ltk

Ił

Ir 221 (1005)
lODż

SR ODA

11

".

~
t'„•:~'i ·.,

sierpnia 1948 r.
Cena 5 zł.

W Warszawie obraduje Międzynero•
dowa Konferencja Młodzieży Pracu.
jącej. Na zdjęciu delegat Ma.rokk•
(w fezie) obok delegata Afryki Po-

Rl\RADY wPIDSK\UIE TRWAJ

łudniowej.

Władze

Dyskusia nad uzgodnieniem stanowiska wsprawie ·Niemiec
MOSKWA, {S.ĄP). - Przedstawi .
ciele Wielkiej B ry taniii, Francji i Sta
nów Zjednoczonych zebrali się w
dniu wczorajszym w ambasadzie hry
tyjskiej w M oskwie.
Koła dyplomatyczne przypuszcza·
ją , że narada doty czyła sposobu ustalenia nas tępnego et apu rokow;> ń
ze Zw. Rad zieckim na temat spraw
niemieckich.
Istnieje pr.\wdop1>dobleństwo. ł11
odbędą się jeszcze dalsze k<tmfcrencje między przedstawicielami zachodnich mocar.~tw .i przywód1•aml
Związku Radzicckl t> go.
W ub:eglym tygodn: u ameryk afl ska ambasa da by ła m'ejscem obrn.1
zachodnich przedsiawicieh, w bie ~1.1cym tygodniu będz'.e nim a mbasada
br ytyjska , a. j eżeli roko\•;ania prze.
ciąg ną si ę d łu i:e.i.
to w przyszłym
tygodniu trzej de!egad zbierać sit:
będ ą w am b:i.sad7..!e fr an r:u!:k ie:

lond „ ń ~kie

domysł~

licy Niemiec, podkreślajqc, ie 'Płt
przyj ęciu tego projektu zruesione 2'JOstałyby ograniczenia
transponow~
między Berlinem a zachodnimi stI·"'fa mi okunacyjnymi Nteml<"C.
Min. Mołotow - według tych sa·
mych źródeł - miał wyra!llić swo.1e
zastrzeżenia przeciwko
pro.łektowi
przedłożonemu w tej kwestii prza
amba.„adorów Stanów Z.iednoczo.
nych i Fnncji, oraz specjalnego w:vsfannika Wielkiej Brytanii.

Wvst~a

Ziem Odzvskanvcb oosiada znaczeme

tak dla Polska jak i dla Czechosłowacii
Depesza min. dr. Gregora do min. tow. Minca

WARSZAWA (PAP). Mini-1 Wystawa, tak imponująco .P~Yg~
ster Przemyslu i Handlu Hilary towan~ przez. was~ych techniko~ 1
.
.
artystow, posiada Jednakowo wazne
A1mc otr:z~ mal od opuszcza1ące- zm1.C•zenie tak dla Polski, jak i dla
go Polskę czechosłowackiego mi· Czechosłowacji.
nistra handlu zagrar.icznego dr.
Po~i:acam _do P~agi z ~łębokim
Antoniego Gregora depeszę treś- przesw1adczemem, ze wspolna n~-

LONDYN, (SAP). - W zazwyczal .
.
.
dobrze poinformowanych kotacn Cz na~tę.ou1ące1:
Whitehallu utrzymują. że rozmowy
Pned wyjazdem z zaprzyjaźniona .Kremlu wciąż dotyczą zasad i nej Polski zechce Pan Minister przy
sposobów porozumien ia w sprawie j~ć jeszcze raz podziękowanie za
Berlina.
serdeczne przyjęcie. ·
·w brytyjskich kolach po!Uyez- Pobyt na Wystawie _Ziem Od.z~nych - wobec dotychczasowej dy ~ lkan~·ch we \Vrocławm
napełmł
kusjl - !"nuja domysły 0 rozw1ar r- mnie głębokim podziwem dla wysilniu zagadnien·:,, walutO'w·ego w ~''· ku braterskiego narodu polskiego.

Rz~d fiński
Anrvrobotnicze

Brytyjskii minister spraw zagranicznych Ernest Bevin konferował
wczoraj z amerykańskim i francuskim ambasadorem w Londynie na '"
mat sprawozdania złożonego przez
Robertsa o poniedzialkowej l'Ozmowie na Kremlu.
Zdaniem kół londyńskich , w ot>e~
nym stadium rozmów w Moskwit!,
szuka się sposobów porozumięnla Cl(.
tlo dwu punktów:
1) Przyszłej wa.luty niemieckiej t

Izraela zwolniły

trzech aresztowanych Anglików

LONDYN (PAP). Jak komuniku
je z Tel A vivu agencja Reutera,
władze Izraela zwolniły trzech z 5
2) Komunikacji Berlina 7.1\ streta· zatrzymanych przed paru tygodnia
mi zachodnimi Niemiec.
m i AngHków, stojących pod zarzu..
Rozmowy o całości zagadnńema tern uprawiania akcji szpiegowNiemiec nastąpiłyby po rozwi ąza skiej w Jerozolimie.
niu powyższy ch problemów.
Sprawa pozostałych dwóch Angl:ków ma być rozpatrzona w prze
RZl'M, (PAPI. - „Unita", komen- c : ągu 10 dni.
tując przebie;r rozmów
moskiewskich, przypomina, źe rząd polski
wyste>sował notę do Francji, w któpodróżufe
rej podtrzymuje sw6j protest pneLONDYN (PAP ) . Jak donosi a.;
ciwko jednostronnej akcji m0<,-arstw gencja Reutera hr. Bernadotte
VI
zachodnich w Niemczech.
towarzystwie dwóch oficerów swo
jego sztabu przybył do Jerozolimy
celem przeprowadzenia rozmów z
przedstawicielami rządu żydowskie
fraocuskiei Rady M:n strów go i arabskiego na temat demilita_
PARYŻ (PAP). Zapowiedziano tu ryzacj i tego miasta.
posiedzenie Rady Ministrów pod
Bernadotte uda się po rozmoprzewodnictwem Prezydenta Re- wach do swej głównej kwatery na
publiki poświęcone przebiegowi roz wyspie Rodos, skąd w czwartek wy
mów ~oskiewskich,
jjedzie do Szwecji.

Hr. ·Berna dotte
znów

Posiedzenie

sza praca na ostatnim posiedzemu
Rady Gospodarczej będzie owocna.
Nasze rożmowy ! boga.te doświad
czenie, oraz wrażenia, jakie wywozimy z waszego kraju, przyczynią,
się do jeszcze większego scementozwiedził Wystawę Ziem Odzyskanyc~
wani~ ?rz.yjaźni polsko - czechosłoWROCLAW (PAP). W dniu 10
\V:ioopremier z wielkbn zaintere.
wackieJ, oraz współpracy gospodar
bm. Pl"l!Ybył do Wrocławia ze Soliic s~waniem ~ed~ł poszczególne ~
czej między .naszymi krajami.
Zdroju wicepremier i minister Z. wilony, poswięca.Jąc wiele uwagi
o. Władysław GGmułka i w ł.otra- wysłn;wl.on~ ekspo~to~ i _lQ'kre
rzystwie wojewody ślą.~k!Mgo Plas. sam iilustrująeym _0S1ągmęcia P..
kowskiego oraz wiicekom!SarLa ną- sp<>dal'CUI na. Ziellllach Odzyskadu dla spraw Wystawy inż. Kuli Inych.
zwiedził Wystawę Z. O.
I
·

Wicepremier

Władysław Gomułka

odkrywa karty

posunięcia

na

korzyść

kapitalistów

Pietro Nennl odwiedził

MOSKWA <PAP). Korespondent )dobitnie, iź nowy rząd czyni wszyst przedsiębiorstw, których produkcja
agencji TASS przytacza artykuł ko, aby umożliwić kapitalistom o- idzie na spłatę reparacji. pozwala
Moskwę
właścicielom
tych przedsiębiorstw
dziennika „Tuekansan Samomat", trzymanie większych zysków.
który s;twierdza , że ostatnie posieMinis ter socjal - demokratyczny u zyskiwać cor a z większe dochody
Przywódca grupy parlamentarnej Europie, bawił w ostatnich dniach
dzenie Sejmu fiń skiego wykazało Ti,,kki,
k ierujący
działalnością kosztem państwa i klasy robot ni- włoskiej
partii socjalistycznej Pie- w Związku Radzieckim.
------.„- ·--·----- - -------„- crej.
tro Nenni podróżuJ'a.cy obecnie po
Podczas swego pobytu w l\los Przy pomocy przedstawicieli rząkwle Nennl zwiedził mauzoleum i
du w kieszeniach właścicieli zakła- . . - - - - - - - - - - - - - - - m u z e u m Lenina.
dów przemysłowych znal azło się
sporo milionów po<'hodzących od
W dn. szóstego ł siódmego sierppłatników podatków.
- „Obserwując temnia. Nenni gościł w Leningradzie,
został
D)
~radzie fińskich
Sprawa ta przybiera cechy skan
po odbudowy waszej
g<lzie obejrzał miejsca. o znaczeniu
'BELGRAD (SAP). Komitet ogól- mnła się od głosowania. Taką samą dalu, który rzuca jaskrawe światło
Stolicy, wierzę, że już
historycznym
oraz
zabytkowym,
ny konferencji dunajskiej przyjął w i ększością głosów odrzucono fran- na fakt, dlaczego cała reakcja fińniedługo Warszawa sta
związane z wydarzeniami rewoluwiększością 7 głosów treść> wstępu cuski wniosek
zmierzający
do o- ska wystąpiła solidarnie w obronie
niie s:ę jednym z pięk.
cyjnymi, oraz z bohaterską obroną
do konwencji żeglugi na Dunaju, twarcia wolnej żeglugi na Dunaju nowego rządu - konkluduJ·e ,,Tue·
miasta w czasie drugiej wojny świa
ruejszych
mi.ast E uro.
według projektu radzieckiego.
dla wszystkich państw nie leżą cych kansan Samomat".
towej.
2 l'łosy USA i Francji padły prze w dorzeczu Dunaju.
py, z czego dumną hę-------------clw, a Wielka Brytania powstrzydzie cała Slowiańswz.y.
ł
zna" - mówi w icemL
n ister handlu i aprowipod troskliwą op!ekq
S ·11 ·e odnalazł
zacji Bułgarii, p. Beno
J SZCZ
'f
Petrowsky, który stoi
BERLIN (PAP). Korespondent
PARYZ (PAP). Poszukiwania za
na czele bułgarskiej de
a gencji Telepress twierdzi, że bryzaginionym przed 10 dn iemi na Alegacji handlowej, roz..
lt y jskie władze wojskowe w H anoWARSZAWA (PAP). Do Komisji\hiszpańskich i członków krajowego tlantyku olbrzymim fra ncuskim sa
poczynającej w dniu
werze przeds'.ęwzięły ost atnio kroCentralnej _Związków ZawodowYch komitetu unii hiszpai1skiej (USF).
molotem pasażerskim - trwają.
dzisiejszym w Warszaki w celu stworzenia jak najlepw Warszawie wpłynął apel przedsta Działacze ruchu zawodowego w
Akcja samolotów kilku państw
wie rokowania z Polszych warunków generałom hitlewicieli hiszpańskiego związku zawo Hiszpanii donoszą , że Jose Satua
koncentruje
się obecnie w rejonie
ską. (Patrz str. 2).
rowskim,Brauchitschowi, Rundstae
dowego pocztowców, wzywający do ma. stanąć przed trybunałem wojdtowi i Straussowi, internowanym
protestu przeciwko szykowaniu n o- s1'0V1'Ym za swą diialalność w obro Atla nty ku. gdz'e zauważonp pływa 1
wej zbrodni rządu gen. Franco wo- nie interesów mas pracujących.
j ące szczątki s amo lotu.
- - - - - - - - - - - - - - - w pobliskim obozie.
bee Jose Satua, generalnego sekreOdmówiono mu prawa wyboru
tarza Z'111riązku radiotelegrafistów obrońcy, co we frankistowskiej Hiszpanii oznacza śmierć.
'liiiiiiiiiiii...iiiiiiiiiiiiiiiiiii-..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.
Zwią zkowcy polscy ze zgrozą i oLeon Blum Jest jednym burzeniem pr zyj ęli wiadomość o
z realizat~~~w „ma~shall- eksterminacji
na jlepszych
synów
zacu Franc1i.
klasy robotniczej Hiszpanii.
W związku z nieb ezpieczeństwem,
grożącym Satui, KCZZ wysłała do
.,, generalnego dowódcy 1-go okręgu
w 11.adrycie telegram następującej

· I Leningrad

Vroiell\
ISRR
o
żeoludze na Dunaiu
zatwietdzony Km!f &
rencji wBel
Proił

i KCZZ

Gen ero DW!e
· O·'. em:eccy
·

•
rancuskl
Samolot
I
·e e
n

przeciwko nowei zbrodni gen. Franco

Trumanowska politYka zastraszania

treśc.i:

I

„Jo~e Satua, sekretarz generalny
związku zawodowego radiotelegrafistów
hiszpańskich
ma stanąć

trybunałem
rą.cemu patriocie,

przed

wojskowym. Go·
wiernemu synowi klasy robotniczej Hiszpanii odmówiono nawet prawa wyboru o·
broncy.
W imieniu trzech milionów zwią.z
lcowców Polski KCZZ protestuje
przeciw pogwałceniu elementarnych
praw człowieka i obywatela.
Domagamy się przyznania obroń
Nie jest trudno tresować cy z wyboru .l. Satui.
Domagamy się uwolniellia Jose
lv1a, jeżeli on sam o to prosi.„
Sa.tui",

w ogniu krytyki Henry Wallace'a

NOWY JORK, (PAP). - Kandydat
rJar til postępowe j na stanowisko pre
zydenta Hem y Wallace, złożył przed
:.tawicielom prasy oświad czenie , w
którym ostro na piętno wał pr owadzo
ne ostatnio doch o<lz·~ nia w sprawie
„działalności
antyamerykanskiej"
wielu przedstaw-lcieli obozu postęp('
wego.
Wallace stwierdził, że celem wi
Kampan ii jest odwrócenie uwagi na ..
rodu
amerykańŚkiego od aktualnych zagadnie1'i nierozstrzygndętych
przez partie rzą dzące, Kampania tli
jest dalszym ciągiem polityki terroru
stosowanego preciwko elementom

postępowym,

za którą odpowiedział•
przywódcy obu partii.
w tej liczbie również Truman.
„Dwupartyjna polityka zastrllsaa„
nia" zdan iem Wallace'a zmierza d9
całkowitej likwidacji swobód Iron.
stytucyjnych w USA i jest skutkiem
bankructwa oostulatów partii-d<!mokratycznej i republikań skiej, wrów·
no w życiu wewnętrznym jak i ~
arenie międzynarodowej.
Nawiązując do ostatnich
wystą
pień Trumana, Wallace podklreślil
że wypowiedzi prezydroita <1ą eał.
klem sprzeczne z fakt yczną dzliah>lnością jego partii i rządu.
ność ponoszą

Wallace oskarżył następnle nuru >tra sprawiedliwo1:ci Clarka o pozba
wienie obywateli i organizacji amt-~
rykańskich praw,
prze\vidzianych
przez kor. s 1y tucj ę j mvlerd ził, ze
chwili obecnej w Stanach Zjednoczo
nycb prowadzona jest kampania re.
presji przeciwko siłom pnstępoWYm,
kt<>ra nie miała dotyrhezas prece·
densu w histo1ii kraju.
vV'allace zapo wiedzi ał jednak, 7AJ
nartia postępow::i hęd zie walczyła w
dalszym cią.gu z nróbami 1.nieslen!•
~wobód .'.)bywl'łtf." l ~kich i opanowania
kraju przez reakcję.

„
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Międzynarodowej

l przemówienia delegata

Młodzieży Pracującej ~ ;~~~~~1!~11E:~~1~~~fJfi~7t~~~=
radzieckiego Aleksego Klimowa ~~~~~1~~~1~:-al:: c:::.:s:l~~ll:d :~
0

W da.I12:ycb obradach plenarnych międzynarodowego zw. •tudentów.
ll'liędzy1.1Arodowcj konferc11cji mło·
Delerat
rnłodzieiy
praoujqecj
dzieriy prac11jqcej, wygłosz:mc zost:l- ZSRR _ Klimow stwlerd~ł, ie z gti
ły kor_efei·aty i cdbyła si~ d y&kus;JA r q, miliłon młodzlety r ob'ot n..lczaj w
w zw•ązku z ~e~m! , jakie za.war.te ZSRR, pracuJl\o nad odbud~wą kra.
~yły w przemoWleru:wh B~rt W1l. I j u, \vyp elnia swą pracę przedtermi.
luunsa, Renet~ Tc!ici, Raychondury now1t, n w d:tł«:kł temu, ze żtJ:iłl \'V
i Jaoqu~s ~e~~ts'a. .
.
warunkach państwa secjalistyczn ePrzemaw1~.1 m. m._ .następuJący go, nie są obieldami wyzysk u I>racode~egad: Khmo:w - 1m1eniem m!o- da.wcy i korzystają. w p ełni z pra w
dZJ.eey pracującej ZSRR, George Pe- jąkle dajl) i m ustrój sooJallst.vczn y
agu - selu'. zw. inlodzieży robotni. ZSRR.
•
czej w Rumunii, Lugo - przedstawi
Pr:;;:ed
nami
otwai:te
są
drzwi
ciel narodowego komitetu młodzieży
demoh:ratycznej WenezueJd, J<i·aba - wszystkich szkół techniczny<:h :l unisekr. narodowej unJ.i młodzieży de- wersytetów - stv.."ierdza Kllmow m okrDctycznej w Alge:rze, Stojan 33 miliony dzieci uc.z1;szczn do siltół
Bjelejac - przedstawfo.lel komitetu powszechnych. 1,250 tys. pobiera 1rn.
narodowego z.w. ludowe.i młodzieży uki w średnich s?.kołach technicz~
Jugcsławil, Cassin Jndwat - p1·zed. nych, a 750 tys. odbywa studia v,.-yż 
&tawlciel organizacji młodzieży pra~ sze.
cującej
w Afryce
Południowej .
W 1uz ecłwłeń1twle do fą.łuywej
I. Pedrosa - reprezentant młodzieży propuandy krajów buriu a.zyj11yoh,
pracującej Brazylii, oraz Zenon Wró. w Zw. R.a.d.iiooklm pra,wa lucbl Pl'A·
blewskl, któ.1:y przemawiał imieniem Icy nio tylko są. ustawowo ~pewnio.

e

1o.ooo ZJdów
przyJmowac

Schwart:i:, dyrektor
Joint Dłstribution Comxnittce nu Eu
ropę oświadczył na konferencji pra
sowej, odbytej w poniedziałek w
Tel Aviv, że od chwili obecnej przy
bywać będzie z Europy do Izraelu
10.000 żydowskich imigrantów młe sięcznie.

Koszt„ ich przewozu -

dodał

dolarów
od gło-

wy.
Komitet poniesie wszystkie
ta.

H' plerw.-zeJ

kosz~

do 26 st. C.

komunlstycw.neJ I jej priyw ódoom:

Lenilwwi i Stal.inowi.
Na.stępnll'

delegat

młocWeży

ni -

dz!cok.leJ ' t llmow omówił politykQ
pMisLw im1>e1·.ialistycznych, które
vrzez akty jednostronne rozb!J<1ją
Wl!Pólpra-CQ mocarstw Stil'ZYlnle-rzouyeh, mohi1izująe między,Le1•odową
~·eakc::ję pod haslfłmi trzeciej wojny.
Mówca wezwał młodzJer.i pracują.
c11i całego ~wia.ta, aby w imię łdlla•
łów

Wy ni lazek robotnika

DZIĘKI

POMOCY .POLSKI

rozw1n11Uśm y naszą gospodarkę

I

Palestyna

Przewodni czący buł r.u•slccJ de!a·
gacji handlowej, którll. cd Wlku dnl
bawl w Warszawip, wlccmfulste1
handlu i aprowizacji Buli;o.rU Beno
Pctrow111'y ud zielił "''YW!a.du pr;i;ed ·
stawlclcl<>wl SAP, któremu Gświ~.dczył •n. in:
W Warszawie jestem już po raz
trzeci po wujn!e.
O bservvując tempo odbudowy waszej stolicy, wie1·zt1, :i:e ji!i: nieciłw-'o
Wor$Ulwa stanl"" slę jadnym z piękn!ejszych 1n.ta1t
Europy, z czego
dt..unną b11dzi 1 cała Sło\vlańszc.zy:i;nu,
P.ragnQ podziękować im.ieniem na·
rodu i ;ządu bułgarskiogo w wybit-

w 1.cj chwlli aktualna j~st sprawn ro.!!lzerzen!s istniejącej ju:l wsp6J
pr1i.c..y ao.spod.arczcj i wymiuny towa
~·owej pomiędzy obu nns.zymi kraja.
mi.
P~·agnl<'.!rn.y nubywać w Polsce wyroby hlltn!czo, szyri.y i tabor kole.Jo.
wy, ina~zyuy roliuczc i pr.zemys?o.
we, koks, chcmikallu, 'ceki;tylh1., WY•
roby porcelanowe i nk1ano ora.1
wiele innych towarów.
Polsl!c nntomfast oferujemy rude
olow:aną. i cynkową, sur.owce skórza
ne, tytoń. nasiona rośli.n oleistych,
ryż , bawełnę, winogronu l wina lcczniczt!!.
W toku obecnych naracl wal'S;mwskich, naszy1n wspóll1y1n celem jest

I

dobi•obyt obu zaprz.vju~nionych naro
clów, po!:1niai;lenie !eh s1opy życ>J.
W!JJ, on1z znp~wnienhł bezpl~c:1.e\i.
st1.va i polrnju.

Przyjazd do Polski

dyrektora banku

holeJności

-

m6wi -minister buharski Beno Petrowsky

sprawlcdllwośol I umllowanła
JIDkoju zjedn-0czyJa swe wyslłkl dla
u i:iewnienla. 01tatecznero lllwY<li~·
Dr. Schwarh: oblicza, że w Euro- stw{I. idea łów, ja.kie n11;m wszystldm
pie jest teraz 715 0.000 Żydów pi·zy przyśwloeajq,,
P1•zedstawic.iele kra,iów kolonialczym cyfro to obejmujo 2so.ooo
wysiedleńców znajduJIFYCh się po ~1ych Kr.al.Ja (Algier), i J adwat (Afr.
obozach, i że z tej liczby ogólnej Płd . ) 'POinformowa.H zebl•anycb o po.
około 600.000 tysl~cy albo mu.si, al- łożeniu młodzieży pracują cej w kolo
niach paf1$ł;w knpitaHstyc!.nych.
bo chce «!migrować do Izraelu.
P odlega ona nle tylko wyzyskowi ną porno~, jak!\ Pol~kn okazała Buł.
Pierwszeństwo mleć będą wys!ed
lei1cy.
elt;onomlcznemu. n!e ma żadnej o- ga~~i w okr.es,1e p.owojennym, efo.
~ Cyfry,
przytoczone przez dr.
starczając nam wyrobów
mctalo·
Sćhwartza nie ob ejmują :Zydów,
wych i chi:r.nlcznych.
znajdujących się w l'ad:zlecklej 5treStwiet·dzam, żlł tylko dzi~l'-1 pal.
fio okupacyjnej Niemiec..
sklej pomocy mogliśmy uruolwmić
t~:. szybko nasz tnmsport kolojowy.

bądzie

Dr. Joseph

v;ryno sić będzie
1.260. 000
miesięcznie tj. 12ti dolarów

młcste·cznlc

. .

chro-ny p1•ucy, opieki lekat•skie.1 i kul
Wia.ti·y .słabe, zmienne.
t1.1ra.lncj, lecz ponadto Podlega dys·
1tn rn inacjo1u rasowym.
Po zakończeni u obrad plenarnych
• 1.
I
d ··
członkowie kongresu udali się Ull przynosi KOiosa ne o szczę nosc1
przedstawienia ,„Flisa·' do teatru na
KRAI{()W (~AP) W ltrakow...
t<.:luiploa.tadę pracy ł ut1 ż kfoJ, tirze•
śladowania klęski bezrobocia, mło wyspie w Ła z i"nkn~, po czy~ ~n skićh zakładach gu1nowych, dzięki
terenie parku odby10 się przyJęc1e ,., .-,
, .
'l
b K t •'
lfaitl'i: nasza zna tylko z opisów lite. dla uczestnilców kongresu, wydane P· 1 :;1:r~.::.łowosc1
robotn, ra .o · op .Y •
l'atury na te r11ą,ty in·zeszłośoiowe.
pi•zez ZMP.
k~.01'y wynalazł ulepszen:e pr oduk .
Do 40 procent miejllC w domach
w
inilvm nash»oju zabawa na 0 _ CJl opon ~·owerowych , uzyakano osz;
\\·ypóczynkow·ych i sanatoriach w twariym" powłetrzu przeC'iągnąła się c~ędnośc1
ponad 500 tys. zł. r ocz..
ostatnim pię.oioleciu zarezerwowa.
nic,
nych było dln młodzieży ptac u jącej . do późnego 'vvieczora.
Na pomoce kulturalne dla nas
rząd rndzlock! łożył 60 do 70 milim·<.lów i·ubll rocr.11k1.
Zawdzlęoza.my to wszytitko partii
ue, lecz równie-): wykonywane w
praktyce.
Mamy 1>eh10 ~b ezpi eoienle pracy
dzi ęki soojallstyoznemu planowaniu
Produkcji, która wyklucza nlobez·
pi eczeństwo kryzysów i bezrobocia.

czechosłowockiego

WAR SZAWA (PAP). Na zapro-

mniejsze gosp-odarstwa. rolne ;;:~~łw~:dzw!;::y H::!1:r:;t; Czr Ameryka

wypowiadała si11
za uz.naniem państwa ,-zrael? ·

mogą zaopatrywać 1 ię w nowosy aztuc:zne
dyrektor alowa.ekiegQ T a t ra. Ban~
WARSZAWA (PAP ) . Minister- ograniczona ładnymi r ozdzielnika- lm w Bratysławie p. Ludowlk KoWASZYNG'l'ON (PAP). Sckr~tiwz wicie, źc tm~zydcut wypowle(lzlal
~two PrZemyslu. i Handlu zarządzi- mi, ani przydziałam] .
pro.sowy prezydenta Tn111-1ana Ross siQ za. 1m1gramem stllsunltów USA
vacik,
zaprzeczył doniesieniom dzlenn.llrn z Izranlem, przew!duJącym rzelio ło, W porozumieniu z Minister.
W akcji sprzedaży jesiennej za.
.
•
„New York Stor·', jakooy sekretarz mo uddeleule IZI:aelowł pożyczki w
stwem Rolnictwa, by gminne spół. chowana zostały ceny, ob9w1ą,zują. ·Wizyta dyrektora banku czecho- fltanu Marsnall zagroził dymisjq, wysok.o.~cl lilii miliomhv uolar6w.
dzienie „Samopomoc Chłop.ska", ce w poprzednim sezonie.
ałowaoklogo ma no. celu nawiązanie jeżeli r.wczydent bQdzk nt1legał na
Warto przypomnieć, zo o pożycz- ,
pro\'l;atlzące w terenie SJ?rze~aż na
Jest to t.ym bardz!ej korzystne hliżazych kontaktów fiunMowych pn:yjęc!c swego l)lanu r:oi_zracls!dę ce iukiej była mowa tuż po powsta
wozow sztuc:imych pod siew Jesren- dla rolników ie ceny ~boża usta.
go, obejmttjl!ccgo 3 punl:t~. . _
niu państwa Izrael, kc;; pó~n!ej w
ny sprzedawały l1mr1ozy w okresie 1
~· ' ·
• · · db. z Bankiem Handlowym oraz zapo. Na zapylania, r:zy Tni.nan 1~tot: sprawie tej zapano\\'alo milczenie,
'
, .
ono na po... 1om1e prawic me o .elnic opracował taki plan Ross odmo m~~anie państwa Izrael de jur~ i po
~~ ,1 .w~zesma wyłączru.e mało- ! gającym od wyaoldch cen przed- znan:e sję z polskimi portami.
wił komental'ZY·
'
parcie kandydatury Izraela do ONZ.
sred.11101o!nym. go.!Jpo~arnom, po- nówkowych.
„New Jork Star'' donlósl 1nlana·
::!~~ącym me wJęceJ, niż 12 ha ,
„,_,.,
1"
111 .,, " ' • •

ManewrJI
· .,
. borcze w/ USA
„„„

21ostało

Zarzf\dzenie to wydane
w
nie
się
w
nawozy
w
pici-wszej.
kotym celu, by
zaopatr.ze-

umooliw!ć
~~~!~i ~!~~~~i·~~:j~J~~~~~~;

na kupno nawozów.
Kredyty te rozprowadiane są w
terenie przez Komunalne Kasy 0szczęduośol i Spółdzielcze Kasy p 0

.

prze b1egfosc
' ' Trumana - f razes I• pos łępowe hasJa p RZEBIEG

·k onwencji republi~
kań11kiej i demokratycznej był

TRUMAN
wys uwając ten problem, nie czynu nic innego, jak
}qi111p>1-

ę il wszys ~ m zam_ nięty na kandyda ta z i•amienia jed· ciągu istnloje &efokcja w ar1nii i
tereaowa~ym, niezaleil;nie od wiel- nej i drugie.i partii górowało nad przeciwko temu prezydent 'rruman
koŚQ( posrndauych goapodarstw. . hmymi proole1narni poruszanymi w nic wyatqpowął.

sprzeda.wane

Sprzedaż jest zupełnie wolu.a, ,me czasie t~·\vanla lrnnwen,cji i od7!ąga.

Faktem jcet jednaJ~. ie J;!edy spra
WYPłY?ęł~ dn a kon·
wencJ1 emol\:ratyc:zneJ, Jne y 0Jn1zało się, że na sali znajduje się więk
szo!lć zwolenników przyznania Murzynom praw obywatelskich, deię~
~ac! z południowych stanów wnieśli
o przyznanie reprozcniowa11ym p1·ze;i;
~1ich stanom pmwu, gwEJ.rantującE?~
gu im nieirnloiność od interwąncji
federalnych w sprav1y wewnętrzne,
a zwłaszcza te, które dotyczyłyby
i:,oatęp owanfa z koloi•ową ludno~cią.
Wniosek ten 2ostał odl•;mco11y więk
szością głosów. 925 delegatów opo \Yiedziało się przeciwko wnioskowi,
u 309 za wnioskie1:i. Po głosowfl.niu
clefoj,{acl Ąal:ama. 1 MlssiiJlpi opu~~
elll de1mmstrncyj1:le salQ.
Pr~ed kon~encJą wielu ~złonków
p:n•tli wyrazało pogląd, ze nowy
prognqn .należy \msycić ,,1·ooseveltyzmem• 1, aby znt1·zymi:u': w pąrtli
elementy liberalne, a pl.'Zede wszy~
stltim żeby Ziipev,;nić pariii gło:iy liboralpe.
Kiedy aiQ jednrJt rozważa l'i'ogrrnu pell'tii tlemckratycznej i jej
t·zekoino odchylen!a k~ H}.)e1•11lizmowi,
warto
i;obte
Uflrzytomnlć
hlatorl~ ~1stawy r obotniczej Tafta~

N~ISlllllllilllll!ll l l !fil l ll i :!l! illllllllll l il l li!l!ill l lOUiil1ilhliil1!illii1 ll!llllilll1l!!lllliiltli lii!illlllilllilll łbolicozdnenJ. 1 ch uwagę ogołu opinu pu~ wn ~urdzynów
·

•

Niewątpliwie między

Glosowanie
nad Dunajem
· Na KoPteremijl Duuajsldej
pr ojekty Anglo&~ÓW • uuaaają.
wi Juiiości~ gło~ów panstw, biora!yQb ndzil!.l w obr:ulaeh.
f.

'Awerykanom system 11 nawala''
1 C}(Ują IV /3$l;rę.cliie bieclę,
B o to ni@ trnrady „palistBwek
M tir:ihalfo/' ,

Gr.J.zie

Slo~ów lliuisnP.€cie ~

to

je"

den„„

W. BOR.

.

1

Po 1 września nawozy sztuczne nadchodzących wybo1•6w preiyden c nię wyb orczą, po11ieważ z drugiej
b d
t1 f
•
ktch. Pytanie, kto z011tal'lio wysu• stJ.'ony - jak wiemy - w dalszym

„

••

·

na ogół oceniany z punktu w!dzenią tylko przygotowywał sobie

zyczkowe.

„„...

„

uchwalonymi na konwencjach prog1•amami po
litycznym.i a ;r:euli;i;owaniem tych
programów w i:yctu istnieje w ielka różnica, tym większa, że chodzi przecież o skaptowanie najwiqk
szej lic~by głosów za1'ówno kandy·
datówl przy wybor11ch prezydenckich, jak i samemu stronnictwu
przy wyborach do Ąon"resu.
Tym 1'azom parila Demokrątów
po raz pierwszy wstawiła do swego
progra.mu
„obywatelskie prawa··
ezarnyCJh, Prezydent Tmmun był
~~uri~lwlo heroldem tego_ poi:t~no."icnu1, ld!!dy dnia 2 lutl!go b?, :"
mowlf.l swojoj oświądozył, l!e partia
demokratyczna dołoży ws2'.elldch wy
slłków, aby zniElść dyskrymlnacj~
i•mmwą, religijnq, okonomlezną.
Chod'l.i Q i7,upncs1anle lynchu, o
om'unlczenie podatku wyborcz:e.!{o, a
przez to i•Qzsze1•z1mle liczby uprawnionych do głosowaniu o dysk1'yinin&Cj<; przy najrnio do pracy - ci te
wszystkl<'l prawa, ldó~·c czynią z
Murzynów w Stanacb . Zjcdt1oczonych klasi: pti1•lusów.

Hartley'a, któn1 l}l'<:ecicź Truma11
demonsti•tu.iyj11ic z~wctował i wat•·
to przypomnieć, że na l~onwcncji de
mokrntycznej l.:lrol~ło p1·zodstawi·
cieli, a w każdym razie czołowych
przedstnwici<'ll związków z1wiodowych.
Dlatego bat>dzo ti'ud1w byłoby rokowaó jakieś szczególne sl\kcesy
domokratom dlatego, fo wato.wili do
swego progminu parą punktó\v o
posmaku
postępowym,
chociuż
wśród 11ich znnlazly się tak ważne
postulaty jak 'łądap.ic up0łnoprnw n ienia Murzynów i uchylenj;:t vstawy Ttifta - Hai•tley'a.

W PI-tzrm.vróWIĘNIU
przez prezy,lenta

wygłos:w11yin

'fa·un'\łlntt po
kandydata f! ramie
11!11 parci!, !1.'urnnn zupow!cdiiuł
zwołanie sesji · nadzw~•czujncj Kon-

wybranh~ go

!la

g1·1311u.

.Nfl sc~Jl tej PP(lzydont Tru~1arl .z
mcoczeknv3:ną
mego nn;cb1s~!osclq iwri:edłozył I-..ongl'esowi w swym

1:

or~dri:iu .kllku wużny{!h upraw, ldórc

ct~maguJą sic; rychłogo i·o~strzygfll~-

cm. Zualazly ~ile~ tam probler,:y kon~
troll cen wob_ce nioustunne.i lrnnri•
ae•y, lltll'owa nmmzlrnli l purq łti11:;l!h
problemów socjalnych.
Prezydent Tnimun wyrąz!ł ~lę,
ż"
postanowlei:ia . powz!l;lc . priGZ
I<ongres w odmcs:e:11ii_ do ~e~o o.rędzin bąd~ ,jedncczdnw :;prn.wdzl;:i
nem naatrojow pantJjących wś1:ód
członków Ifonli{rcr,u. Je:iell bowiem
Kon~res nEJ. nad.zwyczajnej lll\!sji od·
rzue! p1•opozycje prczytlentą, to

·

. .
..· .
( zwarta parfta
1

wtedy wlęks:i:ość rcpublikai1ska zde
1naskuJc ul~ i wyborcy zrczu;nieją,
ie pj~k11c zapewnienia prog:._·?mu
polityc:l1,cgo •. Pai·tii Słonin" są tylko fJ:'azeologh przedwyborczą; jcżeH natonifai.:t wlęk:szośó republlkań
:>ka cdnle~!e- siq in·zychyJnic do pro~
t'ozycjl iii·ezydcnta, to pr;;yduży się
kandy;fatowi rywalizującej ;i; nią
partii i ucz~·ui nl~spod;:Jewąn.!e z
prezydenta Tnimana herolda po~te!~
PGwych haseł.

Z ACHODZI pyt:ln.ie, ciy ten ma„
· nerw polltycrny miał ·wpływ
na s;:;anse prezydenta Trumana'!
Kajprawdopodobniej
ni.c
będzie
miał wpływu, pomijając bowiem
rczbkie wewnątrz Partii Demokr atycznej - do J;ampunii wyborczej
prz~•Rtqpujo - jnlt wtndomo - Par
tiu Post~powa oraz c~w11rt a par.tiu
zloion11 r. 'lysydencklołi olmnent4w
demokt•fltycinych poludnia. Nm~wfl
jo,j mn brzmieć „ !'fll't!R Domalf.i'l\•
tyc~na Ję,i'for11onl11tóW"• któ:rn 11 t~jo
W obron.Io łłr<W' POfiZCl:l'lłfÓlnycłl lit!l.•
nów i wyr1tnwla n.a swego kmulyda,w
iti

auhovm1lor1-1 Mla~l~lpl

F!elctil}ł{fl

Wi•!Ahtu, A pozo tym niowątµUwle
P1wtia Demokrutycznu nodzleU loli
Pi:U'tli dlugo no~ostnjąoych pr~y 11 te•
rio l'ZE!d<hv l odojct?.io,
Co siq tyc;i:y ąameQo I<onQl'CllU, f.\
właściwie jogo nadzwyc?.ajnoj lifliiji,
to tn1dno tt'ilktować Iii tnfi\Off.eij jak
tylko mmwwi' w,vborc~y Tnimana i
trvdno oczekiwać. żeby i.:m~ypfos.ła
jnki~ pozytywny wynik
(tr.)
•

l'ir

:~21
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Pofrzcba· rąb do
O dopływ kwalifikowanych

:ve:tllug dauych ~zacunkowych, wjly !i.czne

sił

pracy'~~

przemysłu !!~zr~!~~r:.~e~s~~c!!~!·si~

.roboczych do

idea wspólzawodnictw.p:
pasów
nie

wsz:'f:-

do za·

tz:u~ości. Przede
s~y wzrost samochodowych śro~- ddnić pr~y robota~h r?zbiórkowych
stają
tylko pojedyńcze
gło.wnych
gałęz1acb przemysłu stkim. własme brak
mieszkan. kow
transportowych,
nadwyz... oraz w innych dzicdzmach pracy. osoby ale cale gru y. nie tylko
(gorn:ctwo, hutnictwo, przemysl fAdm'.nistracja kopali1 posiada je ka ta zostanie zużyta. To samo w
'
P '
N
·włók~enn:czy' metalowy oraz trun- !tymczasem tylko dla personelu wy pewnej mierze doty~zy żeglugi mor BRAK SEZONOWYCH ROBOT.KI grup3:, a 1e P~ ęzne zespo1Y· . a~port) z.atruclnion!?h jest w P,1Jsce soce f?chowego. Poza t:rm odczu- skicj, rzecznej. i .trausvntu poKó\~' RO~~"YC~.
. lzeszcte drzez~ią:~ 1~ ~zlo,wie~u
około połtora miliona pracown·- wa s;ę brak zru:,tępu młodych ro- ·wietrznego, gdz:c !lle l1rak 1rnndy- odczuwa się lHlJbardzieJ na Z:e-,pęd do wspolz ... 1.,.odmctiva zyska!
ków. Przy robotach zaś sezono- botników, którzy zastąpiliby stu- datów do pracy.
miach Odzyskanych. Jest on lago- swe pożyteczno zbiorowo ujście.
wych - w budov:rnict•'.'ie, na roli i rych.
Przechcdząc do robót sezono- dzon,1 intensywną k.ampanią werWiele jest u
nałogów, któw portach - pracuja ponau 200 Ilość natomiast robotników po- wych warto się zatrzymać nad za- bunkową na wsi orrr:.: przez pomoc re maczaja swe korzenie w cza·
trs-, ?sób . . ,
.
. ,
jtrze~nych do kopa~11 rudy jest cal- gadnieniem robotników budowla- ~zynnilm społecznego j brygad Słu- wcli okupacyjnych,
jeśli nie
C:iią - Jesl\ tak pow:edziec mo kow1c:e wystarczaJąca.
uych, rolnych i portowych.
zby Polsce.
przed1., 0 ;ezmy-c1' . produkcją w
fam. polityką zatrudnienia kie- .
Zatrudnioaych obecnie robotn:Robotników portowych, których cz _ t · J
ruje specjalny departament Mini- '.V PRZIDIYSLE WŁóKIENNI- ków budowlanych jest 180.300. Z mamy ok. 6 tys„ kieruje się na wy ys ym t~g~ ~ oi~a z~~_:~emu me
sterstwa Pracy, którego bodajże
CZYM
tego ok. 100 tys. jest zagrożonych padek braku pracy w portach do są - a war ~ Y 1e 0 . l•!G progragłówną troską jest zapev.rnie:iie wy
Racjonalizacja. pracy i wspólza- bezczynnością w okresie zimowym. innych specjalnych w tym celu mem . wspo!zawodru.ctwa. fi_P·
starczającego dopływu sił rJbo- Wt}dni.:ltvr-0 spowodowały nawet ln1atego też czynione są starania, organizowanych prac zastępczych zwycza1 sprzedawama przydzrnczych do przemysłu 1 czuwun:e nad mulw;yżlt~ rąk roboezycl1, która laby część robotnil~ów budowlanych na. Wybrzeżu. (s).
lów po cer.ie l~omercyjnej - i to
tym, by zawcz'.IBu rosly kadry fa_ 1znlkn:e w 19!9 raku w zwiozku z 1w tz:,v. „martwym sezon'e" zatruniekiedy jaszcze
p::iiu - albo
chowców.
!płynnością n'.ektórych ~edzin j ____
przyzwyczajenie do podan:ania
e~11~ z najY~ażniejszych tr.udno: pracy w tyn; przemy.śle. Za trud n: ofałszywy cli danych o obrocie.
se., Jak ;c. w teJ pracy musw. bye nycli \V biez. roku Jest o 20 p~·0c.
rozpoczę
przezw_y~1~o:ie, jest b~~k dosta- więcej, n'ż w ubiegłym roku.
. ~a .mało n:am~ 111~e1~c.a,
za
tec'.ateJ dosc1 wykwalif.:kol'!"anyeb
Jeżeli chodzi o hutnictwo to w
~
·
•
•
•
iąc się boda1 m11waznie1szym1 na
~ił ro~oczyc11 ''.' przei_ny!lle, a. UU- ub. roku zatn1dn.ionych był; około
Społdz1eln1e
logami. Jest ich niestety zbyt du~~ęl?rue bmk m:.2szka11 tlfa }n1lcow- 94 tys. osób. Obecnie liczba. ta Z całego kraJ·u nadchodzą do Cen· obowlązuJ·acych by w ten snosób ~- żo na szczupłą rubryczlcę. Wy1 • •
nikow
" U. z.k·once~
'
1- •
'
• '
· · 1~1e
· k tore:
'
R. ~/JUt
C ·
v:2.I'OSł a o 3{1 pruc.
mcz. trali Rolniczej Spółdzielr~.i •:S~mopo- trudnić wykonanie
planu sku!)u.
11;ienmy
c110c1az
. _ ~:cm .usu1~1ęcia_.~raku w~k~all- i oku ~zrost t~n doJdz;e do 4<.> proc. moc Chło9ska" m~dt1;11k1, sw~a<lc~ąn1k systematyczrue sp6źnta1ący
f1ko,i;a11~ch sJ ,COLaZ bardz,eJ
I to Jednak me wystarczy wobe" ce 0 na ogól pomyslnic P"Zebaega3ą· d i b J, •
•
•• ·
~
~
„
szę
o a ry n, maz przep11a1ący
w;ększcgo zapotrzebowania rob:>t- cej p!erwszei
fazlC skupu zboza
ł
.1 d
• bki i k .
ROZ:SZERZA SIĘ AKCJA SZKO- u.ików w hutnictwie w roku przy- przez gminne spółdzielnie.
w a~ne . c~ :e~ za:~.
,tzn ·c7o·
LENIA
szł"m
Dl"tego
te7~ „
"I;~;~ter~tw·o
cenr. us talone os I.atruo. i. ob ow"ą'
artykułów technicznych 12armsz
1ak1eoo-:;
ma
~
•
J
•
••
,,,
d . p~ristwonego
.
.
Przy warsztatach pracy powsta- bedz'.e się starało rozwiazn.ć hal: ::uj<tce przy skupie od rolnika-produ- został op.aco-.vany i wydany drn- i;;azyr:u, tru mący s1 ę sprzedaz'{;
ją kur~y krótko i długo -y•rmino- robotników zwiększeniem. atr,'.l~::!yj centa są prawi.c .POW3zc.chni<: prz~: kiem szczcgó!owy katalog 6000 pro· talonów, c:Io_nkini . P~wnej rady
we, ktorc szkolą fachowcow. Kwe- uości pracv w hutnictwie
strzega:1c. Drn~k1 energ1cz.neJ al~cJ1 dukowanych w lm:iju artykułów i zakładowe1. 1ak to JW! jeden z fa.
s~:ę zaś. ~:~s~kaniową r~z:v'iąże w Przc,'hodzac do transportu, iia- ~iś~vla~amiającej ~?lnilrn. 0 obowlą: tkanin tcclmic?Jlych.
lietonistów z.:un:iczyi, wyzysku·
l1i~d:lek1eJ JUZ • prz.yszło~c1 co~z l~ży. podkreślić.wJ:e tutaj. z umpeł- ~~~~eh.k~iz~~t~:,,i~~,,.t~i~n~~~d~ge~~. , Pier~~5;:c _tego rodz:!ju wyd~w:u- jąca swe star..owisko dla celów o·
":'l..szc budo\\~u~t\\:o ime.l'zlcamo. me~iem rąk ro~czych ru.e ma tru- <J\1chylen'.~ w dół stosowane przez c:w~' Poi~ce 1:110 na_ celu _zorien,~- sobistych, to pienvsze z brzegu
ne dla robotni!ww.
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elementy speku 1acyJnc tla.LlaJą !' e produl·ci·i polskiego przemysłu tech przy ·lady meuczc1wosc1.
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niemego, który rue tylko przekro· c11cę tylrn.c tnnych, bardzte}
We:
w konc1: 1~~' Ę· ~tan .'"'atru- sób. W roku przyszłym ilosc ta z drugiej strony w poszczcgól- ~zył ilościowo i wartościowo produk st czn c]
d111e1;.1a .wynosił '"'.24.„32 osob. O- wzrośnie o 3,5 proc. Tl'ausport zaś nvch wypadkach, na tych terenach, cję przedwojenną, ale wytwarza sze- Y Y 1·,
?e:llle liczba ~a sięga 260.000 Je- samochodowy wykazuje !lawet nad gdzi~ spółdzielnie gminne prowadzą reg artykułów przed wojną importoRzucam Idlka projektów: od
zeli w roku ub~eąłym zapotrzebowa 'W7żkę wyk\~alifiko.wanych szofe_ szero~ą ~keję sk~pu, pew,:-ic elemcn: wai:ych ::: zagranic~. Katalog. ułatv.;i dzisiejszego dnia nie siadamy na
n1e na robotnikow pok;·ywano w row i m.echanikó·v 'O ;p,st lton"'e ty probuJą z.dezor.entowac chłopa. o t)db1orcom określarue znakairu fabry- · •
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pracy, to w b:eżącym roku zaistnia roku nrz.vszi..,m" ;rz~;„id• .~-- . d kilkadZ::esiąt zł na 100 kg v;yzsze oa niemal zupełnie wykluc:zy możl~wość 1mval1do1v z. matek z dz1;cm1 11a
"
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·' UJ~ się a
omyłek w wykonywa.mu zleccn.
ręku. Na widok tych osob odsu•
----------~---------~-~--------Poza ka:.a.Iog_iem ogólnym. \v-yda„ne ivamy się z czcią im należną. W
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Do \YSPółzax;odnlctw:i. 11racy przy_ log taśm zgrzebnych. artykułów nie- ptsu;emy na sczanach nazwisk
stąpiły stra~e pożarne oraz i>racow- 7.będnych w pmdukcji włókienniczej . szych wrogów i powstrzymujemy
nicy transportowi z wszystkich za. K&~log ten będzie 7-nwierał 349 pe'.- się od malowania ich podobizn.
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'- Ukauł się zeszyt 3 i 4 (podwójny) tomu I czasopisma

i
'
s::rze:czyk ~

'W PZPB !!'r· 1 w tkalni t~a 12 la·o:.nach lgnęla 16::,1 proc., a Wand.a
wysun~ła s1ę na czoło
Jozefa Sewery- 152,7 proc. Na „CZ:wórk<lCh' odznaczyły
niak (126,7 proc.) Drugie miejsce zająl si.ę Sta.'liisława Andrzejczak (170,1 proc.)
Marian śwlto11 ,(1.25 proc.). Genowefa Ko- i Maria Rajsika (168,7 prnc.).
rzeniowska csiągnęła 121,6 proc., Helei1a
w PZl'B Nr. 7 w przęd7..alnl (780 wrzoc.)
KoJ;isa 118,8 proc... Józefa Krzyumiak oslągn'lła An~.nina Dobrzy11ska W7,7
114,3 pr-0c„ a Maua Pyziak 112,5 proc. p1·oc., a Bromstawa BąkowEka 102,7 proc.
Na
„szóstkach''
J>ierwszc miejsce w tkalni na „czwórkach'' myskała Anzajęła Florentyn.a Wie=ci1 (143,7 proc.). toni.na Beśk::i 169,6 proc., a Józefa Tal.ar
Stefan Palczy11ski uzyskał 128,3 proc. 1G8,4 proc.
WladyE:aw Jarosik osiągnęła 126,4 proc. w PZPB Nr. s w przędzalni (920 wrzeNa 4 krosnach odznaczyły się Cecylia c:oni Marin Bugajna uzyskała 179 ptoc.,
Pawla!~ U52,4 proc.) i, Anna Dratwlcka Marla Hojecka 100 IJToc. w tkalni w-y(1!7,G proc.). W przędzalni wyró!:nilY się rói.niły się Daniela Ptal• (G kro:;.ien Bronisława świtoniak (166,2 proc.l i Łu- 175 proc.) i Halina Bawo1'.lk (4 kros.'la cja Krawczyk 058,7 proc.).
183 proc,).
\V PZPB Nr. 2 w przędzalni (G stron)
w PZPB Nr. 9 w tkalni na „szóstkach"
uzyskała A.n.na Ciesie-lska 130 proc., a Hen wysunęli slę na czoło Stanisław Kubik
ryka Pijanowska 130,5 proc. Maria \\'a- (163.B proc.) i Józef Zakrzewski (160,3
lęzka (4 strony) oslągnęla 154 proc., sta- proc.). Feliksa Pakulska
os.iągnęła 1s9
nl&ława Włooows!'a 131,3 proc.. Apolonia proc., Regina Gejsz.t 157,5 proc .. 1''ran.ei8z
Sinocha 130 proc .. a Stanisława Nie,~tra'.a ka Kociolek 155,7 proc. w przędz.alni od·es
strony) 156,3 p1'0c. W tkalni n::i G kro~ znaczyła si<: Janina Kowalska (63-0 wrzec.
nach wysttnal sle na czoło Bronislaw
Ciu - 1~8 proc.).
Ja (161,5 proc.). i1aria Tol!lczyk Ol'iągm:- w PZPE Nr. 14 w prz<:<Izalnl w;-różnlła lCl pToc„ Irena Drzewiecka 150 proc. l• się Katarzyna Woźniak (82-0 wrzec. Helena Płachta I~ kros.na) uzys!rnla 166,4 HB proc.). W tl~alnl na G kramach 1''ranproc.
ciszka Kaczmarek osiagnęla 145,1 proc.
w PZPD Nr. 4 w tkalni (16 kro::cn au- w PZPB Nr. ie odznaczyły s!<: paadtomawcz.n:irch) pierwsze miejsce zaję!a :c:: :\Iclania Modrzejewska (~52 wrzec. · Eugenia Filipiak (174,3 proc.). Józef Sob_ 156,6 proc.), l\!aTia Napora (872 wrzec. czak osiągnął 171,4 proc. Leokadia Malek 154,;; proc.) i Zofia Zemsta (9GO wrzec,uz.vskała 168,5 proc.
154.5 proc.).
W PZPB Nr. 6 w przcdzalnl (750 wrzec.) .w PZPB Nr. 22 w przedzalnl (883 wt-zewy:r6żn.llY
s.ię
Stanisława
Sz~-mczak c10n) F'ellksa Sobczak i Franciszka De'(lł7,5 proc.),
Helena Wojciechowska nys os!ągnęłY po 160,5 proc., a Eleonora
(HG,4 proc.) i Maria Haf (J.45,9 proc.). W Wasilewska i Krystyna Ambrożczyk (G66
tkalni (6 krosien) Józefa GłogowSka o&ią- wrzec.) po 1G5 proc.

losowanie nagród dla uczestników
FOTOGRAFICZNEGO
:KONKURSU

Wczoraj odbyło sie w administracji „lin!il'1\1 Populi11·nc110"
losowanie nagród wó1·ód cz)·,telników, któr1.y w1i-:li ud"'al w na"rym konkursie fotograficzn3,n ,Poznajemy Lń1lr.kl iiwi~l l'racy",
Xag-l'Ody wylosowali nastepujący c1.ytelnkv·
t. Piecyk elektryczny - Sakwa :l'iiua, 7.aw~<J7.lc.t 49
:i. l{uehenlm gazowa SzyHzkiewicz 1\l~rin, Do\\ to orczyków 10
:;. Koszula n1eska - clr )of. );f~asberg, D~s1y:".~ki~zu 40, n1. !n
1. ICosznla męslia. - l'llarczyilsld Karol, Xapiórkowskiego 9, Ll
.). Koszuła meska - 'J'ruszkiewlcz Halina, Dzika 34
G. lCoszula m;:slrn, - l'oh·rała Kazimiera, !\larszałkowslia S
';'. Koszula. meska. - '.rr~la Bronisłau·a., F-0drzecma 26
8. l\oszula meska - l'iotrl:owski Zbigniew, Sienkiewicza 53
9. Lampa elektryczna na biurlco - .\!,:es zkowski ::llieczysla·
Zacisze 4.
• •
•
• •
~
• •~ •
10, Koszula mę~ka - Lis1eck1 Kaz1m1erz, l.omb1elmskie:;o
ll. ](oszula męslm - l{uźba Henryk, Kąlra 17.
('' żelazko do }>rasowania - 'l'erlccki Aleksy. 1 !\la.ia I!
t:l. J{oszula mesli:a Snłagacki litna.cy, Andrzeja 34
i4. }\:oe we!nian:v Jnnuszewska Zofia, Bednarska !:4
i:;. Jfomplet bielizny <fatnskicj - Kuźba Helll'yk, Kątna 1,
Wyiej w:vmnenie~i czyteluicy m-011:~ z1tlanać ".,ię po odl!iór "

J?:ród w odministraeJ1 naszcl(O PlSl:ua. P10?-kowsk.B 10 - I piętr~ du
unia 15 sierpnia Lar. l'rzy zgloszenm Irnmcczny JCSt dowód osobisty.
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DZIEJE NAJNOWSZE

K \V AR TAL N I KA I:XSTYTUTL p A.i.'IlĘCI X ARODOW.EJ
POSWIĘCO::S-l!lGO .BADANIU l'IAJNOWSZEJ ffiSTORil POLSKI
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:scona n2 .roau, czy us Ol"a ll:J.ll.Scwa
EUGIEJ\'IUSZ .A.JNENIITEL - Z dziejów walk robo.t.n1k6w łódzki-eh z wyzys!{iem (sprawa zabójstwa. SHbersteina).
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ADOLlt' !ITELZA vv·spcmnienie z pracy w Polskiej Part.ii
S(}Cjalistycznej i Soc;fal - Demokracji Królestwa PoLsiklego
JA.~INA śLIWI~SKA - Fallj_ngbostel Bergen - Oberla.ngen
(Dz:Oannik ze ,,stalagu kobiecego).
„Glos Więźnia", organ pierwszych Więźniów spośród socjalistów
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polslr~ch

polityczny Jarosława Dąbrowskiego wypowliedzia.ny na
posiedzenill' gminy ,.Batignolles" dnia 13. II. 1867 r.
L:st Piotr.a ł.iawrowa do Komtetu Obchodu Stulecia Kon.st:y•tucji
3 Maja
REFERA'l'Y I SPRAWOZDANIA
TADEUSZ RóżYCKI - PlerwSiZy pel.ski zaTys h hstorii drugiej
woj.ny światowej
EOGU1\UL KUPśC _ Powstanię żydowskie w ghekia warsza"~l„im
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ZOFIA CZY:!il'SKA "ęrl
·
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J rzeJOWS im

Ofiary zbrodn:: niemieckich w pow1ecic
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K. DUNil'l'-WĄSOWICZ -

~~

w A.~DA

~

!etynach
w Polsce

Głównej

Prace o obozach n:emieckich w biu·
Komisji Badania Zbrodni N~emiecki'ch

i:;

IaEDP..ZYŃSKA Spisy niemieckicll obozów koncantracyjnych
W ANDA KIEDRZY~KA - Ravensbriick w oczach Francuzek
ZOFIA CZY~SKA - Materiały do historr: fra.ncuskiego ruchu
oporu.
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tu, dzięki nieuwadze Iconduktora,
za bi·let kolejowy płacimy nie
proszeni o to milicyjnie. Dane o
obrocie oddajemy w urzędach
skarbowych, bez uprzedniego u•
żywar:ia formularzy do owijania
masła. W razie, gdy stosujemy
podwójną
księgowość, wyrzekamy się tego nałogu jako brzydki$
go przyzwyczajenia z czasów l1it•
1erowskic11. Do pracy przychodzimy nie na pół godziny przed
jej ukończeniem, lecz na dziesieć
minut przed terminem jej roz;;i.
częcia. Dane o normach wypisu·
jemy czysto, starannie i iv zgodzie z rzeczywistym stanem pracy. Nigdy zaś nie używamy swe•
go stanowiska w spółdzielni w
urzędzie, W fabryce do ce]Ó~ Osobistych To potrafi byle kan·
ciarz; istotą pracy nie jest kant.
Ale nie to najważniejsze!

jest

i! pewna dziedzina, w której staraj
~

my się osią~nąć bodaj tuzin
norm: nie przypisujmy drugiemu
własności swego umysłu, gdy sajesteśmy nieuleczalnymi idiotami; odnośmy się do bliźniego z
~
pokorą, która zazwyczaj cechuje
mądrych, Ścierają się w życiu interesy przeróżnych jednostek, o•
bluda pozwala współżyć obok
~
siebie wielu przeciwnym tempe~
ramentom, nie ma jednak nic gor
~ szego od zarozumiałego idioty.
I~ Idiota własne kalectwo umysłowe
biorący za zaletę, cudzy rozsą
dek za wadę, idiota starający się
górować nad mądrymi - to wa•
lf da najgorsza z wad.
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Wspózawodniczmy w zacności,
ale zwalczajmy zaroidiotów. To na począ
tek zalecam. Resztę zalecę, jak
przyjdzie czas i sposobność.

szczerości,
zumiałość

YES.
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KURIER POPULAI{N'!I

Pierwsi kandydaci do reprez. Polski
Na ostatnim

posiedzeniu za_ nych meczach ligowych.

1z11du Pol ·kiego Zw1ązlcu Pillri No

kap:tan sportowy tego związku - Alfus podał nazwiiska pierw
szych kandyd!l>tów do repreuntacji Polski na mLędzypaństwowe
S!>C>tlmnie z Jugosławią.
Oto pierwsi kandydaci: Janl.k,

żnej,

Wtajemhic-t.eni tnierdzą, że ka}htan Alfus wych11dził z z3łożen.ia,

że wysoka. porażka z Danią wcale

nie upol'rni.ni::l. do tego, aby rady.

kaln1e zmien"ać skład reprcz.entacyjnej jedenastJci Polslti. DrnŻ}:U:'
Polskl, wclllug oplnii w;ększosm,
Jrutdnda, Barn·-.iiiski, Waśko, Par- musi opierać się n:i. szlt;ekc:e rutypa.n, Jabłoński II, Przycherka, AI- nowanycll i w~·próbowan~·cb p:łkarzy.
szer, Gnicz, Oleślik i Bobula.
I dla.tego nic należy spoi!ziewać
Za.wodnicy ci już w najbliższym
cza "io zostiu1ą. po·woła.ni na. specjał Si'f, aby n::. m~ł'z 11rze::-:wko Jagony ob-Oz kondycyjn~„ Na. obozie sławij drużyna Polski wyh:egła na.
tym, przed ostatecznym u.stale- boisko w eksperymentalnym slila.
niiem repr~entac:rjnej jedenastki dzie, w litórym im mie_i.,.ce nyeHznojdz;e się jeszcze kilku innych m'.nowanych „kul'ykó1v" "lnowapJkarz~-, których kapitan Alius dzonoby nuło zah:u·tow:rnych w
11owoła niewąt}>liwie po niedziel- bojach „w:-elkolndów".

LONDYN, 10.S. - (tel. wł.). - przyjmuje konb·y Peruwiańczyl;.a, rzadko lewym sieri>em. Obaj za·
Polacy przeżyli tlzi:S w Empire- sam bije jak maszyna przez gardę, wodnicy wpadają stale w klincze.
P_ool, _gdzi.c odbywa się turniej pięś przez rękawice, nic zawsze celnie, Starcie kof1czy się lckl<ą przewagą
c1arsk1 mile chwile. Przed polud · ale te wszystkie ciosy, idóre lądują Szymury, Drugą rundę rozpoczyna
lewym 11rostym.
niem zwycir;stwo 11ad Hindusem na szczęce bądź korpusie Murzyna, Polak at~kami
Hindus dąży do zwarcia, w którym
Jcaltlmem oclniusł Szymura. Wpraw robią wyraźne wrażenie.
W połowic rundy Garcia pada ua stało przytrzymuje Polaka. Szymunic zademonstrował
tlzic Polak
zbyt \vysoldcj klasy i raczej zawiódł Lleski. Na widowni zrywa się burza ra. nie potrafi utrzyma(: przeciwni·
n;:o.sze oczekiwania, to jednak cieszy oklasków. ~Iurzyn jest jednak oc1- ka na dystans, a po:za tym sygnałi
liśmy się tu z sukcesu Franka, jako, porny. Po „2" wstaje i już i>rzyltle- zujo ciosy i jest zbyt PO\l"Olny. Traże nie często często zdarzało się na ja się do Polaka. Nic na długo. fia on jednak więcej.
w trzecle.j rundzie walka jest w
tych Igrzyskach oglądać zwycięstwa Antkiewicz wyrywa się z ldinczu i
zawodników z białym orłem na pier bije. Nie jest to efektowna. kunsz- dalszym ch1gu chaotyczna i ua uls·
tech111'ka, kim 1>oziomic. Sędzia zwraca dwu·
robot~." wielkiego
tcl\'•na.
siacJ1.
„
•
i\'i
'\ eczorcm wraz z nieliczną garst ale najbardziej typowy dla' turnieju lcrotnic uwagę Jotthiruowi za przc·
wystąpi pr%eciw Zw. Zaw. Jugosławii
ką •Polaków, porwał całą widownię olimpijskiego figbting, Publiczność trzymywanie. Szymura stara się pro
ws;iedł młody
(Tteł. wł.) - \'\'czo- wycb, jak Mdzimy,
WARSZAWA,
dal·
w
dystans,
na.
swą pełną werwy i tempa. walką, to lubi, lubią to sędziowie. Jesteśmy ·wadzić walkę
wczorajszy zwycięzca Filipińczyka spokojni o los Polaka w tej walce. szym ciągu częściej trafia i zapew- raj na. specjalnej konferencji spor- zawodnik pal>ianlckiego Pl'C - 1\.iilna zi·c- nia sobie zdecydowane zwycięs t wo towej ustalono skład piłkarskiej re- ler, którego w ten gpcsób ~·„1'.l.1!20
Peruwiańcz~·k
Triani, gclańszczanin Antkiewicz.
„
„ zno'\"• p.~da
Przeciwnikiem Antkiewicza był mi~. Jest na deskach tylko sekun· nz punkty. Polak mimo wyraźnej prezentacji Polskich Związków Za. 11iłkarskie cilcą w;-1>r6b;;wać n;i 110.
czckolaclowy bokser Peru - Gareia dę, ale widocznie jest już, że tylko wygranej stoczył b. słabi.i, walkę. wodowych, która w dniu 1!J b.m. wr,inym meczu. Swego C'~3u na ?>Iil·
· z walczą- zmierzy się w Warszawie z reprezen lera. Z\>r&cił uwag{,'. kIJt. Alfus i o.
Arcila, który już wyeliminował do- resztkami sił \VYłrzyruuJ·e nnpo"r
Ni e mógł sob i e 1>oradz1ć
~
brego technika duńskiego Serensse- Polaka. Jeszcze ra' deski są gościn· cym chaotycznie i nieczysto Hind u facją związkóh· Za.w0<lowych Jure- Gw~adczył wó\'l<·czas po meczu, iż powoła. ga na. pierwszy obóz tlla mło.
ne dla Murzyna i za chwilę pada sem. Był ponadto zbyt powolny i na sła.wił.
na.
przewidzianych w
Drużyna. Polska wystąpi do powyż dych pilkany,
Pierwsze chwile walki nie zapo· gong. Publiczność głośno oklaslcuje tle słabego przeciwnilca formą nie
szych zawodów w n;istępującym przyszłości do rcpr. Poisld.
zachwycił.
wiadały pięknego zwycięstwa. Pola- zwycięstwo Polaka,
rówme:.r;
Jugc::;lawia na :;.:iwody
zestawieniu: Jakubik (Garbandz.),
Dziś Antldewicz pra.wdopodobnic
ka., świetnie ta.ńczący na nogach
Sensacj~ trze~iego dnia tur1tlcju Gędłek i Glimas (Cracovia.); Sm;z. zmonitowała IJardzo silną jedenastGarcia Areila zręcznie unika sygna walcz~·ć będzie z Koreańczykiem
lizowanych ciosów naszego bombar Bung-Nan-Su, który nic jest wpraw była por~z~a. 1?'"strza Europy w wa ezyk, Tarka (ZZK). Miller (PTC - kę, złcżoną z graczy najlepszych kln
diera. Murzyn nie pozwala Polako- dziej wysokiej klasy pięściarzem dpe l>ółc1ęzkteJ Holendr:i- Quenten· Pabianice); Polka (ZZK), Różankcw- bów tego państwa.
Wystarczy wspomnieć, że z najle!>
wi wejść do półdystansu i cały czas a.Ie dysponuje zabójczym ciosem. ' meyera z Argentyńczykiem Cła.
skl II (Cracovia>, Nowak (Garbarnla), Białas (ZZK) i \.'fiśnłewski IPo- szego w tej chwilj zespołu Jugosła
utrzymuje walkę w dystansie. KilRYWALE ANTKIEWICZA.
wił „m1Jduk" ISplit) wystą1>ić m1 <'Iż
lonia. Byt.).
ka nagłych zrywów Antkiewicza po !SZYMURA W CWIERC FINALE
Zw. Zawodo- 1 cśmin piłkarzy.
Do reprezcntal'ji
Kerschbaumer (Ausfria) wygrał 2
Walka Szymury z Joahimem (In·
zwollło jednak wyrównać mu stan
die) stała na orół ua słabym po- Belenem (Hiszpania) na pkt. Nune2
punktowy pierwszego starcia.
wyelimin-:nvał Videla
W drugiej Polak wyraźnie się po ziomie. Hindus niższy od Polaka, (Argentyna)
pra.wia. Jest celniejszy, bardziej lecz bordziej krępy, nie reprezcn- (Chile). Johnsson (USA) zwyciężyl
Alvest (Urugwaj) na punkty. ShePskuteczny. Wprawdzie jeszcze na· tował wysokiej klasy.
Na prośbę obu zainteresowanych - jak zapewniają nas w sekretaria
dziewa się na kontry t>rzeciwnłka, W pierwszym starciu Szymura heard (Poł. Air.) pokonał Ammy klubów PZPN akcłitował propozy· cie tego klubu - dołoży wszelkich
wpr~wdzie zby~ wiele jeszcze jego jest stale w ataku. Hindus trzyma (Francja) na pkt.
aby i i\!ąu.kom sp1·awić
cję od11ośnie przełożenia meczu li- starań,
·
ciosow wyłapuJe Murzyn na ręka- się w defensywie, bijąc ;jedynie
gowero Widzew - AliS, który miał przykrą 11icsimdziank1:.
które udało
wicę, ale kilka serii,
Jednocze!inic proszeni jesteśmy o
odbyć się w Łoclzi w najbliższą nie·
się „bombardierowi" ulokować, za.poinformowanie, ;:c ceny biletów
dzielę.
mu przewagę punktową,
pewniło
Cieka.we to spotkanie rozegraue na czwartkowy mecz ustalono w
oraz przygotowało grunł do genePierwsza run<la eliminacyjnego 'Belgią i Turcją. Polska zwyciężyła zostanie w czwartek (jutro) nit sta· sposub następujący: trybuna ::: :;J zł,
ralnej ofensywy w ostatnim starprzec.l trybunit - 260 zł.. 5t-0j'.1ce turnieju szermierczego w szabli, ,;· Turcję w .stesunku 11:5 i \':obce po. dłonic ŁKS o :odz. 13.
ciu.
wystąpi do tego meczu lCC zł. i uczniowskie - 50 zł.
Widzew
stosunku
w
Belgią
z
Turcji
rażlti
rozegrana
drużynowej
konkurencji
Jakoż i spodziewany huraganowy
Wobec nagłej decyzji PZPN. Wiatak nastąpił. Tuż po gongu Ant- została w sześciu gmpach, z których 2:9 obie zwycięskie drużyny Polska w swym najsilniejszym składzie i
dzew nie zdąży zawiadomić o prze·
kiewicz rzuca się do przodu. Nic po 2 zespoły zakwali fikowały sic do i Belgia zakwaEfikoy..rały siQ do <lrnf łożeniu l(',rminu zawodów swych
I
Drużyna polska gicj nmcly turnieju.
już teraz nic jest w stanie go po· następnej rundy.
OlOCy łSci WyStOflOWO j członków i dfatego za J.lO~rcdnicCwierćfi.nalowe spotkania w szabli
Bez zmrużenia oka walczyła w .grupie trzeciej razem z
wstrzymać.
ZLIN. W poniedziałe!i: 0 godz. 6.30 twem naszego pisma zwraca się z
w kon-'.rurencji druży.no\ycj przyn.io;sł:y_ duzy suk~e.s druzym~ polsk.1c.J, n<istąpil Yl Zlinic start c!o pierwsze- ~p~lem _do wszystl~i<'i1 ch~tnych po·
sw1ecerna I><lru gcazin czasu na. olld
ktora zakwalifikowała SIC' do p61f1- g eta•·J i\'" Cd
. .om. w
. . się
.
owego mara- sadę. bo~sk:i,
, l! • i l .. zyna1·0 zorganizowane
o
. tonu
. Icz'r1 ~;ę
:
~
sędz1·0·
aby zglos1h
motocyklowego
po1"„cy. zn_a
nał.u. „z:rm1e~ze
w J~cllleJ !Srup1e z F~·all;CJ(l l Ausfr1q. go wspólni" P'"Zez Autoklub Rep b sekretariacie klubu od godzmy 16
.u tlo 18.
. . ,
LONDYN, 10.8. (Tel wł.l _w mia medal olimpijski. w tej konkurencji. Dw.ic druzyny z kazdeJ grupy kwa. l"k' C h 0-eł -Ponic\•.raż ceremonia wręczenie lifikował"V s ię do półfinału. Z grupy l i. zec ~ owaclG?J oraz na zw- - - - - - - - - - - - - - - - Olimp,ij.
!fJ zbliżania się Igrzysk
skich do zako1'1czenia notujemy wzra medali olimpijskich odbyła się bez- IV \vcszia Francja. po zv.•ycię.stwie c:mc P~lskieg_o ~wiązlm Motocyklo
11tają~ą falę protestów. Czytelnicy 1Jośrcdnio po zakończeniu lrnnkuren nacl Austria lO:G i Polska, która w "'~o if;ez ~l~ę~i~k-:-. Warszara.
przypominają sobie zapewne, iż W cji, biegacze angielscy, którzy W \'lY'. Spotkaniu 7.. Au~trią O'-:ągnęła l'ÓW- . O O\\'ll ~ wie . lCJ nagro Y masobotę po finale biegu 4x100 m. pa- niku poprzedniej decyzji otrzymali ną ilość zwycięstw 8:8, lecz wygra- ratonu zgłoszon.~ zespoły naro~owc:1 Dr. Filutek z zaciekawieniem i.lu.
cha sprawozdań z Olimpi:idy rn-zez
stosunkiem z Cz~chosł~wacJi . . Włoch! Węgier
nów, Amerykanie założyli protest złoty medal. będ::i mm.leli zwrócić go ła spotkanie lepszym
P~l~ki, l;:azdy w składzie 4 zawod- \'adio.
ta ~zta1·~ci·e USA, a sa1ni· otrzymaJ·ą me- trafień 59:55.
· k d skw i·ru " · h
mkow.
·u
A
•
. II· USA
Wg
....
a 1 rncJl lC sz - "
przecrw: o y
1
relaJednakże
' · wypa dł d ob rzc dl a
D rugi· d z1en
p-0"ona1Y ng ę
·
fety, która zajęła pierwsze miejsce. dal srebrny, który będzie odebrany 11 ·6 11ruoic
·5
cje radlowc wysła
Nasi
Polski.
zespołu narodowego
· ·
· '
Międzynarodowa komisja sędziow Włochom.
uych do Lond~·m1
najlepsi jeźdźcy: Brun, Jankowski,
~ni~
redaktorów, Alek·
KŁopot jest z Włochami, gdyż meska po zapoznaniu się ize zdjęciami
1
Dąbrowski na maszynach „CZ" oraz
•
•
u
•
fotograficznymi oraz tumem nakrę- dale bronzowc, które początkowo
sandm Rekszy Półfinałowe spotkanie pilkarsltit1 Żymierski na maszynie „Triumph"
canym pmez Amerykanów, Zlnieniła przyznano Węg1·om a obecnie należą
i Dobrc\YG!skicgo
swoją 'decyzję odnośnie zdyskwali. się Włochom, Węgrzy zabrali już do między Szwecją i Danią zakończyło przebyli pierwszy etap na czysto
lak dezorientuja
się zwycięstwem Szwecji w stos. 4:2 bez punktów karnych.
fikowania sztafety USA. Jak wfado- domu.
doktora Filutka ~·
Polakom zdarzyły się dwa cięższe
Ofiarami dalŚzych protestów, tym (4:1). l\fecz stał na. dobrym poziomie
mo sędziowie zdyskwalifikowali sz.ta
Pl'Zebiegu Igrzysk
wypadki. Cieszkowski z „Okęcia"
iż
Olimpijskich,
fetę amerykańską za z?ą :zmianę pa- razem w boksie padło 22 sędziów rin i dostarczył wi<lzom wiele emocji.
Szwecja weszła po raz pierwszy doznał lekkiego wstrząsu mózgu i
łeczki między biegnącym na pierw- gowych i punldowych z ogólnej liczzdenerwo\vany szej zmianie Ewellem a Wrightem. by 65, których dziwne doprawdy o- do finału turnieju f>limpijskicgo i ogólnych powierzchownych obra- spłodził on im „na pamiątkę" taką
Pon'i.eważ nakręcony przez Ameryka rzeczenia sprawiły, że zostali onii od- jest zdecydowanym faworytem na żeń. Ponadto nieprawidłowo jadący oto fraszkę:
Lepiej było już wysłać tam kogośnów film z tego biegu wykazał bez. sunięci od spełnienia swoich funkcji złoty medal olimpijski. Drugi flna.· lewą stroną szosy samochód wpadł
podstawność dyskwalifikacji, między przez Olimpijski Komitet Wykonaw- lista wyłoniony będzie w środę, U na zawodnika z Polonii (Bytom)
ze znawców,
narodowa komisja sędziowska co!- czy i Odwoławczy. (W tym ostatnim b.m. Będzie nim zwycięzca. spotka· Gargułę. Na szczęście Gargula ma Niż psujących nam nerwy, tych
dwóch s1Jrawozdawców.
n~ła swą pierwotną decyzję, przy- znajduje s.ię przedstawiciel Polski -1 nia półfi11ałowego Anglia. - Juro-1 jedynie złamany palec u ręki oraz
uległ ogólnym potłuczeniom.
sławia.
Dr. FILUTEK.
znając jej piel"\vsze miejsce il. zloty dyr. Zapłatka).

Miller (PTC) w reprezentacji Polski

Jutro Widzew gra z A. K. S.
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Czystka Ws•ro· d

Nerwy i radio.„

Szwec1· a-D
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~~!'a!llllJ!il!llJfi~'1~W1Ałm,205 siebie i :_-iie mo~e?1y .ic!1 trzymać. Żadne względy nie wiedział <?lyde, na .którym zrob~ło wrażenie tak ka-

tegoryczme postawione zapytanie, chociaż sam miał
mogą WLedy miec mieJsca.
:L!lPfo*~#.
Zamilkł i wpatrzył się w Clyda, jakby chciał po- pewne wątpliwości po przygodzie z Ritą.
- ~.._...._.._~ ,
~[!~-=~~~~-=-~
wiedzieć:

Rozumiem - odrzekł Clyde.
Doskonale! - ciągnął dalej Gilbert. - Zanim
kogoś umieścimy na zwierzchnim stanowisku, musimy być pewni, że ten ktoś będzie zachowywał się
jak najbardziej po gentlemańsku, musimy być pewni,
że kobiety u nas pracujące będą zawsze uprzejmie
traktowane. Jeżeli młody człowiek, czy nawet starszy mężczyzna, znalazłszy się na tym stanowisku, mając tyle kobiet dokoła siebie będzie chciał pozwolić
sobie na zabawę, na lekceważenie swoich obowiązków, na flirty, zalecanki, niech będzie pewien, że nie
zagości tu długo. Każdy mężczyzna czy kobieta, je.żeli pracuje u nas, musi przede wszystkim pamiętać
0 tym, że jest pracownikiem naszym nie tylko w fabryce, lecz i wszędzie i dbać o swe zachowanie nawet
na ulicy. Jeżeli wyłamie się z tego, jeżeli dojdzie
uszu naszych jakaś niepochlebna pogłoska - skończona jego kariera. Nie chcemy takich trzymać u

~

- Chyba zrozumiałeś, o co mi chodzi. Niech ci
się nie zdaje, że będziemy się tobą krępowali.
- Zgadzam się z tym zupełnie - odrzekł Clyde.
Uważam, że to słuszne. Zawsze myślałem, że tak powinno być.
- Tak musi być - poprawił Gilbert.
- Tak musi być - powtórzył za nim Clyde.
Przyznał zupełną rację Gilbertowi. Czyż nie słyszał, jak łatwo dzie\~częta. fab:ycznc wchodzą. na ślis~ą drogę? ~ost~i:o:vił sobie z zadną z ty~h dziewc~ąt
me zawrzec na~lzeJ~zego stosun.ku .. ZnaJ~C sw~ menormalne. pr~w1e zam~eresow_ame się . płcią p1ę~ną,
pos~a~o~1ł me zwr.ac,ac w ogo!e .na me uw~g1, mgdy
~ mm~ me rozn:awiac, trzy;i1ac s~ę zdal~~a 1 chłodno,
pk Gilbert z ;i1n:. Tak byc m'.18~ chociaz~y dlatego;
z~by ut:zyi:nac się na ty.m 1:111 eJscu. M~si utrzyn:ac
1 dlatego będzie się prowadził według zysię i:a
czema Gilberta.
- Chciałbym wi~c wreszcie wiedzieć - ciągnął
dalej Gilbert - czy powierzając panu to stanowisko,
mogę mu zaufać? Czy będzie pan rozttmiał całą odpowiedzialność i nie zawróci sobie głowy tym, że
pracuje między tyloma dziewczętami?
- Tak proszę pan~ mogę to przyrzec - odpo-

m:n

- Gdybym nawet nie chciał, musiałbym teraz
wszystko powiedzieć - trzyma się swej myśli Gilbert. - Jesteś pan z naszej krwi i członkiem naszej
rodziny. A na swym stanowisku pomagasz nam i nas
reprezentujesz. Trudno nam będzie coś dalej czynić
dla pana, jeżeli teraz zawiedziesz nasze zaufanie.
Więc pragnę, abyś pan zważał na siebie, na każdy
swój krok. Najdrobniejszy błąd z pańskiej strony będzi~ przez każdego komentowany niekorzystnie. Poj, .
.
muJc pan.
- if'OJmUJę -:- ?dparł Clyde ur~czyscie. - Będę
postępo\~ał na~e~yc1e, al~o stąd odeJdę.
. W t~J chw~h zupełnie pow.ażnie obiecywał sobie
i czuł się na- ?iłach dotrzyma~ia obietnicy. Te liczne
rze~ze rob~tmc .wydał~ mu się bardzo odległe i nie
maJące z mm me wspolnego.
- Bardzo dobrze. Teraz jeszcze chcę coś innego
panu powiedzieć. Proszę już nie wracać do swej roboty, tylko iść do domu, położyć się wreszcie spać i
pomyśleć dobrze nad tym wszystkim. Jeżeli do jutra
nie zmieni pan swego postanowienia, proszę się stawić do nowej pracy. Od dzisiaj będzie pan brał dwadzieścia pięć dolarów tygodniowo, proszę więc ubierać się przyzwoicie żeby pan mógł być wzorem dla
innych urzędników.
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i sieci tramwajowej

rozbudowę wodociągów

Za najpilniejsze prace uznano

Prócz p1~eliminarzy !Judżetów: ad- · bQclzio cyfratui już 1.aakceptow11nyml z Ml.niste1·stwa Odbudowy, w tym (lO:i mil.J, wreszcie upouqukowanie
. blor~tw ko. przez \~·mdzo nadzol·cze. Jakie są te prawic ws7,ystkic na budownictwo. jezdni I nile (64 mil. zł), na. budow·
1nlnist.1:acyJncgo, pr;'!edsl.ę
Na budownictwo 1nieszka.niowe nictwo, z.;.;htgzaza szkół i ośrodkó"'
"'(Io m1.1.naluych, szpitali i zakładów ople· urzymane kl'e(lyty?
.
Min. Pr:zcmyslll i Ha.."'ldlu pi-zyzna· pl'zewidziano 20 mil. zł, ~ budownt· zdrowip. publicznego.
I~i111czych Łodzi na rok 194.9, które
nmszą być u~hwnlone przez Miejską je na l'. 1949 dla i·ozbudowy Gazow· ctwo s:zMł 30 mil., blblloteld - 14. Naleiy zaznaczyć, ił: samo1·ząd ~e„ . . • l'1/\~~~wowv . .
mil„ szpitali - 26 mll„ oiirodków Iszcze przed rozpraco:wanicm budze·
Redę Nnrooową do l pażd~iemlkn nl niicjskiej 34 mil. zl'.
z ~~~~o~~ r~~'grt~A l'OL K11:0uu
rb. - '"'.łudzc ml-0jskic mUllZt\ clo to· 1 Min, Roln!ctwa i Ref. nolnych l,(i zdrowia. - 1'1 mil. (00 tys., zakładów tu :Jnwestycjl czyni i,itaranł.a o zwięk·
tcetr nieczynny ,
.
szenle 1m:yzm ncgo Łodzi limitu. Czy
go term:nu przcdstawJu Radzie PUJ'l- mil. na iaiospoda.rowanie majątków oufoJd 1 połC6Zll~j - 10 mil.
n lś TEArn rowszr:CliNV.
. lk'IOJ. ł,odzJ,
. Wie
b u d ...ze t na d • w ob rql:uc
I
do znt
µoJ. S''"Va
G. z ~kl<:·
„ZĄBUSLA." nan\t
i:. lO,:J{I Dob!eshlwa
z wo tl!t;v.iiei·li
<.z„
Stosunkowo najwięksie kredyty te zn bi egi o d n losn s kru t ck - I) ok'l"
„ w ie r d ze~,a
"
iolclej
•
najbliższe tygodnie.
Min. Oświaty przyznało na wypo· przypadają
i:o. n k1:1racje J. PrzerackJej, w rr,ll 1y. zwyrzą.ji_iy, obojmu)ący wyclatkl w
STG.
NA BUDOWii: KANALIZACJI
sażcnie przeds.zl·oli - •150 ty~. zł,
t~lowej lrcnu Cć:1Jrn. jadna :; rn1j;"!ol· dl!led:i:hue łnwe'ltyc.fl.
óW
•
· na w·ządzenic ·:;arsztat6w,·
• • nn wur ;i.· 6 11111.
· t 1en wszccIł w Ij),Hn1c
B u d zo
::tk\ot•clr m!octe~o pokolen'Q v•
ll•cJnych
I WODOCIĄG
tm
1ych i·otach wyst(P'Jja: E DroŻd~w:
Fundusze na te cele zamykają się
ł'lc11, u. I<rz:;\\'Jcka, M. stro~ylls!;a, z. ~ztat potzczcgólnych agc11d, znl11tere- na bi!JHotoki zaś - 9 mil. 71.
Spółdzielni zamkniąte
'l'i·1.1°z.1towsl\a, J. ZQrubin, J, nwomlcld, sownn. ych zag(ldr>Joniaml inwestycyj. , MLnł!ten;two Zdrt>wla 11rzym1116: )nrntą 200 mil. zl. Na zazielenienie
nyini. I~!o1·ownlcy Stlmol'ządu mufo 6 mil. 400 tys. zł na wypcsa:!ente szpl mlasta przyznano nam 10 mil„ na roz
z. FU us i z. K<~ 5 towtcz.
przy zakładach włókienniczych
do zgt·yz:I nla twardy orzech. PotI?:•· t!J,li 2 mil. dla. sanatoriów 1 !S mil. budowę rzeźni - 3il mil„ nn Zakład
TEATR l~Ąl\IER.\L~Y
Przy fabrykach wlók.lennlczyd1
Qc ynczunia Mi<>st.n - 31 mil, 650
fł· 600 'tys • zł dl'„'" oiirudków wrowl:l ·
by mla1ta !li\ ,_oll>rz:r1nie' sytuaoJJ.
DOMV 1:0ł.NJER4::A
„
· "
·
•
ul. Ditsz~·ńsl<fego 34.
Mln. Pracy i Opiek! Społcc.znoj tys„ pa. r<l'ZSzerzenie slecl komunika· Jstniejc obo011ic 48 spółdz!eln1 zam·
Oata.tnfe 11111 aztukl .'J.nxwcll .Anderso. nansowa - u-mlna. Llczyu moł11.1.
~· „JO~XNA. >: J4PTA'l~"l'."'.Gil': i. U~l:· 1ąówl\10 Pa J(redyty,_ które Q\\'llflt1d· wyasygnowało 1ia roboty w zakła~ e'yjneJ - 105 mlllcnów zł, na budow kniętych, cly pon.ujących 240 sklepa15 rnU,, mi i przediii(lbiorstwami i.islua<;wyclla dor-OBlych '> d n1CtWO remiz S{ru?ncklch
d"el• O"'ieJ•ut'lCZ'<•{łh
4, t;1CllLJ,TI0\\ Ni) \\ !Oil t) tUIO\\ eJ. l\IOłlO :i! qnn" W t>anltWOWY.tn J)!atti•
"
"'
~
" • ,.. ~
· "'
.
11..ru.11. czynna od 11 do 1!I l od 15, uiwe. iycrJnym. a kredyty to Iii& 1111t pół mil. zł, zn!l dla zaklnd6w oploki na zakłady techniki sanitamej 9 mil. mi. W liczbie tej jest 137 sklel)ÓW
tel. J~3-03.
SIX>iywczych, 5:; tekstylnych, 18 za·
ll~ mbruk ulic i budOW" mostów n!W. matkp, i dzlccklem 5 mil. zł.
oruł do.46 nczupłe.
•
< .....
Ra dn p n1!s~v1a,
'
MIJZYCZ:\'l!!J
TEATn ummnll
muzeów (Etnogra. Gł mil. 300 tys. zł, rra „budowę hali kludów masarskich, war ztatów ll7e•
Na wypqJ(lżenlc
do~ydujqca wi:az ~
.. LU:rllili\"
CUP·c.m ~ JC~l i·~zirua1•ach, wychodzi !lezt\Cłf6 i Sztitk!) Mln. Kultury i sportowej - 20 tnll„ na urządz~nfo wskich, 5 Jn·awlcckich, 15 piekarni i
. Plotrkow~l;a ::•a. tel. \Q?·:l~
cmontarzy - 2 mil. zł. Opró~ tet.!o l zaklad fryijerski. Ze sklepów tych
~~:~, t , cotlzlr.1~;1111, /',. goclz. , ~9.~5 z z~łoz~ma, zo nic wystar~y pr;:y. Sztukl priyznnło 700 ty1. %!.
Min. Le~nlctwa na zaleat1mle tore· 11wzewidz!nno l mil. zł n'1 cele tea. korzyiitn łącznic około 140.000 prą~
~:.c~o;1~~~\,·\ "c~rb~~t~.'\rnetyopw~;~~: j zn. c w~~kszo ~waty nn celo lnw~ ty.
cown!ków przcmy_łu włók!en.nicze·
·
11le.J aa no.hycll!. u1. Ploti'ltow•kti ioa, I CYJUO, te nalez;v w planow .I gospo· nów w ob?Qbic Wiellclej Lod:d: - l tralnc.
Z powyższego zestawlenla wynlka, ao.
~ ,';!{J i;_o~z. 17 w !;u!c te11tru. W 11:r. diU'CC wiląć pcd \.IWni<:. Cif te ln·edy mil. OO tyn, zł.
z., o i.ul\ telltru ez}·nna o(I 1;odi. .Il, ty mo1ą bYó ltaletyolc na pn:esł.l'~onl . Nn ~ąku,p ,spri!lt.\l dla. Uuizklej Sti•a ao nlcl Uzmll ~a rutJpUnie.1•11e robi>· Fundusz udzi łoWY włóltiemiicxycll
1roku wyllOl'~tane, c~y a1m1orz&d bę· ży Po!arnej - Mln. Admin. J?ubllo:i. ty Ut.wen ·oyJne Łodzi - roibudowę spółd:l\ielni zamkniqtych wynosi ol?'.ó.
'l'ł!A'l'Jl l.E'l'Nl „USA"
Wl}doclągóW f k&J\llJIUcji (200 mil. łem ponad 103 m.il. zl, Obrót ~•1C$~~·
di.ie W tym czas.ie U:V$pOnOWll.ł od~o· nej f,ll'1:YZMłO 2 mil. :l2P tył. zł.
„.ot, Zaobollnia 43, telcfoD UU·Ull.
I'
1 ·1 „ ' b d •
,• ~d ll:il
1 codi1011nio kol!leel\11. muzyc=n-1
Nl\jwlo.lu~e krodYłY Łód~ ot1:~yma I zł), re"zer.toni.e slocl tr1umva.jowoj c;;zny wynosi przeclętn1c OOO mil, zł.
J o~C«1 u t.1 1en. & 1 techn ci1.o~JFJWCZYN.l'' • H, wi„
t, „no~1,osz!llA
11. uli!
M~ko,.,.11t1, w. nrzezlńaklm, T, Wolow- nyeh t roboczych.
Pod takhn kąt m wldLonia. jąk le:
:_1<.1'R I w. Kwu1;ow•kl111 w ro!aeb ;t~w·
dowfadujemy, ustalona został<i prz;o~
>C •
Radę Pai°lstwa i CtJP
UUZEA l'ttll!JIKPU
GRA. 'IO.\ WYDATKÓW
Etno1taflune - Plac Wo\nołcl Nr. u.
ll;'ieczynno od t~.7 do 1;;.n,
JNWES'J':YCY JNVCłł
Pr~hl to1~·t'znc - 'Plac Wotr.o<c! r-·.„ U
- niecz:;.·nn~.
dl· t.o:iu un !', mrn.
się
ę
Przyroclt1iczc - Pal'<: Sienk:ew lc~a
w ostatni-eh dn:i~ch ~awhtdoin!o1w
'
'
władze miejskie, iz buc:l~et n.west~·- !'lleczynne do l wr:dn!n.
•ztukl - WJ11c.cow1k!o110 aa. otwartt od cyjny 111o~e być opl'acowa'1y śe!6Je z
in •• 17 prócz !lOn!od~Jalk(>w 1 11!Mkó\l', w!porn.n.ianych HmHów, ktu1·e wyno~
do konk1u.•$1.t
staną
któi·e
Chóry,
czy
fabrycznych,
(a) Miarą poziomu 1mlturnlne1"o l}m:y świetlicach
n1ll'odu jest m. fll, jOi'O kult dla wi11~ach i organizacjach spało. otrzymają od organizatoi·ów ma.
su~ w 11umia 093 mWonów zł.
l'E.lTR l,P.TNI „DAGATEf,A•'
Piottl\OWilUI 14
tcriał nutowy, który bedz'.c pot1lłta.
A!Jy zorJ.entować si~ w. roi1r1cl!u·ach pieśu!. C~łowJek p1•ncuje z pleśnią c~yoh.
Oz!!; \ codilcnnl@ o orocli!ni11 20-toj
Serię wspomnianych wy~ej kon. wa programu konkursowego
l~ome<!la robót. ł kttwe będiJ~ 'ćmo;ma '2:. i•oku na. ustach, pię~u towarzyiizy mu w
Jton!.;c J.)rrcQ$t. 22 :i;n:il<cm!ta
'
·
'
'
b j J t
I
wy,,,,arcEy
prowJ:i.az1 .
r.udwlka Verneu!ll':'l pt. „~tuslu byó 1110- przysz vm
!)rzyp-011'\nic~. ;(c Jm.idyty inwes'\ycyj wa ee, w -O u, • I'~ •. <? 11 0. wyraz.t11ll certo".'· zn!tonczy ogłoszo!ly przezJ. 1111131•~•••••„•llll...~
ja••.
Kasą ciynnii prz~z c;ly d7.le1i tel. n~·10, no na i-. 1948 wy1io~~ły ra1A1m z do· j~go .1nnutku, i 1~~qiiof. jogo w~o- Wydii.ał I ultury f s.ztuki knnkura11
datkowymi, t1zy1k11nymi z ieiw !o"." 1 zmag-au. Pies~ Jedna~ wym; cllórćw mla-'ta. Lodzi. Zo1t11je on
czo~
Szanować
10'7 r. ~ ok, 600 m.il. u, oraz, io - zaJącii. nuza uoruo.a powinna. byc ,;organizowany w poro~umieniu 2e
towar2yfltw Siedzieć osiem godzin i nfeu:ttllll'
według Pfvjektuw samoriaclu - ro· wn.rto~o{own. Mo.te byó pro.stn, nle Zwirpicm polal !eh
boty ~ l\ 194~ .winny pochłonąć po· mu~i zawierać walory muzycme. ~piewaczych i naszego mia.lltll i wo ni.e wykcnywp,ó j~tlnc i te riame
M11,j11c nn uwndio tro1kę o po~ jewództwa łódzkiego. Konkurs od- czym1o~ci uapierkowe llie uąleży tlo
nad 2 .1 po! miliarda. zł.
1J
ćl
' 28 l' t
. Wldz!my \'1ł!ic, ż~ Łudź bę~I~ mu· zio1u pieśni I jej wykonanie WYe p d '
.l\le u.!Cflfety
r~ec:1;Y Pl'7iyJemnycłt.
Hl 0})!1 Il r •
Mfoj ę Zl6 81Q
si.a.ta ircspodarowail sltromnteJ. aci· ~Z'Rł Kuitu . l s~tuki Zim~
zasady admlnlstracyjne wyn1a.gaj11<
4Dllli~ - ul. Mar11Zulk• !ita~n~ 1:
Wykaie on niewątpliwie rezulta- 6d ludzi 11pelnia.nia szeregu czynnolif!i
~yolc ĘinHI\ 20•1, 11odi;. ts,gn, ~J,30, Jculwlelc f1t1I10Jo mi.tllie:1~. fili v. t'łłl!l'W sk~"'O w ~~~I uriqdza. r·o~ulor:nle
'v niedz. 1il :l\'i,
ty poważnej pracy chórów z któ- urzt;ó1'WYCh
.
"' . .
vianowanycb n;i r<tk b1ezący, uda. sł~
i w tym celµ pQwołano
6
1.11. Nuutriwlcta 20·
'BAL'IYK i~
•
i
.1 ł 1·
uzr1kać w lcłliiou jesi:ou pewne fun- eQ :nuesu1a konMrty rnueyk1 ah ... - . f h
,,'l'ajcmnicn Noey Wigilijnej''' - god! du$Ze. Tym tłumaczy się, że niezależ ra.lnej, w l(Wi'ycl\ wykonttwllami s~ l'~in.i ao oway Zl.lO al zaznaJom ~ 11ue0Jah1Q blura. i Plac6wl"1, l~j;ór1J za
'
16, IB,;;O, :lJ, W ni<Hl~. 1a,30,
0
n!e od uatal rJu llmltu. SJ.ml>rtl\d 7!-0· chóry łólP'Jde. Kouoerty pt, „Cho- si~. :P .dczaa d,otychcza:towych kon latwiają n1>. tak.ie zasa<lułeze dro·
ul. rrrannt,;k11rtską 11;
.,\Jl~A biaz1n jak 111eh11>w1utle !i wymeldo·
„SJótl,110 ł::aiłO!lll" - 11odz. 11, o, ~o. bowi~~uy :ioital d~ oura.o<lwanla ry dlti. oltór6wH o!~s~ siljl dużym ee1tow zamkniętych.
wywaule ml~zkcu'iców t>rzyb~-,\·ają·
w nleóz, l~.
nrorramu mwo11tyoymeso. waC!łnlo u~mm\eui. i apełul.a.fa swoja priez. Konkurs traktowany jest przez eycl1 i w;vje!:tlżaj;Jc~·cn z Lodzi.
GDY('."IA - Ul. Daszyńs~:ego 2l
f'ino nlcet~nn: na czu remontu. ize!'!l:wero.
na.ozen!o, polognjąee nn podniesie~ Wyd~al !{ultury I SztukJ jako O•:o::
r.-o,gr11m a1;1ua1no~c1 prlenJe1ion o dl>
fil\ za~ ozę1tto tn,k „skon·
1tiu pqlioinu nn1zycznsgo chórów kręs przygotowawczy ! wstęp c't~ Blankiety
.
~·
, . "
·
kin• „Hel'"
11
ble·
lltr.. - 111. C..egfonów 2/łl
przy koncertów publicznych dla. azero. 11truowaao , ia wy1111łnić Jci bez dziw
to
bąc1ź
istniejących
łódzk!cli.
;i:\~e·;y;
.~ud~et
Jf:Wlflk,
llt'l.!c
.~.
c
ćlu jest prawie sztuką. Nic więc
li, 21),
„l>olll ta '11111 11 ~ ;;:odz. lG,
ogó!u.
bądź.JdGiO
muzycznycl1,
towąrzystwacl1
n~na:~::.:..~~
~,jak
J,l
·
w nledz. H.
ll6M'O, io GmlzJe po1mlniaJll dzłe !n,tki.
Pdlłll'QITI Al•tUillllQllCJ, - 1.;:;iJ., ragr.
ideclokładno,cł l stiid nara.łają si~ n&

~f!l'JLm™~
.' ' .

·

7

I

.L

łód

chórów
Konkurs
1
,
db. d '

. b r
w i'stopad zie

zie

o

kich

ludzki

du

1

croaz. lł, 1:, '" 14. w n!elli.

.;'r, ~" -

1 • J2, ia.
MUZ.\. - Ruda PabfanJc!<a:
Rosanna siedmiu J;;si i:iycl)w - i;Qdz.
lO. f;O,J~, w nicdz. 10
POJ.ONll'+ ~ ul Ptotr1cow51n 67.
„w po11on1 ia m~ żom ·• - 'lfl11~ . 11
tu.:;o. : 1. w ni odr. 1~.110 .

„,„,, w

IP. - icrci m:Jcleg o
z111rnbionr. dni - goct~: 17,30, !li! -

~!\Z&OWIO!I.

KURS DLA

WYKŁADOWCOW

Do
!

WoJewód~k& Koml~ją, llik11ln11iow;i Jll'R,

1 Vł'B w Lo«11l 1111wiat1a111Ja

.

kieruje
.

,

. .

Oddział łodzk1 Llgl

w~zy•tklch

w marynarce

służby

:Morsk1eJ wy
na prze.
IU1
lłlCJl(l
1<11111
ul,
"'
ftOUOTN
„Wakacie" - l;'O!lz. ,, lQ, :!l, w nie- odbc;rtrle slo w Pllbl,11loaoh, 111. ,\rmil .szkolonio ż11glarak!o grupc mlod:ue
dzielą 13.
o'cmvnneJ Nr f 011 <111ltl. 14 do dni:l :ł iy z tei·onu Lodzl 1 wojewóU2'lwa.
. żdż a d O o.
•OMłl - Ul. !l%,OWBl;e Ił•
ł d . .
G
1lcrpnl11 br,
hltoleniowa rupa m o ziezowa wyJe
1~oml~Ja
W11/ewócbka
w nl~ d!.
go(l~. 18,20
l<opc l~~~zei'; prowadzonych
l~ 1 SO
wodnych,
"~Y~~a worltldeh 1u1nl1Ycl11t6w "' q1J11 rowt6w
}
·
k l' ,_ j
L'
pąrtn do punl;tualnci;-o przybycia tlo PaIU:;IHllUl - •11, n1.gOWil:a 2;
irodz. 18, :W, w ltlanlr, ul, A!tttll C'rnvnnej ;Nr t (\,o. pl'zez tgę W S R l ..;ra QWeJ W \l'U
Mli>dość MikSYlnil n!P.d!lelq t6
~~i'~~~~n~~~oł:. PPn> J\A 1171"\ 1ł 1łc•11· s ~~iOYk.:nAd GMopłE1m i hnad jeziorem
''l'Yf,OW'V - ul. Rtllnsk!Cł!Cl 1~~'
i:r.yo un na tlł'Uro.o .
•
i\Ioja miła - godz. 16, u.ao. "l w n!e·
nledz. 15,:JO

~owar0i:vsz~ przyj~tych n~ k~m1 wyl•ł11• :;;łał
„owe w \HpóllłDlfU ~zk0Ien1a ,,,,o k•n~ t•

w dniu
.

wczoraJ·szym

7

dzielę

0

13,:i-O

Balttcld Rynel1 S!

4\VIT -

godz. 18, 20, w nie·
miłogci 10,
'{FJl'ZA - u!. Plolrkow!t<a !03:
„Dragonwyck:'' - godz. 17, 1~. 21, w
nledz. 1~.
Ti\TRV <w ogrodz:e):
„A1 wywiadu'• - godz. 17. rn, 21,
nfcdz. l~ .
Kwiat
dzielę

O ~szyńskiego

DJIG, dnill 11.G b1·. o godz. L3.30 ot.I
b~dale 1110 ~11bYa11io "' l'ZK :11\r 3 W1il•
Jt~~~l<n. Nr ~43 - 111·elc~e11t tow. ,,,.~.

'

.:::-•=D=f=l!!\-

--H-ł

-~-=

iz,01 Pzier.n il>. l~.:15 Pieśni w wyk. ~.
Adan;~~ew•klego - ba ~yten . 12,45 „Co
czytac . 12,!l:i „Gawęda Hanny". IMO
u1. zawadzka 1s:
go:ii. n, Kc:rn~ert M~.·ywkowv. w~·k.: Jr. Wllozyń„o;;otlcznośct lagcclrąee•' Du:Ln-Brzeziń >lti ~ p'.osenkl,
1 w.
ska
19. ~1. w nled7., 15.
z.esoó! Jauowy oi•az A. Lu!!!:; _ ~komp.
lfOLNOSC: - ul. Nap16rkowsklt!g,O IG:
„Tajemnica Noc;v Vligilljnej" - godz. 13.45 II •urt~·rla z cyklu: „Kompozytor
15, 17,30, 20, w nied!. 1~,:J(!.
- Mau~·ycv n vel•',· 14.~,) :i:
T~gndniu,
dz:s1.c,1sze ~ p.;-ns:.~. J4.35 F'rng1nenty opery
ul. Z:>:\erslta ~B:
iAcUĘT'\ S~wl!~k;" Ro""J.
l'orn1cznc1 .,Cyn1l!k
Nieczynne z Powodu remontu,
ni'<'l[JO. l~.as 1!1forma101· n:ademlokL 13,JO
Jntcrludil!J'.1 .:: ljlyt. 15.3-0 Pogadanka ;r,
ZAkrzC1w-1uoJ p!, „&\lólurJu!azMii ()rgan1.
zuje wJ·mtan~· h~nctlcwc ::e ws:ą". !5.3.l
IStA

-

ql.

„Bolel'o" lj.
1't.OłiNJ/\nz -

I:

:ocli. 17, 11, !!l.

dzielą

w

n;o•

DO POBORU

Liga Morska

młodzież
. .

Komun1·kat

zM p

Za.rz!!,d łódzlci Zwlązku Młodiie·
ży Pol~Jci:~j komuuil,uje, że p1·z.yj·
muje siq .zapi11y do central11oj oi•kio·
stry ~ętej i chóru. Zapisy do orlde-

leniowej dla pol11kiej floty
k' j
·1e •

mor

1

stq przyjmuje ob. Manlńshl we czyło ogółem 100 chłopców. Częś6
wtoi•ld i !*1tkl w 1odzlnach od 19 do ii; nich służy jut na okl.'ętach, a ltll
21 w lokalu . Zt1rządu f.ód.zkiego Jmnastu chłopców dosłużyło się na
wet stopni oficerskich
ZMP, Pl. Zwyc;ęstwa 1~. .
I
Zapisy do choru Pl'.ZYJIUUJQ w tym
·~:~
- "' „
s;unym lokalu kol. Flis w środv i l'Q·
,
1
.
~
hot.V w ctodztn,nch nil 1fl do 20.
11

Wczasy
dla

młodzt'ez'owe

zM p

członków

Kon~ja Wci:a~ów :Młodi'.ieiowych

«,I
I

„. -· ·

,. , . .

~
,I.I
•~
.i~
li

j!

:I,

j
I' I ~·~
~łl. !

znwi1tdamin, że ucniJ11du j~cw wol
„Q11d w d.<un:li'• - 'luchow~o. i;;.:.o
ne miejsca na IV turnus od 14 do l!O
III
,
Dzilmnik.
IG.oo
J.ekka.
'!'.!u;i;~·l•11
llll
Dziś w ś.rodę, dnia 11 pm,
16 30
· RI'U 'd, aud. i;l .• nwz. ?. cyklu: „BI:itc kruki'', sicnmi;:i ro. w ob<lzacll w Mlt;dz;r
· t
u~ · ·
'!,40 z~ n,oo „pożar w a'l!l>ic;C11ch" ~ sł~1c;~owi. t:dl'Oju i Ustro1iiu Morskim.
~mlSJf,l reJeS rao;vJną • ~
nel'lekt.nn.el wj1ml E>'l'I Z"łall.!6 bez·
Miasto 1 (ul. św1ętokrzrska 15) •ko dla ml~~~lel.y. u.~o l{OltCl!'i't 'l'OZ•
' '
rywJ;:OV/~'· 11.0J Skr;ynka PKO 18 OJ JIIQ
d
ż ':t I
'' .
ł
. .
w1m11 zg os.c s1ę 1:1-ę czy..,n uro ze w1 w~·„tawa ziam Odzy1 t,anvoh';· i'8 n• r-o~r~di'l°Q do Komi~,ii Wczasów 11.Uo·
1
13 PO•
ZwyciesLwP
PI11r
żowyoh
d:~i
11\ w r. 1928, zam1eszkal! na tere- „P,:zez. Jad~·- i '1!-o:za''. rn.1:; A:1di:eia a·~
Hi
wo"ukii, LU. 4 ·' „:'>lewo ~· 1 11~ld" - fQlir~nn, kój• nr 1· do dnill ll bm ' do "'
nie 6 ........ 10 I H komisariatu. MO
·
'
• • · rn,;;u Konce:'t ~!1óru azlcc: z C7cchorlo.

!itu

z11-wst;vdzał u!)rzeJmeśclą

lntere·

Drugi natonilut, łt byłl\ to
ltoblettt, Jlrzyjmowala fornrnlii.rzo f
je<Jnooze4nfo opowladnła kolełanc~ o
s~,1\tów.

Itl11tcrła0Jt

zyslmch

przn franJoe,

przepraw

lll'ZSdfiił("li'.orcieKo

j11J":~go~

znaJOlPCl{I>. który ub1•al ze 11()b1l lll-0•
l'linl) ł kupił but)'. tlewtłu?.ał1t riYL·
mówJ!I 'li t1 Jn1!~1md i C6 <'im-Ila mJ-

ldlld!!.la p'161·0, otlwracn.ła si~ do ąwej
i·~k') stN\,
1)81, ZIJOWU lę o!lwrallllłą. i iak P!'~elll
kika1111śDIO mh111t w;vkanywał~ o~yu„

1d11ch.!!.czld, llGtcm' brali! ,.,,.

ullwl stall ,-ip. rtkienldrm twonia.o oo·

wlrścl

o

c:ronek I

k

słuchali 01m·

w~·czyu eh

uzł,nków Jakil\.fś

"odi

19.~o „.Em:.11cyp~nll\!" :a. Prnsa,
Z::'IIBXA NAZWISKA.
19,45 „Rumunia ·mzemawia do PolsJ;l",
się od litery S
~O.lij nCiC'ka\V03tki llterackie''· ::,U,~O All•
'
Na ~o-d1t;w;i"' nt•t, o t~t. ~ dąkretu li
Na Komisję RKU - Łódź-Mia- d~·c.ia Komitetu Obchodu noJrn Chool. ti!l!A 10 i:~tO!'f.cla 111'~ l'. o zmlan!11 l u.wta.
t 1;ows:tlciio. ~a.Sil /rnu;rc1a Choµ:now~:.a laniu imion l naz.wisk (Dz. u. R. P. Nr 5G
"4) .... _
cl
"t 2 (ul Qo"
Wwu! s a w \\'.Vie H. czerr.y-Stefańokiej, 20,;,a Ko- poz. 31-0) Urzad Wojewódzl:i Łódzki po„ro owa "
WIĆ ,się mężczyźni tegoż rocz..."lika, 11mn!ltat meteorologl11Zl\y. 21,00 Dl\!&r.,„łlt, d.11oje !Io 1mblier.nł'j wl!ldom11jcl, 2e oby.
r-0zpeq:;ynaJących

przy tym nlezbyt pr.iyuwagi interesantom. Na py1a·
nil!. jak na.Jei'w wypełnić odpawl&da.•
ją: „Talll je1t wsz~·stko na.pisane?"
Oczywiści:; , że jest napisane, ale
nie wszy:11cy s~ tal\ do-skonale zorieu
towanl w tafonulieach rubry!{ blan·
kietowYch, te bez z.11·r.i1h1 mog:) je
Urzlldnilu1wl 1w. pewtto
wypełnić.
nic spadu.le koraua z gło\";r jntt!ł.ł
wyJa.śni ja!' naldy Je wypehdć ..:a.·
mfad ~lCnCrWOWRĆ rię 11~ raprl\CO•
wanych ludzi.
W jednym z biur spQ$4<ali:;my się
~ 1hvom:l tn,am.il uriodnUc6w, Jede11
21 1!lch gderająo J>O ojoa.waku uzuneł •
nial braki w fo1•mularzach i po µro·
jemnę

Pai; <łlutl!:r:y

„

nazw1;;łrnch.

którzy po 1un

1tClM, 1'.tóu. nie Uf>wlnn !l!l\,Jmowaó
whierJ ot11.11" :ialr 1lwle minut~" A ti~r

„

I

•

b Kd ur8 dlab źogl ar~y odbywać sio
tyę z 1e w o oznc i i potrwa 3
godnie,
,
~alety zazirnczyc, ~o Liga. prowa
c1.zi lrnrsy p1•zygot?wnwcze. clo &łuż
DY W lna1•y1rn1•oe JUŻ od kilku lat.
Z Lodzi na kursach tych ucze11tni
7

unętłttlków,

zwracając

·

Przed w,vjazdem odbyła s ię odprawa podczas której wicepr. ezes
'
.
L1g1 tow. Zygmunt Sfwecki żegnał
mh:>dzleż w serdecznych słowach
. ::;zko.'
" akcJi
.
znaczenie
po dl•i'es·1 aJą<l
S

wymówki

stn odrzucają wy11elni-011e bł~dnie
w pewnych rubrYka.ch bla11kfet:r,
lub przez 1.m,eoczenic nlewypcJnhme

o~ .niin ifollł ąlc;

szmni:lrt"sldch
WYf'lecr.kl, D1>Qłrrfl
11w1ótlć 1rn·Mc ,.ra·

p1·iiocw;;.uel" "!':111,

żr 1mrw1„~cl

te

nie l"llehodzti lntc1•esa11iów i nlf!Ch
na okienko ł
uivagę swą skieru,ie
biurko. Oburzon:i urzedniczln. f)flno·
wledl'll11-łn. t·n~ bl':Z 1wb\ilm, dll•tr!l"o
,
.
"?
tylko chyba by coś J>owiedzief i dh
małżoń• zadekume11tcw.aufn swej w~t. zQini
- Jak doszło do tego
('•U imionl
~{Ui!~'ka tan11ezna. ~U4 t<;omu!lik&t wato! 'l'adsuiz • Anilrii.j
zamieszkali• lla terenie 1 - :5 i ) 1- ~~.~~
7
Ol1mp!ad;1•" 23,00 OJtatq;<> w1atlo· I{!ełb;is~. 7~111iesz!<~1Y w H;;d!i.;zewic.::ch itwa?!
•• iv
lurzc:dnłcl'ld ttf!! Jł!'Zf\rwałn rnowldol.
14 ltom l r1atu M.O„ o uazwi'lkach 1Mśtt!. !ł:l,10 Muzyka tenecwa. 2.MU rro· pow. koneck!ego, uzy•l<al zc?.wolenlo n~ -. Ona ~o spotkała na pierwszej
A uw~ga zza oldrnka była słm:'Z.
!'(ram. na Jutro. 2J,O~,I<once1•t i:yc:eii. ~3,09 ~i1m• n11iwiJl(i1 l'odowcg;;i J<i lbiliii ną
na lilCl'ę p
na: Trzeba szanować Iudzld czas. (z)
Zakonczenle audyci i i Hymn.
'l\'YClOczce swoim nowym autem.
nar.w!sko K!clbov.:skl.
•

o

wacil.
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~1 Co _leży

na ulicy-?...

er:iąd~e lezą na ulicy, tylko
·
- da 1'a~ s pryc1apoi··;
,.c::
~1·
wyzb"t"<zy
ktorzy
rze
" ę wsze 1> "'
• '
· zyski·
kich
· 1:' 7. d 0 b Y~'aJą
b. skrupu1ó
50 . ie tylko wiadom.11 m1 sposob!imtt, a ~agabywa~i w jaki sposób
o robią odpowrndają, że ot, po
pr?stu, chod:r.ą po tT!icach i „tu
·
c~ tam c m · t k
0~
1 a
1eci.
•
wediug tej re·
Postanowiłam
cepty pochodzić po ulicy i poszu
kać. Oto co zr.alazlam: prze.ie
wszystkim bogactvio prohlem!Jw.
T
.ylko chodzić i zb:erać. Niby
medos~r~egai'nie ale ciągle coś się
na ul!cy dzieje. Nieprzerwanie.
Ulica to prawdziwa kopalnia ... ,
bynajmniej nie złota, ale zdarzeń,
z których można odczytać niemal wszystkie przejawy życia i
r•

1e zbierac
,

sc11arakteryzować

większość

0_

sobników rodzaju ludzkiego:
Id
zie na przykład jegomość nor
malnym krokiem, ani się. nie
pcha, ani nikomu nie ustępuje.
Widać od razu, że wie co robi. I
wch odzf na jez?~? właś!'Je wtedy, kiedy mtliC]ant wskazuje
ruch w poprzecznym kierunku.
Milicjant wola - jegomość idzie
.·
b. p
On wie dok d .
, ą i ~ ro z'. rzepi::> T .
swo1e
sy. . d ez. cos. On w„e
·
.
.
] e zze tramwa.1. Tez wydarze.
S
·
·
d
·
B
.
me. o 1e zte i co? ta1e na przy
stanku. Ludzie wchodzą i wychod a. A nt. wcho·
·
·" Ot,·
oz nzepraw
a..,ą.
wchodza i
dzą ani wychodzą.
wychodzą i wejśc:em i wyjście'"nz.
W wyniku niezgodności poglądów
na jed110 i to santo· zagadnienie
-powstaje wielki ścisk, w których
nogi jedenastki ŁKS to „szczeniak". Tu niejeden mógłby się na
W re·
uczyć kopać w •.. kostki.
zultacie tramwaj rusza, a pasaże
rowie „wiszą". I tabliczki z napisami „Wejście" i „Wyjście" też
A dobrze im tak! Niech
wiszą.
wiszą.

Idzie chodnikiem i je.
I co z tego? N ie wolno mu jeść
na ulicy? Obraza moralności? By

najmniej. Ale pluje. Pestkami
· ma schować? Do.
N o bo gdzie
. co robi Mo
..., z resztą wie
.
,ineszem:·
. nogę? Poco utrzy·
. kto złamie
ze
mujemy pogotowie? Żeby ratowalo, a co ma robić jak nie ma
wypadków? Próżnować? Nie wo!
r.o pró.~nować. Wi"" pluJ·e Zresz•
..pluje na wszystko„.
tą -

POPULARNY

na

•ą.

1!1

Nr 221 (1005)"
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j
Wie.ce.
Wzrost ich

spożycia podst~ wą

Dlatego tak duży nacisk kładziony
jest na racjonalne odżywianie w nowoczesnych metod.ach leczenia.
Niestety, jak wyndka z przeprowa
d.zonych statystyk, sposób odżywia
nia się ludności polskiej jest w dalWyjął ostatniego papierosa z
szym ciągu zbyt jednostronny, ilość
pudelka, z~palil, -: zapałkę i puspożyv.ranych j:uzyn i owoców jest
baxdzo niska w porównaniu z innyd:Zko rzu.ctł na .ztemz.ę. Dy_skretb
h
d
mi krajami. Przyczyny tego szukano
0
mac ~ema, ze t~ ru .Y ~u
me,
przed wojna w nieuświadomieniu sze
z rąk wyle~zalo,_ ale ze r:.:1e 1est
rokich warstw o wartościach tych
po;ttele~ ~1ęc me .warto s~ę schy
artykułów. Przeprowadzona jednak
analiza rodzin robotniczych wykalac. ~t~s stę _po me sch~·lz. Ktoś
zała, że głównej przyczyny należało
przeczez zamiata po fle]tuchaclz.
szukać w położeniu ekonomicznym
Stoją w ogonku przed sklepem
mas pracujących. Stwierd.7.ono. że z
chwilą wzrostu dochodów robotnika,
tekstylnym i kłócą się o pierw- umiejętnie.
W wiekach dawnych, gdy w miarę zwięksw.ło się spożycie warzyw i oszeństwo. Bo or.a wyszła tylko na
chwilę z ogonka na bok za potrze rozwoju cywilizacji człowiek coraz woców przez jego rodzinę.
bard.zjej oddalał się od natury, za"
Ciężka zima 1939-40 roku zniszczybą", I już wróciła, a tu już mier czał spożYWać mniej świeżych owoła ponad 60 proc. naszych drzew obyło
tego
Skutkiem
sce zajęte. Więc podnosi się ców i warzyw.
wocowych, reszty dokonały działa
krzyk. Stańmy na chwilę i pr:r fizyczne karłowacenie rodu ludzkie- nia wojenne. Według przybliżonej
go oraz powstanie licz.nych chorób, oceny mamy wjęc obecnie zaledwie
słuchajmy. Wiemy od razu że które
nauka dzisdejsza określa m.ia'
24 mil. drzew owocowych.
z~a.jdujemy się wśród ludzi cywi- nem awitaminozy, chorób przemiany Nie wpłynęło to dodatnio na zaopaltzowanycl1. Zaden „dziki" nie u· materii, oraz innych dolegliwości, trzenie ludności w pożyteczny owoc.
n;owstałych ~kutktem zmniejszenia Waronki przyrodnicze nie są w
żyłby takiclt słów.
się naturalne) odporności organiz- Polsce gorsze dla roz\voju sadowni.
Och, ulica to prawdziwe bogac ~Ó'"· Najpotęini;jszym przedstawi- ctwa
d warzywnictwa. niż w innych
two. Tylko chodzić i zbierać Tyl cielcm tych chorob jest gruźlica.
· m 1e k o, owoce 1 krajach. Toteż gdybyśmy w bieżą·
· d om-0,
·' wia
, Okazuje· sie .. D zis
k o co z tym zrobic?
ze
cym dziesięcioleciu nie mieli jakiejś
·' Jarzyny stanowia zasadnicze narzę- wyjątkowo mroźnej zimy. nasza pro, . , . .
z·,., to w . k
d ..
wie• szosct sn11ecJ'e. ·.
•
•
z.i.1 •
dukcja owoców podwoi się, a nawet
w \\alce o b1olo~1czną odbudowę potroi. Potrzebne jest do · tego naZo-Ta
człow1elra.
turalnie
pla.nowe podnoszenie kultury rolnej
szkolenie fachowców i dostarczenie
rolnikom odoowiednich narzędzi i
środków ch0miczny<:h dla zwalczaniezbęd~e dla. ~sób n'epracującycll przy odbiorze kart
nia szkodników. Dowodem. że postąpi.Liśmy już na tym polu bardzo naeń
zywnosc1owycl1 na m~es ąc
przód, jest chociażby wzrost zapoMiejski w Łodzi - Wydział nla renty jnwali<lzkiej oraz z,aświ.adczenie
Zarząd
Aprowl.zacjt - przypomina, że z.gOdnle urzędu ~karbowego o nieposiadaniu żad trzebowania na WYmiendone artykuJy pomocnicze. Dowodem wzrD!:tu
z zarządzenl~m Ministra Aprowizacji. z ny<'h stałych dochOdów prócz renty.
dn.!a 2.4. · 1948 roku (Dz. Urz. Min. Aprow.
jem znacznv
produkcji \'ITal'Zyw
Zaświadczenie ważne 6 miesięcy.
nr 3 z dnia 5.5. lll48 r.) w sprawie U'!)rawzapoza
przebywający
3. Ociemniali,
wzrost powierzchni nprnwy
nień do otrzymywania kart zaopatrzenia,
kłada~ zamkniętymi l ,ich przewodnicy
··
osob~, które nie pobierają kart. zaopaz;asw'adczenle Związku Ociemniałych
. Warto przyt.oc~yć .. że nasze spożytrz~ma przez zakłady pracy, winny przy
wzgl"}dnie wiaśctwego Starootwa GrodzC'J.e owocow ocema się w br. na 7 k.!f
odb1~ kart żyv;nośclowy-ch na miesiąc
kiego.
wnesien przedstawić aktualne zaświ3d
Z~<lwiadczenie ważne 3 miesiąc-e.
n~ mieszkańca co .rocznie, ~ w przeczenla, a mianowicie:
4. Wdo.wy 1 sieroty do lat 16 po zmar- c1.ą~ ~ la~ ?~widywane Jest l>od1, Ucząca się młodzież - zaśw:ladcze łych więznlach politycznych, po polecnie szkoły, stwierdzające, że dana osoba łych w walce o wyzwolenie Polski spod nues1erue si.e teJ cyfry do 15 kg. Jejest uczniem.
1'QJazdu h'tlerowsklego, oraz po powstaó- śli chodzi o spożycie warzyw, to wy.

l
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Zaświadt:złnia

br. •

wrzu
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2 ·gi dzień ciągnienia 4-łei klasy

Redak"'a -

wygranych po 4.000

zł

podany

będzie

6

ml-esięcy.

mające na utnyd-ileci do lat 16 oraz dzieci tych
ubóstwa.
świadectv."O
16
lat
kobiet do

S. Kobiety samo•ne.

6359 939 7006 800 8237 9838 11189 294
Wygrane po 200.0011 zł padły na 364 674 679 12546 852 13311 841 875
Nr Nr 5094 w Warszawie; 13901 w 14343 16405 438 6624 776 17079 092
Lublinie: 28982 w Radomiu.
814 18407 804 812 940 974 19310 510
511 20246 21436 648 806 23079 083 860
padły na
Wygrane po 100.000 d
883 24046 081 091 147 356 526 695 742
Nr Nr 2594 3192 22245 30755 32062 745 964 980 25374 702 26334 453 772
44269 52429 64304 84405 87095.
905 27004 103 422 461 520 540 29067
Wygrane po a0.000 zł padły na Nr 283 420 823 30137 741 781 911 31309
Nr 1985 2i09 4198 10754 24635 43620 420 588 930 32064 158 261 717 825
50729 6082:~ ti2763 75783 79584 83927. 33310 550 75~ 34309 403 446 701 35292
363 574 656 36788 874 889 37553 797
W~·grane po 211.000 zł padły na Nt 915 962 38283 508 677 756 39429 5iia
8054 9385 11573 12335 13974 166\łl 1750 794 40506 729 872 42007 42120
22729 21041 26155 271$2 28685 28924 I 42982 995 43405 663 726 44134 45530
32984 37052 38820 39188 :39672 457921786 880 46430 835 48091 379 408 697
46506 46666 51084 51432 51859 55757 743 49062 646 686 702 50283 697 783
36081 58557 58915 60991 62706 67191 1938 51018 742 853 52381 811 53388
67893 68404 69215 10102 n115 74585 539 608 54254 475 553 842 55046 163
77841 79590 80912 83418 85758 87145 t 283 603 768 786 56143 708 57086 57597
1669 920 58045 216 819 59401 472 600
88477 88573.
60458 795 61313 450 61631 677 889
Wygrane po 10.000 zł padły na Nr 62649 63063 239 ~58 460 524 6420!>
Nr 2085 2477 2715 2758 3215 3220 792 65270 719 329 66388 852 67849
3867 4410 4 710 4839 8451 8891 9278 963 68047 412 660 905 69149 298 434
9886 11894 12233 12372 12477 12858 628 633 706 71555 903 72245 73854
13104 13415 13607 13695 14308 15061 74120 248 939 75712 927 76390 425
15612 15615 16111 16770 17454 18953 77374 490 917 944 78123 145 231 79136
20080 21148 21874 22323 23227 24124 177 469 510 671 813 80132 837 853
24136 24300 25569 25694 25817 26722 81295 471 783 82097 674 890 982 84061
26846 27555 28551 29282 29913 30144 068 281 557 738 85346 373 577 794 863
30311 30389 30390 30527 31154 32222 86230 87003 112 88563 831 952 899il
33009 33037 34104 34640 34777 36693 981.
36757 37038 37131 37238 37368 37372
Damy ciąg wygranych po t.000 d
37405 39542 39886 39918 40057 40558
s 1-go dnia ciągnienia.
43816
43488
43172
42093
41628
40832
44014 45062 45559 47115 48296 48552 5052 113 229 232 258 400 433 486 503
48703 49529 50766 50908 51650 51818 548 584 597 630 760 796 799 902 963
52439 52815 53477 53564 54713 55637 966 987 6010 027 074 228 231 377 406
55812 56333 56726 57808 58112 58151 434 474 662 702 753 869 950 7038 202
58294 60736 60990 63101 63591 63857 214 246 254 263 290 365 440 468 475
65380 65572 68304 69514 69983 70216 512 565 581 589 651 661 670 737 771
71760 72327 72736 73620 74866 751aa 833 852 854 857 943 956 961 8001 014
75480 75797 76240 76625 77541 77604 028 169 181 214 325 340 370 392 552
77731 73521 79471 79539 79783 81956 597 659 763 939 9055 081 085 036 127
82082 82656 82947 82975 83341 83369 142 478 510 9527 545 593 v93 706 753
83753 84807 84960 85324 85957 8~221 786 789 880 924 977 10003 tl35 180 185
89860.
342 396 393 518 590 743 779 832 889
ciąi?

ZaśwlaO.czenle ważne

ma~lu

Wygrane po 5.000 zł padły na N1
Wygrane po 3011.000 zl padły na
Nr Nr 62002 w Warszawie; 77629 w Nr 44 100 252 716 1229 2371 441 3497
498 548 4149 359 472 5255 706 99i
Łodzi; 81633 w Częstochowie.

Dalszy

odżywiania

Zasadniczymi artykułami spożywczym1 w okrt>-Sie letnim są owoce i
wa!1Zywa. Ze wzglectu na swe wartości odżywcze, na cenne składniki wi
tarninowe, jadamy je najchętniej,
tym bardziej. że w sezonie są stosun
kowo tanie. Jeśli chodzi o owoce, to
popularność swą zawdzięczają rów1
n ież temu, że nie wymagają specjalnego przyrządzania, są smaczne i gasza pragnienie podczas dokuczając)'ch upałów. Nauka i medycyna z
nużvm naciskiem podkreślają
wart.ości owoców i warzyw dla
orita.nizmu ludzkiego.
Stwierdzają równocześnie, że jeszcze
zbyt mało ich spożywamy i zbyt nie-

Zaświadczenie ważne do końca dane- cach ~Iąskich zaświadczenie Zwlązk:u
go roku szkolnego.
b. W!ęźniów Ideowo-Politycz.nych, Zwiaz
:?. Inwalidzi woJennl t woJskowl ~ od- ku Ucze..'Ot..'l.Hców Walk o Niepodle:;:lość
pis dowodu, uprawniającego do pobiera- PoJslu lub Związku Weteranów Powstań
:>:aświadczenle władz
nadto
Sląskich,
---- - „--------------------~·
skarbowych, ~t\>:ierdzając-e, że nie mają
źródeł dochodu z przedsiębiorstw handlowych lub przemy-s!owych, oraz zaświad
czen·ie pozostawania bez ~racy.

TABELA

warzyw
i
racjonalnego

OWOCÓW

jutro

zaświadczenie

względnie
władz

o

cy lub o

właściwych

niemożności skierowania do pran:E'7.dolnc-śc ! do pracy (świade

ctwa te wyda.je S'.arostwo Grodzkie).
Zaświadezenle ważne 3 miesiące.

w wieku ponad GO lat śwlad€Ot\l/'O \!·rodzenia (lcrótJk.i wypis).
7, Osoby samotne, stnle nlezdolnt> do
pracy :rarobkowel - zaświadczenfo lekana u:·zędowciro <le'.<arz. grodzki lub Ubezoraz śv.'iadectwo
pie<)7alni Sl>ołec=ej)
uDó«twa.
Osoby zalntere-sowane, które nie złoża
wymaganych zaświadczeń. nie otrzymaja
kart żyv.·n~śclov;ych na miesiąc wrzesień
rb
6.

Osoby

*.,''

U w ag a! Aparat telefoniczny nr 185-1%
zarząd Miejski w Lodzi podaje do wladomości, że ap~.orat telctoniC'7.ny nr 185_12
nie obsługuje obecnie Wydziału Aprowi
z~cji.

Uprasza się 0 niekorzystanle z tego telP.fernu w .!>prawach aiprowizacyjnych"

oatnsZENIA DROBf'vE

t e k a

r

Artykuły spożywcze
za miesiqc

Ur med. SIENKO KSAWERY speejaltsta chorOb skórnych, pęcherza.. wenerycznych przyimuje. Ktlińsklel!o 132, w
-232
godz. t3-14 t 16-tS Tel. 205-5.~

tereny warzywnicze i sadownieze
na Ziemiach Odzyskanych
mamy możność stworzenia specjalnych ośrodków produkcyjnych o dużej wydajności. Sprzyjające v;arunld.
gleb.owe i klimatyczne po.zwalają na
Dlatego też pro.tańszą produkcję.
blem przechowania i transportu plonów mu;i być odpowiednio :rozw:ią·
zany. W bieżącym planie gospodarczym problem ten zajmuje poważne
miejsce. Rozpoczęto już budowę nowych -::hłodn:i stałych i ruchomych
oraz zapoczątkowano pomyślaną na
wielką skalę konsenvację owoców i
warzyw na zi!J}ę.
.
~OZWÓJ naszego .przemyshl ~„
tworc?.iego postępuJe seyb'.ko naprzod.
TJ;n;z.asem na skutek pewnych trud
no~c1 Jak np. wysok.ość cen cyno\va•
neJ bl~chy na pu~zk1, przetwory owo
cowe l warzywllilcze nde mogą być
równie dostępne ja'k świeżv arlykuł
w sezonie. Do tego się jedńak dąży,
aby w imię zdrowia szerokich mas
S".>ołeczeństwa. zarówno Latem jak
zima każdy m6gł spożywać potrzeb·
na dh organizmu ilość ow0<:ów i ja·

I

(b)

rzyn.

no karty

sierpień

Miej ski w Łodzi - Wydział
Aprowizacji podaje do wlad-0mości, że na
karty żywnościowe zwykłe oraz z nadrukiem „Zg" (dawniej RCA) , na miesiąc
sierpień 1948 r .. w sklepach włączonych
do miejskiej sieci rozdzielczej poczynaiąc od dnia 11 sierpnia rb„ spr?edawane
Za-rząd

bedą następujące artykuły spożywcze:

Kat. I i Kat. I „Z:;'' - na oddntk Nr
18 po 2 kg mą.1ti pszennej 80 pr oc., w cenie zł 3,50 za l kg. na odcinek Nr 21 po
1 kawałku mydła do prania wagi pierwotnej 0,2 w cenie zł 3,20 za 1 kawał.
Kat. IR i Kat. IR „Zg" - na odcinek
Nr h"! po 1 kg mąki pszennej 80 proc. w

żywnościowe

1948 roku

na odcinek Nr SO po 1 kawałku mydła do
prania wagi pierwotnej 0,1 kg w cenie
zł 1.6D za 1 kawałek; na odcinek Nr 21
po 0,5 kg kon.,"('!!"W mięsnych w cenie' zł
14 za 1 kg.
Hiat. „C" - na Odcinek Nr 9 po 0,31
konserw końskich, w cenie :z:ł l>I za 1 kg.
Uwaga: - Konserwy mięsne na karty
IRD3. IRD7, IRDllZ wydawane będę tylko
posiadaczom kart żywnościowych niezatrudnionym w przemyśle.
Konserwy końskie na Kat. „C" wYd>
wane będą tylko posiadaczom karl ŻyW
nościowych niezatrudnionym w pn:emtśle.

oenie 2lł 3.5-0 za 1 k~: na odclne'k Nr 16
realizacji
Wydział zaznaca:a, ze termin
do prania wagi wyżej wywołanych odcinków upływa z
mydła
oo l kawałku
pierwotnej O10 kg w cenie zł 1,60 za l dniem 31 sierpnia rb. Po 1'Vrn termin.te
kawałek.
żadne reklamacje uwzględnlane nie bedą.
Towary nieodebrane w wyźej WY111lew
Kat. IR zwykła - na odcinek Nr lł po
11.70 kg konserw końsk.1'ch w cenie zł 14 nionym termwe przechodzą z dniem t
września rb., do wYłącznej dyspozycji
za l kg.
Kat. IIR - na odcinek Nr 9 po 0,35 kg M:!ni'Sterstwa Aprowizacji w W'arszawie.
Poza tym wyc!Ział zaznac.:za, że żadne
konserw końskich w cenie zł 14 za 1 kg.
Kat. IRD3, IRD7, mn12 - na Odcinek inne ceny prócz podanych nie mogą by6
Nr 2'I po 3 kg mąki pszennej 80 proc. w orzez Spółdzielnie pobierane. Całkowite
qenie zł 3,50 za 1 kg: na odcinek Nr 29 k05Zty transportu i opalrowanla mies~
po 0,5 kg smalcu w cenie zł 12 za 1 kg: się już w podanych powyżej cenach.
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TEATR LETNJ „BAGATELA"

DZIS t cokbl.ennie o godz. 20
najweselsza. komedila sezonu p. t.:

i

ze

nosi ono 74 kg na glowę, a powinno
bez trudu wzrosnąć do 100 kg.
Poważną rolę w produkcji warzyw
i owoców odgrywają dotychczas jeszcze producenci podmiejscy. Mają
oni ułatwione zadan1e transportu. co
pociągd za sobą dostępność cen ich
owoców i warzyW na rynkach miejskich. Specjalniie owoce, ulegające
szybko zepsuciu, nie mogą być zbyt
długo przechowywane, jeżeli nie ma
do tego odpowiednich urządzeń. Jest
to poważnym utrudnieniem w dostarczaniu t:!go artykułu do miast z
okolic bardziej odległych. Bolączka
braku chłodni i odpowiednich wozów
transportowych jest dotychcms zasadniczą przyczyną nie<lX>st.ateczn:ie u
nas racjonalnej gospodarki owocami
i warzywami. Skutkiem tego artykuły te w pewnych okolicach są bar
dzo drogie, a nawet odcruwa się ich
brak, oodczas gdy w innych ulegają
zepsuciu i stwarzają pozory nadpro·
dukcji. Posiadają<: obecnie pięl...-ne

ftl0,-ą 66
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ulblałem i w reżyserii KAZIMIERZA SZUBERTA,

I

1.

I
! K asa. czy.nna c ały dzi~ń• 0 d godz. 10·
T~lefon 272-70. i
ii'.
Iil!
UprzejtnJe p1·-0Simy o wcześniejsze nabywa.nie biletów.
~
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Dr ŁOZA spetjaJ.ista włosy ,skórne. weneryczne - powrócił, przyjmuje 12--2, ~
5-7, Sienkiewicza ~4.

Kuono

1 sprzedaż

J

2 KONIE ciężarowe potrzebne sa dla
PZPB Nr 2 - Łódź. Og:·odowa 17. Oferty
S'lc!:1dl.'ć w Wydz. Gospodarczym, do dnia
-1110
15.8. br.

z agubione

cokument'Y

ISKnADZIO~O- legitymację tramwajową

Zw. Zaw. książeczkę członkow·
dowody - Anna Matusia,k, Szyn10nowicza la.

fabryczną

ZESPÓŁ.

REDAGUJE
RED. NACZ.

przyjmuJe od godziny 12 do 13.

SEKR. RED.
WYDAWCA:

od godziny 10 do
Spółdzielnia

lL

Wydaw nlcza „WIEDZA•.

•

ską,

niebieską

ZAGUBIONO legitymację t~1jo\;ą,
na ru.zwisko Chojnowska Da-1107
11.iela.

NASZE TELEFONY:
Administracji 136-91,
Centrala telefoniczna Redakcj)
Ekspozytura,
t:i0-46
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