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Boja, Sitą
ruchu pokolu
Sześćset blisko milionów ludzi p:rągnlo
za )H>~tcdnldwem •wyl:h delettt\i9w w:t.ią6
ud~ł:i.ł w Swtafowym Kot1J!te1>te Ohr„,;„
c6w PoJ<qju, :icwołanym w Pat:vht w dxt.
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q"',1hatorsldemu ludowi ftatt~ttskl~ntu,
. Narodowe KomUety Oln-oń<'.6w Po1cćj1i
Nr 102 (1114) · .~o specjalną troekliwnśdą dbały o wybi$f
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21§ bm. Odbyde ltonsre•tt wło,tt!c w f'n„
'tYŹt1,
któty w Cll\SU 70 lat dwHkvofolq
b:vł okupow1my przot łmperlalłfł(vezn~
Niemcy, mn flzezM'6lną wymowę. Wyb6..PMyb, 11kĄd popłyną slown ontl"lldAtt{a
})od .adrc~em l'Odże«Mz:v woje·n nyth w
ohrottłe trwnłego
pokoju j011t wytt'Y.hii.f„
nlem. kt6re1 nicwqtpHwle nl'llebfo l!łq b~·

'

dolegar.H,

czynłąe starnttfo, nhy udrltił

l'G'"'

in:czeg6ln:•ch nttród6w hvł jak najlł.cznt~„
lizY ł by puedstawlclel!ltwo nu111 ludiv„

onad g1owam1 po zeg czy· ?.~~2~g§siEi~fk;;t.~
równo

pod

w:u•J~dem

polltyc:ńi.'Ym

1at:

robotnicy brytyjscy podają braterską dłoń swym ~bia~fos~:.::eń:~:iercledla prawdmwy
Rząd francuski zcfocyd„wał jednak
towarzyszom radzl•eck1•m
zezwolenia na wizy do a
.
t6w
8,
2
ogra
del~•·
a •

niczyć

Wieczorem 10 kwietnia OO.był się w gma-1 kach Gardner oświadczył: „Naszą powltmo- t4.'1' ań wojennych nądów anirtelskiego ! ame
z każdego kraju. Dlaczego
chu rady municypalnej miasta Chaurley ew śc\ą i naszym obowią,1Jdem jest osiągniecie rykańfld.ego oświadczając: „Bez względ:u na czy 15 to jttf. pozoi:Uinie tajemni~ pclipobliżu 1\la.nchesteru) wiec z okazji wrecze- tego, żeby taka wojna nigdy nle wybuchJa.". to. jakie uchwały one powezmą. Je-Leli ucbwa tyki francuskiej. W każdym rme je'łf.
nla. orędzia I miliona 400 tys. zrzeszony~h w I Pnemawiający następ';lie . s~kretarz km~ilte ły te oznacza.ją wod11ę ze Związkiem Raddec fnktem, że w~ród tych, którym odm6wfo„
zv;riązl•ach zawodowych robotników i urz„dni tu ."ykonawca;ego londynskieJ r~y LW:~z- kim. to rnąd naszego kra.ju zmuszony będz·,„ no wiz, znajduią Ilię pn:ecatawiclef.e
ko v a
do ych repre.,. ntuj'""eJ ponad 600 pos.zukać sobie kogoś innego, kto by waiczył
k~w Lenin"'radu i obwodu len·1
d k "'
'
' z wo w
'
~
...ta pracy i najwybitniejsi uczeni i ari~··
.
.ngr~ z. lega I tys. członków związków zawodowych J. Ja- za. niego" (oklaski).
ś .
I
00 członkó'~ z .
1
. .
. wrązkow zawodow3 eh ludno- 1! cobs o~·wiadczył że pok0>jowe dążenia ZlVlaOmawiaj~ Z?.kaz demonstracji pierwsi.o- ty ~• PO scy, C?:ęsto O światowej sławie.
s-ci Lanc3:8h":e'u i Cheshire'u, skierowane!jo zku Radzieckie~o znalazły swój dobitny wy- majowej w Angllil., wydany przea; ministra .
W ten sposób za „groźnego" dla rządu
'W odpo~c1edz1 n~ rezolucję, prz31Jłaną w lu- j ra:t w wiecu IO ty_s. delegatów ~ą.zków 7:a- spraw wewnętrznych, Jaeobs powłedz.iał:
francuskfo)!„ ttznimv z<isfa.ł np. reJrfo't" Uni
tym lemngradz.lmn masom pracującym w · wodowych w Lenmgradzia, ktorzy z takim
„Ale członkowie związ;ków za.wo·fow~·ch wersytetu Poznańskiego, prof. Ajdukieimieniu 950 tys. robotników Ianca.shirokich i I entu7,ia.zmem O<lpowiedzfoli na dekla.racie ~o Londynu mimo wszystko obchoddć hE:dą wicz.
cheshirskich.
·
koju i przyjaźni, nadesła.ną leningradt.kim dzień 1 Maja, zwrócą. się z dcldad'acją przy- ). l{omentuiąc decyzję O;?raniezenia
•
Radca a.mbasady radzieckie'
L d . . :i:wiązl;om zawodowym przeq; związki nwn- jaźni do Z'\vlą.zku Radzieckiego i wyra.i.\ swą ł>. aryski ,,Ce Soir" stWI'crdza. ze• rola (wrattn.,
.
J w
on y,ue dowe l ancashire'u i Cheschire'u
o:rnz~ cję w stosunku do kapitalizmu Wf'•
Koro'"'.m_ przy_ entuzjastycznych oklaskach u-1 :l':asti;pnie Ja bs porusz~·ł sp;awę przy!;o- wuątrz kraju i poza jego gra.nicami".
cuskich cz:vnników kompetentnych ..O!!'?'ac7estmkow wiecu wręczył orędzie s~kretarzo
nicza się jedynie do wykonywania Tink.awi federacji związków zawo<lowych Lancazów '\lfas::o::vn<?,'tonu".
shire'u i Cheshire'u Newbawldowi i przewo
Istotnie WaBzyngtcn - to gniazdo imdniczącemu. To:v~rzystwa. Przyjaźni Angieloerializ.mu i awanturnictwa polityc'T.tlC;:'O
sko ~ Radz1eck1eJ tego reJonu Harrisowi. o,
l k
•
rędz1e to ma formę albumu, w którym zamie 1
e a się światowego ruchu pokoju i wyszczone są przemówienia i zdjęcia delegatów
obrafa sobie, źe potężnv głos 600 milioleningradz_kich zwh1,7~ków zawcdowych na
nów ludzi moźn~ stłumić r.iechanieznym
wiecu, ktory odbył się na stadionie zimo•
ograniczeniem ilości uczestników Jfon~rf'wym w Leningradzie. Korowin pneka?:ał unie
a1ą się
su Paryskiego. Jest rZCU.'l obU!7.lll:lC<l i
ci;estnik~m wicci.' pozdrowienie od robotniw Kanadzie trwa w dalszym ciągu strajk I by zainterweniował on w Ot.tawie celem przy nad wyraz żałosną, źc rząd 'francuski" opikow leningradzkich.
• marynarzy, domagaJących się poowy:iStzenia zn~nia marynarzom prawa do strajku.
nię tę podziela.
Przl'mawia.iący w odp1nviec1 T.l Newbawld płac i polepszenia warunków pracy.
Swiatowa Federacja
Związków Za.woPoprzez żefozna kurtynę, którą ob/\?:
r-.swlad<;z~·ł. że nw:ifa to o"i:~z:~ za c>Y"l'lbol
Sel retarz. i skarbnil( Itanadyjsk:ego 7w'. "! dawych przesłała taJ,że clepe.;;zę do Josef imenrfolit mu i ich klientł>w chce sie o<Jpr_irn'.~nwej . przyjaźni. i ':'7.~J<}m-!1ego uo~a- ku Marynarzy przesłał do Egzekutywy Swia Currana prze~odniczą.cego amerykańskie~o grodzić o<l obozu pokoju, pcmn.ez źeła:rn"'
nu..,ma PC:m1ętlzy ~ns:m~lslnm1 nv1ązkami za- towej Federacji Związków Zawodowych w Iirajowego Związku Marynarzy, zrzeszonewod1>wym1 a radz1eck1m ruchem zawodo- · Paryźu depeszę, w której domaga się, aby go w CIO, domagając się, aby solidaryzl1jąc kurtynę, którą chce oddzielić bohaterski
wym.
SFZZ zaprotestowała w ONZ przeciwko fak się ze strajkującymi marynarzami ka.nadyj- lud francuski od jego przyjaciół wołamy
Newbawld Poruszył następnie sprawe w~·- towi, lż sprowadzeni z USA łamistr;łj:,owie skimi zapobiegł wysyłanh~ ~mlstrajków do głośno:
'
klu{'zenia go z 11artii labourzystowskiej za strzelali i poważnie pll'l'anili 8 marynarzy w Kanady. De-peg,ia domaga s ę równ;eż od Kra„Społeczeustwo polskie dobrze ro'l:róź
konta.kty z Towa.r zystwem Przyjaźni Angif'l Halifax.
·
jowcgo Związku Ma.rynarzy w USA, aby za nia stanowisko francuskich władz od rzesko - Radzieckiej i oświadczył przy bunli- I Sekretarz SFZZ zadepeszował do sekreta- protes,tował przeciwko terrorystycznym me- czywistej woli francuskiego narodu. newych oklaskach, :ie nie uważa on „za niclo- : rza ONZ, Trygve Lie, protestując przeciwko todom władz kanadyjskdch wo.b ee n:ądów eyzia redukujaca udział delegacji polskiej
jalność wobec ruchu zawodowego" w,1 lke 0 terrorystycznym metodom władz kanadyj- Kanady i Stanów Zjedn<>czonych.
osią.~r.ię„ie wrnjemnego zroT.Umicnia z naro- l skkh, domagając się ró·wnocześnie zak:nania
Sekretariat ŚFZZ wYStosował pcd&bne żą- '"': Kongresie ~arys~i1? .n~czym nie o;;ł:ibi
darni Związku Radzieckiego i narQdami ca- j ,.importu" łamistrajków spoza granic Kana- danie do Harry Bridge~a.. sekretarza M'lęd:iw- merozerwalneJ przy1nzn1 l hraferstwa, łą
łcgo ~.wiata.
C!y, zgodnie z istniejącymi międzynarooowy- narodowego Zwią.zku Robotników Porto- czącego lud polski z ludem francru;kim w
Na wiecu przPwodniczył sekretarz gen~ral' mi porozm~ieniami.
.
wyc~ na_ Za~h.odnim Wyl:J.rzeiu. Związek icn w~!ce o pokój i sprawiedli~oić społccz11y zjednoczonego związku odlewników _ J.
$FZZ zaząclała ponadto od Trygve L1e, a- nalezy rowntez do CIO.
ną •
Gardner, który nazwa] pakt północno - atlan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t~'cki paktem militarnym, skierowanym pne

ma

0

I

B y I·e z d s.;c" si"r a JPl/.·li.k
11

• k .c
.. h
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\V wfelu wypadkach

~·~::~~~~:~~~:~~ 1·uż ·
sforsowały

donoszą

Jang-Tse

Młodzież

Jak
z Nankinu, Ministerstwo
Obrony w rządzie Kuomintangu podafo
w środę do wiadornośc', że oddziały
Chińskiej Arm'i Ludowej przekroczyły
rzokę Jang-Tse-Kiang w doJnym b'egu
w odległości 100 kim.

na

poluclniowy-

Sf rai k w Londynut trwa

-·---- ----

przedszkolem robotn iczym.
·---·-~
~
~·-

1

~or;dynie

zobowiąz

robotnicza ?'OOO.ie
uczci
$>

całego kraju napływają meldunki mlodzieży robotniczej i chłopskie.i o wykonanych
już zobowiązaniach I-majowych.
Koło ZMP w Zgorzelcu
woj. dolnośląskie,
wyremontoVl'ało dwa dom:v kultury w Dzi3łc: z ynie i Węglińcu oraz objęło patronat nad

Z

zachód od Nankinu.

w

ykon ·Hs
.

· Młodzież ko!a ZlVIP przy fabryce papieru
w Bystrzycy KłodTl,iej wzięła czynny udział
w ul'7.ądzeniu ofrodka maszynowego w gminie Gorzanowie oraz ".ryremontowata uszkodz one maszyny ralnicze.
ZMP-o\vcy pow. Żagań odbudowali św! et1 licę ludową w gminie Świ ętoszów oraz prz'.'! ·-;-~.--·~-·-- _ „.a __ _ ---~·~~----·----;-----~-"-·

-

WI o'f CeJ· nI Z prZed \V. O~ 11 ą

dz~eń

trwa trzeci
strajk
robotn1kow portowych. W porcie stoi 90
sta.tków _n~ewyładowanych, w tym wiele
pro„uku~en1"
111~ter1·a•o· UJ
z zywnosc1 ą. W sferach rządowych była
lt '
~
1
fi ł
u
li "" w 'hhl t
~h
wczoraj rozpatrywana sprawa zabezpiecze
Jak wykazują dane Centrali Tekstylnej, prawa nast ąpiła również na odcinku zania ładunków żywności przed 7epsuciem, podaż artykułów tekstylnych wzrasta z opatrzenia konsum entów w odpowiednie
wobec zaostrzającej się sytuacji strajko- miesiąca na miesiąc, zaspakajając zwięk- towary we właściwym sezonie. Najlepiej
wej.
szone potrzeby społeczei'istwa. Wielka po- uwidaczn ia się to w rosnących stale obro-

i Ir.u nu· emy

j

wlM1ren11:irczych

l

••
Depesze ze SWIOta

I

Doroczna konferencja· zjednoczonych pra- tach demów towarowych oraz sklepów
cowników przemysłu gumowego w Birming- włókienniczych handlu spółdzielczego i
- ··~· ~ ~ ham, uchwaliła rezolucję, żąda.jącą upaństwo prywatnego. Zakupy wielu towarów włÓKomitet Uchedźców. przebywaj~ych w Da wienia tej gałęzi* prze*mysłu„ brytyjskiego.
ki enniczych przekroczyły znacznie poziom
chan, w Bawarii, wysłał Ust otwarty do ged
·
w d
nerała Cla.y'a, w którym więźniowie z DaPolicja nowe.jorska ro'llpędziła 1>ałkami stu prze WOJenny.
O niedawna deficytochau stwierdzają, co nast((puje: ,.Nie rczcie dentów, którzy demonstrowali przeciwko fa- wym dz;iale bawełnianym zużycie tkanin,
na nas, jeżeli chcecie urządzić nową wojnę". szystowskim profesorom. 25 demonstrantów wynoszące w okresie przedwojennym 8.57
*
*
*
rnstało aresztqwanJ.•ch.* *
m. na jednego mieszkańca, osiągnęło w r.
Rząd brazylijski zastosował
ostry terror
1 949 ·
1 w 1 k wartale br. prze ci ętną ponad
policy jny wobec ruchu pokojowego w Rio de
Jak donoszą z Sydney, ponad 10 tys. robGt ~
Janei ro. · Rząd wyjmie prawdopodobnir spod ników przemysłu metalowego przerwało pra 10 m, tj. o 18 proc. więcej, niż wynosiła
f)rawa kom:tet k r ajowy Swiatowego Kongre cę na znak protestu przeciwko wyrokowi są- najwyższa konsumcja przedwojenna.
su Pokoju w Paryźu.
du federalnego w Melbourne, skazującego
• * •
sekretarza generalnego australijskiego zwląz
W tym samym okresie o 70 proc. zwiękDz,iennik „Vorwaerts" donosi, że w n~. stę ku robotników przemysłu metalowego Me. s zyh się w stosunku do przedwojennej,
pstwie olbrzymiego importu butów amerykań Phillipsa na miesiąc więzienia.
konsumcja tkanin wełnianych. Produkcja
skich do Szwajcarii, pr~emy~ł miej.scowy zo
. ."' „ .*
.
naJ·wyższeJ- J'akości wełen na garnitury
stał zmuszony do ogramczema sweJ produkWedług donics1en z Rio de Janel.l'o, mini-I
. .
.
. „
•
cji. W niektórych fa.brykach szwa,,icarskich sterstwo sprawieclli}vnści Brazylii zawiesiło męs~1e 1 płaszcz.e ulegme w naJbhzszym
robot.nicy pracują już niepełną ilość godzin. I dziennik postepcwy „Popular".
czasie zwiększeniu o 100 proc

Święto

nia

Pracy

pracowali trzy dni przy remoncie maszyn.
Członkowie kola ZMP w Za.rach wybudowali nasyp przy bocznicy kolejowej w Barści oraz zebrali 30 tysięcy złotych na CDM,
ponadto oczy ści1i 10 tys. szt. cegły.
ZMP-owcy kół szkolnych w Srodzie Slą
skiej dos tarczyli na odbudowę Stolicy 10
tys. szt. cegły.
Członkowi e koła miejskie.go ZMP w Lubaniu przekazali na budowę· ODM 5 tys. sztuk
C·~gły oraz zorganizowali 4 stałe brygady na
pr.iwy maszyn.
W ramach czynu I-majowego członkowie
U<:?' i Lr•łn i {'ZP j
ok. Poznańskiego posi'1.<1 nowiii
zakup i ć
samolot sanitarny. Zainicjowana
zbiórka na ten cel przyniosła do chwili obecnej p ó łtora miliona zlotych.
Młod zi eż Zieml Lubuskiej zrzeszona w kołach Ligi Lotniczej postanowiła uczcić świę
to I-go Maja, zakupując samolot treningowy.
Członkowie Ligi Lotniczej Ziemi Lubuskiej
wezwali do Czynu I-Majowego zarządy · okr.
L. L. z całe go kraju. Na apel odpowiedziały
Katowice, Rzeszów i Kraków, deklarując po
50 tys. złotych na zakup samolotów.

Rybacy wykonali
plan z nadwyiką
. ~onoszą z Olsztyna, że mimo niesprzy~arunków
atmosferycznych,
plan połowow ryb na wodach jnfor rnazurskich na 1-szy kwart-ił został wykonany w 105 proc.
Przetwórnia ryb w Giżycku wykonała
plan w 110 proc .• zaś wedzarnia w Olszty

JaJ ących

nie w 200 nrnr-_

•
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do ~odzi. - Moskiewski Teatr
· Dramatyczny da w naszym mieście 9 spektakli

przybędą po świętacl1
J ak jul d~u~lU~my d~ P(ll:ikl pl'tybył
Jit~klew.skl r'ttnsh"'°wy TeAł.r D:ra\lUttyCŻltY, k.Wry J~$t jecluym • n~Jkps:tyeh teslH1lOvY.> ~~1tt.t~hlyeh w ZSIUt. .
Art.y;;'cl l'adzieeey pn:yjech~li do nas t
Cl:ert.he>$łQw~ej~. gdzie- pnellyw&.li na tour:ne-~ l"~~lo miesi~e, wyst~ując nie tylkt'» w t-ea.t:rtH~h Pragi, Morawskiej Ostrawy
i l:rn~h mhst, ale również w fabrykach
i ~o3lnhłth.
:R<:>t>~tnky ~(;'y wit~li ich z wielkim
e:~ t:.t~J:nxnem l p.ohyt :u·lystJw racłz.ieckłch
w- Ct'~os!:nv1teji r.!nlc.nił s.iq w wfolkq
1n e nifestację p.r-.cyjnini er.esko-radzleckJej.
P<instwowy Teatr Dramatyczny w Mo$kwie p<iwstził w rckn 1922 i należy on
' o lie.myeh te~t.r&w. które zrodziła Re,v,„:rm~ja. Listop3clow:i.
NaC'Z'Clnym :rada.niem, jakie postawili
$Ob.le je..~ organizaton:y była służba dla
ln<ht. Dlatego też od początku swego istni~nia repe•r·tu!lr teatru shinowlly sztuki
o te'llntyee itv"!'Tlhłc::oie.r-nr J lub prz:esiąknięł""\ p!"t'blematyk:t paru-:zającq n11jżywot:ni~Js~ r!lgac~nieni::i t iyda c;r;!owicka i spo
łeettństwn„

Moskiewski Teatr l:'ramatyczny, podo!:>nie jak: !nne 1eatry radzieckie przeciwsf-..wb się, j'lk najostn:ej hasłom -t zw.

wychodząc założenia.

z
.,.0:1:-tt„ki
muszą
co się na niej wyst<..wia,
i tosduki".
scenadta
:te
r.ti,.;ortawnć na usługach narodu i nie moV. byc od niego oderwane.
;ITimo, te w 12sitdzie repertuar tego
o;Ncl";a sztuki. stanowią rac:>:ej utwory
'\YS\J JkEE"'ne nle znaczy to bynajmniej, że

u r·r~ r:~1~:~ m ;1r.:1111~11~~.ł11·1r:!l,f.ir,u ~~.u Lr 1.:r1t 1.1111.~111.~01r.L.11.iu

Nolvi nionterzy
§Zkolą· się-

na kursie radio-

fonizacy~nvm

W dnlu 5 kwieL1ia zostały otwarte na
terenie naszego miasta 2 nowe kursy
szkolenia radiofonizacyjne6o. Kurs monte.::ów radiofonii zorganizowany przy
J;;;ielnicv ~>6d:m. Z, 1t P" obejmuje
sw:·rn :i:.lsiąpe:n rołOdzież z miasta i woje
wóc\ztw;i, przygotowując ją do samodziell'"'!Ch robót ::ncr.t'.!rs~rich w zakresie radiofo :1ii.

?icrwsrym praktycznym egzaminem z
na'.Jytych wiadomości bę\lzie wyjazd ekipy młodych monterów do wsi Skrzyńsko,
w której w rama<:~ zobowiązań 1 Majow-:,.rch zcst;mą podjęte prace radiofonizac v j;::e. Drugi kurs czynny jest przy Dyrck~ji P. R. w Łodzi i przeznaczony dla kierowników budowy linii rad;.ofonicznych,

~lei-<>w11ldwo teati·1,1 \.ll'llkn wyiitl\wlanla
!th1k ldasyci!nych, zarówno rosyjskich c7.y
za.m·11nlct1lych. Uti-:tymywnna jest jedynie
odpowiednia proporcja co do ilości jednyeh i drugich.
Moskiewski Teatr Dramatyczny zabawi
u nas okolo mieslqca i do Lodzi przyjei- .
tl~:l on nn trzy dnl już 18 bm. Pierwsze
przeds tawienie odbędzie się w dniu 19 bm.
ost!ltnie zaś 21 bm.
Teatr wystawi nast<';pujące sztuki: Alek
sand!'a S:::tnjną 11 Sąd Honorowy", współczesna s:.:tuka psychologiczna, którą w
ubiegłym roku przerobiono na film, Wiktora Gusiewa „Wiosna w Moskwie" - komedia muzyczna o życiu stolicy radzieckiej, i Aleksego Arbuzowa „Tania".
W czasie swego trzydnioweg-0 pobytu
w ł:.odzi, l\foskiewski 'l'eatr Dramatyczny
da okcł" 9 spcktalcli. które odbędą się w
teatr.:e Wojsk.a Polskiego.
W składzie zespołu, który przyjechał do
Pols.ki znaj.dują się artyści tej miary, co
l..cw Sw,ierdlin, Aleksander Panow le.u!·eaci na~rody teatralm„j im. Stalina,
Eu~enjusz Samojłow, trzykrotny laureat
~~-~ -~-

w PDT?
Jak !gsprawnff Pftrat:A'
~

p1er
'0

5 za·
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Jutro tj. w piątek, w świetlicy PDT przy
ul. Jaracza 3 odbędzie się o godz. 15.30
pierwsza wspólna narada kierownictwa
Powszechnego Domu Towarowego z !dien
tarni tej placQwki.
0 celu teg<J rodzaju narad, które odtąd
stale będą zwoływane raz w miesiącu, pi.
, .
.,
sallsmy JUZ swego czasu. Chodzi o . uspraw
. . 1 t . .
PDT 0
· ·
~s~imęcie s. nieJąnu!me. pracy . • .
cych 3es~cze medoc1ągmęc, aby klientela
wychodziła zadowolona w stu procentach.
Najlepiej uda się ten cel osiągnąć przez
rze~zową kry1ykę i samokrytykę. l{lienci
uwagi, jak
spostrzeżenia i
zgłoszą swe
również projekty, które należałoby urzl)Kierownicy poszczególnych
cz:vwistnić.
działów wysłuchajf} uwag, odpowiedzą na

- Moja żona żąda, żebym joj kup'.ł
na śwleta spódnicę w modną kratę
szkcckH: stosowne do tego palto, pan·
tofle i, ·parasolkę. A skąd ja wezmę na
to wszystko, bo przo.c· eż n ie jestem ensarknął profesor Joński.
dohvórcą! _ I czy w ogóle istnieją cuda? _
zauważył ktoś innv i oto zaczqliśr.1y
dyskutov:ać n:i tematy okultyzmu 'i tajemn'c jogów wschodnich.
Przysłuchujący się doychczas w milczeniu naszej rozmo~(e emerytowany
of cer maryn'lrki, stary kapitan Korzeń
ski rozrusŻc:.ł się nc.gle.
- Skoro zaczynacie mówić o fa..1<irach i jogach , p:nwólcie, że powiem
rówrfeż parę słów,

Jeszcze w czasie pierwszej wojny
jako młody of'cer mary·
narki, zatrzymałem się w Bombaju w
Indiach. Ki2dy pe"'mego razu bawiłem
tam w gosc1n1e u bogatego kupca
Szyki'cgo, zaczęto gwarzyć na podobny
temat, wyraz!]em się wówczas ze scep·
tycznym · przekąsem o cudotwórcach i
gospodarz
Wówczas
czarodz'ejach.
oświadczył mi, źe jeszcze jutro przcko
nam się, że jednak nie mam racji.
Nazajutrz przyszedłem znów do jego
domu, po czvm obai wsiedliśmy do sa·
mochodu, który zawiózł nas do odległej
dz;elnicv Bombaju Kaproszd.
Zatrzymaliśmy s'ę przed małym, ka·
miennym domem i weszliśmy, nie zatrzymywani przez n!J:ogo, do środka.
-

światow·ej,

,~,"·

• * •

'

ZNIECH~CONY STASZEK: Prosizę udać 3:ę
Zawodawej, ul. P~1otrkowS1ka . ~4.
d·~ P oradni

Tam pora dzą P aniu w ja.kim kie1mnlku paw~ men
Pan si ę k s.z..t.afo'ć, ora z ws!każą Panu adresy oj
pow:<:d•n',c h dla P z•na s1Jkół lulb kursów.

• * *

L. Z.: B! i ższ ych infor macji bę<lzie Pan mógł
z.as: ęgnąć w

dz·c

le j 5prawie w Rejonowej IKomen
na terenie k'tórej Pan zamie.

l 'z·u pcln'.e1i,

SZlk l!J C.

*

*

*

?:- B ęd z ' emy mo g!'. wy·korzys~ać poda11
nam przez P a na v/ adomości o r!e ua:upełni nam
je Pan WS'J'.>Om n· anymi w liście swym danym'.
O cze!rnjemy s.z ybk'ej wiadomości od Niego.

„ * •

K. Z ANTONIEGO: Wys1!amzy je żeli zaadre
Bałttyclkiego"
s.u j-e P<in : R.::<l a kcja „Dz'enn:ka
w Gdyni.

*

*

*

STARSZA, NIESzczeSLIYA o. L. z ŁODZI:
J e ż eli fa!dyc7.n' e syn Pa n i, pomimo iż ma do·
pjcro 19 Ja.t i u c-zę~z c za do s z,koły, jest P ·rnl
:e dynym żyw' c· c ~ c m. powinien o\,rzymywać i
f'[r,ny, w k1órej pra cuje z<1silek rodzinny, N.i!e
ży zwróc'ć si~ 1, !ym do Rady Z<1 1kładowcj da
ne j f!•rmy, \i\JIJ be z.po średnio do Ubez.p:ec zalnl
$.pole.ewe j ul. Wók1zaó~.ka 225, kłóra jest be~
sprawie z.as'.~ków ropo śrrd.n·ą imi!~·cją w
d:zin:n ych .

iWg·.

Inie i w

miarę możliwości postarają się za
dowalić swych klientów.
projekty wymagać bę
Jeśli zgłoszone
łódzki
dą jakichś poważniejszych zmian,
PDT zwróci się do swej generalnej dy-

:ekcji w ~arsza:vie o uzyskanie żgody na
„,
.
ich wprowa?ze~·ne. .
Na zebrame JUtrzc3sze moze przy3sc do
b
1 · ... t
. k .d k
ł
s own1e ·az y, omu za ezy „a ym, a y
Po\vszechny Dom Towarowy pracował z
jak największym pożytkiem dla ogółu.
Każdy też będzie mógł zgłosić dowolne ży
czenia i uwagi. Mogą one dotyczyć uzaobsługi,
pełnienia asortymentu towarów,
dekoracji wystawy, godzin handlu itp.
A więc, łodzianie: spotykamy się jutr::>
w świetlicy PDT, aby zgłosić konkretne
(k)
wnioski i uwagi!

---~---·-

Pa111!ętaj wpłacić na fundus' 1-re~ajo
konto w Bonku 7wiqzku Spółek Zcr:ibkowych, oddz:al me:ski w Łodzi nr. 228
..,
... •

wy

aw i*'fiM§W WMU:U-W•NUWłff

jest to j~dnak. ten sa!TI człowi~k, k~óry
przed minutą Jeszcze pchnął s· ę nozem
w piersi·. Ale w jaki sposób zdołał uwol
nić s : ę z w ir;zów i jak to się stalo, że
blizna j~eo zngoiia się w p!'Zec' ągu kilW mrocznej trochę izbie s_iedział Ili! kudzie~ ęciu sekund, kgo już nie mo·
kam;ennej posadzce najbardz'ej auten· głem pojąć!
tyczny fakir, jakiego kiedykolwiek wt:·
A tymczasem fakir z:iczął s:ę ponewdziałem. Fakir zagłęb'ony był w kon- n' e miotać i rzuc;ić , aż ~hwyc'ws zy le·
templacji i nie tale pręrlko zauważył na· ·żący na z!em1 noz, pchnął si.~ nim w
popłynęła
że po rękojeści
szą obecność. Wreszcie zaczął s i ę mio· piersi~ ta!r,
tać i podry.~iwa~~ przy czy1;n oczy jego krew.
W tej samej chw!Ii Szyki kazał mi
~yły zupelnie nieruchome, 1ak u zmar·
do czekającego opodal
wsiąść znowu
,
. .
.
:ego.
. !'f agle. fak 1r z d.z1k1?1 okrzyk:~m pod· samochodu i pojechali śmy pelnym gan1osł ~ezą~y na z:em1 os:ry; no~ i. ude~ zem do mie~zkanb ~.zyki'ego.
Kiedv znale.i:lJ śmv się tam, szeroko
rzył się nim tak m~cno \ ! p.ers1, ze po
otwarl~m oczy ze ·zdziwienia, zobaczy·
płynęła struga krw„
łem bowiem siedzącego w westibulu
Szyki kazał ml~ tera?. związać jego rę fakra związanego moim pasem. Tylko,
ce moim własnym paskiem od spodni. że na piersi jego tt:e wida6 było naj·
Usluchałem go, a k~iedy przypadkiem mniejszego nawet zadraśn'c;cia: ale znauczu- m i ę na jego ramien'u było to samo i
położyłem dłof1 na jego sercu,
łem, że bije ono mocno i niespokojnie.
pas był mój własny...
Róvm.ocze:§n'e zauważy!cm na jego raOto jest moja n:ijbardz'ej dziwna
mieniu małe, ch~r;ikterystyczne zna· prz~i goda, jaką m~alem z fakirc:.mi. A
mię.
teraz zechci~jc 1 e mi panowie wyt1umaczyć, co mam o tym wszystkim sądzić?
ciem·
izbie
w
zanadła
W tej chwili
ność. tnvająca pr~ez kilkenaście. se- - koi1rzy kapitan Korzeński swoje ope>
kund, a kiedy znowu zabysło św 1 atło, wiadanie.
- Dla mnie jest czecz jasna - rzekł
zobaczyłem tego samego fakfra tylko
rozwiązanego . Spojrza.łem na jego p:erś po chwi]~ milczenia dr. Dera - skoro
i nie zauważyłem na niej najmniejszego pan tw'erdzi, że fakirzy ci byli tak bar
nawet śladu okaleczenia. Położyłem dzo do si~bie podatni, mogło się zda·
rękę na jego sercu i oto uczukm, że rzyć, że po prostu miał pan do czynie
b!.ie ono bflrdzo słabo, ledwie dosłyszal· n(a z dwoma bliźniakami , którzy, wy·
korzystując swoje podobieństwo, wpro·
n · ~.
Myślalem, że może pnclłem ofiarą ja· wadzili pana w błąd: NajJ?ierw zobakegoś sp.rytnego tricku, ale ~ał~ zna· 1 c~ył pan jedn~go _z .nich, kt~ry zadał somię, ja..\ie ~dnalaz.lem na ram1en~u f~- b~e ra~ę w p1ers1 1 ~oz"."rol 1 ł pot~m sokira.' unewrulo mnie w pr~~_9~an1u, ze b~e _ zy.TJąz~ć re.ce p~~~k~.!:J1 paskiem, a

Cuda fakirów
I

ALINA L: ZUipeln'e s.łusz.nie pragUJie Pani
przede wszys~klm UJkończyć. s.zikołę, Na . zamą~
.pójśc'. e ma Pani jeszc·z e dmo ozasu. Nie r~d:r.G
ł byśmy wychcd<Lić za mąż za c1Jowieka Mon~·
go Pa·ni n:e kocha, ani nie żywi w.z.glę<lem ~1:
go poważni ejsz ych .UC7JUĆ. Pro_s7:ę. ~ ozmaw1ac
poważnie z nairzecw n ym, wy1as.n ·.aiąc mu daGrn!:n'e pow ody swe j de cyzji„

w. sp. Ina 11 ara a· Zbudujq chodnik

kierow·nictwa Domu Towarowego z klientami odhędzEe się jutro o 15.30

'*C:W:W..:...fl
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tejże nagrody, aktor nie tylko teatralny,
nle i filmowy, znany naszej publiczności
z obrazów: ,,6-ta wieczór po wojnie", 11 Jasna droga", 11 Szczors" i innych.
Oprócz wymienionych zobaczymy na
scenie Mal'ię Babanową, Włodzhnierza Lubimowa, Faine Raniewską-, Borysa Tołma
zowa i innych.
Na czele zespołu stoi reżyser Mikołaj
Ochłapkow - artysta ludowy ZSRR, co
jest najważniejszym odznaczeniem artysty w Związku Radzieckim.
Bezpośrednio po przyjeździe do Polski
Ochłaplrn·,v opowiedział przedstawicielom
prasy o wrażeniach jakie wyniósł z pobytu w Czechosłowacji, a następnie oświad
„Ze wzruszeniem przekroczyliśmy
czył:
r.-ranicę demokratycznej, ludowej Polski.
Wzruszrnie nasze będzie zrozumiałe, jeśli
uwzgln,dnić nasze najszczersze pragnienie
znalezienia ""'-'Pólnego języka z postępowyroi przedsiawicielami sztnki polskiej.
Korzystam z okazji, by przekazać narodowi polskiemu i działaczom sztuki serdetznc pczdrcwienia pracowników teatru
Moskwy i całego Związku Radzieckiego".
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§Woią szkołą'?
coraz liczniej
deklaruje czyn 1-Majowy. Ostatnio uczaio
wie Państwowego Liceum Pedagogicznego
przy ulicy Bocznej 5 uchwalili pracą uczPostanowili oni
cić święto robotnicze.
rękoma chodnik
własnymi
wybudować
przed swą szkołą.
Z pomocą przyjdze im Zarząd Miejski,
swego materiału i specjadostarczając
(bk)
listów.

przed

Młodzież szkół łódzkich

---

Smierłel e zttczadzenie
dwóch

chłopców

w. Lodzi

Wczoraj m'al miejsce tragkzny wypad~k za
śmierć
sobą
czadzenia, który poc"<1-gn~I za
N:i·
dwóch ch'.op:ów. Zamieszkali przy ul;cy
14-letni Rudolf I
piórkowskiego 127 bracńa,
1 Hetn'i Edmund Karczewscy, sypiali zwykle IV
kotłowni,
pobliskim gospodarstwle rolnym, w
gdzi.e pracował ich ojciec.
Ubieglej nocy z kotb. zaczął wydcbywać 51~
czad. sp· ący chlc pcy n'e odczuli tego. \'f'.e
wczesnych godzinach rannych obydwaj już nie
(bk)
żyli.
fi&W'@

P.óźniej: . korzystając z kr~tkotrw.alej
Ic:emnoscL,
ranny wycofał s.ę, a Jcg::i

.
miej sce zajął bliźniak.
- I ja tez pocz1tkowo tak sob:e to
przvznał kapitan Kotłumacz~rlem Mogli to rzeczywiście być
rżeń:::;lr : bliźniacy, ale wyjaśn'jcie mi teraz pa·
nowie, jak to bylo możliwe, że kiedy
zobaczyłem, jednego z nich, kilkanaśc!e
minut p:Jtem w rr..Jeszkaniu Szyki'ego,
ten n'e miał na piers!ach najmniejszego
nawet śladu okaleczenia, choć sam
stwierdziłem, że rana jego była rzeczy·
wiśc!e głęboka.

Nas taro zno'NU milc'1:en( c, po czym
ten sam profesor Joński, który twier·
dz:ł przed chwilą, że nie uznaje cudów,
zamyślił s;Q głęboko i powiedział:
- Czytałem wiele o· tym, że Cndyjscy
jogowie posiadają . zdolność rozdwajania
się i przenoszenia z miejsca na miejsce,
a opowiadanie kap'tana utw'~erdza mnie
tylko w tym, że błądzimy może, traktując zanadto sceptycznie rzeczy, których nie potrafimy pojąć. Fakirzy indyjscy są często tylko zręcznymi żon:
glerami, ale są między n!'mi również I
prawdziwi cudotwórcy. I tak też było
w wypadku, o którym wspominał nam
nasz kochany kapitan ..
- I ja również poczułem wtedy respekt do czarodziejskich zdolności fakirów - przyznał spokojn'e stary mary·
narz - a t2n mój dla n[ch szacunek
trwał tak długo, dopóki nie dowieclziałem s: ę, że w historii, o której wam opo
vviedziałem maczał ręce sam Szyki, który chc'.ał zabluffować cudzozfemca i że
tych braci fakirów było nie dwóch,
sądziłem„. al~
jak to początkowo
trzech'

•
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PRZYGODY WICKA

I

WACKA

WICEK: - Oj nie zwyciężę tego h6WACEK: - Tośmy sobie dogodzili!
SZABERSKI: - A dokąd to?
WICEK: - Wiwat! Malowan!~e już
lu! Chyba tu gdzie siądę!.„
A psik! A ps~k!
Trzeba palić w piecu i wieWACEK: - Na spacer!
WACEK: - Jeszcze pare kroków
WICEK: - Głupstwo katar, ale z zę
SZABERSKI: - W taki deszcz?
trzyć, to prędzej wyschnie„.
WICEK: - Bo w domu się wietrzy bami gorsza spra'.va! Boli, jakby w nim będztemy u dentysty.
WACEK: - No a co z nami?
Ale rwie! Ojeja!
WICEK:
·
diabeł wiercił!
po malowaniu ...
WICEK: - Pójdziemy na spacer!

skończone!

we•

Kupujemy ryby!

Załatwiamy

-

ostatnie sprawy

Sandacz, leszcz i szczupak
czekają na amatorów
Powszechnie wiadomo, że dobra ryba
nie jest zła, zwłaszcza na święta, kiedy nasze panie mają dość Q.użo czasu, aby popi-·
sać się swym kunsztem kulinarnym i przyprawić ją jak należy.
Tym razem Centrala ,Rybna nie zawiodła pokładanych w niej nadziei, sprowadzając znaczne ilości towaru do Łodzi.
Sklepy Centrali, Powszechnej Spółdziel
ni Spożywców oraz prywatne bogato zaopatrzone są we wszelkiego rodzaju ryby,
które też cieszą się dużym powodzeniem.
Dobrze „idzie" sandacz w cenie 325 zł
za II gat. i 370 zł za 1-szy, wielu też jest
amatorów na szczupaka, sprzedawanego
po 265 złotych. Drugi gatunek leszcza kosztuje 112 zł, a pierwszy 150 zł.
Pod dostatkiem jest też dorsza w każ
dej postaci, śledzia świeżego, zamrożonego
oraz solonego. Słowem - tylko brać i wy{s)
brać!

Ferie w

szkołach

będą trwały do 19 bm. włącznie
Od wczoraj rozpoczęły się w łódzkich sLko
podstawowych, średnich i z.awodowy::h
łach
ferie świąteczne. Trwać one będą aż do dna
19-kwietnia, normalne zajęcia rozpoczną się
20 bm.
Jeśli chodzii o wyż5ze uczelnie, ferte świąt~
czne na Uniwersytecie i Politechnice końcJ:ą
się z dni:em 23 kwietnia, natomiast na WSGW
(kb)
l SGH - dwa dni późn~ ej.

Dwie ofiary
jednego szofera

zbiegu uHc Targowej i Daszyńskiego
najechana została przez satT1JOchód c·:ężarowy,
prowadzony przez Henryka Glyctziaka (Ko~
~iskiego 6), 6-letni'a Ma:ria Zielińska, zamf.esz'
kala przy ul. Daszyńskiego 60-62.
Ten sam kierowca najechał równ· eż 36-letn ! ą
która odniosła
Irenę Olszycką (Wysoka 25),
lekk<ie obrażenia ciala. Dziewczynka natom:"ast,
u której stwierdzono złamanie podstawy cz1szk', zmarła po przewiezien(u jej do sz·pifala.
(bk)
F rzy

Są

1niejsca w żio~ku

Dokąd mają się zgłaszać

matki
Ponieważ ilość żłobków

na terenie

Łodzi

Jak

•

pracują urzędy I instytucje
Wszędzie
łdna i tea·1ru.

-

Od świąt dzielą nas tylko dwa dni. Nic
więc dziwnego, że specyficzny nastrój zaczyna się udzielać już każdemu. Zbliżająca się Wielkanoc jest tematem powszechnych :rozmów oraz przyczyną gorączkowych przygotowań, po których wszyscy
obiecują sobie przyjemny, dwudniowy odpoczynek.
Łodzianie zawsze hołdowali tradJ.cji, toteż i obecnie czynią zadość przyjętym
ogólnie zwyczajom. A więc wysyłają masowo karty z życzeniami do swych krewnych i znajomych, no i rzecz prosta .... biegają od sklepu do sklepu, zaopatrując się
intensywnie, V: wik!uały, aby br_?ń Boże
.
niczego na sw1~ta me z~brakło.
~a załatw1eme ro~ma_itych spra:v •. n~ezwiązanych z aprow1za~Ją, zos~ało JUZ mewiele czi;su. _Wszystkie bowiem u~zędy
i instytuc;ye panstwowe czynne będą 3utro,

Szczęście

Piątek, tylko do godz. 13-ej, zaś nie. Bardzo dobrze, bo .dnia tego tramwapojutrze, w . Wielką Sobotę, do godz. 12-ej. je nie wyjeżdżają na miasto, a więc oszczę
w dzimy sobie dalekich wędrówek pieszych.
Jeśli zaś idzie o instytucje miejskie Wielki Piątek urzędowanie w nich będzie Krewnych i znajomych odwi~dzimy w posię odbywało normalnie, natomiast w niedziałek, kiedy komunikacja tramwajotylko do godz. 13-ej. wa odbywać się będzie jak w każdą nieWielką Sobotę Samorządowcy nie zostali jednak po- dzielę. Pojutrze zaś musimy się starać, aby
krzywdzeni, gdyż skorzystają ze specjal- rozmaite interesy nie zatrzymały nas zbyt
nych okolicznościowych urlopów świątecz- długo na mieście. W Wielką Sobotę bonych. Połowa w Wielką Sobotę, reszta we wiem tramwaje wcześniej zacmą zjeżdżać
do remiz i kogo godzina 21-a zastanie na
wtorek poświąteczny.
będzie musiał pieszo wracać do
Poczynając od dnia dzisiejszego aż do ulicy Wielkiej Soboty włącznie wszystkie kina domu.
Jak pracuje w okresie świątecznym
i teatry łó~~~-t:nie będ~ czynne. ~ato ~
o_bydwa d~t · sw1ąt będziemy . mogli u~ac 1 poczta i Ubezpieczalnia Społeczna?
ocz
s~ę ń'! k~zdą ~ztukę, . cz.;: te.z na kazdy 1 W Wielka Sobot wsz siki.e urzed
w
fili;i, gdyz zaro~~o .kma 3ak i ~eatry pra-1 towe czynn~ bedą ętylkoy do godz.
pierwszy dzień ·świąt urz dowania nie h cu3ą ~ _oba dn~ swiąt norm~Ime. .
?ąol~1~ przyJęt~ zwyczaJei;i pierwszy dzie, a listonosze doręcząę jedynie przesyt
dzien sw1ąt spędzimy w rodzmnym gro- ki pośpieszne. Drugiego dnia świąt urzędy czynne będą od 9-ej do 11-ej, zaś poczta rozdana zostanie tylko jeden raz.
Ubezpieczalnia koł1czy pracę w wydziaobwodach, ambulatoriach itp. w
łach,
Wielki Piątek o godz. 13-ej, zaś w Wielką
Sobotę - o godz. 12-ej. Apteki ubezpieczalniane w obydwa dni przed'świąteczne
pracują aż do wykonania bieżących recept,
Piotrkowskiej 261. Radoś~ jego była nie- nie będą jednak zamknięte przed godz.
opisana, 125 tys. zł. bardzo przyda mu się 17-tą. Lekarze domowi obowiązani są zana święta Wielkanocy.
łatwić wszystkie wizyty do obłożnie choSzczęśliwą posiadaczką połówki losu rych, zgłoszone przed 12-ą, zaś wszystkie
okazała się 62-letnia samotna staruszka, pogotowia ratunkowe nieść będą pomoc
z zawodu krawcowa, zam. przy ul. Śród w nagłych wypadkach bez przerwy.
miejski.ej 72. Na wiadomość o tym, że zoTyle co do urzędowych informacji. Mostanie jej wypłacona kwota ćwierć milio- żemy do nich dorzucić jeszcze nader chana zł dostała spazmów z radości.
rakterystyczne spostrzeżenie. Oto w poOstatnia ćwiartka losu należała .do ro- równaniu do lat ubiegłych w tym roku
botnika Kazimierza Pastusińskiego, zam. wyjątkowo mała ifość łodzian wyjeżdża na
w Skarżysku przy ul. Kościuszki 72. I je- święta z miasta. Ruch w „Orbisie" jest
mu wygrana się przyda tym bardziej, że znacznie słabszy, niż zazwyczaj o tej poobarczony jest liczną rodziną.
rze. Najwięcej osób zamawia bilety na za(c)
chód, przeważnie do Szklarskiej Poręby.
Modne w zeszłym roku Zakopane i Krynica jakoś nie mają zbyt wielu amatorów.
Nie ulega wątpliwości, że główną przyczyną tej zmniejszonej frekwencji wyjeż
dżających jest niepewna pogoda. A może
łodzianie doszli do wnio.sku, ź,e wszędzie
dobrze, ale w domu najlepiej?.„.

w Wielki

i/-J,

I

nie opuszcza lodziian I

Urzędnik, krawcowa, robotnik
wygrali

pół

miliona na Loterii

Fortuna znowu uśmiechnęła się mieszmiasta. We wczorajszym
wygrana pół miliona zło
tych na los 71.422, sprzedany w jednej
z kolektur łódzkich.
Los ten zaledwie przed paroma tygodniami nabyli dwaj łodzianie i jeden miesz
kaniec Skarżyska. Wszyscy, jak stwierdza
no, po raz pierwszy grali na Loterii.
Natychmiast po otrzymaniu telefonogramu, skomunikowano się ze szczęśliwy
mi posiadaczami losu. Jedna ćwiartka losu
nr 71.422 należała do urzędnika Państwo
wej Centrali Handlowej w Lodzi, Antoniego Kędzielewskiego, zam. przy ulicy

kańcom naszego
ciągnieniu padła

Co

może

wódka?

altretowal

i

teściową

Galeria pijaków przed Sądem

Starościńskim

żoną

jest jeszcze daleka od ideału, władze czywszystko, by zwiększyć pojemność już
Po znacznym rozszerzeniu
istniejących.
żłobka przy u!. Mielczarskiego, powięk
szono niedawno podobną placówkę przy
Dość długo cicho było o pijakach. Ale
ulicy Nawrot 93. Jest to żłobek utrzymy-: że diabeł nie śpi - amatorzy kieliszka z
zapałem godnym lepszej sprawy zabrali
wany przez Wydział Opieki Społecznej.
się do roboty. A rezultat - wiadomy.
Do niedawna mógł on pomieścić około \Vokanda Sądu Starościńskiego aż napęcz
35 dzieci, po remoncie natomiast zdolny niala od nadmiaru spraw.
jest przyjąć jeszcze 15 dzieci.
Czesław Bogucki {Krasickiego 4) powró
'
O umieszczenie swych pociech w tym ciwszy do domu pod dobrą datą pobił żonę i teściową, wyładowując swój tempeżłobku mogą się starać matki pracujące,
rament również na szybach, które z brzęktóre mieszkają w pobliżu wspomnianej kiem wyleciały na ulicę. Zbudzeni lokatoAwanturni·l,
·11·c· ta
placówki. W tym celu trzeba się zgłosić rz
Zawezwall.
-~
mi Jan ·
y
do Wydziału Opieki Społecznej przy ul. nie chciał się wylegitymować, nic mu
Piotrkowskiej 113 (referat opieki częścio jednak nie pomogło: na 2 tygodnie nieszczęśliwe kobiety będą miały spokój.
wej) i złożyć tam zaświadczenie lekarskie
Taki sam wyrok zainkasował Tadeusz
o stanie zdrowia dziecka oraz zobowiąza Politowicz, handlarz owoców, zam. przy
nie zakładu pracy co d? pokrywania kosz- ul. Zgierskiej 30a. Dnia 19 lutego rb. przy
(sk) wiózł go do komisariatu, urżniętego iak
tów pobytu dziecka w żłobku.

nią

jutro i pojutrze? - Trzy dni bez
dobrze, ale w don1Q najlepiej„.

bela,

jąkiś dorożkarz.

zupełnie wykoleił~„

Politowicza wódka

Porzucił żonę i o,d I

Flagi mu®zą być czyste

tego czasu stale piJe, będąc częstym gosWładze admin'stracy jne stw:erdz'ły podczas
ciem w komisariacie.
Poza tym za awantury na tle naduży- różnych uroczystości, że w·.ele domów na te~e
cia alkoholu ukarno: Kazimierza Mikul- nie Lod~i poshda flagi zniszczone i brudne. W
tygodniowym zwf.ązku z tym p.rzyp<imin<a s·ę instytucjom,
skiego (Żywotna 40)
aresztem, Józefa Budzyńskiego (Kilińskie c1rag1f<:acjom, wbśoic"ehi~ i aó rrfoisfratio.rnm
go 120) - tygodniowym aresztem, Ignace ni eruchomości, że w myśl przejisów budynki
\\fony być zaopatrzone w dwie znormal-izow:igo Jastrzębskiego (Częstochowska 22) ?
m·arar h 1
Celińskiego I ne fagi biał-0--czerwone 0
2-tygodniowym, Wacława
" m x "m.
wy
,
(Lipow:i 87) - grzywną 7.000 zł. Tatle- 1 . .
f ag1 w:nny hyc osadzone n.a drzewcu ocma!o1n
• )
(T
, ki
Pl
.
a':"~owa
oszyns ego
' usza
41
grzywną 5.000 zł., Jana Wieprzaka (No- nym na kolor czerwon~ 1 zakon czon~m u_ gory
gałką koloru złotego. N!e wolno wyw.eszac fl ag
wotki 35) - grzywną 2.000 złotych.
Panowie pijacy, trochę wstrzemięźliwo- narodowych w stanie brudnym i zn"rzczonym.
i ści! Za parę dn) święta. Czy nie milej j Za niestcsowan:e się do tych przepisów grn
lepiej spędzić je w gronie rodzinnym, niż z.i kara aresztu do l miesiąca lub grzywny dQ
. J 50,000 zt
(s)
w dusznej, zamkniętej celi?
r

I

•

'

•
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Str 4
Z tydzlelł

Pocztowcy

zczepienia ochr nne

Zabezpieczą

zn tydzień tj. 20 kwietnia rozpoczynają się w Łodzi masowe, przynnumwe szczepienia ochronne przed wko tyfusowi brzusznemu, ospie i błoni
cy (dyfterytowi).
Snczepienlu przeciwko tyfuRowi podle- leży przyprowadzać w godzinach od 5-ej
gajq wszystkie dzieci od lat 5-ciu oraz do 7-ej po południu do jednej z 11-tu stamłodzież i dorośli do lat 60-ciu. Szczepie- cji Opieki nad Matką i Dzieckiem, które
nia odbywać się będą bezpłatnie do dnia mieszczą się przy ul. Łagiewnickiej 37,
30 czerwca w godzinach od 8-ej do 10-ej Nowotki 125, Szpitalnej 12, Napiórkowrano w następujących punktach: ul. Ła skiego 7.2a, Sanockiej 36, Piotrkowskiej
giewnicka 37, Armii Ludowej 28, Kiliń 113, Próchnika 11, Srebrzyńskiej 75, Sę
tikiego 94, Napiórkcwskiego 86, Lokator- dziowskiej 16, Pryncypalnej 3 i Pabianicska 10, Bednarska 24, Piotrkowska 110, kiej 200. Sprawdzenie czy ospa się przyję
6-go Sierpnia 5, Srebrzyńska 75, Lima- la odbywać się będzie w tych samych lonowskiego 117, Sędziowska 14, Wojska kalach i godzinach w tydzień po szczepie
Polskiego 122, Rzgowska 146, Rudzka 7. niu.
Szczepienia przeciwko błonicy (dyfteryZa niewypełnienie tego obowiązku gro
żą kary aresztu do 3-ch miesięcy i grzyw towi) będą w tym roku również przymuny do 150.000 zł.
sowe. Obejmą one wszystkie dzieci w
Przymust:lwemu szczepieniu przeciwko
osrie podlegają: pierwszemu szczepieniu
- wszystkie dzieci urodzone w 1948 r.
oraz starsze, dotychczas nieszczepione, po
,
wtórnemu szczepieniu - wszystkie dzieI,~
ci, które ukończyły 6 lat oraz dzieci star1 !.
tesz~rnncy
sze nieszczepione powtórnie.
Na nasze ręce wpłynął zbiorowy list
~c~a szczepień. pr~eciwko ospi: odbędzie su:. od ~O kw1etrua do. ~1 ma~a .oraz mieszkańców ulicy Pogonowskiego, którzy
znoszącą
MZK
od 16 sierpma do 30 wrzesrua. Dz1ec1 na- ; skarż si na decyz·
•
·
. Ję na sk' rzyzowaruu
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRllllllllllllllllllllll 1
przys ątaneęk t ramwaJowy
tejże ulicy z ul. Legionów.
OGŁOSZENIE
Był to przedostatni przystanek linii
Komisja Likwidacyjna Wojsk. Spółdz.
„7" przed jej krańcówką na której tramGarnizonowej w Łodzi, Gdańska 74
waje zwykle zatrzymyw~ły się przez coogłą.sza PRZETARG
d
·
· t z
· · · 5
·
·
tego tez wzg1ę u
·
nat sprzedaz 1 maszyny do wytwar:lJania naJmil1eJ
„ 0 'ak' k 1 . k
• mmu
t d
0
wie wstrzymy
J im
sz uczneg~ lodu (do r~montu) na dzień ru ~o mowie
.
waruu ruchu.
20 kwietnia 49 r: godzina 11.
Maszyna będzie do obejrzenia w dniu d ~l~sz~ańcy ul.. Pogonowskiego bardzo
? iwie odczuli tę st~atę..uli.ca ~a, zaprzetargu, Gdańska 74 pokój 21.
ro~o .w stronę ?-g? S1erpma Jak i 1-go
.
Lik 'd
K '
574
WI acy]nia MaJa, Jest szczegolme gęsto zaludniona, a
om.
Od

•

nas one przed tyfusem, a
przed ospą i dyfterytem

dziś

•C•Ie nam
D
J
a
'IZI
M•

• •

dzieci

wieku od 1 roku do 10 lat. Dzieci do lat
3-ch szczepione będą codziennie od godz.
15-ej do 16-ej w lokalach przy ul. Ła
giewnickiej 37, Nowotki 125, Szpitalnej
12, Napiórkowskiego 72, Sanockiej 36,
Piotrkowskiej 113, Próchnika 11, Srebrzyńskiej 75, Sędziowskiej 11, Pryncy~a~nej 3 i Pabianic~iej 200. rieci powyzeJ lat 3-ch szczepione będ codziennie
od godz. 11-cj do 13-ej w lo. alach przy
ul. Łagiewnickiej 37, Armii LudowP.; ?.''
Rilińskiego 94, Napiórkowskiego 86, Piotr
kowskiej 110, 6~go Sierpnia 5, Srebn;vi1skiej 75, Rzgowskiej 146. Ostatni termin
mija z dniem 30 czerwca.
Wszystkie szczepienia są bezpłatne , zaś
za uchylanie się od nich grożą surowe
(k)
kary.

I

nadto znajduje się tutaj szpital św. Tere,
sy.
_
Decyzja ZMK w daje si im ·" ,
. kęi. .Ja lt Ul.SillSZ
'y od cm
n a gd yz· t a k k r ótk ie
od Vlólczańskiej do Gdańskiej i od Gda.'tski~j do
Żeromskiego posiadają przystanki, podczas gdy trzy następne ulice: Lipow•l, Po
gon.owsk~e~o i Strzelców Kaniowskich nie
maJą am 3ednego, bo tramwaj zatr7ymu..
·
· d op1ero
· się
na k rancowce.
Je
Mieszkańcy proszą więc za naszym po
średnictwem jeśli nie o ustanowienie przy
stanku przy ul. Pogonowski~go, 1o przynajmniej o przesunięcie jednego z i:::tnie
jących na skrzyżowanie Legionów i Lipo(bk)
wej. ·

CH1IKup drożdże suszone

Dobre ciasto - to chluba gosoodvni

·-=
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dokształcający

Kurs

dla

pracowników
W ub. niedzielę na terenie Łodzi i okrE:
gu odbyły się we wszystkich obwodach i
rejonach pocztowych specjalne narady
pracowników w_ sprawie planowego syste
mu oszczędnościowego. Narady niedzielne poprzedziła konferencja naczelnikó:-V
Urzędów obwodowych i rejonowych z mia
sta i województw?. na której zapo;:i:a;io
się z dyrekcvjnvm nlanr.m QC:'>'.C?ennO''ClOWym wyrażającym się sumą 20 mil. zł.
Pracownicy terenowi plan :przyjęlt,
oraz zobowiązali się spontanicznie opraco
wać własne terenowe kontrplany przekra
zaplanowaną sumę
powazme
czające
oszczędnościową.

*

*

*

W dniu 21 bm. rozpoczyna się kurs cło·
dla pracowników pocztokształcający
wych w Łodzi przy ul. Szterlinga 24.
Kurs został zorganizowany staraniem Zarządu Okrę~owe~o Związku Pocztowców
i obejmować będzie swoim pror,ramem za
kres nauczania szkolnictwa podstawowe(w)
go.

w

domu

chore~o

W dniu 15 bm„ w lokalu stacji profilaktycznej Wydziału ·Zdrowia Zarządu
Miejskie~o w Łodzi przy ul. Legionów 1,
uruchomiona zostanie Centralna Stacja
pobierania prób laboratoryjnych Ubezpieczalni Społecznej. Przyjmować ona bę
dzie do analizy próbki plwocin, nalotów
dyfterytowych oraz krwi. Centralna Stacja, czynna codziennie od godz. 11 do
15-ej przyjmować będzie materiał do badań i analizy wyłącznie za skierowaniem
lekarzy, przy czym wyniki, wykony~rane
przez laborantów i bakteriologów, interesanci otrzymają w ciągu najwyżej dwu
dni.
Centralną Stację otwiera się w związku
z postulatami chorych, którzy często z11pełnie słusznie uskarżali się, iż na wyniki
badań bakteriologicznych muszą czekać
niekiedy po tygodniu ze względu na nawał pracy istniejących obecnie laboratoriów.
jest zarz;.i.dzenie,
Niezwyklą innowac.ią
ab~ do obłożnie chorych, na żądanie ordy
nuJącego lekarza. wysyłani byli do domu
l~boranci Centralnej Stacji, celem pobrania prób krwi oraz v.1ydzielin do analizy
(a)
chemicznej i bakteriologicznej.
IH WWW"H6Wd8

Teresa, niem;iiej m inęła piąta, nim wre-, pa.ni zależy bardzo wiele; może nawet
sz~ie odnalez'ono ją w sa.lonie fryzjer- pani wolność!
skirn „Mirosław".
::a·iiina rlie tai już swojego wzb ~1rz ,~
hękna panna by.l a mocno skonster- ni=i.
n;)wana, k·iedy dwóch dżentelmenów,
- Powiedzia,iam już pa.nu, że n;e pa
v~y ieg i tymowa vvszy s·i ę jako funkcjona- m 1 ę!am dokładnie, co rob i:; am w pon;e
;i u s z ~ władz be ~pi ecz ef1stwa, zażąda dz1a'ek po południu! Wieczorem sp:::n.„.). azeby uda 1 a s i ę razem z nimi.
ka l a'TI się z panem Strzelmirskim.
po- Ależ to jest niesłychane!
- A kolo czwa·rtej? - za.szacho'N =:ił
w '. a rza j edy•naczk a Czesi' awa Storsk :e- j,1 zriowu Olszy111a.
go, poz.wala s i ę jedna·k za1prowadz•ić do
- Zdaje S•ię, że byłam na spacerze
samochodu.
w parku.
Sędzia Ol szyna i kapita.n Toporsk-i są
- Więc nie w kawiarni i nie u maniw . stosunku do niej pelni galantefri. Py
k1iurzyistki?
'.~ J ą grzeczn ie 0 to i ovvo, ażeby wresz
Nie I Teraz sobie przypomniał:irn,
cie rwc:.t m ienacka pyita1nie:
że by'am na spacerze!
c0 ł
ączyło panią z Norbertem Gor
Sędz.ia nie spuszcza z niej ocz.u. lnw iczem?
tuicia powiada mu, że Storska mó'N i
Panna wzrusza ram ionami.

lam z n·ią na ten ternait, bo to przecież
nie moja rzecz, n1ie sądzę jedna1k, żeby
była w stosunku do pana Strzelm irs·k'. ego w porządku, a·le nie wi erzę też, żeby pain Gorwicz wyijął wówczas tam tą
rzecz z biurka, bo przecież był w towa
~
· pan<1y Teresy, która by:1aby
mu
rzys twie
w tym przeszkodz il! a„.
- ~o tak, no tak! - pożegnał ją Tołek.
- Znajomość zupełnie konwencjonal
-:- T~· k jest! N~s?:a panie:nka za.raz po p.orski, a wychodząc na ulkę powieobiedzie zaipow1adała, że wróc i koło dział w zamyśleniu do sędz i ego śledcze na! Pen Gorwk:z gra doskonale w kart'/. od czasu do cza.su bywał wiec w naósme j. Powiedz i ała, że idziie do przy- go.
- Sprawa Zi;iCZyna się kompl1i:kować szym domu Jako czwartJ' do brldża.
miarkii. \A/iem, że w ta·l<kh wyipadtkach
- Ąch, tak! - mruży oczy sędzia 01flasza panienka siedzi di:iugo poza do- ba•rdziej niż przyipusz.czalem. Nie podo
mern, zdziwii~ am się więc bardzo, kie- bają r:ii. s.ię jakoś te konszachty panny s~yna, - . a niech .~ani s~bie do~ład~ : e
· o zy;::>cmni, ca rob i a pani w pomedziady pól:' godziny potem, więc koło czwa·r Storsk1ej 1 Norberta Go•rwiczal
t~j za·dzwoniono i panienka na.sza wró- - Podzielam w zupełności· pańsik'e ~ek po południ u? Pa~i pozwo•l1i, że spre
c1ła w to:"arzystvy:e . pana . Gorvv:cza. , zdanie i na wszelki wy,pa•dsk będziemy ~yzuję n~wet . . godz i.n_ę: . wl ęc m'ędzy
Pa1n G~rw1cz pow1edznał „dzień dobry" mus·ieli prze·słuchać tę pa•rę, bo kto wie, Lzwartą o w poi. do szoslej?
-- Tego n·ie pamiętam! - odpowiazostavv1ł kapelusz w przedpo•koju i prze czy nie dzialali oni wspóln ie!
d:i panina Stors:ka, ale Olsiy1na zauwa.
szedl ra.zem z panienką do salon iku.
żyr, że zm i eszała się.
Roizidz :~ cziteirnaisty
Weszlam tam parę minut potem pytaProszę to sobie dokładnie prZ'fA WIĘC KTO?
jąc, c.zy r:iarn może poda.ć herbatę, pan
G~rw1c·~ jed'.naik pow11ed.z1al: „n'e, . _~z i ę- , ~ed;1·i a·g~nci po·~zuk~ją na rnłym mie ~m~ieć, bo od odpowiedzi pani zale•
~ujem~ tak~rn tonem, ze zroz.umic .1 am, s~1~ cz~owiek. a, ktoiry jeis•t te1raz najważ-I zy w:ele! - powtairza sędzia.
- Zdaje się, że byłam W1edy w :~ 3 fllejszym 09n11wem toczącego się śledz
. .
ze jestem niepotrzebna.
. - No t~~, no tak!.- ~r.z.erwa1ł je.J o- r:va, t·o z~a~zy. ~m~er:a Gorw:ic_z_a, a w ia1nni. A może u manilkiiu-rzystikii? _ zarowinoczesn1e 1nrn us1!1ują odnalezc tę, stanawia s,i ę Tere"'a ·1 twair 7 j' · ·k·
f1cer. - Jak .długo s1ed.z1el1 razem.
- e1 o rywa
. .adczy sto okol·. cz- i ę rumieńcem. "
. k za tym S"M1
' t'o;a, JBi
. .1 K
,
. kwa.d ra.nsow
Mo'e p·1ęc.
a r:ioze
.- . z
3
s d ·
'ał
powied
ien rumie.niec
w i ęcej, tego nie w iem do!(l;adnie, bo nosci, jest wspólni czką niemieckier.o
ę ziem u
;i;.
' '
::i
t
·
·
b
t
,·
iberdzo wiele. Olszyna sta· s·
wysz I1 po· em ez po~egna1ma, za. .rzas- szp.;ega.
1
energ
ię
je
iejszy.
Wa leria uprzedz:1ła ich już, gdzie czn
nąv:s~y za sobą drzwi. Panna Teresa
•
czekam na d· okładne wy :-:is- a. jest. godzina czwairta
ra- mniej
koł·
potem Ldo domu
wrociła
"<~
, j - Wio.r
.
.
·d ·wi•ęce~
N. o ósmej ·
.v
1
.
zem z p.=mP.m esz.,,1 em. 1e rozmawia- trzy Z·1esc1 - moze s1e ternz znaidowac n:ienie i nowtarzam. że od odoowiedzi

- Wyk luczone! - rzekła stanowczo
Pan Gorwicz rvie bywa:ł
gospodyini. Maj nigdy sarn, a kiedy przy 1szeC1Ł do
nais po rnz ostatni, b'y'I} w towafzystwie
panny Teresy. fo było (przypominam to
sobie) w pon1 i edzia'łe1 k.
- Proszę nam opowied.z'iec' 0 ty·m do
kła.dnie. A zatem to b:\"ło w poniedz1ia-

w systemie

Próby krwi

d
h po kflYWuzen
~
·
go I• arzy Iee11YC
uI• pagonm.tsn

I

łódzcy

I

I

1

I

n;eprawdę.

- Naprawdę na spacerze? - przeA nam jest wi ad0rywa jej ostro. n,c, że o tym czasie wróciRa pani do do
rnu w towa1rzystwie pana Norberta Gorw1crn !
zawołaiła St6rTo nieprawda! sk:i
Dowiedzie!iśmy się o tym szcze.
gole od wa-szej gospodyni, Walerii!
Cz.Y. przyznaje się pani teraz, że o g')dz:n1e .czwartej w poniedziałek spędzi
b oarn czas z Gorwiczem?
-- To jest nieprawda! Nie widziałam
go naw~t tego dnia! - wzburzenie pan
nv _rośni~ z sekundy na sekundę. - I w
o~ole. nie raz.umiem, dlaczego zada Jecie ~11·1 pa·now1e tego rodzaju pytania?
7. .zachowania się Teresy nawet Ja:k
jedynacz.ka
wy ·:: i 1wnąłby wi:iioski, że
S!·ors'1<11 ego kręci. Olszyna zorientował
s ę iuż m~iej więcej, do jakiego typu k-0
?}e: r.alezy pr.ze_słuc~iwana, i jakiej me
'-:dy trzeba uzyc, a7i::ibv wyciągnąć z
n1e1 prawcie.

tD.c.n.)
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Wielkanoc11e baby!. .. Dzieci,
Przy

jechał

cyrk.

Główną sensacją

fenomen, który od dw6ch lat nk nie miał w
ustach i żywi się tylko powietrzem, pop:jając
od czasu do czasu krople deszczowe.
Po premierze ktoś zwraca się do dyrektora
cyrku:
- Pański glodomór jest fenomenalny! Ile
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'.~o<lomór Kalasanty Bemo1ądkowsldi, czfowiek
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d:tiennie 1 catkow'te utrly
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•
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CK IWeJ Tl antrOpll • rGCJOna na·-1 pmanOWCI p0n10C
Ił

jakn &iła pmnocnina. Taki n.p. Władzio
Sikora jest zdolnym szU.fien;em w fa.bl)'·
ce bakelitu, a Krysia Płońttyńsk~ ~~dn
wae:c:ką w PZPB nr 1 przy nL Sierudewi·
C2a 65.
Kiewwnicuwo Demu ·d la Dzieci. N'rewidmnych, prowadz:mi~o przez Łódzką Rodzinę Radiową, a sul>sydiowaneg9 ptU!l:
Mlnistenrlwo Oświaty, wychovmj~ d-zitti
w kierun1."U przystoonvanfa kh do ipcia.
Poprzez włame pra.eownie, ~z d-ńęki ini
cjatywie Urzędu Wejewódzkie:go ~
go w ~zkoltmitt niewidDmyc~ zakład .d~je
podstawy egzystenej jaką w P3%J'~
..............1 tnirwieść będą tfl dzieci„ gdv
'PJrJ"'~ ""p<>40
" .......:A„
:skliwej opieli
..· ,• tmnoSzkoła boryka sie, z tn!rmnn"""'
•· ' ściami. pofogaj.ąeyml na niey.rzy::dv.suwaniu bud:fD)m do trybu .źyt:ia ~eh,,
orIU: na nin-org:mri:z.owanej jeszae al.~ji
systematycznej rekmlaeji rlzieri niewid.mych z terenu. Energie.me ltle:rownid.wo

Karolek ma lat 8 i smutne wspomnie- śmieją się i pTOwadzą długie rozmowy na
nia z 1\ajwcześniejszego dzieciństwa. Sie- temat otaczającego je świata, uczą się pilW poczekalni pewnego lekarza s:edzi k'lxu · dzi teraz pochylony nad szkolnym pulpi- nie, aby nie tylko nie być óężarem dla
pacjen-tów. Przed oknem obok palmy leży wspa tem i pisze. Maleńkim dłuteczkiem, ostro społeczeństwa, ale przeciwnie, by w przyniala skóra niedźw edz'a. w~zyscy pacjenci pa zakci1czonym, - wykłuwa przez metalowy szlości poprzez wydajną pracę stać się po1ami
trzą na nią z podz'wem.
•
wzorzec literki alfabetu Breila. Dla nie- źytecznymi obywate
·
k
·
d
l
1
·
·
się·
odzywa
Wreszcie ,ieden z nich
• =i= *
wtaJemmczonyc.1 wyg ą a to Ja! mezro·
W pracowni szczotkarskiej siedzi 15-le-Ciekaw jestem, ciy to jest zdobycz my- zumiałe hieroglify, którychhy się nie rozcyfrowało w żaden sposób. Dla małych tni Adolf. Nie tak dawno widział jeszcze,
śf!wska do!cfora?„
- Wykluczone - odpow:;ada drugi pacje:it. mieszkańców tutejszego domu są one jed- obecnie wskutek wybuchu, niewypału wojenncgi> stracił wzrok i prawą rękę. Po-~o o il<: znam naszego p~na d?kto.ra, to on· nak nieocenionym dobrodziejstwem.
Dzieci oeieumiale czytają. Czytają płyn- mimo tego pracuje i to ZUl'cłnic dobrze.
zd•z era skorę tylk~ ze swyc:~ pac1entowl
nie i słuchając ich nigdyby się nie posą- Prócz niego przy szczotkarstwie zatrud,
*
,. .
. G?«~Jna P ą_ta nad ra~em. C chy szurgot. w d·zilo, że szkoła ta nie jest zwykłą szkołą, nieni są jeszcze inni chłopcy. Pracownia
1
si em. par: l(!e.ofas. _za.iany w palę, otwiera · a uczniowie J' ej nie . Żwykłymi dziećmi. tutejsza jest znaną i cenioną placówką
,
, . . .
· .
J.rzwi. Cze:1gQdna m«łzo:ika pana Kleofasa cze·
W mezw~k~oi;c.1. te.1. 3est cos szczerze wz:ru rzcmieślnic;ią ~ mieśc~. S_zczotki ~yrabia;rn nafi za drzwiami ze szczotką.
szajacego 1 imponuJacego zarazem. Do- ne p.rzez mew1dome dz1ec1 zakupuJe prze.
b . , ·T
t
.
·
t
tn p
kl
ł
i d· · · · ·
b k'
- A w ęc a<1 1o uz.1e. .. eraz wraca się z 1 • "
1-:najpy? 0 piętej 'nad ranem? ... To ty nie wie>z,' t ,m1ęte ra _-rnm. wzr? m. ~1ec1 ~YJ:t _1 ~a- m!s, oraz s e~y.prywa . e. oza ym mefabrykac.::
w
pracu1e
młodziez
widoma
row1esmcy,
• 'amago, że najlep.szy i na:jzdrowszy sen człowle chowują się 3ak mm ich
~-ka jest d'O północy?
łDdbierala 1
F.\f.IC ·~
- Cze.„ cze„. czego s'ę tl'.k de .. de:: nerwu- K~~d
'
;J t1 ~ !! ::ID,.....
jesz? Przecie do póln;oc.y mam j'!szcze sporo . · it.i ltL
1

man e.

*

*

J

·

*
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i Ienci na ~~-§~~
:~;:;;~.G~ji ;~~:':::;· ;:;::~,m;'"~~i~ ::·Za przę d.zą doszkodników

O:n\Z miejskidL
dostała się piątka
Cie. podczas kuJmin.?.C)'Jnego punktu .. gdy c~'a
C1rlcestra gra.Ja forbss mo, a na scenie szlo .1eJ,
Potlom wych1>wawczy wysoli z~
Po nitce doszło do kłębka. W aferę tę
Mieszkanie Stanisławy Pietrz* przy
w sukurs z pól tuzi~a zdrow~c~ chór~ystów,·
lt<licy Bandurskiego 23 od dłuższego cza- wciągnięci byli jeszcze trzej zatrudnie- 'l:Właszerc:a uwagę zain1ere$w~ w:yelbopan Da_mazy zwraca s:!l l!o swo1e1_ połowicy:
Franciszek wanków prasq, z~:a.dnieni;;.mi SJIC'recmyzakładach:
tv::bże
. ni w
. . .
- n e rozum em dlaczego lud·zie wol;i te·itr
nii operę„. Mn'e na przyldad or:,:estra wca:e su było obserwowane przez MillCJę. Istma Janiszewski (Lutomierska 107), Stanisław mi i pnlitycznymj, aktywny ~ dn
od'>~dłTI.VV .__.)~''
że Pietrzakowa
,:ło bowiem .podejrzenie,
nie przeszkadza.
~ •• „ 1u:u ,....
1. "
Łuczak (Piotrkowska 82) oraz Stefan BarWy:ra'.llem tego jest ~h:Miaiby m;t:dma
z:>.jmuje sie skupowaniem przędzy wel- tochowski (Zgierska l4S). Wszyscy znosili
* * *
Pan Fif:!1 z Kcnojli .z~i e;a ks'~ każde ro ~·;'.c-~niancj„ pochodzqcej z kradzieży w zakła- kradzioną w swych zakładach przędzę do akcJa zakładu. W związkr.t z~ zbliiająey:m.
file. dniem 1-1',.!lai:a dzieci pt\'Słoino.,,.,.,;'- wlakil
ł 'al ·
egami w cie e_J na,1pce p;ic „ ;.p- <luc!1 pał1stwów"ch.
czl'ru z
•-w ....:1
„
Pietrzakowej. która p ac1 lill za - o, .
"
nym Medorem". Wczoraj. przybywszy, 1ak
Jmymi si.brr.ci nponądkować og'!'Ód Sl!knlWyczekawszy na własc1wy moment, gram 1.200 złotych.
zwykle, do swego lokalu, n'e zastał nikogo,
- Łuczak początkowo nie przyznawał się ny obsadzić g& i pnysfusowac ,d u CZj'D:IlUdo
władz wkroczyli
funkcjonariusze
więc zwraca się d·o kelnera:
- Panie starszy, czy nie ma jeszcze nikogo mieszkania. Niczego nie spodziewając się do winy, twierdząc, że w ogóle nie zna .śei ~-wiellicowych..
Ka:i:dy foto zwiedza Dom t1h Dtleci JN".mPietrzakowa posiadała akurat · większe Piettzakowej. Jednakże w dalszym toku
z tych starych osłów?..
„ - '.'Jie, proszę pana - odparl kelner - pat1 ' ilości kradzionej przęd,zy, której jeszcze dochodzenia ustalono, że nie tylko przy- widomych przy ul Tkackiej 38 wydtcm
nosił do niej większe ilości przędzv, lei:z stąd pneświadcznny o .:elowośri i5lnimiia
nie zdążyła sprzedać.
1est pierwszy!.„
Podczas rewizji do mieszkania wszedł nawet żądał podwyższenia płaconej przez tej placówki. Miejst2 pn:etlwvjmmej. ddi.swoa
••!!•
••
t .w
pracownik PZPW Nr 2, Józef Kwaśniak, nią ' sumy. Motywował to tym, że inni '*ej filmrtropii zajmie planoW3 i :mrjoPod ostrym kqtem
oferując nal."la aktja państwtlwa poleg~jąra n11
cią;:rle go nagabują,
zamieszkały przy ul. Kwietniowej 28. Po „klienci"
IU
ipn:rwrtrenm tb:iesiątkom i .setkOJ:'l c'kzledokonani.u rewizji osobistej okauiło-się. 7e przy tym w:ri'szą cenę za kilogram.
~V ł10SZU''l·uuanr·u UfZę
Orzeczeniem Komisji Specjalnej calq J c-załyĆh is1mt>ń prunycli praw dll życia ma on ukryte w kieszeniach 64 szpulki
n U
ł'
Przed kilku dniami przen:es1ono Starostwo przędzy wełnianej. Oczywiście, z miejsca dobraną piątkę skierowano do obozu pra . do życia pełnowartościowego_ i potn.ebne{w)
l cy przymusowej na okres clwu lat. (ks) gc-,!
Grdzk?e Sródm;ejs~o-Łódz.k'e z ul. 6--go Sierp go aresztowano.
~a-•
nia 5 na ulicę Legfonów to.
fU~~~~ni~iri-w~Eilf!.Wll~·=
l~f.cresanci. którzy w ostatnich dniach otr!y ~ ~r~".dflll!'~ra~itmt. ~~~.-. ~&~ 9
mil.i wezwan'a do Sta1ostwa na dawny je<Jn 1- ~- ~•1'1: ... IH:Uilll'liiLillillL~ fiila::~-"---il'~ł!<il2 ~ ~ illi\l~.&kpd1&.lliu~UWi!!1611.il'&'I
ml
a.dres, są zdezorientowani. U wejśoia do gm:i
chu przy ttl. 6-go Sierpnia n:e ma nawet i
skromnej kartki z zawiadom'en!em że utqd i
przeprowatlznł s·ę na ul. Leg-tonów. Również
nowym lokalu brak informacji co do · r6zm'e >z
czen 'a oddziałów. Nie ma tablicy orientacy jnP j
czy planu, a jedyny woźny na parterze sam je ~ z j
JJ "
"lf
cze d'lkiadnie nie wie d-0kąd skierować intere
ostaną szę
sanlów. Po długich korytarz.ach Starostwa odl'I
•
'ł
"'
bywają się ciągle wędrówki petentów w p•iU czp:tec~onycn.
UGO~ ęp:nuone
sw k·waniu właściwych urzędników„.
Podobno wydany został komUiikat urzęd'Owy
.l i:}
o tr~nslokac}i Starostwa. Sądzimy jednak, że
nowy starosta. ob. Najder winien nleza'eżn'c
W;yd;:;błe'll Zdrowia I przehdowaną p0IlkUn.tkę ubv:>;pieaeniłJ~
pomiędzy
Y'/cwr}'lj zflwarte zostriło porazumionie
od tego pc!edć aby umieszczono w budyn'rn
a Ubczp.i<>czalnią odnośnie rozszerzenia zakresu wzajemnej współpracy i dal- w północnf}j d:zielrucy miasl:a przy
przy ul. Lcg'onów fabl'cę orientacyjną i pJ.
Łagiewnickiej i ułatwi ubezpi1l0m1!.~ :a
szej unHi!rncji lecznictwa na terenie naszego miasta.
trzebną informację, a w starym bkalu urzę•Ju
W myśl tego układu Zarząd Miejs~d w czone - przY,jmow?ć b~dą c8.ląd także i więc światu JlTłlcy. 'l'raYbs:m dm.tmaie -'tl!l'
- wiadomo~ć o tym, że wstał przeniesio'ly
(s)
do nowej s'edi:by.
Łodzi zgodził s;ę oddać dei dyspm:ycji to bezpłatnie chorych, członków Ubewie- do ~ahinełów fokanlich.
Aby sprostać temu :zadaniu Ubezpie:Ubezvieczalni szereg swoich lo~rnli oraz czalni Społecznej. Miejski Ośrodć' k Zdroz::i-;in ... ;r'n.J.je s;•;e-l"ei;r le'k:rzy ,..,jejswoich )ekarzy, zatrudnionych w różnych wia czynny więc będzie . dla w:izvstk'ich, C"''llnia
1
nie wyłączając ubezpiecza. nych, od godzi- ~ dch na dl'd::i.tkowe godziny pracy, Nitoz~
zdr Gwotnych zakładów miej::;kich. ,
1<>7'lie od ta'!o s . ie'l1ie dn Osrrn:lka Tff"'.,..
Układ ten, wchodzący w życie z dniem ny 8 rano d o go d z. 15-eJ.
za niewielką opłatą
ul. Prńchn:ika ~">'Oi".'.'1 lr:>karzy :z i:n:nrvc'lt
•
•
.
.
· '!.,,,.,..,, •
, . ...., .
.
"kt' •
1stotn~ z11arzcn1e dla
W okresie przedświątecznym można 15 bm. przewiduje niezwłoczne oddanie~ Zm1a!'lu t;'I· pns1ada
.. ow. na raz.w c 11L .ir8!a, pn ",r= ro;r.:e
nu
t
•
·
·
·
b
t
·
,
1
1
I c~low 1~czmc wa u łe~piec;;n~oVego ~s~t~w~1~~~ ~czr1c_ wa S]')03!c~nei::; w }-~11"1-:a,
· ~k6~;i.,a. pediat.re itd, '1,~k:rr~
zaobserwow~ć zwiększony ruch w skle- cl.a
\~U o~o: d rwż rfor'! ., nrnwo '1!:11.r>T.\t'.'l.iowimi }1>,ka'M.'n
J ~ .n~J s ro11yl usuwa
pach z obuwiem „Bata". Stosunkowo m-1 m~w;v rnr:r.ys an?go w pe f1 d pl~Jsl,1~fo 1 o ,~1.
w ~illnt
skie ceny, oraz wysoki gatunek obuwia Osrcdka Zdrcrn1:'.1 przy u ._ r. , ~oc m1 ~a i wosc , cczmc wa SP? ecznego z . r~g12~ j r-ir..i~ ... v TJrv·ł·"r!()WPe ·
pnzjednują sobie coraz więcej zwolenników. 11. Lekarze romych specJalnosc1, prZYJ- . wpłyme na pcilepszeme te~~o leczmcb.va 1 ..,.1.."....-!~c~""n"li i pn V'<'ihini"" lS-e'i
'·"eh :!I
• _., , "'
Największym popytem cier:zą się pan to- muiący tam głównie podopiecznych Za- szybszą obslugę ubezpieczonych. Odd'lnie d h 1„ '.3 k. ł 0
.....m!.,,_mie~i!:'e ~. llnl' ~•
~ ~ l 11ec:1.n1ea".'
Ośrodka dla celów Ubezpieczalni orldąży ni"r::l
rządu· Miejskiego, OTaz osoby nie~bezpieod elastyc7nych dain~ki' ch ''an
leini"
fle
_n '-1UP.ZY>JOC'\!;3.1 .nt.
'
.t'
' - <.
. r-zf'widuje k_-o1ejne rro:faPorozumienie n_
„
tof~l~ów na kor~u począwszy a na t. zw. -•v
ni-> do dvspo'?)'cii Ubezpiecz:ami Il Mi~.jEi.ft.ift~v~a1ua<11u @llH'~daE'.i
~~
tcmsowkach ~konczywszy.
1 ~~
~Vi-~~o Ośroclka Ztlrowia prnr -ul. Lnbr>'. ~
~ ·~ ~
W najbliższych dniach, ma · nad.ej$\: do 6 ~ l!fuill~~ ~ !.'I U~WJ•~uwo,.w
l<kid, co rozfoduje tlok, Jl3.11U.j;icy w yiolrer
ł
Ol
l!iil
IT
Łodzi nowy transport obuwia lc';niego
k!inice ubez\)icc~alninn!'} O~wOOU pol'll~j
„Bata", z płótna i ze skóry'. w ki!k? ko- I
fH()WO'!O przy ul. Leczrucze1, n 1n1.st~ri„n.1e
Jorach, uszytych według naJmodnH.' Jszych
0:1;rodka Zdrowba przy ul. Sęd:dows'ltlej.
fasonów. Bogatym asort ymentem wyr0ż.za~Ol!CO~e s:zl:ł~I Si. eć ośrodków ·wykazująca stall} tenden. 1hfmv
Z~Wflt!SU nrzv. ~
nia się zwłaszcza obuwie letnie: dams:.:ic
C'i~ rozwojowe będzie więc wł~ezcm.a id!f.b
IS
(w)
i dziecinne.
Już niedługo, bo 28-go kwietnia bę- s:i:awie o godz. 8.16 w ,Poznaniu o 8,17, w s1'uiby leezniczej z po±ytklem tlla szerod~iemy mogl~ o.gla.dać ha;·dzo ciekawe_ ~ja1 K.l'akowie o 8.10, w Gdańsku o godz. k \ch rze.sz ubezpieczonych naszego m5awo "" H~llOll!!!'l
1stel.
wJ.sko - zr..cmieme słonca. Oczyvnsc1e, 8,23.
f.. 'f''/ ' U 1~ H ~-~ ~ ·' :Mj -~ 12
U:;ta1ono _iuJ: także oroiti tl;:ihzei uni!ił?dzianie
miast?,
nasze,
o
zaś_idzie
Jeśli
moiliwarunkach
tyc~
w_
tylko.
.t?
będzi~
Andrze~a,
·
skr~yźowan·u
na
we, Jesli ustal'. się piękna, bezchmurna będą mogli obserwowac to ZJaw1sko od I kac·n lecznictwa społecznego w l:.od:zi
. Gd , _• · .
godziny 6,32 do godz. 8,13. Odbędzie się w ślad za wspomnianą ·wyzaJ ak~ją,. :z..'l
pogoda.
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I
Nic wszyscy będą mieli jednak to ono w ten sposób, że księżyc zacznie za- I ws-oó1niP prowadzoną w~lką z grut.Uc~ i
Rozpocz?IY s'ę p~ace ~ad przcbu<l:n".ą iezdod gól"y z prawej akcją „W", pójdxie wspó1n!'l :rejon'l::tat:j~
ni w pob~;ż~ ~krzvzowama ul. An-!rze 1a Stru- . szczęście, bawi.em zaćmienie to zobaczy chodzić na słoi1ce
ga i Gdar.sk~eJ .. ~ zw;ązk~ z tym Starost'v" J tylko część naszego kraju. Rozpocznie się strony i będzie się przesuwał n.!\ lewo mlasl:i - i<'m chodzi o opicie~ natł dd~
loh z~~: I ono między god~iną 6,27 (w Jel~~iej Gó: wzdłu~ g?rnej części tarczy, by ostatecznie kiem. ?=a.kłady pediatr~.me Ubezpi~lGr;d~kie. Sro<lm1 eJsk o··~odz~_e za:~rz
ni i M1ejskfo Stacje Oniekl mi.d l\btłm ł
kmęoie dRo chzasdul zak~nlczl'.eh a r? 0d' ruc u . t 1 rze) a G,38 (w Białymstoku). Jesh chodzi zsunąc su~ z lewej strony od góry.
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a wsle oc po1az ow z WYJ~ I
oweo-o. uc
zie tktem u_,, 'l:le ~ ę 1!ą p~:moey. i p!\r»rlv
darsz~v;:~e '·. a ez! ?S .zect, zeb c c:ic og ~ca • przeIdem" tram wa iów już z.ostał zamkn'ęty, 7 aś o p_ozos~a eb mdI~JSCOWb osc1, o
ruch tramwa.iów ną tym skrz_y bwanltr . prze. mozn"l Je _ę z.1e_ o serwowac _o g ..,,„.,, ..,1eg _za~m1ema, rze a się 1W'!1Jcr.zme 7.l:l· wszys 11l u1.lec1?m ,lt>-hlr•·-·\ JU~l'Ałl.ein_ '()
rwany zostar'.<> aż do odwo'.an1a ;: dn:em 19 1w Krakowie od 6,30, w Poznaniu od 6,31. opahzy~ w kolorowa lub tez zakopcone oił t~.>to czy roil:-1('c 1-:-h na1e-4 ą (. :i ti'.bi ::.~
!cis)
. l't'!':"?lll"!.i, c:::;'I' uio
I Zak9ńczeniA !<::7i'!roienilł nai;_taPi w War- szkło.
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Zamias

pierwśzym zagranicznym przeciwnikiem piłkarzy ŁKS
Włókniarza. - Dzisiaj graią ligowcy z reprezentacją juniorów

Bohemians
Z projektów

Wielkanocnych

1
piłkarzy przeciwko Wiśle, wreszcie mecz w Lodzi 1 dianie przy al. Unii zawody pomiędzy li-

ŁKS. Włókniarza nic nie wyjdzie. Zamie z LKS. Włókniarzem, który ustalono na gowym zespołem ŁKS. Włókniarz a repre

•

rzano sprowadzić budapeszteński Atletic
Club, lecz Węgrzy nie otrzymali wiz wjaz
dowych. Mówiło si<r następnie o przyKispesti, który chciała
jeździe zespołu
drugiego
sµrowadzić Cracovia i termin
dnia świat odstąpić Łodzi, lecz i ten pro
Najprawdopojekt spalił na panewce.
dobńiej okres świąt piłkarze ŁKS. Włókniarza spędą ~ezczyn~i~ . W najlepszf'm
wypadku zagraJą z m1e1scowym przeciw. z w"d
i zewem.
·iem, moz·1·iwe ze
ni:k.
Pierwszą drużyną zagraniczną, która
w obecnym sezonie odwiedzi Łódź, będzie czeski zespół Bohemians. Czesi roze
grają w Polsce trzy mecze: na pierwszy ogień pójdzie Ruch, mecz odbędzie się
w Chorzowie w pierwszy dzień świą w
drugie święto Czes i wystąpią w Krakowi e

Jz~zczc kll!;a tygodni Krzycki i Marriette pozostawali w gościnie u starego ·
Mao. Chodzili razem na długie s acer
~
P
.
.
o• ,sweJ '
towarzyszce
opowiadał
ł porucznik
•
•
_.
• •
1
C.'.l~ekieJ o3czyz~y 1 0 swych przyJaciornch,
ktorych zostawił w Polsce. Wreszcie przy
szła chwila rozstania. Mieszkańcy wioski
aremialnie odprowadzili ich na stację kolejową. wiwatując na ich cześć w czasie
kiedy pociąg ruszał już z miejsca.

.

•

część drogi byli sami. Do

piero w pobliżu Sajgonu do przedziału
ich wszedł młody uśmiechnięty człowiek,
który, jak się okazało w rozmowie, był
.
.
•
. .
zdemob1hzowanym zołmerzem amerykanskim. \Vracał on do Stanów Zjednoczo-'
nych, jak sam mówił, aby zapomnieć
grozie wojny.

M- '

e

Trzech Finów ·
przejedzie d-ystans Praga-Warszawa
F:ński Związek Kolarski wyznaczył już zawodn;ków, którzy będą startować w tegoro'.:z
nym m·ędzynarodowym wyścigu Praga -Warszawa. Na start wyścigu do Pragi przyjedz.te
6·osob<twa ekipa fińska, w składzie: Kasł'n:1,
Pe!linen i Punk'nnen oraz rezerwowy Nle1n.
Kola. rrom towarzyszyć będą jako kierown'k
Peuhkuri oraz trener - Nieminen.
e~ipy CIU!IA

OGŁOSZ ei; fi I.
LEKARZE

DROBNE
11

,

sprz!' cl am
TRAKTOR
1 •
L anc - B 11 Id og 2;)- Kl\I
Al. 1-go l\Iaja 10. . „

Dr KOŁSUT ZOFIA,
Hl.)„g
3hornby kobiece, aku·
11zeria, Lódź, Piotrkows~P=R~z=Eo=Do-,""'\M=-=--5-t-rc_p_t_oi-ny
&ka 70 tel. Zl2-22 go· cyn('. Prórht0ika 1.: rn .
HJHg
48!lg
dzina 3-5.
KREDENSY kuchenne
S
K
upno - przedaż toalrtki 110WO sprzeZEGARKI, złoto, sre· dam. Na"·rot i54 m. J.
b ro, kamienie, k upno. KAPELUSZE dam,kie,
b
~prze<laż, ,.Omr.ga" _
546u męskie duży wy ór ~oPiotrkowska 4
leca sklep Piotrkow s a
160"·
DOM do sprzedania w 223.
Zelo,;ie " rvnku. Za· POitOSTY, lniany (ma
podłogowy,
ncnhofa 1 ~- 10 od iarski),
193g sztuczny pofoca Wy_
15-ej do 16-ej.
Chemiczna
SPRZEDAM motocvkl twórnia
.Zundapp'' 2;:;0 Pi~tr · ULTRON Łódź, Połukowska 252-234 War· dniowa 78 tel. 138· 19.
472k
Mtu,t Wulkanizaryjny.

5;,, -

Mecz ten bę
zentacją okręgu juniorów.
dzie miał charakter wybitnie treningowy.
Po raz pierwszy młodzi piłkarze wypróbują swych umiejętności w spotkaniu
z tak poważnym przeciwnikem. Juni6rzy
to trzeba im pny•
łódzcy grać umieją znać. Są nieźle zaawansowani technicznie,
zgrani, rozumieją taktykę gry i napewno
nie jeden z nich zluzuje w przyszłości
starszych kolegów w reprezentacji okręgtt.

KCZZ ustala

główne

zadania

*

*

I

r tu ~:ze:e~łl;i t~~~~~1. był

I °,n , s

lwiązkowei

Rady Kultury Fizycznei

Prezydl urn KCZZ uchwaJło rezolucję stw'er
dzajacą osiagn"ęcia i n;edociągro'ęc·a w dzahlSpurtu. RezPlucja
r:ośc! Zw. 'Rady Kult. F'z.
h stw'erdrn: że głównymi z:idan'am: Zw ą z,kowej 'Rady Kult. Fiz. i Sp. są:
fizycznego,
wychow~n'a
rozwój m•: Jwego
~.portowej,
pe'.hvyższen"e p.oz'omu sprawnośd
pcdni esienle po·z 'o:n•u wychowaw czo-s')lo1 ecz,ne
go, ideologicrnego i moralnego kadry sinrtowców.
Dla osiągn'ęc;a tych celów należy wzmocnić
sportu
pracę organ·zacy jną wszystk'ch ogniw
związkowego w nowej strukturze prnez maso
wą akcję szko'.enia kadr, wysuwanie m'odych
działaczy spcrtu zw'ązkowego, przez st a ła kon
trc!ę pracy wszyst!<'ch komńrek sp-0rkwych.
sportowi zw'.ązkowemu
Zabezp'eczyć pomoc
przez Zarządy ' Główne, zw·ązków ·z1wodowych ich okr~gi, o~działy ?KZZ. 'Rady Z1.kla
c!oowe i zorganlzowac zgodne z planem 1.000
kół sportowych w zaklad1.ch pracy„
kluby sportowe,
pełni
Zreoq~an;zcwać w
sportu
związkowe
zm~en·aj, c je na kc-mórki
wyczynowei;;o. W tym celu na 1 eży dążyć do Idu

bów s:Jnych, w'elo-sekcy jnych 1 wielodrużyno
wych.
Zabezpieczyć szercki rozwój wszystkich gaw
!ęzi sportu w kolach i klubach sportowych
szcz. egónoścl gimin:i.styki, lekkoat!etyk;, pływa
n;a, łyżwiarstwa, sportu strzeleckieg.o. 'Regułar
nie przeprowadzać rozgrywki spl'Ttowe w zakla
dach pracy. Organizować masowe szkolen'e spo
łecznych kadr sportowych, p~dwyiszać kwalifL
kacje instruktorów i trenerów przez kursy i
oclprawy organizowane przez zw:ązki Zawodo
w~ i Zrzeszen;a Sportowe.
Wsi;ólnie z GUKF i innymi organizacjaml
mocno posta.w'ć zagadnjenie moralności siJCrto
wej, ukrócić wszelk!ego rodzaju zawod;nvstwo
i kaperowaro'e zawodn'ków. Oprncować wspól·
nie z Dz ' ałem Kulturalno-Ośw'atowym i Szko
!en·owym metody pracy oświatQW<>- wychowaw
czej w kolach i klubach sporfowych. Wszystkie
ogn'wa sportu zwiazkowego przeprowadzą w
okresie Kcngresu Zw. Zaw. (22-26.V 49 r.)
masowe akcje pod hasłem „Związkowcy v:loOdznakę Sportową" oraz
bywają Państwową
lokalne :mprezy sportowe

\We
Wpa
Opinia mjr.

o meczu ' ĆSR -Węgry

Szna~dra

Młody Amerykanin zabawiał przez pewien czas rozmową Marriettę, a Krzycki
W pewspoglądał na mijany krajobraz.
nym momencie gdy porucznik zwrócił się
twarzą do rozmawiających, spostrzegł na
podłodze jakiś papier z dużymi drukowanymi literami w nagłówku „Secret Service". Porucznik, manewrując zrQcznie
niespostrzeżenie podniósł tajemniczy dokument.

tygodnia 20 bm.
Mecz z Bohemians będzie dobrym egzaŁKS. Włókniarza .
minem dla piłkarzy
Ciekawe, jaki też wynik zdołają uzyskać
porównaniu z Ruchem i
w
łodzianie
lepszy, czy też gorszy. Należy
Wisłą zaznaczyć, że w przyszłą sobotę LKS.
Włókniarz wystąpi w Poznaniu w meczu ligowym przeciwko ZZK. Mecz ten
powinien się odbyć w Łodzi, lecz ŁKS.
się na przeniesienie gry
Włókniarz urndził
~
d? Poznania, rewa:iżując się w _ t:n spo~
sob _za przysłu~ę pką mu wyswi.adczyli
koleJa~z.e poznanscy w ub: roku, ~1edy to
od~tąp~l~ ?d. swych praw i zagrali w Łodzi na Jmb1leuszu ŁKS.

Dla drużyny ligowej ,którą dzisiaj uj(z wyjąt
rzymy w pełnym składzie
kiem Patkoli), będzie to doprawdy lekki
trefling, bo tak, a nie inaczej , powinni
dzisiejsze spotkanie potraktować starsi pil
karze. W tym wypadku nie o wynik c'bo*
W dniu dzisiejszym odbędą się na sta- dzi, lecz o grę lekką, efektowną, przyjeJJł
. ...,..,., ....._,,...,....,....,...._..„~~..,...,,.,....,,, „,....,_,.,.,.~,,..._,,,..,.,..~ = --==""'~ ·-=---= ną dla widza. Chodzi o to ażeby dzisieJ.

(
P rzez dl uzszą

Srodę przyszłego

Mecz Czechof. ł o wacja - Węgry zakońcio
ny tak w~.pan· alym zwyc· ęstwem piłkarzy cze
sldch (5:2) sęd.z : owal znany sędzia mjr. Szmj
der. Arbiter nasz zalicza spotkan'e b do 11.1j·
ladn'ejszych jakie dotąd w·dZJ'al. Ol;!e r'rnżyąy
grały szybko. W zespo'.e czesk:m wyrózn'ł się
znany w Polsce. środkowy pomocnik Mar 1<tJ.
który w roli stop~ra zashch:>wat zupełnie śr )'J
n:ijgrokową trójkę n~p~du węgiersk'ego, z
znlejszvm strzelcl"m Deak:em r.1 czele, l.tó•y
pc-tl kón:ec meczu został usunięty z. bo·~. ka za
uderzenie przeciwnika.
Mjr Sma}:ler podkreśla pona~'.fo doskonalą

lasne si la

się z m1ogrę · czesk'ego ataku, który skhdał
dych zawodn'ków, wykazujących dużą przeho
jowość i n·ebezpieczne strzały. W drużynie wę
giersk:ej zawiodła obrona, która stosowała
przed przerwą pu!apki w po~taci tworzenia po
zycji ,.spalonych". Po przerwie napastn'cy :·le
scy zorientcwali s!ę w sytuacji i dalsze stosllWęgrów
wan·e tego syftemu kosztował!!
utr a t ę dwóch bramek.
We<lług op: n i mjr. Sznajdra wynik 3: I bar
~'z'ej o{ł9owiada 1 by ukła'.lowi sil. Węgrzy pne
wyżsu.li przec\vnlków techniką, lecz ustępowa
r im taktyk?,, szybk ością i grą zespołową.

· sie
tr
P.-W.

Punkty odiy

pra'fdziwym po•

Ligowcy, grając na „pół gazu", powinni dać możność juniorom wykazania um.ie
jętności i wszystko oprzeć na sztuce pił
karskiej bez uciekania się i posługiwania
r.iłą fizyczną. Ich gra powinna być pozbawiona wszelkich cech twardości i ostrości, bo, raz jeszcze po tarzamy, chodzi w
ik, lecz o pokatym wypad1rn nie o
zawodów o godzizową grę. Początek
nie 17.15.
*A

&JiiiZLM

KaDen

~rz o~ozów

dfa I. atletów ustalony

Zarzad PZLA ust~li! kalendarz o.oozów koll-'
dycy jnych dla zawodników i zawodniczek.
2 - 14 maja - kurs un'fikacy jny dla trene
rów w Warszawie.
1-15 maja - obóz kondycyjny dh. kobiet w
Czerw:ńsku (30 of.óh), przed meczem z C5R
(18 i 19.IV w Krak a wie).
1-23 lipca - obóz dla 100 juniorów i 100 ju
n'orek w Złocieńcu.
I0-24 lipca - obóz l<on<lycy,iny dla 30 z-.1wodnlków w Gdaf1sk11, przed M·iędzynarod0?1y
mi M:strzostwam1 Pelo.ki (23 i 24. VII w Gdań
sku).
-30 1"pca - obóz kondycyjny tlfa kobiet
an za wie przed nistrwstwami Po!<; ki (~O
w
i 31.Vll w todZJi.)
n1
19.Vlll-3.JX~obóz dla 30 zawodn'ków
~ląsku, przed Międzynarodowymi Żawodarni
Lekkoat'.etycznymi w Katowicach (4.IX).
W tym samym czas·ie zorg-anizowany zost::i11·,. obóz kondycyjny dlą 30 zawodniczek w
Warsww·e, przed Isrrzyskami Lekkoatletyczrryml w Czechosłowacji i m;strzostwami w Rumw:i.i.

PłiJwacy ŁKS Włó~tn 1 arz
zbieraią się d~iś w klubie

Kierownictwo sekcji plywack'ej ŁKS Wlók1i arz wzywa wszystkich człOflków byłych kia
bów: LKS. DKS. i Wł. Zw. KS Włókniarz th
Junacy op;ekunami kołarzy w~śd~u
na p'erwsze zehran·e, które odbędzie s'ę przy
W wyścigu PRAGA - WA'RSZA WA, na eta Krzyża, prz)'. . wspó!udz: ale Okręgowych Z wiąz przybycia w d'lliu 14 kw'etnia rb.' o godz. 19
.
p'l.t.:h mających w·ęcej n'ż 150 km b~'.l·ą 1Jrg1- ków Ko!?.rsk ch.
ul. Piotrkowskiej 272a II piętro. Staw·ennictwo
Jun•.':y „S-.iż.ba . Polsce" brF.ą wspóJd~ahli wszystk:ch członków · obowązkowe.
ni zowane punkty_ ?diywc_z~ dla zawodn'ków w
w pracach pomorn1czych przy organ1z.aCJ1 wy
następujących m1e,1 s cowos~'?.ch:
na tras·e: Katowice - Wrocław-w OPOLU 1. śc'p.u P- W. i wystąpią w rol op'ekunów ko.
. .
lar~y. . .1
O~niwo zwołuje
na trasie Wrocław-Łódź - w K!;:PNlE
_.:iprc 1aln ~ wybran. JLinacy oznaczeni numera
na tras'e Łódź- Warszawa _ W TOMASZO
sekcji motorowej
zebranie
zastartr:1wym
numerom
1
o'.lpow:ada,1ącym
m.
MAZ
WlE
worn ków, bę'.lą oczekiwali na kolarzy.
·
Dzis:aj o godz. 19,30 w loka'.u włgsnym przy
Gdy kolarz m'nie ta~mę celcwn'c.zą, natych ul. l l-1[0 Usitopada 30 ~'Jęd7..ie s·ę ze!m~rt'e
W m'astach tyc.h na punktach odżywczych h~
dą przyg?to~vane dla kolarzy t?rby żywn:iś :lo miast zacp:ekuje się n·m junak, posiadający ta Sekcjj Motorowej Z. K. S. „Ogniwo''.
ki sam numer. Junak zajm'e s'ę kolarzem oraz
we, napoje 1 podręczne apteczki.
Punkty odżywcze będą zorganizowane przez jego sprzętem. Tak będzie we wszystki. ch punk
Powratowe Polsk,iego Czerwonego tach etapowych na terenie Po[(;ki.
Zarządy
·Pięśch11rze
sBd'
wwewtwwswa wwaww•&
a

I

I

MECHANICZNA WYTWóRNIA Mebli .Misz

. _
czak, Lódź, S ien k·iew1·
cza 68, sklep, Staliua
22, poleca meble wszcl
kiego rodz<tju. Rtoły
rozsu~ane od 14,000 zł.
Stoliki radiowe od 5411<
3.500.

Gwardii

NAUKA

POMOC domowa ora z

KURSY kroju mp s ~-: i l' -

go, damskirgo dla kran·
· 1z,•
I ns t y t u t u, ",. o·
·
c°'"'•
57!1u
Stalin:i. 'i.
KUR8Y ehole':l·knrsldl'
Imt>tutu PrzemYsło,yo
I\ze~1ieślniczP~O. • Zapi·
s~·. Łódź, Rtaliua 7.
STUDE.NTKA udziela
korepetycji (ukola po
ROZNE
KRAWIEC przyjmuje wszechn:i. i gimnazjum)
. napraw k.
~- 45 ·
~ · 10"
"' t<>l
·1 1· re Z('fł
wsze lk 10
Wojciechow
peracje.
taOfi3rDW30!8 JJriłCY
oki Piotrkowska 5g

nia!1ka do dzieci potrzP
})np od zaraz. \~'ai·tinki
·
,.
Zdo•zcnia .Jo
dobr~.
Hurtowni ~„l\fir" ·Łódź,
Piotrki.-:n;ka .J-!\ tel.
10~-(J 3 lub '.?15·-±2.
El~."i;:;

SPóŁJ;ZIELNIA imnt·
lidów Wojenn~·ch zatrn
d11i szwaczki. Pierw·
szcństwo maj!} wdowy
ro polcgłyeh. PotJ.nnia
· ·
·a d a ć w
skł
z zy;:10rysem
l<eforacrn I'ersonabJm
Piotrkow·
Spóldzblni
blm 51 (front III p. )
pomoc
ZGIN.~Ł r'csek„cz::irny POTRZEBNA
37 fiu
ze smyczą., na Zawadz· nića domowe,, do r 1·nty
kiej. 0dprowaczii1 zn sty. Gdańska 56 ni. 10 MON'l'ERuW ELEK19.iOg TRYCZNYCH z dii?ą.
n·yna'.{rodzeniem Gcluii·
266 POMOC domowa z
8 ka 76-1
przyjmiem~'
~ra l,tykl}
potrzebna. ,,';ruto·fo", Łódź -Rn·
się ferenrjami
PRZYBŁĄKAŁ
pies wilk Lódź, Grabie !Piotrkowska 88·3 od go :,_ , Ruchb:t •l, · clcf»n
565k
262 103-60.
2(;9 dziny 17-cj.
uiec H

re

2'.AGIHJIONO

przegrali 7:9 w Toruniu

W drodze powrc,tnej z Wybrzcia pfę-;..f'l'l
rze warszawskiej Gwardii rozegrali w Torn
niu meez towa.rzyskł z miejscową Gwardilł
Zespół wars:ia.wski wystap.!ł bez Pa.tory i Kol
czyńshlego, kontuzjow:.nYcb w mec:m z Gwar
wmnooniony
dią w Gdyni. Zespół tOO'Uńsld
~cstrM.rjn:i, RKU·ŁiSdź był Palińskim z Legii (Chełmża). S})(lthnła
P erek Miron. Wodna 15 zaJrnńczyło się niespodziewanym ZWYt"ie264 stwem toTnńskiej Gwardii w st{ISODktt t:'t.
ZGUBIONO k:i.rlę -·
nrzedłużył
RK1T ·Wieluń };fota En
~t"
lcshi.w, Zielona 2. 57iu
re"estracię
ZAGUBIONO-kartę re
v C zf OD ko' W
• ł
jestra cyjną. RKU ł',6d7.,
Sel<'retariat Wł. Zw. KS. „WIDZEW" i.'!lw~ ą
Pietrzyk Henryk że·
2r; 7 mia, że prze.rejes-!irowanie wszystt<ich czJ,:m.\.-ów
rnmRkiC'go ~'!.
byłego W'dzewa, W;my i Podgórza przroh..!a
s:ę do dnia 30 kwleln 'a br. Członkowie któ.-~!
LOKALE
ZARZĄD Centralny 'l'e nie d ·:}pełnią ohowiązku w podanym term'nr~ bi;
chnicznej Ob•lugi Rol· dą au·ło.'Tlaly<:zn'e skreś:~ni z listy czonków. ()Q
nictwa poszukuje po ko tegitymacji członkowskich wymag.am1 ~st l ło
ju sublok11.t.or!łkieg0 -!la tog<raf'a .
Sekreta.r:at kltrbu czynny jest we wtorki. t"t>
s11.motMgo. Wiadoimość
Lt.1efon Nr 17.l.·N. 57Ciu dy czwartki i piątki w godz. od 17 do 20.

ZGUBIONO 1;art<;i n·~e
RKU -1'..ódź
s trac.vjną.
· 'k-.
D om1m
·1
•1\I'1c h 'l ł •J\'i'S k'
?f:;
Tusz.vń ska :.24.
ZAG'lTEIONO kartę re
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