na odc. Mr. 19 po 0.2 kg.
Itai. !Il - r.a ccl:;nc.r .r lS po j:dc111eba, moż3 (:.cciać pc:e:i p:rzydział: rcz:h:i9lczej ncnł(]pu;,ącg a::;y~miy:
Kat rn - i:a odc. Nr. 21 p~o 0.3 kg.
CUKIER w cenie :zl. i5SO za 1 Lg. (w n~i pus~ce· 310 gr.
;c~--·ej mąki i nia soe!mlovrać.
T.c.USZCZ - r; 1111·.r:c w ..:cnie z:l. 1 Tłusrz stanowi wyró1;1nanie do a•
Zwi'c+~r.i Za~vcd:;v.-e ::v1alczą tę sD~r tym zł. 0.7D - trcmspor~ i ora~rowrtn:e)
rat.' - na od::in9lt N„. 7 po C.5 leg. lti.30 za 1 l!g. (w tym transp. :..I 0.30) cz.:"!: UNRRA za mi::-n:ąc kwbckń br.
~u·a:.i~ p~=I wsnól~.ttl:::"ai_ oc;Jlu snoz: ł. I - na o:l:::i.n~:c NT. 2D po :J.S l~g. j ~p:z::dcił pc-„„~nych ariykulów
r:xt. II - na odcin :k Nr. 7 po 0.4 ?t~.
L::z~ńELVl:I. E:a:dy św~atlomy oby-;aM;_SE:,,.. o:i:;r.::cHO"JE v1 c~nb zł., roz;Jocznie s~q IO ljla·a br. i trwać bę·
r.:at I. - na cd-:in. 1·r. 7 po 0.25 l:g.
t.:.l pc\·1·n·:n zam::Idllt·1ać OJ..rę~vwej
Iromisji Zv1ir~z:tó•11 Za.vcd:;v.rych· c;;drst . IIĄKA P:ZEN'N!\ w cen:&- z!. 1.90 za r .'3: 2a 1 k1. (w_ tym 11..insport z1. O.~J} 1 dz~9 w Ekle-acb rozdzielczy:::h iylko do
1rat. I na cd::1 o:t Nr. 19 pl> O.•U łtg. ci ia 25 ma::i br. Wszys::y zainteieso·
F-ł. o.:::J t.ans)!rl i :::l. o.:J
1 iz.m. i w kiórej oC:.muwi.nn:> mu wy- 1 kg. (w tym
I~:. ZA SO. G! [J:M w ce"1'e ::ł. 2!:O 1wa"li \'1tnai w p"Jdcr:ifm cza:;k _wylxu·
·
,,,;\.a c ~1-:t·:"'ł. 1m ''""~'·i. T"'..... 1~1-<?t· opa!ttiwmi!c}
1ra1 I - na or! ~in~~~ n;. 22_ po 1.~ _!!!J·, "'? 1 l·g. (w l.ym t:a:1s„or~ i opa!:r.v;a- p_:ć nab~n 3 a·tvi.n!-~Y· ~dyz tsrmi;t te~
11·0".'rn s1 v:a:':n3 d:J dnia 11 b. m. ·wląKON~EnWY r.ui:;g:t,E \!U:.:DI'Z \:!.i:. w m.:. z". 0.!j )
G21\\a. P1z::s!rz~~amy, Z9 handel kar1n.a bfltlz13 p!:z:::: \:11 t1z1ał .f\!)?:ov11zac1r
t~mi i-r1-1nc6::iowymi.-jcst wzb. roniony, c2ni3 zł. 12.ao za 1 k!J. ('\.·1 ty1:1 tran:.>-\ 1-ał. 1-:n od':~n~~= I!r. 21poO40 k!f. w ia:inym wy·„.c.:iku ni!tomu przedłu·
r.:vm.o DO PnAmA w c:mi~ z!. 7.-' ~.:n7.
·
.
1'.~:u-:z.=iwi pi~t;;a z3. będą pocic:un~Qd ' port z\ O.::lD)
r
I Kat. I - na cc!:in~!t Mr. te p~ O 5 k~. Z"' 1 lm :nt1:!t.
do s:uow3j cdńow~dzia!ności.
cmEB NA KAnTY 2YWNO~ctoWE•
Itnł. I - na od::"::i:k n:r. ,23 i:o pćl
Ko::sE~WY MIĘSHO-J!! .ZYl'JOVIE \'l
•
\'/;dział Aprow:zacjl I Handlu Zarządu
•
ccn"e Zł l'tl!J za 1 tg. (VI tru t•a:1s· ka···al !U lu"
~.:utid
~"" ·o~· $~
r:Yi'LO DO F~ r:m r!::::'Z:!O\".n: w Mi;;jsL.ie!;O w f.cd:l'i i:;cdaJe do wi;rdcmcści
port zł. 0.3Q.)
„
•
„ - „U • I
Podobnym przykładem nieuczciw0j 1 rat I - na od-::in:k Ur. !:J po O 5 kg. cer.~~ zl. o.::J (w tym tra--sporl zł. O.:iO} ;;;.., w micdącu maju br. zrealizowane będq
r~1.. I - '1;1.,., cd::.1'}r. 2~ po_? 2;> leg. Iną chl~b nc:slęr-u;ą:e od;inld kart źywnQKOH~E'ii\"IY r:IĘSKE VfO:OO'\;'."E LV.D
s~~.~u!;rcii jas: spr~va papiero:;ów 20
nnhonow P<;XJ>lerosow zar;zen~owano B.P..Rn.~IE .v; c:mte ~!. 12.... J ::a 1 l::J. \W • R \'JA NR dJRP..L •.ill F.1.„LO„.r„ W ce· ścicwych z rnie::ią:a maja br.
Chleb żylni to proc. w ccmia zł. 2,15 za 1 kg. ·
n:i~ :..ł. [C z:i 1 lig.
na sprzedaz kartkowq, ktora medlugo I tym tran;:;~. zl. 0.33)
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I

na cd::lnek nr. ~ po 2 ka. chleba,
Il - na c.clc. nr. 2 po 2 kg. chleba,
m na cd~inek u. 2 po 2 kg: cblĘ.ba,
kg. chleba,
IR - na cdcino:t nr. :t po
U R. na cel.inek nr. 2 po 2 kg.· chleba,
I -

f.

kg. chleba~
po
ltat. „N:: z;..a cdc~nck nr.
Na zacisznej ulicy Skornp!d w pałacu' gadnbnia z his!orii mo::hów spo'.e::znych, t~a. nta należy do żadn3j p"trt'; - robi.
~a_I. „N n~ cdci~e_k nr. 2 F 0 2 kg. cblebp
Richtera w sa!i FZY d:ugim s:ole siE:dzi wie· historię L.yś!I soc; 'is:y::znej, of;wial-t socjcr- dll'.\e pos•ępy w aau~e i zd1adz:1 temp:naNa .~art~ zy~mo.:;c~owe ,,~lK" !·~m.steistwa
nl~wą'_>'iw!a i: ::ibyt na
czarami w skupieniu gromadka 20 -30 os.S::i. hslyczną, ·wi:xclomości o pai1s" ':l i o w::!lce meni $po~eczny S'uchają wykladu· p1c.fesora, lub te.czą oży- klas, o V{Spó'.::;zi;snaj Po:sca Lu· wej, doko- U"iwa1sy:ecb sta! się d!a niaj prze'.om:iwym m~mum~a:..1~ nc.. mits:ąc. mu1 br. _zaopatrzone
ncmych w n ej rc:dcm~ach i:p::i:cczny.::h.A o rw:i o~cscm · - ~budził do in:aLsy .vn.:i<;;:i ży.;;i;:i n~ _c;:·i;ocie w r~acz~.:: ck qg.ą .zaiządu
wicnq dyskus.JQ.
M1::,.c •• 1::~0 rl f.cdz1 wydaw~ny b~dzie chhlb
'
Juc.ł:owe;o i s-,o:eczn:go.
To pracuje . Uniwersytet Powu:echny klasy rcbotniczcj.
nm;:e:;i.;.jC!::1;
~-·- ., •
•
n
.
pra·y·
rok s•·1·1·
"'UR
· .. · cd:il:!>i: . ,
mon 1er samo· na „,
uorcwczy~ „.1.c .. yc:.aw przyrcdrilcza, prol::-'amy ws.p6!Vll::clza
·
·
• ' • raczej kon·czy
•
zy1!!l EO proc. w c:c„1e z. 2,lS za 1 k!J.
C1~.cb
. l . ., . l .
Kurs Uniwcnsytetu obliczcn"l na .tlwa Ia- czcsncj fizyki, ch3m:!, asiro. ~mii. g~o:ogii, c h o d o-.1y, prze;:y
I:a kar~y p.a:cvmi~ze ,JL{":
..:q::„1e ma pra~y p;zymu.
.
CcLi.iek Nr. S:i, upro.\'J..,L.ijq<.J do nabycia
t~ -: k1e~mek spc;eczn~·hurncm1slyczny. I bio'os!i, technika pracy umys'.owei, j~zy:-: S~\'•el v~ mamcz~c~ -:. dziś ma. y ? .p::i'.ilech,
m;:;e, a 1edn:icz,,.sme p oną mu oczy c..c wsz-,1-, '? !;i;. cł.:cb::i:
P1enrozy rok daj:;i ogó.ną pcdstawę z dz!~- . po!sl:i, matematyka stosow::m::r.
rr
j c~··nok
,.
. . .grupov;e
, t. zanc1a
v·rvy c, aay
czi ny
,., do nabycia
,.
• · 53, U"'ra\vnla''"'CY
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prcw".I d zone J:i~j v1:cdzy Un!wersy:et pcW'Z nhny obudzll
.
_.. . orc · hi~tc 1 czno-1
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cd:::inck nr. :n, u.„ra\·inirt.iqcu do. naby. cla
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słyszało się rados„Już nie długo"
ne szepty na ulicy, w ktołówce, w czasie
pwcy i słyszało się je eedzlennie przed
oknem teatru „Demu Żołnierza" na ulicy
Pzzejazd. Tam widać było najlepiej zbliżający się koniec Niemiec, najłatwiej było
odległości i ptzeliczyć na dni,
obliczyć
przypuszczenia co do
wysnuć
najłatwiej
dalszych ewentualilych posunięć strategicz·
nych itd. itd.
· · te kt uro·
oknie, na wielkie)
Tam, w tym

wej mapie Europy można było zobaczyc.1. to
Ie·
co się słyszało przez Ra d io (wowczas
.
szcze dostępne dla nielicznych), to; co ::>rze·
czytało się w gazetach i wreszcie to, c"
· bi e ·
ludzie przenosili.. Tam, na tej mapie
.:.
front„w
linie
linie
kolorowe
gly dwie
·
które cod~iennie zmieniały swoje po ł ozanie, codziennie inaczej się załamywały, wyginały i- które codziennie _ widać to było
jak na dłoni _ zbliżały się do siebie.
Tc.k zwany „korpus dyplomatyczny" naS?ej budy, a więc „Sąsiad", „Samek·',
„01ek", „Winnicki", a czesto g~sto i „pan
Józef" codziennie prze.d ósma, musieli s!ę
choć kilka minut przed tym oknem zatn:ymać. Choć się potem jeden z drugim do
pracy S czy 10 minut spóźnił, choć sią po
tem „pani Ewa" krwią zale'\»ała z irytacji
albo ataku wqtrobianego dostała - to oni
ntf mapę popatrzeć musie-li, bo wiadomo,
prasówka miała .być w czas'e pracy, więc
•
„korpus dyplomatyczny" musi-::ił wiedzieć co
i jak, ażeby pot<!m fronty doki 'dl\iE określić
i odpowiednie z tego wnioski wysnuć.

wtędy,

I

<'lwi~ kC!llCJ~owe

czego nawiasem mówiąc, do dziś nie
l\lOgę sobie wytłumar:tyć, nr et zaciemnia-

~ek,

tekturowej mapie zro'Bił się bałagąn.
błi.;gi i::za11 nie chdeliśmy whrzyć '<."łasnym

na

Maszy na z 40 t y
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Największe przedsiębiorstwa budowy maszyn w Moskwie, Leningradzie, Taszkiencie
i innych mi'astaeh ZSRR. roz:szerzajq obecnie
produkcję · maszyn dla przemysłu włókienniezego oraz wprowadzajci zupełni• nowe typy tego rodzaju maszyn.
Na j~dnym z przedmieść Moskwy znajdufe się kompleks gmacl!ów Icr.bryki .budowy
maszyn, qdzie konstruuje si~ maszyny do
gręplowania wełny, bawełny, J,1u i inl\ych ro
dzajów surowca. W r~ku bieżącym fabry~a
zacznii;1 wypuszczać 22 typy maszya teksty!•
I
. konstl'Ukcji:
.
.Majbardziej
nyc h na1nowsze1
skomplikowaną będ:ti• maszyna do gręplowania wełay, składcrjąca się z 40 tysięcy r~ż
nych części i waźqea 24 tonny. Wiele części
tttqo olbrrrm.ie90 o.~regatu już wykończono.
W naj.bliższych dniaeh. rez?ee· ie sie ' sk!a
danie maszyny, a następni• dt)lronana będq
w jednej z ~oskie':skich f~~ryk wl~kienniezyeh dośw1adcze:11a nad 1•1 funkcionowaniem.

Leningradzka fabryka im. Mt!!rksa była
przed wojnq jednym z najwię\':s-:ych w ZSRR
przedsiębierstw, budujqcych maszyny dla
przemysłu włókienniczego. W ciągu 7 lat od roku 1934 do 194ł - fabryka wykonała
około 15 tysięcy przęd:i:arek i maszyn włó
kienniczych innych typów. W roku ubieg.łym
fabryka wznowiła rnac~ i przesłała jui:. do
kombinatu lnianego w Smoleńsku i do fabry
ki wyrobów ·bawełnianych w Kalininie dz:iesiątki maszyn prz~dzalniczy h.
Orlowska fabryka budowy mcrszyn włó'
,_.
wypuściła pierw-zą maszynę ty
... 1eniucz:ych
pu LQS-2 dla przemysłu lnianego, która w
, ciągu minuty przędzie 100-1 30 metrów taśmy lnianej. Fa.bryka pu:ygotowuje się do pro
.
dukeji seryjnej tego typu maszy.p.
l"abrykcr w Taszkencie rozpoczę.ła budo"(ę maszyn, ;!uzącyclt do OC7.:VPZCZania ea-.
wełny. W maazynach tych, któr~ oc~yszczają
lonnę bawełny na godziJłll surowiec przecho
dzi :przezJ 4 bębnY,. zatrz,yn:iujące brud ) do-
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le . rzą~u, władz, woj.ska, partii politycznych,

POLSKl'E ZDROJOWISKA

V.' p:erwszej połowie lll'!o:ja. e>db~dzie się w zwi~gkow zo.wo~owyc:i, organizacji "'llodzieżo· · sa Ia k.ll'la
l1czl'l1 zapro s,_~e ni· gosc1e.
oraz
""'Ck
zd10,iowisku Solice !'la Doll'lyl'l'I Sląs\(u tr7'1d1'1'10•
" 1
-,
Slą 5 k" d · 0 db /
"'oll'ly Z!Czd przedstawicieli zarzqou
'.''V

k T
d
k. L
·1c,., po 1;k1c!'I uz rowis . e1'!ate~ obra~
b~dzis J'rzsdoi wszystkil'l'I ustal Mi.; nowej oraal'lizqcji służby, która by kol'IC91'1trowała wszy·
stkie :wgad1'11iel'lia związane z polską balneologią, a tok.ż;;i rozwiązapoiie problemów. l'lalury
.
.
aospodarczej uzdrowisk.
Według indeksu sporządzonego ostdtll'io
wielu takich grubszych g-ości to i speejalnie na politykowanie tam :przyehodzilo, i j!!rzez zarząd głów11y ZUF l'la terel'!ie caf.ej Fol·
nawet o grubszq forsę się zakłeid.ali, kto ski< jest C:Z'(l'll'IYCli. uzdrowisk w woj. krokowpierwszy do Berli11a cC!ltn:e -- „Wschód", czy skil'l'I - 20, w kieleckilll'I - 3, warszawsk;l'l'I -'1 ~kim
8
1 ślaske dabrowskil'I'!
'.2 .lube
•
-:-:-- '
· rzeszowsk:1'1'1: - · 5,
'
. ' - '.2,- pol'!'lorsk11'1'1
,
ll.asz, ~dal'lsk1"'1
dn1.. Nc:rwet
" Zac h6d ". G orące_ to były
.
„
k
' k.1!'1'1 - 1, d o Il'IO-s'I ąs k'il'I'! - 16. W po"'
przt1s ał. się , zastcrdyplomatyczny
" orpua
L , poZ!'IC!'IS
•
•
•
•
na';ia~ co b"tdzie przy spotkcuuu. Ws~yscy p_rzed 111 il'l'I sezc;>l'lie let!lil'l'I i· zil'l'lowyM aż do pie:mysleh o tym, kto pierwnv. Komunikaty wszyci'! dl'li l'l'!arco rb. przebywało w powyzsztabów były- tak scrmo niew11p6lmierne jak i szych uzdrowiskach pol'lad 20 tys. ktJ<acjuszy.
przesuwa~ie si~ koloro'>"Y_ch linii fre1ntó_w n~ żOŁNl:r.:RZE W DZIELNICOWYCH RADACH
NAR.OOOWYCH
tekturowe1 mapie w okl'lie 1'omu żebuerza.
Dnia 8 maja we wszystkich dz:elnicowy:::'i
„Wschód" donosił eici9le o krwawycl! walkach, „Zachód" p~dawcrł lak:!>nicznie, że bez Radacl'I Narodowv.cl'I w Wocszawis odbyły się
strza!u rojęto tyle to a tyle kilometrów; !YI• uroczysta . posiedlenia, ~oświ'!COn~ rocz-11';'cy
zakol'lcZe1'11a wo111y - sw1Ejtu zwycięstwa.
. · .
. .
t0
• ~- tyl~ nue1-se~wośei. ~rzel!i o~n.sm wy- lel'l'I uczczMio bol'l'oters!W'l:I żołr'!;~rza polskiego
rcznie. t~iumfowah :Panew:• st~wia1cicy na i .pariy_zcmtów walczący;:~ z okuponteM l'lie'
„Zachod . Jasnym było, ze Niemey stcrra- 1neck1l'l'I - wszystk.e dz 1 e .:o11cowe Ro?y Na'.ojq się wszystkimi •iłami wstrzym :ić Wschód" dowe t'OWołały l'la rodl'lyd1 człol'lkow Zw1qzkJ Uczest.-!ków Walk Zbrojl'lycl'I 0 Woll'IOść
" . .
.
.
a .
.1edn~czełnie_ ~.odpuszezei1q wyraźnie Jctk i 1'el'l'lokrecję.
UROCZYSTE oiwARCIE WOJ. IZ.ł.OY NAROI
naylale1 „Zaehod: "
l'.'>OWEJ WE WROCŁAWIU
par! mimo wszystko
Jędnak „Wsehod
naprzód i które?goś (nia chorągiewki czerPod wysok1:· 111'1 protektoratel'l'I "rezydel'lta Krawone pomieszane _z .biało-czerwonymi d.o- jowej R('ldy l"-Jarodowej C!Je. 8olesława Bieruta
tarły i otCJczyly Berlin. I znów wróciło na odb ,My si" .we Wroćłerwiu urec:z:ysiośc:i, zwiąusta wszystkich pytanie: eC!I .będzie, ltiedy z'al'lł! z obcl'lodelll'I ~ierwszej reczl'licy... „Sw:ęiei
się obie lii1.ie zetkaq? Jak :Przywitają się Zwyc : ~srwo. i Pokoju" o~a~ ebi_Etci~ ziel'l'I " 0 1nasi żołnierze walczący po obu stronach. Mgo ~l~sko przez a~""'~"·stroc1.ę polską. ~roczystosc1 rozpoczęły SH'l otwarciem dolno-sląsA ~otem wszys1ko poszło b .yskawicznie. kiej Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wro·
S ma1a pad; Berlin 1 tegoż samego dnia clawiu, w kterych ~·ęli udzi~ł: przedstawicie-

Yo się posiedzen7e, udekog z-ie
•
"
rowa~a. ?yla fl?gOl'l'li narodowymi, portretomi
dostoinikow par'lsłwa or.az z: elenia.

ws;i:yst

ODBUDOWA POMORZA ZACHODNIEGO
W d~i~cl'I 4.-go i S-go moja br. o'dby/. się w
Szczecim;;i z1azd l'laczelników powiatowycio1
oddziałów PUR-u z całego obszaru Pomorza
Zochodnie90, !'la który przybył pełnomocnik
rządu-wo1ewoda Borkowicz. Po wysluchani'J
sprawozdań z poszczególnycf:i oddz-:ołów zowojewoda Borkowicz, kt6ry om~wrab. rai glos,
I d
bi
1ąc pro em za u nienia i repolonizacji Pomorza Zachodniego wysuną/ trzy zasodni'rz"
„ • zagadrvienia: 1) problem r11ajqtków państwowych,
no któryth przebywa jeszcze około 20.000
Niemców, _a .którii muszą być w jak najszyl!J-

golów był uwierzyć w nc.;go""
sza, tylko nie w konijtC wojny; po sześeio
letnim piek:e wojl'l'y ·ludzie bali sili wprost
pomyśleć, :i:e to już„.
A. potem wpadła Wanda, kt 'ra „wykrę-o
cila" nareszc;.e v·i::rdomość, !s to kapituła„
cjcr { ostateczne zwycięstwo".
Piękn9 było mi:Isto tej aoc}? Nawet qod7 .• 1(! policyjne... nie pomogła. Lu ie wyry•
wali się na n;;ast.:i do zncrjomych, do bił~
k,ich, śpiew -'i, cabwali się z kim pe.padło,,
A pow'.etrze drżało e>c! wybuchów - to wojsko witało po swojemu krss swych zmaqań, nadzieję szybkiego pow-otu do ro.dzin,
do domów. Na:d garnizonami i tymczasowy"
mi koszarami rezkwitały co chwila z6mo•
kclc.rowe rakiety i fajerwc:.rki. Miasto i lodzie szaleli z radości. Wrzaskliwie witali
pokój. Nazajutrz było święte. Ul.iceimi eiqg.rozentuzjazmowane tłumy1 młodzież,
nęły
dcrośli, wojsko, potem podniosłe uroczylńości na Radogo!zczu p!ZY grobach męczenni•
ków, a potem radości:, rado"t: i 1eszcze raz
cl ~ ...
ra o„„ ..•
czył. Każdy

.l

cy· cz „ cl
~

mieszki. Ma.szyna j~s! przenośn,.. i meźe być
ustawiona w miejscack, gdzie się gromadzi
bawełnę w stanie surowym.
W instytutach naukovro-bc:iawci!'Ych· i biu-'
rach konstrukcji przy fabryLach budowy
maszyn włókienniczych, opracowuje się ebecnie projekty ncrwych autol'!lertycznich wal'-'
s:.tatów tl.:.crcldch, specja\11.yc:ft. 112.yhkieh snowarek, wrzecioniarek i inn. Przewiduje si~.
że w c r c u olaesu obec.'1ej pięciolatki ;::H~a:ł
:;::„bi~: i lwa buduW" m~·s:1'{n włókienni-::~ ·e!i
·.>c;dq wypuszczały ci.tery l'J2Y wi~eej ma.c
szyn c niżeli prze:i vr:jr.ą
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t

ln•erpelacje n·aszych czytelnlJcó"'!

Robotni-cy prosz~ o dom
• ł b k • • • li"
na z o e I sw1e ICQ.
W wielu wypadkach sprawy zdawaloby siit
mało ważne, a niezałatw:ane, utrudniają ?O•
ważnie 17'raCEl w fabrykach. W naszych zokł!!!•

w firmi; Stolarow - w;ele osts1~ie sję
Jest ogromna :cmiano w nestrejed1
robotników. Akcja przygotowawcza ł ~m
dzień l maja związał załogą robotniczą z ki!!r
rownictwem, kołal'l'li partyit'Y'"i i Radci Zo:flo•
dową. Fabryka, która miała przez pewiel'I czes
były olbrzy!'l'lie kradzie•
l'lie d obrą „sławę" że - prze:stoczyla sio. Robotl'licy ·1akby si ... od"
"'
mienili. Elemer'!t szkodliwy, g.orąco zwalczol'!y
·przez robotników, jest zupell'lili izolowol'ly i
wkrótc~ nasza zła „Sf ::iwa" przejdzie już do
historii.W najbli·ższych tygodniach P,rzystę,..u'1e•
dach -

zmieniło.

......

l'l'IY do mi~dzyfabrycz!'lego wyścigu ' l'raey.
Na _ 1150 zatru~l'liOl'lych robotn:ków SC !'rO•
cent sranowią kobiety. Istn ieje u nci:s przed·
szkole, k1óre piękl'lie s:ą rozwija _ żlobko nie
l'namy. Równ i eż nie !'l'la Ś.' 'lie 'licy. To !'Iem 0"'.;
"'
rol'l'lnie utrudn':a "'racQ
,... „ kuJturalno - oświeto•
wą. 1'rdk żłobka utrudnia orga!'liZO ·NOr"ie kob'et. Każda matka pe pracy szv b ko ucieke: elo
domu, gdzie zostawjJa dzieciaka bez e~:~k1_·

~?~pr~z~~„ d~~~~~zo9noes:CrJ~~t!'.e~~nt kfó~~~~
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eczom, a potem przyl!łzła myśl: - „Biją się nie było przestrzegane z cale: surc-wością.
teraz między sobą", bo oto w jednym miej- Od chwili połcfczenia 11ię wojsk sojuszniscu dwiil kolorowe linie „wscho.du" i „za- czych, a już nawet od dnia, w którym padł
Berlin, jasnym było dla WLzystkicl-, że wojchodu" - jakeśmy to dotychczas otreślali przestały istnieć. Różnokolorowil chorągiew- na ;ię kończy. Ciekało Pię już tylko na
kl pomie:;zały , sie tal- kunsztown'.e, że w godziny. Xażdy żył tq chwilą, był nu niq
ciekawe, że kiedy wreszżaden sposób nie można ich było rozdzi,elić. przygotowan7 i nie mógł w n:q wprost uwieprzeszły cie przyszła amerykańskie Gwiaździste u 'nas. Pami~rzyć, tak był<!> prz"najmniej
na tyły ezerwon""'"h
,
"'
, - i odwrotnie, a ftli„dzy
ni,Jni przewi1'ały. sic"' i nasze. A no, stc:.ło się„. tam, •rok temu, to znaczy :: maja 'eczorem
Z bijqcym sercem czekctliśmy następnego siedzieliśmy jak zwykle w kilku v- świetliW ;:mda kręciła gołkami r tdioodbiornika,
dnia. I oto, ku ogólnej' radości, :ia prasówce c-:r.
1
zawiedzionym cokolwiek gło- szukając jakiejś mnżliwej muzyki, bo to
„sąsiad" sem - ..)dczytał, że wo1'ska Armii Czerwo- wtedy 1·eszczs i w radiofcnii był bałagan
nej i państw sprzymierzonych w jak na1·1„p- i trudno było coli dobreg złapać, „S ,_
sze1' komitywie spotkały si""' w mil!śc:.'e Tor- sia<:i" ciął gorącą dyskusi·ę polityczną z
gau, że po uzgodnieniu wsp-''-łz:ialania, bijq „Abramem", „Rysiek" odstawiał .taniec brzuwspólnie Niemców, których siły podzielone cha, gdy na9le za oknami ryk11ęły wszystkie
zostały na dwie c.' ęści, że Berlin padł, i że .syreny, a w chwilę później nastąpiła strze1
w najbliższych dniach Niemcy zo3taną wy- lcnina ze wszystkich rodzojów broi.I. Oczy.,
kcnczone. Gazetri z tego dnicr była napra- wiście 11truchleliśmy.
· R · k
d ·
d
d
ys1e
ryknął z a1e się
Nalot w ę ra osna.„
•
•
ł
·
d .
Od
tego ma tekturow'l ;mapa w ,oknie wybiegł na korytarz, a po chwili JUŻ ca y
Na drugi ·dzień, w okrtie teatru Domu „Domu Żołniarza" straciła iakoś na f:ekwen- dom by! na nogach. Mieszkańc'.' w „ ::>cryeh
cjl. Czy dlatego, źe te chcrqgi wki lak się ubraniach z węzełkami pod pachq jechcr- Żcłnierza, na miejseu tekturo•-- j mapy słał
C!lzołg z C!lzarnym
zmieszaly i okropnie było to wszystko •ie- li na· leb na szyję de. p!wnic, er nH na uli- rozwalony m.iniaturewy
.
wyraźne, cz:y la ~apow'.edź, :i;e już w naj- c~ nie wyjrzał, bo wiadomo, god7ina poli- krzyżem, er o.bok na kupce gruzu leżał zniezaciemnianie.„ - „Albo nalot al- nav:idzony hełm ze znakami ff. Potęqa mili-i
bliższych dniach .. „ W każdym bqdź razie cyjna nasza buda i jej „korpus dyplomatyczny" bo yolksdeutscl!e zrobili powstanie, dopiero tcrrna Niemiec została złamana. Niemcy ja•
pize·zedł na sprawy pokojowe. Komunika- wczoraj wyciqgnęli ich kilkuset spod fabry- ko .Państwo legły w gruzac". Wstawał po.
cdrzekł k'.oś i na kil- kój, a z nim szła nowa Pdsk :.
I'{ wojenne pn:estały .byt ważne, aczkolwiek ki Poznailskiel!j'o" ,
Edward Ądcrmlak
wsi.P,dzie j95zcze '-ojnq pachniało, aczkol- kudziesięciu zebranych nikł mu nie zaprze111_,.•
11.-1111....1111-1111-1111-n11--1111-1111-1111-1111-1m-1111-1M 1...-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-m1
.

lidaleko ed siebie, kiena ma:pie byłykiedy
nie; Jes'zcze
dy to linia „wschC!ldu" -ł wytyczona ezerktórymi
W"nymi chorągiewkami, między
p1zewijały ;ię, drogie sereu każdego z il.as,
chorąghwki biało-czerwone, oznaczające odcinki, gdzie biły 3ię nasze wojska - była - na terenac!l l'olski, Q linia „zachodu",
wytyczona chorągiewkami Anglii i Ameryki za Renam, nasi dyplomaei obliez:ali już:
kiedy slą ewentuulnie te dw ' e linie spC!lisię poważnie, co wtekcrjq i zastanawi
d ·r będzie„. Sce.ptyczny politykant „Sąl!liad"
„Wieeie wtedy
powiedział kiedyś głośno:
moze być trzecia wojna". Oczywiście sala
p' rzyj 0" ła to rozmaicie. Niektórzy ,,d......
, ,... lomaci" potąpili tę koncepcję kate~eryeznie, a inni, ostrozniejsi, zawiedzeni już kilkakrotnie
w swoich wyliezeniach, mruezeli po ciehu
między so.bq: „A kto wie, kto wi•ff'.
Tymczasem dw' ~ kolorowe linie na tek'turowej mapie w oknie „1'omu Żełnierza"
robiły coraz ciekawsze ewolucje. Pe"('nego
dnia obie do3tały brzuchów na wysl!lkośei
Berlina. Brzuchy te rosły z każdym dniem.
Rosły niewspółmiernie. Ten. w1che!>Oni wył.yczony chorqgiewkami czerwonymi i białoczarwonymi, aezkolwiek bliżej eył Berlina,
pos'tlwał się welniej, a za to ten zaehodni
skakał codziennie jak
anglo-amerykański
myśmy to tak na ()ko obliezali o dziesiqtki
Na tekturowej' map'e rezgrywal
.,
k 1.ometrów.
się wyścig: Teraz przed ósmq trudno już
b yło do o k na dotrzeć. Trzeł a było w kolejce stać. Wszyscy · chcieli_ widzieć i ei z
elektrowni i ci z gazowni i pMzciarze i
wszyscy, którzy tamt~dy przeehodzili, a

s

można osadzić jeszcze znaczną część repotriantów; bowien. n;ejednokrotnie doiychqasowi osadnicy ni.; są w stanie cał~ow;cie je zagospoda_rowc:ć i 3J zagodnienid zdewostowal'lych 1 zru1r'IOWal'lych gospodar..slw wie1sk1c"',
które l'lależy w ciągu !'lajbliższych tygodl'I·; odrel'llOl'lfO,w(J Ć i e~dcić do użytku l'IOpływają,
cym wc1qz osodrnkol'l'I.
.
IZEPATRIACJA Z ZSRR
Korespal'ldent PAF z 8errnaulu (Kraj Altajski)
l!lomosi: 7-"'1y :roMs.port bcrrnaulski, ktory _wyru_Polski, w1riz1e. 1_.753 repotr.~ant?'N, w
szył
te1 liczb,fi 328 robotn1kaw, 316 ch1opow, 85
przedstaw;cieli wolnych zawodów. W transporcie bornaulski1'1 jedzie również 400 dziecr.
Ze stolky Tadżyckej SRR - Stalil'labadu v.-yjec_l'lał zespól Miejs;:c;iwego polskiego ~ql'l'lu
Dziecko. W tra!'lsporc111 'Y"" wraca do 01czyzl'IY 150 dzieci •i 62 wychowawców i nauczycieli.
Z Kazachskiej SRR wyjechał do Polski transport
z dziećmi i wychowawcami polskiego Domu
Dz.[gi_c;~a.

.eo
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Z łatwością możemy zorgcn:zawcrć żlob~k i
tcrkżii procę świetlicową. Nie l'l'ICI"'IY grn~chu.
Wszystki;;i zebrania i uroczystości o d bywomy
na podwórzu. W ten sposób jeste ś :-ny c:ołko.
wicie za~eżn;. ,od pogod r.
l'IC'l•
Na dz1edzincu fabrycznym w 1edl'l)'1'!
szych gmachów znojquji>. się sz.kold !'O'>lszec!ot·
~a Nr 119,któro bez żadl'l.ego uszczerbku d1(2
siebie l'!llogłaby mieścić się w ·i l'll'ly !ll'I de~v.
.
. .
CL d .
"o z1 tylko o zr ozul'!'l1e1i-,;l dla te1 sprawy ze
~trol'ly odpowit11dnicli. c:z:yl'll'lików. Dla l'IOS to
kwestia dalszego rozwoju, p o dries:e'1kl. t'OZiO·
mu kulturalnego i politycznego pracowl'lików
. . ł
kl d.
h
b t ·k ,
·
1.ro o n1 ow l'IOsz~c za .a o"'!: u a 1w.111'11e z:yw:i l'l'latkcl'l'I, a ' więc l'l'I0 7. l1wosc poprawy id'!
byt u. Przydziele~1:e l'IOl'!'I tego gl'l'lacl<!u rozwiqże dla !'las wiei'e spraw i przyczy1~i si~ w wieł
kiej m:erze do oaólnej poprawy worunków
rac
P Y
B :>l"ll~law Augustyl'liok
kierowni~ tkalni firmy „Stolar~~"
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nlieszkania. Kryzys mieszkaniowy

ludziom ·pracy, dla k·tórych muszą się znaleźć
,będzie ostatecznie zażegnany drogą w.zmożonego .b downictwa 1niesz:,anio'11ego„
ll'qwiad z

prezqdente"'

1111.

w

Dla r.:i•~żyregc, oświetlen:a naiaktunlni.;j- ok. 20 i powołał do życia
3 Starostwać.1 to rów'nież domów w stanie surowym, jakich ' - Ruch budowlany v<r porówna111u z ub .
. ~zycli zc00drieri z życia naszego miostrJ, Grodzkich Oddziały Kwaterunkowe. W zw:ąz- sporo mamy na terenie m;asta jak ·i budyn: r. znacznie się ożywił, k:lko budynków 1est
jego szcZE góinych t:Jolączi;K ; zamierzonych ku z tą reorganizacją ok. 60 proc. dotychcza- ków nowowznoszonych. Wszystkie te kale; w trakcie 'Wykończenia. Są to b·udynk~ PWPW,
~po5:.it ów rozwiązania tych ostatnich ko res· sowego. personelu stało się· zbęd'1ym, a tryb gorie budynków
i lokali noworemontowa- Filmu Polskiego, Monopolu Spirytusowego
pondent naszego pisma przeprowadził wywi3d przydzielania mieszkań stał się prostszy.
nych, oraz tych domów, których wlciściciele inne. Poza1yrTJ mam zapewnienia 'szeregu inz Prezyder1tem miasta, ob. Kaz:mierzem MilaObecnie Zarząd Miejski na 'podstawie no- od wszelkich ogran:czeń z'arówno w zakre- stytucyj i urzędów 6 gotowości za:nwestowole-n.
·
wego dekr~tu opracował szczegółowe prze· sie norm„ zaludnien·a, jak i 1W· stosunku do nia sum wielomilionowych w budownictwo 1
Poszczególne pyto~io zo~awane Prezydel'\- pisy o normach zaludnienia, które po przy- czyn~ztJ' dzierżawnego.
remont. Prognęl:·byśmy, by i kapitał prywatny'
również uczestniczy~ w tych inwestycjach, beto~i Miosta poruszyły najistotniejsze probie· jęciu przez MRN i ogłosieniu ich stały się
Pozdtym osoby dokon'ywlJjqcc rer.nontu
my życia ł.od"'1.
prawem onowiqzującym. Dołożymy wszelkich koli wzg!. całych budynków, nie będących ich dziemy w tym wzęilędzie stcsować jak najda:_Czym tluwaczyć należy Tow. Prezydencie starań, by normy te wprowadzić w życie i włosnośc'ą mogą uzyskać hipoteczńe zabez- lej idąc;:e ułatwienia.
- Jak się przedstawia obe~ie problem ·
istnien~e w Łodzi. ostrego, kryzysu mieszkanie- tym samym złagodzić istniejący kryzys miesz- p'eczenie dokonanych wkładów nc;i danej niewego zważyws-zy,-.'że Łótlź należy do rzędu kaniowy.
i
.
ruchomości, ~tają się więc jej wspólwłaścicie administracji t. zw. nieruchomosciami porzu·
nielk:znych m•last polskich, oszc~ędzonych
- Czy zdaniem Waszym, ob. Prezydencie lam:. Dooiero ten wzmożony ruch budowb- conymi i o.puszczonym;?
przez woj!'~, oraz uwzględniając {akt, i'.e 111iJ- wprowadzenie ogranicze,•1 w p9stoci norm ny przy ścislym wykonaniu przepisów o nor- Miasto nasze przejęto od TZP domy po·
stc nasze liczyło w 1939 roku ok. 700.000 mie- zoludnien·a P~.zwoli wkrótce zlikwidować 1 mach zaludni "lic stworzo możliwości zasa:l- wyższe jako pierwsze z wszystkich mios~ poi·
szkańców, a obecnie lkz,y niewiele ponad kryzys mieszkaniowy?
niczeg.o rozw:ą.7 onio. ~ryzysu mieszkaniovve- skich już we wrześniu ub. r. Utworzyl:śmy spe·
500.000 ml ;szkańców?
cjafne przedsiębiorstwo miejskie p.n. ,,Za·
- Podkreśliłem już, że zastosowanie tycli go. ·
'
Istnienie kryzysu mieszkaniowego wo· nowych norm zaludnienia pozwoli znacznie
- C7.y ewentualne remonty dotyczyć bę- rząd Nieruchomości" z B<urem Centralnym i
runkuje kilko zasadn.;czych przyczyn, z których ±łagodzić
kryzys 111iszk~niowy,
pozwoli dq również dorr~w opuszczonych i porzuco- 15 rejonowymi biurami (na· obszar każdego
niektóre sięgają okresu p.rzedwojennego. Łó ::Jż nar;i dro.gą usi~l'łego ':"ysilku w tym kieru~ku n'.ch~ oraz ty~h .domów'. ~tóry,ch włościc'ele komisariatu). Przez przejęcie ok. 70 pr,oc.
w 1939 roku Iw obecnych granicach) pos1a· dac wkrotce m1eszkan1a naukowcom, nauczy- me są w stanie- ich wykonczyc.
wsP:y.stl<!ich nie,ruchomości' łódzkich, Zarząd
dola około 170.000 mieszkań, z czego jedntJk cielo'.11, kolejar:::.o'.'1, pocztowcom .>raz licznym
,--: Tok jest. Dekret .'o remontach dol .moż- Miasta stał się rzeczywistym gospodarzem
ttf'/• sto:'lowlly mieszkonia ]-izbowe. Łódź -\rodzinom robot111czyn..
·
nosc władzom s9morządowym wezwan,o w miasto. Nojwiększ..:i naszą troską było i jest
miasto lml'llrastów - óbok posiadania licznycn
Je_dnok~e kryzy.s '.11iesz~ani?;"Y. cał~owite lerminee 14 dni właściciela. domu wzg!. z~ zagadnienie remontów i utrzymania budyri·
fabryko:nckich pałaców i luksusowych nowo- rozwiązanie swe moze znalezc 1edynie v. rządcy do wyremontowff11a. czy tez wykon- ków w należytym stanie.
czesMycli domów była siedliskiem najw:ększej wzmożonym budownictwie.
czenia budy1ku. W przeciwnym wypadku
Niskie komornn, op(lrte· no stawkach 1939
w Polsce ne;dzy m'eszkaniowei. No skutek zniDlatego też zastrzegliśmy w opracowa· wtadze budowla:ie (Wydział Oclbu.dowy Z.M.) roku i zwiqzarm z tym nierentowncść doszczenie przez. okupanta dz;elnicy pólnocnej nych ostatnio przepisach, że ogroniczen;a władne są zlecit remont zainteresowanym ,rpów była .; jest zasadniczą przeszkodą w il·
{b. ghetto) obecny stan. mieszkań .zmnieiszv! wynikaiqce z norm zaludnienia nie doryczq petentom. Pozatym wkład pieniężny zw·ąrnny trzymaniu i zabezpieczeniu domóvJ przed ich
si-tł do liczby 140.000. Poza tym Łódź stola sie, lokali mieszkalnych jak i całych budynków z remontem może być zahipotekowany na d.J- ruinacją. Dlatego też podnieśliśmy . czynsz
siedz<bą ticz.nych władz, urze;dów i ins1ytucy'L zniszczonych naskutek wojny, a
doprowa· nej nieruchomości, o remontujący korzysta z dzierżawny za lokalf: użytkowe (niemieszkalktórych l'l·le było w Łodzi do wojny. Ponadto dzony-::h do stanu używalności nakładem sił prawo nieusuwalnośc! z danego lokalu. Dlo- ne), nieobjęte ustawą o ochronie lokatorów,
nolezy wr.iqć pod uwagę fakt że z chwilą i środków, pieniężnych lokatora wzgl. użyt- tego też wszyscy 7.0intere~owan: obywdte!e ustalając stawki 6-10 razy wyższe od przed·
ucieczki N'emcóW w łodzi miasto liczylq kownika. Dkitego też będz:emy stosowac zasobni w środki, o chcący sie w ten sposób. wojennych.
·
'
wszystkiego ok. 320.000 ludzi, w ciągu roku za~ jaknojsurowiej wyżej ws~omnione normy za- zabezpieczyć w lokC1I m'e~ ~kariowy, niepodWprowadziliśmy dla lokatorów
niepracu•
przybyło do Łodzi i as:edliło się ponao ludnienia szczególnie w stosunku do osób le,;i.aiący ogrcr·rzer:iiorri& mogą zg asza,ć si·ą jących zryczałtowane dodatki 'na utrzymanie
200.00 ludZ!;. W dalszym ciągu przyb'ywa do nieproduktywnych, 0 zajfl'lujqcych obszerne ; do Z.M. IW ł ~waterunkowy), grJzie, v-·skaza- nierucho111ości. Wszystkie te jednak podwyżki
ł.odzi 5-10 lys. ludzi mies:ęcznie. Ten szyb- wygodne mieszkania.
ne zostaną im •ÓŻ'lego rodZ'Cliu lokale zdatn" okazują się niewystarczafqcymi i oczekujemy
lei wzrost l.udl'lości przy braku ruchu budowla·
z dnlg:ej je::!'nok strony daierr.y fym za do_ rem?rtu wzg'ędnie ,cole bucynki .do wy-_ od władz rządowych rozwiązania w skali
państ~owej zogadnięnfa rentownośo~ domów.
nago musi w konsekwencji przyn·eść trudno- sobnym w środki pieniężne grupom społecz· konczerra.
ści mie.szkaniowe. Pragnę równi.eż zaznoc.zyć, nym możność un:knięcia czekających ich re- Czy Miosfo posio<:l dostateczną iloś: Dotychczasowy stan nieopłacalności domów
że_ kryzys mieszkaniowy w ogóle jest nasteip· strykcji mieszkaniowych przez gwarancję nie ma:cr'ofót1 budowlanych dla ·tych celów re- jest jedną z poważnych przeszkód hamują
s1;-1el'l'I każdej wojny i jeżeli wspomnirny okres naruszalności wybranych przez nich micsz:kal'I l'!'IOntowych.
cych r.uc1' budowlany.' Uwzględniając s7.czelot J9JS-:-1925, to kryzys ten był w Łodzi niR zrujnowanych lub zniszczonych, a odren,on- Moterio 1ów bLdowlanych nie brok no gólnie 2 'aspekty:' wielokrotnego pow;ększenla
mniejszy mimo, Żli miasto było zupełnie nie- towanyth nakładem ich wlC1Snych sił i środ· wolnym ryrKu. Pozatym Wyd:~ial Odbudowy majątku gminy oraz znacznego ułatwienia w
zniszczone, żg nili mieliśmy problemu zburzo- ków po dniu 21 listopada 1945 roku (Dat~ Zarzadu Miasta dyspom je dużymi ilościami realizacii planów regulacj; i rozbudowy mia·
nej stolicy, repatriacfi milionów obywateli z wejścia w życiQ dekr'etu o re'llontoch}.
n:ektórych 'zosadn!czych ma!eric;ołów budowla- sta - fakt przejęcia przez miasto ponad
- Zocnodu i W:;chodu, problemu domQ.w poCh9dzi tu szc~ególr'e o domy uszkodzo- nych [. rp. ceg!o, cement.wapno, bolki że'az- 8.000 nieruchomości, mimo poważnych oktuol·
rzu<!ol'lycl-t i oriusz:czQnych i wielu inn. Wspom.- ne naskutek działań wojennych, jakich jes7.· re i t. p„ k•órJ mogą być dowolnie noby\11 o- n-:e kłopotów - uznać należy za wielki' sukces
nifmy ten dlugi okres \at po pierwszei wojnie, czg kilka niezamieszka\vch - mamy w śrÓd- ne po cenach reglamen 1owych. '
wagę które(]o zdolni bądziemy ocenić w przygdy zdobyc:e najskromniejszego lokalu bez 1 mieściu, jak ·i zrujnoware domy w dz!elnicy
- Jak wyg 1qclajri ogólnie perspekiywy te-1 szłości.
4
·odstępl".ego, idącego w setki dolarów było. północnej Ino terenach b. ghetta). Dotyczy goroczrego sez~n·J budowlanego?
. o.~.
niemożtrwością,.
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Nowy dekret ~ publicznej ·gospodarce· Io'
l::alo:i:ni bez wątpienia daji;i soPAorządowi znacz
. Wre :rczorajszym.. numerz~ naszego ::'od ~dresem_ r:~ak~ji ró_żn~go rodzc;r-1 pana kierownika oddziclłu· P. C. H.'
nie w'ększ&l 11'!eżl•iwości rozwiązania problemu p1~i:ia ukazał.o. się. na widocznym lU ep1tet7, wsroa ktorych me ostatme przy ul. Kilińskiego 88, kogo należy
mieszkaM>i'-:>wego w sensie bardziej rfl~jonal mieJ..!CU, rzuca:!qce s~~ w oczy rozmia: m.iej!:'t.c9 zc:::jmov:a~X ~al{ie jak: „lipa", 'uważać za i5zabrowni.ka - czy tego, co
nego zużytkQw~nio, w.szystkich clokali miesz· rami ogło7zeme Pan~twovreJ C~nt.rah „nab1era~1e gosc1 .itp.
. •
kupuje dla siebie pół kg. cukru, czy
kolnych i bordziej ·' ~r<Jw;edliwego rozmiesz· Handlo~eJ. Ogłc.szeme ~o ~zna1:riiało - .oczyw1~t~ rze?z, ze r~dakc1c;i n;-rtych też tego, który kupuje cały wór, by po
czenia wscystkidi fl'li€szkońców miasta.
ws~em l ;vobec, ze wy~1em?na m~ty- mia.st zwro~1ła się d~ ~re.ro•~ml:,_a Ce17- tern sprzedać go u sie~Jie w sklepie po
Oano nom jest możność wkroczenia. i szyb- ~':1~Ja posiad.~ na składz1~ większe ilo- tra~1 z I?r.~ bq o wy1a.::mome ..l.le w1: 1
'cenach pm.:~{arskich? Ani przez chwilę
łaego lrkwicfowonra niMprowiedliwych i nie- sc1 cukru, ktory gotowa Jest sprzeda- dac trahhsmy, bo pan dyrektor byh nie bierzemy poważnie tłumaczemia
słuszP!yCM }'nerostów jakie dotąd istnieją w wać ~ każdych ilości_ach i każdem•.i, ?zego~ barctz·o. źli,,co wyraźi~h Pli7ebi- pana kierownika, że kupują cukier tyldziedzmifl lokalowej.
w ceme po 168 z~. za k~lo ram. '
. 1ało ~1ę. "": tonie giosu ?yrektorsk1eg?, ko stoJów}d, gdyż wówczas ni 9 pohzeł.l.em hJ Pis myśli s:z:czegSlnie" pewM zde~ze cz .zrozumiała, ze tego. rod:-aJU ozn_c;r1mm1q~ea? nam, ze taka. powa~- ba by było drogiego oqłC\s?enia w ga~
eydowemie l'lie)'roduktywne §rupy $połeczM. og.osz~n;e wyv;ołało sens?cJę wsro~ na. mstyt1;1CJ_CI Jak p: ~· H., me ID;cze zecie o cprz.adaży „vv dowolnych iloś
Gl'Vl'v te w piflrWS'Z:Yl'fll reku wolności Msz~- robotmkow, ktorzy_ th.1~m~ obl':gh zc:1mo-:ac się ~pn:~c~':1zq cu.{;'1. po 1;ct- ciach".
ge l'l'lioste:, . gdy wysiłek większości łodzio1 I !klep P. c . H.
I.'1zec1~z me ~~as~ka nym k1log.ram~e, ze s:i;nze.:::..a:~ ty1ko
Jeśli nawet założymy, że tcrk jest ...,.,
zmierzał ds odbudowy naszej gospodarko~ dla robotnicze] kwszem k1'.-p:c k~lo- h1:rtowo, z~ ~ 1 CD kupu]~ po k!lo.gra- istocie, to vró•Nc:::as naletalo bv odoopctńsłwowej. i społecznej, myślały jedynie o gram. cukru,? ~~procent tanie], niz w mie, to własme SZ!J~rowmcy, a o~1 tY:l- wiednio zreda'<;ować ogłosz~nie,„by
nabicru swej kabzy. Te aspołeczne elementy skle!?1e. Jak1ez iedn~k było r?zcz.aro- ko por~qdn~m ludz.1om s:t;,r~eda]q, ze nie stwarzać niem;iych i dla -redakcji
zdołoły w większości wypadków różnymi krę- :-v-an.1e przybyłych, kiedy po.w, ie. dziano w.reszcie. „n1s m. a.m czasu i. .• tu p a. n
k
o
i dla instytucji i dla reflektantów sy1
tymi drO§ami nie wyłączając przekupstwa w- im, z~. cu ru me. m~. czyw1scie w re- k. iem w n1 k . o d w~e~1 ł s ł uc h aw k ę z t ':1·<1m
„
1
jqt część "ajbeirdziej nowoczesnych i najbor· ct;ik_cJl zac_z~ło s1ą .p1eKło. Tel.efon d.zwo imngtem, ze cos 1ękn~ł? w apara ~1~..
tuaCJl.
dziej Ul'l'leblewariych mieszkaiit. Ucloiylol'y de- mł Jak wsc1ekły l sypały s1~ z mego . Wobec tego zapytu1orny pub 11cznte
W zupełności ro7.urr";emy, że trudno
.. h
.
k .
h
.
. . 11-.1111..-111111Smt1111llllftlll1111..,..11 11..,..1111-1111-1111-1111
1111
m1~1111mm.1111IZlllll!Jlt1 iest sDrz~:iawcró :edn0czei,i1ie i na wor
I:: rl'\ t ~ kom1s1oc m1esz on1owyc un.emoz 11
'
i1
wiol włodzom samorządowym .rewi7ję ' tycio,
.g..
•
.
J) „
~ • ki i na ki oqram.y, ale można by postaniesprawidliwych przydZ'"ałów m'eszkanio"łlQlC~,e
O~
wić ie.:inego człowieka z małą wagq,
wycli!. Utrud.niał!!l tę rewizję zaw'ła i długl!l
lctóryby załatwiał drobnych interesari·
pł'.OCedura ledwołani~ do Sądów Grod;:kichl,
'
tów.
taki sposób cukier trafiłby
i~ i ~i•l!(ł!Wsze słuszne uprzyw:lejowonie
Miejski Komitet Obywatelski Premiowe! : wych sanochodów ulketmi: - od F.c; Ąc1ry: choć w p0wm~j czę~ci do właściwych
przedwojel'lf'lych lokot0rów.
Pcżyc.tkl Ocibudow::y . Kralu urządza w dniu I Piotrll:owska, l'!owomiejska, Zgiersk>:1, LiM.!l· rqk, t. j. bez'lcśr~dnio 'do konst:.!nenta. ·
Nowy dekret uprościt ł skrócił znacznie l~; hm. (niod;:i9lc1) uroc;zys-ty obchó · mo:nife~ nowskiego, Sisrakowsklego, "'gi!!rskcr, 6r:rn•
Garść uwag niD;iejszych składam
tryb post~powanio J'rzed władzami kwoterun- stccyJlt.o-propago:ndowy % okazji otwarcia zlńr;ka, Pomorska, Kilińskit>go, Główr<:<, P1q- i kornie u zagniev1anych stóp pana kielcowymi ponodto uprzywilejowoł produktywMw si1bskryJ'c:jl Premiowej Poiy~zki Odbudowy •.balniano:, Napiórkowr!;!~rto, ril. Brymonta, rownika z pro~bq, by zechcioł lc:sk::x•
~
społecznie werstwy. Zarząd Miejski dostoso· 11'.rnju.
llzgowska, Sr.:.:nocka, Pablanlr:ka, Wólc::ań- wie udzielić: uprzejrniejszego niż za
woł jeszcz11> przed ogłoszeniem dekretu strulc.-, 1 Progrcrm urocz~·stośd Jei;t ~~s.tępujqcy:
skcr, Legionów.' 28-go P. P..str~ełcó".1' Kcmlow- p~erwszym ra~em wyj:Xśnienia, w. prze
turę s~ch wladz.kwot~ru~kowych do ~owych
1) Uroc:;:~sta M!'zo św. w .oscieie Kate· :iklch, ~1-go Listopada 1 ~a1'onczcr11e na pla-,·c1wnym wvni:tdku zna}dq się c::zy:nni!d,
wymogow. fok więc zl1kw1dowoł w konr.u ub. dml11yns o gC!dZ'. 10 rauo, ·
I c-u Wi;.:nośr'1. .
które .uczynią go bardziej rozmown•rm.
r. Rejonowe Komisje Mieszkaniowe w liczbie
2) Przejazd ud~koiowa:nych propagando-!
l_ · · ' - · - ·
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'\Nkr6tce zostan:E1. op,.qiiicowana i I t·rych komisji Generalnemu Komisarze! trwabnia , pt<yll .ł"'i lto;ns~f!ut:ii ustro .,
wejdzie w żyde ustawa o nze:>row:::i-1 •··:i. Gene;alny komi.;;arz ogłosi wymk ju 'gospoda:rcz g , v1prowauz·.; · g·:i
głonowania w dwunastym ·Iniu o~ glo pr~ z r:!~n .~ ro'ną 1 un!lro.dowio<mi("
·
c!:t.en~u głosowania ludcwago.
'J:'cdslaw.ov1ych ga:ą~. g~ s. dmki na·
Uetaw-0 ta - uchwala a i.la astat ~oFaniu.
r.. wiQC 12 lipca bądz.e wiadcm„ nle rodow j, P•<=Y z:ac~ o~·cn1u us "!WO·
niej sesWKRN jest do rnmenten. hislohl. ie i ~ok1tnt""n~arn:ie, te ca y naród wyc t uo a;..i·n· ... i1 inicja y vy prywatrvc:z::a.ai wagi. Wskazu,e o:::ia iak dale·
~e zachcwana będzie pows?B:::ł:no:3ć i j~sł za z:J.i s"&ni":!ll sa .atu, chce ~- n-::j. Che<) u ~ •al nia ·~ 'eh nieb ~rq·

j

I

i::: pa' G' rJO po!Jlłi e:JO na DaPyltu,
'
Odrze I IU~i- tuzy;; ·:e·.
Taka. jest wola 0010 u - wyrazem
jei b<td.iie referendum ludowe.

:m c-:· rwca w„zys~ f obywateL wy•
p· ·u-1 3 r .„y tat: w odp wiad1' no PY•
łan·a r"f r n ·1 . lu t!WvCJO.
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naszym kra}u. żadne obce wpływy nie
ffivl.J ~ rohć rniojrna.
Głosowanie b1dzie powszechne . bez różnicy
kc,żdy obywatel pole;k1,
Wśród wie!u punktów za!'alnych lrnperium 1 \vyj~ci zo~!i\)1 spod jurvsdvkcii E~iptu i podda w I:bie Lordów oświadczył w imieniu rządu
płci, który w dniu g!6sovrn.nia ukońcżył lat dwa~zie~·cia jed·;n ma prawo 1 Brytyjskiego jednym z najba diz •.ei z.aognionyc!1 j ni zo~tali w ·lączi~te ~~dom 1 pra \'Om europc;. le.id Derby:
„Od pocze,tku stale uw;i±aBmv że okuvacja
.
••
.
j ~kira.
..
.
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'
glosow;.Jt ·a. ie7el~ n_ie _i est pozbawiony jest E.~ipt.
My nic
Faktycznil' Egil)t stał su; ws~ )mą kolonią te!>t ty Il· o t\ mczasuwa i przejściowa
zdolnosc1 do d.z1arnn prawnych, lub . Egipt przeszedł rózne kole1e w h1stom. Tu.
w n!ej ogra~:c~O!!'(• 1eżeli nie .iest ska- w zamierzchłej przesz:ośc1 7.0i:-0 la~ tern:: po· anglo.francuską. A~e. t~g ~ hylo dla Ang!11 ma· j c~cemy okupować' .t:glptu ~a stałe. Odnotma
zany pc;i dniu 22 hp::::a prawomocnym wstało pierwsze " dz1r1ach lud31<osc1 panstw . 1ło. l'rz::<le wszystl· m d<j::yla ona do wyparc!a tego ma kraj nasz i Europa nasze / viążqce
\nas przyrzeczenie"
.
.
orze~zeniem sqdow Y?1 n~ utra~ę t;>r.a~T IT~. rozwinęia się. picrws~a cywil'.:acj~ Pomni. Francji z te_renit. ·• .
Ale słowa n<e dotrzymano. Wprost przeciw·
\V r. lS, 5 =musi: a m~spod .1ewarne Anglia
p~bhczny .... h, lub pozo a w1ouy VlO>ll';>:S· , k1 nl_tu.ry e.g'.p~k1eJ - p;<mo; . p1ran11dy i mue
lzm?iła d~ sprzcd~ma będąccgQ w Jego pos:a· nic. Już w r. 1911 mówił późniejszy min:ster
„
Cl przez sqd, lub l~lly organ orzekajq-1 po d~:en dz1s:~1s::y bu.d:ą po~z~w..
. Na·raz w c1agu swe1 dług1c1. !-.-•torr.1 b;-1 E. 1.Jantu -pak.etu ,akcji ka:ału Su:z.k1ego Tanim spraw zagranicznych W; Brytanii/ sir Edward
_
cy
W.brevi tendencjom PSL żołnierze. g1pt ~'.erwszvm mocMstwem :3"'.1ata i nier:iz by! koszttm .;t;>.ła, się· Anglia wbśc1c1elcm 7/16 ak· Grev:
,,My P.ozostaniemy w Egipcie na stal~, a.ie•
1 .
.
którzy krwią wy walczyli niepodieg 1poc;.ru1any przez inne narody na krótsze lub· cji kanal1;1.
VI r. lE;82 1ede~. z .dowódcć.w ~01skowych by tubylców cywilizować„.
..
lość, będą brali udział w gl.o:.;o waniu dłuz3ze ~kres)' czas~: . .
A 1.
l .
W 1d
'lę Fe-ipt wasalem Turc11 .•\rJbi · Pasza podnwsl bunt przeciwko opcobo „,.... równoumawnionymi członkami,
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Do dziś dma i;0zostaje rzeczą nieW) iaśmorośli Prza1neślony zosta'e S'J:nacyjny a Lg1pt staje s;ę prze ra10tcm tarć angie s ·o·
1
' I i.:i czy Arabi Pas-a zi;lal z pobudek ideowo·1' przez ty c at I uw1enczona or:na n'l:'m poz asb. 1francuskich.
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Do w~tom przeszła s1ynna wyprawa Napo· , wc.patriot,·cznych. czy tez był on zwykłym a·
.
.
naJo.Hdz1ej derpliwy nar0d n~ świecie Nic dzi·
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TJ stawowym okręgiem ~łoso·1;rama
ę::'a !~go wois V:ktyhm ,gentem!w)'\\d·i~uu rytfvisi<icgoi, Ja - to np. utrzy. wnego że Egipt stał się kraiem. b~d<1cvm w
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0 ' : ia.y . zi.e q pozostaje Egipt nominalnie nadal wasalem Im· 1
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bktem jest, że rozruchy posłużyły W Br 1· 1st:'l.ym w,rzcniu 1 takim krJJem po :ień dzisieJ·
•
tan„11 ~a po-<Jr do interwencji zbrojnej i oku· ~zv pozostał.
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czącego Morze Sródzm:me i Cz.erwone, doko. I angichk.1c1, pos.al w momencie desantu do ów: Eg1pc1.a~1e skrępowani w s~\ych dązeniach. ale
G.~sowan1 m luaowym ki.e,ru,e G7
nermny. Kom1sarz Głosowania . Ludo- nane w r. 1S69 przez Francuza Lessepsa i skrń· / cz-:snego kedywa Te::ofika depeszę następuHCCJ ::a to jUZ w _r. 19_22 doch~dz.1 .do krw;iwych w.1Jk
jo wv~wolcn1e. W odpow1e-dz1 na to przychodzł
wego i. J~Q~r z~stęp~a P?Wołam prze~ I cenie w ten sposób,droi;i z Europy do lnJil tn::ci:
Prez'i;dlU~ Kra·o~~eJ Rauy N':ro~oweJ. z 10 OOO mil motsk;ch na 5.COO, spowodowalo \ ,,Ja, gl~wnodowo~zący flotą, _u:vażam u mas~we repres!e i. terror ..Naró.d eg;p,ki. z.dając
Ganeraln f Kombarz .c„łosov, an1~ Lu- zw:ęhzen;e Zi\interesowań \\. Drytanii fgiptem. sw6i obow1azck r.u 1eszcze zapcwn:ć Waszą sobie S!)rawę, ze silą zbro1ną n:e zdoła pokonać
doweg~ usłola 111 z kob1 p~7ewc.• niczq- 1.atwo bow:cm sob:c wyC'1'r.-:::ć fakle =naczenre \\.~rs kość, że Rz<JJ W'iclkiej Br}·tani1 nie ma Anglików, .pr;oecbodzl do metod~ biernego o- '
\ stratc~iczne. gosr.od.<rc-zc i po lit ;czne miał ka· f z;i.mtaru :z.dobywać Eg.ptu. Jego jedynym celetn poru. tl.oltncy "Zapt'Zes\all p'acen1 1poda\k6w,
cych o.;.cręgowycP. koin1z,1.
1
Vv skład l=omisji o!{!ęgowej: poza nał Sttc::.l:i dla Wie!Hei Bry!Jth, posia.daczk1 jest ochro:iiC: 'Waszą \'\'ysokość i naród eg pski urz~dnicy nie przychodzili do pracv, roEgipcjanie nawet nie
przewodniczqcym i jego .zastępC·1 Ind' i, ,.najcenniejszego klejnotu w koronie an·' od buntown:!,/•w". W ten sposób zręcznie wy. l:>otnicy strajkowa!i.
wchodzą 4 członkowie ~ z których 3 gielskici". Fa!,t przekopania hnału przez Fran. 1korzystując zamieszki, za jednym zamachem opa. rczmawiali z Anglikami, nie mówiąc już. o zer.
powołuje \Voiewódzka Rada Nar odo- cuzów i możliwość opanowari'a drogl do Indii nowala \YI. Brvtania całkowitie Ei:ript i pozbyła v..a"iu wszelkich kontaktów handlowych. An.
gl:a częś.c~o';o ustąpiła. Za~arto tta':tat. Prow~ (w Łodzi :\!iejs.!m R~da Nrn~dow,1) prz~z ohce r:iocar.stwo stały się groźnvm ostrze. j ~ię os~atecz~:e s vcg_o konkurenta Fra cji.
tektorat zn1cs1ono. uznano niepodległość. Ale
Działo się to w r. 1882.
a jednego delegu;e wo;ewoda (w Ło- · :ż.e;.1cm dla Anglii.
Gdy przeszło ~il::a _mics:ęcy 1. Ara~i • Pa~za rwojska angielsk~e m~ały nadal pozostać w kra·
Z;ikrzątnęli się a"enic an-;:'elscv kolo mlod' ~o
prezydent).
dzi Podobnie _ w każdvm ob•t;odzie kedywa {v:!1dcy E~'ptt,) Izm;t'łil. Hojn~ rę'.·<1 :ostał pokona;1y 1 wz:ęty do niewoli, podnto· i lu ~udan-krai .c~qzqcy pod względem go300
działać bądzie obwod-OT.'la. komisja, poczęto niedoświadczonemu władcy do<t:irczał sly się w całym św!ccie glosy, że należ.aloby d:i~czym'. geograf1cz~ym i historycznym ~u
kiórei przewociniczq;cego i zast~pc~ środków pien'ę±nych na n3ibarc1z'ei ro:irutny I przeprowa-lzić ev.-al;~ację wojsk .brytyjsk:ch. z 1 Eg1pto\;1 •. pozostawał ws~ólną wiasnośc'ą eg:p·
1
pcw Ja przewodniczqcy kcrnisji ol:-rcł- li. wyst.wmy tryb życ:a. O~ r. lf.:64 d 1 187.3 za· 1 E~i~tu. W ~di1owjecb na ~o z~b~ał głos w ~zbie ~~o ang-ehką, z wy~ąc:en em w praktyce wszel·
cowej. 3 cz;lon~:~"l powiatovia raG.::i ciągn;;l Izmaił i:1cdcm pozvc::ck od Anglików .• Gmm prcm;cr Gladstone i osw1adczyl 9 sierp·, ~i~h praw egipskich. Obecnie domaga sią
Fg!pt pełnej prawdziwej niepodległości. Dom~·'
.
Kiedy kedyw Z"'·~al już po uszy pogrążony nia 1883 r.:
~arodov.•a, a jednego _ p:>wiatowa I
władza' administrac~i oc:ó~nej (s',arozia w cHt!3ach. a sk:irb p:i:'tstwa znstal zupeln;e t1 „N'e moi:emy ic<zc:e dziś ok~cśl:ć ostatecz. r,a się ost;iteczncgo i zupełnego wycofan;a sic:
:deor~anizo,,a,~·· wtc~y wmics~ały s'.ę mocar. neg? dnia ew~lwa~ii, ~le z naszej strony ~ie ";~isk ~rytyjskich z kraju. i oddaniq., .:)udanu
~·
'
lub burmis'rz).
·
r. H113 zost;;:a utworznna f·nan<owa :z::in edbamy n1cze~o, azcby ten moment 1ak Egiptowi.
la ~twa I
l "'
_h d
,
S ..,.
Trupy, któ!e- niedawno padały na ulicach ',
P~~Y, up~awn,do';y c . .,..; ... ~· g °~?w;,rn· _,ko . 'sja kontrohn ?"lr;'c.)sko . fr:inw•ka, która najbardziej przyb!'żyć. \Ylamn~icm, który naąt j
· k'1ch , pa d ly za lo, że domag in:> I
· t eg1p!l
· porzą d - m1as
. pr::ywr 6 cenie. w k·ra;u
•
,
. 1a c:rnwac. na·1.J .i-.;rn<;1mi
cr.111n nua
...... ie,. uo ,.:"
sporc... qozą
kr:iju Dwoc h . eu- to umoz·u w1,. iest
b~ _,
t ... arza ~ mL,
_.
11
się od Anglii dotrzymania obiet,.,b z r.· 11'!82. /
nel · d"'':-:15Y e wby or;y "<~·q. mkog • p~z~ rm,ejczv~'ów .miało od tet>o c::as~ za•i-d „ć w ku''.„
""' [ •
·
188S
t ·1
·e
1. •
„
E".
".
.. k
b
~om•s, c.L
ac w o woaowycn
ga
"· e!Diesz. ·
a ,o w r.
n 1c ewa.-u;ic;a ni nas ~p1 a.
!Ósowania. Wolno wnosić r:;iklc.rua- ga .incc1e cg1ps ·:m, a euro!)eJczycy w g:pcie
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KI N A

„

laczego

w kinie

Dyrekcja kino-teatru

„Włókniarz"

„Włókriarz

lekcedblega!qce oklenkc
kasy tłumy zawiadamia się, :l:e „biletów na
3 miejsce nie ma", wobec czego mllołni1t
kinomalografu zmuszony jest powędrować:
do kasy vis a vi-, po bilet o 100 !Jr'>cent droż·
BIY co dotkli vie odbija 1lę r.c kieszeni, Jako
że nie każdy należy do Z. Z. Sz. (Zwlc;zek Zawodowych Szabrowni!tów). TymczaHrn po
we:Jśclu na salę okazuje się ,ze knkadzieal1t
miCo"jsc jest wolnych, k óre owuli zapełniają
s!e w ciemności, po rozpoczęciu se ;nsu.
P1:i:ypomina to dawne „dobre" c: asy, gdy
' w aściciele kin robili co im i" podoł;alo, by
sprzedać więcej
biletów. Jeżeli d: rekcja
waży i:ubliczność.

o:o

I

"

li

„

nie ma

takimi metodami przyczyni •iit do spopularyzowania X r.-uzy I po·
wl1tkazenla dochodów przed•lttblorstwa to
myli siit - na odwrót, Przynosi to tylko
szkodę, gdyż część publiczności 1osta)e się
na widownię bez biletu, a plen'1dze trafi<.1Jq aJola gdzie indziej.
Jeszcze jedna uwaga. Krzesła nie 11q nume
I rowane, a publiczność wpu11zc:i;a air: na salę
podczas wyś•vletlania filmu, co nie powinno
mieć miejsca. W porównaniu z innvmi kina·
ml, gdzie panuje wzorowy porzqdek „Włók·
nlC1IZ" przypomina przedw· r.;:q „bud1t''
Czy nie można tego zmienić?
W l dz

Teatr. ntuzqha i sztuha

26}

"

·';.nicka)

„

alina 1

.

(Główna)

yn I~ 5)
CZY".

w dni powszed, .20 - W niedziel
, 14, 16. lB, 20.

i

„Adria", „Przedwiośr' ·•
ynajq seanse o pól godziat bi1etów do kin: Rekord,
na dla czlonków Zwioz\ców Za\
o~zenia zb\orowei zg!C"s;;ać się
e Zakładowej fabryki Geye1a (Plotr_a 21"5J od godz. 10-13.
C ro unlkn.ęcła ,iatłoku prosimy o
przychodzenie na wcześnie1sze soanse.
!1
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MIEJSKIE MUZEUM PRZYRODNICZE
(Park Sienkiewicza)
Otwor+e jest dla zwiedzających w dni po·
wszedl"Jie z wyjqtl<lem poniedz a ków od godz.
l l do 17, w n.edz1elę 1 święto oo 10 do 13·ej.

MIEJSKA GAtERIA SZTUK PLASTYCZNYCH
(Park Senkiewicza)
Wystawo „Warszawa w ruinach" w ob~a
zach fotograficznych J. Bull1ako otworto
dla zwiedzających w godz. od 10 do 13 1 od
15 do 19 w n·edz:ele 1 św1ąla od godz. 10-tej
do 13-•ei.
MIEJSKIE MUZEUM ETNOGRAFICZNE
w Łodzi, Plac Wolności 14 iest otwarte dla
zwied'ajqcych w dni powszednie z wyjq;kiern
pon'edziolku od godz. 11 do 17, w niedzielą
i · świę'a od 10 do 13.

., ., •• , •• , ••••.• , •• „., .•.•• ,111·1·111•'···••'•t.1.;11111111J;Jll.
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OFIARY
Pracown'cy Łódzkiej Manufaktury Pluszu
Teodor Finster wplacili na Odbudowę P:imni\ca zł. 5029,59 (pięć tysięcy dwadzieścia
dziewięć złotych 59 groszy).

A

ZĄDZENIE

. Nawiqzujqc cło 3-ch ".' t!.W':!ń ~aństwov.-ej Cent.rali Handlowej o zqiancmie remane:itow towarowych "lo:u nie-'!dch .. ;ctór~ ukazały .się w p•asie cod.:.i•nn~j w ~istopa
dzie ub. r., Okr<;gowy Urznci Likwidacy1ny w Łoc!zi na podst::rwie art. 10 i 1 J Dekretu
z dnia 8. III., 194.6 r. o majątk~ch op:is~czonych I poniemieckich (Di:. U. R. p N,. 13, poz.
B?) wzywa mnle1szym zarzqdcow, dz~erz?wc~w i włatcicieli przed.iębiorstw w posiadam~ ktorych ,byly lub sa :owar'' P( ~uemieckis do złożenia " terminie do 15 mc;ja 1946 r.
spisu om~"'.'ia , h to:warow d<.. Panstwowtj C~ntrall Handlowej ;,r Łod:r:i. Xillńekieqo 88,
uwzgh<dnia qc stan pierwotny - początkowy, Jak również 1tan tychże towc<rćw.
' 1v stosunku do osób, które i:adość ri• uci:y11iq niniejnemu -,·e:r:waniu i:astosowcme
zostano sankcje krrrne przewid„iane w D•k; Jcie eytowanym aa wstępie.
Łódź, dnia 29 kwietnia 1946 r.
OKRĘGC WY URZ.AD LIKWIDACYJNY
W ŁODZI

6.000 Zł.. DLA DZIECI ROBOTNICZYCH
Pracownicy Kuratorium Okregu Szkolnego
Łódzkiego i Inspe'.l:toraiów
Szkolnych miasta Łodzi i powiatu łódzl·iego w dniu
imienin Kuratora OSŁ. zamiast prezentu wrę
czyli dostojnemu Solenizantowl 6.000 zł. do
Jego dyspozycji. Kwotę powyższq Kurator
prz kazał na RTPD.
Pracownicy Kuratorium

I

Leharze

Dr. med. E. Mikulicz
lekarz-dentysta ze Lwowa, specjalista w leczeniu dz:ąseł i jamy ustnej. ulica Zawadzka 17,
tel. 144 45.
Dr. DOL. ŁUCZAK, ci.loroby ucha, gardła i nosa, przyjmuje 10 - 12, oprócz srody i JiOboty, Napiórkowskiego nr. 42.

no i s

ze

a~
WOZEK ręczny ogumiony kupL :. Halin, Śtód
miejska 22.
MEBLE. Sypialnie, sztuki pojedyńcze, qotowe 1 na zamówienie, oraz urzqdzenla slclepo\ve i bi.uowe poleca Izdebski, Piotrkovrsl:a '..ll
m. 2, I ptqtro.

p ZYJM ruY natvchmlast: majst· w tkac-1
kich, potlmaj~trzych, tk.aczy wykwallfikowanych oraz ma1stra oddziału pr:r:ygotowawcucm tkalni. Zg oszenia przyjmuje: Ka;olew1ka
Manu·a~tura t.:idź ul. Kqtua 39 41.
•
'
___
ODCIĄGACZHI do lemoniady I plwa sprzedam okazyjnie. 1' lelonować: 160-54..
POSZUKUJĘ sar..odzielnej slut· coj .z dobrym.
gotowuniem. Telelun 224-53. Od qoclz. 8-11.
.
.
.
„Rcclakc1a Dziennika Ustaw R. P. poszuku1e
.
·•
b h I „ · 2
'k
·
d
k1rrow11Ka
uc a tern. '1
pracowni ow a
l"linistracyjno - bvchalteryjnych.
Zgłoszenia :
P o'rko Nsko 49, godz. I 0-12".

Worszaw:e

do

rze Polsk;.
W związku z tym Zorzqd Miejski w Łodzi
prosi mieszkańców naszego miasta o zgła·
szanie do poszczególnych St::irostw Grodz·
kich Łódzkich jakichkolwiek wie1domości o pochowanych żołn,erzy amerykańskich no teren;e m. Łodzi.

Inauguracja sezonu wCiechocinku
W dniu 3 maja odbyło Fię
Ciechocink\l
uroczyste otwarcis tegorcczn;iro sezonu.
Przybyłych gości m. in. wiccmi!'islrc zdrovria
dr Michejda, wicewojew"d" pomor&kiego
fĘ;!czaka, wicewoj. Jakubowicza orcz przedstc:.wicieli pras~· i spoleczeń~t-Na ).odejmo•
wat dyrektor P'.'lńs!wowego Zakładu Zdrojowego Jan Hajduk.
W ramach uroczystości od"'yło się odsło.
n!~ de odbu 'iow~nego
!l:: .;'.awn 7m :i1\e.js ' lJ
znl!': czonego przez o'{ 1p„rntó..., niem ecl: 1 •. h
pomnika Romual<.L:r Traug „Ha . Okolicznościowe przemówienia
na te~.1crt '>dbud->wy
i rozwoju Ciechocinka wyg'o!:'il wicemin. dr. '
Michejda ora~ dyr. Hajduk.
Z kolei geście zwiedzili niezniszczone przez
wojnę zakłady ka~ielowe int" .esujqc tlę bo·
gatyml urządzeniami lecz,1ic-:ymi, poźni.tl
obejrzeli tężni,.. warzalnie s• li, Z'lklady C"grodnicze, oraz slynn• ciechociński• parki i
skwery, których z:eleń i dywany kwiatowe
lc:.k związały 1i4 z obrazem lego europej1kleg1~ zdrojowiska.
Można było stwierdzić, że wysiłki pracowników ciechocińskich dały wspaniale rezi.::taty. Ciechocinek w chwili obecn"'j doróał
jui do swego przedwojennego poziomu. A
piOjektów i zamówień na przyszłość jest bardzo dużo. Uslyszeli:\my o nkh coś nie coś no:
sh.iornnym prz~·jęciu w „Eur,.,pie",
Dowiedzieliśmy 1ię tam ró N 'eż, ze Zdrojowisku ma swój oddział 'ł' Łodzi, prz:y ul.
Nowrot 28, gdzie jak nas proszono, odsyła
my zainteresowanych.

PRZETA.RG
Zari:qd Miejski w Łodzi ogłasza pri:etar„
nitoqranic:r:ony na:
a) remont gmachu szkolnego w Łodzi
przy ul. Mackiewicza Nr. 9,
b) remont budynku drewnianego w Łodz:l
l'r:<.y ul. Mackitwicza Nr. 9.
Oferty pisemne odpowiaJając treści kosztorysu ślepego należy &kladać w Dziale
Technicznym ul. Piotrkowska 64, I piętro, pokój łlr. 5 do dnia 20 maja 1946 roku do godz.
1 I -ej, w kopercie należycie :r:amknl4tej oddzielnie na każdy obiekt z napi1em:
„Oferta na remont gmachu szkolnego
przy ul. Mackiewicza nr. 9".
„Oferta na remon baraku drewnian~o
pu:y ul. Mackiewicza nr. 9".
Szczególowe informacje oraz ltosztorys
ślepy :r: warunkami przetargu otrzymać moż·
na w Dziale Tschnicznym - Oddział Budo·
wJ '.lny ul. Piotrkowl5ka 64, IlI piętro, pokój
nr. 207.
Otwarcie ofert nastqpt w tym samym dnta
1)
godz. 12-tej w poł. Wadium przetargowe
::godnie z przepisami obowiqzujqcymi w wy
sokości dla pkt. a) zł. 27.000.-, dla pkt. b)
- 16.000 zł. należy złożyć w Kasie Miejsk\ej,
ul Roosevelta nr. 15, a kwit dołqc;r.yć do r:,.
ferty.
Łódź, dnia 10 maja 19·16 roku.
Zarzqd Miofaki w Łodzi
llfflłJlfllllllllllłllllllll111111łlJłfllllllłlllłllflłUflllrinl1łl1UlłlflllUlflflUll

ROBOTNIKOM l RAJ'7Il': ZAl!ŁAOOWEJ I-my
KLAJNMAN, Kopcińskiego 31 za pomoc o\ca:r:anq mi podczas choroby Hrdecznle dz! I•
kujP. Kusa Leoicc:dla.
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MATUSIAK Wlac.ysław 11;aqublł decyzję na
za1ęcie mieszkania nr. li w rl '"u przy ul.
Zgierskiej 78. ·
ZGUBIONO leolt. PPR. i lep. Zw.~ Zaw. Pi::lchoty Francia:r:lca, Julianowaka 7 ~ 2.
ZGUBIONO zielone prawo jazdy na nazwisko Kow ..... $:.Lgo f.y,;z,:ndo, t.ó:lż, Zerom~ki'3·
CJ<. 27.
ZGUBIQ'..''O 2 legioymacj„ iram'.vaiowe i le:git.
1'u7.bową z Po'ski:!go H:.!dla Tokars:::ego A·
lch:; :rn lra, Al. l:okłusz:ki 40.

• 1ę pies mles:r:anitc doq z wllkiem. Odebrać mozna za W' 11agrodzeniem1 Z:GUDIONO kart4 ewakuacyjną 11625/8 rodzi:
Legi. ,1ów 12 - 39.
ny Gierlow1!dch oraz metry~! urodzenia Jó·
zeta i Heleny, Berka Joselewicza 7 - 28.
ZAGINĘt.A suczka czarna, mała podpalanci.
Odprowadzić za. wynaqrod:r:•niem,
żerom ZGUE!O?'O pokwitowanie z Wyd:r:. Aprowizarkc. I rodr4czna s' .'. qo 51 m. l.
cji - .a karty wymi.rnne pracowników Dzie·
Piotrkow1ka 160
wiarn: K. F1i.~che.

NATYCHMIAST sprzedam patGfon i 22 płyty POTRZEBNA zdolna kuśni
polskio, Kett maszvnę i ma:szvnę krawiackq, przy wykańczaniu luter,
(sklep).
Wldr: w, Edwarda 12-2,
SP ZED f]J maszynę elektryczną do lod6·H. POTR7 Il ;y ksiąqowy znajqcy eystem przebitkowy i rutynowany mililrz l„rbiauki. ~ter·
Wiadomo e ć: J ednarz, ul. Nm Jl 70.
ty • dawn. f. L. P!ichal, Kr:r:err,ieniecka 2.
rfi
-e pracą BUCH.• LTr.ROW samodzlelnn h pouukuje
tJCH t T Il(KA) .1an10drielny ze znaj ,rnościci ł.ód?:klu Zjednoc~ nie P1zerny1lu Konfekcyjaek11I gowoś"i prz I owej patrz bny do Dz.la- go, Piol1l;ow lrn 175 II pii;tro. Wydział Per·
sonalny.
.u Pzodul,cji Fi.m _- olsld. Narutowicza 69.

wa

w

władz polskich z prośbą o
zorganizowanie poszukiwań grobów żołnie·
rzy amerykańskich, pochowanycli no obsza-

-

Różne
UWAGA P. T KRAWCOWE w k
j
•
•b
·
Y onu e na za
m 6 w 1en 19 szy ko wykroję modeli wszelkiego_ rc;>dzaju .. Dla Z?rr 1ej1co:-orych pri:yjmuje za
mowienta listownie, Łódz, Plotrkowi;ka ~4
m. 7, front II p.
ZGINĄŁ pies ra11y wilci:ej ci:o . .iy podnalany,
przyw1auc::zenis psa będzit scr _' .wnie ściqa:
ne. Odprowadzić i:a wy1oklm wynaqrodzeniem, Lipowa 83 portiernia, tel. 129-37.
PRZYRLĄKAŁ

Amerykańska

Ambasada
zwróciła się

ZGUBl0?-10 kartę reojestracyjnq z r.. K. U. r.qoklego Kazimierza, Nowt Chr6st ·, gin, Miko·
łajew, pow. Brzez•.1.y.
•

IA

Dr. KONDRACKI specjalista chorób żołqdko, I
kiszek, wątroby. Narutówicza 35, tel. 206·99.

żołnierzy amerykańskich

„Włókniarz" myśli Iż

TEATR W. P. dziś o godz. 20- KONCERT
TEATR KOM::Oll-MUZYCZNl'.:J LUTNIA"
ARTYSTóW. RADZIECKICH, jutro o g. ~21
Ostatnie dwa przedstawienia ';,Króla Wló·
ELEKRTA Giraudoux, o godz 16 i 19 m;n. 15 częgów".
ZEMST A z Leszczyńskim, Węgrzynem i Gr::iDziś w sobotę 11 maja i jutro w niedzl11
bowskim. Od pon:edzialku ZEMST A.
lę 12 n'lajp o godz. 19,15 ostatnie dwa przed1tawienia komedii mur.ycznej „Król Włóczit·
TEATR POWSZECHNY codzienn;e 0 godz. gów". Udział bierze cały ze~pół artystyczny
19 min. 30 SZELMOSTWA SKAPENA Molie J cbór-balst i orkiestra pod dyr. Wł- Szczew przeklCxdzie Tadeusza Boyo-ze:en;k'.eqo, pai\s,l<iego_
...
z ~dzia!em Jacka Woszczerow'cza w popisoBil.ety wcze~n1"'1 do nabycia w k~i11g~rni.
we1 roli Skopana oraz Czenoery, Mrozow- ul .Piotrkowska 102-a, a „d godz. 17-eJ w
skiej, Puchniewskiej, Łapickiego, Łapińsk'eoo, kasis Teatru.
,
Paqowskiego, Skuls~iego, Wołlei\<.'. Reżyseria
Wkrótce w:-_pani_ałcr operet'ca .~ muzykq P.
lóze 1o vVyszom:rskiego. De1<oracie i kostiumy Abrabcima ~,Wi~tona l Je) huzar z Elną Gl·
O. Axera. Muzyka M. M erzejewskiego.
•tedt w roll glownej.
"
.
.
'iZTUKT fAROSŁA W \ lWASZKtEY- l~
„ELEKTRA Giraudoux w Teaorze W.P.
CZA w· TEATPZE KAY.".:'~ALNYM
D\'.>Ml'
W niedzielą o godz. 12 przedstawienia
żN.rP?RZA
sztuki Giraudoux „ELEKTRA", której wystawieCod:r:ienni11 o go ~z. 20-tej pr<.edstaw. nowej
nie przez Scenę Poetycką T.W.P. stolo s·ę tak sztul<i jaro11Jawa Iwaszkiewicza µ. t. „Stara
wie:kim wydarzeniem życia Te'.Jtralnego O:J Cegielnia" jesl lo pierwsza w powojennei
rodzonei Polski.
Reżyseria
V\/ierczyi'1sk:i:ao, Łodzi po:_ • sztuka współczesna. .keja todekoracje i kostiumy Roszkowskiei, muzyka czy się w czasach okupa.;ji. Udzial biorq
Pa'estra. Obsada: Górecka, Malynicz, Mr:i- Hanna Bielicka, Janina J:arczewska, Wanda
)akubińska, Jerzy Duszyński, Zdzisław Relski
zowska, Rachwa'ska, Kreczmar, Łapicki, Ła
Ludwik Tatarski i Feliks Żukowski. Reżyse
p•ński, Sródka Swiderski i Zelwerowicz.
rował Erwin A-:-er Dekora-::ie Tan Rybko;,ski. Kasa czynna od godz. 15-ej. w niedziele
„ZEMSTA" w Teatrze W.P.
I święta od 'odz. 10 ej.
Teatr W.P. daie ostatni cykl przedstaw:e!i
NIEDZIELNE IMPREZY „CZYTELNIKA"
arcydzieła fredrowskiego „ZEMST A" z udziałem Józefa Y./ągrzyno, Jerzerio Leszczyńskie
W nitdzialę, dnia 12 maja o godz. 15-tej
go, Grabowskiego, Tymowskiej, Góreckiei, w sali odczytowej „CzytelnLa" - PiotrkowBorow~k·egc le b;.1t rolę Wacławo! i Boguckie")o. , ZEMSTA" g•an 1 bf)dzie tylko do 15 ska 96 - odb~dzis się XVIII-ty koncert z cyb.m. ze wzg'ądu na wyjazd Jerzego Leszcz' i- klu „Rozwój muzyki europejskiej". W prograskiego do Krakowa. W próboch pod kieru .1.- mie Brahms. Wykonawcy: Cscylia Węgrzy
kiem Wladyslawo Krasnowiecklego „UCZEN nowska (śpiew), Bronisława Rotsztatówna
DIABŁA' S'1aw a z Oaf"lięck:m w roli tytulc,(Lkr:r:ypce) i prof. Raczkowski (akompaniawej.
n:gnt). Ceny biletów: zł. 50.- i 30.- dla mło
TEATR NA Pl~TERKU
·dzieży. Dla członków Sp. Wyd. „Czytelnik"
(Studio Muzyczne. Traugutta 1).
w tęp bezpłatny.
CodL:ernie o aodz. 19 min. :;o vraz w ODC2:YT W NIEDZIELĘ, DNIA 12 MAJA NIE
niedzielę d Nl;krot·1le o godz. 16 i 19 min. :;o
ODl'IĘDZIE su:.
kapitalna komedia Cwojdzlrsk\ego „F~EUDA .„„ ... ,,,,,,,„,,,,,,,,,,, ••••••••.• ,...•••••••••.•••••••• „ .. ,,,,,,, ... „ .... „ ....... .
TEORIA SNOW", jedna z Mjświetl'l:eiszych
ODCZVT W SZPITALU
we współczesnym repertuarze teatralnym w
znakomitym wykonan;u Romanówny i Krec:;:W~pólne
posiedzenie Oddz. Łódzkiego
ria1·a.
Polalnego T-wa N eurologiczns...,o i Polskiego
T-wa Psychiatrycznego odbc;dzie 1i4 dnia 12
KINOTEATR OŚWIATOWY O. M.
me.ja rb. w niedzielę, o god:r:. 11 rano, w szpi
T. U. R. - Koparn!ka 8
Reportaż talu „Kochanówkc:".
Porzqdelc dzienny:
z Czarnego Lądu.
1. Zdobycze f'.zjologii i patologii wyż
„ $ 1'/L ·rowy·• cod:?:ionnlc o godz.
-::h c:r:ynnoici nerwowych w ostatnim
17 i 18.30 w n e zlelq i świ~ta 15.30, a:r:
Hl-leciu.
17.GO ł 18.30 wnzysm:!3 ml~Jsca po 5
2. Sprawy administracvjne.
i 10 zł.
Zarzqdy Towarzystw

16)

Poszukiwanie grobów

porządku?

Zaąublone

do1'un1entg

1zwlsko Mly- ZGUBIONO tymczasowe i:aświac!„~ 'nie toha•
mości, kart~ rejestracyjnq z -·. ::. i pokwitow, nia od podatków Domagaiy 6lek.nii, Al.
U~lSW./\tNI& się skradzioną kartę repatria- 1-g:i MGja 41.
cyjnq Hereberga Jakuba, ul. Jakuba 16.
ZGUBIONO legitym~cjł! twmwt!!jewq l\(l m-ce
ZGUBIONO l~qlt. r; l'WEX:D.
lecrit. tramwa· nieparzyste, Wihn•ński0g~ Malii:ina, Lipo·
jową m-ce nieparzyste Wolniaka Henrvka.
wa 14 - 35.
ZGUBIOHO legii. szkolną na
11ek Haliny, Lodowa 2•.

1

Rr. 129

Ze .sportu

KRONIKA tÓDZKA
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Posiedzenie plenum komite tu
P.: P. R.

Z.S.lł.R.

Tak jest w

Sekretariat Komitetu ŁÓ•l::kiego P. P. R.
zawiadamia, że w niedzielę dnia 12 maja b r.
o godzinie 10-ej rano odbędzie się pełne po-·
siedzenie plenum Komitetu. Wzywamy wszystkich członków plenum do p unktualnego
.stawienia się w domu przy ul. Wólczańskiej
nr. 17.

A jak jest u nas?

Za:nteresowanie nadchodzącym se reguły wszystkie urządzenia sportozol'E:m piłkarskim w Rosji wzrasta we?
wraz z wiadomościami nadsyłanymi
Przed wojną Woroneż miał trzy stcrz południpwych części ZSRR, gdzie od diony, Dom Sportu, 12 sal gimnastyczpołowy marca rozpoczęły się treningi nych i kilka boisk dla lekko-atletów.
czołowych drużyn . Moskiewskie „Dy- Nic z tego nie pozostało po wypędze
namo" rozpoczęło sezon wielkim zwy- niu Niemców. To samo stało się w Tacięstwem,
bijąc drużynę „Lokomoty- ganrogu, Mińsku, Dniepropetrowsku
wy" w stosunku 10:2 w spotkaniu tre- i t. d. Brak stadionów staje się obecningowym, lecz później w spotkaniu z nie najpoważniejszą przeszkodą na
drużyną Kijowa nie wykazało należy-I drodze rozwoju sportu radzieC'kiego.
UWAGA! DZIELNIC.i\ GÓRNA-PRAWA ciE: zorganizowanej gry.
To też zdając sobie sprawę z tych
Leningradzka drużyna „Zenir', ze- trudności, opracowano szczegółowy
Zawiaaomiamy, że w nie dziel ę , dnia szłoroczny zwycięzca pucharu ZSRR, program prac przy odbudowie znisz12-go bm. o godzinie 10-ej w lokalu została pobita przez drużynę „Dyrta- czonych boisk i stadionów, oraz stwoDzielnicy Górna Prawa, o dbędzie się mo" miasta Frunze. Tego rodzaju wia- rzeniu nowych terenów sportowych.
zebranie ogólne. Stawiennictwo obo- domości Jeszcze bardziej wzbudzają Na bieżący rok rząd i Związki Zawowiązkowe.
zainteresowanie miłośników futbolu i dowe wyasygnowały ponad 100 miliozachęcajq do snucia horoskopów n.:x nów rubli na cele sportu. Przewiduje
OTWARTE ZEBRAMIE KO ŁA
nadchodzący sezon.
się budowę wielkich stadionów w BaN.'iUCZYCIEU P. P. R.
Je dnym z zasadniczych zagadnień ku, Teriwaniu, Mińsku, Witebsku, Staw dniu 11 bm. ·(sobota) 0 g odz. 19 . nurtuj.ących ZSR~ jes'. kwes:ia upr~y~ lingradzie, T<;Iszkencie..
.
nun'd. w lokalu Dzioln!cy P. P. R. ul. I stępmema meczow ~:nłk_arskich wciąz
.N.owe p~o1ekty architektow uwz~lę
Południowa 11 p . L odbędzie się ze- r ~snącym 7zeszo.m. widzow. ~?wet. sta- dn~o:.1ą , n~inowsze .zdobyc~e w_ dz1abranle członków l sympaty ków Koła, ~hon mosk1.ewski~J :,Dyn~mo posiada dzmie zarowno architektury ]Ok l spor·
na kłórym wygłoszony zostan ie refe- 1.qcy 80 tysięcy mieisc, me ~aw,sze mo- tu.
.
rat na emat: Polska suwerenn a. Po re- Z" zmiescic, . tłumy entuz1.m~tow te~o
Zn-i:i::z11:ą. r?lę w rozbud~~ie .sI?ortu
feracie odbędzie się d y skus ja.
sportu. A c?z .maią począc m.ne mia- odwvwc. miciatywa ludnosc1 m1?1sco·
Obecność członków obowiązkowa
s ta, szczegolme te, n51 terytono.ch za- we] . Tak naprzykład w Woronezu ra• chodnich, gdzie Niemcy niszczyli z da miejska zobowiązała się dostarUWAGA! DZIELNICA ŚRÓDMIEJSKA
PRA WAl
W ...dniu 13 maja 46 r. (w poniedział k} o godz. 17-ej w lokalu własnym
Dz. Sródmiejska • Prawa P. P. R. przy
W niedzielę, dnia 26 maja r. b. Sekcja I pobierać od zawodników żadnych opłat staxul. G·dańskiej 75, odbędzie się p osie· Kolarsko-Motorowa DKS-u, organizuje pierw- !owych, a dla zwycięzców, or rócz żetonów i
dzenie Plenum Komitetu Dzielnicowe- sze Międzyklubowe Wy ś cigi Kolarskie.
dyplomów, przygotowuje c ~ :y szereg cengo. Obecność obowiązkowa.
W programie: a) wyścig 50 kim dostępny nych nagród w postaci przedmiotów wartoZABAWA W DOMU .PJ\OPAGANDY
P. P. R.
W sobotę, dnia 11 ma ja w Domu
Pro agandy P. P. B. przy ul. Piotrkowskiej 262 wi łka zabawa ogrodowa.
Orki stra, atrakcje, tani b ufet. W czasie zabawy będzie wyświetlony film
p. t. „Cyrk". Poc~ątek o g odz. 21.00.
C na wstępu 30 zł.
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Wyścigi

kolarskie DKSu

dla zawodników zaawansowanych, b) wyścig
2~ kim „młodzie ży", dost ępny dla zawodników nie posiadających żadny ch nagród.
Wy ś cigi
zostaną rozegran e
na trasie
Ł ód ź- S tryków-Łowi cz, ze startem o godz. 9,
m 30 na a utostra dzie u wył o ' · u.l. B rz ezi ńskiej. Zapisy do wyścigów na starcie.
Kierownictwo Sekcji Kola rsko-Motorowej
DKS-u, chcąc nadać imprezie tej charakter wybitnie propaga11dowy, postanowiło nie

UWAGA! PIEKARZE
Związek Za~. Prac. Przem. Spożyw
czego - Sekcja Piekarzy zawicrd cnnia
swych członków, ż w dniu 19 maja
1946 roku o godz. 1O-ej rano w sali
Z 111iązków Zawodowych, ul Słrzeleck~J
Nr. 2 zwołuJe zebranie miesięczne
wszystkich praco wr-ików pieka fskich
na terenie miasta Łodzi.

A

le

ściowych, zaofiarowanych przez r,irotektoxów
DKS-u i sympatyków kolarstwa.
Równocześnie, zwraca się uw ·.:t gę ws ·ystkim zainteresowanym, że kontrolę na trasie
obejmą motocykliści DKS -u i .;.e wyścigi, zostaną rozegrane ściśle według Regulaminu
Wyś cigowego P. Z. Kol., a wszelkie wykroczenia, tak ze strony startujących zawodników, jak i „przygodnych podciągaczy" net
trasie, będą z całą bezwzględnością karane.

abiani ce

WIECZÓR AUTORSKI MIECZYSŁAWA
JASTRUNA DLA STUDENTÓW
W niedzielę, dnia 12 b m. o godz.
Pabianice SC! taką dziw11ą miejscowością I klistów P. T. C., znajdującą się w tabeli do19-ej odb cizie . się w s ali ś wietlicy pcdmiejską , do której nie mają szczęścia na- piero na ... 7
miejscu. Zdawałoby się, że zwyklubu AZWM „Zycie" przy ul. Piotr- wet najlepsze drużyny piłkarskie Łodzi.
cięstwo Zjednoczonych nie m o że ulegać wątkowskiej 48 m. 16 Wieczór autorski
W Pabianicach wygrać mecz łodzianom pliwości, tymczasem łodzianie wrócili ze
Mieczysława Jastruna, laureata nagro- je st bardzo trudno .
W czwartek bm•.•iła tam skromnym wynikiem remisowym 2:2.
dy literackiej m. Łodzi. Ws tęp bezpłat druż yna leadera mistrzostw K. P. ZjednoczoWyrównująca bramka dla łodzian padła
ny, za okazaniem legityma cji studen- ne, która dumnie kroczy na czele tabeli, aby w ostatniej · .1 inucie gry!
ckiej.
re.
z a gr a ć

'

spotkanie z

tamtejszą

drużyną

cy-
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Jedyny występ artystów
radzieckich

"'"""::..
·-~

Wal czmy z niszczeniem lasów

Dzi.; 11 maja br. o godzinie 20-te• w Teatrze Wojska PoJskiego odbędzie się jedyne
przedstawienie artystów radzieckich dla sz&rokieJ publ~cznoścl ł.odzi. Bilety w kc:sie Teatru.
ZAWIADOMI EN IE
. Dnia 1~ maja r.b. o godz. 11 ·ej odbędzie
się w Sol ZWM przy ul. Limo:iowskiego LO
„PORANEK SPółDZIELCZY" z okazji otwarcia
nowe(:JO sklepu .Powszechnej Spółdzielni Spozywcow w Łodzi z następujqcvm programem:
]) odśpiewanie hymnu spółdz:elczego (chór
spółdzielczy); 2) prZJemówienia; 3)część artystyczna (udział orkiestry i śp'ew solowy!.
Mamy zaszczyt zaprosić no powyższą uroczystość ob. ob. zamieszkałych
na terenie
nowa o1warlega sklepu Nr. 171.
Wstęp bezpłatny.
Obowiązui
punktual-

['·;i ~alki z niszcze ni e m drzewostan u
raństwowycn i s C':n crządowy ch

w la- przepro wadza j ą ś c iśl e ba dani a wszystkich wy·
woj . podków n adużyć, dopi ln o wują nale żyte go uiódz~:er,o, przystqp;ly Rody Narodowe , które ka rania wi nny ch o raz i nteres u ją się zad rzeza po$rsdnictwe in Korn isii Kontroli S połeczne j wienie m zdewa stowanych cz ęści las u.

sach

Co

usłyszymy przez
sygn ał czaslcJ, 6.00 Kalend. j lud. z płyt, 16.00

5.57 !.. Krako wa
histor., 6.05 muzyka, 6.15 pora n. rozmowa ze
słuch., 6.30 muzyka, 6.45 z W -wy dzien . poran .
7.05 progr. no dzisia j, 7.1 0 z Pozna nia gi mnastyka, 7.20 muzyka, 7.45 z W -wy powtórz.
najważ. wiadom. dz:en., 7.50 muzyka ,
8.30
z Łodzi Skrz. poszukiwania rodzin, 8.45 Codz.
odc. prozy: „W pus1yn i i w puszczy"-pow.
H. Sienkiewicza, 9.00 Rozm a itośc i , 9.10 Progr.
ność.
na dzisiaj, 9.15 Przerwo, 10.15 Tra nsm. z ka Wydział Społeczno-Wychowawczy tedry łódzkiej mszy żałobnej . ~a. duszę ś. P·
przy P. S. S.
biskupa Bukraby, ordyn. pmsk1ego, . l l
przerwa, 11.57 z Kra kowa sygn ał cza su 1 h~111:=-=:=:::::::m:::m111:11=::a::.:=::r==m1C1::m:111m--~ nał W:eży Mariackiej, 12.05 z W -wy „Na ziemiach odzyskanych", 12 20 UtV>'.or'l'. wio le n., w
wyk. H. Trzonkowej, 12.40 „Z zy~10 na rad?.'.':'
SZOSTA
. slow.", 12.55 Koncert. 13.50 ,,10 minut poezp ,
AKCJA PREMIOWA
14.00 dzien. popołud„ 14.30 Inform a cje, 14.40
DLA DZIECI CZYTELNIKÓW
pog. J.
1 z Łodzi · „Szkolenie niewid.o.mych" Buczkowskiego, 14.55 Na1c1eka wsze audy~.
„GŁOSU ROBOTNICZEGO"
przyszłego tygodnia . 15.05 „Budo:va
kra1u
skupić musi cały naród " - przemow. d~leg .
Min. Skarbu ob. M:eczysława
Koza rskte!;)o,
15.10 Płyty, 15.30 Wiadom. z mia sta i prow.in,;
Wyciąć i zachować.
cji 15.35 „Przegląd upraw. polowych w ma1u
•-n1•~=======:s=;:=:=ic______ 1 pog. dla wsi inż. Jana P ająka. 15.45 Muz. I

I

.D?

I

UPON NR. J

......

l

-'

CENY OGLOSZEl'.I Drobne: za wyraz ·petitowy

poza tekstem -

5

zł. lnrn- ogłoszenia : za

radio

z W-wy Sł uchovr. dla dziec i,
16.30 z Łodz i Recital śpiewaczy Cecylii lz·,·grymówny- kontra lt, akomp. W anda Klimowiczawa, 16.55 z W-wy R epo r t a ż, 17.10 Muz. lekka,
17.35 z ł.odzi midyc. ~ l a robotn.: l) Tyg.
przegląd robotn. 2) „ Fons·io Se lerek ma g łos"
- wes fe l. Kacpra i śliza, 31 Płyty, 18.25 z
W-wy Wędr ów ka z mik rof., 18.35 Młodzi mów i ą, 19.00 z Łodzi Recita l fletowy
He nryka
Bartn ikowsk:ego, ako mp. W anda Klimowiczawa , 19.30 z W -wy Dzien .wieczorny, 20.00 z
Łodz i „Czer"'!one tarcze" - zradiofo n. frag.
pow. J arosława Iwa szkiewicza. 20.30 z W -wy
Koncert muz. lekkie j, 21.00 z Łodz·i „laureaci
Nobl a" - szkic liter. Jona S okolicz-Wroczyń skiego, 21.10 Recital fortep. Ma rii W.iłkom irskiej, 21.40 Pły t y, 21.50 z W-wy Pog. sportawa , 22.00 z Ładzi „Trzeba być grzecznym"
w-g Bolesł awa Prusa w opra c. Andrzeja_ Bu gajs~ieg 0 , w reż. Tadeusza Markowskiego ,
22. 15 z W -wy Muz. taneczna , 22.30 z Łodzi
Konce rt ż yczeń I ez ęśł, 23.00 z W-wy Osta1nie wiadom. dzie n. wiecz., 23.25 Program na
jutro, 23.35 z Łodzi Koncert ż yczeń li częśc,
23.55 Prog ra m na jutro. Z ako ńcze n ie a udyc. i
Hymn . do 24.00.
milimetr szpaltę poza tekstem 50 procent dro~j.

i świ(itecznych -

zł . 14.

czyć matPrlcrły

potrzebne do budowy

wydelegować inżynierów, którzy pokierują
pracami technicznymi, za~
młodzież miejscowa wykona te prace.
Sportowcy Woroneża postanowili po·
święcić pewną ilość dni w ciągu bieżącego lata na budowę swego stadionu. Utworzono już oddziały ochotnicze
i usto:lono plan pracy każdeg , z nich.

i

Lekkoatleci innych miast radzieckich
idq za przykładem Woroneża . również
organizują ochotnicze ekipy do budowy terenów i urządzeń sportowych.
Ludność Stalingradu odbudowała
już jeden stadion, ale postawiła Eobie
za cel osiągnięcie stanu przedwojennego, gdy miasto posiadało aż 8 wielkich. boisk sportowych. Gdy uczniowie szkół stalingradzkich zobaczyli
plany przyszłego stadionu, który przewiduje między innymi stworzenie pięk·
nej pływalni, zwrócili się do władz
miejskich z propozycją zorganizowania pracy i zapo~iedzieli swój wydatny udział w budowie.
· Reasumując - rok bieżący będzie
rokiem niezwykłego rozmachu w dziedzinie budownictwa sportowego. Jednakże wobec ogromnego wzrostu zainteresowania piłk~ nożną, wszystkie
projektowane boiska i stadiony i tak
nie będą pewno mogły pomieścić licznych entuzjastów sportu.

*

Tak jest w Rosji, a jak jest u nas?
Takie pytariie niewątpliwie nasunie się wszystkim. Porównanie wypadnie dla nas niezbyt korzystnie. U nas,
już niedaleko szukając w samej Ło
dz~, pomimo, iż boisk mamy tak nie
-wiele, to i te, które są, przedstawiają
sobą prymityw i to w dodatku opuszczony i zaniedbany. Boiska poniemieckie leżą odłogiem, gdyż n ie ma kto
nimi się zajqć.
Miejski Komitet Wychowania Fizycznego nie ujawnił do tej pory żad
nej inicjatywy w tym kierunku.
Nie wiemy, jaka jest tego przyczyna, wiemy, że trudności zwłaszcza fino.nsowe mogą być istotnie jednym z
czynników hamujących prace inwestycyjne, ale wiemy również, że wiele
klubów łódzkich, które nie posiadają
do tej pory własnych boisk, własny
mi rękoma wiele z nich doprowadziłoby do porządku, gdyby im przydzielono je, lub oddan o do użytku.
Niestety, do tej pory nie zdobyto
się nawet na to, aby już istniejąc e boiska doprowadzić do stanu, w jakim
się powinny znajdować, nie mówiąc
już o jakichś nowych planach rozbudowy naszych skromnych urządzeń'
sportowych.

Wojskowi

wy grywają

W dniu 9 bm. drużyna p iłkars k a Cenh.
Szk. Ofic. Pol. Wych. p ok ona ła w Kutnie
K S. „TUR" w stosunku 4: 0 (1:0). Wojskowi
wykazali dobrą formę i stanowili d:użyną 0
I klas ę lepsz ą od go sp odarzy. Bramki zdobyli
Mazur 3, Janeczek 1. Najle psi na boisku : Janeczek, Mazur, Niemiec, obrona d obra.

fr1eCZ, który SiQ nie O d b ędzie
W nied zielę miał się odbyć mecz bokserski pomi ędzy drużyną juniorów ŁKS -u, a zespołem Krusche Ende ra z Pabianic.
Mecz jedna k nie d oj d zie d o skutku, wskutek odwoiania sw ego przyjazdu przez zespół
pabianicki.
. ; . . . - - - - - - - - -- - - - - -- - OSZUKAŃ' CZ Y KWESTARZ
W dniu· 6 maja b . r. ni ~ zna ny osobnik w
mundu rze s i er ż an ta Woj ska Polskiego dokonyw a ł przy u l. 6-go Sierpnia z b i ó rkę p ieniężną, rzeko mo na sztandar dla Centr. S zk o ły
Ofic. Polit. Wych. W. P.
;
Dowództwo Szkoły o świ adcza , ż e S zk oła .
żadnej zbiórki na sztandar nie przep rowa- l
dz a ła i ci którzy wpła cili p ien iądz e pad łi ofia
ra z wyk łe go oszustw a.

w tekscie -

zł. 21. -

W numerach nied zielnych
D 00375
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