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PRESJE 
przeciw uczestnikom ostatniego strajku generalnego 
Ul e Ił' I o § z e c h Izby Pracy w Rzymie l Medio-

, lanie zwróciły się do władz z ka-
I R~ 19.7. (PAP). Z powodu tegorycznym żądaniem wypUB'Z~ze~ 

Z dorobku PPS I PPR represJI! stoS.owanych na mocy za- nia areszt?wanych na wolnosć l 

rządzenIa. nun. Spraw 'Wewnętrz. za.przestama terroru. 
wyrosło przyszła Zjednoczona Partia Włoch Scelby przeciw uczestnikom Rzymska Izba Pracy zwraca u-

• 

W dnla 1'7 lipca rb. odbyła się 0- stra~Ku,. ludność ucieka w góry, wagę~ że w razi~ trwania terroru 
161nokrajowa odprawa centralnero kryjąc SIę przed zemstą karabinie_ powezmie <Xt>oWle~e kroki. Na
akiYWU PPS I udziałem przedsta- rÓW. ~odowy związek ofIar te:roru po-
wloleH w?Je'Yódzkich l powiało- Tak np. w San Sa.lvado~ w pro- litycznego objął kierowmetwo nfi- \ 
wych konutetow, POŚwięcona omó- wincif 101,_- zt b t l' ka rodowego ruchu tąaająoego zwol-
Wl'em'u zadań t'i l kt J QrolI3 c ery a o lOny. - . ni zt h i -_ ... - '"'-_ ..... -_._ .......... nl-....... ~ -- -_ ... bo marna za.nw; -, !lar I a ualnych rabinierów wspomagane czołgami me . a aree owanyc za.p.~...- ~ _"...... ."..,........e ~ .... a.WUUilU. Y>-~Jr-
problemow pOlitycznych. Referat .. OO .. ...:nłanrl d hro . dzi n::I::·a:.....:r.:e~p::res:::j~L ______________________ • .....::.~_--=y=-na __ o_bta._.cJ_-_________ _ 
poświęcony sprawom ideowym l or- l . ULU> • spa oc, . nla~-o/. ~ 
aanlzacyjnym, wygłosił sekretarz laJą przecIw lUdnOSCI m.eJscoweJ. ". ~ Ch ... h 
I'eneralny PPS, premier rządu pol- która podczas straJKU generalne- PO •• /O ~Z •• , .0 ... ..... 
ikiego. ob. Józef Cyrankiewicz. go. sprowokowana przez k~;abinie-I .......... • ... '-

.. Rok 1948 przejdzie do historii ru- l'ÓW rozbroiła ich. Ludnosc maso.. • t ·· . h d ł 
chu robotniczego jakO rok zjedno- wo ucieka w góry, jak za czasów Setki YSlęCV o50b bez dac u na g ową Ip ,. d' 
czenia rok ostatecznego przezwy- party tk· t . . Ide]' • d d W-d ł d O epszenle stanu z rowlo oięienla rozłamu, który na ruchu zan i an ynlerruec.. _p la ryzowe po wo q - I mo g o u .. 
tYlD tak długo, tak silnie l tak fa- W CiVli1a (prow'..ncja Viterbo) O lu T oghaHl'ego 
taInJe ciążył - oświadczył premier. oli j NANIaN 19.7. (API). Z powodu ulewnych deszczów rzelk.al Jan-Tse -
Trzy zasad~cze elementy wyzna- ~zt c a I?rzep~owadza m~sowe az:e-

1
1 jej dCPryv..y _ wystą.piła z brzegów. Za.lewy ~ zbil()ry. Setki . RZYM 19.7. (pAP). Opublikowany 

ClZają tempo dojrzewania warunków . owama j Jak za hitleroweow tVS1ęcy osób zostl!do bez daohu nad głową. 600.000 ha, znajdu~e elę IPOd I W p~ałek rano bIuletyn o &ta-
jedności i jej realizacji. Są to: blerze zakładników. W oknlicach I ~dą.. Cała sieć ikoIJllUD!likacyjna. i Wiele mostów zostało zn:I.szc'zonych. l . 

PO pmnWSZE: zbliźenfe Ideolo-:ruryna Madzono W wię~eniu 2001 W prowdncjt Hu.na.n, która joes~ spichrzem ryWwym dla. ChIlIl. zo- lnie zdrowia TogUattlego Itwierdza. 
Jiczne obu nurtów polskiego ruchu Js6b Wobec zto h t .stało zniszczonych 300·000 ha p61 ryzowych. Stratyoceniatll,} lIIł na prze- Ite ogólny stan zdrowia chorego ma 
robotniczego, .' ares wanyc SOSU-I S2Jło miUon ton ryżu. Głód zagraża. okoliCy. 

PO WT6RE: _ przeciwdziałanie Je się terror fizyczny. I J3IJlg-Tse-Kdang, której poz:lom nil<! pnestaje wzrasta~. zaJ.ewa dztel- !cznle slę polep.szył. Gorączka spadła, 
próbom rozbijania jedności klasy N ' k t t . lnice kilim miast, z których Henu i Ha.nha.ng są ~watmLe ~a;gro6;one. a proces zapalny w płucu został do 
robotniczej, podejmowanym Przez . a zna pro e~ u przecIw repre~: ł W Chengtu, stoliCY prow. Szehnan, mi€Szikancy O~awlaJ,!- slępowt6- kalizowany. 
obóz międzynarodowej reakcji, sJom w Tr1n() rued,aleko Versela ! T1Jenia klęski ZJ!>-9Złorocznej, !która B'POwodowała ślmerć kil1ru tysięcy 

PO 3'RZECIE - szybkość tworze wybuchł nowy straJk l e.e.6b. • Po raz 12-ty 
~ai!~~~::::~;~~:;; ::r:;;; Jugosłowiański attache prasowy w BudapeSZCie Scbuman iqda votom zaufania . 
narodowego prOletariatu prawica. PA Y2 19.7. (API). Dziś po polu. 
iocjaUstyczna". ... O r d e r I' ą gOSłowiańskiego m.In1sterstwa spr. dniu, premler fraucuski zażąda po 

Premier CyrankiewiCZ, omawiając - .... zagr Nota ta stwierdza, że władze 
każdy z tych element.ów. za~n~czył, 3 noty W Algier do rządu Jugosławii policyjne dysponują pełnym materia raz dwunas

B

ty

e 
vootuśrmednzaiufania od par 

Ze coraz jasltrawsza l bardZIeJ wi- ~ Jem dowodoWY1I1, z którego ponad lamentu. zp ą przyczyną 
doczna dla wszystkich jest zdradzie- . BUDAPESZT 19.7. (PAP). Dzien-jko attache prasowemu jako .. prowo- wszelka wątpliwość wynika ,że Mi-
eka rola prawi~y socjali~t~cznej. !e- lk "SQbad. Nep:' opu.blikował trzy kacje". Dla wyjaśnienia sprawy, ju- losa zamordował jugosłowiański atta jest budżet wojskowy, którego obni 
dnocześnie coraz mocn~eJ~zy Jest ~~!y węgl~rsklego ministerstwa ; gosłowiański attache prasowy gotów che prasowy Zsivko. N?t~ doma,ga żen'la - prócz komunist6w - doma_ 
hurt zbliżenia lewicy SOCJalistycznej z b6' w zagramcl'Jllych W sprawie za-' jest udzielić wyjaśnień na piśmie. się. aby Zsivko OsobIśCIe złozy! . . 
nurtem reWOlucyjnego ruchu robot- m Jstwa Jednego z. przyv:ródc?w de-I Węgierskie ministerstwo spr. zagr. odpowiednie :wyjaśnienia władzom I gaj~ sIę również soc:a~iśCl i radyka 
niczego, z partiami komunistyczny- ł °dnk~atycznego ~lązku SłOWIan PO_j skierowało z kolei trzecią notę do ju jugosłowiańskun. łOWie "tworzący koahcJę rządową". 
mi. ulOwych Melc Milosa. 

S 10 ·bm. jugosłowiański attache pra l 
ścl Z~!~!t~:~ s!~n~p::z:~::u~i~::::rl SQwy w Budapeszcie odwiedził Miłc- O fe e cJ-a w ze' roz ocz a uwydatniło się W ostatnich dniach. -sa W godzinaCh wieczo~nych. ?koł~ . - ę 
kiedy z ręki faszystowskiego zbira Jtodz. 10 usłyszano w nueszkaruu Ml 
padł strzał, wYmierzony w Palmiro l~sa strzały ~ewolwer~)"~e, .a nast~~_ 
'l'ogliattiego. nieugię·ego przYwódcę me attache, Jugosłoyllanskl opuscił Ministrow.-e spr zagr bloku zachodn.-ego,luxu Pr.ZY zaopatrzeniu Berlina dro-
włoskicj partii komunistycznej, włos d~m, w kt.orym MiloS tn!eszkał. U .,. gą powletrzą. 
kiego frontu ~udow~go, wł?skiej kła Ml}oSa stwl~rdzono powazne rany, rodzq nod sytuoclq wytworzonq przez Anglosasów w Berlinie w kolach politycznych Hagi wy
sy robotniczeJ, całej wl.oskiej demo- ktore spowo owały zgon. .,. raża się prz:ypuszczenie. że Anglia 
kracji. l\:ażdy robotmk ·polski u- Na krótko przed śmiercią Milo!': H~GA 19.7. (API). DZIS rozpoczy- King, przedstawiciel Reutera w Pa- pragnie wciągnąć przede wszystkim 
świadomiI sobie w. całej pełni, że zeznał, że jugosłowiańSki attache pra na ,snę W Hadze konferencja m1ni- ryżu, wyrażał przypuszczenie, że makomite handlowe lotnictwo ho
hYl to ~trzał Wymierzony. w nas' sowy oddał do .I?-iego kilka strzałów straw spraw ~granicz.n~ch . blok.u F:ancja zwr.~ciła si~ już nieoficjal- lenderskie. W tych samych koła.::h 
wSZystkiCh: w ruch rObotmczy ca- ,lpOdczas dyskUSJI na temat rezolucji ~chod~Iego. BIorą w meJ udZIał ffil- me do AngIn z prosbą o zwołanie panuje przekonanie. że starania 
lego świata. Biura Informacyjnego. Jugosłowiań_ n:~t:0wle W:. Brytanii, Francji, Bel- konferencji czterech w sprawie Nie- Anglii są dowodem kosztowności 
Omawiając dalsze. elementy jedno ski attache praso",,:y usił?wał skło_! glI l Holandii oraz premier Luks~m- miec jako całości. . . eksperYI;lentu anglo-an:ery~ański~-

~ci premier Cyra.nkieWicz zaznaczył !nić Milosa aby me Solidaryzował ~lUrga. Na porządku obrad zna]du_ Korespondent BBC donOSI, ze przy go W Niemczech. Uwaza SIę tu, ze 
jZ~ ~:stulat jedności działania wszedi się z treścią rezoluc~i. a gdy ten od- Je się również sprawa Berlina brcie. do. Hagi szefa . de'part~:ntu Angli~ napotka ?,a, d?śĆ poważn~ ,0_ 
cbu, s~fl~boko w kre~ naSZegO ru- 'mówił strzelił do mego. Korespondenci prasowi zwracają me~uecklego w brytYJskim mLnlster pozycJę Holandll l mnych kraJow 
dego, że dY~k~a~ oczywIsty dla każ- Jug słowiański attache prasowy uwagę na fakt. że jeszcze przed ofi- st\yle .~pr. zar .• Pat~ica D~na.wska- B.enel~xu, .dla których tr~sport. lot 
ły się bezprz-:J~~:~:~ temat sta- sChr02n się na teren pose~twa j';lgo cjalnvm .roZI?oczęciem konferen~ji. ~:' ;~~~~r~~~oac bp~~l~~!= dl~ZY J~st Jedn~ t po~afYCh zró_ 
Fak~ t~n. we budzi już żadnYch SłowiańSkiego i dlatego me mozna odbęd~ ~lę meform.alne nara.d~ nuę- , e wp ywu o yc wa u . 

wątpliwoscl. Jedność ruchu robotni_ go przesłuchać. dzy ffiIDlstrem BeVlncm a ffiIDlstrem v 
czego realizuje się na płaSZczyźnie: Węgierskie ministerstwo spr. zagr, Bidault. PrZYI'azd dele II d . CSR d . R II 

:,Rewolucyjnego socjalizmu mar- ~~tos?v:rał~ notę do poselst,:",a ju- Uważa się ż Bidault przedstawi gaC)1 rzq U O· umunn 
kslstowskiego, wzbogaconego do- ma o':"lan~klego W Budap~s~cIe.' do- Bevinowi 5':'Ó· e unk.t widzenia na BUKARESZT. 19. 7. (PAP). Do tatu o Przyjaźni 1 wzajemnej pomo-
św~adczeniami rewolucji listopado- cheg~r~c SIę, aby jugosłowla~sk~ atta kwestię Ber~a p Przypuszcza się Ze BIlika.resztu przybyła w poniedziałek DeI ję k 
"eJ i _ rt?wolucyjnej walki proleta- władz ś~ck: Zsivko ~gł~Slł SIę <1.0 stanowisko Fra~cji nie będzie się po cy. egac czes Ił powitoali na. 
ria.tu SWlatowego" N ych dla uozema zeZnal1'lkry ł stan ·sk·""'" W Bryta rządowa delre:gacja c7lechosłowacka dwooou prem:lrc:r Petr Groza, miniS-

Omawia . ' a notę tę wa o ze OWI -kw. - od 
.:ąc. tradycje PPS - pre- skie udzi n Poselstwo jugoslowiań_ nii Pierwszą jaskółka niepokoju p przewodIrictwem premiera A. ter spr. zagr. Anna Palliker 1 nrlnls-

tnier C!~~~eWicz a!lał!-Zuje jej blę nie wSPo~:n~ odpowie.dzi, w której Fr~ncji była depesza korespondenta I Zapotocky'ego. oelem podjpilsalllla. ter obrony Bodna.raa. 
dy - Ja

l 
. ,:z tradYCJę I błędy nur- sowego lecz W

O sfra~e attache pra Reutera z piątku ,w której Harold c1JeChosłowaoko - rumuńskiego tralk-
tu reWo uCYJnegO - SDKP i L. .' . ys ępuJe z rozmaity-

ByłY w dz~ejach PPS _ ośwlad- fil ~arz~tarm pod adresem rządu 
CZ;ł ob. premIer - okresy błąkania węgIersklego. W ~dpowiedzi tej po
si o manowcach. nacjonalizmu. selstwo ~omaga, SIę zaprzestania legi 
P:d ~ływem przemkania do szere- ymowanla osob, WChOdząCYCh do 

, artyjnych elementów obcych gmachu poselstwa. 
~rw p i ideoWO. WytworZYł się w Węgier~kie ministerestwo spraw 
pa~~~wf~łSZYWY i zgubny w ~kutkach zagrano zwróciło się do jugosłoWiań 
pogląd że hasła. wyzwolema społe- skiego ministerstwa spr. zagr. z no
cznego' i narodowego sI!; ze. sobą po- tą. w której stwierdza. że poselstwo 
wiązane często DlechaDl~zDle: te mo j'-!gosłowlańskie W Budapeszcie nad 
Ż11a na przykład walczyc o Dlepodle_ uZYwa prawa eksterytorialności u
głość Polski odkładaj~c na blOk, od- kdrywajac OSobę pOdejrzaną O ~or-
kł d . potem rewo ucyjną erstwo. 

a aJąc "na II POR ł J 
wa~ę o socjaliZm • 11 . e. ~gosłowiański w Budapesz 

Te pozostałości nacjooa zmu po- cle uaziehł OdpOwiedz! w której od 
, -d wielu człon- rZUCa Pode' I' -

kutują l teraz wsro d t . ]rzen a, skierowane prze-
ków partii. polska Ludowa o aria clw '1t~05:ło;viańskiemu attache pra 
do Odry I Nysy. Dzięki bogactwu sowemu. Row"""o:e!\nie poseł jugo_ 

(Ciąg dalSZY na str 2) słowiański określa zarzuty przeciw-

II' lalach jeziora Korbno 

IGINĘŁ y 24 HARCERKI Ł·ÓOIKIE 
(Szczegóły wypadku na str. 3) 

Rodzinom ofiar tragicznego wypadku 
nasze współczucie • wyrazamy 

• ;:s:. 



Złote cz la przemytników we Francji ~Yr~2~r~~!~~f~O~o~~~ 
Robotn~cy nie mog, się karmit ani ceglami, ani gwoździami :~;~a~~~!~~:!:!i~~~~t:::e:: 
(Od speclalnego korespondenta APl dla DZIennika Łódzkiego") Najważniejszym jednakte wyda. rankiewicz - że będzie rze<lZą bar" 

" rzeniem w nadchodzących tygod_ dzo· wsltazaną, jeżeli każdy z nas, 
Paryż, w lipcu. I nIem znoszonym; gdy sl~ chce tała-I moma by sprawować rządy przez niach będzie dyskusja nad pl'ojek. mó,,?ąc "Ziemie Odzyskane" - do-

:\JlOister Schuman w swym ostat- tać jakąś. dziurę I?ateriał pęka ~ in-\ pewien czas b~z kontl.'oll parlamen. tem ordynacji wyborczej. !lowIe sobie zawsze: odzyskane w 
nim przemÓwieniu radiowym zapo. nym mieJscu. NaJlepszym rOZW1ąz~~ tu. W ten sposob położyłoby się kres Wybors odbędą się w patdzierni- WY!lil'u wielkiej, mi~dzynarodo~ej 
wi~dział swym 'mutnym głosem I n~:m ,byłObY ~ tym wypadku zn11e I de~atom. podczas których ~zą~ znal: ltU. Chodzi o to jak I według jakie- :oJny z .Hitl~re~, odzyskane dZl~ki 
~Iz~ę ,zresztą minimalną, cen mate_ 1 mc całe ';1b.rarue. dU]ąCY.Slę w trudn.ym p~łoze.11Iu zmu f'(~ ~ystemu. Chodzi o kwestię, cz~ (lz1u~OWl. ze ZWlązkiem. Radzle~kll~: 
r~ałow budowlanych, Kilka tvgodni OczYWi~Cle Schumas, Moch I szony Jest postawIć wmoskl zaufa- mmlstrowi Moch uda się przelamac rad~jpc~~lIdemu ZWYCIęstwu ~rmu 
temu pod.:;ekl'ctarz stanu dla ·spraw Mayer nie są tego zdania. By się VfY nIa, by na nowo zgrupować niepew- zasadę proporcjonaJnl.lści czy, dzięki szyzmem~J nad hitleryzmem 1 fa-
!;ospodal'czych uważał się za szczę- dostać ze wszystkich tych kłopotow ną większość. W ten sposób wszy- jego projektowi nowa Rada Republi . 
ś1iwego, gdy mógł powiedzieć że ce- ten /)statni jako minister Skarbu za stkle decyzje zapadałyby w gronie ki będzie odzwierciadlała chociaż w dz~adanient zje!łnocz~nej partii ~ę· 
Ila gwoździ spadnie o 5 proc, Na oic- proponował przywrócenie !lystemu dobranego komitet.u i nikt by nie małym stopniu wolę wvborc6w. le pr~wadzerue IU'aJU do socjaliz-
szczęście urzędnicy 1 robotnicy nie dekretów rządowych. W ten sposób mógł się ~przeciwić. Gilbert Badla mu. ~.łownYm celem będzie rozwliJ 
mogą się karmić ani cegłami ani naszej gosl10darki ludowej i wszyst-

~;~Ź;~!.le~ ~:~~~;~'p~-::= b-Inl- ngll-cy ostro krYl k - ki~:~:~:o:~O:~:' Przemysłu I pla-tow ~le uległy żadnej z:niżcę, wręcz y UJ ą nowame gospodarCze Jako podstawa 

~::r~:n~: ~;~ !~~~ec c:~es~~~~a ui . :::e~;o;~I~:j~W!r~:ji t~~o g:'S;:: 
mleka; w porównaniu z ceną dotych zagraniczną politykę Bevina wadzić demilitaryzację Niemiec i ciarce socjalistycznej. EwolUcJa ta 0-
czasową cena yeh artykułów bę- denazyfikację, decentralizację cię~- znacza stały i konsekwentny Wvos& 
dzie Ulacl:nie podwyższona. 1300 delegatów na konferenCloi, kiego przemysłu i refonnę rolną. odcinka gospodarki uspołecznionej 

W tych oto zjawiskach nalety Mocarstwa zachodnie jednak nie wy i wZl'astający jej wpływ na cało'ć 
z~ać tr6dła 1 przyczyny strajków, urzqdzonej przez redakcję "Oaily Worker" pełniły swych zobowiązań. naszego iycia gospodarczego. 

ktore wybUChają we Francji. Po przeprowadzeniu podzIału Nie- Podobnie reforma rolna była tył-
POCZ~W8Zy od soboty naatały złote LONDYN. 19.7 (API), Wczora, w ności utrzymania pokojuu

• miec przez mocarstwa zachodnie ko wstępem do przeobrażenia wat 
Czasy dla przemytników; znikła kon. Londynie odbyła się zorganlzowa- Dziekan kościoła Cantenbury, He- nonsensem jest tWierdzenie że An- pOlskiej. l\'fiała ona swe znaczenie 
trola na gran1cach, na lo1lnfskach I na przez redakcjfl "Daiły Worker" wlet Johnson, ostro potępił propa- gllcy i AmerYkanie mają prawo do polityczne 1 społeczne, jako zas:ul
\V portach, Nie mała liczba Francu_ konferencja pod hasłem walki o po gandę wojny, jaka jest prowadzo.. wysepki po środku strefy sowieckiej. Biczy' element polskiej rewoluc,L 
zów udaj .1 b dam! ż wszechny pokój, w której wzięło u- na w USA i AngliI. W Rosji mówi Próby aprowizowania Berlina drog" Reforma rolna obaliła panowani. 

e fi samO(' o • czy te dział ponad 1.300 delegatów. się za to O rozwoju przemysłu, odbu powietrzną mają na celu odwróce: o~szarników l była wstępem do de-
rowerami do Belgii 1 Szwajcarll. by Reprezentowane były przewatnie' dowie zniszczonych relonów I o przy mokratyzacjl kraju. Zlikwldowa.ła 
przemycać benzynę, kawę, lub poń- związki zawodowe, lecz byli obecni s71ości. ole uwagi od niepOWodzenia polity· resztki feudalizmn polskiego ze WIU" 
aochy nylonowe. ó I ż dst· 1 l ki angielskIej. r wn e prze aWlC e e narodowej stkimi przejawami szlachetczY'~IIY. 

Zastrajkowali bowiem celnicy, do. walki o pokój, w skład której weho. W . dalsZ?'m ciągu swe~o pl'7.emó- Inni mówcy potępiali wzrastające ale bynajmniej nie zakończyła s"ril 
ł'lczając się do urzędników skarbo. dzl 40 organizacji. Wierua ~zlekan Joh~son o~karżył uzależnienie Anglii od kapitalizmu wy wsi polskiej. 
wych, kt6rzy w Uczble 120 tya. nie Przewodniczący konferenCji, re- rząd anglel~ki O to, ze strl\cil.i nie· amerykańSkiego i usiłowanie reak-
pracują od piątku. Podobnego wyda daktor "Daily Worker" Rust, odczy zwykłą mozl1woś~ ustano~em3 po- ej1 rozbiela organizacji postępOWYCh Polska Ludowa. oj moJe sprawę 
rzenia nie zanotowano dotyc:hczas tal Ust powitalny Henry Wallace'a. w~zechn:g~ pokOJU w maJu, ~iedy i ruchu związków zawodowych, wsi Jako jeden z elementów całoqoJ 
we Francji. który wywołał burzliwf." oklaski miała ml~]SC~ W?'Il1iana not ~Jędzy K f . naszej gospodarki planowe,j. a II dm 

List ten brzmi jak następuJ'e' Zw. ~adZleckllTI l USA. Obecme Zw. on. erencJa domaga się zniszcze- gie.1 strony, jako jeden II elementów 

d 
Urzędnicy poczto~ mają powzlą<'! "Cieszę się, ~idząc, J'ak zde'cyAo- Rad~lecki daje Anglii nową lnożll~ nia bomb atomowych,' ograniczenia Odbywającej się przebudowy spol~ 

trec~loJk ę w
R6 

spraWle ewen tualnego wana jest postawa brytyjskich ~,r- wośc przeprowadzenia, czte, rost, ron- zbrojeń, wzmożenia autorytetu ONZ nej. Idzie więc z jednej strony o po" 
l; a] u. wnież inne kategorie u. • nych ó s N stworzenia zjednoczonych demokra- moc państwa dla. drobnego i śrc!1. 
rzędników są skłonne przyłączyć się ganizacji pokojowych. Proszę prze- rozm w w prawie lemlec, tycznych Niemiec i rozwoju gospo- niego roJnlka, z drugiej - toczy ~ję 
ao ruchu. Co najbardziej uderza w kazać konferencji moje pozdrowle- PostęPOVlY poseł angielski Platts- darczych i kulturalnych stosunków walka klasowa na wsi, kt6ra J t; 
tych strajkaCh - to jedność poczy_ nia i nadzieje, że społeczeństwo an-/ Mills podltreślił, iż wszystki~ cztery ze Zw. Radzieckim i innymi Pali.- przecież wyraźnie klasowo zróźllicll 
nań; w przeważającej lic:zbie wypad- gielskle da się przekonać o koniecz- mocarstwa zobOwiązały się przepro stwami demokracji ludowej. kowana. Bronią drobnego l średnie-
ków rozkazy zaprzestania pracy wy A gO rolnika w td walce o zabezpte" 
dawane są równoczemIe przez wszy 8 18 8 czen1e jego stanu posiadania, o le~ 
.tkie trzy Związki Zawodowe CGT, r OW I e n a ru s y I ro ze) m psze l pełniejsze wYZyskanie JetrO 
Rorce Ouvrlere oraz Chrześcijański Indywidualnego gO!lpodarstwa, o ,;a-
Związek ZawOdowy. pewn1enie mu pełnYCh owoców Jero 

Minister Moch nie będzie jut mógł &fi P.. I e .s t •• n i e l ły Irackie zlekceważyły zawieszenie pracy - .fest przemiana form go!'!" 
twierdzić, że promotorami strajków ..:II broni, atakując pozycje żydowskie w podarowania na COl.' z bardziej ra-
ił agitatorzy komunistyczni. Ich zooda na zaprzestanie o8nia byla warunkowa ~aanlt Radera w 8 minu~ po !enni- cjonalne. Odbywa się procC'r- uspo-
W ten sposób rząd obecny wPadł S (; . me. Atak ten odparły WOlska zydow łecznienia gospodarki wiejskiej po-

do własnej pułapki i nie może się z LAKE SUCCESS 19.7. <PAP). se_\tyCh przez Zydów. muszą mieć za- skie okolo godz. 6 po poł. . przcz rozwój spółdzielczości. TeJto 
niej wydostać. Stosując politykll kretaLZ generalny Ligi Arabskiej pewnione prawo powrotu do SwYch Marynarka żydowska zaatakowa... wymaga interes ltażdcgo drobneao t 
przynoszącą korzyści ciężkiemu prze Azzam Pasza w depeszy, przesłanej dawnych siedzib ła wczoraj przed południem statki średnleeo rolnika .• na .... eJ,,_padn 
luysłowi, Składają w ofierze intere- na ręce sekre"arza generalnego ONZ 3) okres trwa~la arab .. kie -w Tyr<! )ctóra była baZt\ za_ w zaTetnM/! od bogaczy, OL< chwJ,,~ 
y narodowe wielkim przedsiębior- Trygve Lle 0śWadcZ;ył, Iż państwa być ści. e stalon, Sd pn tl"Z' regu arnyc oddz:lałÓ'l , y td~aclJ.Y" • 

. twom amerykańSkim, Jłowodują nie arabskie wobec groźby zagtOSOW8- nie się rozejmu korzystne jest dla arabskich pod dowództwem Fawzi el "Droga do socjalIzmu jest dron nIe 
zadowolenie wszystkich 'warstw spo- nia przeciwko nim sankcji, zmuszo- :2;yd6w, Kawukji. stannej walki i dlatego na.leZy, by 
lecmych we Francjl Mfmowolll'TZY ne są wyrazić zgod na zawieszenie TEL-AVIV 19.7. (API), Rzecznik Wczoraj nad ranem samoloty Irac partI~ była czujna klasowo l ideolo" 
chodzi na myśl porównanie z ubra. działań wojennych w Palestynie. rządu Izraela oświadczył dziś w no- kle zbombardowały Damaszek. Iglczru.e. 

Zgoda ta udzielona zostaje pod na. cy, te wojSka kontynuowały walkJ Zydowscy osadnicy w Beer Ylta Zjednoczenie obu pańłl, ło nie 
.tępującymj, trzema warunkami: w rejonie Mlszmar - HaJarden już zwrócili się r. apelem do Cr.erwone- jest zmazanie Ideologiczne wspólnej 2.3 lIpca l) imigracja Zydów do Palestyny po terminie rozejmu. Wczoraj o lO Krzyża II prośbą o usunięcie ciał platformy, lecz odwrotnie, jeszcze 
w okresie rozejmu ulegnIe całkowl- godz. 22 tj. 6 godz. po ogłoszeniu za~ I zabitych tomlarzy egipskich w pobli wyrafnlejsze posta.wlenle zagadnle6 

parada lotnictwa w ZSRR temu wetrzyma.n.iu, wleszen!a broni, walki trwał,. Jesz,.. hl osiedla. Zydozl obawiają lię wybu Ideologicznych". 
MOSKWA 19.'7 (PAP). 18 lipca 2) uchodźcy arabscy lt m1ast, UJfllcze na tym odcl.nku., Również oddz1a chu epldemf.l. Ta zgodnoś~ Ideologiczna jelit pod 

Związek Radziecki obchodził UTOC'Zy ~tawowym warunkiem prawdziwego 

~~itfi;~t~;;~:t~ Zje_oolzenle polskiej młodziezu akademllkiel ;;~s::~i~~:~ 
le ~~~=an~.os~:a:t~a;r~;j~: Kongres we Wrocławiu wybrał władze no\!ego zwi~zku ~re~::~~;:::~y~:~ą~!~~ie=b;~~j~: 
.!lalwy honorowe, . Na kongresie zjednoczeniowym głównego ZAl\1P -u w osobach: Leon Janc:r.a.k. CzłonkOWIe Pre'ł:Y- dnoczona partia miała. od poCzątku 

demokratycznych organizacji stu"" Przewodniczący - pos. Z6Ilon d1um: Mieczysław Walczak, Janusz niezbędnO! zdolność do działania". 
Z powodu niepogody paradę lot- .. i 

nictwa radzieckiego odłożono na 23 denckich po przemóWieniach pn.ed- Wróblewski. wiceprzewodniczą.cy- SzałkowskJ, Witold Lipski, Bernard Kończąc, premier CyJ'lłnk ewfcz 
lipca, stawicieli wszystkich czterech or- Sylwester ZalluzJd, sekretarz - Sztatler. zaznaczył, że ,,z dorobkU p~S I li 

glfttizacji p:rzystą.plono do głosowe... • dorobku PPR. wYl'all,a. Jlrz .az a Zje· 
_-------------.., Dla nad uchwałą o ufwoneniu dnoczona Partia polskiej I\.lasy Ro-

l (Ił) 
Z"1°..,.... Akademickiej Młod7Ae-.iy Dnia 18 I1pca 1948 zma.rł po krótkioh lecz clęi.kf.<'Jl clerpleoiaeb botniczej. Partia łIł poprowadzi mn-

'ł"'ftu 6)1ł\tt7..ony ŚlV. SIIlU'8ltnenta.lni ' sy pracujące J>olsld, w sojuszu J; Id 
Polskiej. S. f p. lam l międillynarodowego obozu po-
Uchwała l.l'7JeIS'T1a pr.zei& akla- '" S p' O KI stępa I pOkojU. do SOCjalizmu. Kupon premiowy mację, wśród długo n1eml~ wŁADY tA W LEWS Po rCteracie odbyła się dyskusja, 

ok."rŁyków 11& 67JeŚĆ zjedn'O<:wnej pn.etyws1<y lat 68. w której. glos. zabrało 16 mówców. 

"Dzl'enn,'ko to'dzk,'ego" or ...... ni .... .acJOj Uchwalem'e powstaru'a .... - d gi h ł k t dni 20 I b Na. "akoncze~e konferendi ucbwa-e-o WyprOWu.uŁenie ro c nam ZW o nas ąpl a pca. r., łono rezolUCJ~ 80lidarnnśd ze sta" 
Związku Akademickiej Młodzieży o gOill'Ł 17 Z kaplicy SzpiWa ,.Betleem" na Stary Crnentro-z Kato- Dowlskiel!l KC PPR w sprawie KP 
Polskiej zamieniło się w wielką hck<i l)rzy ul. OgrOO(}weJ, o czym ZIIlWWami.a pogrą.tona w głę- .JUgosławIi i reZOlucję, potępla.jąclł 

• • • manifes~ję Jcdno~ot. Długo roz_ bokiin Zlilu zamach na Palmiro Togliattiego. 

lm10 I nazwisko: " ł 

, brzmfewało skandowanie słowa.:· (6736 p) RODZINA· I. K. 
, , • • ., "Jedność! JednQ.ŚĆ~" i dźwięki hym 

Adres: nu międzynarodowego związku 8tu- 8 

walki 
. . . 

• • : : : : : : : : de~6~u 18 bm. po krótkiej dy- W IndoneZ)881 wClq • 
(7 ko~jnycb kuponów prcsimy skusji Kongre.!l przy.ftłł plUl'il 1Ikla.. 

I przysłać do Redakcji ,»zIennlka mooję deklarację ideowo - progra. H I d- dl" J a 3 lała ci te d 1946 22 . d 
Lódzklego," Lód!, Piotrkowska ową I statut w brzmi.enfu propo_ O an la prze uza eszcze n 'o r. parowce lU o-
Nr 96 - Na koperc!Je zaznaczy6: m ., nezyjskie i 77 statków ~aglowycb 
.,Kupony ks1ątkowe"). nowanym ,przez komiSJę. O b e c n y s t a n n.- e p o k o J u ;,...--_____ ..;;.. __ ..;... ____ -= ~ Na.st"'pnle UC.ze5tnicy kOTl O?D8U • Ank fi °kiI'!U szereg innych statków mor .. 

't' -'~ j gencJa ara o s ch zostało skonfiskowanYch okonali jednogłośnie wyboru HAGA 19.7. (API) Utarczki mię-! Jak poda e a , - n 

fl"uszka 
władz cent-raln 'ch w nastęPlIjąC}'TD. dzy • k . h l d klmi' ind jta holenderska. wzmocniła blokadę przez flotę holende~ską i przet~r
składzie: . wOJs ann o en ers l o Repu'bHkl Indonezyjskiej. Władze I sportowanych częsciowo daJan-

Za.rząd główny: Altman Halina nezyjskimi przybrały ostatnio na indonezyjskie podały do wiadOJllOś ~:' kontrOlowanych przez ~ 
POkłony Churchilla Maczylrowski Antoni, Biedrzycki sile. . 

Churchill wygłQl!lI przemówt"nl(,!wiesław, ~urscp;e TadeuSz, ?arnel1..i Na polecenie generalnego guber- Zachowac' bel d k I-
w Cardiff (Południowa Walia), w Jerzy, Cjesla WItold, CzerWik Wla.. I et, o onłro I 
~~~~I17:r:~k~~~r;rz~zł';Ś~: ciyslaw, Drapich Witold, Drewnow- natóra Holenderskich Indyj Wscho • o • 

a spoglądania na Chwil'!. kiedy ski Tadeusz, Gasik Stanisław, GliD. dnIch van l\[ooka., wszystkie usu- Wozne dla IwiedzoJqcych Wystawę we WrocławIU 
Niemcy zajmą należne Im mi jsce lokl' Bogdan, G zeckl' Wiesła.w, ' 
w rodzinie europejskiej". Prze· l'" ni d t-
mówienie Churchilla było p!'ł'ne Halon Edward i inni. wy t za.rządze a, wy me w osu Wszyscy przybywający do wrocta-I Po ostemplowaniu prz"z d'rrekcj" 
ROklon6w pod adresem .. poŁegl i N 
~ rtości rasy niemieokJej". aRtęprue odbyło się pierwsze nich miesiącach i posiadające cha- wla na Wystawę Ziem OdZYskanych W.Z.O. oraz po 'zaopatrze:1ll1 w da_ 

;\łów !lw~'ch ole przerywa pllB8y PlenarnZ e. poskuiedzAkemd·e za~du gMłtÓW rakter wojskowy. zostały utrzyma- muszą pamięta~ o tym, aby blletów townlk kolejo~"'Y "Orblsu" do bez-
_ przemawiając WieJe RASSY. !lego W'ą? a em:c ...... ego 0- . '. ' 

(CZ) dzieży Polskiej, na którym doko- ne w mocy w CIągu następnych 3 kolejowych nie oddawać przy wyj_ płatnego przejazdu w drO<ize powro.. 

~~~~~;;:;;;;;;;:;;::;;;:;;:;;:;= liano wyboru preLydium za.rząilu lat. teiu z dworca, gdyż uprawniają one tnej. 
Z DzmNl\'"1K LODZKlNr 198 (1104), 



Kto pO/lJosi Hlinę? Po prostu 
~~~~--------~~--

d... .i.'q koń age la na J eZlorze ~~~ua::;;~:::. 
24 harcerki łódzkie utonęły w falach Korbna ~:.Kurat~,ium - ~b. Woj. ~~ ~~t :: 

. b "'fil . ( s W ...... s .. _4-~eJ· ch"':'~ 'dO~-"Ui."ft\y BIegańsklego na Jul!a.nowie. Wysa' ,y dniu 1811pca r .. na koloniach 12) Krystyna"' e:owlcz Napiór_ - do miejscowości - ieci - w '" Uil>wuwu:a WU&U.r-- .... _ .. _. tr 
harcerskich VI l!strolllu pod Slup- kowskiego 56), li» Al1ll:1 Teresa powle.."lla s!upskim. się, że prem1ier Józef Cym.nkiewiez dza.na drzewami, po ........... ląC3 aw' 
skiem zdarz;ył SIę tragiczny wypa- Ja(l'1Jiowicz (Jarae;Z!1 36~, 14 Kry_ Dochodzenie w sJlorawie wypadku za:n:tdzl~ wy~łanie ~omisji ~~_ nIki po obu stronach jezdni, sianowi 
dek, który pociągnął za sobą ~tvlla Jf'.(!Z (NaWl'ot 74), 15) Li(1ll. prowadzi szef prokuratury - ~fi_ llllIDSteri'alneJ (~iin. Adntinilstr., ulubIone miejsce przech:ldrek wiesz
Śnll('rv 23 harcerek łódzkich i Ide- Nlep'ołolnsk:J. (Więckowslti.ego 72), chałOlyski. BelZ})ieczeństwa i Oświaty) celem kańc6w tej dlfielnicy. Nie jeżdżą 
l'omUczki koloilli A. lUarlti.ewicz. 16) nalina Broszkiewicz (Piotr- W związku z tragjczn:,-:m. wfpad_ zbadania wypadku, pocJągnłęciill tamtędy tramwaje, a. nawet rzadko 

PO' otrzymaniu wiadomości o l~owska 33), 17) Anna Bogdano_ loem władze miejskJiie w poroZll- do odpowiedzialności winnych iI pojawia się jaldeś auto. Toteż d7ie
tragiCZllym wypadlm prezydcnt m, wicz (Naruto~vJcza 111), 18) JOOll mieniu z organizacjami polityez- wy:dlliJ]ja za.rządzeń, które by llU1 ci z okolicznych domów mogą. na. tej 
Łodzi E. StawińsI\,j i I.szy ~ekr(}.. na SI.. ... wruN'.zyllslia (Julianów), 19) nymi i społecznymi wyłoniły komil.. przyszłość zapobiegły tego rO'dza,Jn ulicY ba.wlć &lę bezpiecznie, nawet 
tan: I{.r,. PPR - Loga-SowillskiJ lli:u-pa Kozłowska (Złota 12), 20) sję dla zbadania. na. :mj~jsoo oIro- wypadIcom. bez opIekli os6b starszych. Od ki1lru 
udali się natycbmiast na miejsce AleksandTa Kozłowska (Krucza li'CZ1loścl wypadlru. W sluad kOmi-. • ., tygodni bezpieczeństwo to nieco się 
trał>'edii. i 28), 21) Ba~bant Szabłowska (Ja- sji weszli: 'wiceprezydent miasta Druzyna Cune-SkłodowskleJ mnniej&ozyło. A przyczyną jest Ile' 

• -a, pcdstawie rzebranych infor. racza 19)" ::-2) Tel'esa Czyżykow_ Łodzi. lob. Buga,jski Edmund, mł()n _ telefonuje wien bar'dzo skądlnąil sympatyczny 
mucjl i zeznań naocznych ś~·ła.d- sl.a (~rzeziń.sk:a 108), 23) E]żb~eta kowie l\1iejsIdej Rady Narodowej: D R dak .. . ł la wczo biały k:A 
l,ów u talono co następuje: Cllenl11~ (BrzOzowa 17), 24) Anna. Krasławski Zdzisław, oraz OrIow- . o s~ pu~~~an~:;~s~ ynę o . 

, dniu 18 bm. 15-ta że.ńs!-m iSl11zewlCz (~al'a.cza ~_3). sI~ l\~~'ian. ~ ~enia. Okręgowej ra~,D~'~żinaJ imienia M~rli C~l.c. z ~!!:k p!:'c.z=o~ .~~i':' 
drulnm llarcerskn pod kieron-lllc: I pr~~~t Sta't\'l1lski ZIll'ządz.1ł l KOlllLSJl ZV.'lązkow Zawodowych: Skłodowskiej, obóz w StojęClDlC. na ulicę. Jut od rana mieszkańeó\v 
t,W(,l~ opiel unhl ob. Leszel\-'Ski~J prze~esIemc wszysthlclt łódzk.ich ob. Spychała, selrret:an Zw. Har- Wszystko w porządku. Zawiadomić budzi poklasIdwanie jego kopyt po 
Eugenii _ nauczycieJki szko~y tr obozow haa:cerslti.ch z.uad .lelliol'a cersim-a PoL,;kiego ob. Perlm, oraz rodziców. Drużynowa". chodnikach, Przez caq dzlień lw:uk 
161 I)Ostnnowlła. odb?,ć _ wy<llCCZ ę z zapałem 6bskalcuje tra.wniki 11. 

~o. ;<~'Vn~~~~;t?~Jl~ iezl:;a~!~~ UJ i!ndZł· skululZnł-U zwall"a SI8ę lhollobu wenenqlzne f~OS:b=~~~j;~~~:6ju!:b;;, od brzeg~ siInil' moto~o~Io uległ Uu li ł' l' ją(:, że dla zdrow:ia komec.zna. jest 
Ufo1.{0(izelllU a sa,ma, łodż, mocno C odrobWa ruClllL Galopuje przeważnie 

zaC'M'ł t - O mówiq cyfry 2. _ B.!'lzpłotne aeczenł"e pen,'cyl,'nq w przychodnl'och mieJ'skich po chodilliltaeh,3 przecllodnie muszą ])rz~::ąioua -. ." a O~C. c ł mu ustępować z Itirogi. Z pewn:ym 
PomiOlO na~-y(!lnnlas{loweJ pomo~ niepokojem patrzę zawsze. czy aby 

{~~. miejl'cOWcJ ludności - spośród W ogólnopolskiej akcji W. bierze lliach lHiejskicb, ale dotyczy ona I Po uzgodnieniu warunków wsp6ł- dzieciaki zdążą dość sz;ybko zejść na 
'li, dzieci, lil-órc pogrążyły się w Iwo b?l'dzo czynny udział sDmorząd łódz również Ubezpieczalni, P. C. K., pracy z naczelnym lekarzem Pl'Z~- bok, gdy nadbiega, "srebntogrzyw;r". 

t -aU9 17 S t "'_ .. _ b. Na terenie miasta została skoo1'- Kliniki Dermatologicznej i szpitali. mysłu Włókienniczego rozpoczme 
dn - ura on .' ą 'o ~:o..uu.a. ~~-uowana praca wszystkich czynni- W marcu otwarte zostało Ambulato się \V najbliższym czasie masowe ba Przy ulicy Biegańskiego znajduje 
Bim.ianowskn, Hcli1lla lVojr:unber, KOW lecznicz~'ch poWOłallych do 1'ium Szybl'ieo'o Leczenia Penicili- danie robotników. się lmmisariat ~I.O, Sądzę, te nic 

C• "lec m B . ...... . J, - , '" b . b -Darbara nnue .' rOlllS1u,wa walk] z chorobami wenerycznymI. ną przy Klinice Dermatologicznej Referat do walki z choro anu we- spraWi n-:i:elldego hlopl)tu ob. o . IW-

1Yaee!( Anna Wa~Ielewska., ŁUCja Z jednej strony chodzi o akcję pro- (Tramwajowa 15), Ze względu na nerycznymi wespół z Towarzystwem licjantom Z\lTóoome uwagi właścicie
Janr! .. ;ewsl,a, Zofia Erhnan, Ro_ pagandowo-uświadamiajcjcą o slmt frekwenCję chorych trzeba było 0- Przeciwwenerycznym - Oddział w lowi koma aby przY'~l;ywa.l swego 
• 7- Rostabl<a, "rauda'l\Iatll kach chorób wenerycznych i o po- tworzyć drugie Ambulatorium Le- Łodzi - zorganizował sekcję prele- pupiilka de{ lrtóregoś z drzew. Tym
n,tullw,n. ł wa :Kowak Aut d ~ trzebic ich leczenia, z drugicj o za- czenia PenicHiną przy Specjalnej gentów, którzy wygłaszają odpowie bar~eJ. że podobno wła.śclciel J?r:l
smk, l\llNS ~l , \l k d ' o. ~a llobieganlę i zwalczanie tych chm·ób. Przychodni Przeciwwenerycznej dnie odczyty i pogadanki na terenie cuje jako w6źnica w trm wła'SIlH~ 
lVrn'l,ow:jka, ',e san la Les1U~ Jak wynika ze sprawozdania Miej- Miejskiej przy ul, Ks. Skorupki Nr fabryk, szkół i w innych skupis- komIsariacie" . 
. lm 'Teresa ]i:al]llslm, Waud~ Bo_ skiee:o Oddziału Sanitarnego, akCja 81. W obu tych ambulatoriach leczy kach ludzI;;ich. 
. 'V" Teresa Tas, Earllara J\lat_ tD. w drugim kwartale rb. pr;zybl:D.- ło siC; na kiłę 322 osoby. (F) 
~3l"" '" unielewska ło szerokie rozmiary, obeJmllJąc ------------------------------------
Ja Lczyk or'U.:6. a' _ ,'. swym zasięgiem coraz większe ilo- • Poniżej pocluJClllY n, zwJ,Ska ofiał' ści chorych. W tym okresie zwró... Ł d·· l 
tragicznego 1VYIladh'U. 1) Aldona cHo się o pomoc do Przychodni Miej O Z l a n l e w o q p r y s z n l C 
lUarlriewicz - IwmendantJn\. Har- skich - 2.527 osób, w tym chorych 
C tWll ") Irena Pieoek (Tl·"3.11gut na ltilę w różnych postaciach - Ł"Az' ni-e rzymskl"!II o,-e ciesz~ s"," powo' dzenip-nl 
t er;) nn'linn. Piecel{ (Traugutta 7) 1.')8: o.sób: Skorzystały 011:e z 47.11011 v ~ I ~ 't I:y ..... 

a. 'f' P"cuszk:t (Tramwajo.wa 'lable~Ow l porad. Na staCJach zapo- Łodzian±e nie lubią naogół kąpie- zem jednak komunikuJ'emy znacz-
'l) z~)!aT:r;st"lla Walewska (Na- b~egawcz~ch Skorzystało z ~abie-
13), ~ ~4'2) '''6) E O' .' L . gow profllaktycznych 1.136 080b. Po 11: Zwracaliśmy już Ille~edl1ok.~{)t_ n~ poprawę na tym odcinku. W u_ 
.rutow.cza .' , ubew.'t eszew_ clejl'zanych o choroby weneryczne w Ule uwagę na, brak freKwencJI w bIegłym mieSiącu z miejskich za_ 

lm (llltucZlCliellm szkoły lU' 61 liczbie 114 odesłano do leczenia po- zakładach l{ąplClowych. Tym ra- kładów kąpielowych korzystało 

40.561 osób. Nie jest to iVprawdz;e 
zbyt wiele, jak na miasto liczące 
przeszło 500 tysięcy mieszkańców. 
W porównaniu jednak z poprzcdnr
mi miesiącami frekwencja wzrosła 
o przeszło 1000 osób. 

- /~ ",,1 Taur"ka. 91), 7) Elib1cta Le_ radnianego, 
Cl l,a. (ł~mń;,!dcgo 216), 1'eresa Porówl111:iąc ruch chorych wcne

J • ..!'szew lil', (~iliii~!tieg;) ~~J6). 9) rycznych między pier,,-szym a drll:, Za m 81a t 
llil Im !zner (11 Ljstop-adn 76) gim T~wartałem m. mozna zauwa:lyc 
10) Teresa sokoło'Wsk.:l, 11) Te~ ':"" ~:'zychodni~eh l\liej?kich więks~e 

jalmnżll 
Największym powodzeniem cie

szyły się natryski. z których sko..:- praca I rzys~ało Pl'.z8:'531o 23 tys:'ą~c osób. 
o WIele nlllieJszą frekwenCJę, bo za 

Przemysłowo.zarobkowe ledwie 1,4 .tysięcy o~ób, ~a~y wanr~s'> Zal>wslm (SIienliliewi .. , ')1) lloi;c! zgłasza.:Jących Slq do leezema B. partyzanci organizujq w todzi placówki _
__ .-;;,.-_------(,;,;;z;,:a~..,~, chorYch na kILe w drugIm kwartale. 

List do Redakcji 
.. Gdy w I zglosiło się 237 osób to w Łódź zamieszkuje obccnie 2135 odniesionych ran utraclli zdolność 

II - 686. Dzieje się to dlatego, że zweryfikowanych b. partyzantów. rIo pracy jedynie częścio\vo. pracują 
cl:orzy, otrzymując darmowe lecze... Większość z nich wskutek ran od- o. własnych siłach na swe utrzyma

W zwi<lZ];:u z ar~lmłem ,,~~lo, źle, Ille peniciliną, przenoszą się z pry... nieSionych podczas walk utraciła Ule. 
bndzic lcpiqj - lllcruchomoscl łodz. Wah1ych gabinetów wenerologicz- zdolność do samodzielnej pracy za- Zagadnienie akcji opiekuńczej by-

ny, a łazllle rzymskIe SWleclły pust 
kami. Ob) 

Balkony i stropy 
walą się kie będn doprowadzone do porząd- n~cl?- ~o leczenia w Przvchodniach l'obkowej, stając ~ię ciężarem dla ło m. in. tematem d3'skusji ostatnie

l-U" zarriieszczonym w "Dzienniku lVlieJsklCh. , swych rodzin. go zebrania Zwiazku Uczestnik6w 
i::ódzkiIn" n!' 1086, jeden z naszych . Ruch w Przychodniach Wenerolo- Dobrze się więc stało, że Związek Walki Zb!'ojnej o Niepodległość i De Kat'lUltrof&lny stan domów m.esz
Czytelników nadesłał nam list, !{tó. g!{;znych wzrasta z miesiąca na mie- Uczestni]tów Wall~i Zbrojnej o Nie- mok!ację w Łodzi. B. Pilrtyzanci wy- kalnych w Łodz~ przySjparza ~oro 
ry z<1odnic z zasadą "audiatur et al~ SląC. podległość i DemOkrację zajął się pOWIedzieli się za koniecznościa roz kłopotu pogotOWiU budowlanemu. 
tera "pars" niżej publi}miemy; Słowe~11 ubezpi~czeni, cho~zy we- energicznie zapewnieniem material ... bUdowy związkOWych plac6wek "prze Wczoraj na przykład zdarzyły .s;il} aJ: 

Szanowna Red?~cJo! nery~zme, l~c~ą SU~ bezpłatrue w Po nej egzystencji tYm ludziom. Przy mysłowych, gdyż jak stwierdzili. nie 4 katastrofy. W domach przy Ul. 
Piszą pailstwo~ ze za nieporządki radniach MleJS~ich. . Związku powstał referat opieki sp 0- chcą oni być ciężarem społeczeu- 11 LtstOlpada 40 1 Składowej 11 pa-

na posesjach ponoszą m. in. odpo_ Refera~ Walln z. Chor?barm ~ene 1ecznej, kt6ry liczy już 846 podopie- stwu lecz, p,?mimo ułomności, prag. stern;plow:ano. walące Się stropy. Z 
wiedzia1.'lośĆ administJ;atorzy i komi rycznyml ~r~\~d~. ~c~~ \VdWI~~r cznych, w tym 187 wdów i sierot o ... ną p~acowac. . . front.0v.1~J ŚCIany posesji przy Placu 
tety domowe. Czuję SIę w obowiąz. wczą w ~ru~J o l. ~ ... aw za z, - trzymuje stale zapomogi ieni żne. ~WląZek ~rowadzl_ obeCIlle w Ł?_ KOŚClelnym 6 usunięto opadają.ce 
lm zrobić tu pewna !lOprawk~. Ad_ ~na zakazema .. poszukUJe prz:rY':\'~- pędZI drukarmę, fabrykę pudełek, pon. gzymsy, a. w domu przy ul Piotr
minlstratorzy posiadaJą obecme ~od J'1cych leczeme, bada. warun1n hlgI~ .Po~a tym Związek prowadzi pla- czosz~ę i ~zwal?ię .. Plac~wki te, kowskiej 171 rO%ebl'ano balk~n lt:tó
",wym z:1l'zą,dem od 30 do 120 domow l1:czne chorego. AkCJę tę prowadZI co,:vJn przemyslo~o ... zarobkowe, wl w: nuarę moznoŚCl t;laJą byc znacz.. l ':Y wskutek IPrzegniłyc11 belek z~gra. 
z ldórych pobierają czyns~ komor_ 111e tylko dla chorych w Przychod- ktorych partyzanCI, kt6rzy wskutek me rozbudowant>. (Jb) zał o.padnięciem. (jb) 
Diany, podpisu.ią różne kwIty i kar. 
ty zaopatrzenie, sporzQdzają pr6cz 
Legi? .wykazy dla Zarządu NiCI ~lcho_ 
JY\()"c~. . ,Gd~by administrator chciał 
nOŚWlę~lC :leden d7iell w miesiącu 
~la obcJl'zeme jednej posesji. to nie 
star~zyloby mu czasu na inne czyn. 
nDŚC;, • cho ' 

CO :tO jes:t "jedenastolatka"? 
Dajemy odpowiedź na pyfania rodziców Jezell , dZl (\ komitety domowE' 

to SP~~~~z~VY1lą~a ~astę12ująco: Na Nowa reforr.a szkolnictwa śred- Jakie są z tego korzyści? prz~łści?wy ni~ może wpłynąć na mogło o tym marzyć. Młodz!eż 
pose;t)~t do'm~v'; 1';aplórkowskiego 50 niego wywołuJ'e nie tylko duże zain- Nauka dla wszystkicb - w sz,ko- obmzem, e. p.oZlomu. R6wn, , ocześnie chłopska l' robotnl'cza miała do s::'l~o'ł 
ko)lJ· 33 ty" .y zebrał na remont - = d chu .~ląCt" zł i tereso~'lanie, ale i niesłuszne zanic- lach p0?stawOwych jest rozszerzo~a, grzeWIduJe .Slę. duże dotacj~ na leI?- średnich wstęp zamknięty. Dostęp 
;ę zarządowi l\Jieruc~<iCz?,ł, tę ZSU- pokojenie. Rodzice 13-14-letnich po pr?..edłużon? o ~ok. Nauka na pOZlO- sze ;\TYPosazeme s7.k6ł i ZWIększenIe do gimnazjum był w ogóle bardzo 
zad wydał tYll-o pOloW~lOSC\ . 1a- ciech są zdezorientowani. Na ogól mle średnim Jest bardziej dostęp- ich ilosel. W nowym roku Szkolnym trudny. Szkól średnich mieliśmy za

~o- intenyenc.ii otrZYl11aliś:~ ~~:z~~ panuje opinia, że wprowadzenie "je- na, termm całości programu jest czy;.mych będzie 579 szkól średnich ledwie 470 w cał~ kraju (ludnoścI 
'\'1 pos~ac\ papy na ?okrYCic d::tchu denastolatki" - to obniżenie pozio... skr6cony o rok. (dav.:niej 6. klas. szk~- (w r. ub. 475). W przeciągu dw6ch było w6wczas 33 m.iliony). 
{lal.u l sm~~,~~ klllI~ll dniACh za. l1~U illa~i, to og;l'aniczenie programu ly powszechnej, 4 gllnnazJum l 2 11- lat Ministerstwo chce OSiągnąć cy- Już w pierwszych dniach po woj. 
}Jl'ano z po L • o ';0 o 100 kg paku gllnnazJUlu ogolnol,ształcącego, to ceum, tj. 12 lat) .Ułatwia i udostęp- frę 1000 szk6l średnich. nie zaczęto dążyć do unormowania 
i \\tięk3ze b~C:zk1 smoły, a Pozot.tn_ brak przygotowania do studiów wyż nia to naukę rm1iej zamożnym. Rów- t t W 1945 

'
'"ouo W\m~Jsze. Gdy CllCl·n.ll's'm'U szych. ' t I Nowa reforma szkolnictwa prze- e~o s ~n~l.. r., . na Ogólnopol_ 
-H ". _ " ., nocześnie pans wo ZYSkuje o ro.{ . shm ZJezdzw Oswmto 

prz-.' ,<,o"Jow,ac do :emontl.l, Oi--.·Z"lna. ' '. , l d' k tał h \\''1duje ponadto sprawiedliwe roz- \ .' ~m W Ło_ ~ "" _ UJ, J l '1' wczesme) u Zl wy sz conyc, mo- dZI ustalono kon ec ś- d 
1", aml"st pal,u asfalt, a l'ldzl'o a ~ In ormuje lVIinistrestwo O:hda 'd' mieszczenie szkół w całym krajU i '.. l zno c ecentrali. lemy Z ... " ~ t t ga.c"ch zaJ'ąc o powlec1zialne stano... zaCJI szkół Posta .... o' . -_~~ rzywieźli, Oświadcz~li'y zarzu Y są niesłuszne. Reforma J udostępnienie ich nie tyJ1w dzieciom .: u Wlono, ze szkoły 
l~orzy. go nferiał otrzymali z Zarzą.' szko~i:twa jest koniecznością, a w wiska. inteligencji lecz robotników i ch!0- zorgaru~o:vm:e dotych~zas w cen-
•. ' takI m, 1l0WoscIach jakie wprowadza _ nic Poziom nauki nic na tym nie ucier pów. Roznlleszczenie szkół średmch tr~ch, mIas. mU~Q SIę znaleźć w 
d,~ '., k ' .tet domowY wniósł za~ przynosi obniżenia poziomu nauki. piał. Progr~m je~t identyczny jak w przed wybuchem ostat-rriej wojny dzl~~cach rObotmczych, muszą SIl:; 
żal~'ie d~n~al'ządU Nieruchomości. . W C?-lylU kraju typ szkoły b~dzic da':'Dych gllnnazJach -:- a ':la\'~et u:a było wadliwe. Prawie 50 proc. ~~~~y~:~~. ~?Ż_de .miast? powia; 

" ł . 'sce W ub. roku przy_ JednOlIty. Obowiazująca jest 7 mio cznIe rozszerzony. PrzeWIdUje SIę szk6l średnich o«ólnokształcącycb - stwowe p t l lec gunnazJum pan 
cf n la ~ I?leJj_om,isje i do tej pory kl~sow~szkoła P<odst~wowa n l-t6 wpro\vadzenie. większej ilości godzin to szkoły prywatne, niedostępne dla 100 ' os u. at ten zostal już w 
~r~~ .• \~lCD 'h J'ak pl'zecieknł, tak l~CJ UCzell przechOdzi do 4 1~laso ty'p~ naul):i (tygodmowo 38). d7.ieci biedniejszych. Szkoły pań,sm:o proc. zrealizowany. W pierw-

CISZ... ac .; e w tym llcealnego (t . . . 1 . t 70 rac zna] szym roku po wojnie powstało po_ 
przecieka. Wydaje mi Sl!'!: ~. kształ ~w. Je?nohla ogólno- Jest jeszcze jedna korzyść z wpro we ;:.a;: l.pryw',ne w .P 'h ,- nadto 130 Szk6l średnich we wsiach. 
wypadku odRowiedlJalno,Ci me po. 4 kI cą~~ sz,roła. Jednostopniowa). wadzenia nowej metody szkolnictwa. dowały Slę w. WIelkich nuastac l to S oły te zostały zorganizowane w 
nosi komitet-domowY. , Prz;SYrz~~~~lne me.są obOWiąZUjące. Budynki gimnazjalne miały lepie, w centrach wielkich ośrodków. prZeważającej części na terenie 0_ 

Jan Skalski p J LI do hceum, po 7 kla_ urządzOl1e pracownie, większą ilość Robotnicza Łódź, np. Uczl\ca ok. krE:gu: łódzkiego. lubelSkiego, rze-
lokator domu przYl<O I ~ac~ tS~Oły pods~awowej stosownny sprzętu pomocniczeg~. Obecnie szl~o 6~O tys. ludności miala przed rokiem sZOWSltiego, krakOWSkiego i warsza

ul Napiór1wwsklego ,) Jes. y ~o egzarrun - rozmowa ba_ ły podstawo\\.~ mleszczące się w 1939 zaledwie 3 gimnazja państwo_ wSkiego. Praca ta jest kontynuowa-
Ze. s:vej strony dodaj~my i~llW, ,~,C' daJą:y pozi}~l];1 iI;teligencji dZ!~Cka t-?!ch samyc~ lokala~h, będą też mo_/ we, Krak6w zaś 15. Przed wojną lIlaj na. Ministerstwo Oświaty kładzie 

ac1nuo!stratorzy domoW y,) pOW I, ... I~~ ch ty~O~\ ~zkoł poza tym me b<;-I gly z tege j,orzystac. ,vyżej nllasto powiatowe mogło mieć przy t:ym duży nacisk na tworzenie 
dzieli się już 'v swej opronie w na- j śdzied' .Przel~v\dzlane 5<1 tylko jeszcze Ministerstwo O'\wiaLy Wpl!) \ladza szkołę średnią - państwową; wie~ szkół średnich na Ziemiach Odzv!'ka 
szym piśmie, re me sz ~o y zawodowe. I reform~ bardzo ostroi.nic. Okres lub wi~ksze osiedle robotniCze nie nych. 

-:D~ZIE===NNI=::::'K=-=~,.."L,..O""D::::-ZI=il='JS=-=-'r-l=-:9""8,.-.,,(1::-:1""O:-:ł.,..) -:$ 
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DZI ,la TO 

PTe, Skra Lec • 
l 

zwyciężają no H'qjaz ach 
S ytuacja na "dru ~im froncie" piłkarskim !. i:~~Q~Kr1)SnO) 

Lig0:wcY ~a.uzują· zaś LubImianka wygrała \V Olsztyn'.e 
Jasne, ze w teJ syJtua.- z tamtejszą Gwardią 2:1 (2:0). Grupa nI 
cji uwaga amatorów 1. OstrQvi& 
piłk:t nożnJ~j skupiła Po tych ro-Zlgl'ywkach sy tuacja w 2. RadQmiak 
się na rozg.rywkach Q 'Poszczegó1n~ch tahelach przedstaw:a 3. Gwardia (Szczecin) 
wejście d.o drUig'iej lir Slę następU'J'lco: 
gi. W poszczególnych 
grupa-ch CZJYll;ne były 
w3ZYS!:JCie dr~ny a 
niedziela ułJ'iegta przy 
niosła \Vi,ele niespodz!a-

:tJ.~. 1 powódź rem1s6w. W Dą.browie 
~rniczej miejSCOWe Zagłęb !Je l.Ir1Jy
~alo z Chlclmkiem wynik 1:1 (1:1). 
,V Przemyślu miejscowa Polonia u
legia. częl'ltochowG'k:ej Skrze 2:3 
ll:1) . W Katowicach Szombierki 
wy.wl\O zwyciężyły HS Bauldon 6:1 

Grupa I 
1. Skra 
2. Chełmek 
3. Pohlllie. (P~zem.) 
4. PKS Za.głębiA 

Grupa n 
1. PmnoM:al1ln 
~. Szombierki 

8 
fi 
2 
1 

7 

" 

11: ~ 
10. h 

6:12 
4: 8 

HI: a 
11: 6 

Grup,. JV 
1. GwardJ.A CKlelcc) 
2. PTC 
3.0gnll>ko 
4. Wlej 

Orup" V 
1. Lechi,. 
2. Lublinla.nka 
a. B~ura 
•. Gwardia COlt!ztyn) 

, 
4 

fj 

2 
3 

ol 
ol 
4 
4 

« 
4 
« 
4 

(4:0). o·lsku 
Kro~no okazaJo sIę barcl'zo nleg't>-

~"lnne. bowiem Pomorzanin który 
z a n re 

clotychc:,: kloczył ~ez pOf<lżlq .mu- Trzeba ZałOlU[ świez·!:Ił darn-
s.at Slę zadowoltć Jedynie reml'sem" ~. lIf 

3 7:16 
1 6'15 

5 1- « 
ó 4. fi 
O 3:13 

fi 17: 5 
1'0 6: 2 
Ó 8:12 
l 5:17 

7 16: 6 
fj 8: 7 

... 8:10 
1 6:15 

n 
3:3 (1:2) z mieJ~oową Legią· W Repl·er.entRcyjne b01sko Lodzi je;t nie IliO?>tlil było marzye nil wet o za 
O.strowiu Wilelkopolsklm Ostr.owla w tym sezonie w~'jątkowo ek:'ploa- sianiu trawy. Wstawiono ki1ka me
))t'z trudu z'wycięży'a Gwardię szcze I (owane przez piikarzy. Na glrlwnym trów kwadratowych darni, ale to 
cjńsJtą. 7 :2. boisku stale. d"va ra:;y tygodniowo, wszystko mało. Szeroki pas środko-
Dutą sensację prmywał Biały- rozgrywano ostatnio mecze w róż- wy miedzy dwoma bramkami świeci 

.stok. Mil?,iscowe W;ci g-o 'cHa ogni-I nyC'h klasach. łysiną. nie ma na nim tra,,"Y. DIate 
~J{O z S;(!cUec, drużyn,:, ltt6'·a. tydzień, Zbyt wcześnie l'ozpoczęl0 grę nn g.o uważamy, że Ł...'t{S powinien ko
t~mll wygl'ala z ?rC. \Vynlk 1:1 je·t wiosnę, w bardzo niekol'z,'stnych niecznie wykOl'zystać 3 tygodniową 
d1.1żym sukcesem gospodarzy. I warunkach atmosferycznych, a czę- przerwę i musi przystąpIć do założe 

Czy można i!ię dziWiĆ że w nlc- S1.fl des7.cze zamicpi~JIV środek hOlS a\nia darni w miejscach, gdzie trawa 
dZlelę wi't!czorem sz-a.ł radości ogar- I w czarne bajoro. VI t)'h ,\ arunkl'ch zostala zupełnie wytarta. Ciągłe opa 
ną.ł Pał:r:anlce. Ich PllIPil p're \\ryje- • - dy deszc7.0we sprzyjają tym praC0111. 
chał do Kielc clo miejSCOWoŚCi GW!lrd;'; ••••• nic jest to cic;żka i kosztowna imve-
i nieoczekiwanie łatwo zwyciężył r n'5lStl W, lU Y styr.ja, więc pr7.ypus~czać nalei:y, :l.e 
gospodarzy 2:0 mimo, że przed dwo • . . '. w początkaCh sierpnIa, gdy rozpocz-
ma tygodniaml na własnym bOisku zwycu:zyh W Rodomlu 13: 6 ną się mecze ligowe, drużyny graf. 
potrafił zaledwie z,remilSOwać 0:0. W ramach mistrzostw drużyno- będą na zielonym trawiastym dywa 

W Chodakowl-e 1'epT!ezentant z War wych Ligi Tenisowej strefy środko- nie. 
8Za",'Y Bzura po trzech kolejnych wej P~lski odbył si~ w nied~ielę w ----------~-.... -
remisach uległa Lechl~"'daflskiej 0:2 RadomiU mecz P.omlędzy temsowym Bromvich __________ " _____ . mistrzem drużynowym Okręgu lódz ~ 

kiego KS Wima i KS Radomiak. ZWYC·.AZ· a F II, b 
O t t · d Zwyciężyli tenisiści Wimy w skła 'II' a .. en urga S a nla o prawa dzie: Skone;ki H., Banasiak J., Cyn I W ramach turnieju tenisowego w 
o1imp~jczyków ge E .. oraz Juniorzy Ozga I, Ozga II NordwUk:z; udziałem międzynarodo. 

J dl ' I I Kla]bert w stośunku 13:6. h kl bó .. ulrO O ot pierwszego somo otu Następne spotkanie z tej s~riJ 1'0- wye u w tenisowycb AngIn, 
W małym baraczk.u skronmie st.o- zegra Wima w Łodzi z mIstrzem Francji, BelgiI. Holandli 1 st. Zjed. 

jącym przy ul. Puław~uej 2 w Wal'- drużyno'vyrn Okręgu poznańskiego. noczonych Bromwich. grający w bar 
SZlaWIC wre gorąc'Zkowa pra-ca. • • IwaCh klubu holender'kiego zrewan-

Jutro odleci z warsz~wy Pl.el:":>~~ Rekord Poisiu LJpskie!o żowal się Falkenburgowi za porażkę 
samolot do Londynu Za.WOdnlC) t a ~ O m 21 8 sek' w ,finale turnieju wimbledońskiego w.. na miej u będą już o godz. 1 L • -. • • ż. . . 
J'łze1i dopj ze pogoda. to podró~ sa- Niespodziewanego wyczynu dokO- / } c ę aJac- m 
moloŁem należeć będzIe chyha do nał nasz najlepszy szprinter Lipski, ' ku 6:4, 6:2. 
przyjenmości. którego w ostatniej chwili skreślono Zwycięzcą turnieju został mIędzy-

Tymczasem z Londynu nadchodzą z listy Olimpijczyków. narodowy klub tenisowy Wielkiej 
wiadomości że jest chłodno 1 Że za- Na zawodach lekkoatletycznych w Brytanii. Tenisiści angielscy osiągnę 
wodnicy z krajów zamorsItich 1e1.ą. w Siedlcach, gdz1e bieżnia jest menad- 11 w 16 spotkaniach 11 zwycięstw. 
łóżka:ch chorując na grypę. zwycza.jna., Lipski osiągnął na 200 me Ten sam wynik uzyskali tenisiści 

Miejmy nadZ'leję ~e pogoda uleg- łi'óW czas 21,8 sek., co jest nowym amerykańscy, jednak dzięki większej 
l'lle poprawiłe I Igrzyska Olimpijskle rekordem Polski. ilości wygranych setów, Anglicy za-
będą mogły odbyć się w normalnych Poprzedni rekord naleial do Tro. jęli pierwsze miejsce. Trzecie miej-
warun~ach. ja.nowskiego i wynosił 22 !!:e!(. sce zajął międzynarodowy klub Ho-
Dziś wieczorem o godZl. 19 na sta- Nawet z tym rezultatem PoJaJt nie landii - 8 zwy~jęstw, czwarte -

dlon'~t' Woj~kf\ PoJskiJego odbędzie miałby ~a~ych sza!ls lla z~,jęcie Jel) I F~'ancja - 7 '~Wycięstw i piate Bel. 
się Q tatnja .odprawa zawodmk6w. szego nueJsca na Olimpiadue. ~la - 3 ZWYCIęstwa. 

Przeżuto IDU "ogOrki" KBOrlowe 
Dlaczego ten s;ści I zapaśniCY nie orgonizujq zowodów f 

Sportowcy łódzcy nudzili alę w o
statnią niedzielę jak ,,mops w szu
fladzie" Już dawno nie pamiętamy 
takiego święta w naszym mieście. 
D.osłownie nie było ani jednej impre 
zy sportowej. Swego czasu zwracali_ 
śmv na 10 llwa~ę czynników miaro_ 
dajnych że niesta!y kalendarzyk za_ 
wodów w róż.nych ~alęzi"ch dyscy. 
plin sportowych jest nienależycie u
łożony. By\', ają dnie, że nie wiado
mo. gdzie właściwie si~ udać. Mecz 
oiłkarski. b.oks na otwartym powie
trzu, zawody motocyklowe na żużlu, 
kolarstwo na torze, lekkoatletyka l 
pływanie. Tak było w ubiegłym 1'0-
~, gdy w pewną niedzielę naw~J 
~mprez dał się wszystkim we znakI. 

Odmitmnie stało się dwa dni temu 

Aut mobil we 
"Grond Prix" Francji 

- ogórki sportowe w komplecie. 
Nie jest to objaw dodatni. Dlaczego 
nie korzystają ;t otwartych pływalni 
pływacy. czemu lekkoatleci jakoś 
dziwnie nie przejawiają w tYm se
zonie aktywności? Wakacje są w gló 
\vnej mierze .dla młodzieży szkolnej, 
ale cq obnWiąwją one sportowców 
.- wątpimy. Piłkarzom należy ię 
urlop zupełnie zasłużony, nIe ml'l7.e 
my jednak tego powiedzieć o tenisi_ 
~tach i zapaśnikach. 

Kralowe Pole (Brno l 
- PKS (Szczec n) 3:1 ( :0) 

Wyatęq> plilka.rzy czeskich \v Szcze
cLnie pl'zyniÓ8ł im ponowne zwycl~ 
stwo tym raz-em nad PKS w stQSUJl
ku 3:1 (0:0). 

C.ze.sl byl1 drużyną. lep3Zllł t miell 
więC'i?j z gry. Brarn.k1. zdobyH dla 
Czechów Bobnlk ~ 2, oraz' VO.nJ,' 
sek, dla gospodarzy - Wajtta. Pu
bliczności ponad 6.000. Cze i roz~
grają je!>zcze dwa spotl{ania w dn;u 
20 bm. i 22 hm. w Słup Iw z tan,. 
tejszfj "Gwardią". 

w Reims odbyły się w~\'śclgl !!amo 
~hodowe o "Grand PrlX' Automobil 
Klubu Francji. Plcrws'?c miejsce i 
wielką nagrodę Automobil _ Klubu 
Francji zdobYł Francuz Wimille na 
:,Alfa Romeo" przebvwając trasę 
;)00 km w 3 Ol 07,5 Ji!ocL~. Zwycięzca 
osiągn<l! przedęlną szylJkość 165,6!J9 M~ . 
lml na gOdz ... Drugie miejsce zajął lanOWan!e 
Włoch Sanessl - 24.5 sek. za ZWy_ zostApcy dyr. GUKF 
cięzcą· .. 

W wyścigu na 200 km zwyciężył i dyrektorów Woj. Urz~dów KF 
Sommer (Francja) na .. Ferrari" w 
czasIe 1.18 '48,4 godz. Stosown~e do postanowień usta 'Y 

lutowej o powsze hnym, 01'0 v Jw 
przyspoooblenla z~ ... wodow go. -ycl.o
wanla fizycznego 1 przy..;posobicnl!l Bart tr u f uje 

Taur france wojs~?Wfego młO~ll~Ży o ~ o ol'g • 
Leader wy{; Itru l· oJar~kie,.('\ nooko_ nlzacJ! .spraw kul,t.U.1 y f'o7.ycz,nej S 

... c , sportu _ na w"lloaek dyr. GUKF _ 
la Fra~CJl ;V;:och Bar:~ll wi'grał inż. Ii;ucbal'a zatvVlcrd.zon.y przez a 
XV etap wysc!gu na tr~le .Al Les ciel,D.ą Rpde ella Spraw 1\1łodzieżv j 

Bains - Lozanna (SzwaJcal'la) Bar_ KulTu-l'v Fizvcz:nej - prru"el' C· , .• 
t li któ . . ł . . w 6 eta .. "'.' a, ry ZwyClęZY JU~. _ - !'anlr;ewlcz mianował Z.'lst~I)('. dx-
pach przebył t:asę. d~UgOSCl około rel,tora. GUKF llpilt. Sumherga 
279 km w :Z8s1e 8 .. 29.55 go.dz:, dru- Henrrka. ora.z następuj'lcych a:."'"1:
gle 1 trzecIe mieJsce. Z8Jęh. Belg torów WOjewódzkie Urzędów Kul
Schotte i Francuz Baratm w Jedna- tury Fizyczru2j: 
kowym czasie - 1:47 min. za zwy-
cięzcą. Ppłk. GęsiOra. - (woj. warsza v-

Ze względu na górzysty teren etap akie) , ppłk. Arhl/ra KUSl'l,zJJ'a -
był bardzo ciężki. (Kraków), mjr. Janickiego Tadeusza. 

Na jednym z najwyższych wznle- - (P()znań). mjr. Marcj·na 1\1 tu· 
sień ok. 1490 m nad poziom morza !l.zewsldego (Bydgosz:,z). mgr .• JÓ1.J>.

pierwszym był Bariali. Następnie ta. BUl'beUi;ę - (Lu1::>lJn), prol. "'00' 
prowadzenie objął Francuz Lazari- fa.ua Kis.elitiskJego - (KatOWice), 
des i przebył jako pierwszy drugie ob. DOl'n1.ttika ()cbend~\la - (S"cze
wznje~ienle ok. 1537 m już na teTc_ cln), ob. CzC8łltwa &JkOłO\ kif.go
nie Szwajcarii. (Białystok). ob. st.. sln\ n. '011 J 

W klasyfikacji ogólnej po 15 eta- - . ( R 2MSz6w) . "'lP'. Zblgnl "a " (to
];lach prowaozl w dal~7.ym cią2u Bal cJ.de.go - (Wrocław). mgr. II 'l,a 
ta prz ranc:uzen. obetem l Bp1 08tcr<meA'O - (Kielcp.) l mJ;:". A ,o. 
giem Schotte. drzeja Nouasa - (Lódź). 

POLON III 
DZU PREMIERAl 

FILM KOLOROWY PRODUKOJl RADZIECKIEJ 

8 IE MOS 
Talleu§z Dolęq.· ... ~.§MI.,'C~ - I wolno tracić ani minuty czasu. Nie zabiorę ze sobą prżejechać 'się na kresy. 

żadnych rzeczy. Pojadę jak stoję. Już wszystko ml Spojrzała nań z wyrzutem: 

- Mógłby?. o Boże! Na pewno m6głby? 
- Na pewno. Oczywiście z niejakim utrudnie-

niem. Ale nie jest to niemożliwością· 
- A czy on da się o tym przekonać? 
Kolski nieznacznie wzruszył ramionami. 
_ Sam jako chinIrg wie dobrze, że przy pomocy 

asystentów. zwłaszcza asystentów, którzy znają go 
oddawna i niejedną już z nim przeprowadzali opera
cję, dokonać może tego zabiegu. 

- Ale jak go do tego zmusić? 
_ O zmuszariiu w ogóle nie może być mowy, Po-

zostaje tylko prosić. 
- Więc czym prędzej "ryślijmy drugą depeszę. 
Kolski potrząsnął głową: 
- Wątpię, by to poskutkow::do. 
- Więc co robić? Co robić? .. - zaciskała kur-

czowo palce. 
Kolski powiedział po dłuższym namyśle: 
- O ile znam profesoi'3 Wilczura, i o ile mogę 

sądzić, przypuszczam, że najlepiej by pani zrobiła .. , 
jadąc tam do niego. Jeżeli potrafi go pani WZTUSżyĆ, 
jeżeli potrafi 'wyjednać przebaczenie ... może się zgo
dzi. Oczywiście żadnej pev.rnoś . tu być nie może ... 

Pani Nina zerwała się z miejsca: 
- Ale czy jest dość na to czasu? Czy zdażę poje

chać aż tam na kresy i wrócić z nim? Czy me będzie 
Jl.IZ za późno'? 

Rozłożył rece: 
- Za to nikt reczyć nIe moze 
_ Tak. tak - zakrzr~Lała :1E' gorączkowo. = J. 1E; 

jedno. Niech pan sprawdzi tylko, kiedy mam najbliż- - Nazywa pan przejaźdżką wypraw~ po ratunek 
S'Zy pociąg. . dla swego konającego szefa? 

- Myślę, źe lepiej pan! zrobi, korzystając z sa- Kolski opuścił głowę i milczał. Vil istocie z zupel-
molotu. Do Wilna pani doleci, a w Wilnie można już nie innych względów nie chciał .t~w~rz?,szyć pam NI
telegraficznie z Warszawy zamówić samochód nie. Wiedział, jak bardzo Łucja Jej rueclerpiała. Przy~ 
i wprost z lotniska pojechać do Radoliszek. To zna- puszczał że mogła go podejrze.wać na podstawie jego 
czme będzie szybciej, niż koleją. Droga w obie stro- własnych zresztą listów, o blizszy stosunek z Dobra
ny zajmie pani niespełna półtorej d0by. Ściśle trzy- niecką. Gdyby zjawił się taI1~ wraz z nią, podkl'eślil
dzieści. osiem godzin, wliczając w to dwie godziny by tym samym, że posądz~ma były słuszne. Więcej, 
pobytu na miejscu. bo wobec Łucji i ... "obec ~Ilc~ura wystąpiłby niejako 

- J ki pan dobry - zdzivJlła się. - Juz to pan W roli sojusznika p obraDleckich. Nie chciał tego. Już 
wszystko sprawdził i obliczył! i to, że podpisał SIę P?d depeszą do Łucji było z jego 

Kolski nic nie odpowiedział. Obliczał już to Boł)ie strony dostateczną ofiarą, Przekonał się o tvm z de
wiele razy. Tyle razy, tle oczekiwał, że ł,ucja pozwo- peszy Łucj~. Z d~peszy SUchej, rzeczowej, bezosobi
li mu na krótkie odwiedziny. stej. Dla nl~go me dodała ari jednego słowa. Nawet 

Pani Nina nie była już zdziwiona. że znał godzi- pozdrowiema. 
nę odlotu i przylotu do Wilna, że wiedział, w jakI - Może pani towarzyszyć choćby sekretarz pro-
sposób można zamówić w Wilnie samochód. Jesora - powiedział. 

- Jak to dobrze, że pan wszystko wie! Sama nie potrz.ąsnę~a głową: 
dałabym sobie z tym wszystkim rady. Jestem pol- --: NIe, me. Musi pan jeł"hać. Nie chodzl mi wy-
przytomna. łączme o. towarzystwo. 

Nagle chwyciła go za :rękę: - WIęC O cóż jeszcze? 
_ Panie Jame! Panie .Janie, mech pan jdiie ze - Jest pan w dobrych stosunkach z nimi Pań-

mną! kle namowy będą sh.-uteczniejsze od mOlch. 
Kolski z lekka przybladł. - Wcale nie jestem o t'Y- rl'Lekonany. 
_. To Jest niemożliwe odpo\ 'lenZl<lł. - NIe . -- Ale nie można zaniedbać niczego, co mC'6łoby 

mogę teraz wYJcchac. 'lę P~zyczynić do skłonienia Wilczura, by zdĘcydo-
- Dlaczego? , . wał SIę na operację. Musi pan jechać. Nie n'a pan 
-.:.. Mamy pełną lecznicę. Koledzy są zaoram. NIe wobec mnie żadnych długów wdzięczności i ni~ z te-

mogę. go tytułu pana proszę. Ale tu chodzi nie o mn~, lecz 
- Ach, cóż mnie obchodzi lecznica! - oburzyła o mego lnęza. 

się pani Nina. - Zaraz rozmówię się z Rancewlcz m Uważał, że dłużej nie może oponować. 
l będzie pan wolny. - W takim razie - powiedział - musimy za pół 

Kolski skrzywił się: qorlziny być na lotnisku. Stamtąd zadep€SZLljemy. 
- Nie chodzi tu o doktora Rancewicza i o zwol- - Dziękuję panu - wyciągnęła don rękę, a \v I niE'n e. l cz po prostu nie w~rpada mi zmuszać kale-l J j oczach znowu pojawiły SH~ łzy. 

gów do wI~kszcj pracy, z tej racji, ie ja mam ochotę d. c. n. 

" 



A ZYK 2 z 'ucosa 
Wlorek D~:~:awa dba : dost~rczenie mleka n sz u miastu ~U; ~:c~~~!:!~~= ~;:r~; Z pamiętni'o przestępcy 2 ~UTBOł I I 1 tani i dz.!ał l Bylem najla~niej zym cz/o. 

L [
W lipcu rb. odbył IIl~ 1:jazd Za- IIZ~ to usprawn len e . P,o 1 ed ~ - Iv!'ekl'on' pod słońcem. N a./·mnie,·. 

IP A .&.ndrzeJa rządów Terenowych Zlewni Mleka. Zjazd uznaje, te OSM jest po- ności organ zacYJn gospo arczeJ. '" , 
Zjazd reprezentował przes~o 4200 ważnym czynn1k1em regulują- 3 Zjazd peluje do OK ZZ o wy- sze~o robaczka bym nie ,krzyw-

KRO N I K A dostawcÓW mleka z powiat6w: łódz.- cym ceny i jakość mleka. jako jedy- danle zaleeenla wszystkim za- dzil. I oto niedBwIIO poczułem 
'U.t!C"S TJ':LEFO~"YI kiego. laskiego. łęczyckiego I brze- na placówka mleczarstwa na terenie kładom pr!lcy. żłobkom Itp. zaopa- jak narasta we mnie njenalVi~ć. 
E.o • rlAt MI~j81o M. o. 2I\a-80 zińsk!ego. które zrzeszone są w 28 Łodzi. Mając zorganizowany system trywOnIO Slę wyłącz.nle w mlelto pa- '1' . l ęki 
POliOtOwle Ratunko". MieJski. 106-44 'I TerenowYch Zll!lr.vniach Mleka OSM może zawsze, a szczególnie w chwi- ~tcrvzow·ane. nOSI em Je zrze cierp. IWIe m . ' 
,"Ol:Oto,,11 Ratunkowe Ub&PI8Ca.n11&4-16 W ŁodzL Zjazd po wysłuchaniu spra lach prz.ełomowych normować do- - Zjazd wzywa rolników. posla- ale czu~eml ~e ~o' lIę 1-\ e mnie 
Po~oto.f1e RatunkowI P(.."K 117-11 wozdail z <!zia~a1ności spółdzielni! wóz mleka i tym samym uniemożli_ dających dobry materiał hodo- burzy, ze rodzI SIę bunt. 
Itrał Po1ama • I referatów, z~lązanych z, "Dniem wić wszelkie zakusy spekulacyjne. wlany. aby zapisywali się do Zrze- Zywiolowa nienawi'ć to pierw .. 
Dyżury aptek Spółdzielc.zoŚC1", wysun.ł postulaty, 2 Zjazd tWierdza potrzebę po- szen a Bodo liCÓW Bydł.a przy Zw. zy krok do żądzy mordu. Gdy 

I Z Kórych przytaczamy najważniej- łączeni OSM z istniejącymi Samopomoc v ChłopskieJ oraz pop!e- - . 
DzlSJejSzej nocy dyturuJ~ apteki: rali prace lego Zrzeszenia. po raz. pierwszy. ~hwytalem ~I~ 
ChlłdzYńslUl - Piotrka" ' . lG1>. GIII- t ki o< lo e 
Q ",ski -- Narutovjcl.a 6. Kowal 'j -IZ d t ś'l k' 5 Zjazd apeluje do Zarządów Cen na a ~ ~ral5nzenzu,.tv y ZJ -

nz~ow8ka 147, II1alcze'W-.ski - A"ódmioiSk& sq U sal'o Clns legO • traH Mleczarsko-Jajczarskiej ° żyly mI s ę na ~Iowr-e. Jakto? 
-ron. Sanicka ral'Olewska 48. Sto- - • 

kłows.'tl - Limaoo~ ki .go 80. WÓ.lClc:.lU -I· Zy za· . eln- ne- skuteczną interwencję oddania z po Więc ja człowiek !lpokojny ellc1al 
apiórka .... s.!nego 41. lem o wrotem zorgnn!zowanemu mleczar- ym mordować? Nie

l 
to memoźli 

stwu spółdzielczemu 10 sklepów na- . , 

T::TB 'l'. p~_ ul . .raraeTa !lir %1 . Jan Was~to. zam. pod l,odzią. jestlkarany za opilstwo 1 %SkłócanIe spo- ~::~0W;;~h ~:ł~,~~leab:d ~;:~~~~h weAl;u::ki"l~f:~~~:~; rueprzet 
Teatr nieczynny. ..s~ałym. khentem" sądu starościń- koju publicznego. Ostatnio pokłócił placówek rozprowadzająCYCh mleko wan:e j hamulce mej nBtUf} ~/ab-
TEATR Tun - ul. U L1stopal1a %1 sklego. Jako miłośnik .. napojów wy- !':ię ze swą sąsiadką Zakrzewską. ob- OSM. (F) /y z dnit! na dzień. Pragnienie 
Teatr nieczynny. s~ok~wych". Ostatnio, 'wracając z rzucając ją niewyszukanymi epiteta- . b l 

DU
' O toTfATt.~\:'A~~;7!.kl.6. S4 libaCJi ~wym wozem, ~pał w naj lep- mi. Sąd skazał go na 7 tys. zł grzyw- zem ty żądza zl!bijtlnla ra}- we 
o godz. 19.15 IntuJ<a M~ell& Ande,so· Sl.~. K.on zaś. korzy tając l: pozosta- ny 2. zamianą na 28 dni aresztu. Dodał • mnie Jórę. Najgorsze za'. że z. 

u. "Joanna z Lotaryngii. WloneJ mu. swobody prowadził furę OWY poe qg trony krewnyćń j znajomych, 
~EAT~i~:~r..~o~:"°:aTELA" ~!~~~llaną na Widz.ewie - zyg- POGROMCA TESCIOWEJ % Łodzi do olusz:ek kt6rzy przychodzili mnie odwre. 

o ...,.u. ~ .. MUAlID by4 moj.... obudzo~y a~:a.::r ~~~~te~ w:d~~i:!od:;~~~ :av::. ~;mul ~~~ W zw1ą~u z wzmoto~ą fr~~~ dzić/. nie znaj~ov~a/em pows.tr~y-
~-:;:. ~~Nl ~ri~ ~~h~~~zł'! D1oPiero noe spędzona w komisaria- mowej 7. który po raz drugi stanął Cl~jg~~~Ychpoł~O~hi d!a l\nU marua. PrzecIwnreI zlłCh~al1 ~ z 
Jll'IY pO:odzle". OSlatMe dni. c e. wytn.etwila go. Wyrok sądu, pr~ .ądem oskarżony o pijaństwo po e . :ki DOKP l ód! ze: 

KATJI .LUTNIA" - .PIotr"'OW'llb lU ~~ którym .tanllł •• kazują<:y go i bic~e te~ciowej. Ntepopra\\o'lly awan ~:h!!~ ;d ~~8 'UPC1l rb: w - Zabijllj. Po 00 ł~ ma!. ~ 
O ~ li.lII .. RoM·Mul.... ki tys. U grzywny przyjął ze mlut turmk. skazany poprzednio na 14 niedzielę I dni świąteczne dodatko- yć' Przecież tego żaden cz/o~ 

arozJtA MlEJSKIEI em. dni aresztu. znów wywołał awantu-I '. Łodzi F b . 
uUlD l'nyrolbllcze w Parb I!łtenkl.. rę, podczas której usiłować pobiĆ wy POCI§& odchodzący % a P~ wiek nie wytrzy~a. . 

wt..! c:YDne od !rOdz. lD-li próca po- NADUZyCIE .. EPITETÓW" swą teściową. Gdy staruszka uciekła do KOIUSKz.e~ o g~~l:.o~~' ~~. o Wreszcie zle Instynkty WZlę1Jr. 
medJ.lałltOW'.!,1ao • Równie częstym gościem .ądu z mieszkania. rzucał za nl<i naczynia wrodzin°t. zl lo1usze 35 o a. we mnie g6r~. Na oczy pad/a mt 

J:tnop!iBII. - WOlnojct Nr 14.. Jest Józef SztekJel szewc um. w mi kuchennymi I nożem. g e m. . I D' k 
~. PI&o R dz.1e Pablanlcki~j przy ul. Demo- Sąd skazal go na 7 dni be:zwzględ- czerw~na mg a. . rzą~. tę ., PO: 
rr~h1.toJ'1' • - Wol~ Nr U. kratycznej 32. Byl on kilkakrotnl& nego aresztu. (W) sir j czyz chwycIłem broń I z dZlkim okrzy 

..... nHlC2'ynn'WltcknWllk1e l'O SIl ot--. k' '1' rz6d z,okI Scs pon Jz!alk6w l' Pi4Uc6~ od d h 1928 1em rzucI em :ę nap '" 
1G-17 pl" • W 6 DNIU ~G~IENIA m klasy 63 Loterii PADI,y uro zonyc w r. . Masz mnie może, o Czytebł. 

l~ytnl o nazwWtaeh. zaazynaj~cych • 
BlIJ na litery H. I. J =le'3Zkall 114 te- ku, za zwyrodnialca? SI ~l1U po 

Ił' II 
ADRIA - ul. Marszałka 8ta\l.na 11 

n1ec,ynn8• 
.. '" _ ul. NarutoWicz.a 81' 

BUT AP. h MOn" • 
.. P~. 19. ~. 'W Dtleds. 16. 
<GO L Fra.nc··-"'-~-kA 11 

a.&IJiA - c~ łomietl.~ t 
'(~11}J. 30. Di~ 1',800. 

JA - aL n ... y4 .... le ... JI 
y nieQ,-nn. na csu remootu. .... 
~1110 ~ aktiiAlnołd pruclEll1ono 40 
~ .. Bel", 

111 Le .." I/łl 
lo _. Łualno!cl Kraj. l Zarre.n. 
Fr<>. i ,Konik Garb .. 
~;d.Z. li. 12. 13. 14. w nlcdt.. U. U . 

li Detektywi" (dla młodzi ty) 
(' dz. 16. 18,30. 21.00. nledr.. 14). 

ZA - Ruda Pabianicka: 
"Casablanca" 
(lb, 20, ni dl. 18>. 
O - ul. Piotrkowalta r;r I . , "-
"ląd SJIO!lOwy Nr 8{48 
(codz. 16. 18.30. :n ni,d:&. 1I.SOl. 

l':azEDWIOSI'fI& - 2:eJ'OIMlde,o 74{18: 
odołć~" 

U:-o(1z. li. 20 nie<1&, l~. 

0 1101':-111' - aJ.. it1111lakle1O 1711 
p,de'WCIS'OtA .. baletu" 

'(,odS- 17. 1ł. 21. n1eda. 111) 

O)U. - Dl:. Rs!row ka U, 
Wl~ 

1~ca. la~. -.- 1CIł 
OBD - ui . .RsCOwalla l: 

Jyd. 11& ZoU" 
T6odz. 18. 20.30. n.t.da. 1'" 

rJ'L()\'I- 'I - Ui. KUlńaJUego UlI 
W71fP4 Dczltm.Ienna" 

('I'Odz. 17. 19. 21, nI4Ids. 1 
,,1V1T - Bałucki Rynek 6-

carrle kłamie" -
'(18.30• 20.30. nJedz., 111.10). 

r!; Z - ul, Piotrko,,:slta lOS: 
Onsl lir La Sourlll" 

·(aodZ. 16. 18.30, 21. nled.z. 15) 
T lt'k _ ~1~.n1t1eWic:a łU l'W o:rod~le): 

" WakIICJ
16 19 21. met!%. Ul (godZ. l. • 

WI loA - ul. DlIB"yfIaItlelfO u 
(:o~~ 4~~30. Sl. nle4s.. 11.10). 

wz.oXr-iJ.AaŻ _ ul. Zawad%ka 111: 
.. MelOdia. .erc" 
(1~.gO. 18 20 30. rueds. 18'). 

WOLNłI C ..: Ul' NnplOrkowsk1eco 1.: 
'~mOI'7i" .. atb. 16 18 20 nJedll. 14). 

ZAOJll:iTA _. ul' z ... ierska Z8: 
NicczYnn.e. • .. 

---~:-:-

WTOnł'::S:. 20 LlPOA 1~8 r. 
1104 DzlelUlllt 12 G<JunOd'a 

", Wyk. Tki ~ucŻaja. ·~.4f1o~a.d&nka pt. 
~~łyty)~lony ... 12.56 Meloclle gO
dOWej 13.45 "jĆ,.ef~oncert muzyld ly-

"Cyk~i .. ~o~~2yto/~~~.~Ud?i.S~ 
Z dt:i I ~ '1t.i.05Y\v1~1l:; Muz)k& obiado
walo(Plekkle piOOenk, ~rnOśc.1 3porlow 
]~ .. ",,) 15.25 Skno;Ynka ot~{. 'l'. OlSzy 
("',,- i630 •. Cuda pow! [' .. na rzecz L. 
ł. Rd' 'cel stnrszych. 15.óO~tI'".e - a\ldycja 

Z! 00 ])ZLenrult. lS 20 l'nka og61. 
Jla, 16. "O Mu?: kil. . ..Po~naj ,-6) 
kraj". 16:~ na tWórc ci EJ 1~~ AUdy-
ja ~W'II)CO rt:nlcę Urodzin). i 7 4GgadlOwi-

l= IW 60 rOOo '1Ió-wl W)'3tawa ZI"Gra. w 
~llV·. 18. "8'· 0- Ulu"·lon em Od_ . k . yc.h" 1. J.. ,... e melOdie" 
z~ (5an .Tak' 7.OlItnl~m. pIS8.f7JMl" - t 1ie~ 
t n 19'00 W aud~.C.l1 II; cyklu: .. Rado~cl 
I tioSkdi' - ~YS;:l~~d1J~~~Il~~!!:til 

niell nyc 'łowno.muzyczna W OIlra' 
19.10 Audycja slakJćwlCZI1 p. t. ..Verdi i 
cowanlu B. BU.!! owali nie tYlko OJle. 
Smetana - kornpon antki" - 2/) odcinek 
17 ..... 19.80 "Etnnnc)1'94li :Konem Bymfo
po\\1 ej B. Pmsa. k'ej I IlLnJ)8.1\8klej 
n1c:z.ny m\lzykl fmncUs ~loglC:t:l1Y 21 ÓÓ 
20.58 Komun kAt mcte?a tecJuńczM. 22:00 
I!z!Qn Ik. 21.50 Skn~4S Koncert ~ym:efl I 

Inyka tane zna. ~. r 10 t. na j1ltro. 
( 1). 22 58 OmÓw. pro!:,. no 10 MU~ka I 
23 00 O tatn e adomoścl. ...... 

r."czn :l~.20 ProgranI na JU!ro .80 -011" .... 1 ty '\ (et. II). 0.20 UKończenie I 
audyrjl i Hymn. 

reni. komiseM t6w M. O ... ·r 6. 7. 8. 9. I h P. t l f' . b 
10, 16 ~,innl się zglosM jlltro do Komisji S ue aW"ę e e omczną. ze y Zlt-
nejeetracyjn~J L6t.lt-MiaGto I. ul. wloto- alarmoweć miJicjt>? Nie trzeba . .Ta 

razy I O • O O O złolych 6 
2 O O .·0 O O złOlyc 2 

/

krzyeltA Nr l/J. '" razy ]d tczy4n1 o ~. or:aczyn&j.cyeh mordowałem tylko muchy, t·tóre 
ale na lit rę O. zamll!lM.kali 11a terenie tak rozplenily siC' w o tatnicl1 
koml.eru1at6w M. O. 1 • .2, 3. 4. 6, 11. 12, 

J włE!1e tyIIl~y Innych 

KOLEKTURZE WIELKICH WYGRANYOll 

• • OLAIE 

18. U winnl.1 zsfo.sló jutro do Kombjl dniach w moim inieszkaniu i tak 
Rejestr. Ud!-MIasto n, ulica Ogrodowa 
!'ir 30&. mi dokuczaly, że ja - człowjek 

'f opokojny - ~zaJalem. 

I O O Wl"AD. 

l..óD~, PIOTRKOWSKA 6& 
CK. U89) W dniu 21 l ca r . b. :J. w aroóę, l U ł d . . FP" 

o godzlni'il 19 ,30 oo~e «Ię! m le· ago o Ił lO cy II 

t BEL YG A Y H 3 l 
81ę-cz:ne .tn:f'Ormacyjn zebmrr,(' człon W ~VI :1ru ~ ~wI.~ P K. w.. .
ków SeltC l \ ł6k1ennlczo--galnntl'ryj dniu 22 b m. w Ml \dna "PolonIA' VT ~ 
no-kont: cyjn j Zgroma.dz,(on1a Kup- dzl o gOdunie 10 mM o bętU:! tr1~ um-

d 
• • •• 3 .. I c6w m. Lodzl w lokruu .... rłasnytn - czysta akad mI. Po akademII wylltt 

S.ty Zlań ciągnienia ·Clel a y ul. Plo~towska Nr 40. art. t CZM znll. . . t'h aktorÓW n 16dz-

W lTaue po 1.000. zł padły na 
Nr Nr 20509 w Gllw:cach. 76644 w 
w Grrlet:lie, 89753 w Warszawie. l ebrania i odczyty 

I W, za ()ka.%/l.nt-l:'m egjtym eji ch . 
75585 76858 78312 78663 790~ 711149 członkowsk!ej 
79213 79452 80411 B0570 B0973 81 lin ZGROMADZENIE KUPCóW 
81340 81474 82194 83694 84781 85624 Locht. 
811643 85779 86252 86737 87510 878te In. Dzl-': 

Wnr 1500._ II pedla na Nr 87970 88288 88686 88803. (X" 1179) .... W lOkatu LOZB. ~trkowWka n, 
39139 w Radomiu. 

Wyr;r • pe 100.000 si padły -
Nr Nr 24839 29217 83934 8~87. 

Wyr;r_ " H.'" .. padły M !łr 
N'r 13008 711ł29 73877 89500. 

Wn'rana po 20.000 zł padły Da Nr 
Nr 2509 8398 19082 19838 32486 36678 
38828 40730 Cl6699 69599 '71461 7:atl54 
13416 80728 83668 85204 85791 89038. 

W"{rane po 10.000 padły na Nr 
Nr 2387 4024 4093 4309 7702 12353 
23995 29991 32153 34524 41835 46962 
47223 51912 51975 60382 62164 65968 
66315 73061 76297 83296 88138. 

WnrUle padły po 4.000 Ił na Nr 
Nr 380 515 523 560 10M 102.3 1970 
2079 2174 2382 2409 2947 3S18 37~5 
31186 42117 4.566.5738 5931 6233 6378 
6542 7052 7691 7768 79911 8764 11434 
9856 9946 9955 11155 11328 11845 
12482 12971 13680 13887 13907 14052 
14892 16352 16602 17172 17388 17398 
17583 20270 20480 20874 21172 21400 
22257 22494 22713 22948 23014 23231 
23289 23678 23947 23963 24817 25441 
26215 26707 27503 27853 28923 29080 
29106 29542 29929 30273 30831 32353 
32383 32586 32668 34217 34324 34763 
35266 35423 ~487 35711 36190 36493 
38516 38528 37045 37314 38307 88337 
38376 38420 3848:1 38839 40305 40869 
40980 40984 41308 41~1 U:l8!5 41981 
42973 43153 4327:1 43693 44192 ł11872 
45962 4:1963 U228 46445 468łl 47188 
47897 47992 48694 48796 419207 4191164 
49789 49850 ~810 111212 5lłl92 51747 
52429 53391 54318 115589 5618'7 11704:1 
57147 57931 58583 :19326 59348 60503 
60517 61616 61838 62201 62489 63389 
63408 63653 64113 64211 114462 1141185 
66689 66799 67702 68299 68852 68993 
69082 69316 70564 7058:5 7 1495 72614 
72636 72671 72674 72781 73938 74430 

Wy po LOłHI zł li: Z-.o c1DJa 
cl4Plenia: 

Nr: 11 11 114 48 297 406 ł8 III a97 
781 80J 1001 %42 96 898 48S 811 806 
28 956 !58 2022 41 49 aft 64 107 2'r 81 
248 813 811 '79 ~1 815 29 U ł7 M 751\ 
840 47 72 979 3076 265 379 41~ 719 62 
4"15 334 689 779 850 991 5073 01111 
296 319 111 98 401 03 98 535 627 74~ 
6065 70 164 234 337 442 RR5 905 700" 
069 114 392 4aO 54 89 649 61 862 81 
Rr61 210 53 420 2fi 65 526 68 667 73 
74 80 811 55 9212 304 78~ 898 932 3' 
85. 

10182 348 429 54:5 640 763 902 65 81 
88 11015 062 86 107 64 262 326 424 
561 625 26 757 91 927 geS 12032 360 l 
ł9ł 825 56 761 828 '76 920 M 18007 H 
21 a Sl fa 1M 239 42 e 410 29 537 7~ 
633 700 38 818 4-4 58 906 46 58 83 90 
14004 105 13 26 31 32 269 85 346 74 
419 87 581 ~lO 59 769 7ł 95 889 912 
90 15036 67 281 aG9 73 ł18 36 541 ~ 
681710887900 16110 86 241 98 51f 
878 753 84 99 853 69 17073 124 34 41 
66 97 249 317 40 76 450 2 86 92 9 61e 
42 742 ~~ 878 93 935 64 18121 3 35 9' 
299 3:54 546 58 632 65 82 769 828 71 
904 1900221 87 143 300 504 36 75 63 . 
69 73S 824 949 76. 

20004 199 263 7 425 9 86 578 89 66! 
71 89 715 805 951 78 81 21049 78 16 
82 206 73 405 639 47 67 708 63 804 f 
BO 957 22076 193 2311 357 581 667 78: 
950 23145 7ł 288 302 507 775 910 51 84 
24068 103 9 'A7 531 47 605 712 816 21 
ł6 88 94 948 51 25061 92 190 225 6 332 
76 422 aBl 600 736 51 889 908 80 2 6~ 
26020 1 2 403 29 503 57 67 680 7 765 
826 71 87 112 903 403 53 27013 .a 8 75 
115 40 238 67 8 331 77 98 408 23 !52 ::-
541 61 685 7 718 901 75 2800 172 40t 
563 76 95 670 3 709 857 79 83 92 911 
36 46 73 29020 272 358 9 415 iO 9 
515 634 8 64 94 804 6 934 77, 

Pozostałe wygrane po 1.000 zł należy prawdzić w l.alektuTZt' 

W • ZOZĘALn\'EJ KOLEKTURZE 

Henr ha Hoper§; 
w l.. o D Z I 01. N A 8 U T O W I o Z A Nr 9 
JELENIA' G08A. - KONOPNICKIEJ 16 
znów PADl..Y 

1200. 
zł .00. 

• 
• ue 1193) 

Humor 
Re Isto 

- J'a.nku. cJ1acze.go zjadt~ Cl:a6tko. 
przeznaczone dla ZOIJ1? 

- Bo ja nIe wierzę w p.t2lezna
czenlJa. 

o t;'O<!:t. lS ubranie n&uezyci-eU bolLsu • 
całego t ren 

- W łwletUC7 WPPlt. P'oOtr1towakA 66. 
o ""dla. 10 odpl'lLwa 1netrulrt0r6w i 11:<11-
portUu.. 

III 
W dntu 1m1en".n Inspekto /I SZk 1-

nego m. Lodzl p. KuchOWicza Cz .sła
wa. :ramlast !kwi<aItów zł 5000,- n:1 
Sieroty Po poJegłyCłl uau zyc1elach \V 

obronie Ojczyzny., ada:za ~r d· 
n,etwem Red. .,DzIennika. Lódzk·l'· 
go" - Rada. Pedagogiczna Szkoły 

I PodstaWOWej Nr 127 w Lodz 

ZA\VIADO 11ENm 
Z dni m 20 ~a b. r. 7JOBta~ unrchonl.lODa w Lo· 

ctzt, ul. Narutow.l cza 3 

POlYSKOWNI CI 
pod row~ctwem w!Ieloletnlogo' fachowca tej ~. 

(671'1 p) 

YT 

E. mRZETU I i H. PlL(; 
l..ódt, nI- Nanr-..o·",~.c::r.a Nr 3 
(w po" 6rza - pr .... ra Glicyna) 

T CZ -OP Ł 
SPRZllIDAJE WAGONOWO 
Z WLASNYOH TARTAXOW 

Cen:trala. Dostaw Dn;ewnych PJT.em~łn Wwowe&'o 
KatoWice, ul. Arn:dl OzerwooeJ (dawn. Zamkowa) 3, 

tal 349-31 

In:tonnllcje miejscu wzg!fJdD1e :kO~SP~1oe 

WoJew6 a Dyrel cjtl 
Przem n l'If\eJscow go. 
O II /I z l n. ł l. 6 d z lt l, 

~ tmdn1: 

inżynier6w. 

ł chnilc6w 
i allculał r6w 
{METALOWCóW). 

Zg'ło..'!'U:Il1a wnu % tyelory-
8..'1. ni 1 o 1!3 m.1 śwtadeetw 
przyjmuje n feT t PersoM! 
ny W D P.M. Ud!. Ogro 
dowa 12. (K 1038) 

(K.ll44) 

P'a6stwowe Pl'7.ed ęb10nrtwa 
I Budo\ IMe - OddlJ ł m 

ZATRUDl\(~: 

murarz t ciełli 
oraz 

praco nik6w 
nlewykwnllfl1l:o ch. 

Zghszać s;ę: ul. Senatorska 
Nr 21. godzinach unędo-
wych. (K 23) 



~a terenach przyczółkowych nad Wisłą 
• 
IIZC% OWI %0 we 

.W. tych stronach .Wisła )est szcz~-I SKĄPE SŁOWĄ, KTORE WIELE - Z czegoście to odbudowali? -I Wolszynie chaty kryte są słomą, w drogę do miast. Wieś żyła dostatnio 
~ólnie Ulocza. -:łyrue sobIe po pan- l\[OWIĄ pytam gospodarzy. izbach palą się naftowe lampy. Nie i SPokojcle. 
s~ prze~ewa. SIę z b:-zegu n~ brz~g, . .. . - Z drzewa - mówią ze szczerą ma tu jeszcze elektryczności, zagro- W czasie bojów o przyczórkl -
daje obfity zer rybItwom 1 obflte W?J.szyn Je.st P1~rwSZą WSlą po kie naiwnością. dy nie są murowane. Używając prze- Lucimia przestała istnieć. Ale los 
troski ludziom. Zabiera ziemię, lek- le~kieJ ~trome Wl~ły. Ogląda~ tę Pytanie nie dotyczy budulca, lecz nośni - cywilizacja jeździ tu furką· jej się uśmiechnął. Ją jedną slJośród 
ceważy .t~y, p~ynie jB:k się jej p~- WIeś, lezącą w pasl~. przyczólk0'WY1? środków .i sposo~ów. Jakim sp oso- Ale sam fakt, że w ciągu dwóch setek V.'Ybr~o Ministerstwo OdbU
dopa, meuJarzmlOna, CIągle kaprys_ "~.lfta tem~ .. MtJ tow

k
7 sZ :~p. bem, w CIągu dwoch lat, odbudow$l- lat przywrócono zrujnowanej wsi dowy do Wzmesienia z PUpI0łÓW. Spo 

na i Ciągle urocza. Taka pra-Wisła. Wl zla ~o wOJrue ych o o 1C.. ,/l- no tę wieś? dawny jej Wgląd _ budzi szacunek rządzono plany nowoczesnych za-l 
.. . . .. dok WOJs~Yl?-a .wywołał u mrue 0- _ Pożyczki nam dalL Niewielkie, dla wySiłku ludzi tak ciężko do- grod, zostały sprowadzone maszyny 

Chclehśmy Slę dostac do Kozleruc. krzyk ~zlwlema, u me~o t?Warzy- ale każdy dostał. Robiliśmy od świ- świadczonych woj~ą do wyrobu Pustaków i dachówek.' 
Był 'W!bór: .samoch<?dem do Puław, s~a stwIerdzenie: "nic Sl~ me zmie- tu do nocy jeden drugiemu poma- Określ .:. . nil .. Polnymi drogami krążyły samocho-
e daleJ koleją, łączme 60 km, 3 prze_ rulo, tylko drzewa urosły'. !ta! _ po...riadają . enie ,,IllC Slę me zrrue ° dy Misji Kwakrów WOŻllC budulec. 
siadki i 12 godzin jazdy - albo ł6d- Choć te strony omijają koleje l o .' . tL Jest złudne. Kryje się w nim bo- Przy odbudo:vie L~cimii pracowaly 
ką na drugą stronę Wisły i lIO km szosy, nie omlnęła ich wojna. Przy- Słowa ~ąpe. roblliśmy ... Ale ł~ wiem ogrom pracy, który - prawda pospołu z m1eszkańcami młodzie!o-
furmanką, razem 4 godzi!lly jazdy. czółek wiślany, to w~śnie Wojszyn, kto wIe, ile one zawierają trudu - w tej wsi ,Poszedł na przywrOct:~ we oddziały Służby Pracy (obecnie 
Wybraliśmy furk~. Janowiec, Brzef.ce, Luclrn1a l letki pracy! często przekraczającej lud~ nte dawnego Jej stanu ale tylko dla- Służba polsce) i grupy młodzieży cu 

wsi 1 waateczek, leżących na pasie kle Slły. tego, te nie mógł pójść na ulepsze- dzozlemskiej, która w ten plękn 
Nadwiślańskie powiaty Kielec- między Sandomierzem a Dęblinem. - Koni było mało. - Budulec nie tego, co leWo obrócone w pe~ s6b wlązała nici sympatii nJ= 

czymy mają to do siebie, te łatwiej Wojna .tarła to wszystko z pawian woz1llśmy ręcznymi wózkami. Poma- rzynę· W tym tkwi heroizm l trage- Polską a Ich narodami 
lię do nich dostać funnanką nit po.. chn! maml. W tym miejscu trzy la- gały nam !ony i dzieci. tUa WojnylUt. Po dwóch latach w Luc1mil etanęło 
ciągiem. Pociągi omijają te strony. ta temu była ruina i dno lud2lk1ej nę ZŁUDNE OKRESLENIE WlES WZOROWA 90 murowanych zagród. Jest to te.. 
'Pędzą dalej, na zachód, albo na po- dzy. Teraz Wojszyna nie moitę po- Memu towarzyszowi, który nie był :Przed wojną Luclm.ia była wsią raz wieś murowana, o~iotrwała, no 
ludnie. Posiada to duże znaczenie: znać. Na miejscu wYrw po pocis- po wOjnie w tych strona~h, wydało zamożną. Nadwiślańskie sady rodzi- woczesna, skomasowana. Jest wsią
tutaj niestety furką jeżdżą i takip kach - łany zbóż, na miejscu POgO-1 się, że nic się nie zmieniło, tylko ły owoce. Łąki. żywiły ponad 400

1 
wzorem. 

rzeczy, jak postęp i cywilizacja. l'zelisk - domostwa. drzewa urOSły. W odbudowanym krów i 200 kOD!. Szkoła otwierała L. P. 

KUPIĘ ffiaS2:YIlę trykotarsko Nr. 9 
lub 10, szer. 80-100. Zgłoorzenia Wro 
clsw, Pl. Staszlca 2.8, m. 5, Mlesz-

PAlIlSTWOWE Zjednoczone Za kła- POTRZEBNA gosposia do prowa~ PO SZU 
dy Przemysłu Pończoszniczego Nr dzenie malego gospodarstwa do
l W LOdzi, Sienldewi~a 65 zatI"Ud- mowego pojedyńczej osoby. 'l el. 
nią: ŁĄCZARKI (ketlaTki) na ba- l27-94. (6460 g) 

KUJĘ korepetytora z fizy-
1d w zakresie liceum SZczegółowe 

MIESZKANIE Kraków, zamietrl~ 

Dl' MmSKI akuszeria, choroby 
koóiece - przeprowadzil s.1ę na 
Piotrkowską 14, telefon :57-28. 

(II: a3) 

Dl' l'lESKOW - nerwowe ,..~~ 
trzne. elektroW'S~. I-ł. Za
wad%.ka l. (k 35) 

czyńska Kaa::Imiera. (k 111l8) 

OKNA ocynkow.ane oranżeryjne 
duże i łelal'lne fahryczne , m. x 27~ 
cm ok.azyjn1e do 5Pl'l!:edania w fu 
mie Kazimierz Ma<dej W"y:roby Ze
Inne, ArtykUł7 Tec!m.l.ozin&, N,a
czynia Kuchenne, Łódt, ul. Plotr
ko'Wllka 18l, te!. S72-08 l Jll6.-UI. 

(k 1129) 

LECZNICA lekany apeejaUatów DOMEK murowany aprzeda'm w 
Piotrkowska a, tel. :U8..s 10--19. Radogoos:zc2lU, Lewa 311. Will'domość 

Ot 105) Cl!:apiflsld, Limanowsldego M. 
, (6703 pl Dr CZER_UELEWSKl - choroby 

skórno-weneryczne - powrócił -
przyjmuje Piotrkowska 88, telefon MOTOCYKL BMW 200 
H5-4!J. (K.698) okazyjnie sprzedam, 

na chodzie 
6 Si.erpnia 

(4:'20 s) 32-13. god-Z. &-7. 
Dr. nERDER, skórne, wenerycz-
ne 4--jI, Gdańska 46. (k 536) WANDERER kabriolet czwórka, 

model 1939, sUm b. dobry, do sprze 
Dr GLAZER, skórne, weneryczne dania. Wi.adomość tel. 1'13-59, mie
powrócI! 5-8, Andrzeja 28. (k 36) dzy ,16--17. (I<: 1[96) --- - ----------Dr ZA URMAN specjalista: skór- SPRZEDAM zakład M'IlSAl'SkiI. lub 
ne, wene.yczne 8-10, 5-7. Na- odstąpię lokai łO m. kw .za zwro
wrot 8. 'l'elefon 129-39. (k 36) tem kooszt6w r«llomu, NarutoWi-

cza 12. ślus&rn1a. (k 1l8ł) 
Dr KUDREWICZ specjalista wena- -- _._- ----
:ryczne, skórne powróclI. &-111, 3-7 INDUKTOR lilowy .przedam na 
Piotrkowska 106. (k 1~) PlI'ąd stały 1 zmienny, RM.n.<JI\1\I'Skie-

-- ----- go 16. (k 1'183) 

wełnę i jedwab oraz kotoniar.zy l 
NAPYCHACZY na maszyny kc>to- SAMODZIELNY buchalter na. m-
nowe. (kll089) nowiSlro kierownika bucrhaJJterl.ł po 

• szuJdw.a.ny. Mote by6 Da eodIZ1ny. 
PO'rlł.DBM4 J'CIIIIPO&łII amodz:l. Wył,czn1Ja .na pl~ 
na. PiottkoWllka as. lIlrła<l tUlter. ZglOSl!:enia Chl~ Łódt, PI.o1r-

(8691 pl IIlowwka U7. Tel. 219-87. • 

Sirach 

Zazwyezaj Z myszek 
Mało k:t6ra 
W~e, co to jest 
Tygrysia Sk6ra. 

NÓie wiedzą.c zatem 
M,y.szkI o tym 
,,zwiewają" w trwodze 
Przed tym .,kotem". 

Dr. IARKIEWICZ choroby ml'ld- W)'dawca: SPóŁDZIELNIA WYDAWNICZA .. VZYTELNIK" 
ka, lej t, wątroby. Plot"ko"!sk'l SPRZED.'lM 3 mle<sl.,eznego (yW- Redakcja ł Administracja I Ł/ilU, Piotrkow.ka 86, telefon lu.JI 
H5 3-5. (k 333l czarka alzackiego. Wiad,omość te- I W-M 

Jelon 1<58-55. (6'720) Red&ktor naezelny pn:yjmuje .odzlennt. ·04 &OdS. llł-U, teL 207-18 
Dr ~IARKIE\VICZ GUSTAW we- I Za.st~pC& redaktora we wtorld I plotki od COli. UJ-Ił, tel. 12G-M 
nerycznp skór"" - Piotrkowska DWA "Cltroeuy" =terC>tcmowe Sekretarz redakcjI codzienni. od gOd ... 10--12. telefon 209 O~ 
169--6 tel 138-52. (k 121) nlł1<1otarte na chod:zie. trzeci w Kierown~ dzIAłu miejskIego od godz. i-ll. telefon 12G-6ł 
_____ częściach, I"przedam o' azyjrue. KieroW':'ik dZIAłu "portowego 00 godz. i-U, telefon 208-96 
Dr DOLU--SKA choroby dzleel, wytwórnia Legnica, Wil"Octawska RedakCja rękop1S.ów ':tle zwraca, It& treść l terminy oglo.szelll 
Narutov.icza , 6 .teb 208-76. (k 115) 123. (k 1190) me bIerze odpOwledziaJnoścL 

Dr BASS choroby kobiece. Nam- FIAT 500 (Slmca) do sprzed.ania, 
tov.icza 6 tel. 208-76 (k 114) oglądać RembleUńskieg() 15 garaże. 

teleIon W-20. (k 1183) 
Dr REICHER - specjaUsta, wene-
rvczne, skórne, płciowe (zaburze- SPRZEDAM bm'-m,am;y.nę n!tiPędo-
n-lal. południowa 26 druga-siód- wą. J. Jany,gt, Piotrkowska Nr 68, 
ma wieczorem. (k 32) (6708 p) 

Redaktor naczelny: ANATOL MlKUl..KO. 

DZlAl. l'RENUMERAT: ul. l'iotrkowska 63 1 Piotrkowska 96 - Iklep 
C"ł:ynny w godzinach od 8-18. Telefon 180-74. 

Oplata miesięczna: z odbiorem na mlejscu zł l!lO'-
l: prnesyłk'l pOCl:towł zł 135.-
z dostarczaniem do omu zł 170,

Konto P. K. O. Nr VII • 667 Oddział w Lodzl. 

KUPNO I 5PRZEDA2 SLUSARNIĘ 1 n1ki,mnlę sprzedam. BIURO OGŁOSZEN: Ł6dt, Piotrkowska 96. - Punkty pl"'!1mowanla 
Wiadomość Łódź, WÓlczaru;l<:a &3, ogłoszeil: Piotrkowska 96, Piotrkowska ó3, Plao Niepodległośc.! (hale) 
front. (6705 pl piotrkowska 198. 

POPULAR Y Skład Mebli S. Ga- CENY OGI..OSZE:R: Za miJ\llletr szpalty poza tekstem do 70 mm -
bala - Pawelczyk, Łódź, ul. Dr KAPELUSZE męskie, d.allUl.lde. du- 35,- zł; za l mm S'l:Palty, od 7l do 120 mm -liO,- zł; za 1 mm szpalt) 
Prochnika l (Zawadzka) telef. ty wybór. Sklep Piotrkowska 190. od 121 do 200 mm - 70,- zl; Ea 1 mm szpalty, Od 201 do 300 mm -
175-75. Poleca naj taniej sypIalnie Ck 1132) 90.- zł; za 1 mm szpalty, ponad 300 mm - 120.- zł. W tekście: do 
stolowe, gabinety kuchnie, tap- ----------- '0 mm - 60,- zł za 1 mm szpalty, od 71 do 120 mm - 76.- zł za 1 mm 
czany. stoty. krzesła, fotele I łóż- CIĄGNIK ,,Deutz - z..tlteJmayer'· szpalty od 121 do 200 mm. 100.-zł za 1 mm szpalty, od 201 do 300 mm 
ka. Wykonanie solidne i punktu- do sprzedania. Wiadomość ul. Sjen l40.- zł 'aR 1 mm szpalty. ponad 300 mm - 180.- zł za 1 mm szpa.lty . 
a'ne. (k 166) kiewicza N:r. 11. (64G2 pl R;UIKO\VE WSRóD DROBNYCH: Do 50 mm 1 lIZpa.lty 60'1, dro~ej 

Ponad 50 mm t dwuszpaltowe 100'1, drożej. 
,,:Il.EBLOSTYL" Stalina 69 - nad- SAMOCHOD Krupp 8 tonowy Buś- ()GŁOSZENIA ROBNE: 30,- zl za wyraz. poszulctwanta pracy 15,
szedł Ś>'I.ieźy transport: Kredensy s;ng Nag 85 Km Mercedes 4 d za wyraz (najmniej 10 wYJ"8.zo.W). - W numerach świotecznych 
kuchenne od 14.000. łóźka orzech 0- cylind~. Lml!: BUldog 45 KM z przy t niedZielnych S()IJ. drożej. 
we (para)-19.500, szafy dwud.rzwio czepkami. Wszyst'kle na ropę, w NEKROLOGI: Do 70 mm - 30,·- zł za 1 mm IIzpaJty. od 71 do 120 mm 
we - 22.000, trzydrzwiowe - 35.000 pierwst2lOrzędnym stanie na chodzie tO,- zł za 1 mm szpalty, od 121 do 200 mm - 85,- zł za 1 mm szpalty, 
I'a komplety,..sypia.lnie, etołowe, ga sprzE!damy. ..Serwa" Grudziądz. od 200 do 300 mm - 110,- zł za l mm npalty. ponad gOO mm -
bmety do 40 proc. kredytu. (k 920) T<l!rUńska !nj23, tel. lG-75. (k 1<145) 150.- zł za l mm szpalty. 

DOPlATY: 1. Za ogłoszenia wśród drObnych dO wysokoŚci ClO mm 
HORCH szeregowY, 6 osobowa 11- ZAOflAROW ANIE PRACY przez l łam 500/ •. Ponad 50 mm t 2-łamowe 1000/ •. 
muzy na, stan pierwszorzędnY - 2. Za ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i ogłoszenia kom-
okazyjnie sprzedam. WiadomoŚĆ: blnowane 100'/,. 
Wrocław. "KaroserIa", Traugutta POSZUKUJE się maszynistki, ko- S. Za niedziele i śwleta S(N •. 

ofarty sub ... polit~hn1ka". (669i1 pl 

FRYZJER damski dobry, potrzeb-
ny, z gwarancją. 8 tysięcy U. ty-
godntowo, RzgOWska {7. 

POTRZEBNIl S ~ey .to p.re_ 
cowni kNfIVieclr:1fl3 ~a. 
P1CJtrkowalca Ja, w na le-
wo, .ki4!P. Oz: 111.85) 

SAZ.ł.AD lłJImków 8pa!.1nowych, 
Ł64i, P1oflrlkow'ltka 1113, PQSaJku'e: 
1 pracow:a.lJka s wYksz;tałc~niem 
średnim technicznym, 1 samOd2jel 
nego refea"enłłl planowania llna'll-
IIOWego, 1 starszego ksIęgowego z 
prakitykll księgowości przemy~ło-
wej, l kore5lPO<lldentkę - malll1lYUlst-
kę. (k 1181) 

POTRZEBNA pomoc domowa Wól-
czańsll:a 7/6. (k 1180) 

POTRZEBNE dWie slty buchalte-
ryjne natychrrnl:ast "Czytelnik" 
Kolportat, Piotrkow.~ka D6 w g~. 
~1l1. (6730 

KIEROWNICZKA dzI.ału lIJ)rZeda-
ty ta'brykl wytwornY'Ch kosmety-
ków pclI5IZUkIIiwana Wymagania: 
m 
n 

łoda, Il'ep.!'el!:entacyj:na, tn~E'l!gent-
a. WI1l'tmk1 bM'd.zo I1'Obre. Zgłoszc 

nia osobl.!te Nal"ll'Wwicza 40, m. 8. 
godz. 1$-1'7. (6710 pl 

OGRODNICZKA obez:nana li sa-
ttow.n1otwem o;raz gospodarstwem 

WJado-wiejmo.m, poszukiwana.. 
mość tel 104-33. (4S175) 

,?~ZEBNY -=-~ --~ 
'W'Q'tOr ~dO saD'locbOd.6W. Z.ę sza 
slę Traugu,tta 9. Centrala Zbloro-
wych Ładunków. (6463 pl 

POSZUKJW ANIE PRACY 
K 
P 
SIĘGOWY przyjmfe !księgi do 
rowadzenl.a na godrz;l:ny. Oferty 

)lIS". (6721 p) 

p 

P 
ROWADZĘ amerykankę w godz. 
opołudn. Oferty .. 8719" (6719 p) 

B 
j 
P 

UKIECIARZ wa=wsk1 p=uku 
e posady. Oferty do Dziennika 
od "Bukieciarz". (6712 p) 

SAMODZIELNY ksl.ęigowy biLalllsls-
ta pragn:le zrn:ien1ć pncę. Oferty 
pod ,,6'1LS". (6'718 p) 

A 

Ś 

BSOLWENT Gimnazjum Elektry-
cznego prZY,lmie pracę w przemy-
le elektrotechnicznym. Oferty 

"Czyte1n!k" Piotrkowska 3[7. 

r:= 
(6465 gl 

LOKALE 
AMIENIĘ pokoik z kuchenk~, 
kolica Pl. Wolności, na podobne 

z 
o 
n a przedmieściu. Ofa'1y pod .. 220". 

(6729 p) 

na Łódź - zgłoszenia "D:mennik: 
Łódzki" pod Nr .• ,6714", ~ 
POSIADAM duży lokal z magalZY-
nem, wydz:1erta,wię lub p:rrz:yjmll 
wspóln1lka. Kl11ńf;kiego 33, skiep. 

(ł819 al 

NAUKA I Wl'CHOWANJi 
100 ZŁOTYCB 1O<1Z1na. AncIelIId. 
Nowoczesna metoda 1:rQm~ 
na. Łódź, lIJcI:ytka 11113. (8481 .., 

ZGUBY I UN1EW A2N1EN1A 
ZGUBIONO potwierdze.n.le odbio-
TU, wYd'ane przez Związek Kup-
ców, ul. Pjotl'kow~l<a Nr. ~, na naz 
wi5k,o Kozłowska Maria.. (6731 p) 

ZGUBIONO kartę rozporz.nawczą na 
nazwisko Julian Pędzimąż KilL>\-
skiego 39. ' (M59 g) 

DNIA 14 Up ca na linii wa:r;;:;;;;::: 
otwock, skradziono dowód kolajo-
wY, wYdany przez DOKP Łódź, na 
n~wJ.sko Haliny G<>łębiowskiej, ul. 
Piotrkowska m, m. lJl. (6697 p) 
ZGUBIONO paiteDlt, Ma!rek ~ 
Limanowskiego 413. Ot ua'7) 
ZGUBIONO legitymacje lrunwa-
jowe l niebieską, 1 ~, Nowicld 
Włodzimierz, smocza li l legity-
mację tramwajową żółtą Jezier.ska 
Zofia Bankowa 13. (k 1186) 
ZGUBIONO kwitariusz Izby Skar-
bowej, seria B-34" od Nr. 28501 do 
28550. Znalazcę pr062.l!ł o zwrot za 
wYnagrodZeniem. Piotrk.oVIISka 
.,;-4(1. Dr. nun1:n - HOrkawic:z; Wi-
I~r. (6726 p) 
ZGINĄŁ wyżeł szaro czarnyQ'dpi;; 
wadzić za nagrodą. Radwań.s.ka 29. 
m. 1. (6727 p) 

ZGUBn.AM legitymację szkolną 

Nr. 400, Lubelczyk Ada Nawrot 
3~16. (8715 p) -ZGUBIONO patent nr. Ml32S, Prus-
ki Dezyderlusz., Złota 7, sklE!'P. , 

(k 1022 

R02NE 

JEDYNY FOTOAUTOMAT: Naru-
towicl!:a 8 - naj tańsze najszybsze 
zdięcia lel!ltymacyjne! ~ 
~·O'.rOKOPIST, Daszyńskiego 15-
kopiuje wszellde dokumenty pla-
ny, rysunki itp. ~ 
ODDAM dziewczynkę pół roczkIl 
na własność. Gferty pod ,,~e;i 
kołł 

.. ~ 
MIELENIE I TABLETgf:m~ 
surowców chemlcznyeh !,.,rytwórni 
tyC2:nyl:h .. ARGON" o _ Fannac a 
Preparatów ChemJ.=wYeh ŁÓ(je:-
litycznych 1 Galepo ' z, 
Zwirlct 11 t~ (k 1192) 

ł K tenstUh!e1c---
OSNOWOW);: :' ~. maszy 
ny dzlewJarskte h wr' remontu-
je wruebatl'lia ~;tw Ele. Zglooze-
~ Dzl~ J:, "Osnowowe". 

(8724\» 
1= Z~srKA -:-.-

OKOJU w śr6dmldc1u pOSZUkują MA-S~ ~ wwY Z "'YkwallfiJwwana 
• aTS I 

103. (k 127) respondentki. do prywatnej wY- 4. Za miejsca zastrzeżone 1000/ •• 
twórni chemicznej Zgłoszenia p arnenhofa 

8PRZEDAlI-I krOSno ang. gładkie, Łód~, Siedlecka <l, F-ma "Anorg". Odbito w Dn1.karnt Nr , Sp. Wyd ... <-'zyteInIk" Ud!. tJ.I. ~tr(d Nr 2. dWIe studentki. Oferty poe\. .,8732". ~PP. 29172, 
$tan dobry, Czacklego 6. (6725 p) (6733 p) , (.73'2 p) (6713 p) 

~~==--------.~----------.----~--------------------------
Podróż w nieznane 119) 

• 

Soortrdr dał znak. Bleg8:C7Je rZJlw1Gl się w k.Ie./-~ mo~a - mru~aJ: do sjebie - A na WlitdoWDi. entuzjazm r~. Większa 
runkU maty. Krupk'9., będąc pod wpływem j~ mi się sprzyk:r'2Jy'ło ~e życie. Cią~a częś~ PUlblicznoścl. uważał!1 Agapita ~ rew;, 
etrachu, uznał icll za. IWWych prześladowców ucieczlka, cl.ą.głe nteb~ieczenstwo. Ach, gdz,e!laCYJnego zaW~lka ~tory nll~pod!ziewa.I:r.e 
, znów począł uciekać. moJe spokojne żyde w XX wieku? Ha, łwy wyprzedzilł naJz:n.akoIDltszych blegaczy gre· 

D,ie dogonicie mnie! okich i odalał sLę od nich coraz bard'ziej. 
Ta ostatnia uwaga odnosiła się do blle~acZYJ Na meclld Aga,p'lt zemdła.J: z wysidlku. 

których kroki słyszał :za sob~ 
ł DZIEim-1K LODZKI NI' 198 (UOli 

Kiedy Się ocknąJ i U(jrzal przed sobą. pochy. 
lonych !u(]zi _ z,erwał sję 1 pomknął Pl'Zed 
sLebje. Alkurat skońCZYły się za~asy na sta
dion1e. Zwycięzca rad z powalerua Pl7;eciwn!
ka. powstał z ziemi· VII nm:- momencie Wlpadł 
na niego rozpędzony Ag.ruPl't. Zapaśnik odru
chowo chwyo.lil: go w mJUSkiularne ramiona. 

D-Ol8981 




