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ouskiego z propozycją za1iinsta1lowania aparatów podsaluchowyich w
pokoja1ch hotelowych, przezinaczonych dla delega.tów na Kongres
Pokoju ora.z za·ofeirowała age1ntów
swego wywiadu do pomocy agentom francuskim, pilnującym przyjezdnych delega•tów. Rząd frnncuski pow~szą propozycję przyjął.
Calra sprawa wyszła na jaw dz;lę
ki odwadze obsh.1gi te·chnkmej.
która odm6wiHa WY1koinain!a prnc i
podała faikt do wi,ocfomości publicznej.
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.o pókój -przeciw podżegaczom
Początek

w środę przed

Paryżu i Pradze
w ez wanie
l' związana z uchwałami Międzynarodowed
ł
go Kongresu Intelektual.tów we Wrocła0 Ca ego Świata

historycznych obrad Kongresu w

południem otwarto w sali Pleyela w Paryżu Swiatowy
Kongres Pokoju w obecności 2 tyslęcy delegatów, przybyłych z 69 krajów
i reprezentujących ponad 600 milionów ludzi.
.
Za stołem prezydialnym zasiedli członkowie Biura Komitetu Przygotowawczego Kongresu z· przewodniczącym Joliot Cur-~e na czele. Ponadto do

I

światowego Kongresu w Obronie Pokoju

wiu i Międzynarodowego Kongresu KoDelegaci na Kongres Paryski, zgromadzeni
biet w Budapeszcie.
w Pradze, wydali oświadczenie, w którym
prezydium powołano sekretarzy - przedstawicieli różnych krajów.
Jestem głęboko przekonany, - stwier- C7ytamy:
Przewodniczący Komitetu J;rzygotowawczego Kongresu prof. Joliot Cu- dził mówca - że MILIONY AMERYKANie bacząc na dare.mne usUowania rządu
rie
ł! ·1
· • · · :
·
'
NÓW RÓWNIEŻ CHCĄ POKOJU. 50 mi- fra.ncuskiego, zmierzaJące do osłabienia Swia
wyg osi. przemow1en1e .nauguracyJne.
lionów protestantów amerykańskich pro- towl'go Kongresu Obrońców Pokoju w Pa„Jestem szczególnie szczęśliwy - oświad
Odpowiedzialnością za jej powzięcie nie 1 wadzi energiczną akcję pokojową. O woli ryiu, my, delegaci zebrani w Pradze stwierczył mówca - że mogę powitać delega- można obarczać narodu francuskiego.
zachowania pokoju świadczy również astat d:i~;'J~lmy wolę ludu, który nas wysfał jatów wszystkich krajów nie tylko w imieZjednoczeni i ufni w swe siły, prawa- ni Kongres ~·'.owojorski. Przez praq nasze ko delegatów do Paryża i głosić będziemy je
niu Komitetu Przygotowawczego, lecz dzimy walkę pewni zwycięstwa. Zgroma- go Kongresu i przyję.te uchwały wykaże- go dążenfa do obrony pokoju. Zgodnie ze sta
i milionów Francuzów, którzy dumni są dziliśmy się tutaj NIE PO TO, ABY PRO- my, że narody zachodnio-europejskie nie nowlsklem delegatów, zbierających się dziś
ze zorganizowania obrad.Kongresu w ·ich SIĆ O POKÓJ, LECZ ABY GO NARZU- przyłączają się do p'Jlityki podżegaczy w Paryżu, rO'liJloczynamy nasz zjazd jako nie
stolicy. Witam ze szczególną radością de- CIĆ!
wojennych.
rozłączną część Swiatowego Kongresu Obroń
legatów Demokratycznych Chin, RepubliW dalszym ciągu swego przemówienia
Zadania Kongresu nie są wyłącznie in- rów Pokoju, mając w programie te samr. zakal1skiej Hiszpanii, Wolnej G.recji, Viet- prof. Joliot stwierdził:
formacyjne i propagandowe. Kongr~s ma g;idnienla, jakle tworzą program obrad Kon. I d
„
K •t 1.
.
b'
.
.
,
d'
.
h .
:rre!ólu Paryskiego.
namu 1 n one:i:Jl.
ap1 a izm nosi w so ie zarzewie WOJ- zwa 1czac PO zegaczy WOJennyc
l zapewZarówno tu w Pradze jak i w Paryżu zwra.
Rząd francuski odmówił wiz licznym de- ny. Koła kapitalistyczne kontynuują an- nić mobilizację wszystkich sił pokoju. W camy.. slę do wszystkich ludzi na całym <lt\-if!
legatom zagranicznym. Ta niczym nie- tyradziecką propagandę, posługując się ar- tym celu powstaną we wszystkich krajach 1cie z wezwaniem. aby nie szc:zędzili sił w
usprawiedliwiona decyzja jest sprzeczna gumentami Goebbelsa i Ribbentropa.
organizacje obrony pokoju. Podtrzymają walce o pokój, przekreślając plany podz~g:i
z tradycjami Francji i wywołuje wzbuUnia zachodnia arą.z pakt atlantycki one świutowy front bojowników o pokój. czy wojennych i Ich politykę bl?k?w· Zwrarzenie milionów ludzi na całym świecie. mają rzekomo na celu budowę „pokoju", Niedopuszczenie do nowych konfliktów, camy §ię do wszystkich ~ol~nmk?w poko~u,
· ·
·
·
· aby przy pomocy wszelkich srodkow - radia,
D ecyzja ta świadczy o strachu przed· praw ale jest to pokój antyradziecki. W imię po ł ozeme
kresu .tr"."agcy~
Jeszcze WOJprasy 1 filmu _ demaskowali pcdżegaczy wo
dą i pokojem.
demokracji i wolności - o iro~io! - za- nom or~z umocmeme pokOJU. - ~oto na~ze jenn h, propagowali ws~łpracę mlędzynamierza się kontynuować robotę Hitlera. cele, ktore zostaną urzeczywtstmone dz1ę- rodową ora.z walczyli przeciwko dyskrymina
Jedna z osobistości amerykańskich oświad ki wspólnej i zdecydowanej akcji wszyst- c.H gospodarczej 1 rasowej; Dążyć będziemy
Ar czyła, że w razie postawienia w USA alter kich narodów.
do tego, by Organizacja Narodów Zjodnorzo
między Generali ssimusem ~ natywy: wojna - lub kryzys - wybrano
• ilE ZAMIERZAMY OGRANICZYC SIĘ nych stała slę narzędziem pokoju, a nie wojStalinem a premierem Cy- by wojnę.
DO BIERNEGO PACYFIZMU. Ci, którzy ny. Moblllzować będziemy wszystkich mlł11Wobec tej groźby ze strony podżegacży zmierzają do wojny, musz:'I się z nami li- ·!ących pokój ludzi do walki przeciwko podrankiewiczem
.
•
. d
.
. A I . d
.
tk" h
.
Ii 1u- zeganom wo.fennym.
wojennych k on1eczne
3est ZJe
noczen1e
czyc.
pe u1ę o wszys
ie uczc1wyc
Niechaj z Paryża ł Pragi zabrzmi jeden mo
Z vkazji czwartej rocznicy podpisania pak- wszystkich sił postępu i pokoju.
dzi, aby świadomi włas~ych sił, prowadzi- cny głos w obronie pokoju przeciwko łmpe•
tu polsko - radzieckiego, premier CyrankieStąd
powstała inicjatywa
zwołania li walkę do ostatecznego'zwycięstwa".
riali.stycznym podżegaczom do nowej wojny!
- wicz wysłał do Moskwy następującą depes.zę:
Do Generalissimusa STALINA, przewodniczącego Rady Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
Moskwa - Kreml.
„ W czwartą rocznicę podpi.sania układu p:>l
sko - radzieckiego o przyjaźni, współpracy i
wzajemnej pomocy, pozwalam sobie przesłać
w imieniu własnym i rządu Rzeczypospolitej
najserdeczniejsze życzenia dla narodów Zwią
Już od wczesflego ranka gromadziły pokój". Sala obrad wyposażona jest we ;ąc z . tłumaczeń w językach rosyjs:~:,n,
zku Radzieckiego oraz osobiście dla Pana, Pa
nie Premierze.
się przed gmachem parlamęntu, sąsied- wszelkiego rodzaju
nowoczesne urzą- a·~gielskim i fraincuskim.
Z radością stwierdzamy, i.e w roku ubienim
gmachem
„Ope.ry
5-go
Maja"
oraz
dzenia.
Na
sto·
ł
ach
poselskich
zainstalo
Szczególnie owacyjnie oklaskiwane
głym zacieśniliśmy naszą współpracę w dzieGa·leria przepełni-ona ~ą słowa o Związku Radzieckim, jako ~
dzinie politycznej, przyjaźni gospodarczej I dworcem kolej'O'wym tłumy ludności. L·i- waino mikrofony.
kulturalnej.
czine de·legacje np. · z 01kręgów górni- jest do ostatniego miejsca. Widać tam stC'! ;:.okcju światowego. Kilkakrotn:e sa
. Układ polsko - radziecki, będący żywą GZY'Ch i z Moraw przybyły w barwnych za.równo przedstawicieli
iinteligencji, ia t.Jyia widownią burzliwej owa·:ii na
więzią między naszymi krajami, będzie nadal
1
cześć Generalissimusa Stalina.
mocnym fundamentem naSllej wszechstronnej stroja ch regiionalnyic:h. Miasto przybrało jak i robotników, chloipów i m}odz,ież.
wspó:tpracy w duchu nierozłącznej przyjaźni odświętny wy~ląd. Painuje powszechne
Na ścianach rozwieszoino transpairenObecne obrady Kongresu Pokoju w:ą
z korzyścią zarówno naszych narodów, jak 1 zai•n teresowame o~radami Kongresu.
ty z ha.sł ami pokojowymi w języ•kach pj żą się w świadomości mieszkańcó-.v ;-:·a
wszystkich krajów, miłujących pokój.
Gmach pa1rlarnentu udeikorowano fla- szczególnych delegacji. Na<CZelne haslo g: z nadchodzącym dniem 1-go Maj:?, :a
Nadal będziemy umacniać nasz sojusz, który stanowi rękojmię trwałego pokoju, postę garni państw, uczestnkzących w Kongre brzmi: "O pokój - przeciwko imperi:Jli kJ §v.-:ętem solidarności międzynar:".:!opu i lepszej przyszłości na\zych narodów".
sie..
stycznym podżegaczom wojennym".
w2j n·as pracujących. Stolica Cz~ch::i(-) JÓZEF CYRANKIEWICZ.
Na olbrzymim t.rainsparnncie widnieje
Uczestnicy Kongresu słuchają z uwa- słow~cji żyje równocześn:e pod z.1a-

I

Wyml•ana depes•

Pod znakiem walki opokói i socjalizm
(Korespondencja z Pragi)

*

•

*

W związku z ozWartą rocznicą paktu polsko - radzieckiego premier Cyrankiewicz otrzymał następującą dep~ę:

„Do Pana .T. Cyrankiewtlcza, przewodniczą
cego Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
- Warszawa
Z okazji czwartej roc'llnłcy raddecko - polskiego układu o przyjaźni, wzajemnej pomocy ł powojennej współpracy, zasyłam Panu,
Panie Premierze, prT.Yjacielskle powinśZowa

napis: „Buduj ojczymę

wzmocnisz gą przemówień i czynią notatki, korzysta ~(en-1 walki o pokój i walki o socj-ji:zrn .

-
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Czyn 1-Majowy górników
da.j e
Państwu

Meldunki

nia.

napływające

Proszę przyjąć życzenia
pomyślności
dla palń Zagłębia Sląsko - Dąbrowskiego świad
narodu polskiego i rozkwitu dla Polski Ludo czą o pełnej reallzacjł powziętych przez zaweJ, jak rówrueż życzenia dalszego wzmocnie łogi robotnicze zobowiązań dla ucrezenia mię
nia pnyjaźnł I sojuszu między nas?J:vmi kra- d.zynarodowego święta klasy robotniC'llej. W
mia.rę przybliżania słę
dnia 1 Maja, entujami".
zja.zm szla.chetnego współzawodnictwa obP..l(-) J. STALIN.
muje coraz wi~ej przodowników pracy i całe załogi robotnicze.

Nowv ambasador
USA w Moskwie

Prezydent Truman mianował wczoraj na m ' eJsce ambasadora Bedell
Smi~tha, który ustąp : ł ze swego stanowiska w zeszłym miesiącu, ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Moskwie admirała Allana Kirka. Adm.
K irk był dotychczas ambasadorem w
Belgii i pełnił obowiązki min·~stra neł
nomocne.e:o w LuksembuU1··

ZAŁOGA

. "' .

KOPALNI „KAROL"

tysiące

zobowiąza

węgla

ton

węgla

po

gnęła do dnia 21 bm. 103,93 proc. planu, dając ponad plan 815 ton węgla. Górnicy kopal

KO!!ALNI* „WIECZOREK" postanowiła uczcić dzień Swięta Pracy przez wy
dobycie do dnia 1 maja rb. 3 tys. ton węgla
ponad plan oraz zao57..czędzenła 10 mil. zł.
Realizując swoje zobowiązania oszczędnościo
we, załoga kop. „Wieczorek" uzyskała już oszczędności w wysokości 7.787 tys. zł„ ponadto
górnicy remontują własnymi siłami 7 wyr()bówek, które do dnia 1 maja oddane zostaną do użytku.
'Wysokie zobowiązania oszczędnościowe w
ramach c:r.ynu 1-szo majowego powzięła ZAŁOGA KOPALNI ,.l\:ATOWICE". Do dnia 1
maja górnicy postanowili zaOS1Lczędzić 8.150
tys. zł. Plan oszczędnościowy wykonano Już
w 90 proc. uzyskując ponad 7 mil. zł.

ni „Modrzejów" postanowili do kof1ca kwietnia przez zwięks2enie wydajności pracy osią
gnąć 107 proc. planu.
„„„„„ .. „„., ... „.„„„.„„„.„„.„ ... „„„„.„.„.„ ...... „ .......... „ ....•

nad plan.

ZAŁOGA

*

*

Obrady radzieckich ZZ

W Moskwie odbyło się wczoraj otwar
cie X zjazdu radzieckich zwlązków zawodowych. Na zjeździe reprezentowa•
ne są liczne zagraniczne związki zawo·
dniówke. do 1.450 kg„ Do dnia 21 bm. osiąg
dowe, światową federację pracy repre•
nięto 106,7 proc. planu I zwiększono wYdajzentuje Louis Saillant.
ność do 1.455 kg. na roboczo - dniówkę.
Po zaproszeniu Generalissimusa Sta•
•
GÓRNICY KOPALNI ..SZOMBIERKI",
lina
na honorowego przewodniczącego
I
olł
*
którzy postanowili do dnia 1 maja wydobyć
wygłosił
przemówienie powitalne prze•
ZAŁOGA KOPALNI „MODRZE.TóW", reponad .Plan 10 tys. ton węgla oraz wykonać
w kwietniu rb. 104 proc. ula.nu. meldu.ia. w alizuJa.c zobowiązania pierwszoma.lowe. osia- wodniczący Wasyli Kuźniecow.

la

się w ramach czynu 1-szo majowego, wy
konać plan kwietniowy
w 108 proc„ wydQbyć
do dnia 1 maja ponad plan 4.460 ton
weda oraz zwiekszyć wydajność na roboczo-

• •

*

,
•

dodatkowe

ze WS'Lystkich ko- dniu 21 bm. o wydobyciu 5.648 ton
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w polskim ruch·· •awodow ym -155 delegato ' w ... lodv1·
•
h d o st o 11cy
a
• d Zie
na Kongres w. awo d owyc
wyje
WiN

.

·

·

• .

- Ruch zawodow'y jest szkołą I kuz:ruą
klasy robotniczej - powiedział delegat
KCZZ ob. Bierutin na . wczorajszym, plenarnym posiedzeniu Zarządu Gł. Związku
Włókniarzy, połączonym z wyborami delegatów na Kongres.
szeroko przykłady wielPrzytaczając
kl h zad!lń, jakie stoją jeszcze przed pol·skim ruchem zawodowym ob. Bierutin
podkreślił, iż dobry, aktywny rozwój ruchu zawodowego jest jak gdyby gwarancją wszystkich osi;oi.gnięć tak gospodarC'Z~1ch jak i politycznych czy społecznych
w kraju.
Związki muszą być stałym i pewnym
kierownikiem klasy rohotnkze1', powinny
stać się one szkołą rządzenia przemysłem
socjalistycznym. Są one zasadniczo apolit:vrzne, ale włafoie dlatego tym bardziej
ftnć powinny na straży dobrobytu i inte1·csów kfa:-<'JV!~'ch mas robo1niczych, intercsów pracującego ch!opstwa, któremu
.
okazać pomoc w jego dążeniach
z:iowmny
clo. nowoczesnych form gospodarki wiej,
skiej.
Przewodniczący z. Gł. Włókniarzy ob.
IC11hbk w referacie swoim naszkicował
okresem
różnicę, jaka zachodzi micdzv
prze(h;v:rześniowym, a obe~~y~ trzcchlec'cm odbudowy.
Wskazał on na stały i wciąż postę1mią
cy wzrost osiągni~ć produkcyjnych, będą
cych najleu s;:;ą gwarancją dobrobytu ·mas
p:rncujf!cyc!1.
Rok 194!> jest okresem podniesienia sta
p:v życ•owej, wzrostu produkcji i rozszerze
r.ia zakresu gospodarki planowej. W roku
bież. produkcja nasza wzrośnie o 16 proc.
w stosunku do roku ub. a przewyższy 0
2:i proc. produkcję z roku 1938.
Na bu•lownictwo mieszkaniowe .wyasyg
r'lw<'n'1 na rok bieżący 2l miliardy zł. w
r ! rnch tego Z.O.R. przewiduje powstanie
3::: tvsięey standartowych domków osi Io
''':Vch, wyposażonych we wszystkie urząc;7,cnla społeczne j użytkowe.
..,_--~ ---~,

co wpływa przede
jest vJ pełni zagęs7.czone, na brntowej.
oraz jej
wszystkim obecn o ść chorej·
4-le!n · e~o dzied<a. których rod zice Pani przy
P"arnęli do swego domu po śm'erci brata Pani.
j Pani natomiast nie przyslu~uje prawo do oso
•
.
. . .
w dz1edzm1e handlu uspołeczmonego sk1ego świata pracy, uwamnkowana jego bnego pokoju w waiszym mi eszkaniu
przewiduje się rówmez pow<>żny wzrost osiągnięciami produkcyjnymi.
*
Na zakończenie zebrania dokonano wycbrotów, sięgający 70 proc. w stosunku
* st powinna
Pani wy
HALINA B.: '.'la·!ychm·a
do roku 1947 jeśli idzie o handel hurtowy. boru 155 clelgatów na Kongres Związków jaw ' ć całą sp r awę make. Pr cszę s i ę z astanowić
rezolucję
Już w pierwszych miesiącach b.r. zaobser Zawodowych, oraz uchwalono
nad konsekwencjami dłuższego ukrywan !a swe,
wowano spadek obrotów handlu prywat- będącą wyra:::em czujności mas związkc- go stanu przed ro<lz!rami . Na pewno matka Pa
nego o 33 proc. W związku z tym stale wych wobec nicbezpieczefa;twa polityki n· na lepiej będz'e s i ę orientowała jakiego rodza
wzrasta ihść dctalicz:iych punktów sprze wojennej państw an~lo-saskich gocłzących iu porno.~ Pani okazać Jes1cze raz radzimy zau
fać matce a przekona się Pani, że tylko w ten
da:i:y handh1 uspołecznionego zwłaszcza na w trwałość pokoju światowego.
Oprócz tep,o, zebrani stwierdzają, że spo-;ób wybrn'e Pni z trudnej sytuacji.
wsiach.
W dziedzinie produkcji mamy dziś p(I- będą pogłębiać sojusz robotniczo-chłopski
*
*
tężną a:-rr.ią 28 .318 przodowników pracy przez wzmaenianie nowych form brater~:e s tety Drogi
K. M. UCZEl"I KL VII-a w samym tylko pnemyślc włókienni- stwa z średnio i małorolnymi chłopami, Chłopcze. nie możemy Ci naisać nic pociesza·
czym. Udział rołnd:deży w ruchu współ- że będą wszechstrcnnie rozwijać i orga- jącee-o na temat Twoich wierszy. N;e powinie
zawodnictwa wyrr-ża się cyfrą 43 . 750 , pod nizować ruch w spób:uwodnictwa pracy, neś jednak ma rt w ! ć s ; ę z !ego powodu. W tym
· ilość współza- walki z marnotr~wstwcm 1 o wykonanie wieku bardzo v.rirlu chlO'JlrÓw i dziewcząt próczas g d y w 1-s'.!.ym etRpie
buje swych ~ił na polu „l'terackim" i bardzo
wuclniczących wynosiła zaledwie 4 . 2 00 planu oszczędnościowego.
W dalszym cią;:-u rezolucji uczestnicy często nierozważna pochwała i zachęta do dal
osób.
plenarnego posied;:ellia Z.G. Włók. zo- szeq-o „tworzen ia" je~! przyczyną wielu niepo
Na żfobl:i pn:e::naczono kwotę 495 mil. bowiązują się do zwiększenia troski o po- wo<lr.eń ży<' iawych ·W przys z łości. Radzimy c:
zł., w rnmach c:rP-\O powstanie w reku bie prawę warunków życia i pracy włóknia szczerze nie trać cza~u na u·kładanie rvmów,
na drodre
żącym 37 nowych żlobków 0 ł~cznej ilości rzy, o systematyczny wzrost realnych za- ale ucz się jak najwięce i. gdyż. tylko
• przez wzr9st wydajności pracy, realnej nauki poprzez zdobyc'e wykstzakenia
1.620 miejsc.
ro bkow
fachowee-o można zapewnić sob'e spokojną
We wszystkich dziedzinach życia robot- przez walkę ze spekulacją, przez należy- przyszłość ·
1
11ika zarysownje się w 1949 roku poważ- te W'lkorzystanie środków fundu<;zu ~kcji
*
*
•
ny wzrost dobrobytu. Wraz z tym podno- scc~alnej i vrzez wysuwani.e robotników
W. L. Z RUDY ZIELONE.I.: Nie interesuje·
(w)
sić się wciąż będzie stopa życiowa , poi- na kierownicze stanowiska.
filmawych,
aktorów
my si~ życiem prywatnym
n·e możemy wiec odpowieclz:eć Pani kto był mę
żem Smosarskiej i <'7.Y to ona faktycznie wy·
opitol izm zniszczyłby nas doszczętnie"„.
stępowała w wymienionym prr.ez Panią filmie.
Jeżeli za im;e się Pani z~gadnieniami naszego
odbudowy kraju,
życia codziennego, •'Prawa
prncy,
wsoaniałym ruchem• w<pólzawodnictwa
który ogarnia coraz to •1ers1e rzE><;ze młodz i e
ł
ł
osią.gnięc'ami na polu nai1ki. kll'ltury i oświa
eczen.stwte <tyży, pros?e
ZWię W
O
UJe
do nas. a z pewnnścia nie
nap'<;aĆ
Sprawa aktywnej walki o pokój znaj- całego narodu polskiego, a to dobro i do- spotka Panią wtedy z naszej ~trony za<Wód.
duje coraz szerszy oddźwięk wśród nasze brobyt może nam dać tylko demokratycz*
*
go społeczeństwa. Ostatnio, w związku z ny, socjalistyczny ustrój naszego państwa,
H. L. Z ŁODZ: Na terenie ka•żdego zakladu
otwarciem Kongresu Pokoju w Paryżu do a nigdy niewola faszystowsko-kapital is'- pracy są skrzyn~d pomysłów. Jeżeli w waszej
fabryce takich je<;zcze nie ma proszę zwróc'ć
redakcji .„Expressu" przychodzą listy od tyczna".
. Zakładowej. Tam też proczytelników z całej Polski, którzy w proWypowiedź ob. Sawickiego kończy się na to uwagę Rady
racjonalizatorski. któ•
projekt
swój
złożyć
szę
„Kapitalizm
stwierdzeniem:
stych, szczerych słowach oddają ogrom mocnym
ry Rada nast~nie przeka·że falbrycznej R:omi•
nas doszczętme: fizycznie, sji
zniszczyłb;pragnień całego naszego narodu.
Usprawnień.
Poniżej pr2ytaczamy w skrócie jeden z moralnie i materialnie!"
takich listów, który otrzymaliśmy od ob.
Listów takich otrzymujemy codziennie
Aleksandra Sawickiego, zam. w Łodzi bardzo wiele" i wszystkie one świadczą o
Poważne
przy ul. Kościuszki 81.
pokofow.vch pragnieniach całego narodu
Autor listu zwraca się z gorącym apc- polskiego, który stać będzie zawsze po
Przeds\ębiorstwo Państwowe
Iem do wszystkich obywateli ni;,szcgo kra stronie sil postępu i sprawiedliwości spoju, aby realnie oceniali fałszywą politykę łecznej.
(w)
poszukuje
rządów kapitalistycznych państw zachodnich, które pod płaszczykiem „przyjacielWykwalifiko wanego
P AIQ'STWOWE ZAKŁADY
skich'.' propozycji a la Plan Marshalla
PRZEMYSŁU WŁOKIENNICZEGO nr 1
czyhają na naszą suwerenność i niezawiW ŻYRARDOWIE
·
k
ł „
5 osc .e ~nomic~ną.
zatrudnią
. „Jezeh są. J~szcze u nas .w Polsce. na stanowisko
Wykwalifikowaną
pisze ob. Saw1ck1 - tacy, ktorzy w naiw„trzeciej wojn.,Y',
ności swej wyczekują
Wydziału
Maszynistkę
są to chyba ludzie pozbawieni zdrowego
na
pogląd
jasny
im
.mąci
który
rozsądku
stenotypistkę
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OBWIESZCZENIE
0 LICYTACJI RUCHOMOSCI

Komornik Sądu Grodzkiego w Piotrkowie,
r2w. I-go Kazirn.ierz Bartłomiejczyk, mający
kancelarię w Piot:kowie, ul. AL 3-go .Maja
nr. 23 na. po~staw1e ' ~rt. ?02 k:p.c. poda.ie ~·)
publiczne.] wiadomosc1? ze d:i1a 29 kwietnia
1949 r. o godz. 15 w P1otrkow1e, przy ul. Stalina. 47 (na plaru dworca autobusowego) odbędzie się I-s'!:a licytacja ruchom..iści należących do Spółki Przedsiębiorstw· Autobusowych S. P. A. Czesław Nowotczyński i S-ka,
i Bolesława PiCzesława Nowo1czyńskiego
luch~wski.ego, składających się z autobusu
pasazerskrego, oszacowanego na sumę 700 .000

*

„K

y pokói
\V aI •ka• o ddtrwał
•
'
' • k

wy wo

Pani

•

l

*

I

I

politykę światową".

'< .L
Zwlerzo"'a
.

spo

zywy

w

Codzienna nowelka „Expressu"

.Ar

*

I ~~l~j. ": ..Nie jes~em partyjny~.' n~e
dniu licytanaleza e.n m~d:'( do zadnyc~ partr.1 pohcji w miejscu i czasie wyżej ozna<:zonym.
tycznych, ale Jestem Polakiem, loJalnym
Piotrków, dma 15 kwietnia 1949 r
obywatelem, prawdziwym patriotą, pragKomornik
• ·
K. Bartłomiejczyk. nącym sprawiedliwości i dobrobytu dla
59. -u

i:ł.Ruchomości można oglądać

6

•

•

I

Księgowego

Szefa
Finansowe go

Warunki do omówienia.
Oferty wraz z życiorysami należy kie
rować do Wydz. Personalnego Państwo
wych Zakładów Przemysłu Włókienni
589-u
czego Nr 1 w Żyrardowie.

Oferty składać do B. O.
„PRASA" ul. Piotrkowska SS
„P. P. P. P."
594u

- Zemsty! - krzyknęły wszystkie
Twoje kaprysy,
zebrane zw(erzęta! kobieto, tryranizują cały świat i są przy
czyną mordów i grabieży! Ześc1my się,
zemścimy się na niej!
_ Obedrzemy ją ze skóry! _ krzył
·
cza Y anty1opy.
- Po kolei wyrywać tl będziemy z
głowy włos po włosku! - wołał rajski
ptak, żółw zaś mruczał z nienawiścią.
- Odbierzemy ci paznokcie i zęby,
nędzna istoto!
N a próżno. młoda kobieta usiłowała
przykryć s:ę poduszką i schować przed
prześladowcami, otaczających ją coraz
bardziej zwartym kołem.
Nagle ukazał się olbrzymi słoń, który

mocy kobieta nie jest już po~ętn;~„
Niknie jej wdzięk, niknie czar..• \l znI·
kają wielbiciele a wraz z nimi jej szczę·
ście„.. i wówczas zaczyna ona cierpieć
tak, jak żadne z nas, torturowanych
zwierząt nie jest.w stanie cierpieć. Dla·
tego zostawcie J·ą J'eJ' losowi!

I mogła się w nie okryć i ustroić! Spoj·
Pani Marcelina jest pogrążona w gębokim śnie. Spoczywa na miękkim po- rzyj na nas, na nasze ciała! To twój
słantu, a ciemne jej włosy rozsypane są triumf, twoje zwycięstwo! To cena
W pokoju wszystko ucichło. I zaraz
na białej poduszce, co wygląda na- twojej próżności!
mary zniknęły, jak pod dotkniępotem
przy
skąd,
it:ewiadomo
potem,
Zaraz
prawdę malowniczo.
ct:em czarodziejskie; różdżki...
N agle dzi~wne drżenie przebiegło cia- frunął niepewnym lotem ptak, który
Pani Marcelina zbudziła się i zgnęło młodej kobiety. Zdawało się, że coś zaczął się skarżyć:
upadła z powrotem na poduszki.
biona
mo
ażebyś
to,
po
mnie
- Okaleczono
wyrwało ją nagle z głębokiego snu.
co za straszny sen! - pomy·
Ach,
Byłem
pióra!
moje
w
ustroić
się
gła
szmery,
dziwne
pokoju
w
Usłyszała
nie wezmę na siebie juź
Nie,
ślała
rajskim ptakiem, ptakiem • słońcem i
zciszone szepty i tajemnicze odgłosy.
co jest częścią zw'.etakiego,
n'.c
nigdy
na
grały
ziemi
i
nieba
blaskf
Poruszyła się niespokojnie i chc~ała wszystkie
rzęcia! I w ogóle, czy nie jest lepiej żyć
zawołać 0 pomoc, ale zabrakło jej sił, moich piórach. Gdzież się one podziaspokojnie i cicho, nie uganiając się za
a tylk0 szeroko otwartymi oczyma spo ły teraz? Odpowiedz mi!
złudami, które nie są prawdzt:wym
władczo:
zawołał
eleganckie
kryły
ręce
twoje
Ażeby
glądała w przestrzeń, jak gdyby ocze.- Wielu moich przodków zginęło s~częściem! Przysięgam, że nigdy już
kując, że lada chwila v.ryłoni się spoza rękawiczki, zły myś]~wy czatował na
fałd portiery jakiś apasz czy inny po- mnie u wodopoju i tam też znalazłam tylko dlatego, ażeby oddać kły na nie będę kokietką i nie będę.„ - tu pobroszki i naramienniki dla talt:ch jak wieki zaczęły jej ciążyć •i piękna pani
śmierć! - zawołała antylopa.
twór...
- Zginęłam po to tylko, żeby stopy ona! Więc również i ja chcę się zero- zasnęła znowu.
Jednakże to, co ujrzała teraz, nt.e
Było dosyć późno, kiedy się obudziła.
Naj- twoje zdobiły teraz piękne pantofelki ścić. Ale zapamiętajcie, że nfgdy nie
miało zupeł:nie ludzkiej postaci.
sobie, że w to niedzielne
Przypomniała
torokrutnych
tak
wymyśleć
zdołac:e
nad
się
nachylając
giemza,
pierw był to jeden cień, potem ukazało - zawołała
łożem pięknej pani, równocześnie zaś tur jak te, jakie w ciągu całego żyeia przedpołudnie ma się spotkać z kt.mś
się ich więcej, cała gromada.
kobiety zadają sobie same! Pokryte na- bardzo sympatycznym. Stojąc przed
Były to małe krety, l~tóre, o'toczy zaczął się skarżyć cichy głos:
skórami, strojąc się w pożyczone lustrem zaczęła się więc zastanawiać
szymi
szyld·
piękne
twoje
że
wiesz,
Czy
żałoswszy jej łoże spoglądały na nią
nymi oczyma. Cfała ich świeciły na- kretowe grzebienie otrzymałaś za ce- p:óra, starają się one zwrócić na siebie potem nad doborem sukni.
- Już wiem: kapelusz z zielonymń.
giemi muskułami: albowiem biedne kre nę mojej śmierd'.? Na słonecznym, zło- uwagę mężczyzn i zdobyć ich serca.
srebrny lis, kostium z wełny,
piórkami,
triumfy
wówczas
odnoszą
nam
Dzięki
pędziliśmy
żółwie,
my,
wybrzeżu
tym
ty były zupełnie odarte ze skóry.
Pani Marcelina spotkała się ze spoj- spokojny żywot, lecz oto z twojego po- - i tu zaczyna się nasza zemsta - bo trzewiki z· jaszczurki, jelonkowe ręka
rzeniem ich ciemnych źrenic i usłyszała lece.nia .zja~iłCli się tam. zg~a;\a łow~ów, sukcesy te uderzają im do głowy i przy wiczki, bransoletka z kości słontowej!
tsto- zwyczajają się do hołdów. Ale przec(eż - pomyślała i zadowolona, niefraso"'
odbteraJąc- zycie nam ntewmnym
ich bolesny szept.
_Czy pani nas poznaje? To my, kre,tom. Ach, ileż już milionów naszych młodość nie tr. wa wiecznie. Potem na-,bliwa, noszła na spotkanie swojego lo„
~tępuje star..Qść i nawet .przy naszej QO- ~
ty_. Je~ zahrano skóre. a~~byś _ ty zginęło z twojej przyczyny!
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czkawklf
WACEK: - Jak pragnę
Słońce śW':eci jak w lipSOBEK:
O pieska zadymiona!
WICEK:
DOZORCA: - No i tego ... cóż to pan
umorusał?
tak
pan
się
Gdzie
....
\:!hr
Chr.,
zasnę.„
Ch~·ln
cu!
Chałupę podpaliłeś, czy co?
bk Degolasa struga?
SOBEK: - Pięknie, co? To opaliłem
WICEK: - Jeszcze raz! Siup!..
WACEK: - Nie! Kuchnia dymi!„.
SOBEK: - Wybladłem w areszcie,
się tak na dachu!
Na .całego!...
WACEK: WICEK: - To hulniemy na dach
wtęc wędruję na dach, żeby się trochę
WICEK: - I jasiek się opalił?
WICEK: - Doskonale poszło!
przeczyścimy komin!
opalić, bo to zdrowo ...

Tłuszcze

zą·dkujemy

można już odbierać

tłuszczów na trzecią dekadę kwietnia rozpoczyna się w dniu 21 bm. I trwać !Ję
dz:e do 30 bm. włącznie.
Na bony kat. PR na odc. 3 sklepy sprzedają
po pół kg słoniny na kat. R na odc: 6 -- po
ćwierć kg margaryny, na kat. RD na odc. 9po ćwierć kg masła.
Jednocześnie Wydział Handlu komunikuje, ze
termin realizacji bonów tłuszci;owych kat. PR
na drugą dekadę kw:~tnia na masło upłynął juz
z dn'em 20 bm.
Sprzedał

Lody, lody!

Jak i komu wolno ie

wyrabiać

Zarejestrowane firmy oraz wszelkiego
rodzaju pokątne „wytwórnie" rozpoczęły
z nadejściem pierwszych ciepłych dni pro
dukcję lodów. W związku z tym władze
do akcji kontrolnej nad tym
przystąpiły
artykułem.

Specjalne rozporządzPnie Min. Zdrowia
zabrania używania do wyrobu lodów
sztucznych środków słodzących, konserwu
szkodliwych barwników
mąki,
jących,
itp. Osoby trudniące się wyrobem, lub
sprzedażą lodów winny nosić białe, czyste fartuchy oraz czapki lub chustki.
Jeśli chodzi o sprzedaż uliczną lodów w
kioskach, budkach, wózkach - dozwolona jest ona jedynie w pełnym opakowaniu, na którym winno być uwidocznione,
zarówno jak na naczyniach, imę i nazwisko oraz adres wytwórcy. Za niestosowanie się do tych przepisów grozi kara do
3 miesięcy aresztu i grzywny do 150 tys.
złotych.

działa!

Komisja sanitarna

na bony

(ks)

Łódź

musi

czysty, wiosenny, wygląd!

mieć

Wiosna w pełni. Czas więc najwyższy, aby i wygląd naszego miasta był prawdziwie wiosenny, tzn. świeży i czysty. Łódź przystąpiła z tego powodu, w ramach
miesiąca czystości, do generalnego porządkowania swej szaty zewnętrznej, usuwając z niej zeszłoroczne brudy.
W tej chwili działają na terenie miasta
trzy rodzaje komisji: Główna Komisja Sa
nitarna, w skład której wchodzą przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Administracji,
MO, Zarządu Nieruchomości i ZOM-u,
oraz komisje starości11.skie i przy komisa.
riatach _MO.
Wczoraj Główna Komisja Sanitarna dokonała dłuższego objazdu, celem zbadania
stanu sanitarnego posesji w różnych dziel
nicach Łodzi. Niestety, na o~ół pozostawia
on jeszcze wiele do życzenia: spośród kil-

Przed

świętem

I

kudziesięciu zlustrowanych posesji tylko
kilka było utrzymywanych w dobrych warunkach sanitarnych!
Ale nie tylko spró.wdzanie warunków
higienicznych jest celem „wycieczek" Komisji. Bada ona również w niektórych
wypadkach wytrzymałość murów poszczególnych domów, a nawet warunki mieszkaniowe. Tam, gdzie zachodzi potrzeba
dokonania natychmiastowych remontów
lub napraw, poleca się Zarządowi Nier~
chomości ich wykonanie.

I

1 Maja

Przygotowania w toku
·wzrasta tempo pracy w fabrykach

Już za 10 obchodzić będziemy święto bowiązań . . Przodownicy pracy ntrzymają
1-go Maja. Z rozmachu i zasięgu przygo- nagrody i dyplomy~
Tramwajarze łódzcy postanowili bezintowań można się zorientować, że święto
klasy pracującej będzie miało w tym roku teresownie pracować w dniu 1 Maja od
wyjątkowo uroczysty i podniosły charak- godz. 5-ej do 8-ej rano, aby dowieźć uczestników pochodu do miejsca wyznaczoter.
Dokładny program uroczystości łódzkich nych zbiórek.
Przeprowadzona b~chie szeroka akcja
ustalony będzie w kof1cu tego tygodnia.
Pracownicy wszystkich zakładów i insty- 1-majowa pod hasłem „Robot.nicy dzietucji biorą udział w Czynie 1-majowym, ciom". Akcją objęte zostaną wszystkie
wykonywując plan na kwiecień w przy- szkoły i przedszkola. Dzieci i młodzież
spieszonym tempie oraz podejmują zobo- otrzymają w dniu 30 kwietnia na Specjalwiązania o wypełnieniu dodatkowych za- nych uroczystościach szkolnych paczki z
dań dla uświetnienia pracą swego święta. cukierkami po 0,20 kj!. każc:la. Na terenie
We wszystkich zakładach pracy odbędą woj. łódzkiego rozdzieli się 124.745 takich
G7.455
się akademie I-majowe, na których zło- I paczek, w tym w samej Łodzi
. (k)
żone zostaną meldunki o wykonaniu zo- pacmek.

I Wszystko

dRa klienta!

w
Mikrofony
guziczka
Za

--~;.;.L....L.:11m:;;.~~...:...l../..!....:..:~:..:......:.;....J

Noc pogodna,

szumią

drxewa,

ponad wioską„.
z Wackiem
StW,obodnłe I be·Zltrosko !

Księżyc świeci
Idą

sobie

~nów

Włcek

Ja.k widać z ich miny - humor im
dopiSllje. A dla.czego - dowiecie się z
kapita.lnych przygód, uwiecznionych w
doskonałym a.lbumie pt.

Wicek i Wacek
niewielka Ilość znajduje
się w kioskach gazetowych. Korzystajcie więc z oka.zji, a sprawirie sobie
l dziecku wielką przyjemność. Cena
albumu - tylko 100 złotychl

Jut , tylk-0

~
f

J

naciśnięciem
dawać dyspozycje

Państwowy Dom Towarowy w Łodzi
odwiedza codziennie kilka tysięcy klientów. Na każdym piętrze znajdują się do
ich dyspozycji różnorodne towary.
Dotychczas nie można_ było jednak dokładnie wniknąć w to, czy posiadane artykąły całkowicie zaspakajają wymagania szerokich rzesz klienteli. Wp~awtlzie
każdy dział sprzedaży, ~'łżde piętro, pokierowników, jednakże
siadały swych
większą część dnia spędzali oni w biurze,
nie kontaktując się prawie zupełnie z nabywcą.
Postanowiono więc to ::mienić. O\ecnie
.wszyscy kierownicy przebywać będą wyłącznie na swych dzfołach i piętrach.
Umożliwi im to uzyskanie bezpośredniej!o
kontaktu z klientem ora:>: pozwoli d.<lkładnie re1'ulować i kontrolować ruch towarów

dla

l

miasto

można będzie wykażdego działu

Tak np. było z posesją Nr 12 przy ul.
Legionów, gdzie ściany domu są ,mocno zarysowane, a podłogi poważnie się wygię
ły, bowiem nadgniłe belki nie wytrzymują już ich cięiaru. Władze budowlane zajmą się tym budynkiem i po właściwym
zakwalifikowaniu przeprowadzą generalny
remont, lub też przeznaczą ten dom do
rozbiórki.
Bardzo zły stan sanitarny stwierdzono
na posesji przy ul. Pabianickiej 51 i 53.
W tyle podwórka, wskutek braku odpły
wu, potworzyły się cuchnące bajorl;:i. do
których spł~wają nieczystości z t~·<'h domów. Komisja poleciła dokładnie oczyścić podwórko, a po usunięciu bajora,
urządzić na tym miejscu skwer.
Podobnie wyglądała posesja przy ulicy
Rybnej 10, gdzie brak było ustępu ora7
przy ul. Kaliskiej 15, gdzie ubilrnciP hvly
unieruchomione z powodu zarwauia i:'ę
podłóg. W obydwu wypadkach będzie ingerował Zarząd

Nieruchomości.

W najbliższym czasie Główna Komisja

Sanitarna odbędzie jeszcze jeden podobny objazd. Nic czekajmy jednak na JCJ
wizytę, lecz z miejsca zabierzmy się do
posesji. Bo
własnych
uporządkowania
przede wszystkim od nas samych zależy,
czy Łódź przybierze naprawdę wicsenny
(kl)
wygląd!

Uczciwa dziewczynka

przyniosła

znalezione 20 tys.

zł.

Doświadczenie,

nabyte przez kierownictwo Miejskiego Ośrodka Informacyjnego
przy ul~ Piotrkowskiej 104 a pozwala
twierdzić, że cechą naszej młodzieży jest
również uczciwość.

Twierdzenie to poparte zostało przez jeszcze jeden fakt godnej podkreślenia uczciwości, który miał miejsce wczoraj. Do
Ośrodka zgłosiła się mianowicie 15-letnia
Olga Blewąska (Zjednoczeniowa 7), przynosząc znaleziony przez siebie portfel, w
którym· znajdowało się około 20 tysięcy

Aby zaś kierwnicy nie potrzebowali złotych.
marnować czas na bezustannej bieganinie
Przyjemnie jest usłyszeć.. że podobne
na trasie od swego ~~ziału do dyrekcji, za- wypadki nie są wcale rzadkością. Objaw
instaluje się specjalna aparaturę. Będą to bardzo pocieszający.
(bk)
mikrofony systemu „Voix", które znajdą
się na każ~ym. piętrze. Mając centralkę w
swym j!abmecie, dyrektor handlowy bę
dzie mógł P<> naciśnięciu odpowiedniego
dla szkolnych hufców „Sf 11
guzika porozumieć się z dowolnym pię
trem.
Miejska Komenda „Służby Polsce" zaJest to urządzenie bardzo ekonomiczne. warła umowę z Zarządem Miejskim, któDotychczas np. kierownik działu, nie mo- ry oddał jej za symboliczne 100 złotych
gąc zadecydować samodzielnie o sprzeda- strzelnicę przy Szosie Rokicińskiej 29.
Nad uporządkowaniem strzelnicy pracoży jakiegoś towaru, musiał biec z parteru
na III piętro; by tam skomunikować się wać będzie przez kilka dni 50 junaków SP,
z dyrektorem . Teraz wystarczy tylko naci- a począwszy od soboty lub niedzieli odsnać guz!czek. Urządxenia tego nie posiada bywać się tu będą 'c ochiennie ostre strzelania, przeznaczone dla szkolnych hufbodajże żaden Dom Towarowy w Polsce.
(ks) 1ców SP

Ostre strzelanie

•
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teatromanów pierwszy gośclnny występ Pań·
stwowego Moskiewskiego Teatru Dramatyczne
go. Przy m:zelnie wypełnionej salł, artystów
powitał w imieniu naszego miasta wiceprezydent Sobol, I następnie przedstawiciel zespołu
Teatru W. P.
W odpowiedzi zabrał głos kierownik artysty
innymi podaniami, dotyczącymi „lewych czny Teatru Moskiewskiego, czierokrotny lau·
reat premii stałfrmwskiej, artysta Ludowy ZSRR
transakcji".
Od tej metody zeznań nie odbiegają M. Ochłopkow.
również zeznania czwartego oskarżonego
- Gdyśmy wyjetdłaH z Moskwy - powie- Aleksandra Leśniaka. Obok lewych dział wielki artysta - przyjaciele zapowiadali
przydziałów za ,.prowizje" w chodzi rów- nam, łe musimy koniecznie odwiedzić Lódź, mia
nież na jaw, że z p~lecnia zl:iległego Stru- sto bojowego proletariatu, który urnie walczyć
ka otrzymał od Szewczyka 20.000 złotych. o swe prawa I 1 umie pracować. I dlatego jesteś
Oskarżony zaprzecza, by traktował to ja- my dz-;ś radośn e wzruszeni, te zawitaliśmy do
Łodzi robotniczej, dla której ~rzywozlmy go
-ko łapówkę. „To była pożyczka" - tłuma- tej
rące, serdeczne pozdrowienia od mieszkańców
czy.
Moskwy.
- Czy oskarżony oddał tę pożyczkę?
M. Ochłopkow mówił dalej w podniosłych
- Nie zdążyłem„.
W późnych godzinach wieczornych Sąd słowach o szczerej, serdecznej przy jaźni, ł~
czącej naród radl!ieckl z narodem polskim, o
przystąpił do...., przesłuchania świadków.
..;.;..
tej przy jaźni, która raz na zawsze połączyła
Dziś dalszy ciąg rozprawy.
(p)
nas na dolę I niedolę, o wspólnym głębokim
pragnieniu pokojowej pracy i pokojowego roz·
woju. Te wspólne dątenla, ta nierozerwalna nkl
przy jaźni sprawia, - powiedział wł elki artysta
- łe to nasze dzisiejsze spotkanie z Wami nle
ma w sobie nic z teatru, te jest czymś daleko
przemysłu większym od teatru - jest samym tyciem.
płac.
Na podstawie zawartych w nim
Mówca opowiedzfał dalej, jak to artyści mo
przellisów wprowadza się dla wszystkich sklewscy, po przybyciu do Lodzi przekonalł s'ę,
prywatnych zakładów pracy przemysłu łe scenka w teatrze jest maleńka, mniejsza na
włókienniczego
jednakowe, analogiczne wet od scen, do których przyzwyczajeni są ar
jak w przemyśle państwowym, świadcze tyści radzieccy w klubach robotniczych. Ponu
nia na rzecz pracownika, ze specjalnym ry nastrój ogarnął artystów na ten widok, ale
bardzo szybko zdecydowali:
uwzględnieniem akcji socj~lnej.
Co do siatki płac, to i na tym odcinku
- Jesteśmy I będz.iem grać!
zastosowano szereg obowiązujących na
Oczywiście nie
ma mowy o wystawieniu
terenie całego kraju przepisów, opartych sr.tuk wielkiego repertuaru jak „ Wielkie dnl"
o układ państwowy. W ten sposób zam- ,,Młoda Gwardia" ale I te sztuki, które zobaczymy
knięto nareszcie etap chaosu i skandalicz w lodzi, s11 perłami repertuaru moskiewskiego.
nych częstokroć nadużyć, jakie wytwaW zakończen•u M. Ochlopkow stwierdził, h
rzał brak obowiązującego w skali krajo- dowledzlał się z radością, Ił w planie 6-letn'm
wej układu zbiorowego dla prywatnego Lódź otrzyma wielki nowoczesny gmach ·teatral
przemysłu włókienniczego.
(w)
ny, z wlelką nowoczesną obrotową sceną. Go·
rącym tyczen'em pomyślnego, radosnego wy·
konania planu 6-łetniego przez lud pracujący
Polski, planu który prowadzi do urzeczywlstnlenia socjallzmu w Polsce, zakończył swe
przemówienie M. Och!io!pkow, włeJokrotrrle
, przerywane burzą oklasków /Jfzez zgromadzo-
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•• wę d rowa ła
s k ora
przeznaczona . dla zrzeszen' I• 1nstytUCJI.
• h wspo'łnicy
•
s ta nę1•I
B YIy d yrektor h an dl owy, naczeI Dl•k I• d waJ• IC
Przed Sądem Doraźnym

•

Niedoszły tramp Stanisław Szew- tował to jako „rewanż" za szybkie załatczyk, któremu w wędrówkach po świecie wienie sprawy. Do innych zarzutów, nie
przeszkodzili żołnierze WOP'u, wydoby- ·przyznaje się.' Przewodniczący pokazuje
wając go schowanego w węglu na statku mu znajdujące się w aldach sprawy „poszwedzkim, mającym JUZ odpłynąć z dania", na których widnieją ręką Tobika
Gdańska stanął wczoraj przed Sądem poczynione notatki, akceptujące zamówieDoraźnym. Ale odpowiada nie za chęć za- nia, jak: „proszę sprzedać, ceny kornerspokojenia głodu wrażeń, lecz za współ· cyjne, gat 4".
udział w wielkiej aferze skórzanej, w
Okazuje się ponadto, że podania te nie
związku z którą chciał umknąć przed od- były przeprowadzane przez dziennik.
powiedzialnością. Nie udało się. Na twarzy
- Dlaczego akceptowaliście, nie oddaw·
- miast najmniejszego choćby śladu pyłu szy uvrzednio na dziennik? - pyta przewęglowego, rozgościł się spokój rezygna- wodniczący
cji. Przyznaje się do winy.
- To dziwne„. Nie wiem, jak to się sta·
Pracował w charakterze robotnika w · ło.
Nie pamiętam.„ .;...
~--__;
spółdzielni harcerskiej „Czuj-Czyn". Uległ
Ale, jak się okazuje „stało się to" i z
podszeptom ówczesnego kierownika spół
dzielni, Struka i wspólnie z pracującym
tam ongiś Mieczysławem Sudrą poczęli w
trójkę sporządzać podania nieistniejących
firm, zaopatrywali je w fałszowane przez
ązuie
siebie pieczątki i przekazywali b. dyrekW
Łodzi obradował pierwszy zjazd pry
torowi handlowemu Edwardowi Tobikowi
l naczelnikowi wydziału garbarskiego tej- watnego sektora włókienniczego zwołany
że centrali Aleksandrowi Leśniakowi. w sprawie uzgodnienia projektu układu
Ci za otrzymywaną „prowizję" w wyso- zbiorowego między Związkiem Zrzeszeń
Prywat. Przem. Włókien. a Zarządem
kości 100 i 50 zł od każdego kilograma
Głównym Związku Włók.
przydzielanej skóry, wykonywali na przeW zjeździe wzięli udział: przedstawistrzeni 1947 r. i do sierpnia 1948 r. zlececiel KCZZ ob. Szaszkiewicz, gen. sekr.
nia „mocodawców". Tym sposobem z Zarządu Gł. Włók. ob:
Aniołkie~icz, prze
uszczerbkiem dla zrzeszeń uspołecznio wodniczący Warsz. Oddziału
Z.Z. Włók.
nych, charytatywnych, spółdzielczych i in. ob. Piekarzewski, członkowie
Komisji
uprawnionych - popłynęło na czarny ry- do opracowania układu
zbiorowego, oraz
nek do rąk spekulantów 4342 kg skór delegaci sektora prywatnego z terenu cai 10.536 kg odpadków skórzanych, warto- łego kraju.
ści ponad 10.000.000 złotych!
Nowy układ zbiorowy . obejmuje część
Szewczyk nie jest osamotniony na ła ogólną dotyczącą praw stron i siatki
wie oskarżonych. Obok niego zajmują
miejsca wyżej wymienieni ,:wspólnicy", z
wyjątkiem b. kierownika spółdzielni „Czuj t.ódź
-Czynu" - Struka, który zdołał zbiec i za
którym rozesłano listy gończe.
B. kolega Szewczyka, oskarżony Sudra,
zasłania się nieświadomością i jakby głu
Będzie
począć
chy na wszelkie pytania, zadawane przez
·d ·
· d .
. . .
.
.
•
Sąd, odpowiada nieodn;iiennie:
Ł
1
o z na ezy o Jednych z naJlepleJ za- maJa, a Jeden w połowie maja.
- Ja nj,.r. z tego nie miałem, ja włoży drzewionych
miast w Polsce. Nigdy jedNajwiększym z nich jest park poscheibłem w ten interes 600.000 złotych! Wszy- nak. mieszkańcy naszego miasta nie korzy- lerowski, znajdujący się przy ul. Ta.rgostko przepadło.„
stall ~ tylu parków, jak to jest możliwe wej i Fabrycznej. Okalające go mury zoPrzewodniczący proponuje mu złożenie
obecme.
.
staną całkowicie zburwne. Następny, to
podania o zwrot straconych pieniędzy. Na
Nie należy mimo to sądzić, że nagle piękny ogród obok Placu Niepodległości,
sali wesołość.
„wyrosły" jakieś nowe parki. Bynajmniej, należący ongiś do Leonarda.
Pracownicy
W ogniu dalszych pytań Sudra w końcu istniały one jeszcze przed wojną, lecz ni- Wydziału Plantacji zobowiązali się w raprzyznaje się do „kontaktu" oraz złożenia gdy nie służyły jako miejsca przechadzek mach Czynu I-Majowego zakończyć
wszelpodpisu na jednym ze sfałszowanych za- i wypoczynku dla szerokich rzesz łodzian. kie prace, związane z oddaniem obydwu
mówień.
Korzystały z nich wyłącznie fabrykanckie parków do użytku publicznego
w dniu
B. dyrektor handlowy Tobik przyznaje rodziny, do których te parki należały.
Święta Pracy.
się jedynie do przyjęcia od Wacław·a Stroj
. Dziś wszystko uległo radykalnej zmiaPo 1-ym maja natomiast będziemy mokowskiego materiałów tekstylnych za przy ~1e. Cor~z to nowe. parki i ogrody oddaje gli przechadzać się alejami parku, stanodz ielenie zamkniętej spółdzielni Centrali s1ę ~o uzy!ku. publicznego. W najbliższym wiącego przed wojną własność GrohmaTekstylnej w Łodzi, 1092 kg skór - ogól- c~as1e ło~t1ame uzyskają jeszcze trzy par- nów Znajduje się on przy ul. Kilińskiego
nej wartości 2.181.241 zł. Wyjaśnia, że trak ki, z ktorych dwa zostaną otwarte 1-go i Prz:iedzalnianej.
(ks)

__________ __________________________ ________________ __

Prywatne

obow

zakłady_ włókiennicze

ogólna urnowa zb oroiva dla t go

na zielono
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wierzyć: Walerii czy Wernerowi

60)
Zgnilimal Ohyda! z.robiło mu
nagle duszno i mimo woli pomyślał
o dawnych czasach, kiedy byf s:zczęśliw
szy: o tamtych latach spędzonych pod
skwarnym niebem Afryki. fok, tak, fata!
nie się stało, że zfłączył swoje losy z pię
kną, a·le złą i lekkomyślną dziewczyną.
Nie poznał się na· niej l teraz trzeba bę
dzie cierpieć z.a swoją omyłkę.
-

się

- Wygląda
ktoś przeklął.

to ta1k, jak gdyby mnie
Ale kt·o? Czy Sahara, którą zdradzil·em. .. czy Fahira? mruknął!
sam do siebie.

Z mg'y wsoomnień wyinurzyła slę nagle - jak Wenus z piany morskiej jej zwiewna postać i spoj.rza~y na niego
ciemne ja·k dno głębokiej studni oczy,
jak gdyby PJ.1a•jąc: 11 1 czemuś odszedł
ode mnie?"
- Tak, ta·k jest! Dlaczego odszedłem
od niei? - Strzelmi-rski wielkimi kmkami
crzemierza pokój ł ziborzeczy samemu

sobie. - I w ogóle dlaczego powr66
tutaj pod to szare niebo smutnej
Polski? Dlaczego nie usł!uchaqem wtedy
Bjornsona? Byłbyim te.raz razem z nim
wędrowa~ po zboczach Hogarn l·ub siedząc w cien~u palmy, spogląda~ spokojnie, ja1k po skwarnym dniu powoli za.sy
pia pustynia. A ta•k? Wplątałem się niier:;otrzebnie w sprarwy, od których powinienem stać z daleka .. . I straciłem serce dla kobiety, która na ro n•ie zaisłu
guje.
Z tych posępnych ref.leksj'i zbudz'iło
go wejście kapitalfla Topo·rs'kiiego, który
rozumiejąc powód jego wzburzenia, uśmiechnął s1ię dio niego nieorna•! przyjaź
nie i poczęstował go papierosem.
łem

i pannie Storskiej, bo zeznania ich nie trzymają się kupy, a ja wiem tylk·o tyle, że
panna Starska nie mog·ła s1ię przedeż
rozd:ziielić i być równocześnie i u Wernem i u S'i ebie w domu! I to jest właśnie najbardziej zawikłany momeflt w tej
sprawie!
Strzelmirski zadągnął się Jeden raz i
drugi. Paipiernis uspokoił go rzec.zywiście i nagle myśli jeg.o stały się bairdzieJ
klairovme.
- Przypomina pan sobie, - rzekł za
myślony, że ja pierwszy zwróciłem
panu uwagę na Norberta Gorwicza ł
wsz.elkie poszlaki przemawiają za tym,
że on to rzeczywiście sfotografował pia
ny inżyiniera Marczyika.
- I dlatego t!=lż poszukujemy go tak
gorączkowo!
„ .
.
. .
- Czy szuk~l1s.c1e go rowniez w . ~omu Mody Gabrieli Gre_n? - .spytał m1en~cka l~sz~k .. - Bo. ": 1 ~-rz~, ze .tam Vłł.aś

Następnie wklzowle zobaczy!f sztukę A. SzteJ
na „Sąd ff ono rowy", Po przedstawłemu rozen
tu ja
ubH
'E t j
dł
lt'ł f
z zmowana p czn&s s o ąc ugo 'a re
netycme oklaski, nle porwałając artysfom
zejść ze sceny.

n1e zna Jdz1ec1e w3r1a·srnenie niepO'ko Jące·) was zagadki!
- Czy wie pan może coś więcej? foporski mieruchomia~
--: ~aczyn~m budować własn.ą hhi;>ote.
ze 1 wierzę, ze zarówno Walena, 1a·k 1
pan Werner mówili prawdę, ' i że w ze- Dziiękuję, zaipa•lę ba.rdzo chętnie! powiada Strzelmi•rski. - No i jakże wy- maniach ich nie ma a'Tli oorobiiny kłam·
stwa.
padła rewelacja Waleri'i?
- Ależ wychodzii pan wręcz z absur·
- M., bzdury! - machnął ręką kapitan. - Wdaż Jeszcze n:ie wiemv„ komu da1lneao załoiżenłal - wzi11Usz.Y\ł ramiona

•

• •

O grze artystów napiszemy Innym razem.
Na marginesie wczorajszego przedstawienia
chc'etibyśmy jedynie wyrazić
słowa
uznan~
dla naszej Milicji, która pomimo olbrzymiego
natłoku pubłicmoścl,
która chciała przedostać
si~ na wldownlę na"'et nie posiadając biletów,
potrafłla wczoraj w sposób
bardzo taktowny
i dyskretny, zapewn'ć wzorowy porządek 1 ład
zarówno w samym teatrze, jak I przed tt.a·
trem.
E. Kron

mi Toporski.
Przecież panna St-prska
nie jest jogiem h1indusk1im, jednym z
tych, którzy posiedli rzekomo sztukę roz
dwajania swoje] osoby.
- Zaraz, niech mi pan pozrwoli dojść
do słowa i wys~ll.Jcha mnie spo•kojniel 0t6ż może mies:iąc temu miałem spotkać
się z panną Stors1ką w 11 Ziemiańskie j".
Dochodząc Już do cuk1iemi zobaczyłem,
że po drugiej stronie idz:ie pain Go·rwicz
w towarzystwie tej, na którą cze•kałem.
Przyzinam się, że nie lubiąc Gorwkza,
zdenerwowaff'em się trochę - ale w teJ
samej chwiil wy>Siadła z ta·ksówki. .. ta,
która rzekomo po drugiej stronie chodnika szła właśnie z Gorwiczem: pa.n.na
Storska. Znaczy to, że pan Gorwie?
szedł wtedy w towa·rzystwie kobiety ~u
dząco podobnej do panny Starskiej. ~
teraz W'fpadel< drugi. Nie ta,k dawno odbyła s•ię w Domu Mody Gabrieli Gren
_rewia mody let.n:Jej . Byłem na niej w towarzystwie pam1y Stors11<1ieJ ł
1JWa1Ży.
za.
łie''.11 movvu, ze Jedna z "'!odele<k pre zen
tuiących suknie był'a uderzająoo podobna do
panny
Stms•kiej,
chociat
maquiillage jej był o wie•ie ba·rd21lej dy-

k tn

..

.

}

s r~ y, nuz:. maqui 11 a:9e. mo ej towair~yszik!. Zauwa.zyłem tez, ze pan Gorw1cz
zamienilł z n1ą pa1ri;: seirdeczinych słów 4
soojrzeń.
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się ogromnie, ie pana
poznałam.
pana jest mi doskonale znane.
- Zna pani moje powieści?„. -zapytał dum
nie pl-sarz.
- N~estety, nie.
- Więc pewnie czytała pam moje artykuły
w pismach?.„
- Td ole.
- Przepra,szam, wmęc skąd pani zna moje 'la
zwi.&k-0?
Pan mlesika w tej samej klatce schodoNie trzeba już dziś nikogo przekonywać tym polu, a wysiłek z pewnością suto się J nia jednego z wyższych urzędników łódzwej, gd·zie m-0ja przyjaołótka, więc ile razy idę
do olej, uwdnie czytam pańskie nazwisko na o tym, że trwająca akcja oszczędnościowa opłaci. Zresztą, akcja „O" przedeż się do- kich. Pojechał z dele gaeją sl:użlwwą na
drzwiach, łeby się nie p<tmylić ...
odgrywa olbrzymią rolę w usprawnianiu piero zaczyna. ..
dwa dni.I co się · okazałe? Wszwano g(} po
pracy naszych przedsiębiorstw, instytucji
Ale wróćmy do prz yk ł adów . Na jednej to, a~y z_apytać się, czy urząd, który .. mu
*
* *
Dzfecł bawi~ s4ę.
Nagle
rozlega s;ę płacz. czy urzędów. W poszukiwaniu źródeł ra- z odbytych w ostatnich dniach narad osz- , podleg? Jest„ ... ~ad6wo-lo~y z_ decyz31 w
Matka wpada do po-koju i widrLi małego Micha cjonalnych -0szczędności natrafiono bo- czędnościowych poinformowano z-ebranych ! pewne~, sprawie.. Przec1ez mozna. to· był<?
sia, stojącego bezradnie na 5zafie i zalewające~ wiem na różne dziwolągi biuro-kratyczne
1
0 tym , że niedawno odbyła się lotna in-1 załatw1c hstowm~, albo pouczas p1erwszeJ
go się rzewnymi łzami.
i wy:i;-aźnie niezdrowe tradycje i nawyki w spekcja jednego z urzedów łódzkich, ce- rozr~owy tel efonrczn eJ. A co z t; go wy- Cóż to, ma znaczyć? - zwra·ca s;ę do dzie
arganizacji p.racy, które podrażały pro- Iem sprawdzenia dyscypliny pracy. w ~zło. Ko~ztował mepotrzebme telej:on, wy~
ciaków. Co wy tu wyrabiacie?
Bawimy się w Ubezpieczalnię S.poleczną ... dukcję, zwiększały niep1>trzebnie koszta urzędzie tym n-; 12.2 prac:--wników _ -~3 tJazd słuzbowy, z~3.rn.owan_~ na.:zelmkow1
kancelaryjne, czy te·ż wreszcie doprowa- osoby nie przybyły na czas do pracy. Opoz- wydz~ału dwa dm prncy rt~. l~~- A co tam Michaś robi na szafie?.„
Wez~y dla pr;-yKładu ziaw1s~o opu- On jest pacjentem. Wysialiśmy go w g~ - dzały formalistykę i biurokratyzm w urzę- nieni.a były w tym urzędzie na porządku
dach niemal do granic absu:rdu. Te wady dziennym. Obecnie zabrano się enei;gicz- szczama warsztato_w p;a~y: Boh ~łowa,
ry na świeże powietrze ..
· i bolączki można było ujawnić o wiele nie do zwalczenia tej boląe2ki, aby oszczęd ka~zelek, katar „~ ·, ~~, JUZ 1est powod dla
•. * • .
Pani Hala i pani Mala rozmawiają w kaw:ar- wcześniej, ale tak właśnie się stało, że zna niej wyzy sl:ać czas pracy, aby _ jeśli to ktor~go. „trzeba po1sc. ~o ~ekarz~. Symun1:
leziono je i zaczęto tępić wtedy, kiedy będzie możliwe .- prowadzić urząd przy lanci i;i1e che~ zrozum1ec, ze _t~k.1e .postę- Czy jesteś zadowolona z tej lekarki, jak~ z ołówkiem w ręku zaczęto wykreślać nie- mniejszej liczbie zatrudnionych, których powan;e naraza fahryk~.na opozmemc wypoleciłan.· "::: dla twojego dziecka?„ pyta pan• uzasadnione pozycje w preliminarzach i można z pożytkiem prz erzucić do innych konama p~anu prod~kcJi. •
~
Hala.
budżetach, przy kalkulacji, przy planowa- działów pr<;:::y.
Al~ to Jeszcze me wszystk~. Symul.ant
- Owszem, bardZ1> nawet! To jest, na praw niu. To są pierwsze owoce akcji „O".
Jak wiadomo. w ramach akcji oszczęd- dostaJe od lekarz.a re~eptę, ktora mu_ Jest
dę, cudowna lekarka. Podała mi adre1l doskor." 11
Można by przytoczyć wiele przykładów, nościowej ograniczane są wyjazdy służJ:w- mep~trzebna. l~zie mimo +o do. apteki; zalej i taniej krawe-0wej,
*
które ilustrują dobitnie stosunki, jakie pa we. Są one b. kosztowne. Kosztuje pali- maw_ia lek, ktorego ~ca~e ... m~ ?dbiera.
*
nawały do czasu wprow3.dzenia naukowe- wo, diety, często urzędnik delegowany Setki lekarst~ marn.uJe się codz1en w apProfesor Fajtlapski idzie ul'cą. Profesor przy
tekach
I
T r. acą cza.s f arma. Ube
~pi~cz~ m.
wykł do zadawan·a pytań tylko w szkole,
:de go, planowe_go systemu oszczędnościowego. służbowo nic nie załatwia, a traci na tym
t
d
t t
I
tym razem okoliczność zmusiła go d-0 ·zadania Nie znaczy to, oczywiście, ze wszystkie jego praca na placówce urzędowej. Ostat- t ceun, raci piemą z,e ms Y UCJ.a, erównież poza murrami szkoły.
mankamenty zostaiy juz usunięte. Bynaj- nio zdarzył się taki wypadek. Jakaś in- j karstw.u trzeba wylac. Czy to me zwykle
Zwracając 5 :ę do milicjanta na rogu ulicy. mniej. Jest jeszcze wiele do zrobienia na I stytucja telefonicznie wezwała do Pozna- szkodmctwo?
prnfesor zapytuje:
Dziś, kiedy wspomniane wyżej i temu
Przepraszam, gdzie jest ulka Legfonów?-.. PO ""'drOWiia i _.; łlv
podobne fnkty wychodzą na światło dzienDruga na lewo!
6.
1:1 5
P ~lłltfła
ne nie może już być żadnych wątpliwości,
111
Profesor skinął głową odpowiada:
li
co do zbawiennych skutków akcji oszczęd·
Dobrze.„ siactaj pan!,„
§
riościowej. Wszyscy już rozumieją, że będzie ona dawać coraz lepsze wyniki, że
pozwoli podnieść dyscyplinę pracy, przyNowina dla fotoamatorów
łetnich
czyni się do tępienia marnotrawstwa i biuodpoczną należycie
. .
rokratyzmu, a co n. ajTvażniejsze - pozwoŁódź przygotowuje się już do akcji ko- dla których zarezerwowano na3w1ększą i Ii obracać na ogólnospoł „czne cele dodat. .
, .
,
; kowo miliony i miliariiJ złotych ku poFabryka warszawska przy~ lonii i półkolonii letnich, którą pragnie ilość, ~iejsc. .
się objąć jak największą ilość ludności
~e~h chodzi ~ n;1eJscowo.sc1, w ktorych I żytkowi państwa i n i11n„A---ych rzesz pra· stąpiła do produkcji
pracującej. W tej chwili szkolą się zastę- dz1ec1 spędzą m1es1ące letrue, na urządze- cujących!
(st)
Od pewneg-0 czasu na rynku daje się py wychowawców i kierowników letnich nie kolonii wybrano najpiękniejsze zaką- ,
odczuć brak filmów do aparatów fotogra- turnusów.
tki kraju. Są to: Szklarska Poręba, LądekKONCERT SYMFONICZNY
Zdrój, Włodzimierzów i in. ponadto nie- •
.
ficznych, a zwłaszcza do aparc..tów mało
W FILHARMONII .
.
W
ubiegłym roku z dobrodziejstwa ko·
·
·
,
,
'
W
p1atek
22 bm. godz. 19.15 F'ilharmorua
obrazkowych. Fotoamatorzy są więc w lonii i półkolonii letnich skorzystało ogó- znana Jeszcze mie 3scowosc nad morzem Mieiska· w Łodzi
daje 30-ty ·w bieżącYTil sezo
nielada kłopocie, tym bardziej, że obecna
ora~ na Mi;zurach. .
, .
! nie koncert wieczorny, a 52-gi koncert kolei
pora najlepiej przecież sprzyja uwiecz- Iem 14 tysięcy dzieci robotniczych. W
Półkolome natomiast odbywac się będą I ny bieżącego sezonu. W ramach tego koncer
nianiu na celuloidzie miłych wspomnień tym roku ilość ta :tostanie znacznie zwięk- w Parku Julianowskim, 3-go Maja, w le- tu wystąpią: WŁODZIMIERZ ORMICKI sie w Rudzie Pabianickiej orin w Tuszy- d)'irygent oraz MAKSYMILIAN ZIMOLĄG czy to z wczasów, czy też z wycieczki za szona i wyniesie około 20 tysięcy.
Pozą r-0zszerzeniem rozmiarów teg-0r-0~- nie-Lesie.
miasto.
·
znakomity waltornista polski. w programie
Dzieci w wieku przedszkolnym ·wysfa- m. in. i:;irzepiękna, pe1:na. st-0vtiańskiej lirykl
,;Głód filmowy" będzie jednak niedługo nej akcji wypoczynkowej różnić się ona
tym, że wciągnię- ne z-0staną na półk-0lonie J'uż w d ug· . Symf~m1:'1 G-~oll Kalinmkowa, oraz. koncert
zaspokojony. Bo jak donosi ostatni numer będzie -Od zeszłorocznej
• ·
d
k'
d · •
.
.
.
r ~el na rog 1 orkiestrę Straussa. Kasa F11harmo„Wiadomości fotograficznych", już w koń te b ęd ą d o nieJ prze e wszy_st. un. ziec1 połowie maJa, nat-Om1ast t_urnusy dla dz1a- nii czynna codziennie od
10 do 13, w czwartcu maja rb. ukażą się w sprzedaży pewne p:racowników przemysłu włokienmczego, ltwy szkolnej rozpoczną się -0d czerwca. I h."i i piątki ponadto od 16 do 19-ej.
ilości polskich rolek filmowych.
Nastąpi to dzięki uruchomieniu w W ar
zakwitła
szawie Zakładów Fotochemicznych nr. 1
(dawn. Franaszek). Placówka ta będzie
produkowała filmy kinowe tak negatywo
we jak i pozytywowe filmy roentgenowskie itp., zaś na zaspokojenie potrzeb fotoamatorów i fotografów zawodowych błony orto i panchromatyczne 6x9, 4x6,5,
leicowskie 35 mm. oraz błony cięte w
różnych rozmiarach.
To samo czasopismo przynosi jeszcze działności pociągnięto również
męża
łekarza,
jedną ciekawą informację.
Biuro Sprzezaświadczenie
daży Przeni.. Precyzyjna-Optycznego czyni starcinia o sprowadzenie do kraju więk
Gdy po mieście gruchnęła wiadomość, la na wychowanie ze szpitab „Betleem"! Bl'ZOzowski, znajomy Popławskich, nie
szej ilości aparatów najrozmaitszych ty- że mieszkanka Łodzi p. Janina Popławska
Wszczęte dochodzenie ujawniło sensa- przeczuwając podstępu, godzi się na wypów, jak małoobrazkowe, lustrzanki, mie- z ul. Wschodniej wydała na świat czwo- cyjne szczegóły. Ustal-Ono, że Janina Po- danie zaświadczenia Popławskiemu.
szkowe itp.
(x)
raczki - łodzianie z zaciekawieniem oere- pławska nigdy nie urodziła żadnego dzieJak
ustaliło
dochodzenie,
rzekome
kiwali następnej edycji. Bo pani Popław- eka, a rzekome „trojaczki" i „czworaczki" czworaczki - to dzieci dwóch matek.
ska przed tym powiła trojaczki, więc pro- - to dzieci po zmarłych matkach, względWobec tego, że dary łącznie z pieniędz
ste wyliczenie wskazywało, że w ślad za nie wzięte od tych, które zrzekły się praw mi, jakie popłynęły drogą 'Ofiarności, się
czworaczkami nastąpią pięcioraczki, a tym do swoich dzieci i oddały je na własność. gał~· około 100.000 złotych, co nie stało w
skakał Pintera, wyłączał wo~ samym
rekorcl Kanady będzie bezapelacyjPierwszy „występ" Popławskiej datuje żadnym stosunku z nieodzownymi wydatdę, zapłaci teraz
nie pobity!
się w 1946 r„ kiedy to wzięła na wychowanie kami, związanymi z wychowaniem dzieci,
Wiadomość o przyjściu na świat czwo- po zmarłej krewnej dwoje dzieci i po ode- zachodziło pytanie: w jakim celu Popław
Antoni Pintera, mistrz igły z zawodu, uwziął
się na. swoją sublokatorkę, która mieszkała
u raczków znalazła gorący odzew nie tylko braniu trzeciego ze szpitala - rozsiała ska dopuściła się oszustwa? Poddano ją
Diego, mając decyzję na jeden pokój z używa! ze strony instytucji społecznych, ale wieść, że urodziła trojaczki.. Za pośredni- badaniu psychiatrycznemu. Opinia bienośctą kuchni.
i wśród ludności. Pośpieszono z darami. Za ctwem znajomego, Stanisława Reczyka, głych lekarzy stwierdzirn, że Popławska
Mistrzowi było to niewygodne, toteż często równo matkę jak i niemowlęta otoczono wyłudziła od dr. Jerzego Świerczyńskiego posiada ograniczoną zdolność rozpoznania
da.wal jej szpilki. Polegały one na. złośliwym troskliwą opieką.
niezgodne z prawdą zaświadczenie, że uro- l!Zynu i kierowania swoim postępowaniem.
wyłączaniu wody i zamykaniu ubikacji. SpraI być może, miasto nasze rzeceywiście dziła troje bliźniąt. a potem skłoniła Ma- Nie wypiera się winy.
wa. opa.rła. się o Są,d Starościński, który poryw- docze?>:ałoby się pięci-0raczków, gdyby na- rię Wiernacką do zameldowania trojaczNatomiast ml'l.Ż jej, Ludwik Popławski
czemu lQ:a.wcowi zaa.plikowa.ł za.strzyk w posta. gie nie pękła bomba, do „wybuchu", któ- ków w Urzędzie Stanu Cywilnego, jako w toku
dochodzenia wyjaśnił, że przebyci 4 tysi~ złotych gr.zywny.
(bk)
rej przyczynił się w dużej mierze wszędo- dzieci, zrodzone z małżonków . Popław- wał stale na Ziemiach Odzyskanych, przybylski reporter „Expressu".
skich. Wszyscy działali w dobrej wierze, jeżdżał do Lodzi bardzo rzadko i żona
p
k •
Zachowanie matki wydało się nam po- ufając sł-0wom Popławskiej.
wprowadziła go w błąd, co do rzekomej
OSZU UJemy
dejrzane.
Szereg wątpliwości budziiy
Ludwik Popławski, mąż „bohaterskiej ciąży i porodu.
Wykwalifikowanego /
oświadczenia najbliższych sąsiadów i osób, matki" zgłosił dzieci, jako zrodzone z jego
Akt oskarżenia przeciwko Popławskim
z którymi pani Popławska się spotykała. małżeństwa z żoną Janiną .do parafii św. został już sporządzony i sprawa znajdzie
sięaoweoo
Niezaw-0dny „nos" nie zawiódł. Cała hi- Krzyża i jednocześnie nakłonił Romana się niedługo na wokandzie Sądu Okręgo9
9
storia z „trojaczkami" i „czworaczl<ami" Kołaczyńskiego i Mieczysława Gałaja do wego.
z długoletnią_ praktyką okazała się „lipą"!
potwierdzenia powyższego zgłoszenia, co
Do odpowiedzialności karnej pociągnię•
Wątpliwości nasze znalazły zresztą ofi- też o1'aj uczynili.
ty zostanie również dr. Brzozowski za łatWarunki do omówienia.
cjalne potwierdzenie. Do VIII komisariaAle na tym epopeja się nie k-0ńczy. 3 wowierne wystawienie na prośbę Popław•
Oferty wraz z życiorysami należy kie
tu M.O. zgłosiła się któregoś dnia przeło- maja 1948 r. obiega wieść o przyj€r.Ju na skicll niez~odnego z prawdą zaświadcze•
rować do Wydz. Personalnego Dyrekcji
żona szpitala „Betleem" - Walentyna Fi- świat cżterech synów małżonków Popław-Inia. o llrCJdzeniu czworaczków.
Przemysłu Włókien
Łykowych, ł,.ód~.
siak i oświad czyła, iż rz~k-fłma matka skich. Do 77-letni.ego dr Kazimierw BTZOZapowiedź proce1m lmcbJ =nzumiałe zaot
ul. Piotrkowska 68.
590-u
„trojaczków" i „czworaczltów" - Janina zowskiego udaje się „szczęśliwy ojciec" po j interesowanie;
...J~--------------·""- ZE.•~-\!~!ł-~UJ!: ,zeczywistości dzieci ~ ~~ _-.aiwiadC'łMi~ 111'9d~ia ~..!>.!Ą,c:aków. Dr. \
' fm:o}
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Janina· Popławska stanie niebawem przed sądem. - Do odpowie-·
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(CSR)-ŁKS Włókniarz

Słaby dzień łódzkich

słowem - technika. A techniki tej tak wielki
brak wciął jeszcze daje się zauważyć w druży
nie łódzkiej.
Czesi grali lekko, jakby bez wysiłku, p'lka by
zawsze wędro.wala
ła im posłuszna I niemal
tam gdzie ją posyłano, przy czym nie stanowi
Io to różnicy, czy grę toczono pod w'atr, czy
też z wiatrem. Natomiast łodzian:e wkładali w
akcję olbrzymi wysiłek z miernym rezultatt!m.
ŁKS. Wlókn"arz miał przy tym wyjątkowo sla
by dzień. Patkolo grai w ataku tylko do pauzy
i widać było, że po kontuzp jeszcze nie jest so
bą. Janeczek w pomocy, mimo ofiarnej gry,
był wyjątkowo słaby, nie lepiej też sp'sywał się
po pauzie jako kierownik -ataku.

5

jeszcze arkanów p'tJ<arskich I daleko im do mia
na pełnowartościowego zespołu. Czesi wygrali
zasłużenie, bo największym ich atutem w tej
Pewnego dnia Marriettę i l{rzyckiego grze była umiejętność kontrolowania piłki I
odwiedził Mao, który przyjechał do Saj- krótk:ego trzymania przy nodze, czyli
jednym
gonu. Był on obecnie z ramienia organizacji pełnomocnikiem rządu i miał omówić z amer ykafoskim dostawcą sprawę zakuJ1U broni.
Piłkarze i bokserzv wracają

Zaludnią Sifł

stadiony i hale

Po dwutygodniowej prrerwie, piłkarze WTa
ca.ją w niedzielę do r<hgrywek ligowych.
Znów szc;Sć meczy t... t~ka sama, Ja.k .dotych~zas nlei:ewność o w~niki, bowiem forma dru
i~n nasz~~ klasy panstwowej daleko Je;;zc·ie
me ustabili:wwala się.
JC'clyny pod tym względem wyjąteJc sbm>wł leader tabeli WISŁA - GWARDIA, która nie ~prawiła jeszcze swym zwolennikom
zaw(ldt1. Hlatego też ~ specjalnych zastr?:e·
żeń można przypuszczać, te wiślacy, chociaż
grać będą na obcym boisku, dorzucą znów do
swego dorobku dalsze dwa punkty, eo stanie
slę kos?item chorzowskiego AKS.
Poza tym kalendarzyk przewiduje mecze:
RUCH. POLONIA W. CRACOVIA SZOMBIERKI, WARTA - LECHIĄ i POLONIA B. - LEGIA. Mecz. ŁKS WŁÓKNIARZ - ZZK zamiast w Łodzi, odbędzie
się w Poznanh\. przy czym spotkanie to prze
sunięto na sobotę 23 bm., a. więc na dzień ot·
w?.rcia Międzynarodowych Targów Po1mań-

do

spotkań

o punktv

Na froncie drugiej ligi również w niedzielę
I rozpoo7Jllie
Unii.
bój na

w

całej

się

GRUPIE POŁUDNIOWEJ odbędą się na
stępuj~e mecze: Polonia (Pmemyśl) _ Polo·
nla (Swidnica), Skra - Gwardia (Kielce), Ry
mer - Baildon TamovJa - Naprzód I Pafawag _ Cheł~ek
'
W GRUPIE POŁNOCNEJ: Lublinianka Widzew, Ga.rbamia - Pomorzanin, Ostrovia
Ognisko, Gwardia
- PTC, Radomiak CSzczeein) - Bzura.
Bokserzy też nie pozostaną w tyle za p.lłkarzaml I w przedostatnim już terminie druźy·
nowych mistrzostw pierwszej ligi plęśclu·
skiiej będziemy świadkami następuj~ych me

czy:

GEDANIA - GWARDIA (Gdynia), ZRYW
- ZJEDNOCZENIE i BATORY - GWARDIA (Warszawa).
Mistrz<>!'twa pierwszej ligi straciły wiele
na swej atrakcyjności w zwią.:rJm ze sprawą
Flisikowskiego t odebraniem Gwardii gdańskicJ1.
Nie trzeba zbytnio nzasadnła6, dlan~go skiej ciężko wywalczonych punktów. Men
.mecz w P()znaniu będ'.llie jednym z najcle- Zrywu ze Zjecln()('zenicm odbędz.ie się w Łodzi.
kaw5zyrh.

j

Akademicy na start:!

Należy usportowić młodzież wyższych uczelni łódzkich
Sporl I wychowa.nie fizyczne na. wy:iszy-:ih do kwestii usportawlenia. młodzleły WYł
u~elnfach nie są tak rMIJowszechnione 11 szych uczelni.
W związku z nową strukturą organizacyj; nas, jak w funych państwach. Na terenie m.
Łod7Ji mamy dziewięć wyżMych uczelni, któ- ną kultury fizycznej w Polsce kwestia ta u·
ler,11.ie radykalnej poprawie.
Pełnomocnicy uczelnianych kół Sportowych
re liczą ponad 15 tysięcy słuchaczy, a z tej
liczby w Aka.demłóklm Związku Sportowym a.wizują_ nam,_ że w tegor~ych ln;>,premch
masowych, a.kademicy nie będ"' na końcu o·
•
Jest zrz~zonych okołÓ l.ŚOO.
""
A nniamczyk rozejrzał się po sali i
Spośród słucha.czy wyższych uczelni m. Ło gólnych zestawień. Za.powiada.Ją teź liczny
wreszcPe wskazuJ·ą~ na J'akiegoś człowieka
drl zaledwie 5.6 proc. upra.wia wychowanie udtlał w Na,rcdowym Biegu na przełaj.
W tym roku Biegł Na.rodowe zostaną przeWid.:isz, to ten. Krzycki spojrzał filzycme l sport wyczynowy. Niewsp6bnierny
rzt:li:ł w t;)·m kierunku i zobaczył siedzącego stosunek uprawia.j~ych sport do ilości słu- prowadzone dla kobiet na · dystansie 500 m„
przy stoliku Blackstone'a. Mao - rzekł ch~y wyższych ue-relnł należy tłumaezy6 a dla mł,odzieży męskiej na 1.000 m. I 3.4100
- znam tego Amerykanina. Lepiej będzie tym, że gros młodzieży a.kademioldeJ nie zda m. - dzielą się Jedynie na r6żne grupy wiejeśli pójdziesz sam, a ja będę was śledził je soł>łe sprawy z ważno.śei wychowania fizy kowe.
Przypominamy, że w zeszł01'0C2Dym Biegu
cznego w ksrlałtowa.niu osobowości ludzkle.1,
z ukrycia.
fizymne winno by6 mmpeł- Narodowym startowało na te.renłe m. ŁodrLi
-•lllllllllllllifilll*!!liAAillllllBllllD_ _ _ _ __ ,_ _ _ _ _ _ ~ że wychowanie
nłenlem wykształcenia I pracy 7.awodowe.1. I ukończyło bieg 4.680 młodzieży. w te.f IIC'ZNegatywny stosunek do wychowania fizycz- ble z:aled·wie 36 z wyższych ucv.ehd. W tego·
piłkarza
neito również należy tłumaczyć t tym, że kie- rocznych impre~ch sportowych liczymv na
LECHIA GDAlQ'SKA, benia.minek ligi, do- rm„'llll'twa pos7JC'Zególnych organizacji akade liC?.DY udział, godną postawę, dyreyplinę l
wzmocnienia w linii mkkich nie przywiązywały nale:iyte.j wagi sukcesy Akademików.
:inała dość poważnego
ataku przez ostateczne załatwienie sprawy
GRlJNERA. Nowy na.bytek zajmie w dru.i.~
nie pozycję kierownika ataku. Gruner był
graczem Piasta gliwicldego, który pod naciołarskim
startuią w
skiem PZPN dal mu wreszcie zwolnienie.
Węgierski Związek Kolarski podał w ponłe
Do Kom·tetu Organ\zacyjnego w Pradze na
Z RUMUNIĄ gra.my 8 maja. na dwu fronb ,ch: pierwsze reprezentacje w Bukart~szcie, płynęła imienna lista trzech dru:iyn francus- działek skład osobowy swych drużyn HrodoRumunia B w War kich. Skład drużyn francuskich przedstawia slę wych. PIERWSZĄ DRUZYN~ tworzą: Jona!I,
ł spotkirnie Polska B Vida, Kovaces, Bi ro, Sere; Otvoes; DRUGĄ
stawie. Na wniosek Rumuńs;kiego Związku następująco:
I drużyna - Antofne Tarrega, Eugene Gartler - Majer, Gal, Papp, lrhaz~, Kar~sz I Tobias.
n1tsze władze piłkarskie zatwierdzHy ohsalJę
W BUICARESZ- Fausten Donati, Charles Riegert, Jean Evesgue Jako rezerwowi wyznaczeni zostah: Kaiser I
s::dziowsk~ tych zawodów.
CIE sędzi;\ głównym będzie KOMOJtASSY i Marcel Baguet
Nyakas.
Włoska Federacja Sportu Robotnlczego zwró
• •
•
(Węgry), a w WARSZAWIE zna.ny ju:i; dobrze
1
.n druz.yna - Ehe Bath.e: Rene Rigaut, Roger ciła się do Komitetu Organ;zacy jnego w Warw l'olsce arbiter czeski J. VICEK.
BAWEŁNA llltch, Michel Garcia, Henri Beaumont, Maurice szawie z zapytaniem, ile drużyn można wystaZWIAZKOl'VIEC ZRYW w'ć maksymalnie do wyścigu. Włosi poważnie
4:2 (1:1). Taki wynik dało spotkanie tych dru Herbulot.
111 drużyna - Albert Darbo:s, Robert Prieur, przygotowują s·ę do wyścigu i należy liczyć
żyn o mistrzostwo łódzkiej klasy B.
Georges Benedetto, Rene Labois, Edouard Gou s'ę z wystawieniem przez nich dwóch lub trzech
c;;~e:;;;;~~ ll~;~;~-w"""a_n_y_" geon, Raymond Bordel.
dru:iyn.

1

.Notatnik

I

Trzy

drużyny

I

l(sięgowego bilansistę
na kierownicze stanowisko,

oraz kilku wykwalifikowanych
Księgowych-kontystów
za~Tudni

natychmiast

WĘGLOWA W ŁODZI
ul. Daszyńskiego 20, m. 6. Referat Personalny ~

CENTRALA

"'

OGŁOSZENIA

DROBNE

ZOFIA,
:horoby kobiece, akuDR POPKOWSKI
szeria, r~ódź, Piotrkow
('. horoby kobiece, aku- ska 70 tel. 212.22 go·
s:wrja. Legiun{•w 17. dzina 3-5.
489g
1957g
tel. 145-15 ~
ur 'f ELI:&SKI - cho. Km:>no - Sorzedaż
kuchenny
roby serca - wznowił KREDENS
przy~P,cia 11-14 Legio i toalet k a (nowe ) spr ze
dnm Nawrot 54 m. 4,
nqw. 3. ·

LEKARZE

-

Dr

KOŁSUT

Francji

biegu Praga-Warszawa

k

5:1

ligowców. - Czesi byli techniczl\ile

BOHEMIANS (Czechosłowacja) jest płerwszą
drużyną zagraniczną, która w tym sezonie odwiedzila Łódź, w Lodzi też Czesi, zwyciężając
ŁKS. Wlókn'arz 5: 1, odnieśli największy cyfrowo sukces w Polsc:e.
Można powiedz"eć, że wizyta ta przyszła w
porę, bowiem na tle zespołu czeskiego wystąpi.
fy wszystkie braki łódzkich ligowców I zapewne
ta próba ·1 przekonała Ich, łe nie opanowali

- Mógłbyś mi pomóc, przyjacielu w
poruczniZ!l.!lroponował
tyrn zadaniu kowi. Krzycki zgodził się i obaj weszli
do lokalu, w którym miał ich oczekiwać
przedstawiciel firmy amerykai'1skiej.
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MEBLE wszelkiego ro
dzaju sprzedaje stolar.
Krasickiego 3,
nia,
przy Rzgowskiej, przy·
74
stanek Piaseczna.
MEĆHANI8ZNA WY.
TWóRNIA Mebli Misz
czak, Łódź, Sienkiewi·
cza · 68, sklep, Stalina
22, poleca meble wsze!
kiego rodvi.ju. Stoły
rozsuwane od 14,000 zł.
StoliJti radiowe od 54-lk
3.500.
ROŻNE

./KRAWIEC przyjmuje
ZEGARKI u0 t 0
• sre wszelkie naprawki i re
.' •
·· h
wOJCJeC
.
kupno
bro,~ kam1cme,
peracJe.
"
.
k 59 ow·
- k'1 P: t k
Rpr ... eda?:, „Omega
po
io r owf_s a
546u s
Piotrkowska 4
przeczna o rnyna.
LAKIERY: olejny bez PIES ra sy r ho"·-chow,
barwny, kopalowy, as >talowy ;aginął. Odpro
~altowy (czarny) 8 Y·lwadz1ć, Stalina 12 Ku· 276
katywę, tynkturę ~o l liliski.
. .
hrązu poleca: Wytwor
nia c:1emiczna „ur..-IPRZYBŁĄKAŁ się pies
TRON'' Łódź l'ołudnio wilk prawe ucho zała·
''' a 78 t.PJ. 138·19. 567k\mane. Olsztyńska 6. ~'17

ZAGINĄŁ pies
brązowy. Proszę

mały

o odza wyna-

prowadzenie
grodzeniem. Żeromskie285
go 99 m. 6.
wilczyca
ZGINĘŁA
dn. 17.4 w okolicy JuOdproVl:adzić
lianowa.
wynagrodzeniem
<,a
ul. Pomorska 32 Foto.

ZaOfi3fOW3DiO prac\l
J

POMOCNICA domowa
potrzebna. Wymaga.ur
referencje. Bandurskiego l:J m. 7.
)POłllOC
POTR<';EBNA
domowa: ilo dwojga dzi e
ci (8 i 3 Iata) z dobrym
gotowaniem, reforenej1,
Adaminż.
pożądane
~ki L óllź, Pr l chnika 2;;
m. 6 tel. 175·63 19\l±g
POTRZENA wykwalifi
kowana pomoc"Iiica do·
mowa. RrfP,rencje konieczne. Z3rhodnia 34
1(1!59g
m. 1 .
0

ll!JłSi

o kla58

W ataku było\na pra\\1dę tylko dwóch wartościowych graczy;\lącz i Hogendorf. Obaj byt!
niezwykle pracowiiii w polu, obaj stoczyli szereg zwycięskich po~dynków, ale pod bramką"
tracili się. Jest to w ,p:erwszym rzędz.ie zasługa
dobrych obrońców czeskich, którzy nie wysi1ali się na efekty, lecz skutecznie interweniując
nie pozwalali przeciwn,kom dojść do strzału.
Słabo wypadł Piekarski na lewym skrzydle, 1
Baran po za d\woma strzałami i pięknie bitym
rzutem wolnym ' niczym się nie wyróżnił. W po
mocy dawał się wyra!Źn<e we znaki brak Solty
szewskiego. Gdy po .pauz.de malutki pomocn~k
ten zjawił się na boisku ' rozpoczęła się Inna gra
I atak mY,I od niego wiele dobrze wypracowa.
nych piłek. W obronie Włodarczyk bezrpor6wlla
nia- był lepszy od Lucia, który p(>pełnlał ra!ące
błędy tak,tyczne.
Zespół czeski był wyrównany bez wybitnych
indywidualndści. Do pewnego sto,pnia zawródł
reprezentacyj~ obrońca .V erdal, któfY, ant rus,:
nie mógł utrz~.ać Hogendorfa. Czesi w dość
łatwy sposób zdój!yli dwie bramki, a mając .!Ut
zapewn'one zwyc•~!wo, nie wysilali s!ę zbytnio ,
I dali pokazówkę. P!łka wędr<>wała od nogi. Był
to popis technicznyć1t umiejętności.
Po przerwle, znów \bez wi~ksugo trudu
byli dalsze dwie · l>ramk(\a gdy ostatnie 30 mtn;\
bdz'anie byli w pnewa~e, potraf;U umiejętnie ,
się bronić 1 poza kJlkoma~ J"Zułarnł ró:inymi Io· !
dzianom udało się uzyskać\jedyną tylko bramkę w wyniku płynn'e' przepr~adzonej akcji.
Zdobywcą jej jest Baran. Trf~a przyznać, że 1
strzał był wspaniały I nawet łak ~'dotiry bramkarz jak Pavlis musiał pt'zed nim ' s1capiłurówać;
Bohem 'ans grai w składzie: Pavłis - RubasJ
Haviicek, Pikes, \Zd:larsky - Marif
Verdal ner Planycky. Melka, Tomas I Pesek.
Bramki padły w 6 I 15 min. plerwsz&j połow~
obie ze strzału Planickiego. Po pauzie Pesek
podania Tomasa jut w pierwszej minucie pod·
wyższy! do 3:0 a w 14 min. Tomas zdobył
czwartą bramkę. Atakom łodzian t.wyraźnie bra
kowało wykończenia. Dwa-trzy strzały obronił
pewnie Pavlis, skapitulował jednak w 20 min.
przed „bombą" Barana„ W 30 min. Martiner,
nie ~ez winy Lucia, poszedł. na przeb~j I .ustalił
wynik meczu na 5: I> Sędziował • Rac1ęck1. Wf•
dzów IO tys.

„.

z

Dział

ofidalm; ŁOZ1 S

Komun~kat

W. G. i D. Ir fi2

Wyznacza. się dalszy ciąg ro~m,eJt„ind~
dualnych o mistrzostwo Okręgu' ~~go na
rok 48-49 w tenisie stołowym.
Czwa.rtek dn. .21. 4. 49, godz.
Owierćfina.ł:
18, !ale.: Łodzianka. ul. Legion&w 18.
Grupa I: · Sopel -- Ognisko, .Takóqemk LKS, Waksma.n - Gwia.zda, Kobyłec1d ' - Tomaszowianka., sędzia.: Borowicz - Ma.jer,. "1a~
Ognisko Kniń~kiego 177, godz. 18.
Grupa II: Badowsld - Zwi{kow„ Bara.no·
wski - Ognisko, Szymczak - Q~~„ Lutrosiński - YMCA„ sędzia: Oiemlń~~. nlat
A. Z. S., Poludni~wa 10, godz. 18 .
Grupa. III: Gorzelczyk - ŁKS, Szpet - Che·
mia, Bednai:_i:k - Ogniwo, Wystop - Orator„
Trocki - Jedn„ !ędzia: Łuczyński, sala: Oratorium , Wodna. 36, godz. 18.
Grupa. IV: Guzik, Kempa, Placek - ŁKS,
Kr;vgier - Ognisko, Błaszczyk '- Związkowiec,
sędzia: Kwiatkowski.
Półfina.ł: Pią.t ek dn. 22. 4. 49, godz. 17, sala:
łjodzianka 18. Zgłaszają. się zawodnicy, którzy
zdol1('dą. I i II miej~ca w swych grupach oraz
zeszłoroczny mi~trz łjodzi Krzysik.
Sohota dn. 23. 4. 49, godz. 17, sala:
Finał:
Y. :M. C. A., - Dział Chlopcfiw, Moni.uszki 4a.,
sęd?,ia: Majer, Borowicz, Błaszczyk, rjuczyński.
Panie: Finał rozgrywek indywidualnych pań
odbędzie się w niedzielę dn. 24. 4. 49 1 sala: Ło
dzianka, Legionów 18, paczą.tek godz. 9 rano.
Zgłoszą. się zawodniczki: .Tuszczak, Heinry.:;h I,1\R Wł'lilm.
Łodzianka, Dobrowolska, Taler Wojko'll"ska - LeZwiązkow. ,
Furmańska chia, sędzia: Drc>ssler - Borowicz.
W. G. i D. - Ł. O. Z. T. S.

zdolna POTRZEBNA uczciwa
poino<'nitri dorr.owa. Po
lndniowa 23 m. 33.
pomoc
~ił POTitZEBNA
fon 190 77.
POMOC domowa potrze ni ca domowa. Cdańslrn
J962g
hna. Gdańska 123 ro. 7 :n m. 28.
konieczne. ZAOPATRZENIOWCA
Referencje
·
b ranzy
POTRZEBNA
me •. a1owo- eI ck,
porno~
kn:ślarzy,
!lica iłomowa. Wa.run- tryczn<>j.
ki dobre. r.~„,~ionów 33 kwalifikowanych ślu~alP 5Sg rzy j1r l:J jn·.iem:v zaraz,
:n. 9 ·
domo- „Katoda' ', Łódź -Ru
POMOCNICY
w<'j poszukuje malżeń- ,d.a; Rudzka 6, telefon
588u
stwo z dzieckiem. Magi 103-60.
286
~1.ra cka 34-11.
NAUKA
pomoc
POTRZEBNA
nica domowa. Al. Ko- KURSY kroju, szycia,
godz. modelowania l'PR. Sien
39-11
śeiuR zki
1930
19tilg kiewię,za 89.
17-19.
szycia
ki'a:ju,
KURSY
Zakła
PAŃSTWOWE
dy Przemysłu Baweł przyjmują zapisy, Połu
nianego i ·wełnianego dniowa 20 m. 60. 581u
Nr :!2 w Łodzi, ul. Kąt MASZYNOPISANIE
na 39-41 poszukują. 50 korespondencja przebi
wykwalifikowanych ce- tkowa. Zapisy: Kursy
Stowarzyszenia StenoZr,łosze1tia
rowa czek.
Maszyni~tek
należy składać w Wy· grnfów 275
Klińskiego 50.
dzialP. personalnym.

POTRZEJ3NA

h1śnicrka ma8zyniątka.
tcle~jotrkowska 110

(2:8ł

1

ZAGUBIONO
dowócl
ZAGUBI.ONO
nr.
tożsamości konia
4636. Go~awski J6wf
Popielawy gm, Łaznów,
272

ZAG'UBJ.ONO legityma;
cję tramwajową. s. 13.
Landecka Helena, Wi•
279
gury 9.
.ZAGUBIONO ksią:i;k~
Spolecz
Ubezpieczalni
nej Stępnia.k Jan Kon•
s~antynC:·w, Plac Wolno
28(1
ści 31
ZAGUBIONO kartę rejestracyjną RKU Skier,
niewice, Rzeźnicki Ala
ksandE:r, Zawiszy 11.
ZAGUBIONO kartę re-o
jestracyjną. RKU· Łódź
No.
Sarzała Zdzisław.
283
wa 3i),
ZAGUBIONO kartę re-.,
jestracyjną. RKU Skier
niewice. Czapnik Wła~
dysław.

78.

Łagiewnicka;

284:
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