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Nie me.ina %asnqć
w Lasku Tuszyńskim
(Kolumna Satyryczna)

I

w Bizonii

Sprawozdanie
z meczów ligow_ych

cmów zadanych narodowi dziet:klch granice stref za::hocinich.
- Na Kolumnie S11ortowd
· 5) Ruch pociągów towarowych 'JQniemieckiemu.
Na skutek reformy B.~rlln przesta dzie się odbywał między strefami
je być sto11cą Niemiec. Jego gospo· bez żadnych przeszkód, lecz ładun
BERLIN (PAP) - Napłyv.rające tu dark.a. i lltdność pracująca. 2Uajdzie ki będą kontrolowane.
doniesieri.:u z Fr:cnk:furtu świadczą się w ~tuacji, z której wyjście m<Yi;e
z jednej strony o żywym zaniepo- zapewnić tylko połączenie ze strefą
kojeniu szerok'ich mas zapowiedz.ra- wschodnią.
ną reformą walutową, 7. <lrll6iej zaś
o nowej fali spekulacji.
Zarządzenia
J.\.tieszkańcy miast zacbodn.io~me
uchwał londyńskich
J ednym z przodujących w odbudo- mieck~h rozchwytują thicnnlki, in·
4 mocarstw, godliąc w
działania
\Vaszyng·
W
(PAP).
WARSZAWA
polskich jest Poznań. formujące o szczegółach reformy.
"':ie miast
Komisja gospodarcza strc!y ra- tonie, Londynie i w stolicach Belgii, kompetencje Rady Ministrów Spraw
P1ern·szy etap odbudowy tzw. re- Szoferzy taksówek WYkuP.ili wszyst
zakończono odbudową kle gazety na frankfurckim dworcu &:eckiej określa reformę walutową, Holandii i Luksemburgu złożone zo Zagranicznych i Rady Kontroli Nie
monty
głównym i kolportowal1 je rut przetl jako dc:cydujący ~-rok w kierunku stały noty protestacyjne Rządu Pol miec, jako jedynych instytucji pokatecll'y.
mieścU.ch po dowolnb ustalooych rozbici.a Nicm~ec i wcm.•ala ludność skiego w sprawie konferencji G·ciu wołanych do rozwiązania sprawy
da kontynuowan:a swych zajęć cowysokich cena.eh.
niemieckiej i zabezpieczenia przed
państw w Londynie.
Na czarnym rynku ceny zwyi:kt:• dzfonnych.
1
ponownej agresji ze
Rząd Polski zaJ<o- możliwością
sposób
ten
W
·
„
·
~-·
o
ją. w fantastyczny sposób
S?~Y 5";'-.YwaJąc~ ~rodukty i od- munikował swoje stanowisko wszyst strony Niemiec.
••• Spekulanci sa w dobrnD. humorze
~
ed~. • l'lla.\v'.:.RJące lCh sprzedazy po normalv • •
:
. N
.
prop.oz,cJe . sp~ azy nej cenie bedą surowo karane
PARYŻ (PAP). Z Aten donosi -~ 1,czne
kim uczestnikom konferencji.
Dlatego też Rząd Polski z przy·
roznych tow<m:ów o'dpow1ada3ą za.
.
,
W notach podkreślono zignorowa krością czuje się zmuszony zaprote,.dow4izen::a
:Agenc1a Frar.ce Presse, ze w Dra zwyczaj z ironią:
nie obowiązującej zasady konsulto- stować przeciwko uchwałom, które
mie (Macedonia wschodnia) stra ni~dziel~, wie~rel?"· (Jest to it;r"
mm WCJSC'a w Z)'ClQ reformy walu•
wania wszystkich państw bczpcśr!'!d stanowią groźbę nie tylko dla Pol.BERLIN (PAP) - „Czaruym pjąt
·
cono czterech partyzantów, slrn· tcwej).
nio zainteresowanych w rozwiąza- ski, lecz w swej logicznej ko11se~i~m Nicm~e~" nazywa. „Berliner
zarrych na śmierć przez sąd woj. '
niu spra\vy niemieckiej.
kwencj i rówmez dla wszystkich
któw
czerwca,
18
dzieu
Zeitung"
ł
rym obwieszczono reformę walutoskowy.
Noty stwierdzają \vyraźnie, ze za- państw, które ucierpiały od agresji
wą w Zachodn;cb Strefaeh Okupa· lecenia przyjęte na konferencji 6 niemieckiej .
cyjuych. Dziennik pisze ,że ustana•
$
pm\stw naruszają podstawy wspólBERLIN (SAP) - N'lemiecka l-'aI'- Wienie odrębnej waluty dla Nictl.a Jedności wezwala w no.cy lud· m:ec zachodnich „przecina. brutalnle
PARYŻ (PAP). Jak donosi z ność niemiecką do walki przeciwko cstatnie 1młączenia. gospodarcze, ia.·
A!adrytu Agencja France Presse, sprawcom 1·ozbicia jednośq Niem::ec kie dctychczas istni.a.ły jeszcze w
SJ.J()WOdowanym przez wp.i·o\vadzen e Niemczech m'.ędzy Wscł:oo~m i Zasąd wojenny w Ocana wydal wy- oddzielnej reformy walutawej w chodem".
podział
Centralny o.rgan S.Jcjal;stycz.neJ
tok w sprawie Juana Monzona Niemczech Za.::hcdn.ich.
LONDYN, (PAP). - Jak donoszą gą rakowai1, uważa. za jedyną moParl,i a Jecfuości ckrc~la reiorm() Parti'i Jedn~i „Neues Deuts·chland"
Repa.raza, b, gubernatora repu- waluto•vą jako j~den ;.: najdctkliw- p.odajc, że mocarstwa zachodnie oo tu z Bejrutu premier Libanu Riad żliwcsć otwartą walkę.
w Ol Solh oświadczył w piątek po „DO:i.UlJ.'\'lUM POD sun·EnE.NXO~·
izudy wszystkie propoz~·cjc
który oskarżony
blikańskiego,
CiĄ AR_ADSKĄ"?
$p1·awic w·p6lnej re.formy walutc- pow;:ocie.z Ka' u, że Arabski Kornl-----------,został o orga11izowanie w pbdzicAgencja
LONDYN, (PAP).
Y.'-3] w całych N.emcze.c:h . sp:nvodo iet Polityczny p;:istanowil jednamywały roz.bic'.e Niemiec, którego pr::i.- ślnic nie zmleniać stanowiska wo- Reutera, powołując się na „dobrze
:miu ,partii komunistycznej.
. poinformowane kola londyi"iskie'·
.
bee. P~lesty~y.
gnqły..
BRUKSELA (PAP).
Wraz z nim odpowiadało przed
„Tr1bueue·', organ wolnych związ 1 l\.cm1tet ;ne zg11dza się .na p~d.z1al lansuje pogłoski· · 7..C środkowego
Rząd belgijski zatwjei·dz{ł i;praków za.wodcnvych zapowiada. zacił~· Pal tyny 1 na utworzeme panstwa Wschodu o istnieniu planu przek
.
•
oskarżonych.
I2 innych
sądem
kształcenia pań.siwa Izrael w ... „doW?Zd ame p_rem1era, 8 11:-ui a w spra· tą walkę prolet.a~fatu niemiec~'.cg·o i;ydowsldego.
Reparaz zo:,fal skazany na 30 lat wie za!~~ londynshl.~h, dot~·cz.1- przeciwko rozbij:i.czom jedności -Xle
Nie popiera on też Z\volania kon- minium pod suwerennością arab
fercncji „okrągłego stołu" z _udzia- ską".
miec.
więzienia, a pozostalym oskarża· cych Nienuec.
Agencja Reutera dodaje, że sam
Komun:.!rnt radz:cckich wlad~ oku łem żydów, lecz pragnąłby raczej
\\'e wtorek Spaak wygłosl w tej
rzeczoznawców na rząd arabski nic ustalił planu załai'Jytll wy.mierzono kal'y więzienia sprawie expose w Izbie Depu1.owa- pacyjnych pe.daje, że w z\•t:ązku z wysla.'.: swych
twienia kwestii palestyńskiej. jedreformą y:alu!ówą w strefach zach::i wyspę Rodos.
I
nycb
od 6 do :zo lat.
licmitct nie pragnie przedłużenia nakże .,chciałby bardzo pomóc w
chi'ch i w celu zabezpieczenia inte- - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - reww ludności n:emieckiej ·; gospo- zawieszenia broni i w razie nie zna-1 jakikolwiek sposób c(o znaleztei;i.ia
davki w st!'C'f'.e wschodn·;ej oraz. by Iczicni.a. słusznego rozwiązania clro- rozwiązania kmnpromiso"."Jeg0" .
zapob'.e~ dezorganizacji w dz~edzi·
n.ie mo letarnej - zastosowane bę
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Odznarzeoie 1zton~óUJ rządu R. P.
orderami

węgierskimi

WARSZAWA~

(PAP). - W dniu kroczą oba pal'1stwa - to droga po·
Hf b.111. o godz. 17-tej vr poselstwie koju.
dekoracja
węgierskim odbyła się
Pakt przyjaźni. który został podrządu R.P. Węgierskim pisany przez Pol,;kę i W~gry ma na
członków
celu wzmocnienie frontu p:ikoju, na
Republikańskim Orderem Zasługi.
Premier Dinnyes, w obecności czele którego stoi potężny Zwi8,zek
l\iinistra Spraw Zagranicznych Mol Radziecki.
nara udekorował Wielką Wstęgą Or
deru Marszałka Polski - Żymier
węgierska
skiego, l'l'Iinistra Sprawiedliwości Świątkowskiego, Ministra Rolnictwa
opuściła W ars.z:awę
i Reform Rolnych - Dąb - Kocioła;
wczorai wieczorem
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
odznaczeni zostali: podsekretarz sta
W godzinach wiecz-0rnych {lnia,
nu Prezydium Rady Ministrów Berman, sekretarz genera1ny i ko- 19 czcrwc:a tfolegacja. rządu R-tpumendant główny Milicji Obywatel- bliki Węgierskiej opuśc.]a Warsza
.
.
$kiej - generał Witold.
wę, zegnana przez prezes'.! Rad~· JI1
. n·
.•
. d
,
.
. .
,
W czas1c c1rnracJ1 premi.er m- .
nyes wygłosił przemówienie, w któ- \mstrow Cyrank1ew1.cza, 1 c1Jonkow
rym podkrcś1il, że droga, po której Rzątlu RzeCZl'}IGSpolH.ej.

Delegacja

Przeciw

jedności

Belgia wobli1zu straihu oowszelhneao

dą· następujące środk'i:

1) R·ich :poclągów z i do radziecBRUKSELA (PAP).
zostaje
kiej strefy okupacyjne.i
W tej chwm w Belgii strajkuje
wstrzymany.
2) Wjazd sa.110 chodów i 'nnycll około ~~O .tys_. r?botników ~etal~wozów do radzii;::J;:iej strefy oku 13a- ~:ych i lllZynl~r~w, domagaJąc się
.) p1·oc. podwyżln plac.
cyjnej zos!aj' vJs'rzymany.
3) Przep.rowr.dzoi~a będzie ści~ła ! Strajk objął 3.600 fabryk i 43
ko,nlrola ruchu na .-zekach i kan::i-1w·y:wkie piece.
Regionalny Kongres Związków
łach na graa;cy m;ęd.zystrefowej.
4) PoS:adacze przepustek. wy~1 ::iw:onych w z.achodn!ch st.refach c:rn
pacyjnych, udający -,;ę p'.eszo do
strefy wschodniej n!c będq przepus;~
czuni przez gran·:.Cc m'ęclzy<lrcfowe.
Osoby posiadające przcp~1:;tki, wystaw'onc w radzleckici s'.refie cktipacyjnej będą mogły prz<:!.kracza';
bez przeszkód ze strony wł::idz 1·a-

I

Zawodowych w ośrodku 'vęglowym Charle-Roi uchwalił rez-olucję, _wzywającą do proklamo:vania
E~~aJku pow~.zechneg~ w ?ałeJ Belg,1 na najbllzsz.y pomedziałek.
Rezolucję tę omówi Kongre.> 0gólnokrajowy, który odbędzie się
w niedzielę w Brukseli.

I

Układ

robotniczej

między

handlowy

Danią i

ZSRR

KOPENHAGA (PAP). Dwiwłoski
występuje
f-ki minister 1!a1.1dlu po paivr~cie I
z Moskwy oswiadczyl, ze os1ąg·1
!jedność ruchu robotniczego.
RZYM (PAP).
K<;irdyn~l wzywa robot;i:kó·y:, a1J;:,- nięto zasadr:.iczo porozumienie w
Arcybiskup Mediolanu, kardynał
Schuster, który swoim s.ław11ym ~i~ p?w1erzyli ~bronę s:vo1ch. mtere- ~prawie z8-1niesięcznego . u~cladu 1
stem pasterskmi w czasu~ ostatnieJ sow rządowi chadeckiemu i klery- 11andlowego między Damą 1 Zw.
kampanii przedwyborcz.ej rozpo- kalnym „związkom zawodowym", -Radzieckim.
1
czął ofe:1'.5ywę ~leryk8:11:ą. we \::~o- które oderwały się od włoskiego\ Układ dotyczy wza1emnej wy~
jmiany towarów wartości około
:m:ch, w_:v~t.o~ov;ał:J?-°'~.Y list D~~.0 ~~lruchu zawodowego.
II50 milionów koron. Dania ma ·
ski, w ktorsm us1łuJe pod,\.a:G,YC
..._...._..._.,._,.,,.,„.,._..,,__,._,.,_,.._...._........._..._ _...._.._.,._..,.,.,._...._,.,,.,...,.,...._,,...._........-...........~ dostarczyć n1. in. I6 tys. ton ma.
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Dn.i.a 2! czc1wca 1948 1· •• o godz. 16-tej w sali
Wojewódzkiego Kolllitctu PPS, odbędzie się

Zebranie Rady Gospodarczej
z. udziałem
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1'ilemcy karmili Europę hasłem .,Siła przu raclośi~··.
Amerykanie ~ł sprytniejsi - kar mią Zachodnią Europę
•
konserwami.

końskimi
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LONDYN (PAP). jak donosi

1

Cr (j ''
„u.
.

Berf:.r:em, spowodowane zostało
fatalną omyłką maszynistki pew·
tern procesu, gdyby zaprotestował n.la 1940 roku i czy słyszał o powie- ncj Agencji prasowej.
W trzec~m , ~;.lu rozprawł' p;er.w-, m.ieckiej n~cz~lny dyrektor RGO.
szeniu w Warszawie 50 działa'Cey ro
~Y z:zna..ie S\~·adek .seyfr1ed, k~eZamiast napisać „komunikacja
.Po omó\"'._Ierl'·U znaczenia orga..'1.iza- Papież?
1own!k odl0wn1 metali w Poznamu. CJi RGO swiadek opisuje gehennę
Oskarżony odpowiada, że protest l:rotniczych?
kolejowa" (zugvcrkehr) napisała
od r. 1940 do ko1'lca okupacji nie·· p.rzes!edleń Polaków, Im'>re rozpo- Pa1>ież:I. z pewnością byłby odniós}
Oskar-.!:ony słyszał jakoby tylko o ona „komunikacja lotnicza" (flug

Poll

n

częły się już w zimie 1939/40. Po- skut,~k nic tyllm u Fra~1ka, ale na~ jednej egzekucji w Warszawie, innych faklów rzekomo n~e zna.
''erlwlir).
.
twome war1ptki, w których odby- wct w Berlinie.
Lim·nik Ja«lełlo pyta dalej, czy l'n:fYJl jt', że wietlr,iał o arl!ufo•
Bląd wykryto 1 sprostowano IV
wały i;łę te Pt21~ ł~tU~nła - są. powszechn;e znane.
-:skarżonemu znane są egzekucje u- waniu Prezydenta Starzyńskiego.
ciągu kilku minut, jednakże myl•
NOWY JORK (PAP).
Nie było w zimie ina.wje trans- l~C'Zlle w Warszawie, czy wiadomo
Co się tyczy morders™'.a, popel- na wiadomość juŻ' została wsz~Prof. Einstein złożył oświadcze portu, w którym by nie zna.leziono mu o wywiezieniu do Oświęc:mia nionego na Ni:"dzialkowsk1m, nic o d .
d
nie na konferencji amerykańskich zamarzniętych na śmierć dzlecj
l0.000 mężczyzn w połowie wrzes- 1tym rzekomo nie wie.
zie na ana.
pracowników nauki w sprawie sy- ·starców.
Wysyłki na roboty do P..zeszy ro;>,
tuacj~ międzynarodowej o zarysospołeczeii.stwa amerykańskiego
'vujących się obecnie możliwoś poczęły się ju.ż w pierwszym roku
Na skutek wywożenia
ciach rozpoczęcia rokowań amery- okupacji.
młodych 1 s·;1nych z każdym r.rikiem
kailsko _ radzieckich dla uzgodn·:e- znmiejszal się w społeczeństwie
pol
nia spornych problemów.
skim procent ludzi zdolnych rlo wy·
Po
Prof. Einstein· wygłosił apel do ży1wienia swą pracą rod7)ny.
WASZYNGTON (PAP). Mieszana do Niemiec podczas wojny).
sl\v~ .. Polski.' C~echosłow.~CJ!, Jug~- obywa.tell amerykań.skfoh, aby do- wsiach i miastach zaczęło brakować
rąk do pracy, a i·odziny pozbawione Komisja Izby i Senatu uzgodniła oW kołach dziennikarskich podaje sli:m:u, \yęg1e~ i Rumun_11 .. Us~a" a
magali się od rządu prowadzenia swych
jedynych żywic'ieli, znalazły stateczne brzmienie ustawy o wpu- się, że polowa tej liczby ma być zawiera JCdyme .v:aru~?l'.' a?~ >Ol~ 3
rokowań ze Związkiem
Rad~iec się w skrajnej nędzy.
I
szczeniu do Stanów zjednoczonych przeznaczona dla volksdeutschów, d_cutsch? w cl~w~h WCJSCla J.eJ w .zY
lcim,
Swiadek zeznaje dalej, że jednym 200 tys. d. p. (osób deportowanyc1, którzy posiadali dawniej obywatel- c1~ znaJdowal1 .~1ę na terenie Nicm1cc lub Austru.
z celów polityk! władz GG było roz
11
To szczególne wyróżnienie zbrodblcie spoistOści narodu polskiego po
zł
przez sianie W.'.lŚ.Jl! narodowościo
niczyc~ elemetów, któr.e zdra.dził~
zntklarowało
1dańskie wych, np. stworzenie nowego „naswą OJCZyznę
w okresie WOJllY i
.
..
.
. czynnie współpracowały w akcji niGDAŃSK (PAP). Według rodu" Górali i fa.woryzowa.nie UkraPRAGA
(PAP).
Prezydent
Repub
stac z amnestu pod warunkiem, ze szczenia ludów europejskich, - w.v
których podżega.no do morostatecznyc11 obliczeń W ojewódz ińców,
liki Czechosłowackiej Klement Gott powrocą
do kraju w przeciągu wolało zrozutniale oburzenie kół
dów na. ludności polskiej.
kiego Komitetu Zbiórki na rzecz Za wiedzą władz niemieckich fa- wald podpisał 19 czerwca ustawę trzech miesięcy od daty wejścia am społecznych.
budowy Domu Zjednoczonych s:zyś~ ukralńscy zamordowali około amnestyjną, którą. przewiduje, że: nestii w życic.
. 1) Wszystkie kary więzienia za
~~~~~~------~..:.....~.--~--~~--·~----Partii klasy robotniczej, wpje- 100 tys. Polaków na Wołyniu.
przestępstwa pospolite, nieprzekraNastępnie sędzia C!eśluk zadaje
wództwo gdańskie zadeklarowało pytanie
czają,ce i roku, zostają umorzone.
oskarżonemu Bi.iblerowi:
Kary więzienia, \.przekraczające 1
na ten cel 70 milionów zl.
- Czy O:Skari:ony - jako katolik i-ok,
zostają autqdtatycznie skrócoBezpartyjni' i chłopi zadeklaro- powstrzymałby się od dziala.lnoś~
tego rodzaju, ja.ka jest p~'!dmlo- ne o 12 miesięcy.
wali około 20 proc. tej sumy.
2) Kary więzienia za przestępstwa
~~~~~--~~~~~--~~--~~~
WARSZA \VA (SAP). Pod prze- ków ito.
polityczne tnogą być umorzone na
wodnictwem Prezydenta. R. P. Boindywidualne prnśby skazanych.
Osob.y, które w szczególny sposób
3) Obywatele czechosłowaccy, któ lesława Bieruta odbyło się posiedze wyróżniły siQ w akcji pomocy po·
rzy uciekli za granicę, mogą skorzy nie Prezydium Centralnego Komi- wodzianom, będą iuzedsta.wio,nc do
tetu Obywatelskiego Pomocy Ofia- ouznaczeii państwowych.
'
rom Powodzi - przy udziale zast.
pr~c:vo~iczącego .- Prezesa Rady
ł
pełn.
M1rustrow tow. Jozefa Cyrankiewi- ORQ
CZ
cza, skarbnika centralnego tow. mif •
'/:'
WARSZAWA (SAP). 2' a0<w<a
wp ac1ło
Wspólny Dom
•
w siedzibie CKW l'PS odb1:1dzic się nistra Kazimierza Rusinka i sekrctarza generalnego - podsekretarza
WARSZAWA (SAP). Generalny
od•rawa ""'!''!""
·pełnomocnik CKW PPS do spraw:
•
1
pełnomocmkow
w0Jewodzk1ch sianu tow. Wiktora Kości!'iskiego.
·
Prczytlium Komitetu postanowiło zbiórki na fundusz budowy WspólPPS dla spraw zbiórki na Wspóh1y
,
·
'
·
Dom, której celem będzie podsumo- wyasygnowaó -kolosalne sumy elfa nego Dnmu komunikuje, że do dfila.,
w PZPB Nr l w tk_alni na 12 Jaosnach ! _nina s~_.:„~ska (176 T pr~c.) i_ Marta M.a- wanie dotychczasowych· wyników ofiar powodzi w różnych okolicach 17 czerwca br. 4U6.5:1& członkó\V
o~iągnęla Stanisława l\Uchalak 160 proc., Jer! (1'7 o,~, pgroc.)P1:~s o(~~P~~c wrr~;- zbiórki na terenie PPS.
kraju, a mianowicie: na remont bu PPS
zadekll'.rowało
sldadki na
.Julianna KowalczyJ~ 155,6 proc. i ,Tózefa ni Y. s 1ę ;1.e ma
-';'
.
.
d • .. l \" K
. .
dynków miejskich, odbudowQ gos-1 Wspólny Dom.
Seweryniak H-0,9 proc. Na ,.szóstl;ach" zuniera Sobczak (loa,9
proc., a na :,szos~
~rze s.awicte e ·•· .. Wllllll przy
osiag.nęła Jadwl"a Łakom!ak 128,4' proc., kach" Leokadia Ralcowska (176 p.oc. 1 byc wraz z tlokładnym1 sprawozda- podarstw wiejskich. na akcję dożyŁączna suma zebrana na ten cei<
cecylia Horytonow 127,3 proc. i Floren- Stanislav:a Kaczorowska ClGi, 9 "Pr,.).
uiami ze swoich terenów;
wiania, na zakup paszy i ziemnia- przez PPS, sięga 414,u61.305 zł.
tyna Wierszeń 121,3 proc. W przędzalni
'l.yYrÓZ!l.iły
się
Bronisława
Swltonlak
(171,2 proc.,
Janina Stoma (1GO proc.),
Józefa KonLI:: (lGO p;;oc.) i Antonina Na_storowicz (151,1 proc.).
· W PZPB Nr 2 w p:-zędzal.-il (G stron)
osiagnęla :r.Iana Stelmaszczyk 1~6,7 proc„
a Gem>Wefa Strzała (6 stron) l3ii,Z proc.
~a 4 stronach
uzyskała
~ofia
Bejm
140 1 proc., Stelania Ka5przak 134,2 proc.
1 Genowefa Pawlak (13~.9 proc.i. W tkal
ni (6 krosien) wysunęły się na czoło
Marla Sk.abiak (17ł,5 proc.) oraz Maria
Drelich i :M:n"ia Borówlca po 167 proc.
Bronisław Ciula uzyskał 183 proc.
Na
„czwórkach" wy:różnlły się Helena Plachta (181,9 proc.) 1 Trema Kucharska
„Jednym z elemenlów powo- działalnością wielkiego teoretyka i I
„Żródłem sily partii jest siu- m::iga w zrozumieniu i przyjęciu li-·
(159,7 proc.),
dzenia, klasa. i·obotnicza juź roz- wodza nie tylko proletariatu rosyj-1
W PZPB Nr :: we wsp6izawodnlc1wlo
szna linia polityczna.. funclamen nii generalnej, bE;dącej w każdym
zespołowym zespół majstra Toslka (132,5
porządza, a mianowicie-liczeb. skicgo, ale walczącyd1 o społeczne
talnym warunkiem jej skutecz- wypadku wynikiem zb'orowej oceproc.) wyprzec!z!ł zespół SobczyllS.kieg<>
· nością, ale Jiczebność wówczas wyzwolenie mas pracujących całego
uego zwycięskiego działania jest ny doświadcze11, wymiany myśli f
(117,8 proc.), zespół Zi011;na 013.:l proc.)
tylko st.1'je się czynnikiem de· świata - z działalnością W. I. Lejedność woli
centralnego kle. poglądów. w;,póld;-:ałania in:cjaty~
- zespól Marcinkowskiego (108,7 proc.l,
cydującym, gcly oganlie nią or- nina.
a zespół Niedbała (115,7 proc.) uległ 7.erownictwa, zwa.rtoi;ć organizacji wy politycznej tych członków p~rti!,
spolmv1 Soba11sklego (J:W,7 proc.).
ganizacja i kieruje nią wiedza". · Nauka. o budowie partii, o jej takw ramach ustalonej linii poli· którzy dysponują dostatecznymi daW PZPB Nr 6 cz.ołowc mtcjsca na
.
KAROL MARKS-rok 1864. tyce i strategii jest rezultatem prze
tyc~nc(.
.
nymi z zakresu jednolitej tcor~i i
-,,szói;tkach" zajęły Stanisława Koiacll'1ORMY zorganizowania klasy i-o myślenia doświadczell. organizacyjSpełmemc tych warunkow zapc- praktyki ruchu robotniczC"O.
ska (163,2 proc.) 1 :Kaz:m!era Wntzke
botniczej uzależnione są w nych i uwa:i:ncj analizy teoretycznej wnion~ .je.st przez połączenie zasady WYCHOWANIE polityc~nc, szcro~'
'f163,9 proc.). a na ,.czwórkach" Maria
Rajska (163,G proc.) i Emilla .Taniszewska każdym momencie jej działania od Stanowi ona 11ieodlączną, część, ll'ni- karnosc1 i dyscyplm:r. z okrcślonyn;i
ka akcja szkoleniowa torują
(162,3 proc.). Prządki Helena JaglcJska
danych warunków historycznych. nlzmu jako marksizmu ery imperia- sys~emem demo~rrac.]1 wc:w~ętrzeJ, drogę do coraz pełniejszego ogarnlę
1 Helena \'h·óblewska osiągnęły po 148,9
Stopiei'1 ukształtowania świadomoś- lizmu i proletari3.cliirh rewolucji. sluzącym sprawie ':lmocmema ko- cia nie tylko górneg0 i średn'.ego
proc.
W PZPB Nr 9 wśród tkaczy (na 6 ci klasowej, będący często wynikiem Wartość jej sprawdzona została w lekt~wu na '".'sz~stk1ch
szczeblach aktywu, lecz także i ner;.;gow.rch
krosnach) pienYsze miejsca zdobyli Sta- oddziaływania
skomplikowanych zwycięskich bojach Pażdziernika i drabmy partyJneJ.
członków partii kręgi.!m świadomej
nisław Kubik (163,4 proc.) i Józef ZaWśród ~lementów demokra~ji WC- orgailizacyjncj aktywności, złączo
krzewski 157,8 proc.). 1''rancwzka Kocio- procesów gospodarczo-społecznych, w budowie nowego,• socjalistycznewplywa na powstanie charaktery- go ustroju.
łek
uzyskała 159,U proc.,
wnętrzneJ ~a _;iwagę zasługu1ą prze nej z dobrowolhą karnością, zgodnie
Władyslawa
Kra.ifJSka. 155,2 proc. i Irena. Wojtysiak stycznych cech organizacji, na jej
Okres zmagania się europejskiej de v:szystk1m ·~zy:
.•
ze stalinowskim stwierdzeniem, źe
(153,1 proc.), W
przędzalni osiągnęły
ll wyb1eralnosc wszystkich „.„ tylko świacloma dyscyplina może
Anna Dymkowska 156 proc i Józefa Fel- strukturę i sprawność funl>:cjonowa- klasy robotniczej z naporem fawładz.
być żelazną dyscyplina".
nia.
szyzmu przyśpieszył w szeregu parszyńska 148 proc.
w PZPB Nr 16 zaznaczyły slę prządki
Przejście rewolucyjnych ruchów tli lewicmvych
prcc2s wyrażnego
2) Zasada
podporządkowaJeszcze jednym i t~ szczególnie
Eleonora Donifacy (158 proc.), Henryka wyzwoleńczych z fazy spiskowej do przekształcenia się w partie nowego
nia się mniejszości decyzjom ważnym elementem demokracji ,~·eDrobik (146 proc.) i Helena Pietranek fazy
większości.
'
masowych partii, opartych na typu,' odznaczające się w przeciwnętrznej
jest swob!}da krytyki
'.(lłO proc).
w PZPB Nr 22 w pr~dzalnL (4 strony) jednolitej w założeniu swym bazie wieństwic do „starych" partii soc3) Sprawozdawczość „pio- i samokrytyki. będącej zabezpiec~e
odznaczyłY się Karolina
Gogolewska i społecznej, wysunęło zagadnienie jaldemokratycznych zwartością
nowa" i pozioma", obowiązu- niem przeciwko możliwym skostnieFeliksa Sobczak po 164,3 proc., a na 3 ustalenia takich form orgamzacyJ- wewm:trzną i bojowością oraz konjąca w obrębie wszystkich in- niom i przerostom biurGkracji.
~tronach Leok::dia Ja11czyk • i
Janina nych, które najlepiej odpowiadały·
stancji, a także w ich wzasekwencją w stosowaniu wskazaii.
Cabaj (po 162,2 proc.).
jemnym hierarchicznym sto·
Stosunek do błędów, popełnianych
by konkretnym zadaniom.
W ·PZPB w Rudzie Pabianlcldej piermarksizmu. Równocześnie postępnsunku.
niekiedy tak przez jednostki, jak
wsze miejsca na 10 krosnach zajęły JaTradycje ruchu robotniczego prze jące naprzód w krajach demokracji
YSCYPLINA i karność wynika- i lrnleklywy, odwaga w ich ocenie i
de wszystl,im w przemysłowych ludowej skupianie proletariatu w
ją z drugiej zasady demokra- wola przezwyciężenia jest mierni-·
państwach Europy Zachodniej wią- szeregach jednej już tylko
organityczności, polegają bowiem na bez- Idem dojrzałości postawy wobec zażą się w drugiej połowic XIX wieku zacji partyjnej, zarysowujące się na
z typem partii socjaldemolcratycz- tle cdniesicnych w walce o socja- względnym zobowiązaniu wszyst- gaclnici'1 życia pai-tyjncgo.
do wypełniania podjętych
Lenin pisał w roku 1904: ,„„ pro.
Jak wiadomo, Anglosasi ukry nej, właściwym dla pierwszego, lizm sukcesón. stawia na porządku kich
względnie
pokojowego okresu roz- dziennym sprawa realizacji partii przez większość decyzji. Ush·ój or- Ietariat może się stać i niechybnie
wają hitlerowskich zbrodniarzy
wysuwając
niektórych na wy- woju kapitalizmu. Parlamentarnej nowego typu w znacznie szerszym ganizacyjny centralizmu demokra- stanie się niezwyciężoną siłą jed~'llie
tycznego sprzyja z jednej strony dzii:ki temu, że jego ideowo zjed~
głównie drodze walki
odpowiadały niż dotąd zaltresic.
sokie stanowiska.
Z JEDNOCZONA pariia kiasy ro- utrzymywaniu kontaktów przez ca· noczenic na gruncie zasad marksizW Dolnej Saksonii up. władze parlamentarne formy ustroju weokupacyjne poleciły utn·orzenie wnętrznego, zwolna narastają'Cym botniczej, pełniąc rolę czołowego ł;:; powiązaną ze sc;b:~ masę człon- mu utrwalone zostaje prze.z mate·
rządu zbrodniarzowi
wojenne- tendecjom oportunistycznym w sto- cddziału w stosunku do całego na- kowską (na dr0<lze sprawozdawczo- rialn<: jednoi;ć ar~auizacji, zespalają
sunlm do burżuazyjnego państwa rodu, musi bęcląc p.:i.rtią rzeczywiś ści i wybieralności włatlz), z clruglcj cej miliony Iuclzi pracy w armię
mu, Kopfowi.
Toteż
wydanie nam przez odi)':>wladała dążność do osłab''.enfa cie {llasową, zachować zwartość, si- za!l zapewnia zwartcść szeregów klasy robotnicze-j".
Tylka partia, zbudowana na .~asa.
spoistości organizacyjnej.
łę i jcdnolifość wewnętrzną. Tę sil~ przy realizowaniu centralnie ustalostrefę amerykańską Józefa. Bueh
EWICOWY, rewolucyjny nul't, i zwartość zapewnić jej może tylko nej linii politycznej.
dach centrnlizmu clemokratyczne"o
lera nasuwa. pewne refleksje:
poteżniejący równolegle z ro- ustrój centralizmu demokratyczncPodstawą należytego funkcjono- jednolita i zwarta organizacyjnie~~
Ukrywali róznycl1 drani,
zwojem walki klasowej w dobie im- go, łączący zasadnicze części skł:ido wania systemu jest dobre uzbroje. zarazem gł~boko powiązana z maperializmu, oparł się jednak polity- we struktury w jedną całość.
ni illeologl_cznie, t. zn: mocne, opa:·te sami, w~pełni<'.: może dobrze stojące
Więc się zastanawiam clnvilę:
ce reformistycz.viych przywódców,
Tow. Zenon Kliszko. charaktery. na uznaniu z.asadniczy;h przesia- przed mą zadania, jako „czołowy
Czy go nam Amerykanie
stwarzając podstawy pod partie no- zując w I-szo
majowym numerze nek, przekoname członkow o słusz- oddział klasy robotniczej i narodu".
Nie odilali z demo-buel1ler?
wego typu.
\ „Głosu Ludu", zasady centralizmu ności programu i taktyki partyjnej. 1
TADEUSZ SOLTAN
W.BOR.
Etap ten związany jest ściśle z demokratycznego, stwi1Jrdza:
Pogłf:ibiona świadomo~ć klasowa po-1
·

· lk'tego uczonego
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"ontrastan1i

Wierny Wielkiej Sprawie

·czy wc1·q1· JJ p1·eklo kob1· ·11' '~

1 ~~:::9~~~:~~,:a!~~~ill:~m~: i
~„~
Jll

lisi O dZift:iObÓJ.Ciltb i mODOPOIO oprzgwileJ·OW8DUth ~I~

. .Stos_ listó>•rNna biurku redakcyjnym od kilku dni coraz .bardZl..:!J w... rasta. i ·asz apel o powszechną walkę z kontrastami od-

niósł uies•..,,,...,dziewany wprost skutek.

Korespond"'nci' tc"eno\vl'
•
,.,
•
•
pismem (od strony •fotychczćlSOW.ZJ
·ł
}
ł } •
,
•
·
,
wspo pracy . czy.e nicy podz1ela1ą nasze stanowisko, że gazeta,
a. szczegóhi-:e '\~łaśni-::? gazeta robotnicza, winna zajmować się
ruetylko op1sam1 , uroczystości odsłoniecia sztandarów i wrę·
'- k" 1'
· d . d .
.
1 wszyst k'1n1 „twar
czarna Oa.c.na ' a e przeae
e1' co z1cn :1.ej pracv
nad bud-o\ ·a' ·a· · · 6 · t "
. · ń • •
• 'ł
d.
••
V. Jcsn:eiszc.,,o JU ra. poprzez WC1ąs111ęc1e ogo u, o
akcp „oczyszczama naszego życia z przerostó)V i kontrastów.
•I
J
· sprawą mter~su.
.
" S prawa St ai;i1s awa as t rzę b'La '' slał a się
;ącą ogół. Stała się jednocześnie czynnikiem mobilizacji w zwal.
. tk' .
. ł
k
'
.
czanm WSZ]S tego co mes uszne
rzywdzące. Wyrazamy na
t'<."lll miej• ~CU s-erde
od • k
•
tk'
t
kt,
,L •
• v
•
cznc p z1ę owarue wszys m1 ym,
orzy
JUZ naw1ązah kontakt z nami dla wspólnej walki przeciwko
kontrastom , jak również tym, którzy to m:zynią.
•

l

• t'-

•

•

•

zupełnie mezw1ąza111 z

GŁOS PRAWDY

A: Otrzymaliśmy m. in. list
jednej z naszych Czy telJ1~c zek. Na\v!ązuie ona <la opubliko\vanc j nie·
dawno nota tk i 1nasow ei u wypa dku
dzieciobójstwa w Ło<lzi. Bardzo trafnie w raca c11a do sformutowai1 ·zawart:vc11 w· ~ły:n n ej k sblc.:: Boya Żel c1iskcgo
p.t. „P :eklo kob iet'' i
zw ra ca uwagę, ż e :i>totn'.e
„nie z.darzyło się nigdy, by żony
dyrektorow, profesorów, lekarzy do1rnsz_czaJy ~ię dzieciobójstwa lub przer
warna c1ązy, pOdczas glły zdarza się
to bardzo "zr:sto n lcobiet wiejsldch,
pracownic domow ~·ch, robotnic kobict
m_niej t!,;wiadomionyc11, nie ~ją.cyc!l srotiltow na uz:vs!ranfo Swiadectwa lekarskiego st»•ierdza.tąccgo konlcczność przerwania ci ąży".

Au to rka listu c :ągn i e:
„~IE CHODZI TU ZRESZT.\ O PRZE
RYWAKIE CIĄŻY, WYS'.l'ARCZY, JE•
SLI POWSTANĄ PLACÓWKI USWIA·
DAl\IIAJĄCE, JAK 1\IOZNA JEJ ZAPO·
BIEC. Nie będzie to niczym uowym ani
nie zaważy wcale na przyroście natka1nym ludności . CHODZI o TO. ABY TO,
CO BYŁO DOTĄD MONOPOLEM U·
PRZYWILEJOWANYCH UDOSTĘPNI{:
TYJl.I, KTORZY SĄ DO TEGO Zi\tUSZENJ. Znajduje się dzieci zaduszone
na ulicach, w ubikacjach... a ruatlti w
Mały Kieł, \Vlluk starego Kła. rów· więzieniu. ZIUlne są wypadki . spędzania
nież pomaga. przy smażeniu „Bitek płodu prymitywnyrui środkami, powodnjącymi zaka:ienie i śmierć... Kobieta
na gorąco".
m:i. prawo i powinna żądać udostępnie-

n
• O .~~l~
A

...

nia śro~ów zapobie\:awczych, które
praktykuJe zre sztą nleJcdna, czego dowode.m może być takt ,że w~ród i~tellgencJ• pr:iwle _n.ie spot~ka. ~l~ w1~cej
pona,d tro.1e. dzieci. Gtly\,y tS•.l}ial_Y P!'radruc, pod~J!lCe sposo.by ustrzezema f!IO
przed zajściem w ciązę, środki zapobicga,~cze nie szkodliwe d~ l'.drowia .-:

wezmą!

Ale

to jest nieprawda.
r-

Lufowa.

sekutnicą
nie jest.cięty
choći język
istot.
nie ma. niekiedy
obrotny.
- Franuś, ja ci powiadam, że jak

,..,-y~
I
~

,v yig

~- ~

da 1ak ~1 en. :RG.iz1ce m e są w stw1e
zapewnić d ziect-0m by tu. \V przesz·
.,_ , • k b" t
t b !
I .,
•uSC,
O Ie a a Y :J. Z'WO· ennio.;Z1{q
zapobiegania zajściu w Ciią.żę, w o~~fJ:z1' :,:i~~1! ... pr;~~~;0 ~~~~~te:~:;~ s~atec:z.n.ości r~ch!ego jej p:zerwaw przypadkowe ofiary, przechodząc obok Ula . .l\1ą~ ulega3 ą cy konserwatywnym
setek wypadków bezkarnych z racji u- pogl ą.drun ~a te spraw y _ SDPAci·
przywilejowania jednostek pod względem i r . K b' t
d "t
z i ~-'
materialnym i poll względem uświado- W a si ę. O JC a ro z. a. uarzy,o
mienia. oczywiście niemożliwe jest zu- sic, że w ie.dnym roku dwoje najpelne us1;1nii:~it'. paragrafu karząc~go miods zych d zieci .zmar!o. I wyc.J.>raź
przerywanie ciązy ze wzgl~du właśnie
b.
d · .
na nieprzygotowanie spoleczeństwa,
na &O !7 - . w ro ztu:e zap~r: ował 11ad~ą stosunkowo. i:iieświadomość.. Nato- 5troJ uJg1 ~ 11.awet rado~c1„. I;os po·
miast poradllle swiadomego ml!-cierzyń- zastałych 6·c1-0r.g.a rulc"'l przeci eż POstwa b:vł:vby czynnil•iem normu1ąc1!'m te
,- 1 T
ł JJ~ ?
k _
tak bardzo wa:ine dla spoleczeustwa pra"\\ .I e.„. () C IY' " 1JJ C wymag:i O
sp.rawy"„.
mentarzy...
I
NOWA RZECZYWISTOśC
Tyle kobieta, autorka listu. R.ówI SZKOD~nyv SZABLO~ .
ni eż t yle kob i et~ z naibl:żs zeg-0
B: - Przeciwnikom zasady swia.nasz ego -0toczeuia, którym Ust ten domego ma cierzyństwa nale-.ly wycyto\":atem, by z-badać :c11 opin: ę. tłumaczyć,
ż~ w dys1msji tej nie
\Vy<laie mi się, że n a<l ta .s.p rawą n !e chc!etibyśmy ',\• żadnym
wypadku
można przejść <lo por~a<lku dzien- obrazić niczy.ich głębokich uczuć i
.n ego. że trzeha ia przedyskutować, 11rzekona1i rellgrJnycl!.
Ni~ wo!no
trzeba z apytać~'.Q jasno, c·zy wciąż Jednak z żadnego punktu widzenia
jesz cze, w nowy ch warunkacli, przy traktować tak ważnego prGblemu
petnej ró wności i}~aw· j obowiązków zbyt sztywno, Zbyt szablonowo. Nie
obu płci , przy •t ro sce o życ!e i zdro· cho.dzi nam przecie~ o to. aby w
•
\Vie mlo.cleg() pokokn.:a i p okoloo!a now·ej szacie wzna\viać walkę Boy a.
ro.dr.:ców, przv tros ce Ą byt mate- Od la t trzydziestyc.1t do C!hw'.H o.b ee·
. lI
d .
. .
rt 'ć
. . I
l l
. .
r1a . n• ro Zl!IY· O JeJ \':a OS' ma~ l! CJ \V !C e U c;g O z miame. twierdzira lna - trwać naw·m10 „piekło ko· H&my iuZ w pcprzcch1lch dy.s.:msjacl!
b:e-t". wygo dn ictwo kcb:et uprzywi- ż e PT7. Cmia11y w Ś"!::nl-0111o ści ma~
I .
t · I ·
,
· •
k
eiowa nyc li mu e.r.a.·l!l e ,J;ir-<l z:·~
J 11- ·w coraz szerszym za ·re&c 11adnżają
Ś\\·iadom : onyd1 w z esfa\\ :c-n111 z po· za teTllP <! lll U'troi owej re \Y01~rcji. Czy
lo:żenie:n kobiet, kture stac'z:iją s:e w h'cl.1.
\\.'a;mnkacI1 .n.:e i~s.t kon tras.
,
iakże.sz częst o •1aslmte;;: pntderl\ i tem rmm:ca ''. ' ar..o..zL\\'O~c! aclt Ś \"l
.v ··a·
sztywnośc i
niektóryc,lJ poj ęć oraz d-orne:go .r o:;:wuizan.a z ag.ad11ień razhraku p i enięd zy ; uświadomien i a - rodc.zo ś;::sr, 1aika pa.nu;e <lot:rd jeszcze
.•1
._,. . pom r ę dz Y r6zn:rm1
·
· grupami spof.e.czna '"'roge
upa dl
· rn, 11ę dzr, t rage'U1.
wy5 t ę.pki1, a ni:erzadko i zbrod:ni?
·11Ymi ? Czy w tych w arunkach nie
jest to sp:·a\': a ied nocz csnej \valki 0
.,..,. nowego PO k l
RADOŚC<. BEZ K0'1"'"'TARZV
" L ,,
„3'ak·os..:
o. en.ia, o stro.nę
B: _ P rasa katoli;::ka \'.' ą 1ataśihvcj mora!.ną dz:eci l rodziców? Zagad·
. d
nienia JIOpulac:vine winny b>-ć roz·
patetycz.it•e p rowad zone j n;e awno
t
J
<lys:kusji, w której ai'.ekie·dy, a}e trze· pa rywane na możliwie
szerokiej
ba stwi erdzić, ~ e dość :rzadko c=dzy- płaszczyźnh przy uwzględnieniu do·
.
ł
I
bra całego itarodu, ale i loso'w pow.a y s.r ~ nawet i s uszne a wenty,
\VY.Stępowała przeciwko żądaniom SZCZ.-;}góln:vcit rodzin i iednostek.
""'rowadze-n::.!. ·por.adti: ś·wiadomev.o . A: - St:lsz.ność '\viec ma aute:rka
"...
[ ~t
ci.~.•
t
b t
b ł
ma•c:crzyi1stwa, przytac z ają-;: argu· 1~ u... '' •wuZt O o, a Y o, co YO
menty mające świ a·tlczYć 0 t ym, że d-0tąd monopolem uprzyw!lelowanych
whśni~
Ś\Via;d:Ome n:acicrzyiis~wo - udostępnić tym, którZ-, są do teobdży nasz pote1dat fodnośCiowy. g~ zmuszeni"·:· .Wfaśnie w ·t ej 5·P ra\V. „m:i.dn-cli". scholastycznych i od- w;e . zyesztą .1; 1eicden z nas zych Czye, .!?Jos_
P(}Wiednlm .p atosem zaprawicuvc,'i
" . telmkow zatrerz c, s ądz W
S
rozważaru'.adt ~ fJUblicyści cl z
ICZ 1 ot
guły pomijali jednak społeczny los
ki •
•
•
l
mat ~ dziecka pom1jalj stotne za
1"\ , •
•
•
•
gadnien!a związane ze sprawą wy- I
I."
l
Jq
l ę
cltowania nletylko ilośc'.opego ale I
• k .•
Ja osc:Owo wartościowego pok·otenia,
pokolenia zdrowego, zdołu.2go w całej swojei masie do konstrukcyjnej
pracy.„
swc 9 o t()warzysza!
A: - Ct ekaj. Puyto czę c i h rd zo
c ' ka
·
•„ ·
· I
.e wy-, zn any m1 -OsM1sc1e \vypa

s

.

ł

r.::-1

S

ozn a

c s

ok rad asz s1e
. b.1e

.Towarzyszka Lufo-wa I
Na. antypoda.eh romantycznej o·
bYWa.telki Zajączko stoi tow. Lufo·
wa. lllężowi - żona, matka. dzieciom, towarzyszowi - towarzyszka,
jest Lufowa kobietą według mego
rustu. To też dobry mój przyjaciel
tow. Lufa pr.t:ygaduje ml nieraz:
- Jui tylko mnie się Redaktor do
lłany nie przylewaj i kobiety mnie
nie bajeruj, bo mOżesz clęiko być
pr.tegranem!„
Ale wymawiając te groźne słowa,
rozciąga gębę w szerokim uśmiechu,
pokazując mnóstwo białych zębów.
W zeszlą niedzielę, korzystając z
pięknej pogo(ly, wybraliśmy · się z ro
dziltą Lufuw na wycieczkę do Kolumny. Lufowie mają troje dzieci.
Staszek Lufa, chłot>ak czternastoletni· występował już nieraz w „Bitka.eh". Prócz chłopaka są jeszcze
d\Vie dziewczynki: ośmioletnia l\fań
cla i pięcioletnia. Zosia. Obie mają
włosy złote jak pszenica i oczy 11icbieskie jak u matki. Zato Staszek jest· wykapany ojciec.
Całe to towarzystwo, pnmyte i wy
strojone odświętnie, napełniało radosnym gwarem przedział pociągu.
Tow. Lufa piastował na ltolanach
spory kosz z aprowizacją, a tow.
Lufo,va miała. oko ua dziewczynki,
z których starsza, z kolei, opiekowa.
ła się pieskiem. Był to sławny Azor,
o którym też jui nieraz była. mowa.
- Zwierzynie też się coś należy!
Przecież nie zostawimy go na cały
thie{1 samego - zawyrokowała. Lu.
fowa., kiedy dyskutowano, czy psa.
zabrać, czy tei kazać mu pilnować
domu. - Oto macie znamienną prób
kę jej serca.
Lufowa jest kobietll, o figurze octpowie!lziab1cj, cerze jak krew z mlc
kiem, iuzyjemne.i twarzy i wesoło
śmiejących się oczach. W robocie
:ia1·tów nie z.na, domowego ładu pilnuje żelazną ręką. To też dobry
tow. Lufa niekiedy ciężko wzdycha:
- Swięta jest kobieta, dobra żona
l matka, pracowita i starowna, ale
sekutnica. - niech jl\ wszyscy diabli

dek. Kob ieta od 9 la·t zamężna
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Rad Kob"1ecych PPS I. PPR
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Mieczysław Niedziall<owiki, re·
daktor naczelny „Robotnika", bo·
hatcrski obrońca Warszawy w
dniach wrześniowych 1939 r.,
współtwórca
Batalion!)w .Robot.'. '
1
Uzmu i Niepodległości.
.
Mieczysław
Niedzia!kowsl•~ u·
rodził sie w r. 1893 w Wilnie.
Prąily \łolnościowe i .postępowe
r~·chto owtadni:ły uczni~ gim.l}azjum, który zakłada taJne kOłk:
0 wyraźnym charakterze 11iepo ·
ie~łośc!owym i socja!i5tycznym.
0 ; PPS wst~puje w r. 1914•. Ble.~
ne :1.ywy 1 kiero.~:niczy ud~ia~. ':
życiu organ!z:i.cJi warsmukieJ.

~
~

~
~

i

~'~~~":·d0 c~;~;.~~kspr~~~~i~Kcja~ ~

~
~
~
~

~
~

~

~

~

~

~
~

~

~

~

~

~
~
Jll

~

~

~
~Jll

l'l

~

~

"

~

~
~

!':i

~

!';j

~

~

I

~

~

~

~

Jll

~

~

i

~
~

~

I
I~

~

~

~

~

Jll

~
~
~

~

~

~

Jll

~

~

~

r.:

"'~
Jll
~

~

"'~
~

~

..i

~

~
~
,..
~

~

!':i
~

r:

~
~

„
Jll

~

~
~

~
~

~

~
r,
~

~

~

Jll

~

~

I~
~

~

~

11:

!
l'l

~
Jll

Zje<ci;·.ic Zjednoczeniowym
PPS trz~ch zaborów zostaje seJcretarze•a
<'KW. ,'l'.yb r:.ny do
Sejmu l ~ t.: •.;a
1! 0. wczego z !'locka,
pozost:i.Je t>t:Jsłcm tego miasta aż
do chwili zbojkotc,wania wybo·
rów do Sejmu, n:i. znak protestu
przeciw faszyzowrullu kraju.
Ntcdziallrnwski był prawnildem.
Jnteresowały go spr:.w:y u5trojo·
we i idrologicznl'. Po śmierci
l"eliksa l'erla został naczelnym
redaktorem <'Cntraillci:-o organu
Partii. Ostatni swój artylcut wst~
pny oclc zytał towa
b
e.c
~:bornbarclowanego rzyszom
przez wo
Niemców i płonącego domu, w l>tórym lllie~cił sl~ „Robotnik" przy
ul.PoWarcclciej
7.
za.jęciu stolicy przez Niemców,
i1omimo ostrzeżeń, 11.ic
chciał opuścić posternn ·u, na
którym J\.resztowany
postawily i;oi v1ypusz·
koleje
\vojny.
czony „na słowo", nie chciał go
:złamać nawet wrogom i pozostał
nadal w warszawie. Aresztowany
pono\vnie w końcu grudnia 19~9
roku, został osadzony w więzleniu przy ul. Danllłowiczowskiej.
Ucieczka była możliwa z dobrze
znanego członkom PPS aresztu.
Nic chciał sic na. nill zgodzić, bo
pozostawali w celi inni, jak on,
podsti:pnle uwięzieni. Przeniesiony na Pawiak, w którym był już
wli:ziony przez Niemców w 1917
!\a

!;·iu z~~i~riR~all~~~~cz~~~ ~·i~;;i~

Nie odrazu dowiedziała się roazµia i towarzysze, źe został razem z Jllllrsz. Ratajem i inuymi
rozstrzelany przez Niemców w
Palmirach. Zginął, jak żył, niczłomny, szlachetny i bohat~rski.
Rząd Pol~ki Odrodzonej oddał
hold Zmarłemu podczas uroczyste~o przeniesienia jego zwłok
do oddzielnego grobu.
(s. w.)
„Towarzysze, którzy od nas
odeszli - powiedział w jednym z przcmówiei1 tow. Józc.i:
Cyrankiewicz i;ymbolizują
dla nas żywych jakieś etapy
walki. W jednym, tym czy
innym nazwisku skupia się
potem i lk
symbolizuje
cała makl

~ j~jv~f~noŚć,
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jeszcze raz do domu 1.alany wró~ i jej instynkt klasowy.
~
cisz, to już nfo wiem co ci porobię!
~
I tak, na zawsze symbolem ~
żonę wziąłeś z wielkiego domu (Lu~
r:
fowa jest z domu Maciąg!), sam też
W sobotę w godzinach popołud- ' Federacji, włożą swój ważki wkład '- bohaterstwa oblężonej przez ~
łupi·
nie
J"estes<.
N1"e
mam
m·c
••a·
r:
„
h
l
. ł o pok oj u i. pok·oname
.
Hitlera ludu
g
Warszawy
i symbolem
...
.wi;. yc
rozpoczę a
swe ob ra d y '"
„ d zie
osta- r:'..I oporu
warszawy
pozo- !'~:i
przeciwko, żebyś sobie do czasu na Konferencja Wojewódzka Aktywów t~czn~ wszelkich objawów nie prze ~ s tanie dla klasy robotniczej i ~
ten jeden <lalekooieżny nie pozwo. Kobiecych cbu partii. Obrady za- b1ei;aJl\cego w śr~dkacl~ ~aszyzmu 1 ~ dla całego narodu przywódca ~
lił, a.le - nie butelkami! Dziecla.ki gaiła tow. Kędrak, przewodniczyła kap1~ahstyczz;ego 1mperiahzmu. Bar ~ PPS _ Mieczysław Nłedział- ~
wtedy zamknę i pyski ci s1>iorę, że tow. Duniak na czele licznego pre- dzo mtei;esuJące wyw~dy referentki ~ kowski".
~
będziesz na calem podwórku skom- zydium, złożonego z przedstawicie- przepełmona po brzegi sala przyję- ;;
~
i>romitowauem! - Na. łobuza się lek wojewódzkich wydziałów obu ła gorącymi oklaskami.
r........................................, ............._...._..._........................, , ,.
chcesz wylderować, jak ten Stach· partii robotniczych .
Drugi referat o zadaniach Wy- Uroczystość zakończenia
na Oblizajelt - „narzeczony" tej
. .
• .
oraz
wydry Zajączkowej·? Prt:estań i
?bszerny, · ~ełen głębok1eJ tresc1 działów Kobiecych i Rad
roku szkolnego
miarkuj się! Ja ci powiadam!„
jrererat w~głos1ł~ tow. posłanka Or· wszystkich aktywów kobiecych wyI tow. Lufa, który jest chłopisko lowska, luerowmczka. . \Yydz. Ko~. głosiła tow. Warzynska, kierownicz w Szkole Pracy Społecznej T U R
olbrzymie, i mógłby ją jednym pa.I prz~ KC PPR, _on~aw.1a1 ąc s1~ac.Ję ka Wydz. Kob. przy CKW PPS.
Szkoła
Pracy Społecznej TUR
cem przykryć (wyrażam się w sen- po~tyczn~ w k1;aJU i na. ~wiecie. Omówienie spraw organizacyjnych
sie mocno przenośnym!), potulnie lV!o~vc~ym sz~z~gołow_o om~~v1ł~ I?rze i wskazówki pracy metodycznej kończy pierwszy rok swej działal
kładzie uszy po sobie _ i poprawia ~;e? rzymsk~~J Ko_nferenCJl, świata przyjęte były żywymi oklaskami, \V ności . Z tej okazji odbędzie się w
się do następnego razu.
' · eJ FederaCJl. I~obiet ~emoKratycz ożywionej dyskusji towarzyszki da- sobotę, dnfa 26 czerwca br. o godz.
I\:iedy w Kolumnie naspacerowali. nych, .1!-zasadniaJąc podJęt~ na kan~ ły wyraz całkowitemu zrozumieniu
śmy sir, t•o polach i lesie, wyleieli ier:_n~J1_ ~1ch'Yały. W ~obie ?b~cn.eJ obowiązków i zadaf1 na obecnym c· 18 w lokalu Szkoły, przy ul. Skow cieniu pachnącej sośniny, zbliżyła zao„trze11ia się ~~tuaCJl na s_w1ecie, tapie zjednoczenia PPR i PPS w rupki 6-8 uroczystość, na ldórej zosię pora. podwieczorku. Wielkie lłaj. wo~ec ten~en~Jl antypokOJO'A'.ych jedną partię polskich robotników. brazuje się wyniki rocznej pracy.
(w)
dy świeiego przydziałowego chleba. ~aJó'A'.. k.ap1tahstyczn~ch, . ~ob1ety.'
Szkoła Pracy Spolecznej posiada
clobrze nasmarowanego masłem ; „or„an1zowane w wiclom1honoweJ
wydziały:
Społeczno - Oświatowy,
grubo pneloione rzymską pieczenią
Administracyjno - Samorzą dowy
na zimno i parę znakomitych kon·
Spółdzielczy.
scrwowych ogóreczków czekało na
nas. Dzieciaki wzięly się zaraz.. do
Należy się spodziewać, że nie za•
jedzenia, pociągając do tego z butebraknie na tej uroczystości przed·
lek mleko. Tow. Lufa. spoglądał na
stawicieli świata pracy.
jadło z pewnym ociąganiem się i
Przemysł elektrotechniczny, któ ne produkować będziemy w fabry
romantyczną za.dumą.
ry jest głównym dostarczycielem kach: M 2 w Cieszynie, M 4 w
- Zdałoby się i nam Redaktorze maszyn potrzebnych dla rozbudo- Bielsku i M 8 w Gliwicach.
jakaś kropelka., ale od wściekłej
t ki
dzial
d k •·
do Wielkiei Brytanii
krowy!„
wy energe Y • w
e pro u CJł
Tak pow~a rozbudowa pro·
- Wiedziałam, że tak będzie! - transformatorów rozbudowuje 1sze uukcji maszyn elektrycznych już Spóluzic!n:a ..Las" zrob.ila konzaśmiała. się Lufowa. Ale że> byliście reg fabryk transformatorów, m. w roku przyszłym częścf'Owo unie· trakt z \Vielkn Brytanią na dostaw ę
przez cały dzień grzeczne, schowa- in. fabrykę Nr 3 w Łodzi-. W roku zależni nas od dostaw zagra.nk:z- 1500 ton jai:ód. W ~o rcie gdai1skirn
łam tu coś i dla. was! -: l\Ió~ąc to, bież. inwestuje się w rozbudowę nyclt, a tym samym spowoduje przystąp i o~o <lo ladowauia stao:ków
pogrzebała w k?szyku i _ '".yc1ągnęła tej fabryki 24 mili-ony zł.
preyśpi~nie rozwoju energetyki h~lender~k1clt i duńsk.ich, które prze·
stamtąd przepisową ew1artuchn~.
Odb d
·
,
• • . f b
kt'
.
ods
•
• w•oza pierwsze transporty z ia5 •
za.prawioną sokiem malinowym.
u OWUJe s1~ rowmez a. ryon. Jest p tawową gałęzią p.ro dol -śl k' h N t .
.
ow
Taka jest Lufina!
kę tran.sformatorow M 5 w Miko- dukeji dla n."Szyst.ki,ch innyclt prze dimi~ ~ ie · ~1 ępn.1 e •~adeJdą łaKIEŁ łowie. Ponadto l)laSZY..IlY. elektI"Y.CZ mY.S}ów.
·
·
· ltra;Jn~~li. omarza woiewodztw ceJ1"

Milionowe inwestycje
w fabryce transformatorów

1500 ton Jagód
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klęska

spotkan{a Rwnunia-Polska z.akań- kareszc!e p.rzez JędrzcJows,~ą.
.
czył się rcmiSO·WO 2:2. Punldy dl a
Gra podwójna .m~żczy2'.P: rl'.mun-

f

nas zdobyli Jędrzejowska i Skonec- ska para caralul~s

~

~I

I

.

,

.

.

.

w/a,~ną
; licznych zwolenni·
ków
zespołu
ł ,d J .
•:· ,.„.:· o ,z ae&.o, bez.
· - posredmo po za
ko{1czeniu meczu ligowego Gracovi~- - ŁKS telefonicznie połą·
czyltsm?' :się z Krakowem, aby
i uzys me wyczerpujące informacje
na temat przebiegu tego spotkaz1ia.
Niestctr. Okazało :się, że nasz
krakoriski kole"a nie zdąz·yz ,·e-

s

.

.

ski

-1

szcze IV tym czasie powrócić ze
stadionu do redakcji. Podano
·d ·
nam Je yme suchy, końcowy wy·
nik walki.
ŁKS prz.e;,ral I :6. Nie jest to

ciu bramek _ to klęska dla. zeradzić i wyśmienicie wywiązał ..się
spolu pokonanego. Zrobi/o się z zadania inzy trzymaniu straży nad
nam naprawdę przykro i jedno- Bobulą.
cześnie wielki żal tyclt chlopców
Bohaterem spotkania. był jcdual~
którzy przypuszczalnie nmieśli d~ bra_1!1karz, Szczurz~itSl~. On obronił
. ·

'. ·

.

.

„

rr ,vie1e posw1~erua I enerśu, a
l111mo wszystko musieli zejść z
bo. k
k
. .
• zs a z ta obc1ązonym baga·
zem, bo mnie1" umieli ze sztuki
pi/karskiej niż ich przeciwnik
'
.
. · .
Od lat. tkw.1 w. spolecze11stw1e
pogląd, ze dz1er.mkarz sportowy
spełnia jedynie rol;: automatu, re
'iestrującego wszystkie przejawy
~ycia sportowego.'
. Jest!
.
. . . . rozwi·
.
Tak me
Na;silme;
nięty objelr.tywizm nie potrafi za
bić tego co nazywamy uczuciem
Zb t 51
t ś
•
:
Y
me 1es e my P.rzywią_zam
wszy.s~J'.' do cz?lowe1 drr.:zyny
l6dzki-e;, aby tuepowodzema jej
moAly minąć bez echa.
. . na1~zęsc1e1
. , . ., me.
w p1'/c~ n~zne1
wygrywa1ą c1 zawodnicy, ktorzy
na polu walki oddalibv za zwycie
~two caly swój maj-tek lecz cf
któ
ko kw t :1 1. '. t
'
• rzy
rise. e;i nie
m ensy~
ru~ ~zykowalt .się przez długie
nuesiące ~o b?,JU.
„Ełkaesiacy
często lekcewai;rli treningi. Zivracali~my zresz·
tą na to uwagę. Dziś muszą zbie
rać Aorzkie owoce swej lekkomyśl

·i · .

ności.
Sądzimy, że

•
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POZNAŃ.

(ł

•1)
•

- Wczora..i52j.V mecz o
mlstri.ostwo Idasy pansiwowej za.·
kończył się po żywej i emocjonują·
cej grze zasłużonym zw-yci~hvent
drużyny ~mnańskjej 5:4 (1:1).
Drużyna kolejarzy wykazuje

w
ostatnich mecz:ich 11.jeznaczną popra.
wę formy.
_Bramki zć!.ob~li dla Le_gii: ~· 1~
mm. Szymański, w 61 nun: Gu~skt
(knny), w 73 min. Scym:mski I w
82 min. Grządziel. Dl~ ZZK - Polka 2, Bialas 2 i Wo~.~howski II

I

wolnego I. S~d?..lo,'l'al Olew11JtJ
Krakowa. Widzów 7 tysię1·y.

IswoJ zespoi ocl wyzszeJ,

kto wie, CZY
nie dwucyfrowej porażki.
W t k d
. „ .
a a u 0 przerwy Jeuyme prawa strona. Baran - Hogendort potrafiła od czasu do czasu przedrzeć
•
1 c
się na. po e
racov11• Łącz, grający
do przerwy na lewym skrzydle bvł
jednym z najsłabszych.
' •
Po przerwie piłkarz ten tnzeszedl
na po~cję łącznika - i tu okazał
się naJlepszy1:1 w atak~.
?:uieczek me potra~lł v~ypr?wa·
dzic w. pole
sie· w
syt
h Parpana
db mk 1 gubił
b
uacJac po ra owyc •
Cracovia, w przeciwieństwie
uo
ŁICS zademonstrowała, umicjętności usprawiedliwiające jej wysoką
pozycję w tabeli. Jak zwykle najsiluicjsz:i c~ę~cią zespołu byfa. trójka ~om~c.1n.l~o~.
.
Rownie~ hrua na.1la.c1.u sp~huała
znakomicie swe zadame. Truuną, ro
lę miał do spełnienia Bobula, który
na.trafił we Włodarczyku na w~·jątkowo trudną do przebycia. zapor~.
Już w 2 min. Rozankowski strzela
ll'.;ewszą bramkę dla. gospodarzy. W
:l min. poźniej. Glimas za foul ICo·
pery cgzekwuJe l'Zut karny. Szczu-

I
I

IKonlUZJe
•

I

•

piłkarzy

Ruchu

Cieślik, któremu
zrob'ił się na głowie czyrak, 1>.l'Zeby·
WARSZAWA _

nareszcie wszyscy wa pad opie~}\ ~ra ~fllńs!<lego. o}uż zrozumieli że najglośniejszy bronca Kammsk1! który uległ ,na me
. & 1
~
bl'
, · ·
· ~Ruch-Polonia wtpadkow! skom
d opm
6 w asne; pu 1cznosci 1 r.a1 pli:kowanego złaman'•a
oboJczyka
bardziej troskliwa opieka pod· przebywa w szpitalu.
'
••
.
•1 d . ł .
pod
~M • tozy rue Wl~ e z zra a;~,
i~Y P!lkar~e ŁKS rue w_ezmą się,
~posredni~ po ~wr~ze z Kra-.
Dalszy ciąg wiadomości spor1<.owa, do zmudne;, mtensywne1
towych na str. 8·
pracy. Dziś jest ku temu dogod•

WIDZEW-TARNOVIA 3:2 (1:1)
lilia .:zg .l.rklasa ł

Oa:lądalism
~
. ' y J·„.;
...... \"v . Łodzi· ro'zn' e D ysk u t owano gorąco na t emat :
mecze ligowe. Były c1eka1ve i uu- czy zwycięstwo łodzian było zasludne b ły emoc - · i"ce ·. O" ałe ·
'1 · t k 1 ·s t i·1·
·
b ł ' ":( . . d J01k111.=;ł : ł .,bp' t' zone. i!:.. ez a .
rze l ~ oni przey y rowmez os ona e i s a m
cież J'edną prawidłową bramkę. k' ,,., t 1.
d k żd
d ie . .1' a au1y po
a ym wzg1ę em Cóż z tego, że w polu tarnowianie
rozegrali dwaj „pretendenci" do byli lepsi. Cóż - że napad ich
spadku - Widzew i '!'o.rnovia.
składniej kombinował, skoro nikt
Przyjętym wśród sprawozdaw- nie umiał wyrobić pozycji strzałoców zwyczajem je8t analiza war- wej, ani oddać przym\·oitej bomby
tości zespołów i traclyzyjne już cen w kierunku Uptasa .
., ów. „.
· " d k .ll'i.ecz
-..r
by ł f o ul anu.·
zurk'i dla zawo d lll;{
vOZ Je na
zagęszczony
m ·
· ,
•
tk „
N'
• d
·
'ak'
~nana. p1sac o, .ym ~po, an~u.1
ie \\',a
omo po co t w J · im. ceObie druzyny ~ra~y . rJIUZC~ pozi~- lu popełnianymi. W bra..~u dobrego
mu A-klasy.· Jeze11 trafiały i;1ę opanowania piłki zawodnicy obu
spryb1e podania ~· jako tako skon- zespołów demonstrowai~· grę foul.
struowane akcje, to przerywał je Szczególnie raziło to u łodzian, któ
najczęściej mniej lub więcej otwar rzy okresam i zapominali, ie są goty foul przeciwnika badź-niedołę_ spodarzami.„
.
•
stwo. .
,
.
Milą niespodziankę sprawił w
Pow1ed.zmy . sob,e szczerze; 111e Widzewie Wiernik II na lewym Iątrzeba tytułu ligowca, by grac tak cznilm. Otóż ten gracz jest niew~tjak widzieliśmy to wczoraj. Wszy- pliwie lepszy od swego po.przednistko było źle wszystko wbrew za- ka Gbyla. Ma jedną tylko, ktwą
sadom r;lobref crry. Dowód? hardzo zresztą do usunięcia wadę - zbyt
prosty: na pi:ć strzelonych bra- długo dribluje. Poddawać należy
mek, 2 padły ze strzałów samobój- natychllliast., skoro jest do tego od
czych dwie dalsze zdobyte zosbły powiednia pozycja. Przydługi driz kar~1eao.
·
bling opóźnia akcję, co umożliwia
Fatal~ie wypadły tyły obu ze- przeciwnikow;· ściągnięcie posilspołów. O. ~le jednak. nie dziwiło ków. Wiernik będzie dobrą pozyto na.s u Widzewa, gdzie defensywa cją w drużynie, jeżeli wyzbędzie
chroma notorycznie, to .~t g.ości, się wymienionego błędu.
zwłaszcza
forma Barwinsk1ego,
W napadzie na wyróżllienie za_
przestraszyła. Przecież ten zawod- sługuje również Marciniak inicja·•
„. ,
'ć
·
·
·
'
··
nik za ty~en b~oru ma barw:~- tor wielu mebezp:;ecznych akcJ1,
prezentacJ1 Polski. A czym on roz- Fornalczyk nadal za wolny, wstrzy
nił się od Dycjana? że nie zawinił mywał a.keje swego zespołu, ale spi
ręhl na polu karnym, ani nie we-1sywał się w sumie lepiej niż inru.
pc4nął piłki do własnej siatki? To Cichocki ustępował wymienionej
o wiele za mało jak na reprezen- tr6jce.
tantal
Tyły - to tylko Uptas w oram..

ce. Pozostał·:· P"'"""łniali całą lita"''A
• ".t"........ ..,

błędów. Najbardziej jaskrawym by
ł 1.,..,.,.; ma • · na ·1 P"'„
ptą

o •.....,.e nie, ze
J e .....ą rece
w !?I'„oźnych dla własneJ' bramki
momentach jest foul. 'Vskutek tego gra nabierała cech głuchej prowincji.
U tarnowian n.ie działo się lepiej. Jak powiedzieliśmy -- fatalnie zawiódł Barwiń.sk~'. Gdyby nie
· k o - -:1.
·
· -1-ftłb
·
nazwlS
1w>.t nie
w1eu=
y, ze
b ·k
'd · ·
na o;.s ·u znaJ UJe s1ę reprezentant Polski.
Pomocnicy nie bardzo rozumieli
jaka przypada im rola, gdy prz.echvu.ik us~luje grać systemem WM.
Dobrzy w akcjach ofensywnych,
gubili się gdy ata.l{ował przeciwnik. W napadzie wyróżna się jedynie lewy łącznik - Kokoszka.
Cała gra polegała właściwie na
czyhaniu na błędy przeciwllika:
Kto więcej spartoli ten przegra oto motto całego meczu. Bardziej
partona Tarnovia, więc oddała
dwa punkty.
Na pięć shzelonych bramek, 2
padły z rzutów karnych. dwie dalsze były samobójcze. Jedenastki
wykorzystali w 11 min. po przerwie Fornalczyk i w 23 min. Bar\".r:ński. Samobójcze bramki strzeli.li - w 17 min. przed przerwą
Wachnik a w 25 min po przerwie
·
'
·
·
DycJan. Pr~wdziwego goala .zclobył w 20 mm. przed pauzą, C1ehocki, który zamienił podanie Fornalczyka na efektowną bramkę.
Sędziował - n.i6Stety nader niepewnie - p. Kimiciński z Wars.za„
"'-Y· Widzów około 3.000.

~
78 łość, a najlżejszy uśmiech, zresztą dość często prak- towarzyskich, do których niezaprzeczenie zaliczał
])-..,4 _, ,~~~ tykowany wywier_a wielki wpływ na nie,go.
s~ebie ~ sw?j~ rodzi:ię, a wiedząc o powadze, jaką się
'.cutNł'~d~:CW~_ ~
--:::::,!
- Za młoda, ciągle za młoda - powtorzyła Bella cieszyli Grifflthsow1e w swych sferach, zaznaczał swy
2
r:::;,z wymówką. - Ależ zwróć uwagę, mamo, że już do nich przynależność szorstkością, prawie arogan'" '
w czerwcu kończę osiemnaście lat... Ciekawa jestem, cką.
kiedy to nareszcie zaczniecie uważać! mnie za dostaByło to dziwne, że w swych młodych latach tak
tecznie dorosłą, żebym mogła wszędzie chodzić bez mało miał w sobie młodzieńczości i wesela. A jednak
was. Przecież to jest nieznośne„. Muszę iść koniecz- był młody, przystojny i interesujący naprawdę. Jego
nie tam, dokąd wy chcecie, a wy przecież i tak musi- cięty język potrafił nieraz czynić świetne, cyniczne
cie iść tam, dokąd ja chcę.„
uwagi.
Ileż to razy mówiłam ci, że wcale nie życzę
- Bella! - zgromiła matka. Widząc. jednak jej
Dzięki stanowisku rodziców uważany był za najsobie, żebyś tyle przeby\vala z Bertiną czy z Lettą zniecierpliwienie, dodała: - czyż możemy inaczej bardziej pożądanego epuzera w Lycurgus. Tak był
Hariet, a także z jej bratem. Zanadto się rzucają. Za postępować? Jak będziesz miała dwadzieścia jeden wszakże zajęty sobą, że nie było już miejsca we
wiele tego paradowania wszędzie, gadania o sobie .ilbo dwa lata, a nie wyjdziesz jeszcze zamąż, będzie wszechświecie, gdzie mógłby umieścić kogoś istotnie
i ściągania oczu na siebie. Ojciec też jest tego samego wtedy czas, żeby ci pozwolić na samodzielność. Ale godnego swej uwagi.
zdania. A co do Sondry, to jeżeli ona liczy, że hę- teraz, w t\voim wieku nie ma nawet o czym myśleć.
Bella, widząc, że wchodzi d-0 swego pokoju, który
dziesz z nią b:y\vała u Bertiny, pamiętaj, że więcej
Bella potrząsnęła tylko piękną główką, gdyż właś- znajdował się tuż przy jej komnatce, podbiegła do
tam nie pójdziesz. W ogóle nie wiem, czy ojciec był- nie w tej chwili drzwi się otworzyły i ukazał się Gil- drzwi, pytając:
by zadowolny, gdyby wiedział, że chodzisz gdzieś bert Griffitsh, jedyny syn, z twarzy i budowy nie- Ach, Gilu, czy mogę wejść?
sama bez towarzystwa kogoś z nas. Jesteś jeszcze zn Z\vykle podobny do Clyda.
- Możesz.
młoda na to. A co do zaprosin Finchleyów do Twelt
Był to młodzieniec dobrze zbudowany, zarozuGwizdał głośno i zaczął przyg-0.tow·ywać wieczoroLake, to albo wszyscy tam pojedziemy, albo nikt. ·miały i próżny, a przy tym bardziej stanowczy i bez- we ubranie.
Pani Griffitsh wygłosiwszy swe zasady, spojrzała wzgl~dny niż jego siosh·y. Bardzo inteligehtny i rzut- Dokąd idziesz?
z wyrzutem na córkę.
ki \V sprawach handlowych i przemysłowych, miał
- Nigdzie, na obiad. A potem do Wynant6w.
Lecz Bellę to wcale nie zmiesz.ało, ani przejęło. ruchy sz'.)rstkie i prędkie ~ niezachwianą pewność
- Ach, Konstancja„. Na pe.
Doskonale wiedziała„ że matka przepada za nią. Wi€- <;iebie. Ceniąc swoją osobę nadzwyczaj wysoko,
- Nie, nie Konstancja„. na pe.„ Skąd ty masz
działa, że na nią działa jej uroda, że ją cieszy jej po- z v.rielką powagą rozprawiał przeważnie o interesach, takie wyrażenia?
wodzenie towarzyskie. że i ojciec również obdarza do innych spraw odnosząc się ze wzgardą. Mimo to
- Żebym to ja wiedziała ..
ją tymi samymi uczuciami, że uważa ją za doskona- 7w głębi duszy interesował się życiem wyższych sfer
d. c. n.
~
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2 punktq zdobqte ale•••

już zwykła porażka. Różnica pię

~

Polska para Sk-0nec.k.1 ; B1:~t:J:.· I?,O
szeTeg błędów zai:.adn•wany
w
druu c....rych, zaś przy starC:e grała wręez
wczorajszym mecz korr.prom!lująco.
.
cararulis (R)
Po d\vóch dni&ch wynik meczu
Skoneclti przy sta 2:2.
nie 6 :2 ; s:6; 4:6 i - - - - - - - - - - - - - gemów 2:2 został
Przei·- pclniała

kuje nieprzerwamc, ale Szczurzyn·
dość pewnie eh_wYł~ te wszyst·
Takie oto reflelrsje nasuwały kie strzały, któ~c me minęły poprze ,
<:1ę nam przez kilkanaście minut czki bądź slu1Jkow.
dokońcrwny
w
czekania na szczegółowe relacje W 29 min. Róźankowski z!19by~va
dn::u dzisiejszym i
b·
C
.
trzeciego goala, a w 44 mm. Pie·
Polak wygrał 9:7.
z prze iegu meczu
racov1a - trzak wykorzystując, nieporozumie·
Gra była pełna
ŁKS.
nie obrońców Cracovii zdobywa
dramatycznych mo
Oddajemy teraz głos na1>zemu . Pierwszą i, jak się okazało , jedyną
ment6w. Skoneckl
krakowskiemu koledze.
bramkę dla łodzian.
prowadził już 5:3,
(nrl)
Po przerwie ŁKS gra bardziej zaś przy stanic 6:5 miał nawet 40.
płynnie, chaos zmniejsza sil) do mi· Niestety nie potrafił s:ę skoncentro"' • •
nimum, ale i tak grająca drużyna wać i dał wyrównać .
nic potrafi zmienić .wyniku. Craco- W następnych trzech gemach Sko
~ruźyna łódzl;:a. trafiła .na na.jbar via zdobywa natomiast dalsze trzy necki wytężył wszyetkie siły i wyrlziej !1fa siebie nl~szczęśhwy okres: bramki ze strzałów: w 4 min. Różan grał.
w khi~;i;u \~ac~ovm zlapał!ł' ,•;dru~ 1 • kowskicgo, :~4 min. Radonia i 38 Gra pojedyńcza kobiet: Jędrzejeo:Id~ch 1 llzts t>~tra.fi rozmesc naJ- Parpana.
wska pokonała lekko Rumunk<:
sllniejs.~ego Pr.zecnv11i~a.
.
Sędziował p. Długosz. Widzów
Sta:ncescu w dwóch krótkich setach
~V pierwszeJ ~ołowie i~eczu naJ- 10 000
ł
6:4 ~ 6:3. Są dząc z dzisiejszej gry
większym
wrogiem łodzian - był · ·
chaos w szeregach własnego zespolu. Wszystkie akcje rwały się, jak
słabe nitki. Zawiodła. w pierwszym
rzędzie cała linia pomocy. W obro·
nie jedynie Włodarczyk umiał sobie

ciekawość pófr:o.

Szm~t i'.Ie gra

Gra poJedyncza

mężczyzn:

::hcąc jak naj na cliwzla i najbardziej odpow1ed ~zynski me m~ me d? powit;dzema
szybciej zaspo. ni czas. Już jutro może być za Jest 2:0. Od teJ e~wlh Cracovia at~-

koić

i
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0 Er EK r Y ~
Tuszyńskim
Lasku
w
Nre·mot;a~iasnąć
A M A TO R
Słowa wypowiedział pasażer,
j~.
że
pięlęgnuje
Każde

te
6) ... nie wyliczajmy
clio.
miasto
- Ale tak dalej być nie może! którego usta wskazywały na dużą
swych ob~vat~li jakieś a~rnI~cje:
Kraków taJemmce SmoczeJ Jamy, W tę samowol11 winna wkroczyć swooodę jedzenia Młtka z musztar
,•
. Wv,..1nosc
. • ręk·aw - na duzą
..... d ą, zas
a
- baru
V'i7arszawa
· J „zn , 1uu
„"'zkolna, fabt"''"
, 11'\1<. __ NatUI•a
. __ osob.'i. v•ł~-'..,n
„,, I ,ódź
, . Lasku
.
tan'
.
,
.
.
t • a ma.
k
;,..,.,t
iiie
domowa
'Ii.tsz"nskieao
\"osc.i
1
8
ie n10
1ę po g .n1e w s
rowa, !ll:Z
. * popychać,~=szturchać
„ rudy„ .matem.-:: którą mo-żna
· \Yyobraźcie sobie
trzeźi; 'ID.
·
d k
/'\M~b ,„
z kill· s hot ic""nn; cl' · y. ,, i· b'ć'
dlatego czujemy się teraz
,I ~
I . Vl>'U n •..:y prLe w roczeruem.
.om .nn._,
n "J.......
. „u . uc
.'
.
.
Powleśc1c na tych drzewkach !',)arę do lasu winni przedstawić tytuł u-1 · '
papierków " czekolady nadtłuc•·o· praW'U'ają.cy ich do takich eeyr;_' • I~by nas na s.t.o kon! . wsa~~a but'-'lkę ~' piwa ora~ główk~~ze Czu ~ier"'"ta m·eme pr""·"hod odv; ..1 - dodał;v rov."11oc2esn1e dwre
zą o 1nne po.stac1e.
u.>l:
......
•
.J
".
'
•
u
. "
• "
.
sle::1z1a; posypcie ten materac mie- naszych dontów aby pozostawiać
_Osoby t.e J?Otrząsnęły_ Vv'l'.'pamały
ekskrementy'?
s~e
dywanach
na
m1·ó.
szaniną pisku,. Wf'kałaczek i
'\':e. k - a będZJ.cc1e mieli Lasek Tu., Te slowa wygłosiłem już w tral'.lt ~· nuc:tłanu br~zov;y.mi, które
\Yiaju pomiędzy Tuszy.nkiero i Ru- "~Ulały lm z ~arkow, .w.tknęły s?.
.
szyiiski. . .
Wyobra~c1e sobie. starą slepą dą - Z~garem, wracając z po~cie ~Le za; ~a,pelu....ze PO. Jed~ pęk':
~ pał„. ~dyz
wronę, ktora prz:1leciała tu z Ba- lą, pra\\·idłami do butów do Lodzi, k~czenc~w, obJęly
łut, aby odwiedzić swego kuma gdzie spodziewałem się wreszcie tramwaJ zak~ł~sał s.ę Jak ~IJany,
gawrona, oraz szwagierkę srokę, odetehną,ć, - lecz z jaką spotka- do~a~y zg?d111.e · Bo ~ ,rwamu gałęzt Jest siła 1 zdrowie.
niemowę, a będziecie mieli ptactwo łem się odpo\'9'iedzią.:
śpiewające. Czekają was pewne u- - ,,Obywatel bodaj raz od świę Nie wiem, jakiej sile miałem
burozmaiceuia ze strony fauny ssą- ta musi s~ę czuć w lesie jak u sie- przypisać. ~'Ż wydrążono mi
cej. możecie Eczyć na dość silne llie w domu: raz na tydzień musi cie dziurę wielkośei dużego palca.
emocje ze strony komarów i mró- deptać murawę; musi położyć sie dobrze natomiast wiem, iż wbicie
mu.r.;l szpilki w jakiś łokieć, który przez
miejscu .zakazanym;
wek.„ ale ptak.i śpiewające? świecą możecie ich szukać w tym przejść z jednej strony gęstwiny cały czas pod;.'óży zamierzał nu oIna dmgą stronę murawy bez oglą debrać resztę życiowych złudzeń,
lesie.
łem si'ł om w ł asnym.
·
· na zak·azy; musi mieć zawd męcza
· · s1ę
· one aama
· k'i „ . Spaceru.ią
-\ ch , t c nu·oit'
- Tak, ta1t _ szeptałem już
po naszym ciele j~ po zwłoka~h, 1.swobodę._rwania gałę~, u.r.ządzania
z powodu kruszynki cukrn, uta30-1·prcdukcJ1 wokulnych - i teO'o nie wychodząc z wozu_ obywatel
nej prz.-::z uas za s:w·,·~m kieszen~ mo.ie mu zabronić zadna ;iadza. musi mieć wiele swobód niedzielpotrafią zwiedzić jr.k najbnrc1ziej Ob:y'Watelowi mllllimy pozwolić o- nyeh ~ na to powinna mu pozwolić
nieclostępne dzit'cziuy naSZ'3go tu- brywać szyszki! Obywatel ma pra. kawa mądra władza ale dlaczeO'o
łm:~~·, Szcz~gólnie w dni bezmi~ne wo _Pić p~wo z butelki i wiegzać obywatelowi nie wohto zasnąć "w
Lasku Tuszyńskim?.
raaosc mrowek połączona z nukł.ó. próznc naczynia. na choinkach"!

I

sir

,„

zel'na

waniem. najboleśnil'jszych punktów
naszego korpusu zamienia się w

żywiołową manifestację: jakbyśmy
byli n·;e ludźmi żywym.i, lecz fura-

mi mrówczych jajek, pomies~nych
z kupami gliny.
Już drzemiemy, już przewracamy się z boku ua bok, aby wydać o
·wo ostatnie westchnienie, po którym pogrążymy się we śnie, gdy
oto 11a arenę wkracza ktoś o wiele
groźniejszy od mrówek: ja!Gś mi
łośnik przyrody. który za najsto·
so\miejsze uwa,ża r-0złożyć sv:e sy
pialne przybory akurat na końcu
'vaszego nosa.
Już zasypiamy, sp1111y nawet,
cto drugi taki miłośn7k poczyna.
pleść wianuszki i to akurat z tyc)t
stokrotek, które rosną pod naszą
głową.

Ach, te mi!.osn~ duety, śpiewane
ua kilometrowych odstl}pach, ta
p::osenka ,.Hej hoo, hej hooo do do
mu by się szlo", która rozhrzmiewa tutaj od wczesnego rana do
rozkochana
głębokiej nocy, la
chrypka ntiłośnikÓ\v obojga płci zatruwają nam o&iatnie chwile, ja
k:e dzielą nas od powrotu do miasta.
Ale nie tylko to jest przye.zyną
na.szej udręki. Nie można zasnąć w
Lasku Tuszyńskim takż~ i dlatego:
1) że obywatel ma swobodę rwa
n~a szyszek i ·, rzucania .nbni do
osób rzekomo z nami odpoczywają,
cych i~od kocem;
. 2) ze stada 'Yłochatye~ dryblasow w harcerskich spodniach mają wesołe prawo k~-erowania 'dymu
ogn;sk wprost w drzemiących w
szeroko rozwarte nozdrza nMzych
cielsk;
<l) że obywatelowi raz na tydzień, w niedzielę wolno przeehod&i.ć z jednej strony gęstvi.ny, w
której spoczywają palce waszycf1
l'a.k, na druga stronę mura""'• na
"J
..,
której już ·śpią palce waszych nóg;
4) że wolno śpiewać sentyme11.
talną pisenkę „Hej na górze dolina. na dolinie góra;"
5) że miłośnik przyrody ma pra.WO rozrzucać po murawie skorupki
z jajek i wieszać na choinkach pu
ste butelki z p:wa;

.
· · ·
•
.
.
. .
.
ale rowmez w
z Lonoynu,
a tal
!by\\
a.utor
ze
·ik,
·
·
·
„
•
•
· .znakomity
· · · 1
. Opow1adaJą,
1
mm s • te mies
LV,orca
pow1esc1
• · \"sl·a
d b ' c.l · ·
D
· c
t uycn,
Sl 1 ck Huymma
1er o a •o1mes '. s1r o11a~1 oy_ -:-,.. 1>- o o re. coz ua LO ' ~
w;adomo,
o ktorym
le. - . ~ki
F
i t ~
d , „.
. „ znał znJc . Ot
i· ze
k'
......
-- ,',~o ni„i .IDJ.S re.u. .ap,cWSZ)S1.. e. s,,,~ucz. i po :cyJn... .
natknął się pe·wnego d111a na row !usz pan.'.!.~ pochodzi od O,Conne1 a.
usi-yte w sposób \vłaściwy
Mgo sobie franta.
and Co Co
J)"(lf'C'\i' . B"ackwell'a
. palto
.
.
wys1adŁo:;zy
1
• ,
•
ran.lnem z pociągu -. • ~ ~n:
na dw~:rcu ''": M„„ ski11ął ~1a doroż- do ~bll'„'-''._a, t~ nosi ?~o. ~n~r1:11 .s~:
k~rza i rzucił ~u .a~res. J;~ego z rnu~la ~3.karoff,a, kto1:. · _J~l l·;~
\viększych ~10teh s1:o?m1esc:a. Ten demu. t>~adomo, ma magn:yn p.zy
.,, __
s.zyb~o „obeJ~za~ gosc:a. ułozył v.:a- Dorwm„ St.re;t, nr 18~
_ Ba . :zekł C:on.... n Do.>.'e.
lizę 1 nie mow1ąc ani ~lowa, poJe~o Je5zcz.: i~c:;:<)go_ me d?wodz. }<;>
chał we wskazanym ~erunku:
Dr-0gę odbyto bez ru.espodziewa- .,,łem pr~.ec<ez_ u orać się na d,:i.eu

i;i~ch. zdarzeń. Wysiadając, P.owie- przed W~Jaz<l.e.in. . .
-

pytał.

.

,

1lle~~ożhwe · Par~kt ka
zesdoroc~~Y ·„ Pa :~ • z
te ,w,.g~;Ile to będzie wynosiło - za ~r:etl dwoc1~, .~at, a ~Du~
01

- Zi:0tv
sc;iopisar.z odebrał _l~agaż, wyJąl pu
pelus_z J~t
gdares aby zapła~c m k~1·s.

~:,ne nowe.

:ru,: ~ ~--~
C~ '.\,yv.l!. .sk~i~3.\v

;ięc w :

1

:

.
pan sb!e.
~~ka
- D~ięć pensów.
0
8
ptzcl,ona"?t;'
w~i~
~Y· _:ia~:_n~em
- Made dwanaście!
5
- Co za niespodzianka. z:ryto- r ,a, ze .1" pan - eraLeliL
·~
Pl'ze1rn~1ania
ł
,
d
•
:.1.
d
.
.
wany oroL.Jiarz uz po sKoczy na
-- Be:.względne~.0 ! • ra, picr~v·
koźle i nic pr.tyjął.
5
Jakto - rzekł Conan Dov1e1 ZY?1 p~zegubie du.z~go paica pr~WCJ. ręki ma ~an ::;orkę w ! 0 '1Zi~JU
·
- czyli.by za mało?
oqciskll. 'l'a gorka. pocho~2:1 z c!ą- Za dużo~
- Wiec '? Nie chcecie przyjąć na gł:go ~rn~Laktu ~~~ca z piorem. A
więc pi~l'}e pan n~:zo. .
piwku? .
- N1c sta11owię wyJątku!
Ye.s! Nie eh.cę! I mam rację„.
- Zap<>wne ! Niemało ludzi s.{ięS~r. pańskie dzieła są. moją ulu·
bioną lekturą. Czytając je dozna- 1tb.a całe dni na pi.saniu, piszą pod
ję więcej rozkoszy, niż może mi 1dyktalido, bądź przep'.sują. Pan
dać ta płaska egzystencja z kłótli_ !pr.zeciwnfo, drogi mistrzu, pan się
wą żoną i jej papugą. A nawet wię Jrastanawia nad każdym zdaniem,
LUCYNIE
0
eej. Moja małżonka. jest jedną z go !waży pan każdy wyraz. 1lęczy się
rących pańskich wielbi·cielek. D.zi.e_ lpan nad niektórym; wierszami,
Ile lat ma Lucyna pytasz mię 0 zdanie?
sięe wierszy pai1sk;ego utalentowajmyśli ulatują, a pau siedzi '·'· zadu
Nie mogę twej uczynić zadość ciekawości;
nego pióra pogrąża ją w odrętwie-1mic...
Nigdym s~ę w całym życiu nic trudnił, mój panie,
..,.._ Więc to maż.na pozni::c ~
niu, bliskim niebiańskiej szczęś1iBadaniem starożytności. .
- 'l'&k drogi mistrz.u. Poznać
wości... A ja tymczasem rozkoszuję
(Z. A. Ki·eiowicz, zm. 1838)
się szcz~ciem. absolutnego spoko-1,po piórze, którtl panu wystaje z k;e
ju. Rozumie pan teraz, drogi mi- szeni. Niech pan sam zobaczy. Ca
DO WINCENTEGO
mistrzu, że nie płacę za drogo za. łe ogryzione!
Wincenty! tobie dała dobrotliwość bogów
Prawda!
fi'le korzyści, je!ieli od pana nie
Bogatą żonę! _ świat ci jej zazdrości;
- M:oima więc przyjąć, ,że pan
przyjmę dwóch pensów napiwku
ł
z .
' 1 d~ż~ pisuje i że pisuje z wyobraźjaki mi pan ofiarOWUJe.
" mą ci się dosta róg obfitości,
:.n~czej powiedziawszy, że jest
- . Wszystko to piękne - rzekł
A razem obfitość rogów.
·
Conan Doyle - lecz skąd znacie pan pisarzem.
(W. Chłędowski, 1798-18~6)
- Pisarz! Zgoda! Ale jaki 1·0moje nazwisko?
Dorożkarz zrobił tajemniczą mi- rdzaj pisatta? Autor dramatyC'zny,
O JANIE MAŁŻONKU
dziennikarz, czy powieściop'.sarz?
.
nę =
Jan nim doszedł do kobierca,
. - O, to i'?1a. sprawa. Domyśla - . Może pan być jednym, albo
Cierpiał mocne bicie serca,
się p·an, dl'og1 llllstrzu, że od .szkol drugim. Lecz fakt niezaprzeczalny,
A dziś, gdy ma serce zdrowe,
nyc~ ~zasów,by~em z~palonym ~Y żc_jest pan powie!-!ciopisarzem.
Cierpi mocne bicie w głowę.
telmk:.:em panskich dmeł, przyswoi.. - Dlaczego?
(G. A. Spasowski)
:- Dlatego, że n~c ma pan rąk
łem więc ?Obie ;i1etodę 'i zapamięta
ostatnimi powieściami,
łem 21.auki w nich zawarte. To też zaJętych
obeeme. mogę twierdź.:ć bez żad!lej jak wszyscy panscy towarzysze
OBMOWA
ze sweJ strony zarozumiałości, że podrÓ'~y. Zatem, wedh1g wszvstkim
Patrzaj, proszę na tę babę,
po.trai~ ustalić tożsamość mojej znanej reguły, jeśli pan nie czvta
Jakie u niej zęby słabe.
khentelI, .~t?suj~c systen: bystrej powi~c;·, jes.t .P~n . powieściopiSaSłabości przyczyna cała:
o~se~acJ1 :.: wmoskowama. I tak, rzem. Pow1esciopisarze z zasady
Często ludzi na nie brała.
wi~aJem. ż~ p~·zyjechał pan lon- nie czytują powieści innych.
A. Pełka
zawołał
- W porządku!
dy11s.kun pociągiem p-0śpiesznym.
A więc,, przy_?Y'V~ ~an z Londynu! ~Onan Doyle, który coraz żywiej
.!i:!ć~mecztUe. Mogłem pne- :.nteresował si{? rozmową, lecz naz_
fl"'łCJ•I
w.!sko? Skąd znaliście moje nazwi
Cle:!: "~ po. drod7.e„
I.
~
Ta blondyna robi na mnie . _. N~e mo!hwe; Tylko w Landy sko?
- Ja, moja pani, odnajmuję
To była najtrudniejsza kwe
wrażenie znakomiteśa chirur~a. n:.-e mozn~ ~alezć błoto podobne I
pok.o'jtj tylko l<wwaletom.
do. tego, J~kim .są ,opryggane pań. stwia do rozwiązania, a rozwiązaDl ·z ,(,..:>
· ·
·
skie spodnie Skąfiln•"" zauw„,)..• ł
- A to czemu?
•
ac e5"'.
. D.Qj'- • em Ją, na3p1erw. Muszę przy tym
"""
~·
•- Bo • k~a!er;m_ HW~H ko1
!e pan nie tyl.lfo przy dodaó, te po odgadnięciu nazwiska
Ma bardzo wielu asysten· em r
b1eta pt~e1;1 do1dsie do wsze!reszta była dla mnie zabawką.
•
·•
• ·
ki
- Ale przecież? Jak je odgae&o potozwrne-ma, nz·z z zona- łów.
dli!eie ?
tym.
•
- Wystarczył jeden r.zut oka~
_ Czy pan żonaty?
_.. Straszne!
g01 m6j chlopcze,
Dl
- Mo'ja panienko, na co jest
Nie, d1·og~ mistrzu Wpro!lt
O, tak, panie s~zio. Cltuba:
- acze
ten olbrzymi hak u sufitu?
t i
przee:·wn1· b d
J
. Ewa dala 1'ablko Adamowi?
·
N'
e, ar zo pros e.
~
.
ze trzy razy.„
b
paru
UJ wiem, ·ale nasza
- Bardzo proooste?
- Bo wtedy w raju me ylo
nie Jcaż~ to ruszs.ć„.
- Nie ma nic prostszego! Nie
- Co to ma 2naczyć?
innego mężczyzny, więc nie mia.
- Dlacze&o?
- Bo moja żona za trzy wy„ ti:uino było zgadnąć pańskie naz_
- Bo s!t: tra rum 'juz CJw6cI1 Io· la wyboru.
WISko„. Napi'Sane na walizce!
katorów powiesi/o,
s tarczy...
1 zostaw.iwszy oszołomionego
*
goscia, dorożkarz zaciął konia i od
jechał z miną, pełną goduośc~·.
Wie pani, pani Klapiszew- - Powiedz mi, jaki fason obu
Dużo, '.fasiu masz koleMw
ska, wynaj„mn jeden pokój od wia jest teraz najmodIJiejsl!y?
w biurze?
razu dwum panom. Mieszkają - Przede wszystkim drogi
„.
już par~ mie<>ięoy i jeden o druBardzo dużo, ale przeważgim nic nie wie.
nie szewcy.
- Jal<im spowbem?
- Bo jeden $ nich pracuje na - Z tymi kroplami niech pan - Co takiego?
- Bo n-·ciąż jedni dniAim sz.v.•
mieście cały dzień, a druii całą będzie ostrożny, bo to trucizna.
_ Panfo doktorze, ja na wszel· ją buty„.
noc, to sif nawet nie spotykają.
kie trucizny nu1m orga:1izm bar·
*

1

0

H amor naszych dziadków

l

,ru,

Na pla.;,y

•t.ISZklftilWI

.„

1

w szkole

W c:.dzle
.....

. .
Na.Jm od n1e1sze

w biurze

UI k
e arza

- Moja. pa.ni, zdaje ei~,
pokoju 64 pluskwy.
- Bardzo by6 może.„
- 1 pani nlc na to?

- 'A

c6ż

mi do te(só! Powie·
panu przecież przy umo

[JfJ/f,_OP.J bJ!_Wa,

-

Czemuż

,.

-

Sławny człowiek

żo w dzo odporny.

działam
, ·<.
- Peoszę zawiad~mi:" '''~ekt~~ wie. najwyrai~ej, że nie ~ęd~itJ
Plumkinsa, że nic bę1lę mógł dzł!łaj mrue. obcltodulo, kto W. p_am/<im
przyjść na konferencję!

-

tak?

-

]u~ przeszło rok jadam o-

biady popularne„.

Dialog
On (namiętnie): Ona: - Że czem?

-

sk.o'
·

Jak się 11azywacie?
Sienkiewicz, proszę pan.tł!
O, to bardzo zttlltle nazwi.

I

- Ta skóra o
mnJe życie.

mało

nie

lmsztowała

- Nic dziwnego, już blisko j - Czy bestia zaatakowała p 1ina·~
~ie, ~I~ .'fest szal~nie gładka.
Je t'aime! tawadzieścia pięć lat mieszkam w
K1edys posl!zguąkm się i uderzyt . k 1·
.
Iem głową o kant komody.
. eJ. o o lCJ.':·••

j .-

•

- olówkien i
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W miastach i miasteczkach Związku
fl.adzieckiego istnieją domy pra.cow.
u\ków l"óżnych zawodów. \V jednym
i: salonów Domu Inżyniera i Techr.ika w mieście Stalino, członkowie
klubu zbierają się '"-ieczorami, że- .
by

n

przejrzeć

pisma i

podyskutować

interesujących

ich sprawach
estatnich wYda!.'zeniaclt.

i

13 czerwca Lublin

obchodził

uroczy.
bitwy
partyzanckiej Armii Ludowej. W u-

ście 4-tą rocznicę największej

1·oczystości

Spychalsld,
nie

wziął

udział

wygłaszając

generał

przemówie.

okolicznościowe.

\V ubiegłym tygodniu przybył do Katowic chór dziecięcy z Czechosło.
wacji, który wił szer~ redtali śpiewaczych. Twórcą i dyrygentem
chóru jest profesor T. A.ut~min, którego l\'idzimy na zdjęciu (z kwia·
ta.mi) w otcczeniu młodocianych śpiewaczek.

ZOO ożywia się z dnia. lUt tlziei1.
01n·ócz zwierząt poza.mykanych w
·klatkach i ogrodzeniach, które moż
na podziwiać z daleka, po ogrodzie
spacerują inne, •: Jrtórymi można za.
wrzeć przyjaźń.
Oto osfolek, na
którego grzbiecie odbywają dzie<:i
In·6tkie przejażdżki..

I
•Panie pilot, zrób pan korkoci:l.g, io

naszej brygadzie z.najdują się
praktykanci rzeźniccy i oni w ten
spusób piłują pnie.

W

nspijemy

się

po jednym.

Ci czterej mł~tle~cy to junacy z Powszechnej Ol'ganiucji - ,,Sbiżba. i
Polsce". Osiągają oni w pracy niespotykane dntąd wyniki, wyrab!aac·:,;
920 i>rocent normy. „Cztery asy" :; brygady cieszą ·się' z "otr.i:ymanf',e~·
narrócl w postaci srebrnych papicrośiiłc i ·'uyplomów.
,.
t

'

...•..
'

Trudno kocha1ńc, nie można
rczpacLać, musimy pcg!}dzić się

tak

z losem.
- Nigdy! Nigdzie jui. nie
ta.kiego kapelusza j2.k ten,

clostan~

który

spłonął!

Day, czarująca gwiazdka
1
Hollywoodu zgłosiła swą kandydaturę na „żonę" słynnego „Tarza.na."
- Johnny Weismullera. Zostanie
ona 1>oddana różnym próbom leś
nym i akrobatycznym, Ciekawe jak
wyjdą z tej próby wysokie obcasiki
Czyżby znowu nowa moda?
i zalotny modny kostium,
kiedy . Nie. Te starsze panie w bardzo
s1>0tkają się z linami i rasochatymi
dostojnych strnjach są pastorami '\.
<lrzewami puszczy':'
Danii. Oto przykła<l rfr•;mouprawnienia!
Doris

Czy nie zechciała by pani zna.
c:zasu zi:. pięć lat i umómm\ w tym miejscu ua
spotkanie?
-

leżć chwilę
wić się ze

Prezydent hurial ściska dłoń Genevieve Guitry na 18-tym popołudniu
książki, zorganizowanym przez pi"
sarzy. Stoiskami kierują liC'Zl'li uisarze i gwiazdy ekranu.

10 cżerwca odhtł się w Otwocku w Ośrodku Szkoleniowym, NauzwY•
czajny Zjazd OMTuR, na którym za.padła. uchwala o jedności organi.
zacji mło~zieżowych. w uchwalonej rezolucji m. iu. czytamy: „Konsolidacja, powsta.jąca we' wspólnej walce i pracy stwarzala coraz. silniejsze i>odstawy do zjednoczellia mas młodzieżowych w walce ·.o· pa.
stęp,· prawa człowieka. i jego wol ności. Nadszedł wielki dzfei1 zespolenia wszystkich wysiłków młodzieży, . zmierzających do wychokarlic!
. całego młodego pokolenia .
duchu postę1m i demr.kracji".

w

- Ja nic chcę państwu zrobić: nic
Trudno, trzeba będzie za.banda. złega. Proszę się jed~e mną nie Na ·Nadzwyczajnym Zjeździe Organizacji Mfadzieżowej 01'1 TUR
tować mu i prawą rękę.
interesowaii.
Otw.ocku obecni bYli między innymi : tow. tow. ćwik i Rusinek.
-

w

„
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KURIER POPULARNY

=--D_z_ie_n_·_w_Ł_e_d_z_i. . . 1zatwierdzo110 plan inwe.stqcqjną

dyżurne::o

l1K a 1· dy do-

„~~~lf~:~~:Z;t;~~!t.·:J~:„\:..
feleion: red.

IU·IS

1 SOJ WóJ·
~~;~~feS:oa:1l~;'~an.~~i~zwt~~
:Stoklowsk!ego (Lim::.no1w;kiegog ~~s~~v~~~:
elck1ego (Napiórkowskiego
1

41),

'

250 m1·1n.

zł.

na

Ili

oIr1 Jma ga.I
m1·eszkan' robotn11!11czych

budowę

Jeśl~ chodzi o budown'ictwo mie- przeznaczono w planie inwestycyj:Mieszkańców Łodzi interesują, gowisko zwierząt użytkovv·ych na
plany władz miejskich na rok przy Chojnach. Prócz tego, w związku szkaniowe Łódź otrzyma w r. 1949 nym 13 n'd.n. zł.
szły, plany, które znalazły już swój ze zw~ększającym się zapotrzebo- kilkaset nowych mieszkań. Na bukonkretny v;1yraz w uchwale ko- waniem lla artykuły mięsne i uo- dowę bl-0ków mieszkalnych <lh ro- SZKOł'..Y, BIBLIOTEKI, l\lUZEA
Prace w dziedzinie budownictwa
TEAT!t WOJ:;K.l I'OL~Klli60
legium Zarządu Miejskiego z dnia tycllczasowymi brakami lokalowy- botników przeznaczono 250 miln.
O godz. 19 arcydzieło Szekspira ,Otel\Y·czorajszeg-0.
mi Rzeźni Miejskiej zbudowana zł. Prócz tego na zabezpieczenfo oświatowego obliczane są na sumę
lo". Reżyseria H. Szletyń5k!ego. '
l{{)legium p1·z-1jeł-0 w całości zostanie ogromna hala ubojowa starych budynków przewidziana 271 miln. zł. Plan przewi"~uje wy· 1
· · t·· · .
1
TEATR. 1'0\VSZECJłN~
Dziś o godzln!e rn fa~s::i francuska P ~n Um·e~ .YCYJny na rok . _f}1!)! trzody chlewnej oraz miejska ha- jest kwota 100 mi1n. zł. Prace roz- kończenie du.ilej szkoły na Karcle" XV-goo wicku „::UISTRZ PIOTR PA- ktoreg-0 ogolna suma wynosi 2 m1 ln. uboju cielą,t. Łącznie na sprawę biórkowe i oczyszczenie terenów, wie, budowę nowej szkoły przy ul.
THELI:."l" w re~yserii J. :,rerunov.-icza 1liardy 798 rnilionÓ\V 850 t,·-· .,.} targowisk ~ Rzeźni przeznaczono które uległy zn;szczeniom wojen- Wólczańskiej 171 oraz rozpoczęcie
""· u ••
oraz „GI!ZEGOI!Z DY.'i<D.U..'1." :i\Ioliera
nym, kosztować będą około 118 budowy szkoły na osiedlu Monr.w!ł
~ pr:i;ekładzii; Boya.żelel1sltiego, w re- Jest to kwota prze\'mższaJ·acn !JO- 88 miln. zł.
•
•
'"
zysern D P1etraszkie ·c
ważnie tegoroczne sumy inwesty- NOWE LINIE TRAMWAJOWE miln. zł. Na budowę n-0wych ulic, la_ M;reckiego. Doprowadzona zoivi z.
•
cyjne.
. TEA'.rR KO!llED(I MUZYCZNEJ
W roku przyszłym rozpoczęte zabrukowanie, oświetlenie prze.z.na. stanie również do porządku Biblio
·
·d ·
p
„LUT:-JIA"
rzew1 UJe się w ramach tego zostaną roboty przy budowie no- czono 220 miln. zł. Na terenach o- teka Miejska, z której dotychczas
Piotrkowska 2t3, tel. 107 .zs
nuś ! codz!etm!e „ROSE _ MARIE". planu szeroko zakrojoną realiz:i.cję wych linii tramwajowych. Przewi- czyszczonych powstaną nowe ulice nie można było w całości korzyrozhudowy przedsiębiorstw micj- dz{ane jest także unowocześnienie lub parhl. Zarząd Miej.ski przejmie stać. 15 man. zł. zamieni instytu~oczątck o godz. t9.J5.
sk:ch, budowy nowych osiedli ro- urząuzeń w warsztatach i zakup o- wszystkie mniejsze nawet parki, cję tę w jedną z najlepiej ur-~ądzo
TEATR LET~I •• OS.\."
botniczych oraz nowych szkół, raz montaż nowych wozów tram- które należały dotychczas do C. Z. nych bibliotek w Polsce.
111· Zachodni;i 48, telefon U0-09.
D?:i~ o godz. 19,43 w teatn:e letnim ,.w
Pobudowana zostanie w roku
OGRODZIE PRZY POGODZiE'' z udz!a- przedszkoli i urządzeń z zakresu wajowych. Koszt inwestycji na P. 'Wł„ doprowadzi do porządku
opieki społecznej. Poważną pozy- tym odcinku wyniesie· 290 miln. parki istniejące ł założy szereg no- przyszłym także nowa hala sportolem catcgo zespołu.
wych w śródmieściu. Na roboty te wa (185 mln. zł.), Teatr Naradocję inwestycyjną przeznaczono na złotych.
TEATR „sumNA" Traagutta 1
wy (rozpoczęcie budowy - 82 mi.
zabezp~eczenie budy11ków mieszkal
Dziś po raz ostatni 2 przedstawienia
komedii „DOBRZE SKROJONY FRAK·
liony) oraz Muzeum Pracy. Na u..;
Perez. przedstawienia 0 godzinie 19 •30 nych i oczyszczenie oraz upięk.szeporządkowanie frontu otwartej w
Sroda 23 b.m. otwarcie sezonu letniego nie miasta.
w Teatrze Letnim ,,Bagatela" Piotrkowtym roku F;1harmonii przeznac.zoJ
ska 9~ znakomitą lrnmedią, Verncullla p.
no 6 miln. zł., a na UZU:pełnienie ut. „Musisz być moja" z udziałem 1 w rc- KANALIZACJA, WODOCIĄGI,
zyseri! Kazimierza "szulicrta.
GAZ
9 miln.
rządzeń Muzeum Sztuki ·współzawodnictwa
przystąpiła
Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa.
złotych.
„LADACZNICY Z ZASADAMI"
Plan powyższy, przyjęty przez;
(O) W pięciu etapach -0gólno- ka. „Boruta" w Zgierzu. Inicjatywa
Jak już do11losły pism" stołeczne, Ste- in:ejskie, to przewidziana. jest JJI'Ze
~an!a Grodzte1iska, Władssław Bronlew- bmlowa i rozbud(nva.
przesłany zostanie do zal\oIRN,
pra
współzawodnictwa
kannlisieci
rozpoczęcia
przemysł
pracy,
wyścigu
polskiego
~ki. Jan Brzechwa i Janusz l\Iink!ewicz
twiei·dzen.:a przez Radę Mini3trów,
Wyb:erają się w objazd po Polsce z w!el- ZR.cyjnych i wodociągowych, budo- chemiczny nie brał ud~ału. Klasy- cy wy.szła tam od młodzieży.
l>!m wieczorem autorskim. Zapowiadać wa
około 7 kilometrów nowych fikacja wysiłków współzawodników
Na QStatniln zebraniu sekcji mło a następnie rozpracowany będzie
będzie Kazimierz Pawłowski.
Łodzi przypadnie w udziale rola „mia- przewodów kanalizacyjn:ycl.1, bmlo. pracy wymagała specjalnego opra- dzieżowej w fabryce „Boruta" po- przez Centralny· Urząd Planowasta inauguracyjnego'•, gdyż tu rozpoczy. wa kolektora kanalizacyjnego dla cowania ze względu na specyficzne stanowiono przystąpić do współza_ nia.
roku przyszłym Łódź zatę
na s!ę tournec, które obejmie 40 m!ast
i uzdrowisk. Występ pod hasłem: „LA- dzielnicy północnej oraz włączenie warunki, istniejące w tym przemy- wodnictwa pracy. Uchwalono rów- tni nowym życiem, poszerzy 5 we ra
DACZNICA z .ZASADAl\Il'• odbędzle się wszystkich domów w śródmic.~cin śle. Obecnie, na konferencji Cent- nież rezolucję, w której wezwano 111
w środQ dnia 23 b.m.
do sieci. Nowy kolektor pozwol~ ralnego Komitetu Wyścigu Pracy do współzawodnictwa „Pabianicką,a •iiY•·-(lilblli)----------•
TEATlt ltAl\IERALNY
na oczyszczenie mocno dotychczas w Sosnowcu u.stalono te sprawy i Spółkę Akc. Przemysłu ChemiczDOMU ZOLNIERZA - Daszyńskiego 34
zaniedbanej części miasta od ulicy podano wytyczne, według których nego" pod zarządem państwowym.
(Ostatnie 3 dni)
Dziś l codzicnnJe o g-odz. 19.15 farsa 11-go Listopada do Limanowsk~e organizować można współzawodni- W żywej dyskusji, jaka się następ
l':f'C!l Cowarda „SEANS'".
nie wywiązała poruszono sprawę
ctwo pracy.
Przed kilku dniami zdarzył sic
W p!ątek premiera nie granej dotych- go. Na roboty te przeznaczono 407
Jedną z pi·erwszych fabryk prze karności, punktualności, wyrobie- wypadek, który mógł poruszyć całe
czas w Polsce sztuki Ma)..·wella Ander- miln. zł.
„Joanna z Lotaryngii" z Ireną
~ona
Wypadek, który nie ma
180 miln. zł. zużyte zostanie na mysłu chemicznego, która obecnie nia koleżeńsk;ego, przestrzegania miasto,
Eichlerówną w roli tytułowej.
zreszta precedensu w Wstorii KoGazowni w kierunku przystępuje do akcji tej jest fabry higieny i bezpiecżeństwa pracy.
rozbudowę
m:sii Cennikowe! • w życiu kupców.
zwiększenia jej możfovości produkcyjnych. Wymienione zostaną także wszystkie stare przewody gazo•
1ego, projektujący ~'Prowadzeuie w
we oraz wszystkie pozbawione dotychczas gazu domy zostaną włą~ki:~rch gastronomicznyc1t„. <1b11:i„Służby
·
czone do si.eci. •
co). W Komendzie Wojewódzkiej kolegów, dając tym wyraz dobrze Niesłychana rzecz!
Panuje przekonanie, że lokale ledHALE TARGO'\VE I UBOJOWE Powszechnej 011ganizacii „Slnżba pojętego obowiazku, który spełniają
AJHtlA - ul. Marsz:ilk~ Stnllna 1:
„Carrle kłamie" - 18,30, 2-0,30, w nleBolscc" odbyto s'.Q zako1i-czenic kur- cl.Ja Państwa. „Wi•erzę, - zakończył wo wiażą koniec z końcem, Wła~cl·
W ramach akcj~ gruntow-nego su <łla dowódców plutonów męskid1. - że wys>i·lek na6z n'e pójdzie na c\~le narzekają ciągle na podatki,
dziele. 16.so.
oczyszczen;a miasta z nagroma- Brygad.
BAvrYK - ut. Narutowicza 20:
marne, ale zasa·dy, iak;e wpoiliśmy domiary ~ inne dolegliwości, wyra•
„zagub!one dni" - JU, 18,30, nledzie- d
zonych w kanałach i zaniedbanych
Ja 1.;.~o.
26-ci-u uczniów w was przez okrciS tnvania kursu żaią obawy, że ieżeli tak dalej p(ij
Kura uko1lczylo
częściach miasta brudów i odpad- g:mn3zjum • l'.ccum. \'r.YtYPOWa11yclt \v:vdadzą stokrotny plon".
B.UKA -· ul. Franciszlmiska 31:
dzie, to będą musie:t zwinąć lokal
w roku przusz...
„~nodość Tomasza Edisona". - 18, ków fabrucznych,
Wysoki poziom umyslowy, w:u- ltp„ a tu naglo taki P{Oiekt!
z Brygad l\l!odzieżowycl! 'Przez Ko·
„
·J
~o. i~lcdz. 16.
łym powiększony zostanie i unowo mendę \VoiewMzką „Slużby Polsce" tości tnoralnc, jak również wy.rob:e
GDYNIA - u1. oaszy!'lsk!cgo 2:
Nic więc dziwnego, że naiwięks1.e
Program a!:tualności kra;!. 1 zagran. czcśniony tabor Zakładów Oczysz- oraz W;1.,dzial S.P. Kurator.itnn Łódz- 11'.e obywatelskie uczestników kt:rsu zdziwienie ogaruęło przede '"szyst·
19,
18,
17,
16,
13,
Kr 17 - godz. 12,
POZ\'Jolily osiągnąć !m bardzo dO'biie kim Komisję Cennikową. Okazało się
czania Miasta. Koszt tych inwesty k'.ego.
20, 21.
cji wyniesie 70 m~In. zł .
Na uroczyb.tości (}becny l>ył ko- w}·niki nauki. Oto polowa kursistów bowiem, żo ktoś inny „lepiej" potraREL - ul. Legtonów 214.
..Timur t Jego drużyna" (dla m!oświadectwa z wynikiem fi kalkulować ceny } to w sposób
Na zmianę oblicza Lodzi wpły- mendant wojewódzkiej . O.rganlzacii uzyskała
dzieży) - IG, IS, 20. i1le<lziela u.
0 wyrob!eniu spo. nie również niezawodnie ure211lo- S.P. plk. Koiźluk, szef Sztabu S.P. l>ardw dobrym, pozostała zaś z do- śwladcżący nawet
MUZA - E:uda Pabtanlck~:.
"'
.
.
Pc.:Ska - dodatek wysc1gl kolarskie
do·
gastro.norników
Prol"kt
łeczuym.
absolnajlepszyci1
Czterech
brym.
W:w.lz:anaczelnik
Koralewski,
mir.
warszawa - Praga - warszawa - waru.e sprawy targoWlSk. Skasolu S.P. w Kurator:um - ob. Jackie- we11itów otrzymafo nagro{ly w posta- tyczy obniżki cen na dania popularwane. ma być targo\V'.:Sko przy J:'_l. wicz oraz 11rze;dstaw:cielc szkól ci książek.
roi.~J~A. i::,e~: ~iotrkowska 67 :
uo i napofe Wiadomo. ż,3 z dań tych
„Rosanna s!cdmiu J;:slc;życów" - 16, Zwycięstwa, rozbudmvana bQcUie średnich i zaproszeni gosc;e.
\V p:erw.szvch dniach licpca lódz- korzyst 3i:! przewaźnie ludz:o pracy,
11atomiast hala targowa na Pl. Lcia.3o. 21, ntcdz. 1a.so.
Zagaif komendant J-:ursiu - mjr. kic Brygady ,,Służby Polsce" wy- którym specyficzne waruukl nie po·
·
rd n
rnzEow10SNrn - z~omsklego 74(16:
„Aleksi:ndcr Ncwsl;:I" - godz. in. ona a . .1: owstanie takze nowe tar- Sikorski. Następnie przcn1aw:at plk. jeżdża!a na Il-gi turnus do Sz~zeci· zwalahl na Jadanie obiadów w do·
20.ao, n5cdz. 13.3-0.
Kożluk, wyrażajqc nad;;:eję, że mło- na j Le-011cina n/Wistą. _,:\l!odzi do- mach, poza tym studiująca młodzież.
ul. Klllńskle~o 17a:
ltOBOT~IK Restauratorzy zaproponowali obulA
dzi dowódcy p]utoaów w:edzQ zdo· wódcy 1>lutonów zda>vać tam będ~
Zycie Em:Ja Zoli" - 16, 18.30, il.
ecu "''? wszystkich z:ikladacb
żen'.e
cgzam'n.
praktyczny
p'erwszy,
swój
swoich
na
przeniosą
kursie
na
bytn
n!cdz. 13.30.
·
ltO'.\l'.A - ul. Rzgowska 84:
„Bohaterki Pacyfil:u", dodatek BroŚWiQiQ pracy
nek z Widzewa. - 13, 20, niedz. lG.
ltEKOflU - „1 Rigow;ka 2:
W dniu dU;iejszym odbędzie się
„onaz XX\.II" - r;odz. 18,30, 20,30,
dok-0naniu podziału zak:a::Iów na kaTJl~dz. 16,BOJ.
uroczyJ.
o go d z. 12 w T eat rze muR
$T1'LOW'\i - ul. ~fllńsk!ego 1~3:
tegorie, różnica cen wódki w posz·
.„
.
czególuych kat:lgor1ach okazała się
„w cleniu podejrzenia - 16.:l<l, lB.30, sta akademia w związku z akcją
•
.
2ll.:10, n'edz. H.30.
zabójcza dla„. wtaściclełł lokali l·el
Maicja! Wacek zwiewaJ· !
Wczoraj o godz. 6-eJ· rano zaczął
u.sprawmaru.a pracy.
Sn'IT - Balucki nynek 5:
kategorll. Chodzi więc przede wszyReferat polityczno-gospodarczy
„F~/gmaHon•• - godz. 1a.so, 20.30, w
- Te, kolega, chowaj towar, bo stkiru 0 io, by wódka staniała!
się jak zwykle zapełniać rynek
ł
niedziele to.30.
PPUKC.
wyg osi przedstawiciel
TĘC:ZA. - tli. Plolrkow:.ka 103:
Komisja Cennikowa przychylita sic
Tamfaniego. Jest to teren, szcze- cię „przyskrzynią" !
„serenada w dolinie sło11ca•' - 17, tow. mi·n. Jędrychowski, o zaga- gó1n~e chętnie -Odwiedzany przez
Takie i mniej jeszcze cenzura1ne jednak do tel prośby i obniżka ceu
dnieniach zwizan"ch
19• 21, niedziele I:i.
„ z walką.. o dy-~ wszelkiego rodzaju typy, stronią- wykrzykniki rozległy się wśród tłu wridzic w życie od t tipca.
TATRY (W ogrodz;e).
„Ros:mna siedmiu księżyców"- 15.30, scypJ;nę pracy móy,·ić będzie tow. ce od munduru milicyjnego i bę- mu. Powstał popłoch i zam:cszanie.
W porządku. Ale„.
in'z. 1-r
1:::.
is, 20.a.o,
,, tlą.ce w kolizji z prawem. Tu spoty
• d eIegat CK\"'
.-,.retkowski
Danyńsk!cgo i:
- ul.niedz.
Wódka nie powinna stani.?ć. Ob•
wr:mA
Nie na wiele się to przydało, bo
„Casablanca" - godz. 17, 19, 21, nle- PPS.
kają się paserzy, złodzieje ~· czarno milicja od wczesnych godzin ran- niżka cen na Potrawy nie powinna
W części artystye:mej odegrany rynkowi handlarze łódzcy z kole- nych była na rynku. Byli to tylko być „przystawką" do obniżki ceny
ul. zawadzka 16 ,
wei~~t.t1:..Z
„Gasnący Płomień" - 1a.so, is, 20.aa, zostanie „Grzegorz Dyndała" Molie ga.mi z innych miast. W przeważa- wywiadowcy, którzy obserwowali na wódkę.
Niech stanieje zsiadłe
ra.
i:.ledz. i~.
karto!!~, o~órki i kom
m~ode
1
mleko
mun
milicja
się
zjawiła
Gdy
teren.
rynkuna
tłum
nawet
części
jącej
WOLNOSC - ul. Naplórkowsklego ts:
„zagubione dni" - 13, 17,30, 20,
Tamfaniego składa się z „gośc~". duro\va, wiadomo było kogo zatrzy potr. ol'anz~cla. '. surowk1 o_wocow~.
nledz. 13.
T~ s31 n:po1e, . t~re _latem c1,2szą ~ę
Zrozumiały więc popłoch wywołało mać.
ul. Zgierska 23;
ZACHĘTA „Płom!ei1 Nowego Orleanu" - 16.30,
żadne tłumaczenia nie pomogły. 11z 3r!,;";,'/d~ko~~Yac1:11 csP-On zycciem 1 tuó •1k1~lezy
pojawienie się nagle ze wszystkich
e y. CU" W Ci I IUO
n
vn•
·
20.30, nledz. 16.30.
t - kl d ·
•
tp
·
d
•
owarzys ;c.v_o s a aJące. się z pr~e iest ucszta c!Jyba rn wysoka. Nie
s t ron un1un urowanych postaci.
całkowlt~J
szl<? 1~0 osob znalazło s;·ę w konn- jesteśmy zwolcnnikam
rohibicji, ale należy dążrć racze)
.
sanac1e.
NIEDZIELA, 20 CZERWCA
MUZEA l\UEJSKm:
7 ·65 Muzy;:a popularna. s.oo Dzicnn!k,
Po przeprowadzemu dokładnego do obulz" en1·a snnz'
PRZY SOBOCIE PO ROBOCIB.
-....
,,. ....., alkoholu, a ni"
.,..., „,..;„
9.oo Nabo.lei1stwo, IO.le
~tno"rarlczne - Plac Wolności Nr. 14. a.::o Muzyka,
Ptehi'sto1·yczne - Plac Wolncści Nr. U. „S;,>~cc::- po Kaliszu'• - audycja rcg!o-w dniu wczorajszym odbuł się w dochodzemn. wykryto 64 prze.stęp- do podwyższania. Sumy uzyska:u~ ze
h
Sienkiewicza.
któ
· ':'o· dk"'· z · ~yc pewien
Przyrodnicze - Park
·
stwa o charalrterze
"
widowni tygodnia",
naL-i~. ILC5 „Na
sprzc daz~
. h au dlu. ł ancuotwarte codz!cnn:e prócz ponledzlat- Il.i;; Lekl~ic piosenkl, ll.40 J\Iuzy!.::i lu- lokalu kawiarni PSS przy ul. Piotrlo:ów l. wielkich świąt w godz. od 10-17. dowa, i2.04 Poranc:r. symron!czn:;, 13.:;o kowskiej 262 podwieczorek przy mi- szkowego, zamkn.ęto 2 melmy pa- procent z::istla skarb punstwa, prakZagadka radiowa, I~.40 Audycja śwlern- J;:rofonie: „Przy sobocie po robocie" serskie, z których wywieziono pe- tycznie w:rdawam~ są na pokrycie
. cit na skutek 11ad1111·- szkód, powstał"
art~·stów łen samocl1ód to""a1·o'w wło'k·:„n
gospodarski". n.i.; z udziałem populan1''Ch
„Balik
co":a.
MIEJSKA GALCRIA SZTUKI
·•
•'-' 1
w
"
"
lS.55 Audycja poetycludowa,
Muzyka H.30
<Park Sicnkiewlrz„),
VJystawa '<.blorowE 01J1·az6w. rysunków ka, rn.Gs necital :i:_ortepiapowy st. szpl- scen . łó.dz~ich . ze s.te~cią Górską, czych, skóry, butów i innych rze- ż~·wania alkoholu .; tu ~Hans się nie
nalsk!r.go, 16.3;; „u Wuje.a Kluczyka na Hanką Bielicką l Kaz;m1erzem Rudz czy oraz zati·zymano 3 8 osób po zgadza. bo pozyc1a ,,\\mlctt" wykat i·zeźby.
- zufo ogromtlą ltad uy· k<>
'
Plęololinll", 17.QO Podwlcczorek przy mi- l:im na czele
„ .
'• .z "'
.
dejrzanych o kradzież. Niezależnie
.
·
, .
rn.15 „Maska Beethovena" J{l·oofnle".
SZTUKI
l\UEJSKm l.'IIUZEU~J
Dlatego o ile proiekt ob111zk1 cen
Poowieczorek, zorga~1zowany ~v od tego spisano szereg protokółów
Miejskie Muzeum sztuki mieszczące skecz, IC.:5 Konce>:t, zo.20 W!::idomoścl
, ' na J)-Otrawy po1neramy, o tyle n!e
, .
.
20.:;9 .,Jugostaw!a przemawia ramach propagandy akCJl u~prawme
i!ą -przy ul. plk. dr Wlęckow!kiego 3A, sportowe.
otwarte jest dla pubJ~cznoścl we wtor1~1. do Polsld'~ 2t.oo nzicnnL;. ?.2:?'11 }\.i;uz.;'::l:a nia pracy. zgromadził liczną rzeszę uka_rano ~o.razme _ponad 80 osob, zupełn'.e zgadzam:v s.!e z proiekfmtt
·
·ódk ,
do b "kl
przekazano
spraw
środy, czwartki, sobo,y, nlellzlcle l •w1ę taneczna, .s.oo ostatnie \\lado .. o•c„ .•. 10 / prodowni!-ó·v i wi"lowarszlatow- a kilkanasc;e
c.
o 11 1z cen na w
K . „ s "al .
D 1 t
Wladom. sportowe. :!Z.30 Muzyl;a ta!\'CCZ- . „ łódzk' .' h. f l . •
ta w godzinach od 10 do 17.
Zo·T~
e cga UrY. omISJl P.eCJ neJ.
a Jryir..
ie
cow
na, 24.0U Koncert życze1i.

Młodzież

do

ze Zgierza

w

la i przetiw

Prze-praktycznym egzamł·nem ~~w~~cnt~ ~~=~~s~~p~:::ro:~~;~
Nowi dowódcy plutonów

Akadem·la

PLON OBŁAWY ~:~~:i~~:~i~I:r~:;~~r~:~ ty::::
BOGA.TY
eJ·e paserzy w potrzasku
złodzl

_

1

Pol·sce"

I-

Str.

~

KURIER POPULARNY

Nr 169 (953)

. . ."'". . . . . .,,..,,. . . . . . . . . . . ." . . . . . "'&..,..
. .....""L"-""O.."'Slr..'"'"'-"""............,..,.,................"""..............~
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Poszkodowano sublokatorko ~

i nieuczciwa gospodyni ł

AclJ, pros.ze Sądu, ta Pędzi.mąż
to baha chdwa. ja!\:
i la.koma
ro złoto jak pa~JU.ga. ~ przed.kład.a
~w~ krzywdę z.aperzona .k~b:eta,
sw1a,d ek w sa:ira wie o krar.fatez om1ny'Cl1
prze.dm.fotów na sz.kcdc jej
oraz k>0Jeż.anki.
J l
S · ,
· k l .
k an;:a s,,~t ~!~Wari: -~,am. esz. apy .• ~~-

•

l'V dniu jubileuszu 20-lecia istnienia

I • d !Lr
·
•
• k
"'
z~,t~ oraanRzgae Cle awe imprezy
TUR 10
I&
J

W niedzielę, dnia 27 czerwca b. r.
BOISKO ŁKS:
•
.
.
•
lodzki TUR obchodzi uroczystość
Od godz. 9 do 11 l od 13 do 20 na
20-lecia istnienia mubu.
boisku głównym i treningowym W bogatym programie przewi- Błyskawiczny turniej piłkarski siódziane są następujące imprezy:
demkowy - o puchar Prezesa RKS
TUR ob. wiceprezydenta m. Łodzi
San· ł
D .
BOISKO W HELENOWIE:
IS awa urua1la.
Godz. !l.15 - siatkówka żeńska. i
Godz. 17 - Trójmecz lekkoatlemęska. RKS (Łódź)-TUR (Łódź).
tyczny m~.ski RKS SKRA (W-wa)Godz. 9.45 - szczypiorniak żeński HKS (Łódź) - RKS TUR (Łódź).
- KS ZWM Zryw (Łódź) - RKS
W programie trójmeczu:
TUR (Łódź).
Biegi:
100, 400, 1.500 m.
Godz. 10.30 - szczypiorniak męs
Sztafety:
4x400 m i olimpijska.
ki - RKS SKRA (W-wa) - RKS
Rzuty: dysldem, oszczepem i kulą.
TUR (Łódź).
Skoki: w z-wyż, w dal, i o tyczce.
Godz. 11.15 - defilada zawodników, zawodniczek i delegacji Klubów, okolicznościowe przemówienie

i wręczenie

odznaczeń

1OJW or.n u .o"°"arzone1
Henryk:. Pe\Vf1e&"<> dnia zn~knę·

·o s.uv

mnż

ęu.LJ!-

?:i Sp:ewakawej

Zawody.

dzień

!
~

i!
~

klasy

I

,

1

i10

DZIS i

.ltOMANTYCJZNA 01'.ERETirA w 7 OBRAZACH Otto llel'b:t.tha.
UDZIAJ'.. DIERZE 60 oson. ClłO.C - !;A.LET - 01rn.n:STR.\.
Bilety wcześniej do nabycia w 8i:-ó!dzleinl Ar tys tów Pl::.sty!iól'1
ul, riotrkowska Nr 1U2 - a od godziny 17 VI kasie teat ru.

W niedziele i i§wleta., ka!a teatru czynna ocl godziny
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LETNI TEATR :»OS Ac

ZACHODNIA 43

I~
,,!llusisz bgć n1oją
Verneuillc'a I>· t.
I~
z ud.ziałem w reżyserlii KAZil\ilERZA SZUBERTA..
W llozostałych rolach:
~
jADWIGA BARONOWNA - HANNA BIELICKA
~MALOWSKI
. I. . ..,.,.....,.,...............KAZIMIERZ
.-...............................__,.,.,DEJUNOVVICZ
........., .........,,.......""....."IGOR
............................, ................,.,.,................

„w ogrodzie przy pogodzie" ·i
~

1 groteska mu:iyczna p. t. „DWIE W IZlil"
pióra A, Antoniewicza, z muzyk.:ł Z. ll'ichlcra.
(jdzia.ł bio1·a: B. lialmirslta, M. l.rukja.ńs"!r.9., St. Piasecka, J. D:irski, M. D~brawski, J. Kalinowski, Z. l.rucza.k, H. Szwajcer, Przy p laulnnch: Z. Wiehler,
1 W. Synder. ~Reżyserio. zespołowa. - Dekoracje: St. Frasiak.
Pri:ed3prze~ w lmslo letniego teatru od godz. 1()-l:l i od t6. Tel. 140-09.
UWAGA: rrzedsfawlenia. odbywaj• sio bez wzgłedn na pogode.
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WYTWóRNIA

DZIEWIARSKA

• .·

._

-ł-ł

i FARBIARNIA
L ó D 2, ul.

KJLL~SKIEGO

przyjmuje do

Nr 234. -

Tolefon 18'1.-81

I

FARBOWA~"L\.

DZIA1'i1NĘ JWWAB.NĄ

w

i

BAWELXL\X 1~,

PA~STil;OWE
USZCZEL........-IE~ i WYR·OBóW

AZBESTOl\7YCH Xr l i

ŁODZI, ul. SUCHA Xr 8/10 POSZUKUJ ,~
RUTYXOWAl\~ KS~O\\.'EGO

obeznanego z prov.-acb:c.nicm arlmsza. ro:iliczenion-ego kosztón.
w·arunld do omów:icnin.
Zgłaszać s!ę w godzinach od s „-16 w Wydziale Personall:i.,)'m.
(PAP 1037 l

rrod .

23dać

ZJEDNOCZENIE
BUDOWY l\IASZl.'N WLOruEXNICZl.'CH
FABRYKA IGIEL D.ZIEWL<\ltSKICH, f,ódż, Dow·borczyków Xi· 3l'
PRZEi\ll'.SŁU

.Państw.

Fabr. Chem. - F'a.nnac.
w AP'.1.'EKACH i DROGERIACH.
(PAP35C.51

ZATRUDNI:
OGLOSZEXIE
Za rząd
i\!iejski w LodZl - Wydział
Odbudowy - ogłasza przetarg ni.e ogranlczony na budowę gmachu szkory po\vszeclmej w str.nie Eurowym na ·posesji
przy ul. Wólczairs7..icj 171.
Oferty pisemn0, odp\Hviadające . tre~c!
korztor vsu ślepego należy składać w
Wyc<zi.ale Odbudowy pr::y ul. Piotrkowskiej iw 17, pokój nr 211 do · dnia 30
czerwca rb. clo godziny 11 w kopertach
należycie zamknl ętych z napisem: O!erla na budowę gmachu szkoły powsze<;hnej w stanie surowym na posesji przy
ul. Wólczańskiej 171".
otwarcie ofer t nastąpi w ~·m samym
dn iu o godzL"lie 12.
S zczcgólawe informacje oraz kosztorys
ślepy z wHunkami pr zetargu otrzymać
można w Wydziale Odbudowy - Oddział
Budownictwa - przy ul. Piotrkowskiej
nr 17, pokój nr 119.
Z s.rząd Miejski zastą:ega sobie prawo
wyboru ofert lub unieważnienia przetargu IJez podania powodu.
Wadium przetargowe-zgodnie z przeplsanli obowiązującymt w wysokości
pół o,, od sumv oferowanei należy złożyć
w
Głównej
Kasie Miejskiej przv ul.
Roosevelta nr 15, a. kwit w!)ła.ty dolęczyć
do ofert~"
Lód~. dnia 19 czerwca 1&-18 roku„
zarząd l\llejskl ,w Lodzi

samodz.ielnego ' wykwn.liiilrnwauegu TECH.."'\"lliA · :u.EC.H.A..:.•\IKA
na stanowisko IilEROWXIliA Za-0patrz.ecia,
REFERENTA KOSZTóW \VŁAS~'YCH,
BIEGL.1. l\U.SZY!'l"'ISTKJ;;.
Zgłoszenia

wraz z

życiorys.om

przyjmuje

w·ydzi ał

P crnonalny.

(7379)
P. P. „FJLJ'.[ POLSKI"
IXSTYTlJT FIJ,'\IOWY POSZl':GTJE wy~oko-lnrnlitiko\ó·anyrh:

l.óllt, ul. li:lLI?'iSlilJ::GO :Xr

~lf

lNżY:-inmow. '.l"LC'U"\IR.uW
KSll;Go"·y
-

01
· .l'ED'\.OOGuW

ltEl~l•JRłl"ITA l'L.\(.

REl<' J::lmN'l'6W PL.\XO\\A:\1.\; S'.r.\.TI:S'. rno

Jlli'.l'l"XO\\",\XJ;;.J l\oHSZY~ISTIU.
Zgłosuni& z pocl3.ni=i i szc=e;;6to1\·ymi życiorysami przyjmui2 R ef&r,; t

1-----•------·------------.-.--..,,,;.--;;;..;;;.;;;;.ao..Personalny.

(PAP 103~!

,

I

•••••••••••••••••••••••••••m~•&••••••m••••m•••••

••

PA..~STWO\VA

:
:
•
•
•

DROBfvE:
•
:

'!ll~:NKO

!iSA'WElłll'

>0401!jl<h•

sta chorób skórnych, 1e~heria, wenerycznych przyjmuje, Kilińskiego 1s2. w
godz. 13-14 I lG-18. Tel. 205·5~.
23~

Zaofiarowanie prady

„
~

~

0

F'AllRY.KA APARATóW ELIJKTRYCZXl'CH
w LODZI - ZAANGAŻUJE:

l!\ż. l\.IECHANlli.óW IL-z. ELEJiTR1.'Ji()W -- TECHXIKó\V·
MECHANIKóW - TECIINIK6\V-ELEKTRYKóW - KONSTRUli
TOitó\V-NARZĘDh°IOWYCH IIRESLU!ZY - ELEKTP.YKóW
do kontroli aparatów elektrycznych w produkcji - TOKAr.ZY FREZERóW - SLUSABZY o dllŻych lnvalifi.kacjach - RUTY-

NOWANĄ JIASZYNISTliĘ.

Zgłoszenia: ki'r.Jrować \Vl'3.z

z podaniem, życiorysem i oclpi.:;am
świadectw do Wy<lziału Personalnego P. F. A. E. w Lodzi, ul. Przędzalnia.na. Nr 71.
(PAP 3"182 1

Lokale

.....~

SEKB. RE.U. -

011

godziny 12·tej do l3·teJ.

od !;OdUn.Y lO·leJ do lMej.

\Vl:UAWCA: SpótcWełnJa \l'Jtla\\nlrza „WlEUZA".

~2

~

~

Zespól,
RED. NACZ. - przyjmuje

ł:edaguje

POSZUKUJE s:ę maszynistę obeznanego z obsługą chłodni An1oniakalnej.

~

~

"'-'-""'

PRACOW:SIKOW do pracy i".zyczneJ
p::-zyjmie Drukarnla Nr 6 Klińskiego 87.

Zgtosze:1ia w Biul'Ze Pe;·sonalny1n Pań
stwowego Browr.ru „Ł6dz.lr1 Zdrój'' w
l",odz i, u!. Nowotki 3t/3G w godzin:ich
biurowych.
--648

~

i

ODSTĄPIĘ

dzeniem ul.

Reust.!.urację
.Je~zego 11.

t:eCW.tor L'lac.;.e1n1

13U-O

ZUteP" Rea. Nicz.
Smetarz Ile4ll:CJJ

ll2.b~

O;yr,
wraz z

urzą

Adm~n'.stra.eyjc'

O;;r•

l«-lł

.U~ ! ega t u r , „ \\ tedu'
\Vydzw C:r.a.sop!.'lm
Dz i ał Og! o!t.eć
1!ib.:rt' l)~;.J-'.l~

1.36-91

Ck:S;ledycja

m-t<

P..Ml!z felnla

2':2-1',

-644

- Lódt. Piotrkowska .;3 Ad.mlnl1.1tra1~j:1 - r.ódt. Piotrlmw<1lm '70. tt~akcJa rumof'u1!' t111to attyk IIlJ umówtruie 1 rekopis<'" Qlf' i:wr1t es lll~. \"l'arul'lkJ (lft:Dwncr:ity: mlL
1:ecznie z dostawą do domu - zł. l:iO. z dostawi} prr.?z poczt~ - !.ł. 120, z odbiorem \V Admlnl.ltracj} - itl. lÓO, ~renuruera.ta zb!oro\va. (ot.I 'lO e~z.) zł. 60,
~ Nr
Sp6łdxiellll Wyd&wn.tesej „~. t..64!, ... l1l'b9d I.
D---O!l&-H:'

„

~
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•
:
:
•
•

:
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•
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•••••••••••••••••m••••••a•••m••&smamas9•Rn•m••••••

W SRODĘ, dnia 23 b. m„ o godzin~~ 20-tej OTWARCIE sezonu
letniego w Teatrze Letnim „BAGATELA" znakomiu~ komedią

lled!t.kcJ11

i

· Telefon 140·09
t.

CODZIE1'~"'IE o ~odtlnle 19,45 wcsoly rcwlomonfaż p.

ZAKL..WY

Lekarze

PIOTRKOWSKA 9!

oi

PIOTRKOWSKA 2ł::
o godzinio W.Il

CODZIB~:'\lll

„ROSE·!llARIE 0

Dr ZOFIA KOŁSUT cl10roby kobiece. •
.Al:u!zeria - przy,imuje Lódż, PiotrkOW·
ska 70 - s. tel. 212-22 godz. ·1;;.-1s, z wyj11tkiam ś1viąt ! sol:Jot.

Ili-_ ______________, __, _________, ________""'~-------.

~

„

4. F irych .Jan, z:frn. przy ul. NaplórWORKOW;~ i PŁASKĄ oraz FI U A N U: l
kowskiego 114 - grzywną zł 10.00-0 oraz
konfiskata 6a kg mlęsa.
do wykończenia.
s. Edyko Bogumił, zam. przy ul. 6
Sieronia 60 - g!'Zywną zł 15.llOO.- oraz
t7378)
konfiskata
13 kg m:esa.
.
6. Szymczak
Piotr, zam. przy
ul. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Szterlinga 14 - grzyv:ną z.l 10.000.- oraz
konfi.slrnta 19 kg mięsa.

Or me11.

'

~
~

TEATR KOlmDn l\IUZl'CZNEJ „L o ·r N ł A··

!:l ·- · grzywną zl 13.000.oraz konfiskata 11 kg mięsa.

OOŁOSZENIA

Wkrótce preplilera sztuki ll:ra..'!:wella Andersona „JOA..~NA
z LOTARYNGil" z Ireną ~hlerówną w roli tytułowej.
Telefon 123-0'~.
Kasa czynna od 12.

LET~"'I „BAGATELA"

.

god;:my 10

·

:

OSTATNIE TRZY D:NI farsy Noel Cowarda

TEATR

' ,
Poc.zątel~ o godzinie lS,SO 1 ~9,30. - - KaS3. cz~-n.:.ia od

~,..,

ZYlVNOSCIOWE
Zarząd

1000 tł podany będzie jutro

'.rEA'.fR KAMERALNY DOlTU żOLKIERZA, ul. Daszylisklego Si

~

Ii!

Pl

Srebrzyńsk i ej

WygratłL 500.000 zł padła na Nr 59147 59248 60223 60ł51 61288 61299
59478 (w Poznaniu).
61409 61435 62275 62284 62864 64153
Wygrane po 200.000 zł padły na 64434 64829 65300 65371 66656 66835
67268 67395 67719 67746 68082 682i6
Nr Nr 23625 (w Krakowie), 853 52 (we 68439 68958 69065 69127 69538 i0099
Wrzeszczu).
70246 70700 71168 71926 72900 72il44
Wygrane po 100.000 zl padły na 72950 7Z036 73234 73299 73313 74072
Nr Nr 24531 52746.
74269 74725 74819 74950 74988 75511
„
dl
N 75584 76397 77190 78461 78665 788t9
\
~ • ygrane po 50.000 zł pa .y na ~ r , 79535 79651 7J906 79991 82457 82536
Nr 19219 46012 73062 779 49 80io 7 82574 8264S 82776 83716 83746 83995
81976 88446.
' 84372 84471 85260 85908 86725 853~6
Wygrane po :?O.OOO zł padły na Nr 86962 87127 87743 379::;9 89253 B92:l5.
Nr 345 6753 8314 10122 21289 21465
22824 23821 24321 27380 36364 443H Dalszy ciąg w;ygr3.n~·cb po 1.llOO zł
44508 45234 45865 47828 58516 60020
z I-go dnia ciągnienia
·61941 72102 75968 70206 76380.
Wygrane po 10.000 zł padły.na Nr
30008 115 33 2El4 549 619 'Il 711
Nl' 1217 2438 3413 4497 6973 11982 20 911 946 3111 0 230 32 320 555 699
967
32066 IZO 3o3 70 420 48 509 600
17351 17406 18393 23339
13467 1'915
~
743 55 70 88 840 85 944 54 57 33063
25420 30508 31685 34134 36611 37760 162 420 500 11 610 712 24 828 36 47
38200 38258 38322 39877 42445 44526 77 34141 451 502 38 779 870 975 3507\l
45568 47908 48697 49653 51314 55933
~098 637-~ 78 128 341 468 576 627 47 360!9 65
56149 57716 59936 604 64 6 "'_9<>4• 111 12 62 214 27 30 332 83 475 530 +iii
~4647 6579~ 88035 ~9680 7~8~ '::~ ') 715 23 46 93 964 37098 112 205 56 407
19168 80363 80666 8:2262 llv8.>9 8o<>8- l 452 557 787 &18 56 926 42 87 3&107 63
85974 87919 89750.
269 409 96 5ll 15 20 624 33 75 78 91
Wygrane po 4.000 zł padly na Nr 700 831 96 39042 105 39 51 242 83 B6
:N'r 305 350 888 1220 2080 2256 3521 333 677 88 751 75 904 60.
3723 3942 3996 4886 5434 6012 6495
40149 73 248 95 304 667 763 843 912
6715 7223 7696 7791 7797 0126 9179 97 41125 54 244 328 4HI 546 615 98 982
9575 9878 11018 11261 11278 11333 42056 83 133 222 8 528 64 682 705 827
11749 12690 12871 13277 13612 14505 994 43025 136 352 410 706 27 928 95 7
16358 16659 16832 17088 17377 18083 44087 8 115 71 BO 346 86 543 96 638 9
18189 18740 18951 18989 19241 19396 910 6 88 45010 8 88 95 134 237 83 516
1961S 19838 20355 20540 20766 2095~ 620 48 701 35 85 884 46018 32 84 lC~
~1093 22478 24033 24538 24640 25317 :oo 82 341 65 93 423 33 92 548 602
25888 26010 26072 26326 26378 293!ll I 707 94 860 2 ll4 922 87 47092 I 14 43
29603 29798 29928 30060 30113 3023~ 83 7 91 614 792 871 93 948 73 48029
30882 30967 31098 31855 32070 32527 33 143 8 214 360 400 20 570 90 66!
33900 35435 35693 36004 36139 3675ł I 711 805 39 52 82 929 41 7 49023 91
3fill12 37410 37796 37945 380i0 380761143 ll7 261 94 723 66 844.
38225 38916 39588 40334 43029 44595
50024 43 98 461 82 574 621 732 803
45125 45413 45849 46423 46848 47962 ' 6 16 96 510.U 131 308 27 35 96 426 559
49404 48541 48968 49082 50012 5081'.! 96 710 83 997 52011 034 285 320 72 480
50839 51203 51363 51886 52041 52031 638 875 82 94 904 75 53000 165 336 69
52173 52435 53055 53213 53340 5356:~ 598 624 95 974 54070 143 49 275 365
53752 54678 54844 55147 56143 56156 446 590 639 "114 4ll 806 936 Ul 55028
57121 57359 57425 57302 58686 586fl3 135 258 361 529 671 8~7 79 95 _:ioa

Dalszy ciąg wygranych

z ud:riałem go!c!nnymlrcny HORE
J ~ Kazlm.~erza .:;zUBER1.'A
na czele ze.spał!! , SYRENY".

;.:

~
;przez Ct>.ły dzień. - Telrcfon 272-10.
';._...._.._.,...,.."..._......,......_...._ .........._....„_..._..._...__,..._............_...___...._..._...,...,.,,._..,......_...,...,....._..._......, ,........:...:·

swmżE MIĘSO NA KARTY

Morza''

ciqc;niento

I!

,,Dobrze skr Iionu11 fr!tik"
U

1~

TABELA. WYGRANYCH 53 LOTERD
2-gi

DZIQ po raz OSTATl\""I 2 przedstawienia lmmo:lil G. DREGELY
w opracowaniu li z piosenkami Jerzego JURANDOTA P· t.

zioła obrączka.. Póź

pływackie

w dniu

ii!

·llicj na:\rlc mfrknęło 20 ~v.s. zl. Obyd\'tie sublokatorki z <lcia na dzień
i.>!w.:erdzat~- ~rak ·!1my.~11 11Jrze.d.."11i?tow. Wreszcie zor.eut~vaty s:ę, :.:e
okra•da je„. własna goĘ;>ody.n!..
Pr,dzimąż tten·ka nie !,Jafa 11'.<; na
swe usprawiedliv/eni,e. Sąd skazał
fa na 6 m:esięcy b€zwvgi!ęfaego a·
reszt u.

Miejski w , Łodzi - Wyd2.!ał
Aprowizacji - podaje do wiadomości, iż
w dniach 21, 22 i i3 czerwca rb.
w sklepach włączonych do micj&!dej
Sieci rozdzielczej odbyWać st~ będzie
sprzedaż
świeżego
mięsa
posiadaczom
kart żywnościowych na miesiąc czerwie~ rb.,
Kat. I na odcinek •nr 21 po
1,40 kg.
„Swięta
POZNAŃ. z okazji -Swięta Morza Cena mięs a wynosi z1 '9.- za 1 porC'ję.
okręg
Zw. Pływacldego Pomorza Za- KARY ZA NIELEGALXE WPROWA·
DZENIE MIĘSA W OBROT
chodniego organizuje w dniu 28 bm. wyNa jednej z ostatnich sesyj Sądu Staścig pływacki
wpław przez szczecin.
rościńskiego
w St:irostwie Groclzldm
Mężczyźni popłyną na dystansie 1,800 m.,
Sródmiejsko - Łódzkim ukarane zostały
kobiety 1 mlodzleż do lat 18 na dystan- za wprowadzenie w obrót mię~ i jego
przetworow bez uprzednie~o urzędowego
sie 500 m.
zbadania i oznakowania - nastQpujące
osoby:
1. Go!ębiowski l\Ilchal, zam. przy ul.
Nar utowicza 1D3-grzywną zt 15.000 oraz
k " nfiskata Zl kl( mięsa.
2. :Buchalski Marian zam. przy ul. Eudz!szy1"s kicj 34 - grzywną zt 5.000 oraz
kon!:skata 100 kg m ięs a.
.
·3, Garncarel~ Stanisław un;n. przy ul.
2-giej

pamiątlto·

wych.
Godz, 12.15 - mecz piłki nożnej
- RTS Widzew (Seniorzy) - RKS
TUR drużyna z roku 1928. Czas gry
2x20 minut.
Godz. 12.35 - Bieg australijski na
torze kolarskim.
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