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Francjo ·nie powzięło jeszcze decyzji
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Blędowski~j do Z!l.głęlJL.1. W~glowc
go. Koleją tą dowożą pia,sek do po.

szc:i:ególnych kopalni, potrzebny do
zasypywania. pustych miejsc po wy·
branym węglu.

„

w sprawie przyszłości liemiec Zachodnich
na Konferencji Sześciu

Sensacje

porażce
Po
ik po dlrre śl a, że niem.iec~i nistrowie U\vażali, iż delegaci fran.
Dzienn
Polski
przemysł samochodowy stanowi nie cuscy zaangażowali się zbyt dal" mistrza
Zagórskiego,
-- tylko konkurencję dla przemysłu ko".
fra;icuskicgo, _lecz może również Dalej „Intransigeant" podlcreśla z Kolczyński jes i
.i:·owY JORK (PAP). I~ondyir scy i paryscy ltorespondenci prasy byc . pr~estaw1ony na produkcję naciskiem, że uchwały konferencji
w
amerylmńs!iiej w dalszym dągu zgodnie podkreślają, że Francja czołgo;v i _samochodów pancernych. londyńskiej posiadaja wyłącznic faworytem
Stwier~ziwszy ustępstwa rządu charakter zaleceń i muszą uzyskać ivalce o puclwt
wysuwa poważne zastrreżen.ia przeciwko rozwiązaniu sprawy Nieredakcji „Kurie.
fr:mcus~icgo „Humanitc" zanacza: zatwierdzenie rządu.
miee Zachodnich w myśl planów USA.
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YP S;1Je. n~mrs row1 ra ~pu arnes ·
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B'd ult
\V swrntle ich infommc.]1 wy11aJe RJ~ iz wszelkie wiadomości o osią go ustał ostatecznie" ·
Szczeg~!owc
gnirciu porozumienia na konfcrenc ji foudyńskiej były zd~ydowanie L„IRTRANSIGEANT" w artykule s~a~em ~~~~n~~~l.ama srę z Mar„Dramatyczny problem stoi „Rząd francuski _ konkludu' sprmvoz_dan1e z
P L.
1>rzetluczcsue.
p~·zed _rządem; . odbudowa Niemiec „Intransigeant" - bcenia trochę J~ pierwszego dnia
·
MóY.:ca podkreślił wdzięczno3ć 1 ~1?. ~~rata cz~sc~ pomocy ~me::ykań- niewczasie błąd, który popełnił zga- p r z c d o 1 i mFrancuzi - stwierdzają korespon
· · k 1· 6ń 0
dem:i ameryl::i{1scy - chq uniknąć mas ludowych na całym świecie za sl.ie3 • donosi, ze delcg~c1 f_rancus- dzając się na wyłączenie problemu
1 1
e
konicc211o~ci ostatecznego '''ypowic-- szcze1·c v;,;1Jowiedzi Związku R:ot- cy - Couve ~c. _Murvillc i Herve niemieckiego od innych zagadnień P . ~
dzcnia si~ w Londynie i dlatego pod dziecldcgo i jego inicjatywę na Ap~and, powroc1h ~o Londynu, o_ ·wć.wczas, kiedy nasza najlepsza szan I tu~me1u boks~r
5
zna1d<!
!r,.~ ~1:C:'V: ~;>' w Paryzu „stanowcze sa polegała na związaniu tego pro_, sinego
Jt;·c~lają, :::e konferencja londyiiska n:ęcz ugruntowania pokoju.
tui
czytelnicy
· 1blemu z c:iłokształtem rozmów.
. .
.
.
fli'.::17.ieckiej polityce pokojowej mstr~kCJ? _·
n::i chm•aklf'.r rozmów r zcczoznawdwulicowe ~ _D~ier;-mf" . UJa\~nm . :ozbieznośc W takim wypadku nie bylibyśmy stronic 6
cur1. l~tó!'e muszą ~ię ograniczyć je-,Thc;:c~ przeciwstawił
'
~me. wi_ększo?c1 :ządow~j ~ak bezbronni wobec Amerykanów,
stano\1, isko l~ól amervkai1skich, któ- ~aa~:
dynie do wydania. zakcei."1.
.,... :i,„,2,,.,.o=.ar. J?opicro na pods~awic tych. zalc: re - uczyniwszy pól kroku naprzód - '"omumku3ąc, ze „mektorzy m1- Jak to ma miejsce obecnie".
decyz.ie juz - cofają siG o dwa .
po•·,;zięte
c~.i zo~ tan a
oświadczył
„Nadejdzie cza:; .
.nn ,:"'1·ższych szcz~blach..
Nied" :\na kon~erencp Bev1!1a z mó\vca - k.iC"y masy ludowe PO;imbasaao~cm J?oupas~r:i· yoświęc~- trafią nan:uc·ć swa woli) pokoju, u.
11a spr:-w1c meimeck1e3 ~ sta~1ow 1 -1· 1ud fraucuski zniweczy zamiary aslm zaJętcmu yrz.ez FrancJ<;:, me .P('- meryltańskie dania Niemcem ~oil
sui~ęła naprzod . prac k?nfercnc~1 6 nośd kontroli Lotaryngii, podczas
p,~nstw„ .zac~o.<lmc!;, ~dyz ~as,a?mczu gdy l•'raucj~ byłaby wyłączona od
·,~dno„c lcz~ mi<;:d-Y Fary.:em n prawa korzystania z t:.kicl konfroli
w Z:t<lebiu Rubry".
.
\i ;;szyngtonem. „ .
,.,LONDY~ (PAP).; ~gencja ~eu- go; b. min. sp~aw. wevmętrznychlz.miany pr~eprowadzonc w składzie
" ·
Obawy I'rcmcJ1 id;! nadal w kiegabinetu.
~krii: .. P~~aJ? _ko~u~~·l.at ko~Hetu Le~no zost:ił zllkw1<lowany.
runku od.rodzenia siQ niebezpicczei."1Na miejsce ustępującego min.
~ CJ, fms~ieJ part:1 de:mok!a,cyrz_
Głosy prasy paryskiej
..;t\va niemieckiego i reakcji Związ_
ministrem spraw wewnętrzLeino
zgo~1ązany
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d1Jcl Niemiec w wynil:a utworze- gencji Associated Press, „B.UMJ\.NI.!iu i„1-;Iu ~chodnio _ niemieckie- 'i'E" :mm'>'a;~''· :':e na Konferencji lon s„::-n1c rządu f1;11?kiego ~o powoła- mczych, i:coro na prosbę reakc31 sowy min. oświaty Kilpi członek
go,
cyńskiej Y' spra,-.Jc Nfomicc osiąg_ ru~ .~ :zeds~a.wiciela 1;wicy na sta- W}'~liminow~~ z rządu przed:ita- partii ludowo-demokratyc~ej.
lnięto porozumienie w następujących n~_·;1s._,o r.a~~~~tr~ sp~~ •. wcwni;t~z- wii:icl~ p:u'lli hldo\""1)-~emokratycz Ponadto pani Hecrte I{uusinen
Przemówi~nie
· ma (:i:omi: b. "Illintttr:i. Le.ino), przywód
1sdz.i... ZJI\ e a
J"~
., _ e~
~
n:t c.i 1.~. ~-~Js
rn 1"nwr "li;
czuni grupy parlamentarnej Iudonife.stacjami i akcją strajkową.
1) ud~iaru ... 1!!miec w piqnie od- <la-v:n~ ll::J."Bti"ll .Dsfoo.
PARYZ (PA!'}. ~l!kre :irz gcnerM-J
•
·' 'Y ca ł ym 1n•aJU
ogo~em.
ny francuskiej part!.i lrnmunistyc:.:-1budo\YY Europy, ~) i·ozvvoju niemicc
ZIS PREZYDEl'li"'T republiki wych demokratów, została mianoobjętych
nej Tborcz wygłosli przcnt(;l\ienie kiego przemysłu chemicznego i sa5
min;strem stanu.
wana
wiadomości
do
podał
fińskiej
ro
tys.
100
wobcc io tys. słuchaczy z okaz.ii od. rnochodowcgo, który uprzednio za_ było. L_raJ!nem przeszło
słonlęci:i. w inicjscQwości Le Mans bt~1lcr.o decyzją ~li:mtó1v, 3) nic- botnikow. We wtorek nowe st::·ajki
tablicy pamiątkoyi~j 1'.u uczczeniu n;.ieckicj policji i niemieckiej straży zostały ogłoszone w 86 zakładach
J)amięci 2 czionków l'Ucht: oporu, zz ct:lnej, 4) zniesienia ograniczeń, u- pracy Vl Helsinkach, 71 przedsię
b~tycl_1 w !:zasie okupacji 11rzcz p:ili- trudn~ających ruch osobowy pomię_ biorstwach w TU\'ku, 30 w Larht~ i I
dzy strefą francuska i Bizonia Przy 10 "F T<>pp"re
.
CJRntow 'tchy.
Franc ją podpisfmrnil.I
(SAP) Kryzrs W"W
"?otęphvszy c~oi.styrn;e interesy szły rząd niei.:1-iecki będzie lc~ntrc- U
·„. ~
. '
11
WARSZAWA (PAP). W wyniku rokowań pomiędzy przybyłą w
nuędzynarodoweJ fmansJ~ry, Thorez lował wszystkie trzy strefy zachodnętrzno polityc~y ~v.1<1nlan tych dniach do Warszawy francuską delegacją handlową z dyr. Renuwclyv.: al do zjednoczenia w wul- nic - oraz 5) wspólnej monety w „
ce o dtmolrracjq i w obronie po_ 1strefach zachodnich_, opartej na do- d11 WyY.rołany m1gła_ aymJ.SJą przed
stawiciela ludowo- demokratyczne- ne de Frondeville na czele i delegacją polską, której przewcdmczył
•i~t·zc.
koje.
dyr. Lucjan Horowitz, podpisany został w Warszawie w dniu 26 maja br. 5 letni wykonawczy układ inwestycyjny, na mocy którego
f.rancia dostarczy Polsc.e dóhr inwestycyjnych wartości 60 m:Ii@ów
dolarów w zamian za dostawę polskiego węgla do Francji.
Układ ma charakter kompensacyjny, przy stałych cenach zarówno
v1ęgla, jak i dóbr inwestycyjnych.
W skład dóbr inwestycyjnych, których Francja dostarczać będzie
I<ząd Egiptu oświadczyl, że niemoLAKE SUCCESS (SAP). Urzędowo cgłost.0110, żo Liga Arabska od•
rzuciła apel Narodów Ziednoczonych o przerw:mb walkl w Palestynie. ie wyrazić zgody m propozyc"ję Ra- Polsce, wchodzą: samochody i urządzenia z dziedziny motoryzncji,
Oznacza to, że waliia w P:ilestv nie będzie trwa~ nadal.
dy i stw· erJz'r. ~:e w'oiska -cgi.pski'e obrabiarki i maszyny, urządzenia hutnicze, urządzeniu dla przcmywkrocuiy do Palesty.ny rzekc:mo ze
celem słu węglowego, metalowego i chemicznego, dla celów odbudowy i :n.
humanitarnycl1.
Jak <lono:;q Stany Zjednoczone, 'rozeit~u w Palestynie o 48 goclz:n. względów
PARYŻ (SAP) . Komisja Spraw Zagranicznych Zgromadzenia NaZwi:{zek l\a<lziecki i inni członko- rząd państwa Izr:>cl zmuszony bę- orzyw;-ócenia tam ispokoiu i ładu.
wie Rady Be:.:p:cczefutwa domagać dzie clokc~<i.ć rewizji swci;o Gtano- Zat-:ieszenle brmi, i:tkkohviek PG- rodowego zatwierdziła w środę wniosek sprawozdawcy dotyczący rasię bQ:.i:.i zastosowania przez Radę w.i.ska w sprawie niezwłocznego żądane, POZ\Yo!iłoby, zclan'.em rządu tyfLl{acji polsko-francuskich umów podpisanych w Paryżu dffia 19.3.
·
egipskiego, „bandom" isjonis!ycznym 19 4g roku.
Bezp:c:~e:lstwa ostrzejszych środ.- zaprzestania dz~a!ai1 wojen·:1yd1.
ków z .„P~~vo~u arab~}ici 0~~1 ow~: LONDYN, (PAP)„ .A.~en-ci::t. T.elepre.5S na lepsze przygotowanie s:ę clo waU'i
o~· i,· ~ sti> ··ta '·nforn1"cie i umożliwiłoby dalszy 11a.p!yw imi·d . ·
\V Pt-n. sz~ m rzędu.e w~ncdm:
, "
bcu» w raclrnb~ 5a11kcie ekonom!c'z- DO a,ie. P. ~ 0 u!ą"' · :
ze Am;ha P?- gra:nt6w żyidowskich do Palestyny.
m.~rodainyc!;,
kol
z
·eapieczclistwa
ne. "o~·s'<t""Jn R.otly 8
f<z<łd egiooki po.dkre~la dalej w
• , parla prosbo Arabow n odroczenie
'·. ~
. '
.
z~stał::l we ~ro~ę ter:nLt:11 zaprzr.sfa:nia dziala1'1 \voien- swej otlpowietlzl, że · nie może uzbrov. !:Jl sp_ri>clw~e
wydziałów łódzkiego
Przc „ po!·U irem o r_cczcna m~. <1~ · • 11 'y umożliwić im zah;c'c Jerc- ionyci1 bwd traktov:ać na r.'.lwni z
I
<Jdpow1cdz1 n:v,? '
ur:i:edowei
n:ttl·~is.; :a
uznaJ1y111 rz:idem.
\V tym s'.aa:e rzeczy miody, n<iep:l(1:;.tw arabsk!c-11. T:rmczasem R.a<la zc:·11\·.
Na ostatniej sesji MRN dokonano
wyboru 12 niezawodowych ławni- doskonały ap::rat miejski potrzeboBewirczer'1stwa zajęła się sprawami
ków, ponieważ dotychczasowi ławni- wał no..-1cgo uspołecznionego kierofod !!. Pakista:iu oraz w:iksk'em docy zi·ezygnowali ze swych mandatów wnictwa. Do tak:ej właśnie roli wy.
ty ~z ;i::ym Czecho:· owacji,
i przeszli na inne stanowiska w sa- kładników społe cznego i polityczncmorządzie. Ustępującym ławnikom go kierunku nowej praktyki samoU
~
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W
Po
LAKJ: SUCCESS (SAP).
zawodowym. którzy z dniem 1 czer- rządov;ej powabni zostali łmvnicy.
~
Id
poszczeg6!nycb
otl no\·/e rza<lti·;i
W trzecim dniu obrad walnego ny ZNP, którego przewodniczącym wca rb. przestaną pełnić funkcje Objęli oni pieczę nad najvtiększymi
pa.1istw arabs!dch ,.,.-y.konania uchwa) przewodniczących ' wydziałów, ć ple- i najważniejszymi wydziałami . za. h p ok ora (b ezp.,
o .n, raw1'e
.c-t~,,..
nad'..•r "le~p1·e„2en'
no j ciec
f·y ,,
zjazdu ZNP w Poznaniu re f erent zos t ał pos. "'
"'''
w
,„, "'
n ob. num Rady postanowiło wyrazi po- rządu Miejskiego, grupującymi zasad
ob.
zaprze tania wojny w Palcsty11ie, komisji stat:.itowej ob. Wojtyński o- wiceprr.cwodniczącymi
dziękowanie za ich owocną pracQ w nicze dziedziI1y społeczne i gospo.
Lii:a Arabska pow;.adomiła ONZ. ;':e mówił zasadnicze pcstanov;ienia no- ~{wfatkowsld (PPS) i Maj (PSL).
okresie 1945-1948. Na wniosek pre- darcze.
·
·
·
t ·
t 1
. t
MRN
..3
W skład prezyc1111m weszli ob. ob.
Jest celowa rozważyć ,,vsp6l.n1e 7- wego statutu, ,
St:.,d też Prezydium MRN. po uzgo
powzi~ ~ zos .a a ;v ~~
Nowy statut nawiązuje do davmc Wvjtyfisld (PPS), Chrilasii1ski (bczp.), zyuiui;i
kc.;nisil\ roze'111o w3 Ra<ly B~:~p:ecwt'i
go statutu Z\•;iązlm zmienianego w M:iclmicwicz (PPS), Ferenc (PPR) i sprawie uch:vała tresci następuJąCeJ. dnieniu poglądów z Prezydium Za·
st.,,.-:i wa~:in:<i 1a\yieszenia broni.
Jedną z pierwszych uchwał MRN rządu Miejsl-: icgo, uzna!o, iż a·nrat
d ~ - . l_.
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·
·
·
st l PCY\' oła~
• Łod . 19·15
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o !,n<tois •': .
\V b:t ła r.lt O.\Z !Y.:cniaja r.owe wy- okresie m1ędzy':.-03e;inym oraz
miejski osJągn~ł dostc.tecznie \VYSO, 0'l:lł z ., . r. Zzo ado ·u· .'k·
w
preze.
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zagran1cznyc11 1 cze
r; t ę" i p r ·lcoi""i l do cza<•i 7.\rs··· : ; \V postanow1emach ogoln:ych Jest m,1
1,.. 0 litycznej, p-:JZwalający na z.m~anę
'„. / ' , h-.·n:a łsprecyzowanc stanowisko ideologicz chosłcwackiego zw. nauczycielstwa 3 'yi.ceprezydentan;1. c:tworzyu >- - charakteru funl•cii, sprawo·,vGnych
.. „
·~.- r.: •.'.1·: . ~ 1 - przez ławników, ~ w zvviązku z tym
lt>g~um Zarząd_u M1eJsk1ego. . .
P<'ezes pes. Koubek.
c~~':'.'~~>"~' ~,'. , _ (~ z~7:~ Ar;?u<:.,1~o~- ne ZNP.
Nowozo.r~an1zowany po wo3rue a na pełne u2umod7ielnienie kierowobyw.
Nowocr1rany wiceprezes
Związek Nauczycielstwa Polskiego
s~i 1 • " r,.. \. ois" „\' \._Ir ·" P.:.e tvdeklaruje swoją pełną solidarność z Kwiatkowski zgłosił projekt odezwy narat rme3ski stanął w r~ku 1945 nictwa poszcz~i·>l nyrh wydzi~ lów.
. •
n.r.
wobec ~gromu z:idali. Nalezało od.
TJ:!. . AV IV <_PAP). T_v;:i-czascwy całym światem pracy oraz swą g0 • do młodzieży.
Prezydium MRN. uznając w;elki
Po odczytaniu wszystkich wnios· budowr.c szkolnictwo powszechne.
:-zaJ z~·clow·>ki prww:i;1111t swrą:o towe~ć walki 0 zwycięstwo idei po.
nrzcdstn·.v;::lela w Lake Succes.:; do stępu i demokracji w Polsce i świe. ków zakm'lczono II Ogólnopolski instytucje zdrowia i opieki społecz- wkład pracy poszczególnych ławni
Zj:izd Nauczycielstwa Polskiego ·- nej, rozbudować urządzenia użytecz. ków, wyraża przekonanie, iż insty„foźe·n~:> na ręc~ przew0d.n.:czacc'!"11 cie.
W głosowani? przl-:j~to 110\~Y sta· okrzykiem na cześ~ Pols~i i Je.j Pre noś~i p~bli~znej, zor%~niz0\".ać spr:i- tu~ja ławników dobrze zasłużyła się
f?ąd.v ~ <'.;„:ecz~itsh;'.:t nświn,dc7.cnir1 .
zydenta oraz odśp1ewamem hvnmu wn1e dzmłaJaca admm1strac3ę komu- I miastu. (t)
iz w zw1qzku z tut znaczną w1ększosc1ą głosow.
stw;rrl7.a : :ic·eą:o.
nalną.
Ukonstytuował się Zarząd Głów· pańshvo\vego
o:-zedluien'.·zm tennbu ogłoszenia
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Fińska klasa robotnicza
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W ;:wiąz.ku z koniecznościq roz-1 „Stojąc niezłomnie i:a stanowi.sku
v.ikłania !ych trudności, w Brukseli. c::.łci:d i niena1·uszał11oscł terytorm~n

obraduje obecnie komisja 8 pai1stw.1 R_zcc:woaspo!itcj Polskiej, w imię
projekty podzialn . lnstory<;'Znych, aarodowych, gospoprzygotowując
darczych i politycznych t>raw PoL
·
·
f.::l.
W obradach komisji bierze rów- ski do Ziem Odzyskanych aż po
Nysę Łużycką i Oc<r~ 01·az w imię
nicż udział Polsl:a.
spr::>.wicd!iwości d:1icjowcj, odrzucaDoLych~·zas na obradach wysunię_
j::c s!an@wczo ~::ikicko!wiek poclwato w stosunku do Polski dwa pro- ianie tej zn!!aih , kierując sit: tlojc!<ty: r::tihiecid, przcwłdujący dla brcm ra!1iofonii polskiej i intencją

Ii:opcnh:-.~lze Międzynar;}dowy

obradować

LONDYN (PAP) . .Jak donosi ugen
!ton.
bi:dzie w
W czerwcu
eja Reutera w nocy z wtorku na {
ś1odę splo;iął jeden z nnjwiększycil gres Radiowy.
Nii. kongresie tym państwa dążyć b<:d~ do uporządkowania miętlzy
obozów dlu uchodźc,hv w Delhi r.arodowcj syhlacji w dzieil:.:inie po działu fol ratl1owych, która nasirę ·
Kingsway.
c;,a wic:Ude trudności.
10 ty:. ludzi pozostało bez d~~chu
----·------~
nad g1ov1ą.
W ~ur?pie nu iiltniejiicych 136 fal !ka, że na każdą falę przypada prze.
- dztalaJą 44 stacje, z czego wyni- ciętnie kilka stacji.

Pclsltl !J fal, z czego 4 falc wyłączne zapcvt'nienia jej należytego rozwoju
craz holc::ulerski, przyznaj?,cy Pol- oraz umożliwienia odpowic<lnicgo usce 7 fa!, z czego 3 wyłączue.
i!zi.a~u w upowszechnieniu kultury,

Projekt holenderski nie uwzglęcJ_ a wreszcie w celu podkreślenia 'vici
nia przy podziale fal radiostacji pol- Jticgo wkładu Polski w dorobelt kul
s'.~ich na Ziemiach Odzysk:mych: we
tury europejskiej i światowE"j, 2
Wrocławiu i Szczecinie.
zja.zd delegatów SI\:Rli
krajo\~'Y
zwraca si«; tlo rządu R.P. z zapewnieniem, że całe społeczeństwo polSpołeczn.
PRAGA (PAP). Korespondent agcn- w warszawie, ·ie rząd polsl•i nie 1 Swiętej specjalnym samol:>tem typu
skic jednomyślnie 11oprzc wszelkie
• CJ"" r; "U
D tł" f
cji Telepress donosi z Tel Avivu, że mo~e uznać za zadawalująq odtlO- „Douglas DC3", pomalewauym na
kroi;.i, zmierzające clo uzyskania
na1<§0 Oli!Z3 l l\f3i
lotnictwa wiedzi rządu eglpsklego na notę bhły kolor i zaopiitrzonym w znawszystkimi op::rucjami
W ::wiJ,.zlm z tym, obr;o.dujący w przydzielenia wyłącznej fali dla roz
państw arabskich w Palestynie kie_ polską, w zwiqzlm ze zbnmbarilo- ki Czerwonego Ii>rzyża i nar.isy w
'cstatnicb dI?inch w Warszawie 2 o- i;fo{;ni 1 Po!skkgo Radia w pra1>ol\~·aniem polskiego statku b::m.cllowc·, Sc;zylm angielskim i francuskim,
rują oficerowi~ brytyjscy.
góluo1>olski z.i:i,zd delegatów spoi. \:;kim Wrocławiu i osobnej fali dla
•
Korespondcnt rozm:nviał ~ lotni- go przE"z samoloty egipskie ""' POI". ·
Sytuacja iH frOł cie wojskowym kom. :-i:aiofonizacji. kraju, uchwalił ro.~g!dni po!s~ego radia w piastow
.
.
kami ~gi;i~!dmi i_ dowic:clział się ~d cie Tel ~....;".·
I sl"m Szczec1mc.
n2.stępuJącą rczolucJę:
Odpowiedz rządu C;ilpslaego nich, ~e o,rzymuJą oni \'.'Szrstl~1e
W .Jerozolimie toczą siq zaci;:;kłc
!powiedział mlnl<;ter Grosz - 7mierozkazy w ję;;y!:u an;;ielskim.
uznania blokady ::ulin ulic::n~. W Starym Mie(;cic
Był on róvmic~ obr:cny przy roz- rza. do uzyskania
mowie jednego z lctni!ców z oficc_ l):tlcstyńsldch \YÓ(l tcr~'tori:-.lnych, l\rnbO\'.·ie muszą zdobywać poszcze-\
rem z kwatery eóv,rncj i mórrł skon która _ zdaniem rządu i:nlskicgo _ &61nc domy.
Podcz~·1 y:alk zginęła córka gene_
statować, że oficer ten mimo. że u- jrnt s1>rzcczna. z prm,vem mięilzyna·
ralnego konsula czechosłoj\vackicgo.
brany w mundur egips:.;i - norozu- radowym.
MOSKWA (PAP). W odpowiedzi Pier~cic11 wojsk arabskich dooko, miewał się z lotnikicr.1 po an-gielsl;u
§ię
i miał akcent charakterystyczny dla na depeszę ministra spraw zagranicz ła .Jerozolimy zacieśnia sir,. Lotnicpomagali zbiegłym w
hiszpo.ilscy
aHiszp:.u'13ka
(PAP).
PARY:!;
bomby
Jerozolimę
na
wychowi>nków uniwersytetu w Q;:_ nych pai1stwa Izraela, Shertoka t\vo zrzuca
gcncja republil::.ml.ska donos\, że ucieczce, dostarczając im żywnośc;,
rzqd radziecki wyraził zgodę na nic. burzr:cc i zapalające.
ford.
· odzieży i przewodników.
·
Ar2bowie odcinają drogę oddzia. zgrupov.ranie partyzantow
w Moskwie
zwłoczne utworzenie
rep14bllr1
poselstwa żydowskiego oraz posel- łom żydowskim, znajdującyr.i się
do
· ka11skich Aragonii wydało
na górze Syjon.
stwa radzieckiego w Tel Avivie.
iaterpe~awania
Otldzialy irackie odnoszą sukcesy v;szystkich podziemnych organizaLONDYN. (SAP). Na środowym Hr. Bern;łdotłe feci do Pales!yny na froncie jerdańskim, dążąc do o- cji a:ityfrank:stowskich odezwę,
Z S RR
posiedzeniu Izby Gmin deputowany
Z
bejścia doliny Jordanu i zaatakowa wzywającą do zjednoczenia w walParti Pracy, kpt. Swingler interpeLONDY"'.'l" (PAP). Na posiedzeniu
ce przeciwko nżimowi Fmnco.
LONDYN (PAP). Agencja Reute- :iia Palestyny Środkowej.
lOYJał ministra Bevlna ilu oficerów ra podaje z Kairu, że przybył tam
Izby Gmin poseł Platts Mills wy•
S.Hyjczycy atakują z powi·~trza
służy obecnie w Legionie A;:abskirn. mi2nowany przez ONZ komisarz sa_ linie kcmunil:acyjne na południc od
W konlrluzji odezwa wzywr. do sunął projekt polecenia ambasado_
W odpowiedzi ministpr przyznał morządowy Jerozolimy - Harold Morza Galilejskiego.
zwołania krajowej konferencji z u rowi brytyjskiemu w Moskwie zaże w Legionie Arabskim służy o~ Evans.
Na granicy Libanu odc1ziały ży- działem wnzysfaich hiszpai'isk:cch proszsnia rządu radzieckiego do pod
bec:nie 37 oficerów brytyjskich.
Zapowiedział on ścisłą współpra- dows!de i libm'J.skic, w najbliiszej organizacji antyfranki.stov;skich w jęcia dysku3ji w sprawach sporPo tym oświadczeniu Bcvina w cę z rozjcmc<i ONZ w Palestynie - ?dlcg!oś~i ~
si~bie, nic rozpoczęły celu: l) utworzenia głównej rady nych, istniejqcych pomiędzy Wiell~ą
, Brytani<! a Zwh.zkiem Radzieckim.
.
"'
Izbie Gmin zapanovvał niezwykły hr. Bcrnadottc orai: z komisją ro- JCSzc.:.c vfolJ,1,
,
.
egipskie p;:zecic;ly J:,, rucim oporu,,:,'. opr~cowama ws~o1 Minister Bevin odrzuc:it ten pro_
Oddziały
tumult. Poseł Partii Pracy, sjor.ista zjernczą.
„Dlaczego . w czwartelt rano o gcdz. 8 br. munil:acjc żydowską z osiedlami na a:igo p~anu „ dzinł!lma wszystloc:h jckt, oświ;::dczajqc. że jakkolwiek:.
Silv~rman wykrzyknął:
sprawy, które interesu_
istnieją
organizacji podziemnych.
ar1ma utrzywy-.vana przez skarb Bn·nr.uottc odleci 2 Paryża do P::-,lc., południu Palestyny.
wymag~ją
państwa
oba
jq
•
brytyjski bombarauje święte miej_ styny.
! Bombo,:;cc egipskie pod osłoną 1I Od F0 cl 0 19 ·.
ll1'.1Ja P!zesz.1o 10.0 rozstrzygnięcia, to jednak załatw1e_
.
Towarzyszyć i:c.u będzie specj~lna: myśli\vców dokonały n::ilotu na oko-, , ·
sea?", na co katolicki i proarabc..li:i
! osob Pi:ze.s:r.oc.zyło ~ramc~ p1rc11eJ: nie ich mo.i:e być przeprowądzone
poseł Stockes zadał pytanie: „Jaka kcmisj:i. ONZ złożona. z 10 czlonki\w. pic-e Tel Avivu.
ską, uc1clraJf!C z Hiszpar.1,·, chlop1 I na drodze dyplomatycznej.
CF.ta Immisja uda się do Ziemi 1
jest suma pomocy amcryl:ańskiej
.dla Zydóv,r?".
__,..,..,„_.., _ _,,,Al!\!l____„,„,1111- 0r-.:,.,,...„.„,_,___
__...,...,„,..,.„,„...,..,__._.,.______
komunistycz- „„._P_„„„__,,..„__________„„
z
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WASZYNGTON es.AP). 1 _0 ;;
man J. Davits wniósł do Izby Reprezentantów projekt ustawy upow::iżniającej rząd Stanów Zjednoczo
nych do udzielenia pmi.stwu żydowskiemu w PnlcstyniP pomocy wojskowej wartości 100 milionów do_
larów.
Ustawa prze\viduje, że pomoc udzielona ma być pod warunkiem
„Lend _ lease".
LONDYN (PAP). Rzecznik Foreign
Office zakomunikownł, że naczelny
dowódca wojsk brytyjskich w Palestynie wydnł rozkaz zamknięcia
portu w Ifaifie dla statkóv.r wszystkich narodowości
Jedynie statki l okr<:ty używane
ewakuacji
przeprowadzenia
do
wojsk brytyjskich będą wpuszczane
do portu.
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WOKRESIE nasilenia wydarzell stosunku do v;roglej demokracji lu lkow:::ć p:·zccivmika,

który już z6-/i zgliszcza. Wzorów tego rodz:aju
;;Lał ,,powalony". \Y walce !iczye sii; propaGandy• nie muszą szukuc '"'.
;; sz::inn:i.mi p::n·tm~ra. Jeżeli na sku- cdkglych czasach, wystarczy przeJ
hitle~:ov·s;d~,
tek. o?iekty;vnych_ wnr~mków ?Cl: c.n? r~e~ YJyda~·,J.:ictwa
n1111eJSzc, zobO\VlQZUJ.O to rown.e:.i: h2zdy sccJz.1~3ta, czy kou1m1,sta
rilnic;jszcgo. \Valka jest no:.:malnie j;;st tam przedstawiony jale'. . up::.·ow'ldzo1~a tylko w~cdy, .1 '~~c1i piór, sil.'d·qcy na stosach ludz:nch
!'lZ.!:11.'.::? są równe itd. itp. Prz.yl:b- czaszek ..
t16w tego rodzaju moim:i pod~ć n LASA robotn·:cza prowadzi .i jak wspominaliśmy już.. uczci'~vą
wid<'.'...
I~r.:':.da epo!:a h!storyc<.".a \·::i-- ~.-alkę. Ale to ni,e 7.nac~y, aby m:a~::;ztałca wir:sne obycz:!jc polilrcz- lu ona wy 1-zckać !'iQ kou,;cl:wenn:::. :'.farlrnistowskie parLc robo~ni- cji w działaniu. Przecież .Milw;ajcze byly za;.-sze w swym pcslępo- ::zyk po wyborach b:d już ,.p~\Y:l
\·;1.miu, \'! swej taktyce cl:-.!n.ł::mb Jony". Czyż od tej chwili pow.nna
sprnwie
prostolinijne i sżczcre. Walczyły była obowiązywać partie robc·rninotę Rządu
ot\·;nrcic, obce im były mo.ch.iaw- r;:c „ryccr;,l;:ość", ?J:)iegnjąC? w1
WARSZAWA (PAP). O<lpowiatln.
low,.J:ie zas::?dy podstępu polityc-zi1c :::.<prze~taniu dyskusji w prasiti . w
jąo dziś na pytanie jetlnego z dzic11go ;· chytn:c prowndzon::j gry. l\lil} 112 jmic, czy na wiccnch iw tpmat
11ikarzy, rzecznik rządu polskiego oc1'.<y :cli za3\darni progr:i;nowymi, jego roli politycznej. Prz:?cie7. poprasowej
świadczył na konferencji
między. ~eor:rt i praktyką istn:eje ,<:adał on w k«:ljn swoich zwn!enników: otwa1tych m·ogów demoz.god::ios;.~.
Politycy kapitalistyczni nic raz krar.ii i co nujważnlej.s;e - l:~dzi
pr~'.;owa1'.· ju:!; i bęcią, ~w. pc\?!l~ ~,r;·os siebie obał"1rnucc:::;ch.
Podobn:i, sytu::i.cj'l ismic.ic w wy
;;~·~:;owah w pr:;yszłosc1 ocz{'rn1ac
mm·::sL:t~wilki r:-i~h r?lJOt~iczy i pcdl~u l.'.'alld z prn.y;ic:i: social;.:;t;rporm:wiac go o J3.KOWBS ~;r:r;kmrc, cznn. Wszdkie zast«z'::k; 1;l\ typu
NOWY JORK (PAP). W rapocł.Btęp1le zo.rc"J.iary przy użyciu me- ,·,:::itlo-lrnm'.lnhtvc:mcgo sri. w ~·zeJ
"
· mogą jed!'ll;e !'e<;c.ch
· • mę
·
,w d , 1~tore
rnach uroczystości związanycl1 z
wrofq. na
klnev ::ohotniczf'j
rodzic
•;; móz;;ach hochsztaplerów i awan- Jecinl<::ścią. ' drotnomicszcz:i.11.$ka,
IIB rocznicą niepodległości Argen
turnikó;·: polityczr.ych. To oni gło- ktćra ;:ni~!{"ZtGlc>~1 nrzebie~ w.:tlki.
tyny, prezydent Peron WYl~losił
s;:n. &wiatu. o jal~owyehś tsj:::nmi- je:-;t r~flek'.''Clll t:vr1' foli17.VWYrh arprzemówienie radiowe, w którym
przcriwk.:i parc::y~h pr zygotowa!1iucl1 wywroto- f:"ll!11~ntów. które
w formie zawoalowanej ostro za;vy~h kcm.1~nistóy1. To oni w.r:mn-lticm roiJobic<ym wy.sH".v::i i?. ich
atalcowal imperializm amcrykań.
OWA~'.'.:~' ~Z „ ~:~:J.s:w„.~;elneT; ~~?.ą :c;:irn,:, mez.wykł::cll wyczy- r: ;: n··; ejedi:ani \':ro~owie. P.1:·Ue
~~zez prz?'.:vc~c~";'. ba~d, d~:;:an.
. .
ski.
oma,'JL l.ryi.~ c.~.ue d.L.fl.!110.,t: •"J" „<.u < .1tuv. Mo:;ky;y", ktor:vm m~."i·k:.;!,3 lowskie nro-.~;~dz::; i:.zczu·a
Peron oswwdczyl ze naczelnym ,:y eh w k1a"u l ,_a..,ramcą. Ouc~ cleobowiazldem państ~r Ameryki Ła mokr_at:\'.czny, ~igdy _jednai~ ni:~ k~e cr?,aui:'..!cy.J:w l pcf-~a,·1~ :~1C''.llcgi- :- ''.;cdlug- '.eh opinii - chodzi je- otw::-.rtri \'if'ikę. Sn równic± <ic\;uly
.,·owat się rnsc1wosciq. P!·:ec1w111c <'Z"la tawar:·.·sza, kl01·co;J glowa po I:.iyme o ~l::pq, prnwadzomi za ich ·•;"'p.::ninłom•.<slnoHci w sto:.:m"·
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. An:etyl:e
• Peron we:n'lćll
'dz;0 utarły sif już nai'Jt:t P'W1'•,·cl;-c 1.~~ol~ :·Er•~ VC 7 ne monstrum, które po mrmoi'/cc.
mewą do polozeni_a kte~u Je' em-1„3ię 'Halki i mmać swoje błędy,
Antonl Polrnrskl
\ n'a 21·:;;~zt:.~ o bl'd::'.1 sugcst'.:wn.:'m :" -::1.:i. k?;":d:;· przc~av: życ'.::!, kl_órc
jednoc~e?nic,
znac~y
nie
t~
L~
A
.
~
,,1mpcrw~'.styczny
ploa_tac.i: przez
ze lucrował się uległosc»ą w ;;absrw1cniu etycznym: - nie ata- zostawia po s.ob<e Jedyme popiOły
~~
kapitał 1 kartele bez flagi'~
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Z\Viązanych

z do\vaj ideologii i do jej 1·c;prcze'1przeobrażeniami wewnątrz l~raju tantów, niezależnie od tego, kim
J_ub po~a jego gr~nica;I!i,. wz...-uaga- oni byli i jakie. re~rczentowalf, siJą s:i.ę Jednorz;;śnic nt::ik1 prnacwe ły. Ifonscl•wcncJa i wytrwałosc w
i inni.'. wymiel'zone przech7 wro- ujarzmianiu folszywo3ci i zgubgim koncepcjom p9litycznym i nych !.;]mtl·ów poczyna1i mniejsz~przeciw tlziałaczom je l'~prc::ci;.t.u- go m:y wlQkf':~go formatu przcc:wMożnn się wówczaz sx•ot- !1ik6w rzce:zywistc:5ci powoj.:·nncj
jącym.
byłn :· jest nc.jlcpzzr,,
kać z opinią, wyrażającą kry tycz- w PolF;cc r,y stosunek do spcsobu prov:uc:ze- metodQ działania. sprn\vdzon~ wienia \valk;·, Szczególnie jaskrawo zja lolctni.m dcźwfa,!czeniem pol.'!okiej
wisko to zarysowuje sic; wó\v<:zas, klasy robotni:-zcj. Próby rohb1ie
reprezentt;jc l.yłon:-ów w tej lrnns~kr.·cncj!, < sł:lkiedy atakowany
mniejszość partyjną lub opozycję. bianie jej ps:cudohuman:::;tycz1!ymi
JNi~~tórzy . wypowi:idują wówcz~s z~trze±cniami, jest. przeszczcp~a:
.Jp1mc, maJące na celu łagoch:cmc mem nu iinsz grnnt słabości i
konfliktu, odwołują się do „rycer- clrwiejno6ci drolmomie,gzczr.f,fJl{iej,
skości" „c1obrycl1" obyczajów pol;·_ J,LórJ. wiole już wyr?,'!_dz.;Ja i;zJcótl
klasie robotniczej.
tycZllych itp.
Oto najbardz;ej typowe przy
ten sposób próbowano tu i
{;wdzie łagoclziG walkę z pDdzie- lrłady.
Na zcbruniu partyjnym jeden z
miem i z mikołajc~ykowski.m PSL.
l.'odobne real:c:ie obsenvowae ruoż- tow~·nys;;y swoj:; w_,rpov:bdzią st11
na w każdym innym wypndlm 1·2ł si~ zniekształcić i osh"!Jić lin:~
walki poiitycznej n:ezależnie od jej p::.:.1·tyjn;. Przcdst'..rv.-icicl wind?. p:ir
tyj!'ych i inni towai·zysze atn1rnj0,
kei.runku d~;iałania.
Partiom polsl;:iej klasy robotni- jego nicodp:.nviedz;aJne \7YSt::>l)if'nic
· na s k·utki braku dy~c~·czej wrogie są wszelkie podst<Jpne i· ws l~ai.1.lJ~
:notody walki z przeciwnikrmi. pliny par~y,inej. Niektórzy ur:~esL.
Kafaly nieuprzedzony obserw::.:to~ nicy :::cbrania wypor1is.dają z kolei
życia politycznego w· Polsce wie, op'.nic, b ro.taki ~r~cn~lne są „n;c
• ~c ostrość walki w okr'"5ie likwL ryecr:;kie". ;;;:i s::; one „nic;;mncznc"
. .
,
~ .
~.acji podzi~rlli~ nar::uconi:. b~b. }l,)?.·

polityc:rnyd1,

w

Znamienne przemówienie

Prezydenta Argentyny
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Str. 3

KURIER POPULARNY

N:r 145 (929)

w obronie

społecznego

---

o

lecznictwa
,,_._...

11j 111y

..

•

on r~~1nyc„.

SJDI

w

Doda1tni bHans kampa~ii ,~Ks~ri~ra P.0~uuan1ego ''

Dwa tygodnie minęły od czasu,
gdy „Kurier Poyuiarny" wy;,;t.ąpił
.; CJammjąi.:ym artykułem na t::mat
l.ie!:cz9iecz.cństw,

7,ag-rażających

!:lpołcc;:nemu laczn.ictwu w f_,od.zi.
Podj;Jliśmy in;cjat:y-wę, zr:aie!·za;ącą
clo W\'ŚWietlerJa wszystkich asoektów tego skompiikowanego prcJ;lemu, pragn<:;c wywołać publicz?m dy
'
.
.
l . „
1
S.:.iUSJę zarntere.sowanyc i i.m 1 ro.
nla;.;ając się ró\vnocześnie u7.rlrowionb stosunków w szp;tabch, w
których pobiara sio od chorych nie
uzcsadnione dopłaty za zabiegi i
c.•peracjc, lub gdzie bez opłaty nie
można zdobyć łóżka di!! chorego.
· oosz€ dl na ro ar_
\~·
• ys1'ł ek nasz Illl?

.:ie.

Dz;·ś, gdy
ZA~ll."I\:Al\IY KA~IPANH';,
zrobić jej bilans. Na nasz apel

C?.aS

odezwały się czyuniki

oficjalne i

społeczne. Głos w dyskusji zabrali
lekarze, retrezentujący związki za
wodo';\'e, ~zbę Lek~rską, _Dniwersy-

fet Łodzln, Ubezp>eczalmę Społeczną, Woj. Radę .~a1·odową ~tp. Ponadto otrzymallsmy dwa pisma od
miejskiego Wydziału Zdrowia i ocl
Izby Lekarskiej, które wyraziły.
CAŁKOWITĄ SOLIDARNO!SC
z wpuniętymi przez nas ~ost~1latall11. Mało tego - zapow.edzmły

he~:!ględną walkę z d~zorganizato
1:am1

~połec~nego leczn~ctwa,

r>rzed
l~!adaJącym~ ciasny i_nteres pry\,·atny nad interes pubhczny. Rów: ·
b'
ł
""'
:i;ue.z oso 1s~o~c1 ze sp_o eczne„n
sw1ata lekarsk1ego wyraziły gł~b,oką t~·oskę o problemy zdrowotnesci
publlcznej i intere~ _fiwia!a pracy.
A~y uplastyc.zmc gło\\-'1ly ~ens
akc);• prz~OID.l;uamy zasadmcza
trei!'C wypowiedzi.
To'"
·
"· dr J :. Haiman
„ · ' p rzewo d ruczący sekcJ• lekarzy przy \VK
·
PPS
i członek Zarządu GłówncO'o
Zw Prac Służbv Zdrowia w p;i·
L

oświadczył,

'

•

Tramwaj był przepel.1ior·· po
dach. Pasążarowie stali n:: ' .forywających autorytet społecznego nic, aby nic nie plamiło ide;·
ideę medycyny sp?łer;znej.
. racli, ::a stopniach, r.iemal n.:: clalecznictwa i że sytuacja ta dalej szechnej służ.by zdrowia.
Dr M. r~arzynski, P.r7-:ewodn.~.,chu. Okropny Jest {;cisk w lództrwać nie może. Sp:-:nrn pobierania.
Dr A. 'i'om:iszewski, prezes Izby Kom. Zdro~·n'.:'. ~VH.~-· zwrocił 1:-;:a:: ~kich tram~v;:;jach. Można s·g uduczy niepobier:11ui. oplat wi.nn:l by~ Lckr..rs ~~:ej i .sekretarz tej Izby dr gę na to, ze rovnuez na p!·owmcJl .sić.
zalatvTiona odgórnie, aby
.V/i:.·l i cański, .ga.dz'.}c ~:;ię c~łko- . .
ISTNIEJ~ N~WYIU
l'i Ludzie w takicli w ocdkach
JEDNAKOWE PRZEPIS\'.
>\·o.:c1e ze sta!10w1s!n2m nasze] re- 1 ze lekarze-spo~eczmcy musz;1 tam~ .
. .
Y..
.
.
· ·
· ·
·
.
.'
· .. , . "~ ·
. ·
·
~nwlc zna1duJą przyczvn do weobowiązywały
na tercn1z
cdego dakcJi„ ~?wrndczyh,
ze k:!:::dy
prz~·-i wal~zs~
z ne;l'l.l•t
;~1„uJą.c:rr;i1
~·?1'U; „ ,..,. ń .
~.„;,
. ..
państwa. RozwiązarJe bolącz!-:l po- 1padek UJJ::rn:onego przekroczenia sami. Za:·aza P?•J.eran 1a ~o~ ,1t.ko- łsdus.i. a 1 - 5 ~-~e vi.ę--J da g_mc
winno tniQ:lzy L.'1. nastapić pizc::: :;as::d ctyl:1 tr-o :o.!'R!:iej b('<l7.in kir-ro-~ wych
ho:iora r~ow -- OS\'."ladczył ,fvu. W szystko rch w~edy tm :e:·a,
. s:-p1tala,
.
„„
•
'
i..
... "' , n''""
c;"'~~ oc1 lel . . "!'7'' n"!-·--.. .
.
stworzenie
do kto,·cgn
!:a:::• \7::tny
, „11 - Pr ,.z.:
.„~ .... ~·,
..... „ „. ' '"'l " ''':YS.•..;.1~·,o .c..„1 c ':!,orne.
dy z lekarzy ntintby prnv.„o poicżvć OO SĄDU Di."!iCYPLINARNł~GO I pe~sonel n:1:s.zy. JR!.=o ~~j;i~~„ :~ ~r~.y- t~ Cl1.:ire.:::crys tyczne jest za.cho·
swego pry\vo.tnego pacjenta.
gdyż atmosfera w szpitalach o"1U.Si c:zyn bolącz.n:;, wskazuje en
~wan ie s:·ę ni;;Idó;y ch k:;b 'et. PrzeTow. dr R. Ku~i:l;:~, nacz. lekarz być .o~zyszczona.
, .·
NISKI~ c:a~os~ż~:;NIA L~hn_zY ~·.hon~n~ 0 :1 3 _są,. że ;.vsz vecy mrż
Ubezp. SpołeczneJ. 1 Je~? zaztępca, _ I_'roL. _d_r ~. J~mbo\\sli:1, .. prof: . Akcja zwa~c„_„ma_ naau:,-~c,, pod- ~czy.;;.:; 1 w mru biec za wozem, w
dr ~zwadron P?twierclzill: iż cl~orzy Umw. Louz~;ego l ~yr. K11111k1 S~1 Jęta. przez l'... odz, wmn1 JbJflC cał:r-,: którym, jak w >1ygodncj karecie,
maJą trudno:.;ci z dostaniem się do tala Okr. Pd{ wsLazał na szkodh- kraJ.
~1. . 1 b
_1 ,
• . lk.
.
· ali , ze
· opłaty pob;·eraJą
·
. często wą wie
· l o t orowo1:1c,
·, is
· t nieJącą
· ·
.
·
.JJCCll:J.y
1
p 1: c1
s:r.pit
w 1ep1oniil_ . y 1 pr:::e-:is„':.v;1c;e_
. • • _ •
;
•
0 to w ogo1nym zarysie
pielęgniarki i akuszerki i że zło cznictwie i wyr~ził przeświadczenie, wszystkich wypowiedz.:. Mówią one~J~~„be J. s. uszme. J,~mcc. c, zwlezy
można wykarcz-0wać między innymi że rzf),d wprowadził jednolite normy o tym, że nasza kamp:inia b~·!a • zę cze;;:::, p~moc 1 wyróżnieni~.
PRZY POl\WCY SAMYC!ł
dla pracy lekarzy w zakres;e leczSŁUSZNA I POTRZEBK.1
ale co począc, gdy w tramwaju
CHORYCH
nictwa publicznego. Gdy chory i że należy szybko zrobić takie jadą mężczyźni z nacne.i zmiany,
którzy winni 11j:iwn;ć osoby, 00 _ przechodzi próg szpitala, powinien posunięcia, ktćre by ideę społecz- .~ą bladzi, s::ioc:oni ze zmęczenia,
bierające od nich dopłaty. O to on
•
nego leczni::twa postawiły na wła- a przedstawicielka p!ci pir;:l:nej
walczą społoczniey -lekarze. ZwróPRZESTAc BYC PACJENTEM ściwej płaszczyźnie, dając odpo- jest kob.'·e ia _ w>·H::J~ci clrn[Jcna?
cili też uwagę na nieżyciowe, raz- . .
PR'i'W~TNYl\1
. wiednie warunki p1·acy lekarzom, a Drago::a, k.tóry niedcść że siP roz·
t•zutne szafmvanie lekami w Sl:li- t Jedynym zadan1em lekarza powm chorym - szybką, bezpłatną po• .., . _ _ ~ ot -„~; , b ; ..dko
talach. .
no. b:yć wylecze;ii~ chore?o· Należy moc w chorobie.
r: pycii_,~/;Sucue
oc~~ .i.u r Y '
Dr Kazun:erz. Cholewius naczel- dązyc do wyelnrunowama wszelStcfau Gelas
wym~s a.
.
.
.
nik, Miejsk. Wydz. Zdrowia wyoo- k:·ch wykroczeń, które wypaczają I
. Docrr ob3'.cza1 kaze .wierzyć,
wiedział się przeciw namszemu tak
ze kob:eta JZSf stworzeniem słasy szpitalnej i pobieraniu dodntkoe
bym, nawet gdy potrafi podnieść
wych honorn.riów pod różnymi po.
R,.,.c •
w jcd„ej ręce lrnm:eń młyński,
zorami. Wskazał on na to, że llieU....., Al
iii'
I.a 6
U
U
należy sip !wbiecie opieka, nawet
właściwe praktyki powoduja. :.ż
wtedy, ~dy mę-:':.:zy:ma i. raca z
._ZATRACA Sfl!,: G!~AN!CA
W
arSZoWfe
ciężkiej pracy. K.oi.Jieta bowiem.
pom:ędzy .dozwol~nY?1i .a :uedopu- (w) W Warszawie od dłuższego\ niewiadomego pochodzenia. Okaza_ według przekonania, jest słabą
szczalnynu posumęcianu. ze demo czasu dokonywane były napady ra- ło się że towary te pochodziły z - t t d
ńdy 1es
· t f
:
. ·
,
•
· nawe w e y,
.r.7.yk~,o t n,e
1·a1izuJe to 7.nrnwno personel sz:o;·_ bunkowe, głównie na sklepy ~ to- kradzieży, dokonywanych
przez d meżczvzn 6 silnie "za
1" ·
talny, jak i chorych. Szpital je.st waram~ te!rntylnymi. Stratv do- szajkę wa.rszawską.
" • .Y .
tylko· miejscem leczenia i v;arszta- chodziły d•J wieiu milionów·. Dłu,
. .
.
Co~ tu me Jest w po;zą_dku..
~em nauk_owym i że władze winny gotrwałe usiłowania ujawnienia
~aro~no s?rawcy kradziez~, Jak Nalezy . dobrze 1:rzcmysl~c tę
mgerowac w wypadkach naru~ze- sprawców dały wreszcie rezultat i p~sr~drucy "'~ przec,ho'i~vamu lu- sprawę, zcby był wilk syty z owca
nia l?rzepisów.
groźna szajka została ujęta przez pow l ;ozpo\~„zeehlli_~n.u ich w ha~: cala.
Wiceprezydent miasta tow. Eu- M:O.
dlu P 0 :rątny •.i zostali aresztow~m i
W naszym wy[X1dku kobieta · k'i zaoow1eaz1a
· , · ł
odpowiedzą przed
sądem za w1clo.
.
"'cren'.us z B u~a.is
r
• ..,
.
.
._
•·
•
dragon
Jechała
na spacer. BFla to
WALJ{W" z Nti.DTP""'·· cT"'"II
Na sl ....d naprowadziło ukazame u:rotne rabunki tia bardzo duze su- .
d
.
.
,.,..
•
, ..,._ .uL.•
si
t
·sk
h
ł'd
k'
I
·
·
'k'
·1
'
·
b
h
·stota
1
z
rzę u
tych
w szpitalach i ud 1)Step-i .
h 0 · ę na a.rg 0 w, ac
o z 1c i zna- my i w1c1 le i os::J zra owanyc ·
.
. , •co to ' . ;a.;:
rym droO'i d
.t·
·
'.'
aruem
c
- cznej ilości
towarów
tekstyhych
towarów.
po~·nada
przysłowie,
na
l';:argaclz
1
1

pow-,

IH:

•

!,

wL

d

fa bO wane

!i

l!p••ed. nwn.1I•

W

przed

· t owary

~

ąd

i}

11

, um
nm dnn'1f1n_

~?aji
cl;_o~h!ę s~i:iic;-~'. a ~v glówac ani yzec;;; c. e1u,. a~· przc'1

Mł'UOJY

fj

sUfOWe ka~y dl~ S~r~WtÓ't'~ IHłlJlfdU rab&mkowego

Ste!an Pal-

Pałkowska
Bogus 128,2
?~~"" We w~pólzaw?.dnlctwie zespołowym
zei.r,>6! ll13Jstra . R1blera _ osiągnął 107 6
proc„ wyp,·zedzaJąc zespoi Engla (103, 7
proc.). Zespól Stolarz~ Zygmunta (111 2
~roc) wyprzedził Z-:!spol Stolarza Stotana
<-01,„ proc.).
.
W PZPB Nr 2 w przędzalni (G stron)
os!ągnęła., M~ri,a Stelmaszczylc 133,3 proc„
a Anna 1.;Ies1e,ska 132.4 proc. Władysława
B<.na~lak (4 e.tr?f!Yl 11zvskala 136.5 proc„
Ero::nsł_awa Ole;niczak 135.1 i:iroc„ a JóZt'fa .C1clnlak (3 strony) 141,o proc.). W

:

1

wszys~y wiedz~ watną p;;lr.t;keszp1 e~~ria~zezK;%~; uizni•o~ui•e

stk~ch" wysunął się na czelo
c~ynski (15~.3 proc.). Helena
c,1ągnęla 131 proc„ a Helena

_

,;

sce.
ie
0 aiewła{;ciwycb praktykach, pod- chorJ musi być przvjęty na lecze-

W PZP~ Nr I w tkalni na 12 krosnach
u:r·=k~ła Jozefa Sewei-yniak 119.5 proc„ a
Stanisława Mlchal~k 112,6 proc. Na „szó-

'"'

l

W PZPB Nr 16 wyróżnlly si<: prządki·
Helena Pletranek (159 proc.) oraz Wła:
Kotecka i Lucyna Kluczyńslca
(po 147 proc.)
W PZPB Nr 22 w przędzalni (4 strony)
Genowefa Jasl•a 1 Zoila Grzełlo uzyskały po 174 7 proc., Franciszka
Majda I
Marta Nagiecka (3 strony) po 160.U proc.
w PZP.n w Rudzie ?&blanirklej w tlrnlni (IO kro3ien) uzyskała Marta Majer 177
proc„ a J~nina S t ramska liG pnc. Stanisława Cieukiewicz (C krosien) osiąl!rn;!a 175 proc., a Władystawa Woźniak 170 8
proc. Na „szóstkach" odznaczyły się Relena Malecka (174,8 proc.) i Stanisława
Pu7.dcr (162,2 proc.). w p r zędzalni (3 stro
ny) wyróżniły się Józefa Grądzka (172
proc.) i Helena Kociołek 11C4 proc.).

dysława

(m) W Wai-szawie trzech chłopców
w wieku szkolnym, którzy byli rokującymi najlepsze nadzi.~je uczestnili:ami pow::tania i walki podziemnej w czasie okupacji, znalazło się
przed sądem. Zo.st:tli oni przychwy·
ceni przez M. O. podczas napadu rabunokowego na bogatą znajomą jed.
nego z uczestników napadu.
Stawieni przed sądem doraźnym
przyznali się do popełnionego przestępstwa. Chodziło o zaroi.ar zrabowania pieniędzy, ale na co one były im
potrzebne ,powiedzieć nie chcieli.
Dwaj młodociani przestępcy otrzy
mali kary więzienia po 8 lat, ;i trzr

ci z nich 6 lat więzienia.
Tragedia trzech chłopców powinna
zwróci<'.: baczniej~zą uwagę rodziców
na całość postQpowania i zachowania
s.ię ich dzieci. Raz po raz ujawniane

groźne

przestępstwa

dowodzą

że

?'.r;nilizna moralna wciąż istnieje'. z~
c.laniem starszego pokolenia: rodziców, wychowawców, pedagogów i so
cjologów oraz wszystkich czynników,
którym powierza się pieczę nad mło
dzieżą, jest wykrycie trującego źró·
dła groźnych dla społeczeństwa i narodu objawów skłonności wśród wie
lu młodocianych do działalności p:-ze

stępczej .

(w)

Bajka o czworaczkach?

praszam, zagalopowałem s;ę: kobieta nigdy nie jest gfopia.. Tak
7yr.'.lźa z:ę o niewicbe tylko czlek
ordynarny. Odziana była w blezerek, na którym wid:.ialy wytlo·
czone wzory wszystkich kutych
balustrad. a dolną część jej tuło
wia zdobiła st=ó::lniczka z Ruzikami przyszytymi do te.i czi;ści ciała, na której się siada.
Cóż się więc
dzieje? Na. za.kręcie, gdy tramwaj omal się nie
przewrócił, kobiet-a pociągnęła za
linkę,
rozepclmęla
pasażerów z
ilą dwunastu rozjuszonych nie·
dźwiedzi, i w najwyższym oburzeniu wysiadła.
]akie slowa tam nie padły z
jej usteczek, w jakim świetle
przedstawiła ta osoba mężczyzn,
wstyd powtarzać.
Mężczyzna
1ódzki zostal tam postan.·iony na
tym piedestale, na którym stoi
wól, nasorożec ; 1Jrutalna świnia.
A czyż slus:mic? Zastanówmy

· t mLS
· t y.„.k
Przed Pewnym Czasem Wl.ele wrza sprawa JCS
..i acją. Utrzymu·
wy narobiła w Łodzi wieść o urodze- je się, że właściwie urodziły się we
niu sic: czworaczków w rodzinie jcd- wspomnianej wyżej rodzinie tylko
nego z mieszkańców naszego miasta, bliźnięta, że „czworaczki" to spryttkalni n.'l „szóstknch" picrw~ze 1nicjsce
zami-eszkałego przy ulicy Południo- ny i chytry wymysł.
zajęła Maia Drelich (Ifi9 pro<'.) .
nroniwej. Małżonka owego łodzianina po·
slnw Ciuh osiągnął 157 2 proc ., rt::a r ia
B:>r6wka 1;;2 3 proc. Maria Skablak 151 Z
C<m#eq@ /J6
flllJJ wiła podobno w jednym ze szpitc;li Sprawa wymaga wyjaśnienia. Ta· się.
proc. Na „czwórkach" odznaczyły się
Czyż niejedna dama, która
Hele1~a
Płachta (171.8 proc.J ,
rrena Ku- „DOM KUPCA" W WARSZAWIE czworo dz!eci. Stan dwojga z nich jemnica zostanie niewątpliwie wkró1
"'
· ł •·uye· zadowa 1a.1ący
·
charska (153.8 proc.> l Maria Jóźwiak (159
vv zrost ruc h u b u dow1;mego w st o- m.1a
i· dl a tego za- ce wyświetlona. To jest pewne. Fak- mo"/a stać bez zmęc:~cnia na ·ecl1
proc.).
licy zaznacza się prócz budO"W·nic- brano jC' do domu, gdzie chowały się tern jest również. że Łódź miała
s
W l'ZPB Nr 3 w tkalni wyróżniły się twa
mieszkaniowego zwiększeniem świetnie pod okiem opiekuna-leka- przez pewien czas swoją „sensację"„ ne1 nodze przez calą dobę i jesz·
Antonina Kępska (6 krosien - 17G proc.)
domów o charakterze rza, dwoje zaś ze względu na rzeko(y)
cze wziąć na rc:kę paru zmęczo1 B•·onlslawa Deka (4 k~csna - 176 proc.> się budowy
Zespól majstra Toslka uzyslrnł 140.9 proc„ społecznym.
Zrzeszone kupiectwo my zly stan zdrowia pozostawiono
nych całonocną pracą robotnikó'w,
W»przedzając zespól Szor a (135.5 proc.>.
czyż ta dama nie może czasem
Zespól Banaszczyka (110.S proc.) uległ 'Narszawskic własnym kosztem wzno nadal w szpitalu położniczo · ginezespołowi Czlapiń.,klcgo (142,2 proc.l. Ze- si
3-piętrowy
„Dom
Kl'.pca"
przy
l;0log.icznym.
Cment~rz
poległych
'" M oze.
. c zemuz. więc
. wy·
·
·
·
~
pos tacr
spól .Ta11asika (119 p~oc.) v;yprzcdził zeul. <?~oznej· 8 w ~a~·szawic.
Na rodzinę us~~częśliwioną tak libuclza ta.kim oburzeniem, "dy
spół Osieckiego Cl 12 proc.).
W J&źOWfe pod :0110ltf0m
w PZPB Nr 5 w rirządzalnl (3 strony) ODBODOWUDJ~zii'."'\;~"' PRZEMYSŁ c;:n_ym p_ot.0mstwe;n. w .d_odatkn po. s:a.
5
d a1~ca JUZ prze d•tS?m k,;lk·oro cł ziec:,
&
mężczyzr.a,
uzyskała Stanisława Z:;!:rze-;;ska 193 proc.
często
trzykrotnie
.T
k t k d4'· 1- ·T.->" ·
h
·
I
a Zofia A1:ilcz:nck 172 pro('
Kazimiera
.a
z1a anł woiennyc
na1t.
.
•
f'
„
l't
·
.
tl
m
Je·on'e
pod
R
g
h
~t~bszy
'edzi'::>
1
. .s. u e
.
t . ; zacze ·'1 z)1erac 0 •arv OJ 1 osc1wyc1
„ h z·t 1l ·
o owem poc o· ·'•"'
1
, s1
.
G::wroń.<ka O •tron y ) o.>iągnr.la IG·! proc. wazniciszy nrzemys WOJ. o1sz yns 1
. · 1:y;yc
l1 1U1::'.'.
,., . T.n,<>rcsownn·
,
·
1939
·
'bi
.
t ,
lkue .1 zycz
1 sir wanyc zos a o .ieszcze w
r. 20/\„
Oburza się, . bo niekiedy
me
a Józefa A;rnsik 128 proc. W tk~lni (4
go
przero
rn
arzewa
zos
a.
c~
o·
·
,
·
·
k
·
t
·
·
ł
·
1
k'
h
1
ł
h
·
k-osn~) ,,vyróżnił:v 3:~ \YHctori:t Garnys
1 zo nierzy po s 1c , po cg yc wpierw mys'/i· - nr'e z~st"tiawi·~ si". I/ez'
.
.
.
Obecn·e
bl
s·ę 1esem czvmrarz,rnw· 1a ·o. ze anc
1
I
szy
rn
·I
dk'
„
:
:
<rnu,1 proc.), Marl3 D7.lGrlz!c (192 7 proc.) WICiC ZillSZCZOny.
·
ct~,
·
·
t
•
s
yc!
d
·
eh
o·
M
'ł t
·
"
·"'
"
>'
ki'lkudzi'es,·."Cit'u tar·- wyp~ 1 orz-c.c.z n_1e z. ~1 zai::i. się a' z. 1 nia
w Jny. ogi y e zna.J.
. ,
OdbudowtlJ·e 1· ...,
I .Tanina O>trowska (1U2 2 proc.).
" fabr· kach"' b~::lzie
· Z '.":1!:!1ei
„
t ronv L:s.1 ł owano. d owa ł y się
· d o b'1ez.
· rok u w op ł a k·a_ iednak powstało menorozumren
z
cz~s,_o.
,...
\V PZPB Nr 6 w tkalnl na „szóstkach" t 1- h · 1 'lk
a ,ac
I
Cl u
y
'i·
pe11noc "0"71n•~ T)~"""'V~ ' r·1~1 r]!co !·to nvm st~n;e Di·eum1'ane I
.
nowodu ''r"kU z-~stano«.·ic~. l ll.
odznaczyły si<: Wanda
f,rzelcz:;k (163,5 mógł
zatrudnić
10
.tysięcy
robotni·
r~Jut.,rz
.
vmn
.
a
n·1.c
c
~
·
t~I1'
1
_c.
z
ne"o
.
po't.om'
.
.
~·
'
.
""
trzyze
zapa·
.,
i.; "'
"
proc.) i Bronl~ława Wójtczak (160,2
„
,
c,
Ł·
•
d!y się, groby byJy częściowo strato
Nie mam pom:vslu w tej spraproc.). Na „czwórkach" wyróżnlly się k~":'· przynosząc państwu około 10 sl:ml N~cdstawiaĆ mwiało. wiele tru wane.
stan!sława
Andrzejczak 068,4 proc.), m1hardów zł dochodu.
"' '· 1
wie,
czy iednak nir! v,-artoby poMaria Rajska (153,7 proc.)
Leokadia
Dla op0rządkowania mogił zawią- 71 yś!eć. Wprowad;.;fć i<1kieś shrz:vn
Gniotek (153,9 proc.) I Maria Jurel~ (153,4 I'RODUKC.TA CU1':RTJ Z TROCIN , n.?c·~łe' tej sp„aw'e był jednak je·
DRZEWNYCH
c_ j J
•
•
a· .
zał się komitet obywatelski· który \•1 ·,; ze silom ierz~mi. Ab to zno·-·<t
proc.). w przędzalni (75G wrzcc.) osiąg
"'
·
den n:e.
moment
z1ce
?.e'·rał fundusze, P'·'"'
...,
nęła Stanisława Smyc-zek 147 1 proc., a
vv Ru dn1'kru na d Sonem
ma byc. t 1-1„~
„ ;:: 311y
ri
.. . "'Tło ..
· -.c.zwo. krótkim cza•1·„
~ - '· u
- ··'
l
.
ruchomion.a fabryka, która będzie „.cz"~\, 0 -n:'lwia1.1 1 0 ~r;ia ,\in]<\ po pomocy których przeprowadzono n'c
Marin Haf J.15,l proc.
"' ·łamalob; do Cszusftv„.
\V PZPB Nr 7 w p;:zęctzalnl (780 wrzec .1 wydobywać cukier z trocin drzew- ~azania .swo:~I: .niemo:nąt
. _Pncząt: zJędne prace. Do pracy zgłosili sic
Może za.świadc.':enia wvdawane
os!ągn~a Kornella Nowak 166.7 proc., ~
i{O\VO tv.' erdzw, ze dwo ,J 2 z rnch znaJ h<>rce
· . .
d „ kt. '
d
.
eh·. ·Wypro d•.U·kowany cukl. er ma 1-i11;"
Władyslawa Jochim 158.r. oroc. W tkalm ny.
s·c w sz'litalu ob2cniP za!: utr7" , _rz~ ' m1eJSC?Wa 1u nosc.
o~
')rzez
y~·ekC]e frn:n~:·c.iów,
albo
na „c7w6rlcuch" uzyska>a Bronislawa Dy- sluzyc dla celow farmaceutycznyc;h
·~ · ·:
'
..
·
.·
.
·
z
na1w1ększym pietyzmem uporząd- ;,..k· ' ·
„
.,•,,,,;
..;Otie„.
. kt 1. opracowarue
. planu i o;:- • r,1u3ą, ze v;y<:Jali ·Je na.. pr•1\\·JllC]('
k o,J
„ a! r. zarowno
.
" by o.Jroncow
.._ . . Q':. - leS Ir.n._ i.ic. uZ tllJOH'i!Zr
niak 183 proc„ a Ma rla Grębowska 182 P roJe
·
•..,ro
W nviązku z tym w pewnych ko· czyzny jak i cały schludny teraz
Sprawa drobna, niern.,.n1·rw . .')
pr~c~~Pn Nr g w przędzalni (920 wrzPC.l ganizacji produkcji należy do Dywyr67.nf!v ,;tę Zofia Adamusiak (17~ rekcji Lasów Państwowych w R.zc- 1 ' ~ r11 7'lC7.~to poddawać w wątpliwość. cmentarzyk Na grobach umieszczo· ie.Icżeż nieraz przykra ; dln pici
proc.) 1 Zofia Rrożyi1slrn (167 . proc•.). W szowie. Powstał również projekt proj ~?. •/ io;t:Jtn.ie przyszły na świat w ro- n-:1 tabliczki. moi::iły ukwieconJ, t'! r ,1loche.i ; dla 1JrZJ1dl-;ej.
tkalni na . czwórkarh'' \VVSllnĘła s1e n~
y
czoło
Stanisława
Wawrzos (197 prcc.) dukowania w tej samej fabryce al- dz:n 'e łodzianina czworaczki i wy. prowadz0no do czystości i porządki'
koholu z drzewa.
raża się przypuszczenie, że Cała ta alejki cmentarne.
Bolesław wozniak osiągnął 185 proc.
"''W' wzarm.:;...
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Ukaz::..ł się n~ nas~r:.h c~u-:mae~

~f ilm nlczwyLly i o wielk m ~-n:.i~ze
::liu [.t. „Pii~S!,~". Niez~·1yilło:sc JC~O

mi:;clzy innymi.
ym, i~
WłOkl"enn"1czen~ ~polega
!:tlĄ lc"i tlcicłem pol:J!tim. Wyprod~
~m~.vał~ Ga n;,i"il:ieckic Studio
1

,

•

l

ll:.\

FJl"
U „Stolarowa" na Rzgowskiej rządkom. Zwrócono spncjalną 11wa wagę na ilość wyprzędu z 1 kg. W tychczas przodownikiem wyścigu mów Di:l•nmcntarnych, tylko P:zy
\\Tarcz~ czólenka, stukai~ W!o'.r:'!7tn- gę na wła~ciwe smarnwanie ma- PZPB I'lir 17 wyprząd stano·wi 90 pracy zostawał ten, kto w najwię){ wsvóludz.la!e li'U=u Po!sLic:-:o. Film
ty tkackie.
szyn i odkładanie krosien tzw. far procent.
szym procencie przekroczył normę. jest wi~c za.sad:.i·.czo. przcz?anzony
llla n!l.rGdów 1·:i.dz cclnch - 1 in ~a
W halach fabrycznych nraca tucha.mi, które zapobiegnją bntdze
W dniu 24 bm. kilka tkaczek W ten sposób w fabrykach wy- dla nas wlnfoi') wielkie z:.inm:~n;e:
wre ... Robotnicy pracują z za'!)&km niu materiałów oliwą. Robotnice przeszło na obsługę 6 krosie!1, a tworzyła się jak gdyby stale wy_ Nic ma p:·lwdziw.:i;o zbllzema
chcąc poprawić swoją wchwrnmi czysżczące tkaniny, tZ\;-, „nunet'ki" pracownice na wrzeciniarkach nn różniana. „elita", inni ~aś, ~niej :Jię m:ęut.y na.rot\:irn!. bzz wzajem·
,,. dziedzinie produkcji reputację. ,zobowiązano do intensywniejszej trzy strony. Zobaczymy, jakie bę- wyh;alifikowalli robotmcy rue mo nci:o pczn::.nl::. s',i;:. Odgl'otlzeni przez
Zarzucono im bm•riem or1yrahbnie pracy. Oprócz tego zaprowadzono dą rezultaty...
gli za nimi nadążyć„.
hitugie lab oo br;!tniego m.:·odu ro·
::.byt małego procentu „nrimv' (I rze:.:z godnq naśludownictwa, któW PZPB Nr 17 rozprowadzcno r.;;jnkie:;o vm•::•1zi,...;;i, w ty~ \;rypa~
gatunku).
rej nie ma w innych zakła<l:ich, e KTO PRZ~~f;CIGNIE SAlUF:GO dla każdego robotnika normę in-· ku „ż::l<-zną kurtyną", cdmy mojgl .
.
· ·
· ,
c;bi~ n<>"'ct przy na e
Kierownictwo fabryki tłum~czy mianow;ric, współ:mwoddchvo . w
SIEBIE...
dywidualną. Zwycięża ten, kto w w.ee1ziec ~ s
~· • "
·
to niewłaściwą klasyfikacją tnwa- porządku. Oto PZPB Nr 17 wyróżNad pracą fabryki czuwa aie- największym stopniu prześcignie ,.szeJ.•wtolJ!l ,
· -un<>la D„żymy
·
·
h
d
. ·
a tur.yna • „ ·
„
r 6w prżez czynniki nadrzędne oraz :11ły
dwie sprzątaczki. •Jeuna
z nic do.w;i? 'Y'l b rana R
. a a Z~l:ł8:dowa, .a sameg? s:eb1~
v: stosunku d o PO- nfoDz!s
tylko do porczumicnin
się wza:
faktem, że zakłady speciali1.ują się pracnje w prz0clzalni odpadkowej, własciw1e wyłoniona z lllCJ l{omi- przedniego miesiąca. Karta obra- iemne"o n.le i cb pr~wdzlwe<To zbli
\V produkcji surówk;·. Towar przez. druga zaś w oddziale przygotowa- sja Współzawodnictwa Pracy. U- chunkowa wykaże wyprodukownną·~,mia.''wxajcmna zn:ijomDść rzeczy
nacz-0ny na eksport klasyfilcowa- wczym tkalni. Kicrovmictwo fahry- tworzone podkomisje także rozpo- ilość w metrach. Poza tym dla każ ;1 spraw blisldch - cóż mo'.le sp_rzy
llY jest bardzo surowo, podczas ki postara siQ wynngrodzić ;·eh su- częły już swoją działalność. Pod- dego będzie ustalona indywidualna jać Jep:eJ ugruntowaniu przyjazni!
gdy w reateriałaci1 prwchodzących miennq pracę odpowiednią premią. komi.sja propagandowa wydaje co norma.
Nas nie st:W na razie jeszczi; na
przez bldnik, następnie „dra11a.
tydziei'1 specjalny biuletyn, w któZadania, jakie postawił!l. sobie WYprooukow:.mie pndobneg:> filmu
nych", czy drukowanych znncznie
PREi\llE ZA „P~DlĘ"
rym omawiane jest współzawodni- Komisja Współzawodnictwa Pracy '1 włmmega, ktiiry by nas ;;bl!iał w
łatwiej można ukryć wszvstk!:3 l1eOgłoszone przed 6-c10ma tygod- r,two pracy jak również inne .snra- w PZPB Nr 17 to - uzdrow;eni spo!lób hk zwic:zły, pl;:kny i rze·
fekty.
'
niami współzawodnictwo tkaczy wy fabryc~e.
•
współzawodnict;m indywidualnego 'c:iowy do na,lbl!:i:!lzy?b n_:is~ycb są·
Sprawa ta przedstawia się dość pod kątem jakości•.towaru - d~~e
Podkomisja regulaminowa refor- i poprawienie jakości produkcj.i.
:r.:adów j
si;rzymlOrz.encowR
poważnie• ' 0'"dyż odbiorcy
zagranicz- dobre rezultaty. :Niedawno wyroz- muje okóin:ki o wyścigu pracy Do
(J. P.)
wschodn!ej gra.n~~Y · ~wify:l.clt "'; ""'"
, •
.
.
•
.
•
W
·
ckl ll:tóre"'l> llrou.u u•3ę
mo„ ... I " '
ni żąda)a pełnowartosc1owego to- n.aJącym się przymano premie.
•
d ·' ·
"' ·' „_.„1·aJ· 1 kturej
•
·
· b'
· tk
·j t be
znviamy nie Ou '"'·•
tvaru bez defektów.
u~owie z 'I?ro.weJ -uczy • es o, a
•
·mówlac szczerze, zazdro:fo.my, mógł
W Il dekadzie maja mimo trud- :!llle przewidziany do~atc~, kt~ry
~ Ml
z~
Ml ~011f ft ~Rly
11 cZj'llić ta.Id chwa!ebny . po·czątek.
ności, produkcja fabryki uległa zna przypadać ma w zalezności o~ '~Y;
ii!
YJI
11 .~ gg IUJ .
Dzi~ld niemu, nhifalswwan~, . do·
emC!j poprawie. W bardzo krótkim kon::inego gatunku I. W prze~iwien W ół
"i
•
I 1..
I kumcntarna, technh:z.nie sw1~t~~
cza~ie pOW:!Żnie wzrósł oaó!nv pro stw1e do tego, zn. gatuni:-k :o: l bra: sp zawolłn.ctwo pracv na WSI odgrywa coraz węn.Szą ro a z sercem zrobiona fllmawa w esc
cent ,primy": z +3 proc."' porfako- ki stawian są punkty karne. MaJ
Siewy wiosenne odbywały si<; w lionów OOO.OOO ha, w tym roślin ozi- .o Polsce - rozejdzie się szcrok~
czył ~la 6~ proc
strawie bę
vv-ynagradzan; na pod tym roku przy wYbitnie sprzyjają- mych 5.670.GOO ha i jarych 8.230.000 .po bezlm~znycb o~sz":!'ach zic\m ru.
"'
·
stawie punktacji od wykonanej ilo- cych warunkach atmosferycznych.
ha. Zasiewy wioscnnc objąć miały na czleckich - od ?11:ik!ej Ukr;-. ny. po
\VYPOWIED;lIANO WAl"K:r,;;
, · primy". jak również za pomyDostarczanie na czas nawozów sztu Ziemiach Dawnych 6.030.000 ha, a na najllalej na. kr::..J at.YJ!lf:a wysun!i:te
1
sf "
.
skie Oznac~anie cznych, zorganizowanie i sprawne Ziemiach Odzyslcanych 2.200.000 hn. wscłmunle wybrzeże AzJi - od ziem
NłEPORZĄDKOl\I
s y racJ0~1a. zaLor:
.
nic "'1{)0 funl:cjonowanie pomocy sąsiedzkiej
W jesieni ub. r. plan siewów o:fr. dalekie) Póh10cy, po Krym, Kau1?-az
Aby zwiększyć ilość I gatunku to prz,ew1dz1~ne Jest ~ri; ą , . na ws·i, dostarczenie w odpowiednim mych został wykonany z nieznaczną i cgzatycznc dla ~as. do!ąd k~·amy
położono nacisk na jakość v;yko- punk.tow, ktore zapewn,aJą I m.eJ- c~i~ kredytów i pomocy sie;vnej w nadwyżką. Wiosenna l~ampanla siew Azji ccntrnlncJ·, Dm:!~ te~u..} 1!~0 ;
nywanych towarów. - Wypowie- sce.
,
. .
ziarnie dla pospodarstw na ZJ.em!ach na została zakm:'1czona. w rejonach wi, do u&zu wiz.n hmow r~llz, e~l. eJ
dżaino walkę niedbalstwu i niepoW fabryce zwrócono rowmez u- o.~yska.z;ych oraz uży.cie . \~i~ksze.1 podgórskich kończy się obecnie su· rotlz~y llotrz:: szum fal nll.Szeg?
ruz w latach poprzednich ilosc1 ma· dzenie ziemniaków opóźnione- na sku \Da~ty1m, a oczy kh sp01:m~ n~ po
llJl!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!..- szyn i narz<;dzi rolniczych - ułatwi- tek chłodów w pierwszej połowit strzciplonych grc.nl:lch poluclmowcj
I
'
ło rolnikom prace polowe. uspraw- maja.
naszej k!trp!!.di::ej i tatrzań~klcj gra:
E
:: niło je i pozwoliło na. wykonanie w
. ~
.
•
,
nicy. ~oba~zą ziemie; n1tszą w JeJ
wiciu wypadlit'.cl!, nawet z uadwY~Powie,zchi~ia uprawy zbóz kłos~: róC.mrakie,j piękności i dowiedzą
wych wynosi 105 proc. planowan_J ~•
., ' . 1··my
lĄl• cie··p'eliśmv i
5
I""· planu ~as1·ewo'm
~ Robotniczo Spółdzielnio
Spółdzielnio Wydownlczo _ •..,
ILE o:ssiALISMl'.?
Najwięks~e PT~~k.:ocz~nie
pl~nu~~zy;
j;~
d;j~;;
i
pra.'cu;~Y
ohc~nie~ Nie
f1
n
Plan ten przewid:iwał, że w jesie· sk~ly WOJ,c\;:~a ....h.a ~ 0 1'.~cne. 01 tyn wątpliwie zaint'.)resuje ich wygląd
ni 1947 r. i na wiosnę 1948 r. po· s!tie•. gdan~'-·e ~ sz_~":cci.n~lde. J:?ob~e miast naszych - o:l starożytnego
0
_ wierzchnia zasiewów wyniesie 13 mi. '~J'.::Ult} łosiąg~by I?'~!11e7 w sic:1e Gniezna., poprzez hlstory~zny Kr~Warszawa, Bagatela 14
Warszawo, Daszyńskjego 18
z ?Z. { .osow~c
\vOJ~W„ ~zesz W- kaw_ do dzisiejszej stolicy naszeJ,
Z teatru " l U t n1a
. „
skie 1 kieleckie. Przekroczerue planu \u
.
1n· młode' nowo
obsiewu na odcinku k1osov;yi;h osiąe ;.arszaWY, 1 ~upc ie b"'- J, • ·
==-=
·
· "
·
· d · · il ·cl ·
czesne;! Gdyn" - pr-cy .u."J POlęc1e
arsłta n:ęlt_o dz1ękd1 uzych1U UZCJ OS s1ew·10 polskich „ziemia.eh Odzyskanych"
m rnw rzą owyc .
·
cy na tych zieW ZWIĄZKU Z WYSTAWĄ ZIEM ODZY SKA NYCH :
Plan uprawy zi~mniaków wykona- 0 .powrocie 1 pra
3
Rose Marie ny został dotychczas w 100 proc. - miach.
E_ PRZYSTĘPUJĄ DO WYDANIA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ :
nowa
Najlepsze wyniki osiągnęły na tym Lecz i naszym obowiązkiem jesi
•rytułową rolę w operetce „Rose·
d k
· · dzbl
l · fl
•
ł
·
Marie" odtwarza obecnie Wanda Bo- ~ó~~~eu i'~?~~~;ftski~~a: rzeszows ue. b!'!la;~~' ~~~aj:~· r.:~c~:~;a z z!i:;:
:
jarska, która śpiewać ją będzie na
Jeżeli chodzi o buraki, to ich siew ltą preyjemnośrią. film wykonany
E
p. t.
przemiany, z premierową odtwórczy- nie jest jeszcze z~.kcńczony. Dotych. zootał ćlo3lrnn~le, Wielka obfitość i
_
_ nią tej roli, Jadwigą Kenda. Nie jest czas plan obsiewu buraków wYkona bogactwo materiału wymagało siłą
to debiut młodej artystki, która dała no w 90 proc.
·
rzeczy wyb:>ru. Dor:onano go umie·
nam się już poznać w roll Adeli, w
jętnlc, ze zna,iomo.icią rzeczy I pie·
~~
granej poprzednio „Zemście nie\ope·
ŻYCIODAJNE DESZCZE
tyzmem, a kom:mtarz p!6ra Wandy
##
rza". O występie tym nie pi.salem roz
Wegetacja roślin odbywa się w wa Wasilewskiej, toWa.rzyszący obra·
- myślnle, cze!rnjąc na obfitszy mate- runkach pomyślnych. Oziębienie w zom, WYjaśnia je zwiąźle, lecz jasno
riał sprawozdawczy Obecnie S~\ier.
·
pierwszeJ· połowie maJ·a nie wyrzą· l dokładnie. Ta filmowa. sYDteu o j ·
dzić już mogę z wszelką pewno Ś c1ą,
si
tnc h
że w osobie Wandy Bojarskiej pozy. dziło szkód w uprawach. Miejscowe czymy naszc.f składa
ę z
c
'
skuła nasza scena liryczna talent na· burze gradowe, które przeszły nad częśc.I: z wędrówki po całej ziemt
prawdę nkzwykły i z prawdziwego województwami połudnlowo-wschod- polsldeJ, z jej krajobrazami, miasta
zdarzenia. Młoda artystka wnosi na nimi (kJeleclde, rzeszowskie, krakow- ml i zabytkami, - ze zwięźle ale
scenę warto~ci bardzo cenne: piękny skie i lubelskie) również nie wiele jakże wymawnle przedstawionych
głos sopranowy 0 rozległej skali 1 zaszlwd1Jły zasiewom.
zmagań się na.szych z przemocą nie·
dźwięcznym. metalicznym hrzmicniu,
Natomiast duże deszcze w drugiej m'iecklego okupanta, - l z obrazu
a co jest sprawą nie mniejszej wagi połowie maja spowodowany polepszc wielkich przemi:i.n społecznych i to·
- i dobrą szkolę, gruntovme przy· nie wegetacji roślin. Dotychczasowy wa.rzyszącego przemianom tym dzfe·
gotowanie techniczne, które pozwala przebieg wegetacji roślin zapowiada la odbudowy.
(INFORMATOR)
władać jej tym głosem już dziś umie dobry urodzaj. Jeżeli warunki nie po
w całość prz'.!b!>ga.tego tego ma.te·
jetnie ,bez forsowania i w sposób ar· gorszą się, to w zakresie zbóż chle· rlułu nmicjitnfe wmontowano fragtystyczny. Wanda Bojarska, wycho- bowych i ziemniaków· zbiory tegoro· menty przedwojennego PAT'a oraz
- wanka łódzkiego konserwatorium, u- cz:ne zapewnią krajowi pełną samo- niemieckich autentycznych kronik
_ czennica Olgi Olginy, dysponująca wystarczalność.
filmowych. Jako oalość j~st film
nadto bardzo ujmującymi warunkaNależy podkreślić, że dobre wynl· .,Polska" ba.rdzo wartościowym domi ze·.vnętrznymi. odniosła już na ld tegorocznej kam11anil siewnej - kumentem o Polsce współczesne.i, a
l·szym przedstawieniu duży sukces, poza w:;-rnlenionymi, zawdzięcza siĘ je:lnlJ'cześnic clekaWYJD reportażem
Wydawnictwo to obejmować będzie wsze!·
_ ldóry niew:i.tpliwie utrwalać się bę· również ogarnh:lącemu wieś polsltą filmowym wysokie.i klasy. Życzyć
kie informacje z życia społecznego, gos·
dzie w miarę postępów w grze ak· współzawodnictwu pracy, które nlc· by sobie tylko nalcżalo, aby film
podarczego i kulturalnego na Ziemiach
- 1 torskiej i obyciu si<; ze sceną.
zwyltle dodatnio wpłynęło na. prze· ·ten przeniknal równ;ei na Zachód i
·~
S. W. G.
bieg wiosennych prac polowych.
za Ocean. Przyc~·nilby się do roz·
Odzyskanych. Zawieraiqc bogatą treść
wiania wl~iu fałszywych uprzedzeń
ilustracyjną i reklamową, będzie or;io nie- I
i tendencyjnych wersji o naszej -po·
zastąpionym źródłem informatyinym dla
C7.
wojenna} rzeczywistości.
:::
najszerszych warstw społeczeństwa.
lI
~\a
„~ n;
!.
i.I:
I jeszcze jedno. Film ten jest tak·
Pri!CVł
t!ziarie
norm"
riokr„te
zostaną
w
nełnej
wysokości
że
dOW(.'(c'?:Jl
sympatii i szacunku
r r
J
p
Ze względu na krótki okres czasu, dzieZwiązlm Ua:izkcii:ic~o dla. p~zeszło
.
.
ści
histor;rc?.i>.cj
Polski oraz dowo·
lący nas od Wystawy oraz l<onieczno5ć
W m·cu czerwcu normy chleba i wą •. margaryną z unportu, względ!'1• tlcm ::o:l~bc~ii~ i ufności w lepszą przy
umieszczenia pełnego materiału informa·
_
J mąki dla wszystkich
kategorii kart oleJem. Rąbankę .na pok~yc!e normy -szłośt'.~ N'a:ro!!u PoJdder-o. który dzi·
_ I .::wpatrzenia i doda1:ków zóstaną po. tłuszczu otrzymaJą pos.iadacze k:irt . siaj, w · pr:re": ,vfańi:tw7e clo lat mt·
cyjnego wszystkie instytucie państwowe,
k1·yte w pełnej wysokości.
kat. I i IR, zaopatrywam ?rzez. Z1ed . nimwch, butlu'e nn\vy v,mach demo·
spółdzielcze i prywatne, proszone sq o jak
.Jeśli chodzi o mięso, normy wszy. noczone. Centrale Aprowiza~yJnC o .k.r:1.tye.zne:!1> pai15 tw::i., onrrrtc~o na
najszybsze n ad s y łan ie oglbszeń, re por·
1 tkich kategor:i kart zaopatrzenia i raz pos;adacze k~rt kat. I-eJ zac!)tl „nracy, ncko,tJ i snra.,vi~dlivłości S!lO"'
tuty i ilustracji pod adresem :
_ doclatl~ów zostaną pokryte w pełnej trywam przez ReJonowe Centrale A ~Jncznei •
•
• \Vysoko:Jci, przy czym świeże mięso prowizacyjne.
. .
~
~·
K. ZRY\~'
1
ot:·~„•..tma3·a_ grupy ludności zaopat.ry·
N ormy m l eczne na Irn rt y d zuec·Il!' ' I
,y
- wane przez „Zjednoczone i Rejonowe i dla mate!{ karmiących zostaną pr
n
s ł r a· c
a
A d m
Centrale Aprowizacyjne" oraz posia· kryte na terenie ca1ego l:raju w 7 1
I dacze
«>tWW
kart kat I-ej w Warszawie, Le sadzie mlekiem świeżym. Jedynie ,
!SIĘGJ PAMIĄTKO ~ł EJ uWVSTAWA 21tM ODZYSKANYCH" - clzi. Gdańsku, Gdyni. Sopocie, Wro- wypadkach rzeczywistej n;emożnof;c
cl'łwiu oraz na terenie całego woj. pokrycia zapotrzebowania mlekiem
WARSZAWA, ul. Bagatela 14, tel. 8-89-20
- śląsko-Dąbrowskiego. Pozostali „kart świ-eżym, będzie ono wydawane dla
5
WROCŁAW, ul. Podwale Świdnickie 26 tel. 29-30 -· ko·.vicze" zaopatrywani przez sieć po dzieci do lat 3, pozoot::i!c dzieci do
PRASĘ
- wszechną otrzymają .konserwy.
lat 12 otrzymają wyroby cukiernicz'
:
Tłuszcz zostanie przydzielony !!a i inne artykuły znstępc:.> .~.
_
:: , \·:5zystkie kategorie kart żywnościoWreszcie no:·mv mydl::i zostaną pa,
~ ocJAL~SiYCZNĄ
iL...
Ji I vvych i dodRtków. N-0rmy zostaną po· kryte w pełnej wysol:·J~ :: i.„11111 li Illll lllllllll IIIIli IIIl Ili Ili Illlli 11il11111111111111i11111111111111111111111 !I IP' 1kryte zcsaclniczą margaryną kraj o.
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na głęb kości 110 metrów
Solanki. S1cgajq one glęboko
sc1 około 380 mctrÓ\7, Według obliczm\ uczonych rr.dz!eckich, wsoby odkrytych dotychczas n:ł Ja_
kutii pokładów kopnEny, wyMS>'.ą
miliardy ton, nic wyczorpią s!ę
przez szetcg lat. Eksplo~tacjtl nowych złóż. po przezwyc;iężeniu picrwszych trudności. nie no.potyka
d~ na w;·cJkie prze5:i: ody. Spnyja jej pl'zede \'.rszystkim bliskość
osiedli jakuckich i szeroko rozgałęmona konmnikacj:i wodna. Rząd
nie szczędzi fut1dusżów, a rad~iec
cy uczeni ; robotlricy trut1ów, by z
tego, do 11icdaw11a bezludnego i
~łuchego zukątka Rosji, stwor~yć
Jeden z dalszych i licznych ośrcd
ków pr?.emysłowych.

Jednym ~ w~cu.;ch boga.chv. mi-1 Zv."iększcniu wydobycia sol~ to- trzc~ia o gr~bości 27 metrfr.?. - 'lv:s.i
~eralny~h , Zwią~u Rad.zie~kiego, \\.arzysz.y tąep~zanic jej przctw8:r7.a m1aJdowała się na głębokosc1 6
.o ol_br...y.nLe poldad:i'. so.11, ciągną-: ma. Przeds1ęb101'l'ltwa solne Svner- metrów pod drug-ą warstwą.
Le się nieraz całymi k1lometrnm1 rHowsl;.a, I!ecka i Solikamska. rozNA DALEKIE,J POł..NOC'f
szerzyły zrrncz.uie produkcję soli
,
ua Urn~u i w Jakut~i..
Badania na terenie Jakutii trwa\"\, gorach Uralslnch sol była stołowej w opakows.niach stand.arJą w dalszym e~ągu. Geologowie
C;ksplcr.tow3.na już od prze:;zło stu tmvvch
Bogate zloza. sol~ kamiennej cd- radzieccy ograniczają si~ nie tylko
lut. Z'.1 ~z;~sóv: Rosji csrsl~i~j \'>'Ydobycie JeJ by10 bardzo lllinm1alnc kryli ostatnio uczeni geologowie do terenów z odltrytymi już 1.lc'4aa dotacje państwowe na rozsze- radzieccy w dalek;ej Jakutii na mi soli, lecz zapuszcw.ją się w naj.
rzenie kopaiii tyły znikome. Dopie północy. Nad rzeką Namon, c!o- odleglejsze zakątki Jakutii i tam
ro rząd radziecki zwrócił szcze- pływem rzelri Leny, napotkano na pr;o;epro\vadzają jak najdokładniej_
góiną uwagę na te tereny. Pow- pierwszą \viellią warstwę soli o sze badan-~a . W ślad za uczonymi
26 metrów. Głębokość uda.ją się na miejsce odkrycia złostała specjalna komisja, w skład grubości
;\;a kopaliny iniyniel'owie i gćirniktórej weszli najwybitniejsi geol o~ jej wynosiła okola 280 • metrów.
Przy dalszych badaniach odkry- cy, którzy z miejsca pl'zyatępują
gowie radzieccy. Korzystając z
,
ur~c!1omien+a k?pa~ni.
wielkiej pomocy materialnej rzą- to d111gą i trzecią warstwę. Druga
NaJw.:ększe i naJgłęo5ze pokbuy
du, odbyła ona szereg wypraw warstwa o grubości 18 metrów się
\\'głąb Uralu i przeprowadziła na gała głębokości 356 metrów, zaś soli znaleziono ostatnio w okolicy
miejscu dokładne badaniu naukowe. Rezultatem ich było znaczne
rozszerzenie terenu eksploatacji so.

\do

li.

NOWE ZLOżA
Dziś w eksploatacji soli kam:en11.ej w górach U::-nlu górnik rnd:dccki osią.gnąl już głębokość przef,zlo l10 n!ctrów, a warstwy te~ ko
i,aliny - według relacji uczon~1ch
-- c;ągną się na głęboko~ci około
półtora kilometra. Nowe złoża soli
kamiennej odkryto ostatnio w obwodach mołotowsldm i świr.rdfowskim.

Wycieczko w świat drobnoustrojów
Film przvrodniczy przedstawia nam cuda natury

Aluminium goJ

r~ny

ADEK jest ojcem wielu
P RZYP
wyn.a!azkólV. Przypadkowi z1.
''dzi~cza m~rlycyna ouki'ycie
no~.kl aluminium--i~ojenla. r:'.n,

v:łl;.s

rui.wet
ba.i·dzo irmh1ycb do \1-yleczenia.
Fr::incusk! lelt:trz dr Brctte c.;. dy.
nuwał w szpil.i.lu mary1mrki l::mdlo·
wrj. n.ana ll<'wnego młodego mn~·
nie gająca, ol.mdzaa
chory um)'ślnic ją
utrzy".lluje w slanie z:i.jatn:eui;i. Le.

dh1~0 się
pr.sątlztJnlc. że

narz;t,

k:ort llllłO'J:ył n:i. rolnic l>htk-: z t•r.ystego aluminium 1 pi-.tytwic;:tlził j:i,
11Iaalrcm. Ilana &IQ ezybko zagoiła.
Lekarz l>rtet>rown-drlł cały szc1·eg
badań i l>rtckonał się, że a1umi11H1m
r11cci:ywł8eie soi reny. F'taucuHlm
Akademia Chirm·gkzn:i 7_.aj,~la siQ
ty:m ~agadnicnlcm. ;-.amfast 11łytck
zacz;:io u~ywll.ć tlo b:itlał1 m·oszlm.
:.lmnlni-owrgo, Dalszy t'o?.wój !J:ubfi
11nynicsic 11owc &ksowaaie „Ju:uiuium przy lcc:umiu l'an. W~·1nbzca
clr Drctte jest zda1ll.:i, że allu11i11lnm
clziafa, j<i.k lt~piel tknowa, kió:a jest
<lla bakterii zabójcza.

Nocne sanatoria

N mzwn,;:c,y pomy~t t. zw. s.'\.
nntorll nocnych tJOwstał w zw. nadziecltim. Sii, to wzorowi! iht~11uty

Z peW!l~Ścią IJJ.ewi.elu Z 1!_aS Wi-jU~e W ltini~. Je~nómiliraetrow.y ko-1filmó\_V przedstaw~ała. tycie drobno 1n-zy

pr~edśir,b1orshn~ch,

ZllRl•omicic

widoczny będzie na ustroJÓ\', Oprócz tego prz~dstawio wy11c!ażone, ~111c:i:11ac~onc lila Judziało konika morskiego. Jest on mk morsk:
:1!' z~~tał ~ilm populary:i.11jący teo- tlzJ, którzy mogą p1·acow;1;-, o ile
wielkości jednego milimetr~, więc ekr~nie w du~ym powię~szeuiu.
Film o koniku morskim pcdob- 1rię Emste1n11. Cały szore"' otvgi- zostami umieszczeni na czas jaklŃ w
przyjrzeć mu się można Jedynie
przez szkło powiększające. A jed- r.ie jak i inne filmy o drobnoustro- i nalnych zdjęć ułatwi~ wid:owi "ele- lepszych niż domowe m1rnn!mch.
nak wkrótce każdy będzie mógł go ijach po:v~tał z .połączenia. ~wóch \J?-ente.rnc zrozumienie pewnych po- Do takich dtorych mdcż,l lutfalc,

cicl"piący na. rczstró,f ntnvów, Il.Il zasobie wygod-, wyna1a?.1rnw: m1.i\roskopu i k11icma ·Jęć czwartego wymiam.
burzenia naczyń In• 1t•louośnych. na
.
„.
f
Pr
nafotograficzny
Aparat
tografii.
-·~
----------~----owrzodzenie żołądka w pirrw~;-,ym
• 0 • ~am.lev~ omówił sposo?y sto.dittm
kłado. się na mikroskop, pod któcho1·oby l inne.
przez _nurkow
stworzonko peL
rym znajduje
•racy chon:i.·, IJr;dąc zllob1yml do
niące rolę aktora danego filmu. n~ głębókoBci ?O me~rów 1 Wyko'!
'U
rzystywnnia p1omi~111 podczcrwo. pracy• prv•byw:iją 1nzy swy<'ii warpriyrodnicze"'o.
, nych dla uchwycema na taśmie ,sttntacb normalnil', jalt frh f·oledzy,
. ".
.
WyJ;ozujące ożywioną działał- liczy już przeszło 400 czlouków.
Nie z:-alezy ~eduak .przyp~szcz~c, filmowej obrazów niedostrż(>gal- Po skoi1czo11ych zajęcłllclt 111bj1\ !ię
ność Łódzkie 'l'owarzystwo Ryba- Sprawuje ono op~eltę nad rzeka111i i
do sa.natorlum nocnego, gdzie 11011ckie może gię poszczycić niebywa- dvierżawi sze:reg stawów rybnych. fo pow1ękuzuri.e wymmrów Jc.st Je- nych gołym okiem.
d;twant SSI! zwyltb·m S1Jnatory,t~1;vm
•
W miarę możn.ości stara się 7_.ary- dynyro trikiem tego rodzaju fil_
łym sukcesem.
t>olączonym ze spec~:-ilną
Ta_k więc dz;ęki filmowi przy_ zabiegom,
RozWÓJ. kwiatu, klóru trwa
b1"s.c' ""-ek'1 1· strl1nu·er:i.a w okolicach 1· mów.
d ·
d
·
.,
N a urząuzoneJ
dietą. Przebywają w aan:ttolium od
im
dn
.J
.
•prze paru maprzenos Y się w godz. 17 do '1 rano. O r.ou:-:luic 2:'- umi wyc;cczce rybackiej nad W3rtę, Lodzi. walcząc jed!1:).~ze5nie z kłu-1 nues:ąc oglądamy na filmie przy_ ~o. lcze~m
rodmczym w ciągu minuty i U2.Cd- sv:mt medostrzegalnych dla nus dają się na. spoez3'n:!lt. Cały rzas
w okolicy Sieradza, jeden z ucze. sown:oetwem.
Towarzystwo położyło wielkie wrót, galop Iron;?- oglądc;_my w tcm malutkich stworzonek; w mily i wolny od prac~· spędzają w iflralstników ob. Kacprzak złowił na
'" ędkę olb;·~y~iego, bo. p~·zcBzło zasługi V.: upowszcchnl~u sportu pie z:vo1:1io~y1~ dzię~ti czemu, wl~zi ~at-..vy sp~s,6~ pomiaJ.emy (o ,il~ to nych dla ~drowia. wamakach.
Sanatoria - utrzymywane są 113
mełf dłu"osc 1 1 8 kg wagi liczące- wędkarskiego, dostarczaJąc sprzę- my wszysllue Jego scadia. TaR więc Jest w o„oL dla laika mozliwe)
ltU i udzielając instrukcji <twoim l'Ó'7nie efoktowne jak zmiany W podstawo~e pojęcia SkOmpJ;koWa-,kóSzt państwowych nbezpieC'tCll SJlO~
go suma~
łecznych.
przestrzeni są zmiany w czas:e, nych tcom fizycznych,
Łód;:Jdc Towarzystwo Ryb:ickic członkom.
LZ!!maw
które fil.m przyrodnic.zy-"Btosujc

obejrzeć

i to

sied3ąc

··M-·--·„-·-·· ·····--

Suk"es Io'dzk·1ego w• dka.rza

Millony

n~l~ręcama !~mow

się

złotych oszczędności ~~~0w~~~:~~~~ przedstawienia ~a-

dzięki zwiększone1 wvdaJności pracv ty~~d~ri:ó~:,t;~r;l:~n~~l•ir~~~~~~ Kieszonkowe

radiowe
odbiorniki
p
t

j
ł
Z mel<lunków, napływających z/ podniesienie wydaJnoiici i~racy (80 Pai~;.cve, -~'· 0 ~Y mcd:'1.Wl:o _bawtł '.;-.; r.;
W
WYS
Jl.En. Przcmy::iłu i 'i.fandlu wynilm, mil. zł), r.:.ojoual:ne zu_życie surow,- Lodzi no ,_•tpt<lSzen,_, Inshlutn
·_,urz",1faił
moweao
.
,
,
. Painleve
" ".. Prof.
wykorzystame od ~a dl ww
że tegoroczna akcJa o3zczędnof!.cio- ców i
1
N a jubileuszowej międcym1rodo- C'l!:ćoho&łówackich zo.klc1.dów Tesla,
wu osiągnie jeszc~ Ieps~e wynik;-, (~OO m~. zł) or~~ _przez zwiększe 7 ~-okaz S\vych /1l111~w 1 •VJ ~to.si.: odniż w roku ubiegłym. Dzięki współ me pomyslOWOSCl l wynalazczości 1' -""~i o - ~e~~cach ich rcahzacJi. . wej. WJ:'Bta~e radiowej w Fradzo hu.dującyel1 odbiorniki rlłdiowc i
ęksuo~c zademonstrowan~ch zne.JdUJe się m. 10. stoisko ztlanych urządzenia telelrnmunik::icyjne. Na
zawodnictwu w oszczędzaniu prze- (50 mil. zł).
Na resztę sumy zaoszczędzonej I
mysł hutniczy uzyskał w kwietniu
wy.sta.w;-e z.a.kłady te wystawiP.ją
306.712 tys. zł. oszczędności, prze_ 1! zlotyły si.,i m. in. oszczędności na .
nie tylko bieżące typy odbiornift
opale,
na
transportu,
kosztach
ora;,;
zl
mil.
49
mysł chem:·czny k6w, ale także szereg prototypów,
. . Uiłł
'łje/
przcmysł elektrotechniczny - 28 energii, aa ogólnych k-0sztach admi
, które na rynku pojawią się w naj_
.
.
,
•
mil. zł. Na powyższe sumy złoźy-1 nistracyjnych oraz na remontach
t Czechosłowoqq blit..'!uj przyszłości.
komuntkoqę między
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Olza i Chałupki, na linii Wcdzi- stu. Przed kilku dniami fi1'lnn Go· w kies~eni zarzutki albo tez w tece.
źyWnOŚCiQWY
~
~!aw-Bohumin. Most ten zostsł znL ścieki·: Mroczek w Warszatvi!! kt6 Wystawiony je.st również odbiornik
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/3 aCJl na 8\Viecie.
wania.
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.
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mają być zlikwidowane w całośc.i do spo~y?ia, są .P.owol~ne spo.ccz· bratnią Czech.oslowacJą, JUŻ wów- ~kich wład?. państwowych i !role- sprowadzany był z zagranicy.
czas przystąpiło do oczyszczenia Jowych.
wszelkie pozostałości konserw ryb. 11ne kom1s3e kwalif1kacyJne.
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- Wystarczy jale pan poleży kilka
dni poza tym uic panu nie tr1.cba.
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z .. ~t: ,. ~ ~ ale 7.'.l.Sln:icnic zwyci~żylo. ~espół\1\e bilety wstl,\pU "" w~z.elkil••. F-:'"''"!.v
CJaln,e się rue JJrzygotaw:vwał, pod- .BrzozK:i : iemu i;rzrznano zwyc;i;:-, t.o„ " 1:1ł i:ł<l'.~~' ł?d7u:.nm. "~6n l:'STP "·O rn·O). Zavr•cz"f· należy :i:e sport"'"'· or~anizowane P':'ez l.Kis ,' „~•czas n·dv Brzózk
t st wo
t p~r.1:.1. <ly~kwalU1k:i.cJę przec1wmlw..
'" · ·
·-" . "
k · . ''"'nv". 1'011:1.dto szereg i1rru spor.ow~ eh
k: · "' ·. .
a .napi:?wno 'yszn ·
j p 1 , t, . • . .
„ . ,;
k 1 • drnżyua PS'rl, w~·~tąpila w s ·Iaclz1e ; ltandlon·ycl• ofi:i ,„w:iło na 1!1·od~·
w wi·ie ,tr,:11;ug; past:lwta.ł na iurn:ej.
WAGA PIÓRKOWA
. ,~ ~ .tu~rnM.:_. o~'.'. 1 1a ~ię .•1a
.\~ osfabivnym.
sok.or.ci r~o 10 t~:siee_r rlotyrlt..
.
•
11 2
~o .1es_t ru~vn~~ż 111ospodz!a~ką po- An~kie~vicz walczył za1lzlwfa,iąco j :_rec";;;~~~ą "i[if;;csce:~~! ~ i::. ;~~~. W g·rupie Il Szk>!lła Tcc.lmiczna ! z. 1~{~~v~..:T~kt'''~~';;łi~'.. 11 ~~;ft~;~ce p~:~k::
raz C eks-1111s!tza Gumowskiego w ane1m('znte z Grymlnem. i\:lomcnt:t- · r trn z· lrn:icz.on "W cit•::.t\•·cru a -c- sa:C'2j;~nów poko::lah:. G2 S'.r.!rnk llan-1„star,", ,.Crnj-Czyn".
walec z Tl'co:y1hki111,
Ponmrzanin mi chc!::.ło sii;, 1ieby łcdziani.n rrrzmo~ '· ~. ·'. ~ •
.ą ~ _Y • '
g.
tllow:i. 2:1 (0:0). 1..::i~ PSTP oc1:·iicsła !J~fatni termin „„,y,jmn.w:infa !'"l!~mów
i ·
· t· ~t
P
ł
.
. s:; \crueJ:.zego pcziuruaka.
.
. . .
G'
numo w sobot\", W hm. Na prnwinc.11 l:u •
•1~z ?a mis ,zo_ wach
olski wyka- ną \vreszc~c mocno, i alba :!:lkonw dru:dcj p:irzc Zylis u!c ro;i;·. zi~·you;stwo
_nad II MieJ_slum
im- pony pn;:v.imow•m.i b~<l:i. Vl"<cz 1, 0 "'';'c'z„J «Ompktn1r. b_ra~ formy,
czyi. ~:rm_ ·wal~t'_,. albo przyvomniał strzygn:;J walki ze Stecem.
Htw): nazjum i J,1c. '~ wysokim stos~n~11 !\"~hw }'h!b~~ piłl<!'r~.kic, ~ale~:<<ice do :,,Jl!1 ~ler~vszy ~~1en n:e mógł zachwy- Ant;uewJC~on:1, ze o_ll m!o:trz_'.~ Polski
D.„H ~1 , tlru~im tlniu turnieju wal. 'i:O (3:G). !3J:'::m1k! tUa PS'I'.P zd.!'oyii:- J,rego Zw•'!r..ru Piłki 11ioŁ!le;.
C·~· \'\i 1ększ?sc \yalk stała nn pozio- wymaga; się ~nac;-Em~ w1ęceJ_.
czyć będą:
~eJn.a.row.1c~ :-' •:· Dyboslu - ,.,, Ił::
KUPON Nr•...
m:e z~peł~t1e . me ~rzypom'·nalącym , G~ymm dZlclme się bl:'cn .ł, okre· 1 l~ar~icr _ Tyczyński
Jan i Kałuzynslu po 1.
Pl"ZeOOh1!1PliskLcb eliminacjJ. Niektó- t sanu tJrz~ch~ąc d? ~ontrofensy·
na FU~USZ ODBUDOWY
Hasperczak - Gumowski
Dri~ o "1'730 ora!_'.!_
,.
r,; vojcdv!1ki b~ły wręcz słabe, zaś wy, w k~oreJ wylm.z.;u ,~.H~ 1:)~e 1ir:r~;- s~·monowicz - . Brzózka
IIALl SPORTOWEJ \V ŁODZI
'mika Kl,meck1 - Grzelak mogła goto~amc tech1?-1c~ne• 11 :Z _ma. Je llrzywocz - Czarnecki
(łódź)
Uła ŁKS - „Wisła'• .
by być demonstrowana jako klasycz- przeciwnik. Łodt:ia.nm mu_i;:„ał Jednak
Grymln - 1\Iatloch
do przerwy . . .
ny ookaz i?.k nieszkodliwy a humo- l ~lee przewadze ~izy~~neJ mocnega
Antldcwicz - Kruża
Jedynym meczem o mistrzostwo „Ruch"-„Widzew"
rys tyczny może by6 boks
j Jak tur „bombardiera •
Bo1tik1>~-ski - Ra.demachcr
A klasy, który rozegra.ny zostanie do przerwy . . •
•
Walka Kl'uży z l\latlochem pole·
Sldcrka - I\.omuda
dziś, bęóiP. bezpośrednie spotkanie
W. WADZE MUSZEJ
• l gała na stałej wymianie niezbyt
Sznajder - Chychła
clwu 11.~ndydatów na spadek - Bo• •• „ ••
Spotkame Kasperczaka z l(argie- ł czystych i dokładnych cicn:ów. Kruia
Olcji•il, - Kwiatkowski
ruty i TUR-u łódzkiego.
Imlo i nazwisko
rom było dużo lei:sze od Poiedynku !' wnlczyl brzydko, pomaga,iąc sobie
Kolcn·ń&kl - Cebulak
Oba Zl).~.!loły w ostatnim czule
T~·czvński Gumowski. mimo iż głową, za co nazbyt tolerancyjny si:
nuntl~i - Zagórski
wybitnie popra.wiy swą formę. TUR
adres
śwlt:żo upieczony mlstrz Polski wal- dzi.1. zareagował jednym tylko naUrb:m.iaJ, - Kosiński
uzyskał ubiegłej niedzieli czwarte
WplacU GO,- 21 na rzecz odbudowy
czyi znaczuie pon·li,~i swych nor- J pomnieniem.
Szymura - Stocki
z kolei zw~ clęstwo. bijąc w Toma.
hall sportowej w Łodzi.
mali;~·cb możliwości. Bvł wolo~'. oZwyciężył szybszy i dokładniejszy
Gr.t.:lak - Żylis
sz,1-..,•i(> Lechię. Sfaje więc do meczu
c:ężały, jakby <!zymś bardzo zmę• Ślązak, choć w pienvezrm starciu
!Uinm ki - Stec.
z norntą z wielkimi •szansa.mi na po
Podpis i pieczątka kolektora
c~ony. Pocz:1tek drngie! rundy, kie- pcszedł po cioi;iie na ułamek sekun·
Put:qlł'k o godz. 17. Przedsprzed:i:ł wii;Idzcv;<' dorobku
punktowego. przyjmujllcego kupon oznaczon,· ~r„„.
dy łodzian;n szybk:mi Irnntrami zmu- dy na deski.
ililetflw od godz. 9-11 w sekn~tari:r ~ie hrc1;ie to sprmva łat'l":!l. - Boszał przec!wnika do respektu, zapo1\:01\IUDA W HUr-~ORZE
cie l:'.Ii:S. a następnie w kasach stn· mh thnJeż zdaje sobie sprawę z
whi.dał nawet
niespadziaukę,
tym
Bonikowski 7.3.czął dobrze walkę ze dionu.
I niC'łwzpif:11Pństwa degradacji.
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w jaki je, że jest bardzo dowcipny. Żadna z moich koleża
nek nie lubi go.
- Ależ Tom jest bardzo porządnym chłopcem zwracać się do Luibronił Clyde. On tylko ma taki sposób mówic>nia.
zy ani do Grety.
On bardzo panią lubi.
Martwiła się nie na żarty, jak to urządzić. Tym- O, nie tylko z mówienia„. odrzekła Hortensja.
czasem Clyde, przechodu;c koło sklepu, w którym - Ale nie mam chęci o nim mówić. Co pan dzi~iaj
pracowa!a, watąpił żeby umówić się z Hortensją na robi o szóstej?
.
niedzielą. Ku '"'ielkiej rado~ci ujrzał Hortensję, ze.la- . - Jakto? -: za.wołał Clyde, z~nartw10~y - to µ~
leku już witającą go najpiękniejszym uśmiechem i . m ma ten w1eczor wolny? Myslałem, ze wszys!lne
Postanowiła tedy działać.
powiev.raniem raczki. Była te:raz zajeta, ale w chwi- już są zaj~te ... Idę do roboty.
Namówi Luizę, aby zabrała swego·brata, Clyda i lę pofoiej zb]iż}'ła si~ do niego, a r~uciwszy okiem
Westchnął z i:~zpacz~
~a m~'śl, że H~rten~ja m;aSc~lla, k:óry był stałym asystentem Luizy na wszy- w stronę nadzorcy tego piętra, zawołała:
ła och?tę spędzie z mm w1ec~or, a on me mogł skos:k1~!1 w1e~zorkach,_ na wcz~s1:ą zab~wę d?__P,e".'11;ego • -: Właśnie myślałam 0 panu, a czy pan myślał 0 rzyst:c. z tego: Ale H_or~:nsJa: zobaczywszy j;:-go
dancmgu •. d?kąd imała własme zam1~r po]sc JUZ ze mm~-_ i dodała półgłosem:_ Proszc tak się zacho- zmarvw10ną mmę! rozesm1:-'ła s1ę.
.
swym n~Jm1lszym towarzys~em, ~U~Jektem ze skle- wyv;ać, jakby pan był klientem. Widz~, że idzie nasz
- Ow~zem, miałam_ z~.ięty, ale me _m:im ochr.ty
pu tytomO\vego. Ale teraz me weżm1e ze sobą Char- nadzorca
·
·
dotrzymac słowa - mowiła ze wzgardhw1e wykrzylie, pójdzie tylko z Luizą i Gretą i powie że Charlie
N"
· v~
. . ł d.
ł
k ł
d wionymi usteczkami. - Chciałam pój§ć, ale z paiest chory. W ten spsób bedzie mogła pozostać sama I .t :ezwy ••fo u :iie~ s 0 ~c~ g o~u przy u a ?+0 0 nem.
~ Clyden1 i w powrotnej drodze prze·jść niechcący !mteJsca. I. ten ~zar~i3ą~y. usmiech Jaknn. go powi,ała„.
Serce Clyda zaczelo bić mocno z radości.
koło sklepu Rubinst2ina.
·
· Odrazu \Vl_:;c ozywił 51 ~. 1 nabrał o~wa~i.
•
- Ach, jaka szkoda, że muszę i~ć do roboty ...
Było w dej wiele pcdobieńswa do pajqka, który
Cz":( mys} 3 łem ? p~m1?
powiedział :vesoł?. - odezwał si~, żałośnie patrząc na nią. - A czy p:3ni
1-n-zędzie sw<f pajc;czynę na pohybel muchom, \v;ęr Czy J~ mysl: o kun _mnym_? Rattcrer powiada, ze po- nie mogłaby tego odłożyć do jutra. Jutro becie \1.·o!instynkt ostrzegł ja. że Luiza mogłaby zdradzić się rządnie nabiłem sob1e panią głowę.
ny. Wstąpiłem właśnie, żeby się spytać. czyby r•'.ni
przed bratem ~lbo i Clyde~, ~c to z głowy Hortensj_i wy-: Och, ~atterer„. - o_dparła wzgardliwie i:or-1nie zgodziła się na przejażdżkę w niedzielq samoci10szedł ten proJekt. A rnoze Jeszcze Clyde wspmmalby ltensJa, gdyz R::itterer był Jedynym chłopcem, ktore- dem.
L:.tizie o tym płaszczu, czego sobie wcale nie życzyła, go nie potrafiła rozkochać w sobie. - Jemu się zdac. d. n.
bo nie

chciała, żeby

jej

przyjaciółki wiedziały,

sposób zaopatruje si!J w stroje.
Nie, nie moż" w tym wypadku
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KURIER POPULARNY

48l.
::ltokłtmsI,iego <Lfmanows!dego
r SO>, Wó;c.cloego <Napiórkowskie;:< 411,

LE~TI'imlli~
~

"'(;.

·

T,U.\Tr: . \\"OJ SIL\ PULSIULGO
~
o Hoaz.. 1a urcYdzlclo !Jlcksp!1:t
215

pogody

sprawiają łodzianom ~iele kłopotów :s:,~~-·~~:;:•2:[:;~~~~\'.

Uff, jak gorąco:
Ja się już zaczynam topiC:. Co
to będzie w. l!pcu?...
Takim~ mniej więcej słow·ami w!tają sic dziś w.:;zy•cy
Po kiU„1
dniach ~hłodnych i ~de~zczowych ~;
stąpiły upały, Stanowczo matce naturze brak umiarkowania.
My,
Bogu ducha win..'li mienkańcv du::e
„, .
g~> miasta CZUJemy się p(>krz) \vdzc·
11 1.

I ·

· . _

, ~o,ello". Na czcic zcs))olu : norows:C!
1'.ossobudzka, Lapick!. !VIaliszc,._.,1~1 Pic·
tr.:szk.~w.L"z Sw:dc:·.;1,: sz:ila\•:skl 1 T; _
mowska. Tl':.\TJ: l'O\\ SZECH~l'
. WSZYSCY SZUKAJĄ OCHLODY
Dziś o godz. rn min. J3 komedia .MntuPodczas deszczy kai:::e nam na
&zew~klc~o.;
P.o}cw~kfeg; .,Gospoda poci g!ow·y
z nienaprawlonych dachów
weso.R 1.u,rn!.._ą· . lJdzlat biorą: N!czewbi
. _ .
'ł
'
~:.:a. ~cjmek .. Halicza, Kaliszewski, Kwiat gu my pa~:iso1e 1 1' 1rucr:iy za, 0.czo
kO'>'S:..J. Łap:nskJ, Ordon, Pągowski Pl- ne tramwaie. Upalne dni natomiast
Jarski .r., Pilarski w„ Wa1·miiiski.
wys~szają gardła pyłem ulicznym,
:;;~ąpiq nu.rn clenia i zmu..s.:::iJ"<> do
TEATR KOl\tCilJI l\tuZYCZNEJ
"
„LUTNIA"
wydawania pieni~zy na ożywcze Io
dy
lub
wode
wdo\:vą.
U1Jały
c1"esz.-.
Plotrlrnw5ka 243, tel. 107·:!:;
. d
.
'
·
"'
D~I& 1 eod:irnnie „ROSE _ l\IARI.8" .ie ymc właścicieli „lodziarni", sprze
Początc:< o 1;:iaz. t9.T5.
!dawców „Pin"':vinów" i.„ muchy.
b'

Lody, to najlepi<;j „idący" a!lykul
DOM!J 7.0t.NIERZA. - Daszyńskiego 3t lp.odczas lata. W kilku znajduJą~ych
Dzis I codziennie o goctz. I9.1J farsa Slę w centrum miasta chłodniach
Noel Coward" „sc:Axs·'.
od .rana do wieczora przewijają siQ
t 1
l dz! Od k·u
1 ru1ctnich berTł~ATR „o s A"
ys .ącc . u ·
z:i ellort n 13 u • t e1· H 0·v9
~
jbec1' ktorc
wyciąr1aJ·ą po,ądl" ;e b
'"
„
z nv.
ru
.
O~T.":T.:-fIE DXI!
dne rączyny po ..loda", by następnz1ś \ ~1dz•cnnrn o godz. t9.3o „WIO· inie lizać .,.0 ,., skruni"eni·u .,.,, tilifl"'
SENNY BIEG„.
·
. "'
„ . ,...
·~
~ ... ,
Ido
TEATr: „sYnr;:.\'A" Trau:;utta I
ny ldosto1nych
b •• Le.r siwych , głó\v powa·;d .~
Dzi~ jcd1:0 przeclst:iwi~nie 19.30 komcctil
-c.1 0 ) wa.. 1 - ~·1:;zyscy 0 w 1eG. Drcge!y „DOBRZt: SKROJONY dzaJą chlod.nie. Bądzmy jednuk łaFRAK.
fodni. ln~atura ludzka jest ułomna
\ po.pe ramy większe grzechy, niż
łakomstw.a ]odami.
11zaspokojcn-:'.e
,
1
LETNIA TOALETA
Co~olw~e~ ~roższyr.1 grzechem i
\D!lL\ - Ul ~fot•Z~lka :;,t~łln!l I.
Jest np. !etn~a to~lela
!11:-!lll~Stn\OS~lą
11
p·1
•
u.m:Le._ buty, tor::?bki, W lloś16 30 18 30 • 0 30
1
;; e ~~ ~~~,··~i~.godz.
· · · • · • C 1;lC~ m~umia~kowan~·ch
TE.;'rn IiAnIERALNl'

•ża i dzieci. To też sklepy pełne są i racje

nie ttpoważniają do kłótni, czów ciąr.ną sią n:i. ~;:ilk:1uzicsiąt !lle„
Specjalnym po,\:odzeniem potrącania łokciami i \Vymyślań. Nie ków. \V.śród cczdm.ią_cy::!! g~zma!cieszą s!ę gotowe ubranka dzieci:!· stety wszędzie się je słyszy P?dczast, mi mics:ilmfo:ćw p:i.r.uJc nastroj zdi:ne, kolorowe skarpetki i kostiumy tych pierwszych upalnych dni. Win 1n:onv3wanb. Lmfałc są rozgoryc~eni,
kąpielowe. Trzeba być przewidują-1domo: gorąco! Człowiek ~est. zmę- tr:::.c~ l>owl(!m w~eie c:;:asn w mesacym i pomyśleć już teraz 0 ekwipun czony, chce szybko załatwić mtere- mowiiym tło!m, podczes, gdy w P?•
ku na wczasy. 'Wkrótce Łódź zacz- sy i odpocząć na wygodnym tapcza przcunfoh mlcs::tc:1;ch ~realizowani~
nie się wyludninć, nadejdzie termin nie._ ~ie. wyladow.~jI?Y jedn~k. r~z~ I{_art!d. i ot~.:7~~:u.\ m1~s~ było do
wyjazdu. a wówczas za późno bę- !ctrazmema na bl1zn1ch. Lep1eJ 3uz !;IC\'l'THC ł;westią k1l •• u .nmut._
(bd)
J a. I~a JES
• t p-yc.,,yn~ tel!O tuenoto·
dzie na robienie zakupów.
11"dźmy na 1od Y.1
•~ • ~ , "
".·
Poważne te niewątpliwie kłopoty
w;mcgo dotąd ścisku? ?"~·r.by zabraMo m!esa clta wszystkich? Nic PO•
- - - - -·- ·
dolm er;;! R;fa;,mki jest pocl dostat!dcm. 'i'ylko, że ori:a.niz:tcja ro:r.daw·
Dz~Decka pomysłami..
nictwa nie :;:;c~t:i.l.a dość szczęśliwie
Ol::a;mfo Si", że wydzL~ł aprcmiza•
"
cji, ltt!iry lfo.w-niej rcz!tla.dał odbiór
il &.UU rlJl!'\I
U
mlc;s:i. n:>. kiUmrn:.śeie dni, obecnie
'
·1 roz~1tlelić je miedzy kon
Staraniem wydziału opieki spoRównież na terenie wojewó1ztwi:. pas,::ino...vi
·i" ,_ .
·
.•
le
·
Z
d
"'"
·
ki
"
ło'dzk1"e1?:0
op1'eka
nad
matką
i'
dziesumcntiiw
b ~·s ...awicznnn czasie
· czneJ arzą u .1.vJ.JeJS ego W •-' 0 ~
3 dni, pnywczym
ogłosił• :i:e kto nie
dzi w najbliższym czasie urucho- ckicm zostaje obecnie rozszerzona.
·
odbi:m:e przydziału w wyznaczonym
miony zostanie przy ul. Mi·elczar- W ostatnim czasie założonych zo- terminie _ straci go
bezpowrotnie.
skiego 35 nowy miejski Dom Mat- stało pięć nowych punktów opie- Któż chch!by stracić tuli przytlz.lał'?
ki i Dziecka. Uchwała w tym wz2lę kuńczych w ~ychlinie, Białaczowie,
Wbr17:e ::.prowt:!l.cyjne licząc się z
~
dz.ie z::.padła już na wtorkowym Gowarczowie, •octworąiu i Wieru- upa!em i obawiając się zl'psucia
zebraniu MiejskieJ' Rady • Narcdo- swwie.
mięs.i. - pcst.-i:'.)ov.riły szybko go się
poz'·yć, Rozumowanie to nie trafia
weJ'. Jako motyw otwarcia noweObecnie na obszarze wojewódz1.1
jednak
do przi:kcna.nia. lcoll.'>umengo Domu podano. że I Dom DZ:e- twa znajduje się 93 tego typu pla.
. k
· tów. Nic je::;t bowiem wygodne dla
eka i Matki jest bardzo szczupły i cówki, które roztaczaJą opie ę ; czło"l-vicka pracy porzucić zajęcia i
1 z' d ·
· • · za.1e d wie
· .:>"O ma t·ez
, l· +.y.e
· · 33 .620 m'emrwlat
oraz· pędz;ć na klik!:\ godzin do „ogonka".
m1esc1
ozywlaJą
u
•
dzieci. Stan ten nie zaspalrnja po- blisko 10 tysięcy karmiących maWydzi.:lł :i.p1'owiz~cji niepotrzebnie
trzeb łódzkich w dziedzini'e opieki tek i kobiet ciężarnych. (t)
narzuca konsumentom wyścigowe
społecznej nad ciężarną kobi0tą.
tempo przy odbiorze przydziałów.
Obawy o zepsucie się mięsa. są plonchłodn;
ae. gclyż nic m:i. nic łatwiejszego.
!l
f
Il
ja.k przetrzymać je dłużej w chlodni
i WYU"wać sklepom mniejsze Ilaści
mies~ęcznie
do rez~1zhiłu. Mozn:l b~ w ten spo-

Iniewiast.

li Dom

a k.

1·
przy ul. Mienc,.,,:1"'cl.7eegn 35

Ro·zbudowa

na Ws.dzew;e

Obrót t
wyhosi 20 tys. ton
oworowy

IP.

SÓb

rGzło~yĆ

rczd:J.wnictWO

mięsa

na

.
• .
.
.
.
··•szereg <1nl. jak fo był:i w poprzed.
chciałaby
1 1
Lodzka, naJw.·ększa bodaJ w kra-1llala chlodmcza. Bu~owę prowndnc nich mies!:ic:ich.
B.\t.TYK - ul. Kuut<ml cw ~o'
m1~c ~az?a mem?J kobieta. Pon!e- \ ju, chłodu a przy ul. Rokicii1skiej będzie
Zjednoczeme
Przcm~rsłu
Czy lud::'ie, którzy nie odebrall
•.dz!clc
Stnlo-..:e. <ocrca" - n, 19, 21. nic · waz
· so b':e po- );ajmujo obecme
· ponad 3000 m kw. Ch lo dmczego
·
.
.n-ew1ele
.'
_ J-ob
~
ie t mozc
W P o1sce.
. . przydziału w poniedziałek, wtorel;:
15
BAJKA •· 111. f"rancJs;:!catm:a a1:
:.:W011hu.dy
c ?a. kupn. 0 wielu r~eczy na- nowierzch. ni •. Zabudow1nia i pomie
N:i propozycję tę uzyskano Juz\llli .śrc.1lt} mah go stracić? To chyba
1s • 20 ·:l(J • raz 'I·
•
·
• łu p l anowama
· prze- u i e 1czy
· ·
· t_cne j'1 cent r11nyc1
I
I
„,Guwcrn~ntlrn"
d 13
- i-0 '"·o •
' . nowy
· : nab ytcl-~ Je-•• c~re'" ._ szczenia
jej nic zaspa.kajają jednak
zgodę wy cl zia
"'. m
GD~~,.~· - u!. oaszyn~.imgo ~'
m~ :i w~nag:iiącą 1· d~ul!-·~.h wqclrc;i w pełni wc;ąż wzra.stajHcych po- strzennego.
władz :!.pro„71 zacyJnYch. Termin rozProgl'am aktualności kraj. 1 zagrnn. w
pło' i; .epac~, :i e~,onc~ących ~JQ tr~eb mi<>s+a i woimvództ;va w dzi"'
Na.leży zaznaczyć że obccnv O- dawnictwa i·ąba.nkl należy przedluNr 13 · - godz. 11, 12, 13. 16, 17, 1~. namys ow 1 zas1ę:guma rad przyJ3·
„
~ ·
•
~
. ' .
.·
iyć
At
t9. 20. 21.
clófok.
dz.inie mar~nzynowania
zapa::;ów brót towarowy cnło~ wy~ost po•
•
IIEL - ul. LcgiOnów .214 .
\Viesz, w t"m skle.1J.ie kolo Na- nroduktów i mi.-sa i zachoclz.i po- nad 20 · tys. ton m1es1ęczrue. (t)
„Bitv::i o szyny" - 17, 19. !Jl. ntC·
•
"
'
t1z!c!ę is.
wrot widziałam
p!c;kne
„korki". trzeba rozbudowania obecnych u~IUZA
- Rude Pab:2n!Cka:
Straszn:c tylko drogie. Nie wiem co rzadzeń.
C!cm:o Przc~łości'' - 18.2u. n!edz. 13 ·•robi~ b 0 · l 1
i ·
t
·
t
•
l'OLOXIA - ot. rmtrkowEtrn 67:
~
c,
Ja c Kttp ę Je, 0 nic s arVi związku z tym poczynione zo
·
Polska" - godz. t7, 13, ~1. nledz. 1s. czy mJ. pleni~:( na krawco·wq.„
stały starania o rczszerzenie tercl't:ZED\\"IOSNm - Zernmsk!ei;o 74/';G:
N:e bądz niemądra! - u~paka•• 11
·' kt "
.
h d .
~tk1"
~wiie~e
„z1e1on~ noana"' - godT. 16, ta.3a. :1.,ja zapały przyiaclóll:a - kup sobie ~o; a a ~r~Je o~rnnerroz u .c~y. U&. IE:i
e ~~ U.9
Jl
a~
Ił li.
9
nÓ~g~N1;i ·_ ul. !{!!Ińskiego 1~0:
drewniaki. Na ·lato &ą zupełnie d~r
n~s
ortnUJ~, !tlet·owmc~ vo
W oddziale ntleczarsko-jajczur- nemu wybieraniu mleka w ciągu
„l\IoJa o.iostr:i 'Eil>?en" - 17 19, 21, bre i ładnie ''"Yglądają.
ch~odn1 .przeclstaw~o tę sprawę wy skim „Społem" odbyła siQ konfe~ całego miesiąca.
niedz. ls.
·
Tak te:~ zwykle sit; końciy . Prak-1dz.-ałow1 planowama przestrzenne.
. .
d .
nonA - ul. nzgowsita e·i:
tyczność zwycięża i łod:!ianl;i maso- iro Łodzi, prosza.c o uwzględnienie rencJa w ce1u usprawmema roz zia ' Sklepy rozdzielcze mleka kartko„Mal! Detektywi" - godz. 17, 19 21,
lu mlel·a !·artko"·ego
nicdz. is.
'
No wykupują estetyczne l tun!e drc swoich postulatów.
Chłodnia ma
'
'
• w
•
wego i wolnorynkowego będą równt:KORD - ni. Rzgowslrn 2:
.
wn~aczki .lub jeszcze tm1sze, choć rozbudować się na wschód od obePostanowiono, że od czenvca rb. nież czynne rano w niedziele i
„w "'-'órn~h Jugosławii" - godz. 16 ·30 ' 1· noze · ·m1'"''.
elń
•· "
t f'
.u'"J „ "ganc~;!e
pan ;c Cll"Ch
zabudowań na terer[c b kupony na rol„ko karfrowe bntla św;ęta, aby w te dnie nie pozbais.:o, 20,so, nied>. 14.zo
,a sznurrowych
~e'Ó\"kacb
·'
, '
'
• .
S'lTLO\Vll - ut. K!l1fl11itH!&o 123:
'
'" ' ;'
·
boiska sportowego RKS \Vidzew. j wywoływane z ważnośc~ą na deka- wiać dzieci i matek świeżego mlc.,czarociziejskic ziarnoł• - lS.15. tS.!5
20.15, niectz. M.1:;.
AltTl'KUŁY SEZOXOH'E
i.\fa tam lJyć wybudowana di.«Jga. dy, co będzie sprzyjało równomier l:a. Dzięki temu popra;,vi się ja.
ł\VIT - Bsluck1 Rynek 5:
N d
koś~
tego
ważnego produktu,
„~;Iilo,,ć na Jekat"stwo" - godz. !G.30,
a chodzące w~elkimi krokami la
gdyz dotychczasowe msga=:ynowat3.3l, :o.s~ niedz. 14.::a.
to uja'.'mia wiele braków w ga~rie;- I
l't;CZA - ul~ P101r1:rw;sk11 1U3:
roblc 1 zmusza do wydatków nic
nic dużych ilości mleka ze świ&.t ~
„Casablanca"'-!lOdZ. lli.~n IS.SO. 20.30, tylko dla s:cbic samej, ale ula mnrozprowadzanie zapasu w ciągu· pa
dod~t. U.SO, nledz. 12.30.
..,
TA1'RY (W (){;l'Odzlel.
ru następnych dni wpływało na
„PłomJe!l nowego Orleanu" goilz.
Zarząd
Miejski w Lodzi - Wydzlai
W<zyscy uprownlenl posiadacze kart ·
·
·
d
17 19, ~1. n:cdt. 1;;.
Aprowizacji - podaje do wiadomoścl odzieżowych obowiąza!1i są, do zgłosze- me llJenune oraz powo owało słu\~lSL . \ u!. llORZYfl~kiego 1:
wszystkim uprawnionym posiadaczom nla się po zakup towaru do tego sklep„ ~-:ne skargi konsumentów.
„Casal>lanca" - g"dz. 17, rn. ~1 do.
kart odzieżowych, że z dniem 31 maja w którym zaltlad pracy (instytucja) ;:~
datkowy seans 15, nie(iz. 13.
lD·ln roku rozpocznie się sprzedaż arty· rejestrował zbiorowo karty odzieżov.
Mleko b\;dZle 'l:'OZ'\'lOŻone do Wl:!Zy
'.l'LOKNIARZ - ol. Zawaclzl:a 16:
kułów l>awelnlanyc!J w
II kwartał 194D swych prncownlków.
,Lldch sklepów w plombowan„cll
Ale!to,andcr Newski "-~odz. lG, 13.30,
roku.
. Przy odbior:-c. towaru n.ależy przccJlo- hig;enicznych konwia"h
~1. niedz. 13.30.
"' '
Sprzedaż artykułów b.iwe!nlanych od•
·~ '
WOl.'\OSC' - ul Napibrlrnwsk:ego 16:
\V dniu otwarc'.a Kawiarni 1 Of,rodu !JywRć się będzie w sklepach włączonych zyć kartę odz1c:.:ową z ktorci punkt rczdzlelczy
wytnie
kupony
lrnntroln2
za
„Sta:ow• Serll'!l" - 16.30, 18 30. 20.l!O, Pow~zcclmej Spó!clz1clni Spożywców w do miejskiej sicrl rozdzielczej.
miesiqce kwiecień maj i czerwiec, oraz
20.3il. n'.cdz. M.30.
Lodzi przy ul. Piotrkowskiej !!5~. ,7~
pelne 102 punl<ty nieoznaczone nazwą
niedz. 14.30.
czwart~Jt
dnlo 27.GAB r. Tow:"·zy~t,;o
rrat~rlalu.
7.ACH\:':·1 .\ - Il!. 7.gier!l<M 2cr:
Przyjaznl Pol,ko-Il:idzie<:kicJ urzadz:t
.. Oibg XXV!i'' - godz. 16.30, 18.30, zaba.wo tan<:czną z wyst~riaml artystyczbezpłatna
Ka:i:dy uprawniony posiadacz karty o-

a t wdn.
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mleko
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Sprzedaż ortykułó\v bawełnianych
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Kawiarnia -ogród
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IU!EXZ _ uxa,1 r.
xxn KONCER'.r SYMFO::-JIC•~NY
Najbiii:szy kon~ert ;;ymfoni'!zny clnia
~a maja IJ. r. p·,···J"n.;ns1·„ obok ltl\"Ol'Ó\\'
'·
'
<•
•

;.i)7::?z".~:1n 1." z.:1rin~:

.,. ' iak i:omco.:. .1ut:a\•

1
C1.a„.<\O'A"S!.;.:eJ:o
•.1.::n:.tert Fortcpl:-jnowy
f mo·1 Cl1~JJ'"'n ,· 1n1- 1· aai- 0 u 1
\V"
"
'
· ·
• • v" '·
,o;
•' •
kon.\'\Vf'll8 1''1W;:Jn< J:~vela i Symfonl~
Ni.· •o nzw Il Hf;1n:w•i:~) Mozar•a . .F;,·
W'1111' USł~·s::ymy PO raz p!crv:szy, Symto
nia i\l~lUta bqdzlc p:e·w.:;.ym 1lowo1cn.
:.y:".1 wykun::n „n ,. L.r.(:1~. r-:'olic:tą ko:i.
c:rl"t .te~: ,iawl\y ,t:! 2 !ll~:a n.uu: UNGAH,
11·1• 1 ~t !::in:·,lls 1 i'P rr. ci:r:p:r.a odby.
•.t..·a!\:.t:1 '''Jl'l"'\1.c to•trne.~ :.:r::.1;c~.towe pil
Polsce. o:·ltlf'Slre,. p0'1lrO\:/actzl ,TAN I<RENZ
iecten z :injzdolnleJszych n~;;zych dyryi:entów l l:o:npnytorów powo.ienncJ g,;:.
nc.-i:cji. Bl:cty do. nal.J!·~ :l w k•slc ir;na
„Battylc" Narutow.cza 20.
Wydz;al Kultmy l Sztuki Zar~du
l\1iej
•
•
• •1
~klc~o poda.ie do wlat1omośc1 ze w ~nlu
-\~·}' r.ouz„od 10 ~~a w Parici:_ .,~rócj!,_,rn. od~~.dz:e s!q J,once.~t ork,e,tr~ tlę
1eJ Of1ccrs.:.ej SzkQły Poli,yczno-Wycltow~wczej poct. cl -r. por.Stan'.s!awa Zoehow
· luego. w c;el:~''-'Y~ progri:m!e ul\·;ocy
1rnm1H~z·'to:·ów po:.S;;o:ch t o~cycb.
0

0

'•

•

,„

•
Im Pr eza TPZ

w uro~z.v,:tym zakąll<:> Łodzi w ogrodzie _ kawi~rn „:uaskotka„ (ul. Piotrkow:<ka 81) oddzi~ł grodzl;! Tcwarz:;stwa
Przyjac!ól żoJn;erz::i w Lodzi or~an!n1je
w dolach !!7. 29 1 ~o ma.ia r. I.>. ~ wlelklc
zabawy polaczone ., występami czołowych iu·tystów.
Dancing towarzyski przy dźwiękach
z.nakomlle.l orkiestry jazzowej.
Dochód przeznaczony na cele Towarzysiwa Przyj~clół żołnierza.

I

Vlr,c1enre

owo M:ejsko

nagród

dzi2żov1cj

rialu

mfcczieicwym przodo.wniknm pracy

ma pra\i,. 0 do p~brznia mate„
b:iwcln!aneso w ilości 56 pur.któw.
1

~ ~IY · oiyczałnia książek

t.prowlzac;l podl,re:lla, że za l
i młodzieży
W dniu 27.5.48 1· w sali Teatru m U:anlny bawełnianej o szerol:ości 70
Star:m!cm Wydziału 03wiaty Zar~. du
cm
wym::ignne
jest
7
punktów,
natomia:ot
Wojska Polskiego ul. Jaracza 27, przy ezcrokoścl wlc;kszcj ni:i: 70 cm - m. Lod;:i zo"lala zor;;anizowana Miejiika
odbędzie
stę
uroczyste wręczenle punkta:i: z\yiększa się o l pi't za kat.de 10 W.Yi)Ożyczaln!a J;s1;,żek dla Dzieci l ;1.Iło ·
dz~e:!:'{ przy ul.
L!manowsl~!ego ~;; {27
nagród
młodzieżowym przodowni- l'."n1.
kto~~J otwarcie nnstąpl w o;obotę ~9 maw I>iątclc 28 bm. 0 ;:od7.. 17 w lil!,al11 kom Pracy Przemyslu Włókienni.
j3
rb.
tlzlcl~lcy Pracownil;ów IU!cj;;klch l'PS
D ziew1ars
.
k o - p o ń czoszm,
111 'hotrJ·owsk'I. •1 db 1 1 ·
•
'"
. .„ o t;r i. e su: ze h raułr.. c:~cgo i
BibUoleka będzie czynna w dnl 110•eltcJl NC!on111tów l'PS I PPR. z mm!&· czego, Po części oficjalnej nastąpi
wszcdnlc, z wyjątkiem sobót, w godzlni:i lV.KPPS ref. tow. J. ~~etko\••skl.
"'
• •
wrcczenie
narrród
r)rzodownikom
na
n<'.c!J
od Il do 1G i korzystać z niej bętlz!e
\V llląlek dufa ~3 hlll. O {;'OdZ, \G \\' JO•
.
~
tezpłatn!c dzi:itwa orn młodzież do lat
lrnlu pl'ly _ul. Al. i;:o~ciuszki 3 <Hlbęc~zle Stępnie część arlysf:yc:zna. Prosimy
lC. u,rr.~eszkująca w dzielnicy E~luty 1
sl~ zebrani~ Kót P~Tyj 11 ych PPS i ppa o liczny udział młodzieży. Wstęp
Zabien lcc .
przy Dyr. Pnem. Wcln. Ref. tow. St.
J
ltoElckl.
WO ny.
"'
\V
b t d 1 ...
ws R
I
so o ę n a ,9 bru. 1> i;o1lz. 18 odb•dą
P AWIE l>ART Wl'llUENNY~ll
6fo WYbOl'CZC ZChrauJa członl:ow llil.S~rpua.zn ł
Zarzat! Miejski W Łcdzl - Wydzl:il
Jqcycb dzielnic P!>S:
·
"' ~·
A11row:zacji poda.fe do wiadomości, że
OGLOSZENJi,';
Im. nai·lickie,..o,
1
no
od
d · I 1t
k
.T11llanó·v
"
S1UC an1a muzy t
l
CZllW>7.Y
roz 7.JC
Il c wa
art wyRzcżn!:i Mlcl~ka w ł.odzl ogłasza prze'
m:em:ych
na mleslr
1c lipiec (od l do n targ
nlcogran!czo71y na \'IYl:cn~nic budoZielona.
Ludoivv Instytut IVlnzyczny w Ło. czerwca) wchodzi w :>.ycir> zarządzenie
, .
·. . ,
b
I ·
b Ministerstwa
Aprowizacji rrgulujqcc wy hall u!Joju 1rzctly chlewnej 113 !crcn!e
Ilzeźni przy ul. lnżynierskiel l /3.
nz1 o!·gamzu w urugą czp a 1n~ pu - 1 sprawy wydawania kart wymiennych•
Oferty piscmn~, odpowindąjare treści
.:;:::..
=::::- -D-1-a~
liczną lekcje 1;łuchania muzyki w
'
· ko:~ztory~n
ślcpeg·J n31eży skłrict3ć \V Dy·
. ::"
;: ::. :
niedziele: dnia aO maja O godz. 17.
ni~~~~1.>6~mzale1nnenl~d
.
owydawane
btędą
:iedyrckcjl
Rzeźn! l\Iicjskiej ,., Łodzi przy ul.
•
-.; • ,
..... .,.
L k ..
„ 1
•
l 1„ 1 L
.
\vanym na eren1e in.
1• 1.(.C
e CJU oc.oqc
się w
o ~u u li- r:,;,dz1 na pobyt siały z wyjątkiem
rep~- Inżynierskie.i l /3, do <!Dia 11 czerwca H48
~
CZ~ARTmr, 27 :llAJ.1.
dow2go Instyluttt Muzycznego, ul. trfantów (na okres jednego. miesiąc~) roku ,do god!iny 12. w lrnpertoch należy
7.0o •.Zegar~ oka muzyczna". a.oo Dzlcn- Jci·acza Hl. v..·s!cp wolnv dln wszyst nraz ucznlów szkól uprawmonych do cie zamkniętych z napisem „O!crt~ przenlk, 8.uO Mmyka, n.Oo Tra11smi.sja Nabo- 11 ••1 h y .. „ . t"
b ·
t 1
I oracowniczych względnie rodzinnych t~rgown na bucJowę hali ubo,iu t;·zody
żci'1stw~ z Lowlcza. !O.OO Muzyk~, 11.!5 / " C: · " 111 1J
ępu
czp 1a n.c
wy- k~rt zaopatrz!Jnla. którzy w związku z chlewnej''.
Felieton J. Dąhrov;a - s;cr;:pnto"'S!:.cgo da]" S<>kret.arrnt LudO\'.·cgo Jnstytu. \ n:mk:i przcbywa;ącą µoza miejscem staOtwarclr ofert nastąp1 w tym samym
pt.• :,Sztuk~ ~~odze:1ir.•'. 11.1:; .~.1.:;zvkc ty. l\I'..1~yczn_ego \'l Ło.dzi do soboty !ego uim17~zkanb i n~ terc..'l!e Lodzi za- t!niu o r,oriz. 13.
Szczc:!ćłowc
informacje or:.iz kosztorys
pot;ka u.„o F,agment . „Chłopo\'! Wł. 1oma 2[! maja whiczrnc.
meldowani s~ na pob~t czasow~'.
11
ś!~py z v..·n.runki.1ml przctar(t!.l ntrzyn1ać
~~fs~3~n\~'.04 ;~r 3 ~~~t~~~~~{~~zn';:,~~';:~~ I
Pobierający karty wymienne dla mie- można v1 Dyrr:kc ii Rzeźni l'it' •.:-js:J<i~j \V
Audycja dla śwle!'ic wl:-jsklch Jt,.JO
<zka11ców poszczególnych posesJf orzv Lodzi przy ul. Jr.lyn!cr~ki~1 113 coi!z:ennccltal organowy, 14.40 .. •lewi;'.Or" -<lu · 11
zg:aszanlu
sle
po odbiór kart . (w Ótcrii- n:e, w godzinaclt od a do 13. ·
PI,EXARNE
1•osri::n:u:Nm DELE/!"Ch Ro zd ze
j I I t
Dyrekcji\ nz~źni zastrze~~ sob;c p··a,,;o
c!1owisko, 16.10 Muzyka J~1:1;:c. ln.łO 5luGATOW' P~.\<.'OWNIKOW S,\l\IOn c wa [{ ar t ) wmni
. przechowblrn dla dzlec!, 17.0il , •cyrnfon':·-n:i.
dlot~·« k•lążkl mc•ldunkowe celem „p„aw vy!Joru c!a,·t lub 1n!c:·a?n.ie 1i a p:-z~tar·
muzyi•a radzlecka'· 17.,~ l"dicto;1 1.~.
n?.\DOWYCU
<izenln rlcknnanln obowla7l:u przcmeldo-1 "'1 bez potl"mi~ J1'l\\·,aóv:.
Dąbrow&l;iej, !O.OO . 013 :<c.7clego eoś .1,i- li :>',azad Zwr.~ .ku ::.:aw Prnc. sam. Tc· w~n:a z pobytu czascw~go 'na pobyt staW~dlt:m przet:Jrr,owe. 7~;~dn'r. z pr::cpf„
sami obow'.zzujo,::vm! w wy<ook1i."i ł p:-cc.
!ego'• ~o.oo Dzienni!':. :U.UO Muz;1:w le>'.,ka 1·ytorii;lnrgn t u;yt . Pub!, w Poiscc-· !~·.
/
21.40 Audycja poetycko-muzyczna, 2~.!h1 Oddział I ._,_. Lodzi zawiadamia, że w dn.
osoby, które nie zal.itwlly ;eszcze for· (jr"":!cn procent) oferovn?nc1 !:V ,,y nnleiy
zł(l "yć \V !{asie Rzc2nl Yl Lt'clzl r.n7~r 111.
Mu1yl<a taneczna, Z:J.00 Ostatni~ wlor:n- ~a maj3 br. o godz 17 oclh~dzle sie w Jo- malności meldunkowych winny nlczwlor
Jn„ ··~ ~ r·rR~t ~~ 1 /3, n ln·„· t ·:~·pło.ty t! :rłączyć
mości. 2~.10 Reporta~ d.h<.·ię~:O\'IY z !Jol<· lca:u zwlązkcwJ·m, przy ul. Wólczait· nie ol>owlqzku tego dnpelnlc' _ w przr
ser~klego
turnleiu pr7.cctolłmp!Jskie:;io, i;kff'i 5
clwnym bowiem raz!e ni~ będą moi;• dr fłrty.
23.~ Muz;·ka taneczna, 2·1.00 Koncert żY- PLJ-;N'ARNE ZEBRA:-lf!>: DELEGA'l'OW otrzymać !cart wymiennych. a co z'1 tym
LóM, rln a 24 m'1Ja 1948 rJi<u
r.zeń.
·
Obecność Obowiązkowa,
<dzie kart zaopatrzenia na mieoiąc lipirJC,
nzc~nla r.licjsJ;a w Lo:lzl

I

Wydzlnł

I

w spraw •le

dla dzieci

kar t

wy•niennych
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KURIER POPULARNY

BCZl~IJ51IH!

H~szczą urządzenia

Niestety zwykle tak bywa, że
niezwykle surowi w cce1Lo C2.ynów bliźnich, a z pobłażli
\:;~ością, traktujemy własne postęp
In. Gdy gość za:lmieca podłogę po
piałem
ou papierosa j~teśmy
wściekli i częstujemy go w duchu
niezbyt pochlebnymi cpitct:um. Sa_
mi jcdn'-ll;: będąc w ki.nie, czy na
ulicy bez skrupułów wyrzucamy
gdzie popadnie bilety tramwajowe,
pc:pierki od cukierków lub ogryzk~
owoców. Nas to nie razi, razi zawszc innych.
jesteśmy

OAZY ZIJRO\VIA DL:\ DZIECI
Ku radości całego społeczeństwa
zajął się organizacją te!·enów zabaw dla najmłod
szych obyvvatełi. W ciasno zabudowanym m~eście fabrycznym dzieci

samorząd łódzki

MIEJSKIE
ksiqżek

wypoiyczolnie

W 11aj!Jlfis:'..ych d:liach n::stqpi w Lodzi
Ot\v"rc!c trzech no\vych m~ ej skich ·wypożyczal:1i lr...s!ążek w ró~nych dzielnicach
miast::. Przy ul. Lokatorsl:iej 10 l Limanowsk iego 25 otwar te b~ą wypożyczal
nie l:slątel{ dla dziatwy I młodzieży, zaś
y: odremont owanym domu prz-.J ul. Kąt
nej !!6 wypożyC'zalnla dla młodzieży i dla
doro s!~~c1 1 .

fY doroslJChl

I

D.

zł padła• na Nr

zł

57079.

padła

na Nr

5

\\'ygraue po 10.000 zł padły na Nr
6fl2 189G 1934 7985 8287
8392 17035 19968 23365 29:~83 34351
34463 46044 52072 55367 58002 61305

Nr: 149
~

r

r

'„66:. 14749 759 dl 79683 81155 87250
\Vygr:i.ne po 4 ooo zł padły na N~
Nr: 965 1303 2056 2799 4561 515B
5342 600Z 6100 6202 6486 5 702 7032
7490 !l060 9469 10'>1 '> l "830 110·>4
11168 11991 1"743 133~6 l\"42 1"3g(i
13513 1424" 144r.3 1447" 14~55 1:87~
15549 1 57 ~ 3
1'8003 ~ 30 r. 2
18108
182'.11 18822 18832 18910 18965 19650
21921 229Cl7 24414 2-1601 24731 25662
25727 26119 27648 27665 30104 3077·1
:!097~ 32050 32337 32·120 32441 32582
:.J2GG7 33283 33283 33383 33578 33843
3-!:if.! :~4559 35020 :3640•! :~6877 37017
3i0H6 ::7216 37263 37233 :179!)1 31:235
:m21;; :is:;33 :l3656 :~r.714 3si:21 392s:1
:J93il~ :lil521 39630 -10'123 407G:J ~1578
41840 4'.!032 429GO 43142 43151 4!l456
4426.3 -14119 443:;0 43524 333 47130
230 4.73 7C5 814 833 43618 765 49057
121 253 271 313 761l 771 50649 51235
52142 5'.!0 53323 376 514 54091 536
699 !i7230 59256 G0305 926 61312 366
390 63007 Ci-132-1 G40 933 66149 453
67421 713 997 68537 856 6YG23 70051
412 72ll39 740 74211 763 75131 500
76891 7n4W W795 803G6 31025 165 476
C2715 63452 84239 647 86172 87572
!18077 89099 200.
PozQstałe W~';;ranc

~

2
2
~

~

2

2
~

~
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•
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Młodi

'ua.

w~·jazd

~

i zdrowa pomoc km:he11na

~

do Uomu \Vyi)()(,'Z;!nkowogo w DZ.:-.u10\\ie nad mot"zern

~~~~

~

~
~
=

potrzebna natychmiast
Wydział Personalny Centrali Zbytu
Porcelany, Faja.11<;11 i W y i· o b ó "
S z Ir I a. ny c h w t..odzi, ul. Dr. A.
Próchnika Nr ;;, w g·oclz. od 10-12

~

J:

19.30

i

i

„WIOSENNY BIEG''

--·------ -----·--
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!
I

EA N

wychow~-~!:_

w ko!ekturz('

DZI~
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fów
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s p o z· Vwco· hl.
w w to Dz I
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27 maia r.b. K A W I A R N I Ę

clzon~ p:zez Kolo Towarzystwa Przyjaźni_ Polslrn · :-aclzieclliej przy P. S. S.

urozn~ai~on)'l>l progmmem: MUZYICA -

, ,x

zł.

.\.<lm1nl•.tn·1·1a

DEhLAMACt11A -

SPIEW -- REWIA Ilfóll

f , -'cł1. ! ' i„ t;lw" '"· 70

i

Piotrkowska 83. Zapisy n a księgo- ~
maszynopls3nie.
5CO

wo5ć -

~

!

~

Redakcja l'lor.orn1f

•

/.

i

gościnnym występem

il!
il!

~

~~

~
~

Ireny HORECJilE,J i Kuzimlcrz:.s

g~ERTA, omzm~p z~p~u ~~E~~

- l~ .........Kasa
od
,.................otwarta
'ł<

godz. lO-l 3 i od 16 ·

Teiefon :!72-70.

I

...t~

........,_.......................,.,...............,..,........................................., .....,...._........, ............,,._..............................

i~cdag11,ic

ZespóL

UF:n. NACZ. - przyjmuje
SE!llt. ltEU. -

()<!

011 gollzlny 12-tej do 13-tej.

godziny lO·t-OJ do ll·tej.

IVYDA\VCA: Bpóldzleln.la Wydawnicza „\VIEl>ZA".
N ASZlf
te1~ronlCUl.t1

l!j

~

„

,,DOB~E. SKROJONY FRAK''

~
.~

P.

Pl11lrlrnw„kn

~

..:

k~~

19.30

!{A WIAR N 1 A - POLOżONA" W PIĘKNYM: OGRODZIE - POSIADA
OBSZERNY I ŁADNIE URZĄ.DZONY LOiiAL - TARAS 'WYCHODZ~CY
NA OGl{OD WLASNĄ DOBOROW.'.). omH.ESTRĘ I DOBRZE ZA·
OPATRZONY i DpSTĘPNY w CENACH BUFET.
.:~t·cm przyświecającym P. S. S. przy otwarciu Kawiarni. było udostępnienie człon
'•om
S. S. I w ogóle światu Pracy możności przebywania po pracy nu świe
;ym po-.vietrzu, posilenia się, posłuchania dobrej muzyki I nawet potańozcnia
\V dniu otlvarcia. odhędzie się c, godz. lG bezpłatna. zabawa ogrc.Jowa, urzą-

s!ęcznie z dostawą do domu -

~

~

SPOLECZNO 0$WIATOWYCH,
ADMINISTRACYJNO - SAJfORZADOWl'1\I
j SPóLDZIELCZY3!.
~
PRZYJMUJ}'; ZAPISY NA ROK SZ{COLNY 1948-1!).
Do egzaminu wstępnego można przygctom!ć sil) na. specjalnym

pomoc bucllalleryjnq

w 6ohu6u PRZ.I' VI. Pll0Tf/f8'.0WS6'GJE..1 262

J.lltlt.

~

il!

!

»POPULARNĄ«

7,

. . . .?iicv. . . .sPOTec1i~j--1~u:i. .1

r~szKót'A
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WYDZ. PERSONALNY CENTRALI
L ó cl ź, ul. Próclmika, 5 - go1~z. 10-12.

~ Zg~oezeuia przyjmuje:

wynosiła
YMCA uczy

po 1.000 zł należy sprawdzić

O T W IE R A

I

przyjmuje:

Zgłoszenia

l

!g ,. ., o ws z Ec HNA SPo·tDZ IEl„ IA
~

2 wykYJalihkowanych księ ·owych
na sta11owisko inspektorów Wy działu
lnspekcU

mun. mieszkańców ~

w woj.

na 1>rzebitke.

.
~
!ll9 31181 335 428 523 676 742 67 954 732.293 mi2szkańcóvv.
32062 104 6 93 250 313 56 446 662 5
Llc7.ba mi~szkat'1ców Łodzi na dzień · :..,,,._...,,..,,.,.,.....,.,...~........................., ...........,,,.,,.,..,.,..,,"Ao,..............,,_"C..,.,,......................,,.,~:....,,............,„..,,.,,.,..........., ~
705 73 822 31 54 69 99 904 52 84 33053
176 207 75 9 85 498 609 19 36 40 751 1 maja br.
585.937 osób.
886 340D4 4 134 223 342 475 639 892
DRlJK.<\R~"IA
SPóLDZIELNI WYDA\~'"ICZEJ „W IE DZ A"
005 35015 82 9 220 88 342 91 616 30
pływać
\V ŁODZI, ul. KILIS'SYJEGO Xr 87
729 90 871 94 925 6 46 66 8 36098 171
\Vydział VI. F. Polskiej YMCA •
za:lllgażujo ctl zaraz:
. 300 423 68 559 G61 738 0;; eoo io 41
/ 56 8 97 37012 306 50 446 520 62 74 9·1
w ł.odzi organizujo nov;e kurs,\' I
' GlO 747 68 84 903 47 l.ll 38032 51 213
nauki pływania - tym razem dl:l
wykY-łohłikowawnQ
316 29 400 11 13 39 506 12 98 611 12 . dziewcz;i,t.
j 94 78G 810 26 84 032 62 39008 17 118
Zajęcfa. odbywać się będą w po; 292 305 54 68 99 430 634 61 70 830 4.9
niedzialiti i piątki w godz. od ·""',.,,_........................................~,..,.............., . , , , , ,.....-i::::t...~~"'&o..~"'O..'-"Ct......."-"-',.,,......' ' - ".................,.,...................,"W
16-10.s.o.
I 76 935 . •
~ TEATR ,,O S A"
ZACHODNIA 43
Telefon 1.4U·O~ ~
Początelc kursu w poniedziałek,
40321 33 43 69 423 549 71 94 611
~
TYLICO do 30 ~U.JA
~
cln~!l. 31 b. m.
20 60 715 992 41208 79 340 97 411 58!l
Zapfsy w Sckretariaci.e Polskiej
~
WYSTI;;l'l'.
~
617 53 93 735 41 964 91 42022 169 23iJ
' 440 91 504 86 627 716 834 75 88 !)0; ____
YMCA,,,__
Moniuszki
_ _..,,.,_
HELE.\'l:' GROSSOWT..J'Y
4a.
______• ~
r.
ADOLFA
DYMSZY
W TI7.\'f!Ii li·
~
L:
r. .
C 32 43017 162 288 94 571 673 44097
127 71 450 ~83 755 9Ci C42 4505~ 101
DROB/'vE
I 360 75 500 4„ 703 807 46181 235„ 10 84
87 408 9 27 500 47024 292 97 „57 77
~
Z UDZIAŁEM C,lJ',EGO Zl:SP_O Ll: .
~
460 67 575 604 53 83 86 99 787 946
L e k a I z e
-.
Przecl.sprzed<:ż w ka.sio w godz. 10-13 I od lG.
T21E!On 140-0~.
il!
48117 75 78 245 441 93 604 53 70 766
~
Wkri'.tco otwarcie lcatru letniego „O S A" p1·zy ni. Z:lCHOD:i.\"IEJ .i:;.
'
u5 99 854 92 4905,1 232 320 24 491 i.;1a Dr men . SIJ<:NRO l{SAWER~· 'Or'~jah .:w............"'""--........""G.........,.,...............,~"'"'~''~'U.'-..'U."'&.......,............::..,~"Q.."'łl..'Q."9.."'-~'~'''-..e,,.'.........;
sta chorób sltórnyeh, >ę:herza, wene002 34.
50188 369 435 623 708 33 48 E06 17 rycznych przyjmuje, Kilińskiego 132, w
TEATR liA:'lfERALNY DO:\fU żOł.NU~CZA, ul. Da'1zyi1sliiego 31
godz. 13-14 I 16-18. Tel. ~05-55 .
232
988 51001 143 204 322 85 468 97 554
-·-·---·----· - ------ - - 73 616 19 83 954 52031 55 70 86 12-1
UZ!ii
o
godz.
19,15.
DZiś o godz. 19,rn.
216 96 392 438 71 709 28 82 53000 on IHH\OLAJ BOfil'<OSl'EIN - chOroby
024 35 140 49 74 98 208 315 Oll 54049
:obtece, ul. Traugutta g, lll p.
351 441 563 668 77B 863 03. 96 932 !i2
farsa • ·or:t, ':O\\' AUD,\
' 94 9 53018 75 10·1 70 263 :no 84 431
Zagubione dokumenty
~ 5C7 651 fl7 460 556 632 44 70() 63 7&
894 952 l'I 91 57215 77 317 463 80 &7 W DNIU 26. 5. w tramwaju nadzwyczaj522 69 655 65 66 770 58021 207 34 559 nym Marysin - Pl. Wolności skradziono
Kasa czynna or! 12.
I 77 613 19 31 734 386 919 80 59l!J6 212 teczk ę zawieraiącą dokumenty i b :·oi1
Telefon 1:!3-02.
krótką
t~/pu
, Saucr•' k~ lHn· n 7.65 Ni·
314 19 38 94 472 603 839 83 964 :H.
3~2;)7.
60040 091 114 35 258 324 418 62 558 Ktokolw iek wie coś o \VyżeJ wspomn' a757 883 !iM 91 61038 111 13 64 33r1 n~.1 k ra dzieży, proszony jest zawiadomi(: )Jl>o."".....,""'""""".,.,.,....,.,..,....,.....,...,.,..,......_..,.-0......._,.,..,..„..,.....,.,.,.,....,...,...,.,„.....,.,,..„,,,.._.._..._..,.....,.,....._..,.,.,,,"'!.
adres: Kilińskiego 24!)/15 Kołodziejski ny 'fE:\TR »SYRENA11
,.,
tt 1 li!
91 566 713 29 73 829 944 62()08 163 sz::ird
.ewentualnie zw. zaw. Robotn;ków ~
.l raugu · a
~
262 473 5!l(i 6·15 61 777 3~5 56 6309:! Budowlanych, Strzelecka rn, pokój 4-03.
~ DZIG i CODZIE„"'\:'\"JE o godz. 19.30 koru&La G. Drcb~e1.'' p. t.: ~
;;31 I':
135 212 320 UG 495 516 776 845 9B4
114213 Gl 386 036 62 762 72 880 34
65090 221 91 415 512 G17 711 61 ?V
Nauka i_
I 879 920 66258 372 691
'173 880 9~ ·
!!:URSY Centralnego związku Stenogrn- ~
w opraco\vaniu i z piosenkami Jerzego Jur:imlota,
il!

'
I
na Nr

\\'j·gi·ane 1.10 20.000 zł padły
N:: 14896 15312 25100 28314 t:0456
s~51 8 8 45 4

n?

bfl<11n5?stóv.~
długoletnią praktyką

z

danych referatu statys.tyna Nr Dalszy c!ąg wygra!l"C!t r10 1.000 r.\ cznego
przy Urzędzie Wojewódzkim ~~
z 2-go dcia ciągnienia
w ł,odzi, stan ludności w wojcwód;:-30001 187 314 23 406 SO 542 605 33 twie !ódzkim bez Łodzi ,,,,...rnosi 1 miJ. !:,i
~

73377,

Wygrana 50.000

wykwalifiko~1anycll ksią-gowych

3

J.

Według

\Vsi:rana 1000.003 zł padła na Nr
33559 - w Warsz&wie.

Wygrana 100.000

zatrudni

~

2,3

ul. Dr. A. PROCHNIKA Xr :;

za.trudni natychmiast:

pozbawione są n::i. ogół swobody. Parku Poniatowsldego. Zjeżdżalnia
10 ogródków jordar..cw- taka wypolerowana jest starannie
.~kich na terenie
Lodzi ucieszyło i pomalowana, by dziecko siadając
przeto nic tylko dzieci, ale rodzi_ n::i niej nie zrobiło sobie krzywdy.
ców i wychowav;ców. Ogródki pcw-1Starsze dzieci i dorośli zjeżdżają
stały dużym n:!kbdem pracy i lrn stojąc, orzą podkutymi butami posztów (około 3 miln. zł). Wyncsażo wierzchn'.ę, skutkiem czego hvorz.ą
no je w piaskownice, huśtawki, się zadry i gromadzi się brud.
zjeżdżalnię i tym podobne m:ządze
W ogród.ku jordanowskim przy
uia, które pozwalają milusińskim ZUS-ie jedno z dzieci usiadło na
na zabawc odpowiednią dla wieku tak zniszczonej zjeżdżalni wbijając
i korzystną dia zdrow;a. Przez 2 sol;;·e w mięśnie ogromną drzazgę.
godziny dziennie dziećmi w ogród- Wypndok był tak poważny, że trze
kach zajmują się specjalne instruk ba lJyło dziecko przewieźć do szpitorki, które uczą je no':',rych zabaw tala. i zrobić operację. ·
i piosenek. Starają się umil~ć i roz
j:iśnić życie dzieci ciasnych mieszNIE 81\IIECIC!
kań i pod\·1ó1·zy, gdzie zabaw·a poA
teraz
druga sprawa. D.zfoci
lega na grzebaniu w błoc:e lub bez
odwiedzające ogródki jordancwmyślnej gonitwie.
skie przebywają tam przeważnie
pod jakąś opieką. Mama zachwyNARAżA SIĘ DZIECI
cona swą, „pociechą" nic zwraca
NA KAJ...EC'.I'WO
Praktyka wykazało. jednak, że często uwagi na to, że dzeicko zanie wszyscy doce11iają wartość i chowuje się niewłaściwie, bo sama
znaczenie ogródków jordanowskich, nfostety nie postępuje lepiej. Choże często bezmyślnie ni.szczą urzą dzi o to, że dozorcy ogródkóv: nie
dzenia i narażają dziec:· na cho- mogQ po prostu nadążyć w usurobę lub kalectwo.
Powszechnym waniu papi·erów, śmieci i nieczystonp. zjawis!dem jest korzystanie z ści, rozrzucanych przez dzieci : doprzyrządóv:r dla dzieci przez doro- rosłych po całym terenie zalmw.
słych. 20-lctni młodzieńcy siadają Czysty, żółty piasek zwieziony spena huśtawki, które nie mag~ wy- cjalnie do piaskm7nic w prze~~ iągu
czo.su wygląda ,jak
trzymać c;·ężaru dorosłego człowie krótk~ego
ka. Złośliwi wbijają gwoździe w śmietnik, staje się rozsadnih:lem
zjeżdżalnie, jak miało to miejsce· w brudu i zarazków.

dzień ciągn•enia 1 ·ei kiGsy

Wygrana 1000.00() ~ł padła
7265 - w Katowicach.

o n zI,

w L

Założenie

TABELA WYG9ANYCH 53 LOTERH

(

CENTRALA ZBl'.TU
PORCELA:'.\i'Y FAJANSU i WYROBóW SZKLA.J."\"YCH

ogródków -jordanowskich

- ··- - ----·--·-------------------~·~ ·· - --

5 ·ły

Nr 145 (929)

l'ł~ł.El"ON

t1Cll&kcj1

l':

• eamirunrt.cJJ t3\>-lll, 257-llł

L ~~.h..:.aktor ~ac~eln)
l.1Mepc.1 lteCI. Na~.

ll:l.5•

::lekreta.rz Redakcji
Dyr. Mlm!n:s:rscyjny

IH·l~

LJyr. Vdegatury „ \'.'ie!J.u ·
\\f~·;Jz.al Cz.:i.snpt.srn
Dział Ugloszpt'

136-91

P.k$per!ycJa

tylkr !1l1\' lc •lł'V r.aml>·-"·;11ne

1

t3U-4t

rr:kopt~iw nlP '"'' c:i ~le

Warunki

150. z dostawą prrcz pocztę - zł. 120, z odbiorem w Administracji :._ z1: 100, prenumerata zbiorowa (od 20 egz.) zł. 60.
Oruka.rn1a Nr ł, SpOłdzle.lnl Wydawnlc:ej „Czyteln1k". 1,ódt_ W..
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