Ocena Kongresu
Cała

radziecka zamieszaa
sprawozdania z Kongresu
li1telektualistów we Wrocławiu. „Praw·
da" podkreśla, że na Kongresle odby·
la się bardzo żywa i wszechstronna dY"
skusja, w której brało udział kilkudzie·
sięciu delegatów, reprezentujący~l'I naj
różnorodniejsze kraje świata.
prasa

szczegółowe

Sam fakt, -
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j
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przedstawicieli ludu do

Zaledwie m1.es1ąc sprawował władzę
triumwirat Ma-r1e :- . Blum -.- Reynaud.
.W cl~~ \~go · m1es1ą~a nie ~ylo w~
Franc1 1 ani Jednego d~1a bez str~/lcU, be
protestu m~s ro~otni<:~ych, lctore ZJ!'~siły wres~~'~. zmenaw1dzonego :_,mini·
strta ~lęs.ki 1 Jego godnych kolegow do
, . .
us ą~ienia.
rzą·
1stn1en1a
początku
luz od samego
du „trzeciej siły", podzielone były zda·
nawet
nia,co do jego
najwierniejszych socjalistów Bluma.
Dywersyjna robota przywódców reak

wolności, które

udziału

-

przeniknię

w~eiE · sw~

w chwili obecnej jest

za~~~::::; s}u~znie p-odl<reślili. że źró-

dła niebezpieczeństwa kryją się w impe
rialiźmie amerykańskim i w usiłowa·

11

niach rozwydrzonej grupy podi:egaczy
wojennych, rmierzająqr ch do wywoła·

rząd

•

zv

wkład do dzieła pokoju, demokracji i
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drag
y
lt1d·
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1 -1er ma stworzuc· .nowy
NRamad
I

dziennik

świadczy o aktuałności Kongresu i o
wotności poruszonych na nim zagad·
nień. Wszystkie przemówienia na Kon·

nianowejkrwawejrzezi,celemzalopie
nia we krwi zdobyczy ludzkości postę·

w gabinecie

powej.
konkluduje „„ra·
Zrozumi.ałe jest pro
„drastycznego
realizacji
stanowisku
1
zamieże
tego oświadczenia Ramadiera,
wda"..._ że z krytyką współctesnej n.e
rza on zwrócić się o poparcie do innych gramu ekonomicznego''.
w kołach politycznych przeważa ~a czywislości amerykańskiej wr!;tąpili nie
partii politycznych, z wyjątkiem najkomunistów, by żenie, że porozumienie Ramadiera z 1n· tylko przedstawiciele krajów demol{•a·
silniejszej partii _
utworzyE „rząd koalicyjny". Gdyby ta nymi partiami okaże si({ bardzo trudne, cji ludowej, lecz również del agad
próba nie powiodła się. Ramadier za- a gdyby nawet doszło do takiego poro- wszystkich krajów, z przeclstaw1cielaml
Anglii i USA włącznie, repre?ootująr.:y·
mierza rzekomo utworzyE rząd złożony zumienia - nowy n.ąd Ramadicra miał
eałkowicie z członków SFIO, podobny by wielkie trndności z uzy kaniem ko·
niccznej większości 311 głosów na Zgro mi postępowe kola swego spolccz!9ń·
od rządu Bluma z grudnia 1947 roku.
stwa.
Według pogłosek, Ramadier stoi na madzeniu Na1·odowym.
-----------------------------------------------
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wygląda prawda?
brytyjskłego, a jakOficjalne
rzadu
ug zdania
pr~~!!f~~ rapewnienia p. Marle i jego wed
czynniki a11gi~lskie motywu·
Ogłoszone w sobotę memorandum Ministerstwa Kolonii stwi<'rdza, że I
by

reprezerrtował

interesy ludu i klasy

popleczników, że wkrótce nastąpi znJż.

; Wielka Brytania, _podczas zwołanej na szwartck do Gepewy sc~ji Komitetu ~ją swoje stanowisko tym, że „w kol~
propozycjom w sprawie niach brytyjskich panuje więi<'lzy !Io·
Kolonialnego ONZ, przeciwstawi się ws7.elkim
mb:ielenia Narodom Zjednoczonym prawa kontroli Brytyjskiego Imperium brobyt i wyższy poziom kulturalny, niż
w niejednym 'Z samodxielnych l<ra}ów''.
Kolonialnego:
darczy Reynauda.
Raport tego komitetu ma być rozpatrzony na najbliższej sesji Generalnego I Adwokaci brytyjskiego imperium wy·
By utn:ymać się za wszęlką cenę przy
l brali sobie najmniej odpowiectni.1 perę
władzy, rząd Reynauda - bo właściwie Zgromadzenia w Paryżu
.
1 d'l ta~o rodx.aju ~ś~iadc~e~.
_
_
·
n!e pre'!li~H Marie byl jego faktycznym
lakze bowtem sm1esznie 1 :>burza1aco
k1er·ownik1em - postanowił wobec sta
te twierdzenia w chwili,
niezadowolenia
le
nie przc:brzmiały)eszcz~ ~rz~mówien!a
·
mas, przedsi~;"ziąć szereg bardziej je/ delegatov1 kolon.u brytyjskich, wypowie
szcze rea!<c:nnych środków, niż kiedydziam~ ~a m!ęd~yna:o.dowym zje:1:t1z•e
Rrą
człr
koiwiek stosowano dotychcras wobec
młodz1ezy pracu1ące1 i Sw1atowvm V.i:in
narodu.
W związku ze zbliżającymi się wybo- . W. n1~dz1elę wi.eczorem premier Cy-\ Obecni bylt wszyscy przeh~waJący w ' gresie Intelektualistów. Słyszeliś m•1 pel
rami do Rady Repub!il:-i, opractlwal on r rankze~ICZ z małzonk~ w;y~al w salach stolicy członkowie rządu, wlcemarsza- \ ne fJOr~rczy i oskarżenia słowa _przed·
przy współudziale zarówn~ socialistów Pre„z„ydium Rady Ministrów raut na tek sejmu - Barciko..,,vski, posłowie na 1 stawicieli Cejlonu, Indii i Afryki połudn;
Delegaci tych kolonii opowied1ieli o
jak i degaulłistów projekt ordynacji wy, czesc przybyłych do Warszawy delega- sejm, przedstawiciele korpusu dyploma
ty~znego, prezydent miast11 - Tolwiń- j s!raszl.iwej nędxy i niewol~ictwi~. 0 1 _u·
borczej,. gwał~ą;y w sposób niespot'l-'\tów na Ifongres Intelektualistów.
Przyjęcie zaszczycili swa obecnością ski,. sekretarz gcn.e~alny KC~~ --l{u~y cisku '· wyzysku, o z?c~fantu gospot·,o:1r:
kan y na1bardz1e1 clemc.ntarną. . zasadę
prawa wy~orc~eę~. a m1anow1c1e zasa prezydent R: P. Bolesław Bierut, któr:v łowicz, przedstawiciele nauki 1 sztuki. ~ZJ'.m 1 społecznym, Jakie są col? ·10 1
Reprezentowane hyly wszystkie de~ sw1~~~.m1e „stosowane. przez '„bi.~tY,cli
przybył w towarzystwie dyrektora kan
cl~ bezp?srednios.c1 wy~orów. .
pano~J , ktorzy krew 1 pot ko.orow, cll
.
k
d i
. b'
W mysi tego nigdy ms zrealizowane- celarii cywilne' _ Mijał
ludzi zamieniają na dolary i na;>yc\1rijri
gacJe, IOrące u z a 1 w ongresie.
a.
J
go ptaiektu, członkowie przyszłej Ranimi sobie kieszenie.
d RC:Pllbliki mieli być wybierani przez
151
Nic dziwnego, że rząd brytyjski, któ·
kofegrnm 'f1yborcze, a nie jak do tej po
ry mianując siebie „socjalistycznym„„
·
ry przez lun.
s1oi na straży interesów wyzyskiwaczy
·
.
·
7ę1 tego pasuni~da był jasny. Cho- sprzeciwia Si<t oddan:11
ko!onia!nvch
.
·
~•'.lc;-,
.
·lJ·
"
i
l!lf
wa
h"7-1"1ec•e1·1~'.
u11a~lle
dr1lo o wyeliminowanie' z Rady wszysttrch k')lonii pod npiekę ONZ wbrew wo
11 "
" 11..,
••
~•
i.
li
.
n
k~ch e17n;entów postępowych i stworze
Czechosłowackie organy bezpieczeń- j Ośrodkiem działalnośc'i tej szpiecrow- li ludów zamicslkuiącvch te obs:ary.
nie z me1 r;>owolnego narxedzia w ręłk._
ił
był klasztor dominika°ński
lc~ch. reakt_Ji P·Osłusinei na k;:iżdo ski· stwa publicznego wykryły w mieście skiej grupy
m~
-~n
.
"
" . . .ZnaJem1e.
. . w m1esc1e
k.ą grupę. k tora
.
. . szµ1egows
z'"'naJem1e
panow z .Amervki
nieme
(„
• •
si
hu
Grupa utrzymy.
„
dl ·
Na nie"ZC'l.,.:
Ministerstwo Sił Zhro1'n •eh z~"ttB
listycznych p~~~~taw~ci~~gusow. kap1!a przemy~ała przez granicP, osc,by, wrogo wah także ścisłą łączność i otrzymy•
.
d . 28 ~'ł .
. d
- e MRP I socia usposobione wobec ustroju ludowo-de- wała instrukcje od byłego deputowane- I
listów pod nac· k'
1
ze tw }ni.u h slbe~pma poi
~ ?":: dol, U<>'O
"~ 1cicJ
.a m'as iem w~rasta~ącego nie mokratycznego oraz szerzvła . wrogą ' go z ramienia· . ludo\~e1"' n"rtii Chudo- I z~
rwa et c oro ?e zmar
c ęz
· . ""A
'
.
·
" .
.
·e1>racuracvi:; 11 •
IacJowolen 1
li ~o"ć odwagi w ost;:itniei c:·h:\~ ~~y ~~~~to~~~~~ie_rrzcc1wko Republice Cze- i b~.' kłtory po . wydarzeniach lutowych I dowódca pan~crnych. i zmotoryzowa·
, n~·ch wojsk Sił Zbrojnych Zwią:r.ku Ra
z wg za granicę.
.
J·
wziąć na siebie odoowied:dalnośł za
Członkowie szpiegowski ej grupy zo· dzic<'kicgo, Marszałek Wojsk Panccr·
Do ~z~i~owsk1ej grupy należP.li byli
plan „ministra klęski''.
Zdecyd~wana i zgodna postawa kia- ak_tyw1śc1 „ludowej" . partii i członk0- stali z-a.areszt owani przez organy bezpie nych, dwukrotny Bohater Związku Ra·
dzieckiego, Paweł Rybałko.
sy rob:>!niczei. dom~ga s'ę bowiem. u- wie „klubu młodzieży katolick iej". czeństwa.
tworzenia gabmetu jedności derrokranangunu, t :i "lltcjsze koła rządowe zdradza· cił propozycję amer~·Im1iską w sprawie od·
.
trc.:m e;, gdvż tylko talci rz"r1 może wyh wielki nicpokó.i z powodu roz'l'; oju walk dania pod powiernictwo międzynarodowr.
5
prowadziE Francję z jej kc:.t ris\rofalnej --1-----~
z p:nvstailCami w północne.i części Bunny. t ~· ch obszarów Antarktydy, do których
svt.uacji gospodarczej na równą i spoW wa lkach tych bierze ud»:iał l:i ł>ata lio- Wielka Brytania. Chile i Argentyna łącz·
POSEL R. P. W :HOLANDII
k.oJną drogę.
Now~mianowan~· poseł R. P. w U-.dze, nów rząd,.,w:vrh. 7. których l•" ::.ifv sklll da się) nie roszCZ\} sobie pretensje.
Anfarl..t.yrlą
nriol polecił ll. minif'ie Ksawery Prn.szyński złożvł dnia z 800- 1000 ludzi. Garnizon R::w gunu zo- I Powof1cm zainkrr-;owania
Prezydent Vincent
jrst fakt, że obszary te obfitują w uran.
23 si„rrmia listy uwi~.-.;·-·tehtla.iąc r~-;cntre '> tal wzmocniony poś.i! -ami.
.
t
remierowi' Ramad;,er
P
u worzenre 110- lłolamlli - k„;rżnie Jpliu ... •1ic. l\'rnczenie ZAKONCZENIF. OBRAD W GE.i:-J<~WIE
FALA lJPALóW W USA
fatów odbyło się na zamI-·· Van Loo.
. .
.
. wego rz.ądu. „ .
'V S')botfl lvi('c~orcm z::i ' ' "''1~zvia "'ie w
Rczvośrednio po uroc1vstości nowy po- Genewie po ·6-tygodniowych deba~h VII se
Rama~1er osw1adc~ył, ze udz1eh prezy
Wschodnie stany USA nawiedzione zo·
nocy po se udał się na cme:darz żołnierzy polsl•ich, s;a Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ. stały nienotowaną od dawna falą upałów.
dento~v1 odpowiedzi w ciągu
~dbyclu na~ad ze swymi kolegami socja pol~głycb pod Arnhen, składając wieniec Następna. sesja odb„<lzfo s'~ w Lake Suc- Temperatura w cieniu wynosi od 37 do 4.4
l~~tycz~ym1 i z przywódcami innych par na wh grobach.
ce!!s ~- h· ... ·-- 1°~" r.
stopni Lurlność sypia przeważnie pod go1~-m niebem. Zanotowano kiika wypadkóll'
w ALJ<I w BUP.J\HE
.
.
t11 politycznych.
APETYT NA URAN
Jak wyniJrn. z do11iesie1i nadchochacvch z
Z Santfago donoszą ,iż r-.iąd Chile odrzu śmierci z powodu porażenia słonecznego.
Obserwatorzy polityczni wnloskuia z

&.~ cen„ olrazały i;i~. jak to b •ło do prze
'W1_rJze~1a, tylk.o złudnymi frazesami, za
ktor~·m1 krył się plan finansowy i gospo
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Dziennikarza nie obowiązuje żadne I
lwlęto. Zawsze bowiem może się zda·
rzyć, że musi rzucić wszystko i chwytac za notes i ołówek.
Tak też było. ze mną (o). i moim k.~legą (b) ,w.czoraJ po południu. Wracahsmy ,własnie z kina, gd;y uw~gę naszą
zwroclł sznur samochodow, ciągnących
od Pl. Reymonta w stronę Rynku Ba·

Opaliliśmy się solidnie.

Lądzi

I

A intelektua·
liści - to ci państwo obok...
Rzeczywiście. Dopiero teraz dostrze
gam znaczek z napisem „Wallace" w
klapach dwóch mężczyzn. A więc de·
legaci z Ameryki. .Test ich czterech _
trzech mężczyzn i kobieta. Nawiązujemy rozmowę, która toczy się w amery·
kańskim tempie. Ponieważ jednak ko·
lega lepiej daje sobie radę _ dopuszłuckiego.
Początkowo myśleliśmy, że to jakiś czam go do głosu.
raid samochodowy, którego trasa wie·
Rozmówcami naszymi są: JOIIN
dzie przez nasze miasto. Wskazywałydelegacji
pnewodniczący
by na to cyfry, umieszczone na przed- ROGGE,
nich szybkach. · Ale obok numel'ÓW do- amerykańskiej, głośny przywódca ru·
AI ,BERT
Postępowej,
Partii
1trzegliśmy napis „Swiatowy Kongres chu
Wiedzeni tym, co KAHN, znakomity pisarz, PONZIA
Intelektualistów".
dramaturg,
STEWARD,
się nazywa potocznie „szóstym zmy- OGDEN
słem", domyśliliśmy się, że są to ma· ELLA WINTER, powieściopisarka.
Zapytani o wrażenia z pobytu w Polszyny wiozące uczl'stników Kongresu
sce, gośde oświadczają.
Intelektualistów we Wrocławiu.
- Udenyły nas dwie rzec7.~': !'trasz·
Takiej okazji nie wolno przepuścić,
mimn niedzieli I czekającego obiadu. Fwe zniszczenia wojenne i WSPl\.'SIA·
Pospieszyliśmy wiJęc za przejeżdżający- ŁA ODBUDOWA, W KTór.EJ BIEmi samochodami, zostawiając na ulicy RZE UDZIAŁ CAŁY WASZ NARÓD.
nasze towarzystwo bez słowa wyjaśnie- Nigdzie na świecie te dwie przeciwności nie w:vstęnują tak jaskrawo. Jeśli
nia.
„ślady" prowadzą do Grand-Cale. chodzi o obrady Kongresu, ulwierdziłiś
Goście musieli się tu zatrzymać. I tu- my się w przekonaniu, że NIE MA RO.Z
taj dużą usługę oddała nam nasza NICY MIĘDZY LUDZMI, KTÓRZY
Przed cukiernią NIE CHCĄ WOJNY. Sztuczne bariery
„spostrzegawczość".
stało siedem wozów z napisem „Swiatowy Kongres Intelektualistów".
Wchodzimy do środka. Przy stoliku
pod oknem siedzi większe towarzystwo.
Momentalnie odróżniam ciemne, bru·
wędrówki
natne twarze panów. Chwytam kole·
wypadkami
liczn"<•mi
z
związku
W
gę za łokieć.
J
instytu·
niewłaściwej
do
się
zgłaszania
- To oni„. Zobacz facy ciemni. To
lub
wypłatę
o
się
ubiegających
osób
cji
...
Vietnamu
z
napewno delegacja
wznowienie rent emerytalnych - Za- Raczej z Afr:vki francuskiej ...
kład Ubezpieczeń Społecznych wyjaś·
- Zaraz sprawdzimy ...
· ·
t
ł
Podchodzę śmiało i zagaduję po an· n a co nas ępuJe.
b. pracowników
emerytalne
Sprawy
glelsku pierwszego z brzegu, na gwałt
nieuzywane- państwowych należą do kompetencj'i
dobierając słów z dawno
Państwowego Zakładu Emerytalnego w
go i zapomnianego języka.
e to
b
k
l I fl
i
W
PQzwolił mi się wygadać, 'uśmiechnął
arszahw e,du . - ~ a~c a 6 ' 1. de1'.1 ryk
or ynarmszow, wzg ę nie o·
~anyc
fiię szeroko i odparł:
.
. tk.
h
t
"k.
- Panowie się mylą„. Jesteśmy ło m~rm ow prywa nyc maJą ?w ziem
łłzianami...
skich - do Ministerstwa Rolmctw~, b.
- A te brunatne twarze? - wyjąk pracowników przemysłowych, ktorzy
d
·
d t ·
.
nąłem zbolałym głosem.
nab y 11 na. po s aw1e. umow ,prawo o
- Wróciliśmy wczoraj znad morza. zaopatrzen - do Z3ednoczen Przemy-

wznoszone są przez
garstki~ finansistów, którzy dla swoich
osobistych celów uniemożliwają wspól·
ne porozumienie. Kon~res udowodnił,
że POROZUMIENIE· TO .TEST NIE
BEZALE
MOŻLIWE,
TYLKO
.
WZGLĘD~IE KONIECZ~E! .
Z daJszeJ rozmowy dow1aduJemy stę,
że goście wyjechali w niedzielę rano z
Wrocławia do Warszawy na bankiet
urządzony w Radzie Minisfrów. W poniedziałek samolotem udają się w powrotną drogę do Stanów Zjednoczonych. Część delegacji amerykańskiej
zostaje jeszcze kilka dni i zwiedzi Polskę, po czym wraz z delegatami innych
państw powróci do swych krajów.
Dziękujemy 7.a krótką rozmO'\V'ę f
wraz z gośćmi kierujemy się ku wyjściu.
Na ulicy, przed kawiarnią - grupy pu
n a n as i
Ktoś pokazuje
błiczności.
mówf:
- Spójrz, to są kolorowi uczestnicy
Kongresu ...
Nauczeni doświadczeniem pospiesznie wyjaśniamy pomyłkę:
między narodami

•
'l twoją
Pow : nnaś µorozmaw1ać
przednią wychowawczynią, aby wpłynęła

ELES:

po-'
na

dals-zego kształce
pewno jakichś kre
wnycfi, którzy również mogą ci pomóc przez
interwencję i wytłumaczenie matce i ojcu, że
obO'Wiątkiem kh jest posyłać <:\~ w óalszym
ciągu do szkoły.

ro.dź:.ców w sprawie l:wegl)
nia siQ. Poza tym masz na

•
CZYTELNICZKA A. A.: Pros11ę Z"W'TÓ
cić się do fryzjera teat·r-0.lne.<:10 przy Teatrze'
W<>jsb Pol5ki€9<1 ul. Jaracza 19.
STAŁA

•

ZAWIEDZIONA Z ŁODZI: Trudno 11.am jest
bardZ·') J>Wa<kić Pani w jej sytuacji. Jeie\i r.zw
cz.ywiście nie łączy Panią z mężem ż.adne uczu
cie, ani zaufanie, ani wzajemny sza:un-ek, . Io
post.ara
oczywiście będzie dużo lepiej, jeśli
i o ro!Z'WÓ<i. Przecie wszystkim jednak
się Pan1
p<>winnoa Pani jesz.cze caz rozważyć swoje po
stanowienie, tym bardlziej, że ma Pani mała
dtleck'), które wymaga <>pieki i sp<>kojneg<> i.y
cia Oclpoiwietl?liialność P.ani przez to jest wiei
ka. i nle należy niczego robić beq; zastan<YWie-'
nia się. v.,r każidym r;1.:z.ie rozwodzą<: się, nie po
winna Parni wiązać się n>atychmiast z kimś i!l1
nym, c<> }aik widrzimy z liSJtu pragnie Pani u~
nić. Do tego jest to czł<>wiek, któreqo zna. Pa„
rui ba.rdz·o mało. Proszę p<>święcić więcej uwa•
gi swej córeczce, a po pewnym czasie, kiedy
będzie Pani m'.lgł.a sp<>}rzeć na swoje sprawy
z pewnego dystansu i ~ pewnej peorspektywy
koniecznej dtla o:enienia nowvch warunków
Jesteśmy łodzianami. Wróciliśmy Paini żyda, poweźmie Pani w~asciwe postano
znad morza, gdzieśmy się solidnie opa· wierne. Nie w<>-Jn.o jej Z>e "WZg!ędtt na dziec!k~
lili. A uczestnicy Kongresu - to eł J>')dchod>zić do tych spraw pośpiesznie I w fJPG
sób nieprzemyślany.
(o) i (b)
państwo...
tł

Kto kom.u wy'da1•e ren· ty so~;:~~K~td~·~!!~ ~~ll~w~~iu~ie1;i~~
Niepotrzebne

I

już
Ma pan, panie poruczniku, taką/ kich otrzymał swoją trzecią
Przez
oficerską gwiazdkę.
twarz, że czytać z niej można polską
jak z otwartej księgi! Zrozumiałem, chwilę milczy, a potem kreśląc swoim
walkę zwyczajem na leżącym przed nim pakochający
żołnierz,
że jako
wręcz, nie lubi pan spraw, do których pier:ze jakieś arabesló. i Lawił~ meanmusimy się naginać, i do których trze- dry, powiada:
- Rozumiem, że i teren i . uowy spJ·
ba przystępować z maską na twarzy.
Nie przydzielimy też pana do służby sób walki jest panu crochę obcy, JO·
wywiadowczej i dywersyjnej. Z War- nieważ dotychczas WJ jowttl pan w zg:>
szawy pojedzie pan do Kielc, a stam- ła innych warunkach, .1. dcwodzenie ba
wymaE,;a spęcjalnej
tąd wyślą pana do oddziałów, operu- talionem !eśnym
jących w rejonie Puszczy świętokrzy- taktyki.
- Racja, panie pułkownikt;.'. Czy
skiej. Otrzyma pan awans na kapitapowięc podołam swemu zadaniu? na i obejmie dowództwo batalionu.
Powieki Heinza Soboty zadrżały. smutniał nagle partyzancki kapitan.
- Ma pan ten plus - pośpieszme
że
Uczuł, że coś dławi go w gardle że lepiej mż
pocieszył go dowódca chce płakać: ze szczęścia.
- Dziękuję panu, panie pułkowniku my wszyscy zna pan Niemców i ich
za to zaufanie„. I wierną służbą wyka- strategię. Naturalnie, nie zostawimy
pana bez pomocy! Kcrnendantami pa1i
żę, że byłem go godny!
Pułkownik Krzysztof jest dobrym skich kompanii są starzy wiarusi, ldópsychologiem. On wie, że tacy ludzie, rzy pana ii.igdy nie zawiodą, a adiutan
jak Heinz Sobota nie często mają łzy tern będzie tęgi partyzant, porucznik
w oczach - że miną lata, a młody ka- Zbigniew Olbrzycki. Olbrzycki był do
pitan Podziemnego Ruchu Oporu nie tychcza.s adill;tantem kapitana Stępnia,
~pomni nigdy tych okoliczn~i. w ja- który zginął przed tygodniem w czasie

-

d?Zenia. Na pewn<> spotka Pani jeszae w &W{).J
im życiu kogoś, kt<> będzie jej ..xJ.powiadal pod

I n~ewlaśc·wych

do

249)

jasną

*

lnstytucii

~.:ż=~~i~.e~ieN~e:~~r~ :;w~~:~ ~i~;

słu, do którego dany zakład pracy obec się tego w;ale n<ie spodz'ewamy Dziękujem:1,
Pani u pozdrowien; a.
„
*
nie należy.
Zakład Ubezpieczeń Społecmych" w DZIECI NA KOLONIACH RTPD w KARPA.o

l
l

Warszawie wypłaca tej grupie praoow-, czu: Otrzymaliśmy Wasz Jisit 1 bar<l.'lY.> za Ili&'
ników renty, lecz tylko na podstawie ~dziękujemy. Wie~ i Waeek ~ nasrym 'P~
s~tctw~ prz.esył.aJ~ Wam 6 pecioalne . p-nóro
imienneg0 zlecenia właściwego Z4edno
w1en.ia 1 zycz1l wesiołeJ ubawy i przy jlEllD1lego
J
pobTtu _. koloniach.
czenia Przemysłu.
~oza tym byli żo~ierze ~.P. ~
Jeżeli i• k .1<o1wiek przetwór
STARANNA:
związku ze słuzbą WOJSkową wtnnł s1ę
zwracać do terytorialnie właściwych j owor<>wy pleśnie je, trzPlrn p r zede wSll:'j'S'tki ·, n
Po tem. na kał':'.a
d'}kładnie zeb r ać pleśń..
Obwodowych Ur2ledów Inwalidzki.eh.
b _ pół J!f<Lra µ.netw?ru do dac . małą nr:recznr~ sody
ły
dl
b kt.
J d .
poł S'lklance
w
ore po ega u ez oicrys'Z'CZ'()l!leJ F014>us:ilczooei
e ynie oso y'
pieczeniu społecznemu, powinny zwra- wody, pao;kę cukru warn.ii.owego i gotować to
cać się z roszczen~mi o przyznanie ren ~zysitki> razem na. wol'tlym ogniu pr,zez 2 go
ty starczej lub inwalidzkiej do Z.U.S. ~ll'ly. Ostudzioin~, p<rrelo-zyć 00 sił·-:>1 ~ 0:v uprz.e
. ' dnie wymyty-eh, przykrywaiąc krązk:em per
, . '•
·'
,
z~ posredn~ctwe~ własctwe1 .terytoria}- gaminl\l -zmaC'l)anym w spirytusie i s'l.CZełnd•
z.awią"Z.ać nalożooy z wiervchu papier.
nie Ubezpteczalm Społeczne}.
akcji na pociąg niemiecki. Pan, panie
kapitanie, odziedzicz.y po Stępniu dowództwo jego batali0nu i adiutanta.
Wyrysował ołówkiem trzy fantastyczne floresy i dodał fachowo:
- Olbrzycki to dzielny i odważny
chłopak, do boju jedyny, ale musi go
pan trzymać mocno w garści, bo jest
przy tym trochę lekkomyślny i lubi się
.
bawić.
- Zastosuję się do pańskiej instruk
cji!
- Jest pan zadowolony'?
~ Bardzo szc?,{!śliwy ! żal mi tylko,
że nie będę walczył pod pailskim dowództwem.
- Może się jednak przydarzyć i to!
- pułkownik od.łoźyl ołówek - Nauwzględniwszy
Dewództwo
czelne
wreszcie moją prośbę, w najbliższym
już czasie odwoła muie z t~i placówki.
prawdopodobme do W arszaPrzejdę
wy, gdzie zaczynają się przygotowania
do wielkiej akcji. I zdarzyć się może,
że sp<>tkarny się tam wówczas na jednej barykadzie ...
Heinz Sobota chr7.ąknął raz jeden i
drugi. Był zmieszany i onieśmielony.
- Podobno i panna Gorkowska zostaje wysłana również do Generalnej
Gubernii! - powiedział z ociąganiem.
- Tak jest! - odparł krótko puł
kownik.
- Miałem możność poznać bliżej
pannę Gorkowską ! To na prawdę wydziewczyna! Szczęśliwy bę
jątkowa
dzie dowódca, który w swoim oddziale mieć będzie tak~ ł~czke iak ona.!

•••

Pułkownik nagle spoważniał.
- Pan opowiada o pannie Gorkowskiej z wielkim zapałem - zauważy?

półgłosem.

- Bo też zasługuje ona na to twarz Oberlejtnanta pokrył lekki rumieniec.
jeszcze bare
Pułkownik poważnieje
dziej.
- Zapomnijmy w tej chwili o innych sprawach i porozmawiajmy ze so
bą szczerze, jak dwaj mężczyźni. Proale tak uczciwi~
szę mi powiedzieć,
jaki jest pański ucz1;cicwy stosunek d<>
Wiesk:i Gorkowskiej? Przyjaźń, koleżeństwo, czy też coś więcej"!
Z kolei spoważniał i Heinz Sobota.„
Intuicyj.uie zrozumiał, że muszą bye
jakieś głębsze przyciyny, jeśli dżentel
men tego rodzaju, jak pułkownik, za-daje m•J tak niedys!ffctne pytanie.
pan do mojej męskiej
nie wiem
dobrze do czego pan zmierza, niemniej
nie mam zamiaru ukrywać prawdy: sty
kając się przez dłuższy czas z tą dziew·
czyną, nauczyłem się ją cenić i podzi"'
wiać. a z tej mojej sympatji i zrozumie
n:ia jej wszystkich cnót zrodziło się coś
jeszcze głębszego.
Spojrzał pułkownikowi w oczy.
- Nie mówiłem o tym jeszcze niko-i
mu, ale nie będę miał tajemnic, przed
panem, panie pułkown:iku, którego uwa
żarn za wzór żołnierza i dżentelmenaQ
ID. c.. n.l -'
kocham i~
·--..

7.anpelował

szczerości -

odparł powol:i -

...
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SZABERSKI: - Witam, witam do-1 SZABERSKI: - Przekąśmy!_
Dziękuję bardzo! Ja
WACEK: brodzieja! A dokąd to?
koszyku ...
w
coś
mam
także
WACEK: - Prosto do domu!
Nic nie szkodzi!
SZABERSKI:
przez
SZABERSKI: - To chodźmy
mojego!._
pan
Skosztuj
!
m'ilej
Będzie
alejki!

Od metra •••

ne

A teraz ja pana

i'

Panowie Bolesław Kuśmirek j Zygmunt Wę
gier znani są powszechnie na ulicy Rzgow·
akie). Stanowią oni pc.rę nieodłącznych prZY_·
j<Iciół, wszędzie można ich widzieć razem, ~1gdy się ze sobą nie rozstają. Znajomo§ć ich
d-0tuje się od wielu lat, a pogłębił jq wspólny
poc;ąg do butelki. Zupełnie jal< w sto.ropo/·
8krm powiedzeniu: „Polalt, Węgier dwa bra·
tanki i do bitwy i do szklanki".
W ubiegły czwartek obaj przyj.acJeJe spotkali się w mieszJmniu pallO Kuśmiraka i. a~y
nie tracić na próżno czasu, od razu zabra/J się
do rzeczy. Litrowa butelka wóclki opróżnia}~
się w szybkim tempie w miarę towarzyskie]
beztroskiej gawędy.
pewnej eh.wili pan Węgier ode-zwal się:
Czytałe.§ klepsydrę w gazecie, że od pier
wszego września bedziem płacić większe ko·
morne od każdego Jednego metra?
_ No. czytałem, ale nas to się nie dotyczy,
bo /Mieśmy ludzie pracujące. Większe gotów
.kle bedzie bulić tylko wolna inicjatywa„.
Od razu wida~, te Jesteś niegramotny J
nt.e kapujesz, co znarzy wolna inicjatywo.. Każ
den jeden o&Obnik, któren lubi M>ble podchro·
mo/Jt, uważany jest za Jnlc/atywe J .znak.Iem
tego • zaplac.i aż miło.„
Wywody przyjaciela snał przekonały pana
1'\uĘmlralta, bo na obliczu Jego odmalowało
się głębokie mklopotanie I troska.
- I jak to faktycznie bedzie~ - 11Pytał. ze m.nle ściągnom .ro te moje landareJ
To Mleży, ~ tu fest metrów kwadratowyc1a...
- A wfele fes"
Tak 11(1 oko to nie wiem, «le mo~em llle
przekonać. Masz calówkfe1
Oltazało się, że pa.n Kuśmlra.k nie posf<ldał
"tego przyrządu, wobec czego postanowiono
pożyczyć od sąsiada. Odmówll on jednak pożyczenia calówki. Zajęty był właśnie pomia,raml swego mieszkania, w czym pomagała mu
gorliwie jego żona. Zgodził się natomiaat na
kHka chwil dać do ręki przyjaciołom upragnio
ny przedmiot.
Pan Węgier kazał swemu towarzy!!JU!Wf stanie ruszać się. Ponieważ ten
nąć prosto i
chwial się solidnie mi nogach, ustawił go w
rogu poko fu i przy/ożywszy wzdłuż jego cfała calówkę nakreślił mu kredą na ubraniu kil·
ka przedziałek.
Odd-0wszy przyrząd rzefoikowf, przyjaciele
wrócili do mie.szk-0nia i przystąpili do pracy.
Odsunęn wszystkie meble spod ściany, po·
czym pa.n Kuśmirak na polecenie przy ja ciel a
poloiyl się na podłodze. Przyjaciel uklęknął
przy nim 1 zrobił kreskę w miejscu, dokąd się
gala glowa pana Kuśmiraka.
- Dobra jest, teraz kładź się znowu od tego miejsc11„ .•
I w __ ten sposób trzy razy odmierzył kolegą
dluqos c pokoju.
T rzy razy metr s!edemdzie!ląt, to będzie
5 . met~ó w i 10 centy metrów. Ale tu jeszcze
,
cmt cm~ zo stało mieisca. Dawaj nagie„.
Dlugosć po~oju wedh1g tego skomplikowa·
n ego oblicz enia wyniosła 5 i pól metra.
Tera zm ~erz ym szerokość i pomnożym fe·
<?-no bez drugie i c? do peja bedziesz wiedział,
ile komornego 8ci ągnle magistrat •w każden
jeden miesiąc„.
P:zy mierzeniu szerokości wyłoniły się powazne przeszkody. Przeszkadzał staroświecki
zegar ~eckera, stoją cy na środku ściany.
- Nie da rady - rz ek} pan Węgier. - Trze
ba odsunqć zegar, bo inaczej nie bede mógł
poturlać ci e po ścianie„.
Zrzucili marynarki i zabrali się do dzieła.
Nagle zegar prz echyli/ się, p an Kuśmirak nie
zdąży} uskoczyć i zostal przyw alony ciężkim
zarzynany
meblem. Rycząc przeraźliwie jak
W,ół: usiłujac wydostać się spod gniotącego go
c1ęzaru. Wreszcie mu się to udaJo.
Wzrokiem pełnym boleści obrzucił szczotki
Pamiątlcowego zegara ,po czym chw yc1w~zy
~ahodło począł okładać nim po głowie przy)Qc1ela, który salwował się ucieczką.
.Od losy piekielnej awantury ściągnęły na
e lokatorów I milicjanta. Obaj przy jacie
ITU
le zna/etli się w komisariacie. Teraz czekają
n a rozprawę w Sądzie Starościńskim.
Kara ich nie minie, ale podwyższone go !rn·
m o rneg.o n ie będą pła c ili . Bo mimo wszystko,
podv;yzka świata pracy nie dotyczy„. (och).

w

WACEK: -

i

WACEK: - Cey wierzysz w rzeczy
nadprzyrodzone?
WICEK: - Nie! A bo co?
WACEK: Bo niosłem kiełbasę i zniknęła mi w drodze!

„ ...... „„„„„„„„„„„„.

- kolo -

łódzkie w trwałą nawierzchnię.
krawężniki dla wygody przechodniów

Zaopatrzy ulice
Płyty

poczę

stuję moją kiełbasą! O rany! Gdzież
się ona podziała?
SZABERSKI: - Zjed15śmy ją przed
chwilą! Byczy kawał, nie?

Komunikacyjny Zarządu Miejskiego za tym na przeszkodzie stoi brak miejboryka się w:i.ęc z trudnościami tym sca.
Dlatego też władze miejskie postanobardziej, że prywatne betoniarnie również mają ograniczoną możność produk wiły, że nowa wielka betoniarnia stanie
cji wobec szczupłości swych pomiesz- w Rudzie Pabianickiej, gdzie znajdują
się obszerne żwirownie, Nowa betoniar
czeń i przestarzałych maszyn.
·Zaszła więc konieczność wybutłowa- nia będzie całkowicie nn~hanizowana
i zaopatrzona we wszelkie najnowoczcś
nia nowej, olbrzymiej betoniarni, aby niejsze maszyny.
tok robót drogowych nie został zahaN a inwestycję ~ m1asło okymało
mowany i odbywał się zgodnie z nakreślonym planem fnwestycy"nym.
iuż kredyt bankowy w sumte 2 miloJ
nów i 600 tysięcy złotycłi, do tego do• kt
t ł
tk
p
rozsze- chodzi jeszcze 650 tysięcy złotych z
oczą owo pows a proJe
rzenia istniejącej w Augustowie beto- własnych funduszów miasta.niarni. Zaniechano go jednak z uwagi
Wstępne prace zostały juZ po(łjęte.
na to, 5.ż w okolicy tej nie ma odpowied
odzywają się pr6bne wierc&
Narazie
nich warunków rozwOJ 0wych - pokła
ustalenia rodzaju żwiru„
celem
nia,
dy żwirowe są niewystarczające, a po„ .........„ ...........................,;;..........-................;.........;;.........,;,.;,...;..;,;,..;.. Jeśli idzie o cement, to mamy go poddostatkiem. Nic nie Stoi więc na prze-szkodzie, aby kolos, który stanie na
nogach już w przyszłym roku, zaczął
na szerszą skalę produkcję płyt chodniRobotnicy
kowych i krawężników.
Komisję Specjalną
drogowi będą je u'ldadali na tych uliMieczysław Gomółka, właściciel skle cach Wielkiej Łodzi, które nie mają
I znowu jak z rogu obfitości. posypaprzy ul. Gdańskiej 5 jeszcze bruków.
ły się kary na nieuczciwych kupców, pu spożywczego
którzy powodowani chęcią nadmier- robił to samo z kaszą. Grzywna - 75
w fó-letnim: pla
Należy zaznaczyc,
nych zysków nie mogą s'ię odzwycza- tysięcy.
nie inwestycyjnym przewidziano rówić od pobierania wygórowanych cen.
Poza tym ukarane zostały -następują nież produkcję elementów betonowycn
Krystyna Dąbrowska, właścicielka ce osoby za takie same wykroczenia: dla celów budownictwa mieszkaniowesklepu przy ul. Lipowej 27 za sprzeda- Tadeusz Stasiński (Abramowskiego 9) go. Posiada to doniosłe znaczenie z
wanie masła po cenach wygórowanych - 60.000 zł., Kacper Durek (Daszyń uwagi na konieczność oszczędzania że
wykazaukarana została grzywną 75.000 zł.
skiego 40) - 75.000 zł„ Czesław Pietra laza i drzewa. Doświadczenia
ły, że belki żelazo-bet.onowe zupełnie
Henryk Szmigiel, właściciel sklepu sik (Wojska Polskiego 4) - 40.000 zł„
przy ul. Franciszkańskiej 10 za pobie- Maria Kłosińska (Rzgowska 139) - nie ustępują drewnianym, a nawet ~
przewyższają pod względem wytrzyma
ranie nadmiernych cen za świece za- 40.000 zł.
łości. A do celów budownictwa nadają
płaci 100.000 zł. grzywny.
(-ski-)
Cenniki są poto, aby je przestrzegać. się one wyśmienicie!
Kaczmarek (Północna '13)
Michał
przygotobyć
może
sklepu przy ul. Nowom5.ej- Kto tego nie robi
właściciel
skiej 7 chdał . się zbogacić szybko na wany na d · żą grzywn~, lub też w razie
skórgumie, a że sprzedawał ją nie we- recydywy - na zamknięcie sklepu i
w Łodzi
zapłaci aż 150.000 zło odebranie świadectwa handlowego raz
dług cennika W tycli aniacłi DOKP w lmzi odda•
tych.
(t)
na zawsze!
ła do użytku publicznego nowoodbudo-i
wany dworzec kolejowy w Studnicku
koło Rychtala na linii kolejowej Kęp

Z roku na rok coraz więcej ulic łódzkich pokrywa się trwałą nawierzchnią.
.
Zwiększa się więc zapotrzebowanie na
płyty chodnikowe, krawężniki i słupki
betonowe. Dostarcza ich jedyna w Ło.
.
dzi miejska betoniarnia, mieszcząca st~
w Augustowie, w pobliżu stacji kolejowej Widzew. Przed wojną stanowiła
ona własność bogatego przemysłowca
niemieckiego, Hoffmana.
Codzienme betoniarnia mie3°ska zu.;..,,
~.1
wa wagon cementu tj. około 20 ton,
produku.iąc 1000 płyt, 200 krawężnib t
l
d b . .
i .
k'
ow inne ro meJsze e ementy eonowe.
Ale ilo~ć fa ~ ni~tarczaJ'ąca,
... „ J ~
J=•
nie pokrywa zapotrzebowania„ Wydział

0

Za podbijanie cen
ukarani przez

ze

Przebudowa dworca

przez DOKP

lokalowy
odatek
dotychczasowych stawek komornego

według

Podatek lokalowy obliczany był do- tąd, czy też tyle, Ile wyniesie komorne
na podstawie wysokości czynszu ko od 1-go września?
Jak zdołaliśmy się poinformować, po
mornianego. Zarówno właściciele miesz
kań jak i lokali użytkowych płacili ty- datek lokalowy w zasadzie nie będzie
tułem tego podatku kwoty, odpowiada podwyższony. Utrzymany zostanie dotychczasowy wymiar tj. stawki odpojące mniej więcej wysokości komornewiadające dotychczasowemu czynszogo.
wi komornianemu.
Pewne odchylenia przewidziane są
Ale, jak wiadomo, od 1 września
czynsz komorniany ulegnie podwyżce, jedynie, jeśli chodzi 0 lokale użytkowe,
która dotyczy wszystkich poza światem ale i one nie będą zbyt duże.
W najbliższych dniach miejskie wła
pracy. Zainteresowani zasta.n.awiają się
więc ile będą obecnie płacili tytułem dze podatkowe ustalą dokładnie, :ile kto
podatku lokalowego. Czy tak jak do- I będzie płacił podatku lokalowego. (s)
tąd

no-Namysłów.

Nowy dworzec stanowi poważną indla DOKP w Łodzi i duże
udogodnienie dla okolicznej ludności,
korzystającej z usług kolet
Godnym podkreślenia jest fakt, że
dworzec w Studnicku, zniszczony w 90
proc. przez okupanta odbudowany został własnymi środkami DOKP, sposobem gospodarczym.
N a całkowitą odbuaowę, ktora trwa-i
ła od grudnia 1946 r. do czerwca 1948
r. zużyto 7 tys. pracodniówek. W czerw
cu pracownicy zatrudnieni przy odbudowie zaofiarowali bezpłatnie 2.066 pra
cogodzin. Jest t.o wymowny dowód
uświadomienia obywatelskiego i ofiar(k}
ności pracowników kolejowych.
westycję
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zwycięstwo
wywalczone·
2:1 (1:0)
LKS z trudem

Nowa tabela

Ciężko

a · w niej LKS na 8 miejscu
ł

N a pewno do największych niespodzianek li
uowych dnia wczoraszego re.liczyć tueba wyn'k Widzewa, który grając z ZZK, w dOdatku
n;,_ obcym boisku, uzyskał zaszczytny wynik re
m•sowv 1: t. A przecież nie tak dawno Ruch
zc•t~ v ·it w POZ111aniu cenne punkty i rozgr-'l
r ·; '· >lzew w dwucyfrowym wynik11. Stano' : zo. ZZK nie ma sz.częścia dq najsłabszej dru
i:~·ny w lidze, której w sumie oddał aż 3 pun
k1y.

Zdobycie dwóch punktów dla Tarnovii nie
przysdo ŁKS-owi zbyt łatwo, brak Barana ozna<:Z<a b<nviem osłabienie drużyny, ale czy nie
obecność jednego graoeza p'lwinna się aż tak
ujemnie odbić na gl'Ze ccrJego zespołu?
Inna kwestia, że drużyna byla nie'lbyt fortunnie zestawiona i obecność Ra·kowieckieg 9
na środku pomocy psuła wszystkie s.zyki. Był
to bezs.przecznie najsłabszy punkt łodzian 1,
gdyby nie nadzwyczajna ofiarność i przytnmncść SoMyszewskiego, mog!o się to skończyć
gorzei. Sołtrzewski był <>stoją całej defensy
wy i obok Włodarczyka, a może jeszcze i Ho
gendorfa nikogo więcej' nie da się wyróinić.
Zasługą również So1tyszewskiegn je11t zd1>bycie drugiej bramki a przez to i zapewnienie
swej drużynie zwycięstwa, bowiem akcja zapoczątkowana przez tego ambitnego zawodnika dał.a ~e~z!=ie ~aneczkowi okazję do umie
sz1czen1a piłki w siatce.

Zwycięstwo Legii zdaje się znan1i001-ować po
wrót do formy wojskowych piłkarzy. Do wyni
ku tego przywiązywalibyśmy ID!lliejsze znacze
nic. gdyby padł w Warszawie, ale te punkty
J eqia rool>yła przecież w Bytomiu. Warszawskiej Polonii nie wiele ]>')mógł Ochmański
i Wisła bez trudu wlepiła jej 5 bramek. Wresz
cie Ruch wyraźnie wraca do formy, gdyż p0<ko
nanie Garbarni na jej własnym boisku w takim stosunku nie byiro łatwym zadaniem. No
tuiemy jesz·cze utratę punktu Cracovii na
rrecz \Varty i miaczną poprawę ŁKS w tabeli
J<lóry dzięki zwyciestwu nad Tamovią zna~
lazł się na 8-ym miejscu. Oto tabela.

Cracovia
Ruch
Wisla
AKS
5. Legia
6. ZZK
7. Warta
8. ŁKS
9. Garbarnia
10. Polonia W.
11. Polonia B.
12. Rymer
13. Tarnovia
14, Vl'idzew
1.
2.
3.
4.

17
17

17

17
17
17
17
17
16
16
17
17
17
17

Padają

26
25
22
21
18
17
17
16
15
14
14
13
12
6

47: 19
57:23
61:24
34:29
36:34
32:32
36:38
43:44
27:32
29:35
29:37
33:50
21:37
18:69

spłatał największą

Cracovia rozegrała swój mecz z Wartą w
ub. sobotę . Pierwsza część zawodów upłynęła
pod znakiem przewagi Cracovii, lecz nie była
ona należycie wyzyskana przez niedysponowany strzałowo a\ak. Jedyną bramkę uzyskał
Szewczyk głową, wykorzystawszy niep0<rozumienie bramkarza z obrońcą.
PQ przerwie więcej z gry mia~a Już Warta
i Skrzy·pniak w 49 min. zdołał wyrównać, Cra
covia, broniąc się, zawinila rzut karny, klóry
Gendera zamienił na drugą bramkę dla Wa1·tv.
Zdwało się że Warta już wywiezie dwa pun·k
ty z Krkowa, lecz znów rzut karny, tym razem dla Cracovii, pewnie wyegzekwowany
przez ~arpana, ustalił wynik remisowy na 2:2
Cracovia zdobyła jesz.cze jedną bramkę przez
Różank.'lwskiego II, lecz sędzia jej nie uznał.
Sęd·z:iował Nowakowski (Warszawa). Zdobycie
jednego punktu w Krakowie to dla Warty
wielki sukces.

rekordy·

V zawodach pływackich odbytych w Krako
'"ie Cracovia pokonała Zjedn0<ez.en!e (Zabrze)
69:56. Na tych zawoda-ch padły dwa nowe rel<orrly okręgu krakowskiego ustanowione przel
Dob1 anowską. która płynąc stylem klasycznnn na 100 m. uzyskała czas 1.35,4, a na 200
mtr. 3.25,6.

RUCH - GARBARNIA 6:2 (2:0)
Gra nie była. ciekawa, dopóki atak Ruchu
nie rozkręcił się , Pierwszą, bramkę uzyskał Cie
ślik dość niespodziewanym strzałem skie~owa
nym w róg. Druga bramka to znów dzieł<>
Cieślika. po przeboju. Akcji płynnych było
maro, gdyż sęd.zia ustawicznie przerywał grę
nie dOpuszczają,c do fauli. Bez porównania
Ruch miał więcej z. gry, gdyż w ataku Ga.-bar-

Dokqd dziś pójdziemy
TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34.
Driś te~tr n>ieazynny.
LETNI TEATR „OSA" Zachodnia 43 tel 140-09
Codzi ennie o godz. 19,30, w niedziele i śwlę
ta o 16-ej i 19,30 komedia muzyczna pt.
,,ROZKOSZNA DZIEWCZYNA" z H. MakowT. Wołowskim i Wł.
ską, W. Brzezińskim,
Kwaskowskim na czele zes.pol:U. Zniżki ważne

na mistrzostwach tenisowych · Polski

KIN A
„M.Oia

miła"

„Lekkomyślna

WOLNOśó
ZACHĘTA -

„Lekkomyślna

-

siostra"

,.Casablanca"

f ro gram radiowy na wtorek
ciekawsze audycie
12.00 Dzfonn.ik połudiruiowy, 12,25 Arie i
pi·eśni, 13.00 Ko111cert rozirywkowy. 13.45 Ser15.30
giusz Prokofriew Kompny1:or tygo·dnfa
Co to za sztuka, że zega1r kuka. 16.00 Dzieinnik
popołudini-owy, 16,30 Na swojską nutę. 17.00
17.45 Gramy w szachy,
żoJ>n:ierz samochwał.
18.00 Mówi Wystawa Ziem Odzvskamych.
18.05 Kance>rt orkiestry P. R. 18.45 Jak zosta19,30 Emancypantki 50 odc.
łem pisanem.
grabairz
pow. Bo.\. Prus.a. 20,00 Józief Bek Po·l ski 20.15 Góm~czy stan niech żyje nam.
21.00 Dzi;enniik wieczorny. 22.00 M·1zyka tane
cznia.. 23.00 Osta•twie wLa<lom~cI.
Redaktor Naczelny; li. KRONlEW!CZ

D-023553
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siostra"

BAJKA - .,Wakacje"
GDYNIA - I-sze Zdjęcia z Olimpiady.
HEL - „Syn pułku" (dla młodzrieży)
POLONIA - ,,Zielone lata"
MUZA - , Siódma zasłona"
PRZEDWIOSNIE - „Zwcrr1".YWane Iomisko.
ROBOTNIK - „W pogonii z.a mężem''
ROMA - Postrach mórz"
REKORD - Rosanna siedmiu księżyców"
STYLOWY - Bolero"
„Dragonwyck"
ŚWIT ,,Okoliczności łagodzące"
TĘCZA •. Miasto bezpraw,a"
TATRY (w ogrodzie). ,
„Chłopiec z przedmieś~ia
WISŁA „Miasto Bezprawia··
WŁÓKNIARZ -

0

Do póUinału mistrzostw tenisowy-eh Polski I temipa. sitaJI"Lejącego się Szigetti i wygrał storozgrywarnyoeh w Kat-0wica:ch doszło tl'Zech sunkow 0 Jiatwo w 4-ch setach 4:6,7:5, 6:3, 7;5.
W dru9im ćwierćfinale ZABRODZKY wYeiiCzechów i jeden tylko Polak: SKONECICI
mincwał BRATKA 7:5 11:9, 6:3.
VRBA, DOSTAL i ZABRODZKY.
W półfinałach gry pojedyńczej mężczyzn spo
NajW'iększą sensacją ćwierćfinałów była po
ZABRODZKY i SKONE·
tkają sję DOSTAL rażka znanego tenisisty węgierskiego SZIGET- CKI z pogromcą, Szigettiego _ VRBĄ. w grze
TI, który bronił zdobytego w ub. roku tytułu pojedyńczej żeńskiej MISKOV A (CSR) bez
mistrza Polski. SZIGETTI trafił w ćwierćfina- trudu wygrala z ERDOEDI (Węgry) 6:4. 6:3, a
le na młodego VRBĘ, który jest trzecią rakie- JĘDRZEJOWSKA z jeszcze więk<>zą łiatwością
tą Czechosłowacji, Tym razem m1'odość zwycię rozprawiła się z PO PŁA WSKĄ 6:0, 6: 1. W firuchli- nale więc JĘDRZEJOWSKA ma za przedwniżyła .. VRBA, da:dęld swej niezwykJłej
już cz kę MISKOV Ą.
woścI, zaszachował nie wytrzymuiącego

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Piotrkowska 243.
o godzinie t9,15
Dziś I dni nasitępnych
„CNOTLIWA ZUZANNA''

-

·espodzlankę

Szigetti wyeliminowany

TEATR LETNI „BAGATELA" Piotrkowska 94.
Ostatnie dni najweselszej k0mediti. · se11:onu
pt. „MUSISZ BYC MOJĄ".
dni naKasa sprzedaje bilety na sobotę
stępne . Początek o godz„ 20-ej.

BAŁTYK

I

formy
do
wraca
Ruch
n
Widzew

na zawodach pływackich
Cracovii

ADRIA -

pokonał Tarnovię

W ŁKS nie d.opisała środkowa trójka ataku, ko się urywało. Jest to pnede wszystkim !'.a
która jakoś nie mogŁa nawiązać stałej łączno sługa Sołtyszewskiego i obrońców ŁKS„ któści z sobą. Nie byłoby z wynilciem tyle kłopo rzy starali się nie dopuszczać przeciwnika do
lu, gdyby wykorzystano rzut karny, ale nie- strzału. Jedyną swą bramkę uzyskala Tamo.
stety Hogen~orf okazał się mairnym egzekuto I via p.o<l sam koniec zawodów z rzutu woln~.
rem, i strzelił bramkarzowi w ręce. Miaro to Strzał byl silny, ale SZiC?.urzyński mógł go wy
m.iejsce już w pierwszych minutach zaw'odów, piąstkować na róg.
'"' obr0<nie BiU'wiński grą swą absolutnie nie
a takie niepowodzenie pOdziałafo deprymując:o
na cały 7es•pół. I"!;,.,gendorf zrehabilitował się \l'TZewyższał Phycha I i udane ich interwenpotem zdobyciem .efektowneJ bramki i grą po cje nie znamionowały jakiejś spedalnej klasy
pauz, i~ kiedy to ukazał się jednym z najnie- Były one racz.e j wynikiem słabej gry środko
bez.p~e<:zni· eh~y napastników. Łącz miał dwie wej tróiki Ł.KS. Bramkarz Dwuraźny jest pew~
okazje z serii tak zwanych murowanych, Ko- ny i mial kllka udanycb. momentów. W porno
pera zawiódł również dwukiotnie, . Janeczk.owi cy dobrze grał Roik II, a w ataku trudno koniewiele się udawa10, a Pietrzak, pou,a praco goś specjalnie WYróżnić.
Zaczę10 się bardl.o dobrze, gdyi w~ minucie
witością, niekied:'!' wprost zbędną, też się niHogendorf wyknńc1:ył atak celnym l'>trzalem
czym nie wyróin11.
Tarnovia grała w polu lepiej i Je} po.dania na bra„mkę i w ostatn~m momencie piłkę zatrzy
piłki były niemal Zf!.Wsze należycie adresowa- mał P 1rych I ręką. Ntestely, rzut kamy Hogen
ne, ale gdy doc,h,odzlła do pola karnego wszyst d<lrf strzelił prosto w ręce bramkarzowi. Grano
dość nerw'>wo, akcje się nie kleiły, poziom
przez· to samo nis.ki. Tarnovia cr.ęsto zawinia
rzuty wolne. W pierwszych 30 min. ŁKS zdo•
był się na dwa celne strzały Pietrzaka i głów
k usy te sparaliżował w ładnym
kę Łącza . Za1
stylu Dwuraźny. Dopiero w 33 min. po ładnej
il!kcjj d.'J piłki doszedł Hogendorf, zmusi\ bram
kana do wybiegu i celnie strzeli'ł obok niego.
Po przerwie wlęcej z gry miała raczej '!at"•
I ni grał? trrech juniorków, a Nowaka bardzo
novi.a, ale atak jej gra zbyt anemicznie. Ni~
pieczołowicie obstawił Bartyla. Obrona Ruchu
zmordo<1wny był Sołtyszewski, który · pracowa\
była na pmiomie.
Po przerwie Ruch z miejsca nadał tem.pO. Te za dwóch i masę piłek podawał d,o atak".t.
raz płynne akcje następowały jedna za drugą. Wszystko bezskutecznie. Dopiero w 40 min.
daleko cło
SQłtyszewski wysunął się z piłką
Dus.zą, ata•ku Ruchu był Cieślik, naitepszy
gracz na boisku, a jego błysk.otliwa gra, d-0- przodu jerro dośrodlf,nwanie J)ll'Zejął Ja11ecz('k,
skona!e ustawianie się i zaskakujący strzał p-OclwYŻSzając wynik do 2:0 W niespełna dwie
ogólnie s.ię podobały. Cieślik wykaza1 napra- minuty po tym Włodarczyl< zawinił ręką.
Strzia:ł Roika II z 20 mtr. waiazł wolną drogę
wdę repreizentacyjną, fonnę.
~ siatki.
Trzecią bramkę uzyskał Ałszer, przerzucając
Sęclziował Tei!"k (Gliwice) Widzów 12 ty•
piłkę nad reizerwowym bramkarzem, który zasięcy.
siąpił na kilku minut Jakubika • Daisze trzy
bramki, jedna ładniejsza oo drugiej, patliy ze
strzałów Cieślika. W sumie Cieślik uzyskał
wczoraj 5 bramek. Obok Cieślika nieźle zagra
Ii w ataku Przecherka i Alszer. Taka pQwódź
bramek niemal zupełlllie załamała Gairbarnię.
Ruch prowdzi•ł już grę w tempie spaceroWym.
Dopiero w ostatnich minutach udało się Garbill'i poprawić wyniik pne-z uzyskainiie 2-oeh
bramek ze strzałów Jodłowskiego i Nowaka
Sędziował Stachniewicz, widzów 7 tysięcy.
A oto pooostałe wyniki spotkań ligowych:
POLONIA (W-wa) 5:0
WISŁA WIDZEW - ZZK (Po·mań) 1:1
AKS - RYMER 2:0
LEGIA - POLONIA (Bytom) 2:1.
SZOMBIERKI - PTC 9:0 (6:0)
RADOMIAK - LECHIA 3:0 (1:0).

lekarze

I

OG!OjZ.EJVJA
Dr BILIŃSKI powrócił,
choroby serca 11-14.
9145g
Legionów 3.
Dr ŁOZA specjalista:
włosów, skórne weneryczne 1-2, 4-7. Sien
6267
34
ki ewie
Dr JERZY ŁUSZKIE
WICZ kobiece, Leg;·'Jnów 3-6, - przyjmuje
8.59.5g
4 - 7
choru
Dr DOLIŃSKA
by de:tect. Narutowk'Za
717qk
fi tel 20R-7fi
akuszeDr MIRSKJ ria, choroby kob!ece-

DROB~.E

Ak•,szerki
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SREBRO w

k.ażde.!

po-

staci kupuje M. Wel·
ner i S-ka Łódź. P:otr
kawska 112. tel. 120-ófi
3I
W~ iJ11Walidzki
kofowy, napędiem boc.z \
sprzedam.
rąk,
nym
Nowaik, Ositrów Wlkp.
9351k
7.aois"Ze 10.

Dr KUDREWICZ speAKUSZERKA Łagow
weneryczneCJalista
ska Irena przyjmuie
skórne, 8-10, 4 - 7.
Zachodnia 52 telefon
389\ g
Piotrkowska 106.
151-76
8277-k
Kuono - snrzeuaż
Dr KOWALSKI MIECZYSŁAW, specjalista
SKUPUĘ wełnę owczą
w każdej ilości, płacę
sltórno - weneryczne
Zaot•arowa.nie oracv
wysolrnść ceny. „ME1 Maja 3, ~-10. 4-7
pomoc
8279-k
KRAJOWY" POTRZEBNA
RYNOS
Łódź, Rzgowska 4.
domowa z g'Jtowan'.em
Dr. ROZYCKI, specja11 Listopada 52. Elert.
lista chorób kobiecych.
9364g
akuszerii powrórił . poPrzyjmuje 2 --=- 6, Piotr
POSZUKIWANA
k ow~k a 33. tel. I 66-29 przeprowadził
moc domowa. Zgłos1 e
się
8280k
nia Sienikiewicza 37.
Piotrknw;;ka 14. tele9352g
Gł·ogowie<:.
LECZNICA lekarzy spe hn 257-23
8o04k
cjali9'ów oraz gabinet
~~Uk:ł
dentystyczny Piotrkow Dr KOWALSKI Andtol
KURSY cholewkarskie
ska 3, telefon 216-48 soecialista skórno-we{ Instytutu Przemysłowo
8287k neryczne 2-7. Piotrt O-Hl
92231
Rzemieślniczego. Zapi8562g
ner- rrnwska 175
Dr PfESKOW NAJKORZYSTNIEJ ku sy, Łódź, Stalina 7.
wowe. wewnętrzne, e- •eQfll!;r.
9184g
pi·s z-sprzedas.z -zainie godz. 9-15.
3 _ 5
letrowstr<.ą;y,
Ceru:ralnego
piedcio'Jn.e k, KUR-SY
ZĘBOW oraz n.isz fl287k LECZ.
7~wnrhka fi
w Związku Stenografów,
Dr LENCZEWSKI, cho- nowoczesna pracownia obrączkę, zegarek
sklepie: 11-go Listopa- Piotrkowska 83, za'lisy
roby ltoh iece. akusze- e:ębów sztucznych
8895 na stenografię, księg')
!l'271lk da 3.
ria. powrócił, pr"Zyjmu- Piotrkowska 8
je 3 - 7. Sienkiewic'la GABINET dentystycz- SAMOCHOD cabriolet wość, korespondencję,
8294k ny Maksymiliana Pre- 4-ro d1rzwiowy „Sim- mas-zynopisanie.
51,
Dr PROCHACKI specta giera ze Lwowa. Spe- ca" stan bardz.'J dobry SZKOŁA Samochodono~oczesn~ so_r1~da .Weiner i S-ka wo . Mo~o~vklow!l przyj
Iista skórne, weneryc2 cjalność
ne 12-2; 4--6, Leqio- protetyka zębow Gdan Łodz , Piotrkowska 112 mu1e 11:ap1sy. Łódz Sla
88529
9250k I lina 7
7185k I tel. 120-66.
8340k I ska 26a
nów 17.

I

Kupon Nr 18
Co to za

Czy

zwierzę------

widzieliście

ie w Zoo

SZKOLAI ŁADOWANIE repera·
2-LETNlA
akumulatorów
o ..\M cje
KRA WTECTW A
SKIEGO I EIELIZNIAR wszelkiego typu poleSTWA. Łódź, Wól'.:zań ca własnej konstrukska 27. Po ukończeniu cji do każdego samoi zł'Jżeniu eqzam ,now chodu. Specjalne aku·
CZE- mu!at 'JrY Ługowe (żeSWIAOF"'TWO
Zaois y lazo niklowe) do tele·
LADNICZE
przvinrnje • Sekrefa-r'.al fonów, zegarów elek„Akumula·
Piotrkowska trycznych
Szkoly,
24-7, q . 9-12 i 15-18 tor" Łódź, Andrzeja 29
904.5k
teL 165-25

łłóżne

posiadam na
wybór
dnży
składzie
pięknych tapet i WIE
CZNYCH PIOR r , cen ach konkurency jnych
Maria Chain, Łódź , ul.
P ' otrl<ow< 1 · - • 'Q " "'>0\t
POTOA"AV!\fY ptecy
zyjnie naprawia. Prace amatorskie wykonuje „Foto'' Nawrot L
8564.k
TAPETY
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wjeś
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