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straty .w okrętach

doświadczenie z bombq alomowq
8koiki OSiainief!O wgbut:hD ZDÓW niezbgi RłOŹDe·

LONDYN (PAP). Agencja .Reutera donosi, że dowódca floty, biorąoej
udział w doświadezeniach z boimhą
atomową, admirał Blandy, z.a.komunikował, iż bomba wyibuchła dokład
nie w określonym czasie, tj. o giodz.
al..35 czasu brytyjskiego. Pewien
świadek doniósł, że wielki sł1llP Wodny wysokości 2.000 stóp, wmliósl się
po wybuehu ku niebu. Latające f<Yrtece wid.ziały chmurę pary i piany
mOl.'Skiej na wysokości 8.000 stóp. N~tyclhmiast po wybuobiu masy pary i chmury białej piany całikowicie
za.kryły flo~ ehlżącą jako cel ~ sta.ła się ona niewid'Oczna dla ocza. widzów. W 2 minuty Po siln-ym wyibuchu podwodnym W!Szyst/Jde okręty
słuiące jako cel, w ilo§ci 87 z wy~
jąitkiem kilku, znajdujących się przy
brzegach, nie były widoczne. Zostały
one zosłonięt.e chmurą IP3.l'Y radioaktywnej i plany. Nawet Po upływie
10 minut w ()bwodme stirefy niebezpiooznej nie było widać żadn
z
Większyeb. okrętów shdąvych jtlto
cel.
Drzewa palmowe, znajdują.ice się
na brzegu laguny, nieusilrodzone pod
czas pierwszego doświadczenia, wydają się obecnie połamame. O godrL.
21.38 załoga suq>erfo'rt.ttly, unosząeej
się ponad miejscem wybuchu, doniosła, że słup wody oeiągnął wysokość
8 tys. stóp.

Zostało

stwierdzone, że okręt wojen- wołwjących podziw. Woda na <lJlaczNOWY JORK '(PAP)'. Admirał usikodzona i oka-ęt te.n przechyli! słę
ny „Arkansas" zatonął. Jedynym je- nej ~i
była wzburwna Bfand'Y, kieroWtlli'k doświa<fuzeń ato- na prawy bok. Ad!miral Blandy zago śladem jest szlak z oliwy na wo- przez wybuch, tak, że ociekała ze m-0wych, podał do wiadomości. że wy znaczył, · że w chwili obecnej trud.no
dach laguny Bikini.
skirzydeł samolotów, unoszących się buch bomby atomowej w lagunie A- stwierdzić, ~ uciel'lpiały jes7JCZe inZginął również jeden z tr8'1Wpor- nad miejs.cem wybuchu. Killka. ma- to.lu Bikini spowodowa:ł zatonięcie j ne okręty. Nie ma powodu powątpie.
towcaw, choei·~ szezegółowe straty łych statków przewróciło się„ a łódź okrętu wojennego "Arlkansas", okrę- wać o · skwtec.zno~i bom!by, oświ~
będą mogły być określe>ne po pew- in;wa.zyjina, na której bomba została tu do ładowa.nia cz'())Jgów oraz barki czyt admirał Blaindy.
nym czasie, jednak jest już widocZ-I zawieszona przed wybuchem, zoota- do skondensowanej oliwy. Tylna
ne, że nie było żadnyich szkód, wy- la strzaskana.
j cz~ lotniSkowca „Sa.ratoga." była Stwierdził on, że fafa wysokości
o·koło 10 stDp za.topiła wyspę w pobliZu Bikini., nie zalewając samej
laguny Bikim.i. Admira'ł Blandy za.znaczył, 7.6 okręty nie będą w stanie · W!PłYnąć do laguny tak prędlko
po wy;buchu, jak po pierwszym do§wia4czeniu. Okręt admiJrała Blandy
znajdowal się o 2 mile od laguny. PA/RYŻ, (!AM>). IB. :fra;ncuski Afryce. f'.landdn rówrui~ iprzypj,sałl ski'Ch przy d<>kooywaniu i111wazii w Admirał Blandy oświadc-Lył, że mÓminister spraw zag:ranicmycb w rzą sobie zastąę nieoddania w ręce nic- północnej Aifryoe ~ że będzie rbrooił wi .z mo~ swego okrętu „Mae Kindzie Vi'c.hy Pii'erre Etienne Flandin, mi-cek.ie franooskich baz morskich.
tego tere.n111 prretl inwazją. Plandiu foy", który ~ajduje się w pobliżu
broniący się pl'Z'e<l ooj~szym sąZa>kOM!fmkował oo, że na wiosnę zezll'ał, że udz.ielil ceunych iuforma- wiSCb.od.niej rafy lagu.ny Bikini, kildem w W-ersafo na skutek oskar- 1941 r. oznaimlł ,g ieo, f'raoc<>, r.ż FTan cji soiusmikom w prred.edlliu inwa- ka mil od centrwrn strefy wyznaczożenia 0 brak godnooci oarodowei. 0 _ cja nigdy ~ zgodzi się na to. aby zii w pólnoonej .Afryce o mOOliwoścl nej jaiko cel.
świadczył w środę, tie nre ~ęP'U- Niemcy k<>reystałi z jej baz mor- k"ntra.k-cfl ze sbrony Niemc6w.
ie "' obroinie własnei., ·l ecz 'kilku
swYOh k<Jteg6w z rządu Vichy, którzy .rri'e zostali wybrani w ostatnich Okręty
w.ybo-radh do zgroma<Wenia \konsty- ------=-~---tucyjnego 2lEl wz;ględ'll m. ii-cb ud,zial w
rządzie Vichy. :Flancln.i brooiił swej
polityki na stanowisku ministra spr,
zagą-a11icz:nycb w TZąd:zie Vidly i
stwu•erdzif, że jego zasl11gą było n-iedopuszczen.i e do wykonani.a planu
MOSKWA '(PAP). Jak donosi a- rz.enie z tego powodu i domaga się, kim umoiw-0m międzyna·rod•JWym, bez
W końcu o &"odz. 21.45 fala z sa- Lavala, co do wzięcia udziału Fra11- gencja TASS z Teheranu, w dniu 16 by rząd irański ~azil ostry protest -zezwolenia władz ia.-ańskich,
a nawet
meg-0 miejsca wybuchu wzniosła się cji w inwazji w pół11oooej Mry.ce, 'li-pca trzy krążowniki angielskie przy Anglikom oraz zwróci? się do Rad.V bez uprzedzenia angielskie okręty
..,, ..
na lagunie i obiła o koralowe wyib:nze któr.ą .p odobno Ni·e mcy miem zamiar ibyfy do Sza.t-El-Ar111b w Zatoce Per- Be:apieczeńStwa ze skargą na akcję jenne weszły na
wody irańs':.ic. Lufy
ża. Jedna.Jcie· była ona niez;wykle ma- przedsięwziąć przy pomocy Hiszpa- 'Skiej. Angjel!Skie motorówki wojsko- 'Wielkiej Brytanii".
"Obecnie- pisze armat imperialisLńw angielskich skie
ła, posiadająca zaledwie 5 stóp wy- rui w r. 1940. Randl.n ozmajmi•~. że we krążą u brzegów Iranu.
gazeta „Irane-Ma" - wbrew wszel- rowaine są ~wu na Iran".
soko8ei. Na powierzchni -wody po- rozpoczął rokowa11fa z Wtie1ką BryKomentując przy•byc!e angielskich
częły ukazywać się okręty wchodzą- tanią ,; Stanami Zj1ednocz-onymJ, na c,k~w wojelllllych do Zatok! Perce w skład floty, S'łużącej jako cel. zasadzie kttórych soiusmijcy ewentu- skiej, gazeta „Rachbar" pisze, iż na.
Nie widać było, aby ja.kiś okręt zo- al11ie m<>gH uur~y<mać swych przied- ród irański uwaiża alreję Anglików
stał wysadzony w powietrze. Jed- stawicieft w Vichy i pófn<>cnei Mry- za zagrotienie suwerenności , niezależ·
zjeździe
nakże pierwsze wirażenia są bardoo ce - przed·sitiawi'Ci~li. którzy re- ności i oałośei terytorialnej Iranu. p ARYż (PAP). W drugim dniu lkraiju, stosutrki z Zach<>dem i ZSRR,
pobieżne na skut.elk oo.słony wodnej, go z.dan.iem przygorowa•l iby trunt „Naród i.rański - pisze gazeta
di'Ugiego zjazdu PPIS we haneji wyj.a.śnił iProblem t. zw. ziem wsdiod
wiszącej nad miejscem wybl'lchu.
do ewentuaqłl'lli iłlwaz.ii w pótnocnej wyraża najwyższe zdumiPn1c i obuwygłoszone zostały referaty progra- nich, wreszcie
zrefer-0wał
sprawy
mowe pr,zez delegatów z kraju. Wi- młodzieżowe i ruchu zawodowego. cemi,nister tow. Ja.&trzębskj potQPił Obrady d!ru.giego kiongresu PPS zaszantaż a.tomowy,
uniemożliwiają.cy 'koń~ne zostały
wy.borem nowego
zbudowanie tl'wałego pakoju i zoblra- 'Zarządu, do którego weszli j alko prewwał stałe polep.sza.nie się sytuacji zes przedwojenny działacz PPS we
w kraju. Sekretarz związ!ków zawo.. 'F rancji tow. Szczerbiński, Wiśniew~
LONDYN (PAP). Jak donosi ra
LONDYN (PAP). Rząd brytyjski czył podanej w Białej Księdze wiaclio londyńskie, po eksplozji w ho- Tozesłał zaproszenia do kra.jów woho domości o wysylamiu jalcichkoJwiek dowych tow. Motyka omó~ hiisto- ski, Mierzwiński, Pyr.chol, Urhańskii
telu ,,Kiróla Dawida" w Jerozoli- dzą:cych w skład Ligi Ara.bskiej, aby depesz do Londynu. Podobne oświad 'rię PPS, proMem go!ijl()darczy IllO-j i Jace~ Fuksiewiez.
mie na ulicacli mia~ta krążą pa- wzięły udział w konie.rencji poświę czenie złożył rzeoznik Agencj.i żydow wej Po.Iski, układ si'l politycznych w
trole uzbrojone w karabiny maszy- cone-j za&adnieniu Palestyny. W kon- skiiej w Londynie, stwierdzając, że
no.we. Spod gruzów wydobyto 101 ferencji
wezmą udzial
przedstawii- nigdy nie nadeszla do Londynu deWłoszech
ofiM. 46 wbitych i 55 rannych. ciele ~ydów palestyńskich i Arabów pesza in~ryminowanej treści. W Jew
72 osoby jeszcze nie zostały od- oraz amerykańSka komisja rządowa r.oz<>limie Eatreymano 30 ~ydów w
nalezione.
Wśród ofiiar majduje do spraw Palestyny. Rzeczn:ik agen- zwiąoiku ze śledztwem w 51Prawie zaRZYM (PAP). Dnia 22 nPea
~ równ~ei we FlOtl'enctii oraz kilku
się 32 wojlSlkowyoh a 14
brytyj- cji żydowskiiej w Palestynie za.prze- maehu bombowego.
ły miejsce demonstracje beiaolbot- 11mych miastach we Włoszech.
skich urzędnilków pafu.twowyc:h, a
nych na ulicach i płaca.cli oentral- - - - - - - - - - - - - - wś.rod .nfoh dyr. poczt i telegrafów
nych w Mediolanie. Komunikacja by~
oraz pomocmi'k sekretan.
adminiia przerwana i sk.leyy były zamk!lięstracji cywłJ.nej w Pailestynil1l. Wśród
te w wielu dzi.e lnicacli miasta. Koprzepadtych bez wieści uniędników
•
się
konferencję
mi.tety
strajkowe wystosowały do CZflBCIOWO PIZJWIOCORS
państwowych hrytyjS1kicli
magc\uiil
WARSZAWA. (PAiP). - 25 lipca I Modzelewskieg<l', ministra pełnomoc władz żądanie natychmiaaoowego zlisię pełnomocnik do Sipraw przeWASzyNGTON (PAP). Senait a..
br. 01>uścił Warszawę, udaiąc się do nego Józefa Olszewskiego, grono kwidowania bezrobocia i zagroziły
mySlłu oraz radca ekonomiczmy.
merykaiński zatwierdził ustawę, kt.óParyża
przewodniczący
delegacli wyższych urzędników ministerstwa
strajkiem wszY!St1cleh robotników w ·r a przywraca kontrolę cen v; StaLONDYN (PAP). - W środę i polsklei na konferencię pokolową, spraw zagranicznych, ambasadora
czwa'rtelk przyszłego tygodnia odbę minister spr. zagr. Wincenty Rzy- Francii w Warszawte 9. Rogera Oar- mieście w razie niezast.osowania się nach Zjednoc:r.onycli. Kontr oli nie
dzie się w Izbie Gmin debata po- moW'Skł, żegnany na dworcu przez rean oraz posła czechosłowaoklego władz do żądania strajkująeyeh. - podlegają ceny na zboże, mi~o,
święcona sprawom pa.lestyilekim.
.wlcemin!Wa spr. zagr. Zygmunta w .Warsza·wle p. Józefa HeJreta.
Roi.ruoh7 bezrobotn1._oh miałl miel- drób, nabiał., t)'.toń i ben~nę.
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LONDYN, Cf>.AP). - Ag.encja Reu- Ją<: tym samym dlllość mi-eJsca dla patera donosi, że została wypowiedzrla- sażerów d zmuszając ich do podró·
na woillla w hryty~skiej strefie oku- ŻQW:aaUa 11a bufor.ach. Wobec tego
pacyjnej w Nremozec.h czawemu ryn brytyjska po~icja wojskowa l policja
kowi, który rozszierza sie w alarmu- niemiecka przeprowad•:zaią systemu·
iącym stopniu. O ro~miara.ch czar- tycvne obławy, Pewna młoda kobienego ry.nJcu można zdać sobie sprawę ca podstawie następuJącyh n11cyi
dentów: w Kolonii uzbr-0ieni bandyci związalLi 1 zakn11bl-0walj 111sta sitra-
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każdy obYWateł siwedzki obojia pł~i,
niezależmie od posiadanych środków
i pobieranych emerytur, pobierać będzie po osjągnięciu 67-go rQkt.ł życ1a minimalną pensję w wysqjrosi;i
ta . w
TOC?:nie.
I
m1eiscc;wosc1ach, szcz.egolme drqg1i:h
podwyzszona byc moze ,do 1.600 ~ol'On. Ob.~at~le poz?sta~ący w związ
kµ maJzensik.1m pobięr~c będlł. 2.4~0
koron r~z111e, Ohei:.me ohowiązitJil"
ce ubełJP1ecze11ie na stąrnsć pr,:ewi-
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P_en~jii

duje wypłatę ;pensji zależmie od dochodów i posiadanego majątku ) wy
nosi od 93 do IJOO lroron rocmie dla
samomych oraz Q d 186 d o 1. 700
~I~ ??zostających w związ~a~h małzen~k1;h. Nowa ustawa, ob~im1e ~
zasięg1e_m 700,000. ~ 1 kosita z
n1~. z~1ązane wy,nti:JS~ pon·ad ?BO
m1honow korO'tl roczme. W porow-
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!.,.ONDYN, ~PAP). - Agenc!a ~eµ- dwQma ~rajami. Złoto zo&tp.nle użytera donos.i, że rzecznik rządu J·ugo- te dla stabihizacji dit1a•rp.. Rokpwast-0wiańskiego w L011dy11i·e oświad- nia o zwrot złota jugostowi ańsk.iego
.
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czyt, irż ~1ielka Brytania zwróciła :rn11taty 1nzef1F0wadzol1'6 z godną
Wyn j}fi
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W taki spo.sób partia rz„d<>wA w
wielu okr~~ach nie posiadała wo~6le współzawodników w postaci hrnych
w okręgach
partii, a zwłaszcza
się
'Wfchodlnich wybory 0 dbywlll)'

całke>wici11 bez kl)JJtro\i. Jednakże na
w11t tam i.naczna lic,.ba wyborców
głp owałli przeciwko partii

rzącki-

wej. Nąwct dziennik „Tatwir'' przy
nosi wiadomość o zwycięsLwie par-
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W s kutek pov,odzl we wschol\,
phm Be.ngalu, Jedna z prow incii zo,
ot.aln ;i;upelrnlll o dcięta. żywno~ć zrz.u
cafla j•eit prz11;i; samoo]ty,
Q11nrdia , fTAJJe. ral11v "'Yf"k•
~
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1tor UN~RA, ośw iad. czrJ1 że O)';Ulem
5
.! ę~a
pomoc UNiR.'l~A d·lka wloi:ih
5 •680 •000 ton µrod iu · t 6w żyW11osci o
wyetJ Clrilz materiałów pr~~my~lo~
wyc;h , opz1i eiow~· ch na ~lllr!~ 4:?5.000.000 dolarów. Dotychcz.110 1lpstarcz.0110 towarów za 209,000,000 qQ
larów, pozostaje jeszc;;:e róv,nowarboió 31(),000,000 dolarów.
~ Amba~11dor fraticuski. BMnet,
koriiernwal wc;i;orai z Ąphes·1mem w
W
ambocli\'-. Zlh
spr11wie terytoriµm
gar~1_i ętelgod prhzi ez Siam Jw c~asiek~ku
n OOi fi przez anonczy ow.
·pap11
1fr11ncia iąd11 zwrotu ·t ego t1trytenj.µrn d1l11 ln(l.ą ch 'fl , Siaw wniósł a1na"
we !lo R11d:v J:3ew!11cze1istwa, ktMa
rozpatrywać ma te kwesti ę 11atychmiast po przr i·eźdz.i e delegacji siams\ciei.
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miast.Il() oprapowaniu st~tUlłlu łfole4:1d·ersk1ch Lndi! Wschodmch zostanif! krll.tll.Pl IĄ'BJH~ralny ~ia.t(}we; Jl'ed11. dp A.tęn, W celu 1!ba<la111a sytuacJI
utworzona szósta komi .Ja, która zai- -rą11ji Zwąr.ków :l'awod.o~ydt QT)U!I:!;- greckich ~iązków zawQdowych. Jou}}aux ~wiadcqt prąsie, że ~to- ·~~~....,,....,..,....._ _,._..,..........,....,_ _
JICWl\\e ~ w!ad.omo~ei OVr'l-YfC\anel od
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grecltiej federąc,ji lllwia.z
,Jcqw, ?ząd greck! nie uznaje shtutu
illchwa.len~a w kwietniu br. Jlr.zez
greakl koll@l1eB zwłą.!l.ków 1:11.wodowych. W dredw de Aten Jauhaux:
.zatl'zy.R'l.ll. się w Rr.ymie w celµ od'hyela ł'02m6w z przywódcami włosJ(iml.
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jest wkrótce 13rzyjazd dalszy.eh łicz-

dzle okrętil.1

podkreślają

W11

za

im. e 1

współpracę

z Niemcami

PRAGA (PAP). TrybuJl'ał ludawy
1Sli.11<iat na k1trę śinie.rei minisil.'11.
spraw wewnętFZnyd1 l'ządu protekt1n·aPu Ważka, który jest winn.ym
Wyda,nią. Niemcom o!ioło !łO tys. ży'<iów,

„Niewl.nna 0flara" Goebbelsa

1
tlYCh grnp Ormian. W porele Ba.bum
zgotowllJl() 13rzybylym owacyjne
Uezn·i owie srJkBf pewIJ FzyjęcAe„
po11lełi
1tr:zybylym
6'f.iarowall
szech-nych
OŚĆ
NOllYM!lfiRGA (PAP). Na czwą.rtl'ci" był powgdffil iiwfoki, Said! m.
kwiaty. Po odpoczynku 6hywatele
SlAlli!ldi11niu międ-,.y11arp~pw11- stał Pfif.YWQłany do pąriiidl!Pł. kie<;ł:v
1'1'1WYfll
po
sp.ecjalnym\
się
udadzą
radzieccy
ustaobowiązu~ącą
obecnie
naniu z
wą wyniesie ten wzrost 437 milio- ciągami do różnych 1111ia11t w Annen ii ~Q 'f.r,yłmnąłu W N1nYI'llherdie za- uaiłowl\ł prziidstawić osobisty potfląlł
kpilciył &Wił maw~ obr1ulio:a acJ.wp- na cały mmig okolii::wosci, kl6fe
radziieck:ieJ,
nów koron roczm11.
siafa tPWarzyszyly popf!t.nianiu prze;i jeiJł!I
lcąt Hilnsa Fri~a. byf,1,go
propaga<JUły Fadiewej. Obroń<;,a usi- ldienhi zarmcanych mu prieslęp&11W.
rował ,prze&tawić sw-0jego klienta ja
·~o <>fiarę G&abel a, ktbry pragnął
rozłożya odpewi~ialneść za r.wą
BIZY
IPłGDia
na nereg w..pól
stwierdza.
LONDYN (PAP). Minjste.r Mor-1 nikarzy
~ąniem . ~brnńi:y,
rison pr~yr~J qelegacji związku ! j~ą, ie wolna~~ IH'UY flia mote byó f)fiłc~1k~.
LONiDYN, ~PAP) . - Ągełlcia Reudziennikarzy, że przedstawi gabine- naruszona Pl'zez skupiim~e dt:1enni- me Jest słiuszne ~erdz=me, ze wszy
tawi podanie w sprawie mianowania ków w ~Jqi.~h OWlłOR h1l:i tn;eoh pci- ~i;y w:sipMipraą)WftJt:Y GObbel~Fł ,fobrę bera ~Pl1P~I. że międ71y W.ięlką Bry·
Wf.linia ~lili po linii jegQ Pł}lityld . Df.
Iromisji królewskiej do z.bs.dania wo!. trzebnych gfij}.l ha.n4ti:iwyg}},
Fritz uważa, że okolic7Jno&cią łago- tallią a Kalladą została podpisana nineści ptasy. Narodowy zwlą.iek dzien
dzą~• je~o kilien.ta jest; fallt, Żl! cha- mPwa w ~prawie dostawy pszeni,cy.
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wolnos·c· pr sy_ w Anglll
iwi z ka d1i nni
przyjął rezolucję

aiil'cję p~agandową

Fu· bryk a pe n. c 1· 11· nv
przy yurn
,.,u "", K •ad•11 do Polika·

~RĄKóW (PAP), Przedstllwiciele d~ fabryki penX:iliny. In.fi>mrnj~ qpj
Produkcj:i cyjna tej fabryki, WYpgsażq.nej w
Pansibw~wych Za·ktaclów
~~iep1QJ1ek w Krakowie wyjechali s~imie demQątą.1.u i jyż w ąajblii·
Q~eda~o do ~oronłlo. celem przeję- SZJl'JO czasie zostanie prz~ieziPfl9
c1a ofiarowane') Polsce ,przez Kana- do Pol~ki, Roczna 1JllpJno§ć prądu«-

Wielki szpital dl dzieci
WAR;SZAWiA, {tPAIP). - Dnia 24
hm. p, Tfoo.rnas Neale, pr;iedstaWJ!oiel
aflgi.ęls~iei fwndaci.i PQmocy dla dzie
ci polski.eh :otożyl w i zytę w Miu istecstwie Zdrowtla. fundacja, którą reprezentuje p, Neale Powstąta w p,
1942 i roztoczyła opi·e'kę nad cjz i ećmi
pol•Slk~mi zagranicą, dos,tarczaiąc im
odz i eży. żyw11ości 1 l!!~Qw. P, N<11llll
zadeklarowal w imi·en.iu fµndacii wybud.owaruie w Polsee wie~kiiego s.zpi-

ft

oikręgach &poii~d

W paru

wada q •la

(PAP). Parlamenit

U
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Obgwatel
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pa.ń...:.4..,
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przeksztąfgenlą w nmloJ!izym lub stycmym tytułem: „Pomimo naciJku
W.ększym stopniu gospodarki każde- i terrnni pąrtiii d~mokratyczna odico Pllń1iłw1t. K11żdll stron1t mll~i być nig~łll '1.Wyci~~twp''.
gotowa Qtl ustępstw.

nujqc d1ltere y rozległych posiadlo4·
ci hol·enderskich i wiellki rezerwuar
b11hiil skich bog11ctw w Kon•l{Q, Nowo
mian<>wany sekr. gen. unii d'!' Jagl'al'
oświadczył, że •llfliia .gospod!lrcza be-

zawarc:a umowy o u11 ii i:ielnei między Belgii ą, Iiolandią i Luksemburlł'i~ zost11ł utworzony w Bruk eJii
gem1ralny s·ek>retariat. P-0d egidą tego sekreta·riat\1 zostilłlą u;tworzcme
tr~y ~dy; f) riida. cel1111, która zai.roie sii: pgra· cow~mem taryfy .cetneJ.
T~rY\fa ta zost~11e pr11edstawiona 3
zamteresowainym rzitde>m łla ppcząt
li
. b p
K .
rz·e~l 11.IJ'e s1e. z~ o
tl .~1~rP01Ja r.
1 hst<>PaO•ll l!Mti ·r, nie b'-dzle znd·
.
.
nv;ttł gre~ic OdlłllnYOh PtPIJUQIJI złf ::,.;1
PPnlł wami, ~ 11 relli ł' 6W P 11 "" 11
'me stanowiły jeden teren celny.
2) Ra.da do umów hal1dlowych, któ-

Syrii i Libanu

s;zwędzki przyjął usiawę łmlCil której
od 1 styi:;znia 1948 roku pocz~szy

repubhk1uuko - ludewa
wu parh
olliosła kl~~ke w wielu wi~Jm.ych
po.J uwa• ,
h N I .i.
p•
R
a e„y przyJąc
m111itllc .
g~. Żll partia demokratyczna z.gło43
't 1' 'Y kandydatów tylko w

tii demokratycznej w szere~u okr~il=ł.onv~:r••u·, ,1",,. ....). _ W WY''"i·''lł
•• [\' mle sile tel'let11n11il zamorskimt, ko~ndy di:!1e się prawdopCJdPlJł1ie domagitli:i ą6w Pild llll~twuiłlcYm chąrlllktl!ry·
~""''
"""".._.,~i..;i

wracają
c:r ne i6~śei tege tm!ącege płytlu, któ
ry sprzedają, biorąc PO 500 marek
I! Bałqatlł,
za buit<el.kę. Poza <liokami czarny rynek kwit1nie na koJ.eJach 11Jfemieckich.
Ągeucj a
MiO~KWiĄ. ~PAJP) , Kontr11J.e na stllci11ch lkolejpwych wv
kaz11tv, Ui uiaczrie i.Jtośdi artykułów TASS dooos i, ie po Ormianach, któży wnośc ; owyc)j dfa cza mego Tynku ,, rzy przybyJ,i do radzi·ecJci.ej Arme111ii
Sl)Jecja111.; e Jcart1:1fl~. sa PrzewMt1J1e 'V ,; SYFLi i Libanu, obemie przyjeph.alo
zmniejsza- tam 783 Ormian z Bu Iga rH 11a poklapoc i ągach pasaże11Ski-ch.

Jll Jq IPI'

dQmośai, ,p odanych przez c:h~enmk
„Eni Sa?ach" i kil~a ,innych, n!ldo-

.-„ I Di\

ńo~podAr6-Zft •rz~

J61dno~~

na tytoń. w Dortmnoozle Hum nil·emiecki, •siktadaiący się iz prz,eszlo 150

.
st.a

z

Luksenburg

Belgia, Holandia

osób, zaatak.Pwitł poli·cil~ nl~mie-ckq,
która zaaresztowiil.a heruta czarnego ryl1ku, s.chwytanego na gorącym
uczynku. W Iiamburgu O'fierowill wy
w iadu brytyjskiego areszitoWll~i !>-chi
członków bandy z czarnego Tynku,
ldóra zatrzymała pociąg z źywirnśei n
i przystąpiła do raib owanla wag<enów. Pr.z.eprowadza!ą<:y badania w
gtów1J1e! s!Jedz.t'bie Komla!l Kootr-0lnel
·I 1 _
t
ośwl!ld.cz t iże ·t 1 ·
s a e W!lras a n ee
y'
.
galny ubój bydła„. „Dzia1ta1J11oś6 ·CUr
•
.
niego rynku przejawia s ię w znaczn:vm stpprliiu W dobch Tip~~ 'PPJicyinyh todzi p11tfl01ui11;cych iest st11le
zwii;kszana. W czasii: iedJH!i rewi'~ii
._
,
rze ,z 1,
1 780.
b'kow.. W WY'1 1..
P ...s ; \~an.P_
k11 ueJ a„"Ji stur1·er"'"Oł1P ze 22 "łat
" "
r
~"
"'
~ ... '
lfj lJPlenderslcię, lJ n1ieniiiecki.ah i g
.
.
b J. „ „.
e gi1sf}ic)J posą a•dfłto fad!lfJ!lik, piochcr
di;ący z czarm~~o nrnlrn„ Towary
.. ·
.11,I d ? .
. 1,
~~ a a y się z iyws1rnni f1·s~pwan·r
Ml()Śgi, Oli.WY, mY1Ha., tytOfliitł, ~hnmia,
,sprv>łm biuroweO'o, m.as„yn i. nio•~-

ta, która mia1la bhsloo 14.000 papierosów Ulkryla je w poń.czochach pod
'
dluglml s.poi;l11 iarnl. Wśród towarów,
zabranych pod.czais pewnej serili napadów, znajdowalp sie 80 śwrn i bli~ysiRce v.orków kartofli,
sko

MOSKWA (fAP). Agencja TASS
j.uż
donoti, że nickµ,re driienniki
22 lipcA opublikowały wynjki „wy,
.
,
W
bor6w' do p~ame11;tu tureckiego
•1. •
W
„
'1'
h
·
_L
, •
Yn 1·~ 1
roznyc:.n nuut11ic w łPJrc.Ji.
0S1tatecz.ne zostaną podane po doko
• ,.,J. ,
· -LJ'
n~ni· u ~ 1~iema ".'osow we w zy_stk;ch okręgach ikra1u. Sądząc z w1a-

aaui lak luadavia

ciaż nie opar.ł frazeologii hi•tlerow,,„ci_
st-11 1'„;
„
„,...„,.„ "'rm"„ J·e1· „„ J„n..-........
„„YW"ł
„~
udiiiilo·
~iem lliż 1flllli". Ną~t..nnie
"I"'
no gł~lł gb1ońcy Rw:fqlfą Ht1ssa,
N;i wstępit adwqkąt
dr, Seidlowi.
~twillrdu, Źll klient j~p pra~nie po11ie~i; pęJ,n4 •wiecb:ialność zii
iim:~enia, PQdpisFłJll!
WA;l}'Jlt°kie
przez niegQ j!lliłM:i ZilSt~J>Cł f ueDrera·

p

I k dIk
zen ca ana y & I
dhr Analii

Umowa została zawarta na przecią·g
4 lat, przy czym cena wyznaczooa
na przeciąg pie r wszych 2 iat wYno~i
l55 entów za busrel. Cena na riastęPrlll 2 Jata zastan ie omówipna i

J:ię

d;ile ząleżna od war11t1ków św!ątll::!
wych. ·

B1ylyj kia aamololy
homb11rda I donezhi

cyj.11a ta f~~r~kł. wypei;a1.ont1i. IN Pt. ąe.if:łł l:}OO~re~la. żę He5$ u&iło•
naJnowoczesmeisze afłlerykańsk1e u- wał Jl!i~-&1.;1! ·w tzenwcu 1940 roluł
'Q
rządzenia i aparaturę sięga 12 tys. polecieć do Anglii. w celu doprowa
MOSKWA, PAP), - Ągl!ncia Tass
ampułek, każda o zawartości IO ty- dzenia do zawarcia pokoju, jednak
.,ci"fy *iOfH ~~'!liif:l'Ayel) trud.no- podaje za Holenderską Age11cją Prasięcy jediws~k P~lliciliny,

tali itla d~iec!, którego f)lan przedstawi! w icllministr-0wi dr Mi·cheid.zill.
W związku z tym Miruisiterstwo Zdro
w~a. powołał.o komisję, która ustal i
m~eisci;· , gdzie stf!ll.ill wsporfJJIJi1my
12-ty trans-I
ZAHRZ.E. (PAF) . siPit~J. W cząs :e pobytu w Wars za•wiie, p. Neaile zw i l!dZlił szereg ins.ty- p.ort l{ÓrH~ków z ff.aIJPii, ktńrY przy~
tucii op i ekuńczy ah i wy.chowaw- !:nil do krniu, j,a/k:g trieci slrnl@i, :i;g~
cz:vch, grz:vrz11kaią,.c iaiJmaida!i:i iclą- sfat sk ierowariy do Zabrza. Transportem tYm l3rzybylo 156 rop;iiu.
Cfl pomoc.
''vlie·szkańey Zabrzą zgotowali przy._..

Górnicy polscy

w dli1iu 22 J.ipca w dalszym
c:ągu trwały walki na \vyspie Ja'IĄde
na wschóli od Sµrabaja, a także w
okolicy P;ida.ng i M1edana fJa \vy&ęil}
Sumatra. Samoloty brytyjski·e i holenderskiie ponownie bombordowa!y
we
Baninwangii, pe>ło.żony
Pe>rt
.wschodtJiej ~idcii wysgy Ja wy,
sową. że

wracają

z Francji

byłym rodal(om ewacylt11i przyjęcie.

W imieni•u

mi!lstii µiowital gośi;:i wiob. Rambuszel\:. Ot1iel~ę
flad przyp:ylym,i ~órmrikami i ich rodzinami J'!Fzyjęłe zabrs.kie zjetiflacze
cegręz:yl!ent

aię pr~~mYSl~U węgiewega.
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Niemieckie trusty przemysłowe istnieją nadal. ..
Opinia francuska a angielskiej polityce w lliemczech
Na 1a.maoh paryskiego tyg.odnikia
będąceg·o kontynua•.Fraterrute",
?lilganu podziemnego
cją dawnego
Ruchu Oporu, Claiude Chaillet krytylruje ostro politykę, jaiką prowadzą A~licy w okupowanej przez,
siebie części Niemiec.
Jak wiadOJll() wspólnym celem

doszedł ~,
miejiscowościa<Jh
do ~oso i speił·ni:ł fJWe żądanie.
Przez pewien czas fabryki niemiedkie. zwiłasmza w ołoęgiu Ruhry.
były administrowane przez ~jałnie potworzone w tym celu organizaeje robomieze. Robol'llicy pieIWsi przystąipili do ah:ii „cłenazyfrka-

qji". Nie potnebowaili skomplikowa-1 dzana przez robotników była spranych ankiet. - m kwestionariuszy,
!Z'lla·li dobrze swych ludzi. Wiedzieli,
którzy majstrowie wkładali w s.wą
pra~ zh~ wi~ gorłirwo9ci. i iktórzy
przemyslowcy ~ Niemcom ·rob'otnrków, o ~tóirydi wiedzieli, iż są
aintyfaszystanu. Czy;;łlka p.rzeprowa-

ene~ic.xna i skuteczna.
wiedliwa,
Niestety nie trwała clł.u~o.. Po wikroczemu odicłzfiałów sojusmocz.ych wła
dze ałianckie przejęły t~ s,prawy w
l!!We ręce. Władze .te wc1~ęły wy~k? na .mas2it s~ll'ndar z najszozyt::
n1e1szym1 hasłami demokratyczny1m

§:t;:]~i~~~1 Premier tow. OsóblH1-Horawslłl
w pa~ okupowanym demdkrac11

• •

do Pelaków we fran«:Jt

~;~~: się~ko;=a~Jk:

1: r-asu.

WA:RSZAWA, (SAP). - w War~
S'zawle bawił przez kilka dni pre:zes
Rady Narodowej Polaków we Francji ob. Józef Luka, który dn. 23 b.m.
ll&ał się z powr<llłem do ParYźa, za·
bierając z sobą pi'Slllo odręczne tow.
E. Osóbki - MQrawsklego, oo Pola·
•
•
spdimema ~~w '\ff Francji - następującej treś

k~nferenpoji _"; J~tcte, w • e erain1e l. w . oczuam1~.
Wszystkie te zamiary I cele me
51\raciły n~c ze &Wej aktmrlności od
chwłi wygrania ~f przez Sojnszników, i obeGJlie nadis-zeclł najod-

~u.wiło

• _ _1_,

•

~ewueJSZY

moment

dzi 'k
.
Zd aa11em
· e~1 arza .
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Chcę Wam też bez żadnych kom- naszą emigrację we Francji, jako ełe
plementów powiedzieć, że choć prag ment najbardziej twórczy, pqzytywniemy pO'wrotu do kraju wszystkich ny, demokratyczny i pQłrzebny barPolaków, rozproszonych po catym dzo w Polsce".
świecie, to cenimy sobie najwięcej
-----------------------------

• • •.rwa
I error w Jrte3t:łe
~

l(orz~tam ze sposobności, aby

pod ochronq wl·adz oka pacyjaych

pośrednłctwem ób. Józefa Luki,

i pod tym sztan<lar.em
tzw. denazyfik·aoję .

· rozipoczęły

Według recepty angielskiej hiitlerowcem jęt każdy, który był zapisany do part.ii na·rodowO"Socjalistycznej. Dzien·nikarz fra.ncuslki ubolewa, iż z powodu sirosowania tego
wiełka ilość osobniMw.
szablonu
wspierali faktórzy niajakt}"WIDiej
szyzm un1ka obecnie kary i represji.
reprezentanci
gdyż liczni typowi
swwi.nizmu i milit3J'YUDIU niemiezamaskowani
ckie~>. ~loojon~i,
właściciele wielkich akcyjnych spónależeli
nie
łek przemysłowych,
Ludzie ci mogli
wcale do pattii.
pozwolić sobie na lu·~ nie bruka'llia się bC7JP0Średnini zetknięciem z
bagnem hitilerow&ki.m.

Kilka m1es11ęcy temu wladze ~
giełskie :zdecydowały się wprawdzie
prze..
kilkudziesięciu
zaaresztować
mysłowców. ale wedłUJg jakich wfaściwie kryite:riów dolkonUJje się tyoh
zapytu5e dzi~nnikarz;
aresztowań} .fu-ilncuslki. Dlaczego ares:zJIJUJje się
~ccłnydi, podczaa. gdy tak wielu innych. nie mniaj obciąrżonych 91>acerojie swobodnie ,na wolności, i ober

BIELGRAD (!PAP). Główny za- ~ązkami zawodowymi. Robotnioy i
Prezesa Rady · Narodowef Polaków
we fr.meli., przesiać Wm wszyst- nąd związków awOdowycli Ju~. demokl'atyczna ludność strefy „A"
.kim w imienia Rzą~ Jedności Nai;o- ~awii przesłał do światowej Fede- domagają się nacycluniastow-ej podowej nafserdeczmelsze PoZdrow1e- ~ji Związków za~dowych tele- mocy w walce z faszyst.owekim terni~cę Was zapewnić, ie dla was gram 1186t.ępują.cej treści: „W oku- TOrem. Zanąd 21Wiązk6w zawodowszystkich znajdzie sfę mJefsce, pra ipowamej strefie .,.A" szaleje faszy- wych w imieniu 800.000 zorganizo- mu~ COll'a'Z wyższe stanowiska}
ca i chleb w nowel Pols-ce. że nikt 19towski terror- Robotnicy Triestu wanych robotniików i pracDWlllików
W tJm miejscu naileży wziąć pod
więcej z Polskł nie będzie 111111Słat strajkowali przez 12 dni IJl.a znak związków· zawodowych zwraca się do uwagę oa.lobztał.t angielskiej poli_
.
emigr<m"ać za pracą i chlebem oo ob
cych krajów. Nasz kraj był i fest Je· t ;rot;estu przeciwko faszystowskiemu światowej Federacji Ztwiązków Za- tyki gospodan:zej w Niemczecih. Usze7.e bardzo zrujnowany, ale dość terrorowi. Terror ten jednak nie u- wodawych, by wyełaino delegację, któ mowy międzyalianckie przewidują
szybko dźwłgamy się do nowego ży / staje. Pod ochroną aku,pacyjnego za.- ·r a stwie·rdziłał>y naocznie is~ znWreczenie lroncen1traoji przemysło
cia. Po now~ch zbiorach hędzie nam ~ządu wojskowego d<>konuje się ma.- stan rzeczy.
wych i finanwwych, które uważane
· · ·eh
o wiele łatwiel żyć 1 pracować, ani- 1sowego terr<>ru na d roboitn'k
.
' są za aic innego. jalk pewne for.
ł MI11 i 1
p ełme • zr~z:ygnowany: ~cydowa.ny żeU td było dOtltd.
poddac s1~ kompletnie woli okupanmy nowoczesoego impe,riali:zmu. Ale
tów, nie śniący nawet o jakimś odzielnicy Niemiec.
właśnie w tej
parze. Do tej postawy ludności niegdzie postanowienie to jest lllaJWię
miec'kiej przyczyniły się niemało aucej życiowe, przestrzega go s~ niajdyąe radia angielskiego. słuchane
mniej. T.rasty przemysłowe istnieją
sbvapłiwie w Niemczech. Gdy speanadał. pay czym w większości wyker londyński mówił o konie:czności
padków .,,, dcładzie personel.u poczypowieszenia zhrodniairzy wojennych,
7.młały ł)'łko niema<:.1lll1' z:micr
Kruppa i jego
wywłaszczeniu
o
ny. a kierownicy administracyjni i
mniejszych kompanów oraz o wprodyrekioorzy pozosta•łi ·na dawnych
IWPENHAGA (PAP). - Policja\ H~echlt oraz. niejaki Bodo Schilling, 'Praoownicy ukrywali się w Da.nii siwych 91bm<lwi:silcacih.
wadzeniu w Niemczecli ustroi1u dewierzono 'lllQ na duńska wykryła :niemie<:ką placówkę ktory uch<1dz1ł za dyrekttora towarzy- 'P?!ZeZ przesz.Io l'O'k. W domu, w któmokiratyicznego Zbrodniarze wojenni drżeli szpiegow.ską w skladzie około 150 o- stwa kinematograficznego i p'rzed- rrym zamieszkiwal SOll1!!ll€r, zn~e
słowo.
ze sh'achu, pan Krupp i jego towa- sób. Jest to orgarnizacja woj.skowego Sltawidela tow. naftowego „Argo". 1ziono skład broni. Wśród szerokich
rzysze odkładali na stronę ,,mały kon!trwywiadu, znana pod nazwą Policji duńskiej udało się areszto- ik:ół publiczności duńskiej panuje
kaptra.i'iik" na cza.mą godzinę, a ro- „Abweh!r Dane.mark". aZdaniem jej wać ostaitnio kapitana Sommer Rei- 'Przeświadczenie, że Sommer cieszył
i opozycja
hotmicy z Hambu11ga a Duiburga za było 2Jbieranie materiałów dotyczą- tre oraz Rudolfa Priijs, wyższego u- się po•parciem wp.ywowyeh ikół duń
W "boga;l;6j A?l(Tlii już od !1 lipca
cierali ręce i między dwiema fala· cyeh o.sóib źle widzianych przez hitle- rzędmika administraeji dańskiej w skich, tylko w ren sl>osób bowiem ohleb I pneflwoiry zbożowe podlega.mi nalotów alianc>kich szeptali so- rowców które miały być zamordo- Grenlandii, którzy byli szpiegami.- można sobie wytłumaczyć jego dltt- ją 'Tacj~ mimo niem.cykl.&
bie do ucha, że ZJWycięstwo Alian- wane l~b odizolowane w razie gdyby Sommer rozpoczął swą karierę W<>j- gotrwałą działalność ~iegowską. - osttryeh ~ (l']lO'Zyc.ji parla,...
tów .p rzyniesie im rehabiłltację i wy- Dania stała się terenem działań wo- skową w armii duńskiej. Przed wstą W Danii panuje przeświadczenie, że mem.tm-nej. Przeibieg dyskusji w I~
szpiegów pienie mna słu~bę nemie<!ką był lot- .Sommer należał do przywódców tajjennych. Przy pomoey
zwolenie.
bie Gmin b.flł w.iezwylde dlrannatyczN~w udało się sporządzić obszer nikiem marynarki wojennej duń-1 '11ego ruchu hitlerowskiego „ WiJ.koTo też w c.hwiili .rozipoczięcia się de ną kartotekę, w lnt6rej moina było skiej. Z roz;kazu Tittlervon Schleich .J:aków". Dzienniki duńskie przepo- ny. Racj~ chleba jest wśr6d
ludności ~~ bardzo niepopucydującej ofem;ywy, w oikresie gdy
zor.ganizował on w roku 1943 duń- wiadają dalsze rewelacje, ponieważ
reżim hitlerowski istniał jeszcze w znaleźć nazwiska wi~szości działa- ski korpus obr-ony lotni'ków niemiec- Niem<:y mieli swych szpiegów we lanie, "11Bkazułe -. innymi na niezNiemczech, robotnicy zagłębia Ruh- czy duńskiego ruchu oporu, znanych kich. Oddział ten jednocześnie był 'Wszystkich 01-ganizaejach przemysło zUJ'lł/de ~ syl;ua,cję k'Taju. Chleb
ry przejęli właściwie fabryki, kopal- z nich antyniemieckiego nastawienia. '.Przeznaczony do walki przeciwko wyoh, wojskowych i publiC7JJlych w boiwiem w Anuln 11,ie był przez całą
najWl>itnę 'l"acfonmnany, mawet w
nie i zakłady przemysłowe tego o- Niemcy P<>Siadali szpiegów w więk- duńskiemu :ruchowi oporu. Członko-1 Danii.
blokad<t
oi~ ohresach, hiBJi;y
kręgu. Robotnicy uchronili te fu.bry- szoścl fabryk, które wyk<>1J1.ywały za- wie jego rodziny oraz dwaj współniemiookWk <ik:irętńw podwodnych uki od wysadzenia ~h w powietrze mówienia dla armii niemieckiej, wi~k
oddziały Wehr- szość hoteli i restauracji pozostawaprzez ustępujące
niemmlłoiala cia~ie dow-Oz Ż?J
wnośtłi z z6'Wf1Uftrz. Tą sytuację wy
pamiętnych ło pod ścisłą abserwacją. Niemcy pomachtu. W tych to
robotniczy ruch siadali ae'ellltów nawet w pałacu krók~ <YPOZlJrOia, aby· zdyskred1Ji
cłniaoh niemiecki
oczach
W1oać 'l"zqd Partii Pracy w
oporo., 2.1gnieciony przez tyle lat naj lewskim. Na czele organizacji szpiePrzed pad~ is1\ niem umowy z aUanlami
wpołeczeń&bWa, wykazująa jego nie.wielu iroweltiej stał kapitan marynarki
w
straszliwszym terrorem,
SZTOKHOLM (PAP). Jak dono- idzkim araz jaiko odszkodowanie za udohto8i•
draR~ęl.a się kilkud'riiowa
szą z Waszyngtonu, eprtraktacje, ja !Żyeie utracone przez obywateli S'lJwekie delegacja s~edzka prowadzi od <lzkich na s~utek działań wojennych mat~ wa1ka, opozycja została,
pewnego czaisu z przedstawicielami niemieclcieh sił ~r<>jnych. P<>nadto popairit,a. -prrez -przejęte obawą glo~
mooaTstw zachodnich w sprawie wy- del~acja szwedzka zgodzić się mia- dowonia ~eństmo i przez cech
d81Ilia. kapitałów niemieckich w Szwe ła na wydanie aliantom złota, które piekairzy, ktJ)ry zapowiedział, że nie
cji, posunęły się jm tak daleko, że I·zrabowane zostało pr!Alz Niemców w zastosuje Bię do poleceń rządu_, w
definiltywna 7.goda rządu krajach okupowanych. Wartość te- dziedzinie Ta,ojonowamia chleba.
'1 jedynie
Zdawało się, ż.e sytuacja rządu
i:i21wedzki~o jest potrzebna w celu go złota dooh-odzi do 10 milionów dojest bez W1Jjścia.
JP<>dpisania gotowego projektu_ umo- farów.
I oto w tej criężki.ej sytuacji somit»
rwy. W mY'śl inf-omiacji ze źródeł aopozyoja 'JY"Z'/18zla na pomoc rządo7.godzić
imerykańskich ma Szwecja
:
wszystkich
Warszawy
teren
na
:
wi, 'l07!kazujq;c., że wyżej ceni inteisię na wydanie około 3/4 ogólnej sures państwa od swojego interesu
ZUS
tmy kapitałów niemieckich w S·zweWoiewództw
pa'Ttyfn,ego. Przywódca opozycji, by
icji, co wyniesie oilcoło 387 milionów
Katolicki ly premier ChwrchiU wykorzystal
MEDIO~ (SAP).
ikoron. Kapitały niemieekie mają zoJitać w Szwecji zrealizowane przy dziennik „ItaJia" publlimie apel kar- swoje 'IU[>l'!/'WY, aby sklon~ć p~eka~y
: rwspółudziale międzyaliancltiej komi- dynalła Szuster-a do diecezjan w do zutosowania się do zaleceń rzq,..
Podania wraz z życiorysami należy przesyłać
:
: .sji, a wpływy u:ży:te mają być na p<>- sprawie ostatnicli strajków. Szuster du i za;pobiegl groine~t kryzysowi.
pod adresem:
:
W niejed/nym państwie opozycja,
!krycie odsllkodowań, opieki nad u- przestrzega, by lllle stali się oni za: chodźcami iitp. Pozostała część kapi- bD.wką w ręku podżegaczy, chcących wykorzystałaby trudną sytuację rzą
SPóŁDZIELNIA WYDAWNICZA •WIEDZA•
:
: itałów :niemieckich w Szwecji użyta wpędzić kraj w otohtań rewolucji, du, a..by go zupe~nie zgnębić i zdys.
WYDZIAŁ O GŁ O S ZE N i R E KL AMY
:
ima być na po~ie szwedzkich prę- lecz by W'51J>Ół·pracowałi z .rządem, k'TedyU>wać w oczach opmii publicz• tensji do Niemiec 28. IJ7Jkody wojen- w ce}u p~ia kiryzysu, n6lj kra.fit celem zaobyci,a dla siebie
W A R S Z A W A - ul WIEJSKA Nr 18.
•
(w),
me, wyr,ządzone na terJCorium sziare. gdyż głód jest najgo~ doradct.IJ>OP.ularnośoigo faszy2J1D mozna defmJOWac Jako d}'lktawrę najcza.miejszej reaikcji:
potęgi wielkich finamÓ'W i trQstÓW
przemysłowych. Co do militarymm
~.iemieckiego, to wiadomo_ 1~aidemu,
IZ był OU naturalnym wymkiem
pa05ywnego imperializmu, opartego
na realnych podstawach ekonomiczh
•
• •
•
• _,_
:i..
'?Y'du., tys1ąc11aom1e Jtrz potęp10nyc
1 wykilętyoh.
Gdy w roku 1945 Angl1cy wtkro-CZY'li do Niemiec, zastali naród 7ll-

em-

Szpiedzy niemieccy w Danii

Agenci w pałacu Kr61ewskim
Sensacyjne rewelacje prasy

duńskiej

ruooe

Chleb na karlki

Los

kapitałów

niemieckich wSzwecji
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Polski dzieci ze smutnego kra ·u Smetka ~~~!:it;;i1.~~~m
Komitet

przyjaciół

Pewnego doia nad jeioiorami i pusz•
czami Prus Wschodnkh załopotały
blaloez.erwone fla,Jl'I, ukazały się czapki z ma.tym po1skim orzełkiem„,.
PrzerazU się ich ziejący ol-ena wl~olą
do wszystkieg.o co polskie Smętek i
gorączkowo zaczął szuka6 tak dobrze
sob;e manego czteroramiennego zn11.
ku. Dar.enmie, sw11styJd nle było Jw
nigdzie.

POZOST AL SJ\\UTfK
Niema Już w Warmii \llankowtczow
!!kiego Smetika„. koła1ta się teraz może gdzieś po IJlOlach i lasa,ch okupowa11ych Niemi.ee.„ a może wyJ'e, ze
ził-Ości bałtyckim wiJOhrem„. Uciekł
Smętek, 'lecz nfo poz;byly się Jeszcze
Prusy Wschodnie s.woJej mela11icholiL. pozpi;tał t.am ies~cze wiellci. głę
boki mutek Snrntlllk tych, ktrćzy potracili w za wie11psz-e woien11ei swych
najh!liższych, tych, którzy caujll że
są otaczani oitólną nleufł'lo,cil\.
Bo
11ies1tety wi.elka p~ęść s.pofe,p~1\stw11
poi krego µważ11 mleszkańcQw ty,ch
tiem za eleme•nt je~li nie ~upelrfi.e 11ie
miecki to PrZYIJAjmniej bardzo miem
czooy. Stąd tak wielka lista sirat
wojennych.

Warmii i Mazurów przy pracy

z zachwytu smµtue oczy na lą opowiadała, lak wiele
eleflpień
widok kolorowych obrazków w k.sla· koszt,owato Ją zachowan,le ipolsko!cl.
ilrnch, chude rącz..ki mocno ściąkaj.1
tabliczki cz.eko!ady„,
NE ZVJlDziewczyflki
przedstawiają
I~
O WARMIO MOJA MILA...
nam„. ame 1}olskl~ nazwi&ka I nieZawarta zo taie· przyiaź11, Dzieci mieckie imion.a, Gerda, I:li.Jbie1ta, Tru
zaczynają ,popisywać s·ię przed na· da„.
mi śpiewem. Plyt1le wzrusutlą·ca plo
Odzie mleszikacle, co robiole, cze·
senka o rodz.innym kraju, T.warde l{O się uczycie, mate ~niskie <!zi.ęwiar;dilowe d,iwlQkl nlem!eckle w po;. czyvkl z Jllemieckhnl
imionami?
s.Jdel piiose11ce. „0, Wal'llltlo moja mi Mleszk11J·ą w slero-c~ncµ w 018$ityla, newoli ~roge ,peta'\,. „Dzisz Po!- nie, Chodzą tam do ppJsJdej szkoty
sky tam sztandary i odrodzeria ! poraz pi~rwszy w życiu przy•wA•
cu.d"„. Oczy dziewczynek zachodzą jają sobie kunszt czytania i ,pisania
Izami, biedne, małe samot11e 1ierdJ.1U· po polslrn. T11ik, domp wl~·lifl'egp iuż
ka tęsknią za rodzinn<l Warmią, a nie mają, rodzice Ich ipog\nęli JlOd"
może myślą o tym, że 11i'kt tam Już cza wojf1y.„
na ni,e oie czeka„. Wzrusza się rówTO DLA RODZl!ŃSTWA.„
nież i-eh opiekooka, młoda dziewczy-1 Jaki,eś siedmiG!ętnie maleństwo
na z Olszty11a, która nam przed chwi podrf'ptalo na swoje posl·ani~ i pie·
gleią

u.

NOWY JORK. -

W nocy ze

i piąty w dz.~eja.ch świ•ata wybuch
atomowy wzburzy s:poikojne wody
w atolu Bikini.
Nie jest wiadome 111a jakiej ,głębokości bo~ba ma eksplo~ować. Z
początku mformowano, ze wybuch
nastąpi n.a g!ębGkoiici około 20 stóp

gdz.1es

100 a 150

~t~ho:~~ si:::::~:i::~:h ~ u:i~~ sto~:% ~itlz.iaj nara~ooa ~ całej ~10-

, . .
.
,
. ..
ktoreJ im .z.marli roduice mowih z ta·
kim pietyz,mem.

OCZY, KTÓRE WIELE
WIDZI.U.V
Jedziemy na kololl'ie, by poznali te
·dotychczas obce, a ta1k nam jµż bliskie - dzieci. W Tuuyn1ie pod Lodzią. Jest ich 23.„ same d7Jiewczynki:
Zbl ża się do 11a~ onieśmielone ~tadko
w kusych POdfllls.zczonych suklenczy
uach i przygląda nam &ię do~ć nie·
ufni.e wi·ei'krl!mi, świetlistymi I smutfly
ml oczyma dzieci, które już wlaś;:l
wie nie są dziećmi, bo za wiele wi·
działy i za wiele przeszły.
Serdeczne słowa, który1mi wita Je
Prez. Ainenld~l. słowa, z których
przebija 11Je jakaś· tania i sztucz.mi
dobroczynność, ale prawdziwa mi.
lość dla dziecka, rozjaś.niaią nachmµ
rzoµe buzie, a prezenty cukierki,
czeko'lada i książki) 11ajz,upelniei iuż

11ą

t'OiZPOC.Zlłć

czwąrtit•

l(ąJot.

I

1

~ 1i:b:~~~nise~1;c;e ~~~:~eoi:Y~~~e~

nas o młode pokolenie.
Więc J11, uczed JJ-el klasy glmn.
dla dorostyoh zaJ>Y.tuie llłe,
c:1y
mpm pr,aiwo do
dw11ty11odinlowe1Q
µrl<>Pu wypopizynkowe110 w tym. wy
padku, który post;łlrJ\m sle oooi1C.
Jestem prac0iwnlk.lem pocztowym
iittt'UWiionvm iuż 4 ml1> htce. Cho
!lz11c di> szkoły, mu zę jeidnopzt•"
nie z11rabl11ć na ctiteb. tOJcelc móJ
igłnął w Niemczech). Poczta n~ ud
nie pon1011ta. Nie żą(latem ~byt tłU
nriellleiż int<1r..e~ui~.
Je•tem 1nzekon!łt1a, ż inlci~tyw11 to, clJclitłem tylko wvoltodilć WQ"~t'
11; pfftCY o liikieś ~O- 30 lłl'l"
Komitetu wyd.a piękne rezulta,ty, że śnłeJ
mtt, t~bym mógł zdażyć na lekele•
'tle d1ieci jµż Iii\ bezapelacyjnie poi- Odimówlionó ml.
Przynlo·iłeom do
s'kie„. swoje.„ Cz,ują się świet11ie na dorąu cenzurę nięna)~l"Slzl\ (4 µlął·
kpl<miach, zawarły przyiaiń z miei- kl I 4 c•w6rld), W nauce l"tem
onóiolotrv o całe 6 lłłt, chcl11łbym
cowyml (!zi-e\\m\ ł wywiozą do swei wlec oza~ srąci:my oodrobiO· Mitlll
dale~lej ziemi Awladomośó, że wresz- z11miar przeooblć III-clą lclasę to•
oie z.nai!azły bliską, włai;ną Ojczyz· r81Z, a z noovyni rokiem &zkolovm

KrGI Juda chce wrclclt na atol Bikini

komi

szczeoie ich na koloniach ra~em z ro
botniczymi dziećmi z Centralne-i Pol, Zd .
b'
l k .
s k 1.
aJemy so 1·e s.pra wę a wie 1.
.
.
kie znaczenie może mieć spęd'Zen:e
paru tygodrii w śroclowi.skiu pol~kim
. t •. k któ
.
dl a t yc h ma Iy"Ch 1s o~e ,
re cz.u1ą.
.
. . .

Są one tak ał()dkl • te 1i1!Ył11Jąc le.
nt 11erce ro$uie Jak to dbft ~e li

Po wybuchu bomby atomow j pod wodq

1
~:.Jedną,;:;:,;:~:~~:~,:~:!~::'.~~~
::,t~.'r.~~
·~~~r:.~:;
Ził
czyl1ności
gtębok~sc1,
między
z P'i·erwszych

czotowlele chowa J)()d slenulk otrzymaf]ą cze 1koJ!ldę . .Na 11asz'6 pytani•a,
odpow!ILda, ż.e chowa to dla bra.clszka, który został w Olszty11le„, „Bed•e
mu mćwit!ł, żo dlu dalą czekoladę.
n!·ech I oo zJi". Dla .tego dziecka ta
tabliczka Jest wielkim, g!ębok,Jm prze
życiem, a możo symbo~em tego, że
ule Jest Już .lla•mfl.tina na §wiecie, ona
i jej mały bracisr;ęk, że ktoś się nimi

Ale tu rolJ>OczYna iołę cała mul1młć, PneJśó w d:zlsiej zynt CIZll I
Ul-clą klasę glmnazliafuą i Jedn()Cześnie pracować. to jest ponad mo}e
r.;Uy, Zwróciłllm &ię do ldernwnlc·
twa pocdny o urlop (14 ,dni) płał
nf, ;dyt leśllltY ml nie 11fai;Ul, te
można pllM'lodzleć mu&l11łbYm ' mOl.l•
no p'"ka przYcląQllląć, Alf kię.rt>w
nlk oowl11cfa, rte 11le ma PrAWlł, ~e
Je-~·zci.ę nie 1Pracule nół rok\I i t, d·
W~ęc cóż mam zrobić! P{)fadtłu]il przewidziiec jaki s-kqtek przy·1b}'k;ów na Brkini. zhie&'ł wie w~onik
cle ml, bo doprawdy c;zytaJąc arty
inie$ie ~ksperyment. Przypuszcza si~, z wysvy R1>ns1iri'k .na laglln~ Bikikuły o młodzieży, nie mo11e .iro•u·
że wybuch będzie ~ilniejs;!'.y, ponie- ni, aby być
ohecnyll\ w dniu 25 mleć, j11k ci co 111iedią 1111 tak wv·
waż wodil jest najlepszYm przewod- bm.. w czasie wybuchu bomby ato- !i(>klcn totanowlskach, moilł
n11~1Jó
nam, mlcdzlety, kłody oolł uo;!.
'llikiem energii. Jedngcz.einie zapy- mowej.
.
tuj11 diiennikar-,;e, j11l d11lc;l11 „Uta·
J~~ J>(>wie,chiał ~ceadmiratow'
Nlę;stety rz: foirmalntflO
flt11Jldt1
dioaktYWnienie" w~dy wpłynie na Blandy, ood któfeł!f> kierewnictwem widzęnią wła-dze vocztoiwe mPJą r.a
życie fauny
mQJ'ISkiej,
Niek.tórzy Qdhywają 1io doświadczMia, że tję. Sadzimy jedn11k, te auchą lidziennikarze przewidują znów po.w- pxagnie przyprowadzić z. powrotem tera przepisu p&wł.nną się na1ląć
stanie potwonnej fali, kt0ira sięgnie cały ewóJ Lucl, w iloki 167 głów, do tycia w tym wypadku. kiedy
w 1trę wchodzą wyjątkowe okoUcz•
rzekomo aż po wyhrz.e7.a Ameryki z Gbecnej siecł21iby na wys.pie Ron- nofici.
i Azti.i.
g;~dk, ok. 180 km ~": .~chód, do
Kroi Judas, nacz.elnfrk szczepu tu- 01cz.yz.ny Jl!' atolu B1kmi..

środy na c:zwarte>k o godz. 11.35
KOMITET PRZYJACióL
wedłu~
c'.łasu
środkowo-europejWARMII I Ą\ĄZU~óW
~kiego mam.ałek Hal!Gway, :znany
~ozumiejąc
traiiczne położenie 11c;zony amerykański naciśnie „i;ynPrus Wschodnich i prag11ąc urato· gie!"
na pokład-,;ie
żeglującego
wać od kompletnej depresji warto- gdzieś daleko na Pacyfiku statkiu -

ściowy eleme11·t 111dziki, wtworzył się
w Łodzi Ko?)1itet Przyjaciót Warmii
i Mazurów, W skład zarządu komitet~1 w·chodzą: dyr. Głównego Urzędu
Likw:dacyj.neg;o w Łodzi ob. Ml!linowski _ prezes ,v;ceprezydent f.
Ainenkiel i pmf,
t.. dr. liilarowicz

Jestem pilnym cZYtelnikiem „Kuriera Popularnego" i często spotykam w nim artykuły o młodzieży.

ty ~<Sperymental?el będzie tym ra~em. grup,a. łodz~
podwodnych, w
hczb1e sz.esc1u ktorych stan ma wy,
.
.
.
,
kazac Jli'knajbardz.1e1
sZ'czegołowe
d . ł . .._.i. h
N
1.
z1a :inie "'l'J'uuc u. . a ouęt.ach tak 1ak i poprzedmo um1esu:zo•
„
.
na J..._..J
LJ?Allle
pewna 1•Iosc
z.wierząt,
a
miKa~owicie. - 40k0 myszy i 20d~wiń.
1erown1cy e speTyme 11 tu 0 o~til'llnieJ·. eh
·1· · · b YrI pfz.yge. Wl l z.a1ęc1
rtowanaam1, Tak lliP· rneczoznawcaradiot11chni1k został w oi;Jtatniej chwi
li ,poFWan.y" z własnego mieszkania ,pod Nowym Jorkiem, przewieziony samolotem
woj:>ko-wym do
Waszyngtonu j stamtąd po :załatwienńu w „amerykańskim" tempie konieci:.nych formalności, przewieziony
w ciągu 24 g~dzin na Bikini.
Korespondenci amerykańscy usi-
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kar a ś mI rc I dIa cz Ionka ,,Se Ihs I chu I zu''

(SAP) - W dniu wczorajszym
przed Sądem Specjalnym w Łodzi
G rudz1ńs
· k {
lO ·
st11nął 0 tton
i u'r, 12.
·
to „
b d
1907 ) GSk 11-rzony
o
, iz
ę ąc w
czasie okupacji cdon!Q~m „Selibst·
ogn1a.
·
sch u t .z " i- szo f erem St:razy
wej w Tom11szowię Ma.z. brał czynny udział w ła<pankach na ludnpść
miejscową oraz okolicznych wsi, Qił
i znęcał się nad Polakami i żydami,
szoze,gólnie w okresie organiwwa.nil\
ghetta, stał się beaipośrednią przYczyną uwi~zienia i wywiei.ienia do
Oświęcimia Antoniego Komitra, któ
ry zmarł w obozie oraz wymUllllilł
pieniądze i wódkę od swych kolegów.
Zawezwani świadknwie, prllleważ
nie członkowie Straży Pożarnej w
Tomaszowie, potwierdzają w całej

I

I

rozciąglo§ci zarzuty stawiane Gru-1 wie wszyscy

świadczyli

przeciwka

dzińskiemu, udzielając poza tym wie I Grudzińsklemu, z wyjątkiem

l e szcz'Elgółó
I I d_,_,
·
w n e u z.Mego znęcania
·
d · łetnim p I k'
k
bi
t
się na me
o ai iem, o e a.
mi i ludnością żydowską. Grudziński
sam przec hwal a t. s tę przed k omendant:em straży jak i kolegami, że on
„UJBa<łzil" A. Komara i ciągle podkreślal swoją władzę i wrogi stosunek do Polaków.
Ciekawym by-ł fą.kt, że z kliku powołanych przez obronę świadków pra

Przyjaźń

tyil'lęo

Kwapi.sza, który w 1)ader niezręc~y
ób
d ·
ł ·
b
J-:i..
spos
po eJmowa Jego 0 ronę. <ą.
wy.kazało dalsze badanie świadlgi,.
przeb ywa on obecnie w wi~zieniu w
oczeldwaniu :na proC'es Sądu Specj{llnego za przynależność do policji niemieckiej w czasie ok-upacJ·i i działsnie na szkodę Polaków,
Sąd skazał oskarżonego
OiJt~
Grudzińskiego na karę śmierci.

narodów

słowiańskich

zad ok 111ea1owqna w Javo lawli

BELGRAD {PAP). Po zakoń.cze- goslawia jest krajem, w którym ed'Iliu ohra.d komitetu o.rganizacyjnego 1zwlercie<llila się przyjaźń i braterdla. zwołania ~owiańskiego ko.ng:re- 15two narodów słowiańakich. Były osu, Móry m~ się 00hy6 w Bel.gra- ne manifestowane nie tylko podellllMI
będzie
rozparcelow••Y
dzie, prezes Słowiańskiego Komitetu wojny, ale i po jej zakoń~eniu pr7,J'
WARSZAWA. -Rada Ministrów Mi 111istertłlwo Rolnictwa j RefoTJJ1 w Moskwie gen.-ł>Qrucznik Aleksan- odbudowie kraju. Przy budowie linii
111a posiedzeniu rw dniu 18 bm. roz.- Rolnych
sprzeciwiło slę parcelacji der Gundarow 0ipuści Jugosławię. /kolejowych .pracuje mlodzież wszy.
pątryWala sprawę parcelacji mająt- tegG mająbku ze względu na to, ze Na. lotnisku żegJiali g-0 przedstawi- stkich narodów Jugo1:1ławii wraz z
ku .~Muszynek" na Pomorzu, na- jfgo powierzehnia wynosić ma tylciele słowiańskiego komit:etu w Bel- młodzieżą wielu krajów słowiańskich.
!.eżącego do hr. Dąmb:>kiego. Spra- ko 99 i pół ha. Po ścisłym roz:pawa ta zna'1a.zła. swego czas.u mocne t~eniu &prawy O'kazało się, że po- gr11.dzie. Pr~d odjazdem generał Wśród nich widzim.Y brygady mlaecho w prasie 1 była również przed wierzchnia tego
majątku wynosi Gundarow oświadczył przedstawicie. dzieży Czecliosłowacjl, ułgarii, mł&
rozła<lmwią na'{Jiętą atmosferę. Okrą miotem interwencji
poselskiej
przeszło I 03 ha, a tylko jedna z lowi agencji Tanj'llg:
dzież z Krainy Julijskiej i Triestu.
~arce!, należąi;ych do te~o majątku
,,Jugosławia nie została wyb.rana Przyjechała również młodzież z Pol-·
1 gospodarowanych łącz.nie od wieprzypadkowę jako ki·aj,
w którym ski. Jest to dowodem braWx~twa nalu lat przez hr. Dąnnbskiego, zapiodbędzie
się
kongres
słowiański.
Ju- Todów słowiańskich.
sana jest w księdze gtuntowej jeod Palaków
sz.cze od 1.875 l" na naz.wlsko dawZanąd Główny PCK otrzymał od 1945 r. Obecnie dzięki dokonanej z nego właściciela Niemca.
Powiatowego Ośrodka Polskiego w tego terenu repatriacji naszych ro.
'm:
'ł._
Ravonsbur@U komplet
nanędzi daków - Ośrodek w Ravensburgu Wo~e~ t~luego stanu neczy R~członkami
dentystyc'Zlllycb.
Dar t~ jest tym pneikazał
nanędzia de1litys·tyczne d.,i M 11ll 1 ~trow stanęla na stanow1cenniejszy, że w PD'lsce brak jest Polonii Amerykańskiej Polskie- s:ku, Że majątek „Muszynek" podMONACHIUM (PAP). Amerykań I tece. Część z nich, jak się okazało
wogóle t~o rodzaju narzędzi., a mu Cz.erwonelll!ll .Krzyżowi w kraju. lega
parcelacji i poruczyła Mini- sli:ie władze wająkowe znala~ły w została Uiprzednio spalana. z polecesprowadzenie ich z zagraruicy połą
Ołlrzymany kGmplet Zarząd Głów- strawi ~olnictwa i Reform Rolnych sii:dzibie bawarskiej izby lekarskiej nia władz amerykańskich prezes i~
czone j~t z wiełkimi trudnościami. ny PCK prz.ekaZJal nowoz.akładane- wykonanie tego postanowienia.
w Monachium spi,a 40 tysięcy niemiec by dr Hellenherger i dwaj jeg~
Ośrodek Polski w Ravenisbur@U o- mu gabinetQWi
dentystycznemu w
Uchwała zanadła wszystkim1i gło- kich lekarzy i sióstr ll!iłosierdzia, ws.półpracowmicy zostali aresztowłłtrz.ymał wspomniane
wyi:e:j narzę- Okr~gu Warazawskim.
sami przeciw gtosowi wk.eorem:e1 ~ ciynnrch cz'-n1<ńw NSDAP. Karty ni.
dz.ia od Polonii amerykań$kiej w
·
Mikołajczyka.
I znitjd~wały si~ w specjalnej kal'łtc>-

Narzędzia

l'lająte

„l'I szgnek''

jednak

dentystyczne dla PCK
w Ravensburga
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Eugeniusz Kwiatkowski

M rz
'J~st rzeczą zrozumidą, że ri•ie mojeszcze otrząsnąć z S'.lebie stra
sinych i tra~icznych przeżyć wole nn:yli i ich konsekwencli. Ciążyć one
b~ą dłu·go JJad ua zym
ł1arod·em,
ŻalJJJe bowiem ze s1p<Jleczeflstw świa
ta ni·e przeżyło tak głębo.kiego, tak
~owueich-nego, it.ak
n\es.amowltiego
wstrr:ą u, lak naród polski,
Sy111bolern losu Pols.ki jest Warc"aW",
„„
" Wolna toc„yta
„ „ się na <Jl"rZ''·
y
,
'tn!~h prz.estrzeniach świata. W :eu-

owaną pust1nią

'·

iarzgskiem
s·eris morałny 't ego kataklizmu dzJ.e..
Jowego, Mórego skutków n.Je d.ostrze
~amy WYraźnie Jeszczo a dziiS!ei. le·
ży dla vas w tym, ie w tei nowej
i krwawej wędrówce Ji11dów, zai11i0Jo
wa11ej przez wodzów plemieJJia germańskle~o. znaleźliśmy się u samej
kolebki P.olłki Chrobrych i Bale ławów„.

żgc:ia

11io - emope.isikkn. udowadnia l~ w uóstym rok.tU ,po pierwsze! w.oi·
prawclę. Obą bowiem czynnnki zągra n~o. Rezµ,J1t1tt ten Jes~ 11aj'bąrdzlei rze
!y tll rówJJoczeŚll!ie. Zą·p1liicze <Jdzy11- czową dokumeotacją te)to, że obale.
kalo swoi~ wybrzeże morsikie, a mo- vie sztucznyh hinii granicwych po·
rze w s_w,ej nowel sytuacji geograf!· między polskim zapleoz·em a wybrze
czno _ politycznej powiązało się or- żem BaJtyku od Szczecin.a i świ.no·
ganicznie ze swym zapleci:em. Ten. uiśia po J:lblląjł I flromberg stworzyczy«J11ik stn1ktural11y WYVif\rl ~mtęż· Io stan bio1ogic:z.nie tak korzystny,
nY wptyw 11a szyb.kość i rozmiar tak qatimil11y I tak właściwy, ie OJl
rzeczywtiste)?;o
powrotu urządzeft sam obabi! 'llC>lowę trµdnośi I skut„ d·O zyc1a.
· ·
k'ow b aruarzyns
'-~
' k'l·e l d ewa&t ac j'1. T o
por t owych i wy b rze,,.a
Aktualnie przelaclowuJemy po nie- ieslt wkład czynnika riolityc~ecro
"
całym roku pracy zww 50 proc. t~· i syti1acyinego w odihudowę pol .kie,
go, co to samo wybrzeże w okrę~u go wybrzeża . Istnieie j,eszcze czyndęlty · Wisły wzetadowalo w 11ailep· nik drugi, t.i. praca ludiika.
szym roku powoJe,nny.m, pr.z y pełJeż.el! bowiem przy odbudowie
nym 'W y.posażeniu technicznym i 300 iurządz-eń prze!ad·unkowych i kornu·
proc. tego, co się Ull prz,eładowywało I rnikacyjnych w granicach 35 do 30

1noc sta11u priect.wejenn~gl'I iDFZOl1~
dować zdoliil\~my .powyżej 50 pro „
111aksymaJn.ego · pr.Z'eih1dunku z P<>"
prze.dniego okresu, to stało się t-0
dzięlei wysiłkowi l)fa,c y wielu grup
ludi.kich: pracow11ików port1>WYell.
kQ'lejarzy i węglarzy śląskich. Przed
tygodniem tl Gdy(lia i Ogańsk - W
rzetelnym obecnie wysiłku dla dobra
tej samej sprawy przdadowaty
W ciągm k·iilkunastu lat - na piasz,
· In i e l"'erwizą
~·1
1, dd :i1,e
m i·''
~1onową
•t"'nę
„
czystym pustkowiu Gdyni - wyró~·
\"ęgla, Od Ji1J>cą d,o Ulaia r b, WY·
największy port na Battykl\l. Wbrew
"
d
rople pr,zewa1a Y się jej n!sllczące fą prawom bi.olpgiomym uągdy nie do·
brzeże ual\ze wys.tato tac~nie
wa
le od moriit l\aspii&kleg·o i CzaT11ego
miłio11y
1011
węgla
w
świat,
rnie
'
- ą.t po Ablantyk,
od ,Narwiffiu aż po konalibyśmy takiego cudu. Czyż mie
licząc flośc! ,prze-ładowanych rówSycy!iQ, Ale największe 11at~że11ie libyś111y się okłamywąć dla czczej
nież w Szezecif11i '· Too rezuHat Q.:Oiej s.kutk6w spadto ua Pols.ką. Gdy. narodowej amhicji, ie byliśmy vaistał osiągnięty w ciągµ <lz\esdQciq
by ist.lliał idealny apar.at rejesitruią- lępszymi w Europie orgaJJizatorami,
miesięcy reko.rt&trµkcii portów. Nil
cy wszy.s~kie spustosz,enia i wszys.t. że tJrześci~nęlitśmy w koncentracii
di:llsz.e dwa mmony ton nde będziemy
kie cioiiy, to w Pols·ce łatwiej mo· pracy l ka.pitalów inne narody na
oczek-iwać diłużei nitż do wrześ!Via,
żniaby zestawić reies.tr tego co <Jca- naszym wybrzeżu? Rezµlta·ty nasze
4
t.i. J•uż tyHro cztery mieliięce.
lało, nit tego co uJ.egto znl&zczeniu, były przed.e wszystkim ko11 ekwen·
To l·e t .tylko ieden, naile~zy i
Łatwiej byłoby zestawić szcz,uplą cią· tra.fuości choćby polowicwej de•
11aiPPmYślriiejs• ZY wynik. Ł.ącmy ~&
Il tę T<J<lzlo czy osób, które ni·e za· cyzjii powiązania orga«Jizmu polsk'e,
obrót towarowy do 'POiowy m;:i.Ja
zmd:v osobistej l<'lęski 11iZ <Jdwrotnie. ~o z morzem. Wspókześnit!, po dm·
r.b. wy11i6.st w obu portach zWYż 3
glei
wojnie
światowej, stanęliśmy na
.
.
• .
•
,
T a k a s·ama by ł a w lst ocie ueczv wybrzeżu Bałtyku w obliczu nie;poBADEN-BADEN. - Egz.ekui:.1a 13 cem. Według n1em1eclueg-0 kodelts\ł miilooY ton. Ol:lrót towarow
!J'Ozawęsytuacia nasza i nad brzegami Balhr ·
d
· ·
b
k
k
· · b •
u·
glowych wyno .il ppoiiAtkowo niezni\
ku. Morze byfo zaminowaną pusty· miernie więks'.l;ych trudności.
ozore~ niemieckiego o oz.u P'~- ~r~eao powmn1 yc _pu~ącm1e s~ię· cząy odset!'-~, w kwi,etllli'u ~i:l.ś 4osieg
11ią, a wybrzeże cmentarzyski,em ży. Można z ca'1ym obiektyw\,zmem centracy1ne1Jo. w Aarbru~ck.~n, ktf>· c1 to~~rem. ~ fra111c~z.1 me ~hcą 1ed· nął prp.wie .;\O .proc. obrot\ł sum11rycla, zrytym następnie przez zakale h~ierdzić że w tym ni.iitrudni·ei· om udoW<ldn1ono popełme111e sz!lre na.k 1~c w s!~dy h1tlt:irowsk1ego bar- c 41 nego. Należy wyraźnl·e Pod<kreś!lć,
uą'browniotwa. To nie w zystko, szym cza~ie pobite zostaty w zys,t- gu :zhrodni w 0 j,ennych. zo~tała od barzyństwa. Jak oświackz.yt jeden z że rezultaty. te w wielkiej mierze _są
Brakowało natn eleme11tarnych uarzę .k~e re~Q~dy przes.zlości. Każde. po łożona, poni~aż ~ędz.iowie fraillCJU" oficel'ÓW francuskich iktóry brał u· k?f1sekwen.cJą .~aCZf!eg? 'uswpra'Yf\Je:
dzi pra<iy. Wyda wato się, że ogrom ro\nia111 e, czy to z okresem po pierw
. . d d
,
.
'
ma komµmkacll knleiawe1,
~erp
nustoszei1 i dewastacji sam przez szei woin'.e światowe i. czy też. z roz· S.CY. me mog 11 się z ecy owac, "V dz.1ał w naradach
nad sposobem niu ub. r. dziie1my C>brót wagonow w
się u11iemoi iwia zmoutowa11ie jakie· w<>iem s~;tuacjl w portach zachod- jaki sposób skazańcy maj11 być aitra· przeprowadzenia egzekucji powiesze portach wynosir średnio 1~7. w gr~dg-0kolwiek pro.gramu rekonstrukcii.
nie byłohy _ jak na ne11Wy Fran· niu dosze~·I ,fo 391 waigon~w, w m1eam widok zirnnętrzny 11.aszej rf;ecuz.ów _ zbyt okmtne
natomiast ~iącu ~w1~tmu r.b. zareie tmwa"I'>
czywfsto~cf przeJycat dusze i 11my·
''llŻ dz1ę11n~e l,171 wagQflÓW.
sl:v Judz~i.e niewiarą w v;ynikl nra:
smierc przez rozs~rzelame byłaby
Równolegle moinabv przytaczać
ey, Zespoł wykwal\i\kowanych ludzi
'l
.
zbyt Jagodną karę za hitlieritwtkiie długą_ ! !Istę_ faktó\~, d:e~10n_stru.iących
iiracuiqcych -Od 1at nad m()rzem zo,
zbrodnie Francuzi najchębniej pny bez ząd,ne1 Wi!tpl1WOSCI zywnoł!lWY
ta\ zdezorgav!zowany. Wsz •stko
. 'l'b ·
„
d
1rnwr6t wybrieża mMskiego do ży·
C6 mogfo wiązać człowieka prący z
~SZYNGTON (SAP). - Pre- dzi{llność za 1ąmach, Lwierdzi, że wiez 1. Y i'WOJ pr~yr~ą
nargdow~ oia. żadne cyfry i fakty nie zai•tąpią
wybrzeżem, 1wstalo zr-uiflowane. Sfl• zydrJJt Truman w oświadczeniu zło· wfl!ał~ telefoniczne 9$trz.eienie na gilotyn,,
maJ'ł 1et:łnak wąitph- ie'11nak obrazu bezppjredniei rzeczy.
mochody, koleje, drogi. mollf\', -urodo z'onlllrn wczo.ra~ w zwi'ą.zku z. zama· 22 minuty przed wybuchem.
wości, czy egzelcuoja przy pomocy wistości. Ale i tę rzeczywistlOść trie
ciągi, szkoły, szpitale, kościoły.
J"•
,
gilotyny bytaby na terenie Niemiec ba oglądać 11ie w statycw.ym pu11kW'ród dymiąych popiołów t.ęrcz.a ęhem bombiłowym w Jer~z.oli~ie, do·
Władze brytyjakie ares1.towaly do- zgodna z prawem. - Na•uwa si" ehe C1;da p.ć ąle I '~' . roz,l;votJUG. ,};1.~e-1.
fy resztki magazrriów PQ11IO\\ ~·eh. t
t
a naYvfl"Z.UJ"C o
"
" a WI zie wo ąz 1 wo a
4,-„ v
~ ro ~ ęlp d g~>,k"
„ t„ prz.Y' I tyc hczas
pod zarzutem udziaLu w pytanie, czy Niemcy mieli podob11e o"ctan' ·k i· Szc,eo·,„ ,· Fl"l"g 1· ~op&.
Roz\\ alone resztki kranów i <l'~w· · rozmow on yns' ich na •,ema
h 35
'b J
1·
d
. , ·
.
·
„
-"'
!:" i>" ! ~ ~
gcw zepchnięte zostah' do 1uorza. . , . p I
, . d ł że za.m~c u . os? · er~zo ima prze · w~tp11wosc1
przy przeprewądzM1u tv, i O:lo~o, i Tolkmncko, 1 Łeh~. •
Nadbrzeża i falochrotn' niegdyś szłosci _a est.yny
oswia czy • . stawia mia.sto ~!oby 1 smutku, do- marowych egzek.1.1cjł zakładniikc>w w 1Postom111, l DerJowo, 'by zrozumieć
duma naszej Gdyni - stały się z.apo trgo
rodz.a3u akty terrorystyczne tychczati odnaleziono ciała 46 osób. Paryż:u?...
.
cały dy11amizm procesu. kh·?y odb_yra życia. Dmg; zawafone gruzami , mogą wielce op()inić wysi~ki czy·
·
wa się nad polskim BaHykiem. Ta
wrąkami
vmzów .p ancernych, armat. nio-ne na rzecz
rozwiązania
tego
kooiStatacja
- po d.zlesię~iu miesdąresztkami s·przętu boiowego, trupa•
d
obi
cach pracy w arcytrudnych i skom·
ml, były nie do prz.ebycia. Drze\l.•a tru nego pr etll~·
p'!Lkową.nycb war.un.kaoh, powln,na ca
flowalooe.
luy
zniszczone, pola
Sekretariat Generalny N"'rodów
QOBDOdl!ICZ IJO
!emu społeczeństwu dać d<U.żo tema1.1 raWTie zTYte, waty ocbro11ne· zde.
.
tów ·Q'O myślenia, Ukiu!Vrny Sll•ogan,
malowane, znaczne <Jbszary zalane Zjednoc-z.onych ogłosił, Że Egt_Pt zaLOND~ (SAP). Z w1adomościl wie zjednoczenia gospodarczego Nie który obiegi już. całą Polskę i który
wodą. śluzy wysadzOJJe w powie· żądał od Zgromadzenia Ogolmego, uiadchodzących z Berlina wynikało· miec, by umożliwić podjęcie ~pól- ~tal się naisiJ111ieiszym elementem,
trze, tabor pływający zatopiony„ Na aby rozważyło żądanie 6-ciu pańsbW b
. Zm
k R d · ki kł
ne· d c ··
·
1edlloczącym nasze spolecze1~stwo.
wielokL!ometrowych
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' 'k'ch · wr lk B
- po- · y,t ze
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s onmy ' 1 e YZl}l przez ws-zystkie cztery S!oaa11 ten brzmi: ,.fro111tem do mt>.
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" Obecnie trzeba- go Pr7-e~ue 11a
brzegu morsk1e·go, tak zywego, tak .
, · ,
. ies
o przeprowa zema
ro:z.mow mocar~ ... a. co
Yo Y J yme za- rza".
riuchliwego, tak aktywnego i tak wy winna sko~czyc z obecn~, sytµaqą na temat bliż.szej współpracy między dawalający>111
rozwiązaniem zagad- rz.eczywi.s·tość. Trzeba przetransnorTIOSażonego przed woivą - nie mo· w Palestynie
i wprowadz1c tam no· poszcz.egóInymi strefami okupacyj- menia.
tować „~
""' w całei Polsce z dnia uro.
.
ina zmileźć ani ie dflego e Iementu wy rei:un.
czystpści mor~kicb, na dzień
pow·
zdrowego i calege>.
n}'lllli Niemiec. Tutejsze kola k.e>mszedniej .pracy. W.ówcnas od·najdzlePozostala tylko ied11a, głęboka
Kierowm1i.cbwo
podziemnej grupy petentne przypuszczają, że -gabinet
my w nowej PoJs,ce lekarstwo, które
świadomość w umysiach zdziesiąt. ko ter,rorysty<:znej w Palestyinie prze- brytyjski dlatego właśn.ie unikał doKł;'' wyrwie nas z powojennei deflresii
v.:ane1 ludności .po'lskiej,
ciąg,nącej siało oświadczenie do pra.sy, w któ· tąd wszelkiej deklaracji na temat
psycluiczr1ei 1 Qtworzy JW11'1 moillwapanownie nad historyczne "rybrzeże
ści reaJizmvania wie'lk!ej przeg11gp.
Battyku. Wracamy do si·e·bie. Cały rym przyjimuiąc na siebie odpowie- propozy&ji
amerykańskiej w spra·
wy wewllętrznei narodu.
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Odp wiedzl na listy

nia, ktÓ1·zy nie zainteresowali s~
ówczeimą sytuacją strategicznq. i bez
porozu.mienia 11tę z sowieckim dowództwem frontu znajdującego się
nad Wisłą dopuścił do ::mwzcze,nia
Stolioy.
Walkę z Niernca1ni · nnleżało podjąó,
ale jednocześnie trzeba btlla wyko.
rzystać wazyatkie mażliwoś!li celem
zapiewnienia ZWYOif!-~twa powstamiu,
I'rzywódcy powstania nie chcieli po
rozmniemi'a ze Związkiem Radzieokim z p.olitycznych powodów. Niektó
rzy z 1iich ja.k np. wjo,o. prerll!er illikoln.jczyk zmienili p6źąi.ej +danie,
dziś srf zwolenml.arni wsp6/prac71
polsko - sowieckiej. Inn : - fal~ Bór
- tkwią clotychc;:;'l, w ślepym uporze i awanturn{i:f.!»te w stosunku do
Związku Radzieckiego. Oczywiście
dzieje się to z wielką szkodą dla na
rodu polskiego i z>naczenia 1,aszeg 7
państwa w śwjecie.

Nie m.a narodu w całym świecie, któ
ry by stal na takim poziom-ie etycznym i kztlturalnym, aby mógł uatrzeo
siebie ł innych od dzialalnaści jedOd czasu do czaS'lt, poczta dorę-1 którzy ?zie znajdą odpowiedzi w „Ku
nostek zwyrod!nialych i z/.yeh, Prasa,
cza naim listy z podpisami i - ano- 1·ierze Populaniym1'.
pałaka piaala na ten temat, nawolunhny w których bojaźliwi czytelnio PSACH WIESZANYCH NA
jąo właściwe ozywntke do eruwgłozcy nie wiem dlaczego swoje nazwłs.BORZE I MIKOŁAJCZYKU
nej akcji. RezuUat został osiq,g:nię.
kei uki-ywają, p'()ruszając zag(ldnieG1·o%o Czytelników pisze w swym
ty. Dziś wypadki tego typu niemal
nia t. zw. dm'..liwe. 2:awsze bardzo liś<Jie, ie w maszym dzienniku
w
nie istnieją.
chętnie czyta1n te listy, aby wie- 111wU[zkii z rocznicą PKTVN przytoOczvrwłście dozname nif'Bzczęśc.ie z
d,zieć, oo niektórzy na.sil ozyteLJllcy ozylfbmy wyjątki z Manifestu, w
winy manule-ra wojennego napewno
myślą i co iiln - jo,k to się nwwi których było wezwanie do waU.-i z
dol.-uoza jesz.cze niejednej kobiecrie.
„leży 11a wątrobie".
Nie1ncmni. :,A. gdy powstanie wyliu
Jest to smutne. Nie myśmy jednak
Bez ohęr;i cbraianin kogo!.:olwiekJ chla to się psy wieszało 11a Borze,
rozpętali tę wojnę„. Każda dluga i
należy 8 twłerdzi6, ie dużo w tyoh Mikołajczyku i i.nnych•'. Grona ozyciężka walka obok wspaniałych poanonim,ach zwłaszcza - jest nie8ko.. telnik6w kończy swój list t1.wagq:
staci bohater6w rod+i jednocześnie
ordyrn<>Wanego a.wairvtwrnictwa, 1a- „Pi·osirny 0 wyja~nienie nam tego".
ntlcczemników i zwyrodnialców. Takiejij histe-ryctnej niera.~ pasji obra.
Wyczerpiiją.ce artykuły dotJfczące
kie jest niestety obowiązujące doiania i pqtf!piwnia wszystkich i wszu pawsta.nia Wflrszawskiego ?noina :vna
tychczas prawo wojny. To też :na~tkieffo co się w Polsce dzieje. Oczy- lei6 w wielti tygorlnil"ach i azasopiszym nafgor~tszym pragnierniem po
w;śme na w,kie listy triu/na odpQ- srnach. W dzie.nnik<ich trudno, ze
whn.no bJ16 dążenie do tego, abyśmy
wfa.da6. Choćby z tego powodit, ~e względu na miejsce, o szeroką dys.
z zadanych nam ?·an wyleczyli się
właściwie nie wiadomo ściśle o co kusję na ten temat. Mimo tego pośGŁOSOWANIE
mo.~liwie najszybciej ł abyśmy w
clwdz/, ponieważ piszący nie kierują więcirny tak iuci-:nemu zctgadnieniu I NIĘSZCZJpśLIWE KOBIETY
przyszłości unil.::nęli najwięk,<izego tnie
Ilię do/Jrą w.olq., a jedynie chęcią do kilka u.wag.
•
Nasza Czytelniczka A, S. z Kozin szczęścia lzulzko.foi jakim jest
41wzenia kcnnwi. Między lu.d;rn.i, któ
Powstanie . było wielkim c.zJJtteni interes1ije się ciągle leszcze gwałla wojna.
t'ZY chcą znaletó Wlłpólny język, mu. patriotyczinym tak mieszkmiców Sio mi i naditżyoiami popełniany'l'lii iv·
Warto f!tWr>li informacj'ri podać
si istnieć jaTcaś plasc:czyzna porozu- licy, jak i z?'esztą całej Polakf. Tł okresie walk - ł bezp'O:frednio po fakt, że niekt6re kobiety wracające
mienia, irnaczej dyskusja SJJrcnv-adzz je-': t prawda bett~porna, której nikt nwh - przez mantder6w wojen- z Niemieo z terenów oku,powanych
~i~ do bełkatu lii.b wymysl6w.
iiic obali. Te pl(Lrtie polityczne, które nych. Pyta nawet o dokladn4 cyfrę przez AngliJ.ów i Am,erykamów ?'oTe 1iwagi - wydaje natn 8 ię
były
znuol1mmiJvaqiui voroz1mllienia tych nieszczęśliwych kobiet,
które dzą dzi.eoi "··· murzyńskfun kolorze
są dostateczmiµn
wytlwm.aczeniemi, polsko - sowieckiego, atai·owaly i zostały zgwałcone.
skóry. Wypadek tego rodzaju miał
skierowanym pod wlresem tuch na- ataknjq, do dnfo dzis1e_i1u;ego nieodWs zell.·ie170 rodzaiu ~wdu.iyciq tSą ostatnio miejsce w jednej ze wsi na
szyc/i, a.noniniowycn
czyteinuww, 1 powiedzalny.ch rf>rZ"lflv6dców powsta- I z1awisiciwi meo<.Uf!Cznym od wo1ny. I PodkMpaciu. Według nasz11.ch wiir,dl)

mośei ?nłeszkańcy 1vaj z przęor.aże„
:n.iem ()Ulądali ur-O<lzoneg11 „patw&rka", urażą.o jem.u \ matu Ś711iercią..

Skoń-0zy{p się

- <na /lZO;ęście jedy„
nie na pogvóż:/9ar)J,.
Ta sama czytelniczka naszego pi
ttm.a irtte'l'esuje się iednoczeiJriie ko ...
s111tami akcji propaga:ndowej pajję
tej_ przed glosowaniem lud01Vym.
Jstruieją, pewne zagadnienia., pew•
~ie gpraiwy, o ogólna - na'l'Odow1Pn
znaczeniu, · gd:iie pienu1dz jeat raozei.
zjatWiskiem dru.gorz~nym,. Kt6ż si~
pytał o wydatki, kiedy trzeba było
pod1J.fmować walkę z na.azym 11a.jwię
ksz11m wrogiem - hitleryzmem.
Stabili+ujemy obecnie 'l'UUIZe życie
państwowe w takich waln1nka-0h
w
jakich to bylo możliwe po d1'Ugiej
wojnie świMowej. Part-ie poUtyozne
wchodzące
skład Rz<idtt Jedności
Narodowej stoją przed wieloma kło
potannł. Według naszego przeświad.c
czema - mimo że zdajeniy sobie
sprawę z Maków i niedociągnięć jakie istnieją jeszcze w Polsce, pozyty
wne odpowiedzi 1ia P'lJtania ref erendum miały dla naszego żyoia znacze
nie za.aadnica:e, historyczne. 1-Vszelki
zatym wl.:lad, między łnn1mii pienię ...
żny w itpowszechnieniu
p1•agramowych założeń Rzq4ii był nąezą nafwięl.:1Bzq, 11a1wimno1foi'ł i
najpMniefszym ob<>Wiq.zkiem.
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Jak

·długo można zwlekać?

O usprawnienie pracy Miejskiego Biura Kwaterunkowego
(St:) Nie ma jiui chyba w całej
Łocłzi cz!Gwieika, któryby w ten czy
· ~
----~L me
· mus1a
· ł zefkną,c, się·
:mny
z najpopu1amiejszym bodaj !Orzędem lódzkim.. jakim jeist u nas niejakie Biuro Kwaterunkowe. Jakieś
fa.lium prześladuje mieszkańców miasta, adbo może wtaśme, ro osławione
Biuro Kwaterunkowe... Bo w.ciąż o
nii.m mówią. i wciąż o nim piszą i„.
j'lllk ~och o ści~

SUKCES śW. BIUROKRACECO
Biuro Kwaterunkowe, które wim-

no być &prawiecłłiiwym regulatorem
pr.zydział.u mieszkań tym, którzy ~eh
___ _.
„ .L . •
•
:t.
d opra~y
potnz~_Ją• JeM g!ucne ,n a
wszystkie skargi 1 W5Zystk1e il~sy.
Aparat jego dobrany zbyt pośpiesz.niie, słał się syinonimtm biurokracji
i wszelkiego rodzaju praktyk, kitóre
-l
'
.
l
Ul'Z?-<~
niestet~, s1,a wy przys.porzyc n•e są w stame. lnte.resanci,
obijający całymi
m1es1ącam.i progi
Biura MiesZ'hniowego mogliby o
·]
• .:r_ · ~
ł
· ·
tyrn

!emu•

~Je;

~1e~:tec.

z~ atw1am~

sipr31W adzie w 1::óll!wian tempie. Całymi
miesiącami trizeha czekać, aż .jakiś
wnios~ zosita·nie rozpatl'ZJOny tygodniami, aż jakiś kontroler z~hce z
· · - J .,
"
_t._ •
k
l.as k1. swo1.c;1
"l""'mc SIWOJ ooow1ąze
1 sprawdzic materiały, podane przez
interesanta, tygodni-ami też czekać
traeba na na.i11>rostszą decyzję, zała· · kt' ·
·
b , k
fJv:'1enie
.ore! . ~nno
~c we·
stlą oo naJiwyzeJ dm.
WYCIĄGNĄć

KONSEKWENCJE/

w~zyscy głowią się nad tytin., dilaczego tak właśnie wy~ąda praca
Billll'a i dlaczego nie s•lrutkują, nawet zalecenia władz :ziwieraohnidi,
w tym wypadku Zarządu MiejSkiego.
Sam prezydent Łodzi na jedn}'lll z
posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej
musiał przyznać, ze Biuro praooje
fatalnie i, że tneba bęclz;ie zrobił
w 'film porządek.

Biuro
Kiwaterunkowe tnu6i być
zreo11ganizowane, aby jego bezipo, 1edn"i rzJWie.rzc
·
h1uey
·
· mU1S1e
• l'1 as1
me
ska,rżać się., że idh dec~e nie są
łronorc>wane, a,Jho, ze w najdeipszym
wypadku pilne papiery, kiedy to jest
wygodne, w tajemniczy $J>OSób gj..

emo)

ł1Urowana

oda

i kanalizacta w Ludzi
„Nie odrazu Knków Zbudowano".
nie od.razu Wllęc Łódź PoWO)enna może mieć zdrową. czystą wodę i ale
odrazu mogą być zasypane Jej euchnąoe ścieki i rynsztokL
Czy jednak coś się planule w tym
względzie? Czy ojcowie miasta daJą Jakieś wnioski w tym kierunku?
Czy aprezydent
młastą, człowiek mło
dy
więc z młodą i n<YWą iniclaty•
wą pddejmie ten, zdalemy sobie
sp;awę, kolosalny wysiłek, by Lód!
miała wreszcie kanaUzacJę, filtry I
w~~~~ii::mieckich i żydowskich Potentatów Scheihlerów i Poznań·
sklch, Geyerów, Loonhardtów, Joh·
nów i Relcherów, Szereclńskich i
Kolurów ~ t.d. była podzielona na 3
strefy. Pierwsza t<1 była strefa fil•
brykantów i ich dyrektorów Z<tzle wznosiły się pałace schludne
i estetyczne domy z przystoS<1waniem naikonłecznłejszych urządzeń.
2:ga strefa - to stłoczysko kamie.
me czvnszowych, lada Jako budowa·
nych, bez najnlezbędnielszyeh urzą„
dzeń.
Wreszcie 3~'Cla strefa naiwiększa - to otaczaJ~e tamte streJy, a nawet w ~ie J)r'Zenikalące sied!1stkO't' od Boga 1 ilud!1ó::pomutr:!!:Y cą~
IS o, pracą SW a s.,
.... mu
cyoch: Stare miasto. Bałuty, Choiny,
ulice i uliczki wiodące od Pirńrkl1W·
skiel daleko w pole, albo w las były obrazem . nędzy m!eszk~ni.o'Yel
i nędzy ludzkiej, tam się gn~dżącel.
Bardzo wiele zmlenito się na lep-sze, ~dy Łódź w Niepodledei Pols~
uzyskała swój samorząd. Pamiętam,
z i~ką dum~~~~~all socla~!~
czm prezyde.m;;1 '.LAJUZl nowe os1""""a.
!!:machy użytec2J00ścł pubBcznet. par

ła się !kątem u „dobrych znajomycli". ·wykroinac decyzji. Jacyś ludzie etą
Biuro oie umie Skoneirolować, jak gle r.obil'i tow. Kacperskiemu IJ611·
· k aJą
· w J..QULI
i. _.i_:
·
.1.
R'.
-----'- . staramo
m1eisz
e lementy n1epro~U1Sy.
oznym1· ~am1
duktywne. Biuro a:lbo nie zna sito- src o to, ab;y przyzmane.go mu lokaSłllllllków. ah>. idh nie ohce znać.- lu nie dostait. Wresu.ie Urząd Kiwa
Są w Łodzi SZJC:Zęśliwicy, którym tcrunkowy w dl. 19 czemwica 1946
udaje się dostać mieszkania wygod- ~dał ootateczną ?ec)'21ję pi;zyznaną.~
oe i to bardzo szybko. W Łodzi są rącą row. KacpersKiiemu
mieszlkajeszcze VoUmcłe~e,
zajmujący nie. Me mieszkania jes:zJCze
.••ni
W INTERESIE SPOł.ECzEiqSTWA dur2le lokal~, odnarjmujący je Mlblo- ma. Jesl!CU jego Jl'l'Zeciwtmcy robią
Ale nie chodzi nam o wza.jemny karoroon.„ W Łodzi miesi!kaiją wy~ 'W6'zy6tko, aby mów odwde-c spra"- .a.. d
· rod ·
b--.A.. --&..'<
km•
•..J....:
•
__1.. __ n_ •
k ,
MOSU'lle k wł a d z
komiunamy~
o me . ~y ,,gm ":"u •yu • eipe,
~ i ~aJUU:Ją ~ a.cmu~~ei, • toswych podwił-adnyoh w lkzędzie Kwa łancluidh l paskamkich, rodzmy oo®. rzy dzJWnymt „buaikaam 11S1łuiją
terunlrowym. Chodzi lllam o interes imłowanydi w obozaoh pracy " H jesz.cze odroczyć ~ ~.
srero'kicih nesz robo·bn,i.azych i pra- nadużycia ibi„ itxł. Alle w ŁocbJi są
·
.c1'WJ!iiezycih Łodzi, !które 111ie chcą te.ż robotin1icy, pracownicy, atfyŚci i
INTERWENCJONiśCI
Jd ' ·
od
· rof
·
· .„.t .
L ·
k ,
p rezydent M"l!Ja,
· l
·
1przyg ą ac srę gorsząicyi~ me>t om p ~I~ wy'ZJS.zyon ocze!mł, . ~o;
wygłasza1ąc expracy jednego z urzędów, powoła- i!'Z.Y me ma1ą gdzie głowy p!)ll>zyc l pose o gospodaree miejs1kiaj, mówił
nego do zaspakajania potrzeb spo„ którzy da·renmie kełatają, cło wirót o różmy~h adwokatach...
Powieleczeńsliwa. Za,powiedziano, iż wy- łiłiura Kwater.mlkowego o loouim. Dla miał. ż~ cała ich m~a po prost'll
s.tąipi się do rządu o wydanie no- cz~o tak jest~ I :i«k dtu@o to po- wylrorzystuje anormalne stosU!Ilki w
eh d k ,
k, b
1·
)
Urz.....t....: K
1..,...__ N. k,
wy
e :re.tow,
tor_e. Y, poziwo tly mwa: ,
,
.
'l?""-'e. wat~'.'"'".You. . 1e tow trzydniowym temmń1e. 1 w spo- MoriPibysmy pnytcćzyc wiele przy- T'ZY z mch zail:raah !()OCZ'lLOLe prawa
sób jakinaijiprosil!szy za po€.rednictwem ldładów
,,huduijącej" działa1nofoi i stali się interwenojonistami, iin:geruorganu, powołainego z pośród czyn- władz mieszkaniowych.
Chociaż- ~ąicymi na żądam1e c:z.y to jest s.łusz·k
b
I
T-·.:r
:-~L„
n1 a o. y.wate ." k.1ego roZIS'trzygac, sp.ra b~ caMJS .......
.•..,.~. • aaeusza. Ka~r: ~. ~ n""5111
imme.
.
wy mtesZikamowe. Baidzo sliu61Znie. ski~.
praOOIW!ll1k.a
WidzeM'kieJ Taki &tan rzeczy razem WllląJW'Szy
Ale zanim to się stanie, zamirn taki Manufalctuir)'.
misko pciltora roku z praktykami' samego Biuna Kwatedelcret wszedłlby w życie upły- czlł.oiwiek lal, obairczony
·rodziną rtmkowe;go stwarza dogodne warunme wiele czasu.
stara $lę i procesQje o mieszkanie k: dla wszeMciego rodza.ju wykroczeń
_J
p·...-i..,_...i,,;...: 301
.....
· t
cih
przy Qll.
lvu11t~~~J
, przy- :ze "'."remy zam erc:owa~y
o uzyKTO DOBRZE MIESZKA
znane mu w M,m 1945 rokttt przezlskanie loka.lru. Każdy środek 'lfWa· ki."
Tysiące ludzi stacz-ać musi boje Urząd Mies2'kaniowy.
Nł1dt
nie żany jest m dobry: a w lkonsekAle pooawnemu Łódł. nad ktOO-.
ten czas wenicji cieipi ina. tym ogól.
ciąż'yła władza kapl.talistów, lllO'Źe
0 otrzymanie kąta, tysiące ludzi tn- umiał jaik~ przez .cały
naibogatszycb w Polsce - nie maf.
dO'wała środków na kanałlzacJę, wo.
dociągi i filtry.
naśladowania
Gdy
przemysł łódzkli okneoałe,
_ _ __...._...... _ _ _ _ _
_________
gdy
nauczy

0

WZ Ory godne

się

1

nłe

oddawać

Spółdzielczość spożywców. Szwecji i~i~~~~i;;?§f

Łódź mlasto swej pracy, skanalł
Dotkliwe braki w naszym tyciu I wi zapewnqć ~wą poeycję w jest organ.i:rowanie ied1lei tylko spól- zowane, zdr<JIWe I coraz banlzfeł
gospod.arczym po wojnic zrnusuią świecie.
dzielni spożywców w !kloei miejco- dbalące o wygody, zdrowłe i plęltnas do takich zmian ustrojowych,
Na'1eży więc w taikiej sy.tuan opi.e waści. czy ok'o1icy.
no.
(swJ
ldóreby w możliwie najkrótszym rac się nietylko •
własnym d!oSzwedna spóldrtle\czość spoż-yw.i•-------------
czasie mogły ;podnieść stopę żyoiiową śwtadczecdu, aa.e srutcać wzorów u ców po na.Jeżytym doświadczeniu,
czrowreka pracy, a naszemu kraj.o- ·tych narodów, kf.órY,UI spóldziefoza ,dowtra do przekonanlia, że nałeży
forma
go5lll0darowani.a PoZwolira tworzyć własne ośrodki produkcji,.
Kolej Elektryema: Ł6dzka podaje
osi.ągnąić mi:tlinmm dobrobym. Szwe- To .ret konsumy szwedz~ ttrnclto- do wiadomości, ie w l!IWią.zltu z trwa
eja jest tym krajem, który wysoką miły wiele fab-ryk pze!Jw<>rów mięs- jąeymi rdbotami przy ~
sl:O(lfJ życiową swych obywateli za- nych. fa:'bcyki te wytwarzają kem.ser jezdni na odcinku 'dl. Ma.'rllzałka Sta
Opera śląska z siedzibą w Byto. pół pow<Jł,ał ma, jego miefaM::e prof. wdiz.ięcza mety~ko neutra.In<l'Ści w wy mięsc.e, gotowe potrawy z mięsa lina. tj·. od ul. Kilińskiego do Placu
miu odbywa letnie towrne po więk- S.tefama Belfrnę Sk:u.piewskti,ego o-be- czasie wojen świa•towyd1, ale fedno i t.p., które .Sprredawa11e s.ą we Zwycięstwa - od dziś ifl.i. dnia t8
--"' · dbaw
•-ś c1· o spo1eczne
•
f ormy ws.zystk·1~h p l acow
• k ach k.onsumu po lipca br. tramwaje Nr 16 kursowa~
szych miastach Polski,.. Na zap1'o- cnego dyrektora Opery ś~i.
c~me
~~.t
· l cz""c.
--<·
będą od Placu Wolności,
ulicami
szenie wlad:a oeonflralnych w Warsza
Po sflraci.e wielkiego arly:rty i ma gosvvuarowani.a
- o st>O'łd zie
bardzo niskkh ceniach .
Piotnkowską, Mamzalka St111'lina, Ki
wie, 0'P6'1'a śl,qisika 10 drodze zatrzy- wcy teaflr()logii prz113tq,piono dn dal- ·W aTt-O wobec tego poznać btilż~i
Spółdzielczość szwedzka d:ba bar'ł
l ..... , _
Naipiórlrowskiego !Pl'7SI
mała, się ""' gościmte "'118tęvu "" Ło szej pro.cy, montu.jąo OIPf1"ę Puoeinie szwe d zk ą spo d,zdoe cz,,.,., S!X>żyw- dzo ,powawrle o wyohowatlie i wy-· lińśkiegu,
P 1ac LeonaI'da do Kol. Owodoiwej i
dzi.
gQ ,,Ma.d.wme Buturfly'', a. naetęp- ców. aby móc wykorzystać jej d'l- ksztalcecie wótdziekze swych człon z jpowrol:em.
·
§wfa,t ~zy Łodzi, f'WWJ61- ni6 a.rcvdzielo ktm8ztu nw.zyorneg.o świ:ad~ioa i osfą.glłlięcia.
ków, oraz o propagowanie spółdzie'l·
1M po brzegi sra.lę tea.tru PoW8zech M~ ,,Str(J;Bzny Dw6r''. OtA> ro
Spóf.dziefozy ruoh ~wców w c~ości szcreg~lnde - 51POżyw· Tergowisko przy al. Zgierskiej 8
nego, 1Wgrailzająo wyko?w.wc6tb za c-;my l>iilahbS Opery ślq,skiej, osiągnię iSzwecji rozpoczął swoj.ą działa1ność cow. We wmysbk1ch spól~ielrri.ach
Wydział Przedsięiorstw Miejskich
U;h. dobrą grę niemilhnq,cymi brawa ty wśród wielkich tJrudnośoi Tll1!tu.ry w 1899 roku bardzo skromnie.
Ale ,prowadzone s.ą kursy sp-O!dzie:Jcze, _ Za.rządu MiejSkiego w Łod~i ros
mi.
organia:acyjnej i ftnlIJMowej.
ill'Ż od początku Związek Szwedz. które zajmują się przede wszyst'kbni \ poeząJ wydawanie zezwoleń na upra
Opera śfią.ska "&zpoc:r.ęla. dziaklPo roku niezmordowa:ltAlf pracy ze kich Spótclizie.lni Spożywe.ów dąży zagadnienrlanti technicznymi, i zasa- wianie handlu na targowiSku przy
?Wść artystycZ114 10 nieapelna trzy sp6l Opery śf,ą.&lciej liozY 160 osób uparcie do zaopatrywama tudnośi:i darni organi>za-citl. Śmiało można Po- ul. Zgierskiej 6.
miesiące po wyzwoleniu Ziemi śląs- Wśr6d Mtystlno znajdują się wete_ w artykuły koosum~cyj.ne pochodzą- wiedzieć, że wychowankowie tych
w związku z powyższym wszyscy
ki,ej z pod okupacji, w ttadzwy.czai rani szt:uki opwrr>wej, wiele mlodyoh e z wlaSłlej produkcji i z włast1yc.h kursów stanowią elitę spółdzielczą, zaint.eresowani winni zaopatrzyć si~
tnuinych wa1runka.ch. Byla. ona w , talent6w. Wła.ma duża orkiesf7ra fabryk.
która rozumie, że spółdzielcrość jest w wy7.ej wymienione zezwolenia. naj
tym c jeisa.zyed:m
bfg m.byo o gm pod dyr. utalentowamych dyry.
Największym od!działem centrali ruchem skiu:ptającym dobrowolnie si- później do dnia 10 sierpnia 1946 ?O
6i/!1n ozasie iedvn4 plac6wkq kultu- gmt6w Mietrzejewskiego i J. Silli- j.est dzia~ artykułów mącznych ; ły Judzkiie d'la wspólnego dobra. (js.} ku ~yi po tym terminie utracą pra
f'alną Ugo r<><kaju to Odrodzonej cha..
·tlnszczowych, skolei dział wyrobów
wo do ueyskanych miej$e.
Po1'6ee.
Bezwąflpienia. Opera
śląska jest
fabrycznych, dział tow.arów kolonia!
Powstattie ()pef"/I ślq,$kiej zaiw- dN pierwszą operą w Pol&e, kt6- c;vch - towarów specjalnych, dział
dNi"""'z-~ -- 1 -"'y w ....;,,,....,„,,.._ ~zn~..:e re1· annbic•a_ 7"est ...,„_„" na. 1·oJc ?tG1·" "" ""' „....,,.
„~ -~~„„. ' !?"""'
'
"""''"f"'
obuwtla i manufakibury. Z.ain.t eresowa
niestntdiornemu jej dyrektorowi śp. wyi8zym poziomie
otrlystyeznym, .nie konsumeTl'ta spółdziefo.zością s.poMtstrz.owt Actamowi JJidJWroWi Of'az c0 przy po-konaniu pierw$Z1Jch trud,,Swięla
żywców jest w Szwecji ir:·emal pa•
;ego na7bt1lź,szyrm W&.pólpracownŁkom noki i niedomagań, przy pomocy wszeohoe to też nic dziwnego, że
W dniu wc:zoraJszym odbyła się
ko'_Vskiego kilka pleśni. Akademię za
t ~iom,
władz pańs:twowych
sannorządo- .
'
.
.
Teatrze Wo1ska Polskiego w Lodzi konczono recytacjami artystów Te.
I tak
dni 14
wyck i popo;l"Ciu społeczeństwa jest memal .p otowa tego krain zorg-amzo- uroczYSta akademia obchodu tygod- atru Wc'Jska
Polskiego i Hymnem
' w
u
QUf"WCa. r. z. 1"' możli-·~.
wana jest w sipół<lzie1ni:ach spo~w· ola Święt~ Morz~ Po odegraniu Bałtyku odegranym przez orkiestrę
-raz pi61"W8zy wystawiOlfło nieśmier.... ~
ców.
hymnu panstwowego wygłosił słowo pod dyr. l WeJmama.
telne dzi,elo St. MonW.Szki ,,Halkę",
Jak ?!DS inf-O'T'muje d1J'1'ekcfa ope.
.
.
~tępne prezes Zarz. Okr. L.M. w
-októra podbiła se'f'c.a. muzykalnego lu ry na. prz'YSzlY sezon zostali za,a,nga
Bar:dzo waz·ną rzeczą w działa·lno0- Lodzi, wlcew()ljewoda tow S. S'tu·
du śląskiego, a. wid&f.oi.Jlk() znrwnto- iowani artyści: B. Kf>s:t'l'IZ6wska - ści spółdzrielców szwedzkich jest za- dzlński, a prelekcję morską prof. Zy·
11' e wolno ieźdz;t rowerami
wan.e :a w{elkim ; rzetelnvm ina.kla.- sopran kolorwt, N. Majak _
bae, sa.da sprzedaży towarów po cenach gmunt Makarczvk. Znękomity tenor
po chodn'.kach
·1· ·
· ,.
h T
d
Wacław Domieniecki odśpiewał przy
dem pracy zyskaJA rozgłos i uzrl;(J,nie Niest'l'.zyk baletmist-rz op'6'1'y pooz moz iwie na:n,izszyc · a zasa a s·~o akompamiamencie prof. Tad.
MarMimo obowią.zującyoh na obszarze
pol.skiego świata arty&tyo:mego i mu nańskie-j, reżyser A. Poprawski, H. WtOdował•a, ze konsumy szwedzhe
m. Łodzi przepisów 0 ochronie dróg
zykalmego.
Wolak - ba;ryton, J. Adamczewski wzystąp'.fy do wa·lki z wysokimi cepublicznych oraz bezp'eczeństwa
Po „Halce poozly 'Iła deski Bee?ti- - bas i 1."nne wybitne siły, kU-re ro nami. Potęż.ne pla·cówki ~ółdzielcze
KARTY ŻYWNOŚCIOWE
i ~~rządk_u r.~~h~ publicznego, stwier
zmuszai·ą drobn....i. kupców ze w-lęDLA DZIECI NIEŚLUBNYCH.
~z!c nale~y, 1'.l me wszyscy row~r'!Y
=e ko~: „Tosca", ,,Rycerskość kują Op~e ~lą&kiej rozwój i na.i'Y~
„„
W związku z wydaną ostatnio in- sc1 s.tosu1ą się do tych przep·sow
wieśniac~". ,,Paja.ce", „T'f'a:1.ti.ata,''. wyiszy pozi<>m artystycmy.
dów koo.!rurency1nych do przyst.oso. stnukcią w sprawie uprawnień do i uprawiając jal!:dę po chodn'kach
Wszystlde ~inrone opery cieszy
&uwi.q,cy w Łodzi dzienwikarze wania srię do ich pozi>omu cen.
kart zaopa.trzenia . Ministerstwo Ap- hamują prawidłowy ruch pieszy : na
i~· si" Wie1lcim .,.,..,„od:iumiem wśr6d szwajca;rscy, a będący na ...._eds:ta,_
DocenJiatąc znaczenie przedsi _ rowi~cii i H~idolu wyjaśnia, ,że .le: rażaią częstokr-0ć przechodniów na
.„ "
rvr· .
,
ę strukc1ą ł'l! obięt>e wstały
rowmez V; ypadek.
puólf.ozmośoi spra,gnio:n,ej ~tuki 0rpe wieniu „Halki" wyrażali słowa wna b1orstw duiych i si.Jnyoh. lclórych ra dzieci nieslu1me, u.znane przez 'opieWładze admini·s.fracyjne przyporowej.
nda dlc, pol.$.kiej o~ery, s.zc.zeg&nie cjo.nafoa gospodarka i polityka een kunów-r·odztców w sposób prawem minają •wszystkim posiadaczom r<>"
r fłf:yozn:ia br. 01)UŚCił 'IW zawsze 1 dla wy.ko'Yl;(J,WtJÓW 'l'Ól soloW?ich i dy- musi od.nosi1ć zwY:cięstwo w walce ~:·zewidziany; lub naw~t n ieuz11a11e . "'.erów ż-e wy,żej. wym • e11·on·~ prze.
BWÓj posterunek nieodżałowanej pa rwemtów orkiestry.
kon.kure11cyin·ei z dromymi przed- " ~c~ faktyc~n.e ws.p~Jn •·e z pra~ow- PISY s a _oh~w·ąz u :ą ce. zaś n·eprze-~....., A..>-- D,,...··-. 0 ...:„-,,_., ""-..
W. KONIKOWSKI
. b. ·t
.
d
k
n1k:em zam1eszkałe 1 prz,ez mego s! rzeganie ich karane h'-'dzi·e z całą
.__. .....,„ iuwr " " " '
się llC>rs w.ami,
zasa ą
onsum6w utrzymywane. ·
bezwzględino§cią i surowo5cia.
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Opera Slqska w Lodzi
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lwłel

Akademia ob.: odo ,
"'.I

v-·- . _. .

I

Morz ''

Nr l03 (ZTO)

2&. VII w Lodzi
\VAZNE
WuJ. llrz;;-o:;;-- . . . tel. 262• 72
Wojewódikll Rtim. MtlieJi
fEl.Ef'ONY~

,

J
RA O I O
_ _.....;____....;_;....._ _ _,

. SPROSTOW ANJf.
DÓ num rn ,,J(uniern Popularnego"
z dnia ·24 lipca b.m. wkradł sle bllltl
zecerski, za klóry 11aszych Czylelników przepraszamy, Pod ośwladcze
nFem Znn. Wojewódzk:ego TUR W
sprawie współpracy łódzkich te-atrów powi'uien być podpis Dr. Profesor :. Szy1111rnowslci, a 11ie jak myl-nie podano Szymański.

W-wFJ.: 6.00 pieśń „Kiedy r;mne„.",
6.05 d~iennik. Łódź; 6.20 progr. na
_ tel. !.t~O-O? dzlś. PomFJ.ń: 6.25 gJJililastyka, 6.35
Obywetelsk:uj
muzyka. Kraków: 7.00 aud. poranna.
Mie1ska Komenda Milicj!i
_ tel. 253 _60 W-wa; 7.30 powt. najważ, wiadom,
Obywatelski"'J
_ tel. 130_01 dziennika, 7,31> muzyka, fi.20 inform.
Pow. Urząd Bezp.
-tel. t8a-"2 ?g_ólnopolskle._ Lódź: 8.30 Rpzmaito~
Kom. Pow. MO,
Pogot. l,@kąrikle PCK .... !~\. 117, 11 sci, 8.40 Codzienny odc. pr~zy: „StaOOLOSZENIE.
Pogot. ft1tłimk, Milli•lłili _ tel, 104.H ra baś1'1." I. J, Kvaszewskrnao. 6,56
Dyrekcja Przedsiębiorstwa Mleiskrzynka .poszukiwania rodzln, 9.05
_
Pogot. Ratunk Uł:ezp. _ tel.
134 15
czasu sloeg~ ,,Kan_aliiacia i Woctocingi m.
_ M.
str•• Pot•r-n.
8 ~rze~wa. Kra~ów: 11.57
_ tel, łlX).OI; l heJnał z Wieży Mariaclnej. W-wa: Łodzt' przyJmie natychmiast do praBi pro ouu:u:rów
1~.0ó dziennik. ł... ódź w programie cy kilkudz.iesięclµ robo~ników: koRedaktor Nacz.:!lny Kurie_ ogól.nopplskim, rn.20 Wiad. goapodar paczy, iZtaiiiarzY 'lub strycharzy,
ra Po!)UI· 1 sekretariat-tel.
46
130
_ cze: „N11 n~~ych drom.ich polityki Roboty prowadzone są systernem
Sekretarz Redakcji
144 111
;/;l?-32 gospo~arczeJ pog ..a. Lessela. ~ar- prei:iio-:V? - akordo.wym, wobec czeKierownik Adrninistraeii
Z56-iH szawa. 12.30 koncert, 12.55 215 mmut go istrne1ą waruc1k1 bardzo dobrych
Dzfal l>~los~efj I Ęks.Jled,
-=._ 268 •95 poezji'', 13}0 Na :ziemiach pdzyska- zarobków.
Dziar prenumeraty
O oblit•e zgłri~zenla f.)r7virnuie Se~
PJ'.Ch, ~3.la Z życia mwodów iil~~
wiańskich, 1~,25 muzy~.a. Lódz. kretariat DHekcii, 'I.Il. Wi!irzbowa
DYtUllY APTIJC
1-1.00 „Brzydkie kaczą.tko aud. sł. Nr. 52 codzienn'e. w godz.inach mzę
lhi•sie.fszej n-0cy dyżurują apteki: muz. '!'~g Anc;iersen;ł w radiof. J_. Za dowych od 8-ej d:o 15-ei, a w sobotę
Chądzyńskiej (Pio·lrkowska lM), Glu- rzyck11:i3,
'I'. Marliowsk:ego. od .godz'ny 8-el Jo 13.30.
l'~z.
01l91w-k.ię11a (Narntmvicz 11 6), Wó.id- W-wa: 14,2n aqd. ~la młoclzl~;i::i;,
Łódź. dnia 25 lipca 1946 roku.
ckieua /Rz.go,~·s.lrn 1470. lfowalskif:JRO lHO skr~ynka te~l'lw;z; P, lł, Lodz;
DvrekQjp
(Naplórk~ws.lueg-0 2i), Kąh!lllt:.'lfo (T.i- 14,60 Ct;or Ęozalrnw spiewa (ply~y) •
Prz11dslebiArstwa Mi1tfsld111tQ
mano\-:sk1cgo SOJ, Malczewskiego (u1. 15.05, \"'."iad. sport. 15.10 „Jak mo.zna
„Kanalizacja j WoclQcillgi"
Sródml!ljijka !li), 'moliin1t (I{aro1eiv- uczyc się przez pocztę" pog. K. Wierz
ł od:7l
ska 48).
,
bicldej. lfi.20 Improwi:zaoje fortep.
w wy);:. F. Les-zcz,vńsl~iej. ló,40 Wia. - - -....- - - - - - - OGLOSZĘNJE.
domo~r;i z miasta i prowincji. 15.45
Zarzqd Miejski w Łodzi - Ziiklad
J Jrnncert reklam.owy. W-wił: 16,00
\,
- - - - - - - - - - • - - - ' \dzien.nik. Katowice: lfUlO aud. dla Oczyszczania Miasta ogłasza przeTl!ATR WO.ISKA POLSl\IEOO I cherych w opr. ks. Rękasa, 16.55 re- targ ni•e-0graniczony, na wypzitirża•
portaż. Bydgoiizc;i;: 17,10 konuert roz- w!·en''e rmnv11 WYlii1mmia j Z!lPi·era,
ul, Stęfgpą Jll,11„~a li?
npo!J.dków 2e :>irnjei:,:i z sypii;k
O~tatllie il•11l &wiieln11 sztuką n, Slrn- rywkowy. W_wa: 17 ..iO „Na11ze lJ- 11ia
w'a •U~eń Di:•nl11• z Dql:iięs-lawrm ~drowis~;i" Łódi! 17.ó5 Aud, dla mi11iskich ·własnymi siłflmi na okres
Darn;ę~lm w roll tytułowe.j. Dosko, świetlic robotn.: l, ,,Hallo, krótki 13 miesięcy,
Oferty ·1111 •. Wydzier!awlenle pra
nał~ re_ayseFi~ Krnsnowiieokie~o. deko- 1>pacer po rozgłoś11i" pog. A. Wygi.
ra1SJe l lw4tl{JJTiy Daiiiłl'w•·klego. Jlo- 2. Na s:ie1'oklm świecie, pog. L. Ger- wa w~rb!era'!ia i r.11hl•erania odpadPi1b~!r1T1<l~ć i:;on. il, 'fygqdniaWY przeglg!f robot, ków z sypi~k mi·epf" w zalllknwanai
cz~Je')> ~ 11?4i, 19-ej. 1P:oszf!n:1 1es1 o. puniktua.lne z~ mowa- nio;zy w opr. J. Ordoną, 4, Płyty. kopprcie n111!ity składać w Zakfac!zfe
nie m1e.1sc. ~<l1·z po rozpoczęcrn wirlo- W-wa: Hl.1'10 koncert. }9.0P koncert Oczy zczania Miasta w Łodzi 1 ul
wid:a'. n1i:J>,t .do końca pieP\vs~ago ak!u sym!. w przerwie dzien. Łódź. 21.00 taglewni,ck~ Nr. 63. do drnia 31 lip~
na -Włdąwnię wip11szczony me ~zie. ~chubert - Fantazja op. lli (płyty) ca r.b. do godz. 10-ei.
Oierty nale;iy skladaó f1a całość,
4<U!O Przegl. 1niniypzn. w i!1w. mgr.
M :ą~obner;l p. t. „C~era ~ląi;ka w_ a nie 11 a pQsz!lZl.lgólne zsypiska
T~ĄTR POW$Zf:CłlNY TUR
Szci·egótow!l in~nrmacje CJtrzym11ć
f~odzi , '.ll,30 koncert zyc;i:ęn. W-wa.
ul. 11-s~& Listomłtłil ;li
f!ości na jleps7~V zespół .. oper-0wv ". 21.50 pog. ;;port. B;vd!!oszcr.: .2~.00 można. w Zak:łitdzi·e Qpzys~c·zania
Pohfll Op~f'll P11ląską. Dn~ <> godz. 19 kcnc. rozrywk. Łódź: 29.00 skrzynka Miasta w łodzi ul Łagiewnick~ 6.J
'
>Str~z11y l>~'<•r« M 0 Tl n 11 ~ l k .i. - poi;;zi1l~iw;mifl rodzin, W-wa; 23,(10 w 11:odz'naoh urzęd~wych.
~ ·
·
k aucy1.ne
W a d.ium
20 nrom·
P. Barski · \V · dzi'enni'k
Ud1.lał
w wys·ok o~p1
· Łódź··
·
,, "''" na iutro
~ ·
· ?3
·
·k
R c P. A.l"no,
c'::1l ma, biorą.
l
·
·
.. ,yl(an: . A. Dohos-z, L. 23.30 proi;?;r. na iutro, zakończ. aud.
3 proc. ceny OJefOWl\llBJ należy z od ? 3 35
F1nze, A. Hiol.ski J. Lachetów1na "' 1. h
żyćw kasie ZOM-u W ł'..odz'i, ul. Łay:-nn
Lw-o<1~1ioz H. OJ·l~cz'ko E. PawlJak o:
Szamlmrf>ws•lrn, F, D~nis-Sfonifv.-~/<iJ, .._,..~-~-:~ J{'iew11jcka ~· a kwit kaucy]fly dolticzyc do oferty.
ftG .r.n ZOClLOOI~ 17 ~\'
A. Ząlt'ws.kl. 0Yl'Yj!lt.ill kąrp~l•m jiłr;re:
Otwarcie ()lfert na tąpi w 1folu 31
Pv
M. ~i@orz,.,jfw ki i J. Si•Wich,
lipca r.b. o godz. 11-ei w biurze Złl.z D R o w t E
klac!u Oczvszcza11ia Miasta - Łódź.
TEATR „SYRENA"
(doj"•" tramwąjem 9) otw•rł1 nil ł'..!!i:i ~'tliflk"D 63.
w Teatrze Letnin: „Ba1atęl1"
Łód.ź, dnia 25 lina 1946 roku.
!J rano do zmleJ'Zehu.
Piotrkowska 94
Z11ri;ilłt Mieiski w Lod~l.
O~tatnie dni Pl'Zed~tawienia fars)'
9', flohr~ań~kłe,!f(l w oprncowan!u J .
Tuwim11 t 1'. Sy,:iefyńskjef!o llZfł'fnillr11
K~óloWeJ Mądąga~ar11• na ciele ,
~l''ł Zl1J1ińs}4ą i Luc;iw~kiem SeJlll]lOltilski!"1, o~z ~flspół 1Syreny« 1 hple1
i orJ;1esf1rą. - Pocz, )M'zedstąw1ęt1!11 <>
,,POWRó~
POLONIA
Da11:at!l i
19.:lf) - Kasa
i::edzLnie
""'""""!!!!i!!!,,...u..,1.,..P....,.io'::.tr~,_9:~!1'~~"'!6""7----I „ ______....,.!!!!!!!'!-_'!'!!!'!!_.--""'
czyima eałv lfzie"ń. Telefon '}7'2-70.
. ov•
,JlODWóJNY '.PATR
TĘCZA
uf. Plotrkow~ka !OR
'l'ĘATR JlO~EDJJ MUZVCZNEI
-------------•LUTNU1
,,1\IEKSYKA~SKIE NQCE"
GDV~IA
_1'hił o gedz. 19-11.l ci1»&ząC11 $lę wiei.
I. Przehl._4;-iz..,._ _ _
kim p<!wodzeniem piękna eperetka
11
-------------STYJ.OWV
w 3.-cti aktach R. Kalmanµ •M11rlea•.
„DYLO llCH DZmWlFtCJUH
ul. Kiliń~kie1rn 123
Z 111hi11łerri; Elnv GlstedJ Lu6v !\fos.
S/łf, lit. QJ11slde11f3'. t. Dąbrow ·kiepo ~--...,;~"'in;-;A7[~r'fiv~1<~~"'-~-·ll„--!'!!!I"------...,;._.
i ~1eRo ze4Jltlt11 arty~veina~a. cpóru
w!. Nąrui-0wicia !!n
bol'?hl j .wl13Jl(iej qrkiiasfrv t Lutni•·
WJSL.\
PJ.ekne ~PT(J.ia j ·tJ#3'kO'!'AB.ill.
,,S4MA PllZEi ŻVCffi"
Bilety wcześnie.i ifo n11>byl1ia w ki;ię- _ _ _ _ _u;;.r....;P~r~z~e~i~ąi.;;z„d:...i.1----~ll
__.....,....,.,_._,__,,__....,.""""__
AORJ
•.. j lO"
ł 1I D' tr'·
"ilł'Jli
"
~a, a
V • ' , · IQ i>OWhle
„
,,S.llJA
arsza ka St· li e (
ol'J l(fl -i, 17,eJ w kasie łe-Rtfll.
„DOKTóR MUREK"
W ó
EWA BANDROWSKA-TURSKA
ut Zawadzka
śM~WA

srgn.
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TEATR POWSZECBNY TUR - ul. 11-LiMt-Ppada
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Go•oh\n

-

VłYlłępy
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Od
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dnia 21.
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„DOKTÓR MUREKI•
H E L
.łJił'JldTQo\YSka - Turska śpiewl!
najoplękntejsze J?i<?sen1'i i:llrlia 26 Jipęa ---.....;u;;ol;..·„J~,f;.:;IJ.!i.;.".;;,;ln~~;..;w;;...:2;;,,-.,.1----11-------------•. nu'AJ RYWAL"'„
TĄTfłV
19-ifi r., Q ~o4z1 1 He 2l, lfi w s~li !>ina
'"'
"
ul. SiPn]<Ji>wiaza 10
•l"falfyk« - Orgoaniznje T)f!H Mor§ka,
.,...___
----:P;;-;R~Z~E;;1-;D~W~J~()~$if;iNl~l!~---11--------!!!'l'!'l!!!!"l!.
k~d~3;irni
"'
JlJJetrhv
prz~4~1>rierl11.ź
„WTELBJCrnLf! PANNY NANCY"
Zem ~k'ee:n 4_76
~:~~ą,~~:itvt1;tr1ki:iiws 1kll łlli i kt1• ie
_ _...,.-..~W~O~-N~O~SP;:J...:..;...__ _,11 ...- - - - - - - - - - - . - Ji';w11

,.JĘD"'ftN

„SYRENĄ."

N~b:n:n
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repertuarze.
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i: DOM KULTURY MILICJANTA zaprasza swych sympatyZABAWĘ i ANECZNĄ
T · t · . T · tk'
~ k,
.
.
5: PW ~l 1CiJa1;1 OW 1 roi u;pm ,1 .na .
5 w dniu 47 lipca br„ ·o gpdi;m1e 20-~J· ktora odbęd~ie się
5 w iiali M. K. S. ul. M&r~załka tahn&t Nr 17 (Głowna)·

i
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Zarzad Mi·eJski w Ło·dzi oglą.sza <Otrzymać można w fiziąl11 'l'e11hti'i~~
Oltdzial Bµpowlanv przy 11}:
przetarg r1ieo.graniczony na wykona ,nym polrni
.nie robót ą.bpl!mkih w domµ przy ul, 1Pii:itrkows.kiej ti4, Jtl piuitro.

Nr.

L.imwowski·e~o

~5

w

ł,0'11.1i,

odpowiadalace
r>isemnę,
Oferty
trę&ci kosztorysu ślepego należy
s.kładać w Dziale Technfcznym, ul.
Piotrlrnwsk11 64, I piątFfl, nokój Nr.
";; dP doia 5 i;ierpnh1 1946 r. dv gQd~.
u,ei w kopercie 11alężyc;.ie zamknię,
tej z napisęim „Of1-1rt11 tia robety sto.lars~le w domu przy ul, Ur.nanowsklego Nr. 28 w Łodzi''.
Szc:zei:-ółowe· lnforrrrncie oraz kosz
torys ~l11p;v z W!lTrJ.J(lkami pr;ioetiirl{u

115.

Otwarcie CJlfer.t nastąpi w• tym sa·
lllYITI dniµ P gopz. 12-ei.
zi:-ednie z
Wad~um przetargpwe
przęp :sa mi obowiązującymi w WYSPkości z.I. 10,000 należy zł.ożyć w kasie mieiskiei --:- ·lll. RO'Os~velta Hl,
a kwit w!lfacen1a dpłączya de oferty,
Łóc!ź. dni11 ?S lipca ł946 ri:iku,
Zarząd Mlels.kl w L1ulzf.

Konkurs
Wydział Ośwl11.ty Z11rządu. Miei-1 rządu M!eiskie~o. ul. PłBtrkowska
s.kipgo w ł:,o-pzi o~la~za kPfikurs na 1Nr. 31.
zasil!JIW~
infprm11.cvi
Ełliższych
tgnowiiska m1µczycieli w Mjeiskim
KoedukacYifl:\'1111 O.!mnazimn )iand!o- możni!. w l<ance·larii Oimna;r;jwm. ul.
!Lipowa 16, tę!, l6i'i-07.
wym przy ul. Lipowej 16.
Ł.ódź, gnia ZS l'pca 1946 roku.
WflkUifl stanowiska .nąmi~yl;lieli:
Zarząd M.lelski w Lodzf.
1) orgwizacil i techniki handlu tygodniowo:
?4 godziny
LUDWIK 801,SKI
16 godzin
a) tei;ihnik.i r1.1k.ląmy I JERZY -LESZCZYŃliKI w WOZI
tygodJiiewo;
W c~1ts; mi l-11n da 8 l{t>, sief1P'ni113) nrnt11111a·!Yki I arytmetyki han· btr. wy t~p'i z 11 11pół Jrn1·kQl\" \ł~l{ll TeA•
trn ~!iii.i ·k ięllp im, J. Słowoc1'iego ua
Plnwei - 16 gndz!n tygodniowo.
kan kursu; 1) N11rn~o- ~cenie Teahru Powszechnego T, U. 1\.
Warµ11,ki
wpść polskll; :?) Przynale·żnośt pą1)- ~ lkonied:I M. Balu<"'k•lęga 11Grub11
n•hlalem ne tol'll cen fl(łl~1'i~h
stwowa polska; 3) pełne lnvnli<iiknc!e by11
nauazyciełikle: 4) pr11ktyka zawoall- Ludwika Solskiego oraz Jerze~o L a~zyńs.kieg<I'. W komed·ii wyreż~·se r-0Wll Pf~Ylllll•mni!li 3 lata,
llpllliAi~lllCJ Wl!dł·Ulr noml 11!!11QZY- w11nej pr~lłi WftJOląwa N.P-wl!lkow 'k.'e.
m1ństwowych z dodat- p;o dal ią flh 11dę ~tanqw1ą: Julw1~a
cj~Ji ~zkót
.'.'4lna Karasińka, Wan<la
kiem pr~ys)µ~uiącyrn pracoWJJlkon1 KoTed!rn
Tied1 inłl~e ~ika. Sta11lsłe.•w Jlll\\·ot"lilki.
miejskim.
Podania i Qdpiuml świadeatw i Wacła•w T0owo11k0Wli•kl, Ka;i;l•mitlfz Oip11. żvciorv ~t1J nall',l~Y 11khi.d1t~ dti i!niii Qińs•ki ii Uol<e$t11w ~11rMłtiwski. lłl~~tr

ny.

„

~~.8.

11141i r, w

Wydzoial~ Oświ11tv

Z;l

~<> nąbycia

w

h1i1P t1i1tllfll,

NE
KUPIĘ wóie'k dzJeei1łnv

w 1fobrvnl
stanie. Wtj11 domfl~ć1 Zae'llqdąia N1f 68,
.1920
rm. 49, tel , l8S-5a,

L Ok f'l le
............ ,.... ·· .„,. ··· ····· .......„.,.,„,.. ..,.... „........-••...„.. ,_.,------~
L. HóiYOJU, s~1111iali~f8 ~Jior~h
k<>biecych ; akuszeril. ut Legio116w 9 POSZUKUJE się leokalu noa ~agazyn.
15'1\ iywno eiQ~vy, Mate hve. pri1wm1~a lub
tel. 166-29. pnvim1.1le 1,.....3.
iparter. Mm:malna TJ-OWlerzphma 15Q
.l-lł
med, li. ttfIK'UtlOI tit' J.wetwlł, mt1tróiw1 • PJwonić 17Q.70.

Dr

n,
lahł'IMłanfyftła,

epa!lfdl11t11 chorób dziąseł i iamy "~nPj, Zawad11;·
ka 17 tal. t«-ł!i,

-.--------------'

Ró i

Il e

RADTOĄPARATY nWJ'l'TflW~. strpjtJl\ie,
DR. KONDRĄOKI i;peojalista cho. budOoWą - s:i:ybko - tąnlo - fachn.
rób żołądka, kiszek, wątraby, N;iru- wo Prł'eliiln11s-R.a<!I&, Sie111kiie<pjtowio11=a 95 przyjmuje S-,-6, telefan oia Nr 2
-1838
'

206-99.

Jl•

~-··

Sl!NKO

~~AW

RY

..

Z~qyblone doltvtn@llJ..I_

(~ Wapshiawyl. specj11łi•tha ch<11h~b 1.JNJEWAiNlAM .s1Jm1.<lzi1rną legiły~11~
ąkórnyo . wenaryoanys 1 ~llłll e- ~ję 1ramwa.j 0'\vą Seri1 A. '!la n:a.z•\\.'fl~~Hl
rza. Przyjmuje uł. Kilińskiego l'Jll Minh11~1ą,f!.ą M11iria. ttl. $w. Jillilla Nlf 18,

„LJSTY 7 POJ..Ą BJTWY'
uf Nanińrknw•kiel!'n !fi
'fRA'l'R 1tOO!'ł\'O• - Pfłlt1dPio1'18 11
0 ROMA
6statnł tylbJtep
'\V l!fld:i:. 19-!I
„J)Ąl\IA Z 1\fALAKKT"
ttl. Rzmw•ką !ł<ł
Dzjś jed'Jlo przedstawienia 0 lifOdz.
19,B6 OVMRZA i .J11nlna ·wjnl11rs·lrn -------~l.;;A,;C~H~f~T;;A;...:.:.:..._ _ _, 1 1 „ - - - - - - - - - - - - „KWIAT . MfLOśCI"
Ulf. Zllil!r•1<11 16
w J>ł'Elgl'aflliB J>. t. •Powrót latyt.

i l\JQl,OTPW
'/.
BtJKA
Tf'.ATR
ZAGJN.'\ł."
J1..J:r~JH:J2kąń lca RJ
ul- Tr1111srntt:1 t.
00
-----.;;;.;.;;.;;.;..;..;.;;~----ROJJOTNJJ(
Osłąfnłe Ił dni
„PROf'ĘiOR WJUl~URK
ni. Kiliń•k;el!'n 17R
ga~!'!i9lfłycfl W'Yt:itępów H. Skarie.nSurz:vńsikiiłllIQ w se11sacyj- ----iii"l"'\R~E~K~O;-;;'R;;!)~~·---11------------"""'-"'
kj i
,MASKAR!n;\„
(Plac Revmootal
ul Rz1row<:ka
nej ąztuce ..s. O. S."
2
11ktąeh (5 01bra:zach) Tadeusz.a --~~p;.,.ióti:~~~~~;;,;.;,;:..::.:.....11.-------------W
,,KAPRYS MlLIONEilKI''
M '. Z A
Kąij 1fi1.1go. Po~iąt~k o godz. H/.3Q,
Ruds Pahlaniclcll
ś WIT
'TEATR KAMERALJ\jY
„JA TU RZĄDZĘ"
---~-..:.B!ll\lck.i._Rynek " U111iiYrilild1tJ?o J4,
'iJ
ń d 31 ,...
i
d
t
.
t
t
ł I .
.eod
Nl
TUR
OM.
O„WIATOWY
.
o
,ze
Y
łl!
a
os
111e
a
wo
k
r ·
.
1·nc11 w i'ICZ11 1 e
,,co KRAJ TO OBYCZAJ"
a
ul, Ko:n&rnika
zna -0111ity artvsta
"
JAN KURNAKOWICZ w arcywesoPoczątęk seansów: w ijnj powsz~ dnie .o godz. t6. 18 l 20: w niedzieAt>
lai komedii G, Montgomerylego p.t.
l4. )6. Ili ! 20.
„Dzień bei kl11m twa" Początek t 'wletit 6 irnd„,
R!na: Jfel . .tttrla, PnPihviołnł• ! fłqma rr:miocivnają ,~mP Q pół RB·
codziim11ie o god?.,
przeo:lstawiiinia
19,]§. W 11ied~iele i świota o go·dz. d1in:v pótnłei t zn w dni pawszł'dnlł' o 11odz 11'1 ~O. 18.30 i 20.l!O w nlP·
dzielę j święl11 pit>rwov ąpąpą o "od1 JA.))O 04wi11fflwy ..,. 2 ~epnui t11i11n ·
16,15 i 19.15.
ni„, i.?odi 17 18.30 Nie<l1frJe f §wjętą Jfi .30. 17 l lfl.30,
_, Prw.ząfeli ~Pamów ,,. k!nlł' .. fłalty~" w fini P'l"' Tl'<ll'li!l 0 ll<>lh JA
OPERA ŚLĄSKA
W nł11tek c111'11 ~łi hm .•. SfrnliZllY IK I ~O w nir<l1j~11 i hvief• o 110<11. l!.l. t4 16 18 i ~-ej.
Przrd~pr7t>f:!ni biletów do kin· ,.Ri>kord" ,Wolność" ł ,Roma" <ił•
Dwór'' St Moniuszki z tt. Ottoczko,
A. ZalewRl<ą, f'. Arno. E. Pawln• •~złonków Związków Z~wocl-Ow~r:h IZ~łfls1rn'ą rhi<irowf!!i Qffhvvrn ~i~ "" Rll·
k 1em, J<f!lrO'Wfll<:tWll mnzyczpe W rę d1ie ZakłąrląwPi hhrvki (ipvrra IP:o1rk<1wska :mr'il nil !f'ld1 ł~lll·11ł
ku k;i'l<elmlstrża M. Mlerzelewslde·
Celem uniknięcia natłoku pr(:Mlin:il' o )łr•vehitdzeeie na ""s-611le\&10
~o. Orkiestra, chór Opęry ~Jąsldel, ~„11n. e:
Zęsµóf bafętowv orery ;<Ja„kiel z T.
Uwaga . We wszvstldch kilHtch w dnilł premiery pa e-p .rtolłł oru bi
letJ bezplatne i ulg-0we - nieważne
Burke i J. Lechówną na czele.
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S~czegóły w

i'•••lll•

IR

6)

Ił

ł ~-

Tel '.IM-55, ·2112

,lfłl3
·
JJI~I~W4ZNJ4i'\f ząl{ooiQTIJ? idwi111<lczenie o zw<i~·ni~n~it ,_Il ~ffii~y Wtl·~li~~-

:ZcxoflorQwanie Pl' ~y
;;-iłJKVJE ''" mł-0de1·, ener"'icll·llAl. k~~v~~~J::~~l~ K1Hlll~!lWlcz T~g!łor,
"

"

"

dolll~~-ej ni1 &tąłe, Wlllł1m- UNIJEWAZNJAl\I 1>k1radzinnv dow&l
IJ.l?'f'l~cujcy
Z11lt"IOlłT1J-11: P<>łti. osohi~iy Oe"itvmaC(ję Zw Za!W le!iJ•i.iv
iki , P 111 rwszqr~ęfl.nt1.
44

godz, l!llaoję t~amwajawą (fahrycJlll·~, ką~
-lflOl rwo')nie.niia z ;pracy na o!kre 9 Clll-O'rpby,
P«!f~ZEBNI tka.cze na kr-0sna ~;af{iel- lka_rtę żyw111ośalo~ą KI i lk_a•l"łę W~~kie 1 5'!1-0'Waqe 11111 meszyriy konll ewe. m1e~1mą na naz-w1s<ko. Phmuśc11~ J11dl\Vl-l~llł
Pnądki na !plraędz~lnlę cien:f\:O!Jm!ąd•ną ~a. Rzł(Ó'w, nt tłro<lmlka 4(\.
ll.awetn. czterocyl1n!lrnwą.. Zgłaszać UN!EWA~NIAM le"l't, 0 . w · n
J~'ll 'ł
t S ,) ma
kl
się: Lódt, u1l. W().dna 23, w g-0cfainaoh
•no7 iprizez. 1•n&pe· ora z„~1ny w ..,q..,~1 na
8-10
dTIID\Va

•

ftnmą „~r~mtłł''.

1)-,.lO,

·

-+"

.w..

111u•w.1&1kn

·
Ząhłt"lciki Ką~lmiilłl'i,

tó!l~.

'"16
~ 'I1k ok 19
·
ltUTYNOWANA maszynistka I° ste- u· ' a a
notY?i~tka pntr~!"bn~ ed zaraw:. Z~łQ_ UNIEWAŻNIAM za~ub!fl,l'\ą Decy;ziję
nema. ,, Sp6łdz 1 e1I:1a ?'Ydawmcza Miesz1kaniową na na~ is•ko Se'bol
„1Nqos. 6-go Eherpma 7. 19-lS Mieczy ław, Lódi, Pegonow k~eg-0 qs,
-Hl17
(pap) m. 7.
codzienme.
MA. 8ZYNISTK..\....\v~>lk-0ńc-zar1ka na·lvch- UNIEWAżNIAl\ł s'·ra"zlone zafuvi~d
'" „
" ''
Wv- cze.nie dl>\\'Odu osob's-teąo_ ksią,żeclikl')
miast .'P<>flfiB!nrn. łS.POŁEMt twórn1n Odzieży J,ódi, uJ. Żerem 'l"e- rzelacl,nicu1, kartę urljo1'P)Yą n}l 11az-wi
_1919 sk-0 Florczyk Stefa.n, Cząrnoeotn po"''•
!f-O 98.
-1Dl8
. ;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. Łó<l.zkł.
.;;;;;;;;;
UNIEWAtNIIUf zagubioną kartę Ni.
Kupno i SJ)lzedai
rnałr'acvmą oraz kartę rejes-tracvjną
Rewel'y RRU.LÓ~ź na na•zwls'ko A~eksan"i:.rrogabinetowa,
MASZYNA
sprze. wicz Jakób, ul. Żeromskiego 36. m. 27.
dam~kie, męski!!, dziępięoę -1921
dam Piotrkowska 70. RĘ:DZIA!

_„,

•

Nr 203 (270)

sir. s

Miedzy. pod
Czechosło·wacją i Niemcami
okupat:ją sowiecką
Luksusowy hotel, czeskie obiady, i kl·opoty matrymonialne ·żołnierza amerykańskiego

Powoli

r~a pociął

sklee<> dworca.
Po siedmiu latach
c:Mka.aję zobaczyć, Jak
rOIJ>a po wojlllie.

z Warszaw

będę miała
wygląda Eu-

Z niederpliwością <>deku.je Zebrzydowic. Może dlatego ozas mł
się dziwnie dłuży.„
Jesteśmy na granicy Czech~ło
wa-cfl. Fonnalnokl p~rtotwe
I celne pnechodzą nadspodziewanie bezboleśnie.

W WYTWORNYM HOTELU BEZ
GROSZA PRZY DUSZY„.
się

jakiś sympatyczny
w sztywnej cz~e I
z.apyłuje uprzejmie, ozy nie mam
koron. NaiW1J1le odpowiadam, że
mam małą sumę przemaczOlllą na
biłet do Austrii.
- Zechce ją pani zdeponować
w Piradze.
- A za co kwpię oals.zy bilet?
- To jest pan.i sprawa 05oblsta.
Jestem nleipopraw<ną legallsitką l
deklarułę po.siaidaną sumę koron,
co naTaża mnie na to, że ·muszę
w Pradze szukać kredytu.
Nie mając an-1 grosza (w czeskiej walucie!) zajeżdżam do wytwomeg.o hotelu „Wilson'', gdzie
przyjmują
rnn~e nad wyraz
ele!ł&noko, nie spodzieiwając się, że
mam wszelkie daine być „szialbierką". Do Ambasady nie ehcę się
zwracać o pomoc, bo mi wstyd.
uważam to za smutną ostałecz

Zjawia

selllłlem&n

ność.

PRZYKRA NIESPODZIANKA DLA
ELEGANTEK Z „SYRENY"
Los mJ s.}M"Zyja. Po eleganckim.
raczej

wiedeńskim aniżeli

ezesldm
nA miasto i
odTazu spotykam kole2ę dziennikarza z Krakowa, który ostatnio
parę ' miesięcy spędza na
proceqie w Norymberdze.
Św·!ełnie wygląda, roołył się I
„forsy" ma jak lodu.
Pyia<m go skąd ma tyle plenię

śn~eda.niku, wychodzę

tłzy

(wyjął

lekkomyślnie

~ruby

~ltek ba.n·kmotów), ale nie chciał
ml powiedzieć dokładnie.
- D~brze zarabiam i mało wydaję„.
Natwatniejsze, że proces
nie ma zamiaru się skończyć„.
__

Opowiadał mi ciekaiwe raec~y o
kulisach procesu, ale musiałam
mu dać słowo honoru. że o nich
nie napiszę. Słowa dotrzymuję!
Prosił mnie również, aby nie pisała o Pirad•z e, ale n-ie żądał słowa
honoru.
Mogłabym wrięc naipisać, ale napraiwdę za mało w.idziałaim. No i
niie chcę mu wchodzić w drogę,
bo mi pożyiozył pieniądze na bileU Jedno tytko muszę zaznaczyć,
że Praga jest n&prawdę czarująco.
Czysta, sympa~a, jak świeża
trzeszcząca bułeczka, wyjęta prosto z pieca. Szalony rueh samochodowy regulowany spiraiwnie
przez fertycZlJle poJ.lcjantkl, siedzą
ce w spetjalnych „domkach" na
~krzyrowanlach ulic.
Prneip.iękne wystawy.
Kcyszłały,
porcelana, szturcmia biżuteria, obrusy, to(l"by, peccary„. Nie wiadomo na co wiplerw patrzet.
Ludzie świetnie ubrani.
A1e muszę zrobić przykrą nlespocblainkę naszym elegantkom z
„SyTeny". Gdyby tu wyszły w swoich kostiumach do koł8111 I kapeluszu „a la bocian.ie gniazdo",
Czesi laitaUby za niml p<> ulicy!
Moda fest itlll18, norwa, ale spokoJm:ie śwładc.zy kumifący tu dowcip: - Jaikl był dzisiaj obiad? Troe:hę lepszy niż wczorajszy ale
znacznie gorszy niż Jutrzejszy!
Nie Ucząc się z prośbą mego
uczynnego kolegi (nie wiem cobf
było, gdybym go niie spotkała!)
napisałabym
obszerną korespolldenoję z Pr~i, nawet z ciekawymi rojęciami (n.p. widziałam tu
wrn'll'l"orwany w ścianę uchwyt zamykany na kluczyk, do którego
przyczepia Się na uMcy pozostawione rowery!), ale nfo miałam
ani chwili cza.su no i al!!>aratu.„
Ciekawi jesteście dlaczego?
Powiem Wam: bo ca-lułlk·i dmeń
lałałam f ak &~alona za pl"Zepustką. Dopiero tu się dowiedziałam,
że do przejazdu przez strefę sowiecką potrzebna jest P'J'Zepustka.
Biegnę do „Cedoku" (to fest taki łuitejszy Orbis. tylko nie ma kolefeik l uttrze1mie llllfonnują) I
:irwracam się do „od~ośnego" o-
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Stawk; na rzecz powszechnej daniny
Pa cełP :idrowolności pnblicznei

Wycbia·ł

Podatkowy Zarządu Milłi 1) wiolne zawody !>'łacą zł 6 OOO.
skń-er:o
w Łtidzi pt'zy!)Omina, że
Dla przeds.ię<blO'!'Stw b'cl.łldlowych
1>rzeds;ięb·orstwa i Instytucie. zaró- u9tala się stawki wyższe o 100 proc.
wno 11aństw"we. jak i prywatne o od wyżej podanych.
eha-rk!terze dochod{)wym, płacą nastę
Osoby otrzymujące wynagrodże
pujaee stawki na r7!ecz pows~chnei niie za pracę w fo.rmiie 1>ensH, płacą
da111rin;v na oele zdrowotm-ośol pub'licz 3 proc. petnego wynagr-0dzenia brutnei:
to wed~g wypłat za m-c kwi'ecień
a) gdy 1>row·adzooe' są prrez właści- 1946 r.
ci•la wzl!'1 zarządcę bez pe1St>ne 1
Przy obliczaniu powszec'h.nei danilru zl 1 OOO:
ny na ce'ła zi:l·rowotlllOŚOi publlcznei
b) l!'dY zatrudnnaią personel d-0 ~ o- od wyriagrodzefi ~racowników. zaan
sób włącznie 7A 2000;
~ażowariY'h p111 1 kwiemla -rb„ należy
c) S\'dv zat:rudn•aia !'"ersonet do 5 ó- brać za podstawę wyna.grodzenie.
sób zt 5000;
orzypadaicae za pierwszy przeprad\) r;dv zatrudn;aią persooe'I do 10 1- cowanv mi<esiąe.. z tym uwz-11:ledniioesób zł 10 OOO;
niem. ~-e ostatnia rata "'..;nłla hvć poe) ,;dv zatrn~„"a ią peTson~l d<o 20 o- trącona naipóźnriei do 31. 10. 1946 ros6b zt 10 OOO;
ku, a wi>tac0f1a d·o Kasy Mietsldei do
f) l'dY zatru~nfaiti personel ·doo 60 o- dnia 10. 11. t.946 r.
sób ~~ 40 OOO:
Wpłaty przvimuia:
g) gdy zatrudn·'.aią pers•ortel dr0 100
1. G!ówna Kasa M~eiska, ul. Rooosób zl 60 OOO:
s-eveilta 15.
h) g.dv zatrudniają personel do 'JO'tJ..., a Kasa przy Wyd2i'ale Podatkoos6b żl 80 OOO;
wym. Al. Kościluszki 1,
i) gdy zatrudnieia personel d·o 500
3. K. K. O. m. Ło~zi. Płotrkowsk:?
osób zf 100 OOO;
Nr 77. komo 14,
il rd:V zatru<l11i.aią tl'er-sooeil d«> 1000 4. P. I( O. w Łod,z,i, konto VTI osób zr 120 OOO;
4605.
k) gdy zatrudniają 1'Br0011iel p-onacT 5. Na-rodowy Ba11k P.olslci - kon1000 osób zf 1so· OOO;
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kienka. Młody o.złowdek z wybla- dzie kontrole i rew!Zfe celne. Przy
spojnał na mnie pomina mi się wiersz Słonimskieprzez wyipukłe okulaey o aerody- go, żeby gra.nica wirłała nas tylko
namicmym k$'Złałcie I powteduał d(l"ogoW5kazem. Narazie jakoś na
spokojnie:
to się nie zanosi„.
- Pani zostawi dokumenty I
N-a pewnej stacji W5i'a da ameryzgłoed się w przyszłym tygodniu„. kański Tommy, ja1kiby iycem wy- Ależ ta muszę już Jeohać da. ciętty z fotosu film0we<go. Tylko,
lej.„
że żułe ~umę !
- To pojedzie pani bez prze- Naiwią'ZU!ję z mm rozmowę.
ipustkL
Kiedy się dowiaduje, że Jesiłem
- Ale ja chcę z przepusttlcą.Polka, przygląda mi się UJW<dnle„.
- To pojedzie pani w prey- - Dlaczego parn tak na mnie
szłym tygodniu-.
pałrzy?
Ale omylił stę. Zrobiłam tadó ra- To~ Polski można wyjechać'?
bain w całym biurze, ie posłMO
Pokazuję mu pasz.port, wizy.
umyślnego gońca na rowerze po Kriwa głową z niedowierzaniem.
przepusł!kę I dostałam Ją na g<>- Nasza propaganda na tych teredzlnę przed odefśclem pociągu. nach fes.t stanowczo za słaba,
Kawa.Iet'Ska tM<ła taksówką do na (111aiplszę na ten temat obszerhotelu po walizkę ·i, jak w f!rhnle, n·l ej z Genewy!)
zJawfam się na dworcu w chwili,
OBIAD „CEDOK" I PRZEgdy J~ fll'lzeci sygnał. Obcy 1udzle
PUSTKA.„
wpychaf ą mnie do waeonu, wrzuObiady w restM11ratjach na
cają za mną wałl~ę ł jadę.
kartki. Gdyby w naszych stołówJestem z sle'bie nlew)"lnownie kach podano taką lurę, to następdumna.
nego dnia byłby słrajik powszechny. Tu go nie ma.
TOMMY, DAISY I HILDA
Pop'l.ll}amy 3 Maszyna Białkowski
Teraz mijamy strefę SOW'leoką,
1Tzeclwnłe Czesi zdają sobie
ameryikańs'ką, francuską. Nie po- spr&Wę z kudności gospodarczych
maga paiszpori słmborwy. Wszę- krata.' zad5kafą pasa i nie łl'acą

dobrego humoru. O ich optymizzwłasuza, że Anders nie śpi a
Amerykanie są łatwowierni jak
małe dzieci.
Opowiedział m! Jeszcze
(na
imię miał Ralph), że zostaW'ił w
Buffalo dziewozyclcę, która pracuje w telefonach, ale teraz podoba mu się Jakaś Niemka I nie wie
co robić.
Spytałam go, ozy
obiecywał
swoj~ Daisy, że się z nią ożeni.
Powie-d.z·lał. że nie.
- A czy ma powaine zamlaey
w stosunku do swoi.fet Hłldy??
Odpowiedz.jał też, że nie.
Więc poradziłam mu, żeby robił
jak uważa.„
Spojrzał na mnte z wyramym
w:yirrułem. Amerykanie przy7JWY·
cz-ajeni są, alby im kittoś radził. Doprrowad.ziła do tego reklama. Kie.
dy
go poczęstowałam „&łtykiem", nie mógł się nadziwić, że
wszyscy Polacy nie palą Chesterflelda I
I pomyśleć, że Jednym nleo-

rkłymł oczami

pałrznym słowem mogłam złamać

iycie nieznanej ml, a niewątflp.Uwłe
głupiutkiej i senfymetliłalnef telefo.
nistkt z Buffało!
Anfła Kerr

Ze Rportu

~Kolarze warszawscy zwyciężajq
· Doskonała forma Beko
(WIP) W dnill wczorajszym odbył
się przy nadzwyczaj Licznym. ttdz>iale
pubrileziności ,mecz kdlar-ski Warszawa - ł..6di na stadionie SIPOrtowym
iDomu Żofniiierza, który sprawił w
smme mrtoomkom siportu torowei:;o
·
•
......
· ej
dw;o
emOOJi. mlltlO. v.;. orgau1~. a
szwankowała bil i owd'L11e, a sędziowie nie stanęli na wysokości zadarJiia.
„._k
"od ·
p rrem. Wr•u
. w ... aa..
W ogólnej 1rnnktacii zwy~y1e.
Warszawa, zdobywając 43 punkty,
podczas gdy reprezientac!a Łodzi n-

cięstwo Piełtaszrewskiemu, kt6~

o- znowu z dals:z.ym

~iąga fe przez wyrzttt kota na samej.
mec"ie. Po mim przybyli - P-0pończyk (W-wa) i Wojcieszak (Łódii).
Po prze<ibiegac'h kolal'ski'ch odbył
się wyścig motocyklistów o 11argrod
k M t
kl
d tan .
ę. _:wi~z u
~~cy • na y~ . s1e
dz,1e'SlęC1ru <>krąu;en toru. Zwyc1ęza t-0
dzia11ri'n Kwapiszewski P't'Zed Krakowiakiiiem (Łódi). W biegu tym spotyk p· t
k'
. _ _,
.
a 1e raszews 1ego nreullłła l!lrtespodziatllka - na: jednym z zakręt6w iullegl on kOflft>uzii oogi i me byl
w sta11fo dokończyć biegu.
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oświadczyw&i:y,. ile. ~je się z.męc·zon}'lfi! na ~aircie me ,sta:n~t.
w finale p161'W5'ZYD>; z W?elką ~ra
WIUJ"ą z.dobywa z;asf1U1Zone zwyClę
sbwo uh~hie.nii~~ ł..odz:i Bek, •kt&remu pubhcznosc zgotowała enilltlzJa·
styczną owację. 'Drugim przybywa
ll'!l ~ete Kapia'k przed Popończyk1em 1 Buberem.
Następuje bieg finałowy, w którym dla odmiamy wysypuje się Leskiewia z Kuderem, co powodu~e
zinóiw. powtórze~e. wyści~u.
Osta:
iteczme
zwycięza
P1etrasz·ewsiki
(Łódź) przed Leslciew?czern Napierałą i Ku.de.rem.
'
. ,W. han~,ca.J?ie pil'l'WISZe m1ejsce z.aJął Forysmsk1 I : 26.4. Na drugim
miejscu Rogowski. na
trzecim •

i

Bański.

Na zalcoń~zenie _wysdgu o~ył ~~
dłk.~<;>drst(an sowy )bieg na trasie 27y9
o ~ązen
. łon •
.
Na dwiudz1estym o'lmi.icnm dodatkową naęrrodę
ob. St. Serockiej
~o!>ywa Bek. Na piętnastym ok.T~zeniu dodatkowa nagroda f-my Jof N
k
d
dz"1aJe row
·,
z~ • ąwa _przy.pa a w u
niez Bek<>Wi, ktory zdobvwa następi . .:
- -'
d ·· ·
n!' uwie na~~y na z1es1ątym i

12

p111-tym oluąze.mu.

Cala widownia z narpi~i-mi obser
wuie zażarta walkę o pal!mę n:erwszeństwa, jaka rozgrywa się
bezustan.nie PO~;ędrzv cr-oł-OWVTni. 1,C?Ja:zami .Polski - , Bekiem, Kai:·ak·em
i Nap•erałą, ktorzy na ca!e1 przestrzeni raz po raz :zmien;aia swe lokaty. Do osta~iej chwi1Ji nie możn_a
było . przesad~1c ?staterrnego '!'YTIIku b1e~1• . ktorv iecłn<.> k za'lmnc>zvt
się z olbrzvmim · WVSll1ikiem wvwaltzonym ~cięsitwem beZ'knn'\:urenevirnego fawMYta Łcxhi - B„.ka. Na
drngiorn mi!'is-cu osi~ metę Ka~k
prrl"d Na,,.,1erałą
(')d obec:ne1lo ·na mecn1
me-zesa
Pols'kiego Zwia.,,Jru Kolars•1'iecro udaie. nam s}~ z:dobvć ważna dh ~„~.,.:a.n
W'adomosc: - Bek 7!'5tat .~f 1 c1~lrn1e
zgłoszonv na kola1';k1e
m1~t17o•twa
świata. jakie odbędą się w ZwmC'hu.

Adm.• m.2e f ~·!7 Konk> czek. Bank Społem Nr !08 i PKO ł.6dź VU 4414
Redakeia rQiopisów nie zwnea.Honoruiemv artykułv tvlko z cr6·v umówione.
Wvdawea, Wojew6dz1ri IComitet PPS w ł ~,t.;

'lrob1te• za WTT'H o„łfte"" "DOS• teksteftl - 5 ...}. Inne ncrłonenł111 '" milimełT "''"~;iolnv~h

ci~em ~iktqo

niez.d~cy~anych sędzie.w

I

z ·

zys.kata 26 piel
N"astęJ)IJ.rie zaw-0dnii1cy przeclrod·zą
Paworyt Łod?Ji Jerzy Bek oka:.ral do wa·1k póllfinafowych. W pierwZY?tl
s•!ę bezkontmrencyjny, zdobywając b;egiu zwycięża Bober przed Popoń18 pkt, ))med Kapiakiem (W-wa) k"
N • ł il p· tr
k.
• Naftiera·łą (W-wa) 8 .,.'-t. czy t-em. amera ą , ie ~szews im
14 P'kt.' 1
„,
•·"' utrzymując na ostafnfoh dwustiu meZawody T<>ZPOCzęły 9ię defiladą trach ezas 18 sek.
drużyn ii m<>czystym ~witaniem zaW p6fliiinale H J)ierwsze miejsce
wodm1ców vrarszawslciich prrez pre.
. .
ŁOZK,
Tt w% 1 za1ąf Józef Kapla'k J>rZ<ed t"dz1an·nem
resa
J>OCttm. Mstą,vr
~ g "Leśkiewiczem • warszawiakiem KuJuniorów na dy~am1e 5 km. W ~ie.- dertem. W biegu tym starlowat rówgtt tym Sll!kces przypad•ł w udziale
. . B k ktt'
·ectna'""'
.
.
=e po. pi-erwlodz"aninowi Leszceyfu;krefttllt,
z.do- mez e , • ory
• l
,.:. ł9 tT k)
d S
szym okrą'lJe!lllU ,;wysypał się l me
bywcy 16 P•"'· ,. : sie • prze
a.- k
ł
. •
"ó..,.. (t
kt)
u oficzy go.
11
4 P .•
w 1iskiim - .... w.;
Pi~rwsZY pr7Jedblreg wyści!?tl o na- W związku z tym, ~iąc się pogrodę C"ZJPW wy .:-rvwa Bober przed krzywdzonym Bek ziłmyt na ręce
Napierałą foba! /, Warszawy) oraz sędz-iów pr-0test, domagając się l'O"Roe:o~kim i Kołodzlejezakiem z Ło wtórzenia biegu, Protesiltt tego sędz.iowie nfe uwzględnili, co St>raWlitO
<f.zi. W przec.'lbioegon drugim zwycięfa
.
.
.
. .
bezapelacy!111ie E ·'k, prowadz~ na pewne zamieszame .. M•an{)W'!Ole roz0~t11.tn'ic1i ?OO m rekord{)wym ~zasem pocz~to i'lliź biie•gij fi.Halowe, w któ17 sek (nai.le.ps~ cza~ meczu). Dru- rrych zwycięzcą okazał się Kapiak
.
~"
Jó f
· · 1i ęd " ·
giie miefsce wtym przed'biegu wzi:i·~, re: a ~o r~~~gr~ttwu . 1 ~. s bl~ .-0wie
Krudiert W-wa) trzecie - Bański n·1egaJą'C rzy ·iw.ei opmm pu iczno-(W-wa)
'
ści, un~eważnili f·lnat. aby .pqwt6rzyć
Oieka~ był pn:edlYeg tr~oi w ostatn~ bieg' półf'natowy z udZliałem
'
Bek
t
· ·
· ·1 ść d
którym zwycięstwo od:n~óst Ka!71ak
a,hz zas rzezK CS:'em, ze 1 ~
~
Józef <W-wa) - 18 sek. na ostat- h"ll'~'C p'rrez ap•aka w mr;cwazmo
n·eh 200 m. przed Lew'k'ewicz.em. . ~ nowitór:minvm półliinale
?MVPorysińskim i T·rzoińslmm (Łódz).
ri~": Sek (l 7 .4 na ost.. 200 !") ·
.,
dnugim bvf Knder, trzecrm LesbePrzedbieg czwaJ'lty przynmsł ZWY- wiicz (Łódź). Trutaj spotykamy się
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