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prz~l;iw decyzjom Konferencji Londyńskiej 
Wymiana not z rządem francusk.-m ,stwa:' b~ły podyktowane troską o 

hO.zpleczenstwo. 
WAR~.ZAWAr, 7.~ .. (PAP)., ~a notę polską w sprawie uchwał Rząd Francuski kOl'lCZY notę zape-

~onferenCJl loudyns~leJ o~nosnIe Niemiec, złożoną przez ambasa- wnieniem, że jakkolwiek ogólna zgo
ora R. P. ": Paryzu dnIa .17 czerwca 1948 r. w ministerstwie d~ ~o d~ ur,egu1owan~a. pr<?ble~u 

spraw zagranIcznych w Paryzu Rz d P l k' t ł d . d' memIeckIego Jest bard'lleJ poządana 
którą podajemy w obszern ~ ą o ~ l o rzyma o powie z, od "częściowego rozwiązania" , to je-

R Y streszczemu: dnak w braku takiej zgody decyzje 
Rza~~d p~ra~cuski p{)~iela. ~ogląd I działu w uregulowaniu tego z.aga- londyńs~e,. dotyczące ~ za~h~ich 
SÓ\V F' ls~e~o o wspolnocle mtere I dnienia wywodzą-ce się z jej intere- stref NIemIeC przynQszą zarowno 
do za l~CJI l Polski w odniesieniu sów i ~iężkich doświadczeń Polsce jak i Francji gwarancje, któ
znaj e gadnlenia nie~iecldego oraz u-I Rząd Francuski jest również prze- re polepszają obecną sytuaeję i uła- No\Vy stateli polski "Benlow51<i" [,Ul'sować bt:\dzie stale na trwdł 

prawa PolskI do Qelnego u_ konany, że różnicę zdań pomiędzy o- SZczecin-Gdynia. 1\Ia. on 92 metry długości i może zabrać 1100 pua-
bu rządami w sprawie problemu nie ___ .::(dal==s·:::zy:..-:C::i:.::ą::g....::n=a~st::r.:.. . ...:2~)----_żer-6-W-.-Zd--.:j:.:ęc1-'_e--.:pr:-,zeds __ t_a_wm_· _"s_ta:_te_k_-=I):.-r_z.:;.y_ln_o_l_o_w_S_o_po_C_i

e
_. ____ _ T R Y B.. U N mip.ckiego mogą być usu:nięte w d.ro 

młodzieży ŚWi! :!e;r,~~!§,:~~;~;,~.;i;: Przedstawiciele młodzieży· 50 kroJ·ów 
dne wob~ memożhWOSCI oSlągmęCIa 

~::;!=~!::ł~::!!~n~ta= ;t~~~u::~a zv:td=;zn;~g.y ~:x:~ rozpoczynają obrady w Warszawie I 
40 milionów młodzieży, reprezentu- lo się "prowizoryczne porozumienie" Po konferenql - zWledzq O Z I mne mlosta Polski I gOUKG 
dZIeży Pracującej. Przedstawiciele hr'łku takle] zgody mezbędnym sta- ..' t . d • . .. ., Rzqdowa delegoc' O buł -L 

jący 50 narodów, l'Ozpoczynają W tych mocarstw okupacyjnych, które D' 'W' t ,. l d R przybyło do Warszawy 
naszej stolicy obrady nad tym, Jak potrafiły osiągnąć porozumienie ZlŚ rozpoczną Sll~ warszaWIe s aWIcle e rzą u zeczypospolitej, 
wywalCZYĆ należne młOdzieży pra- Podział Europy i Niemiec ni~ zo- obrady Międzynarodowej Konferen Swiatowej Federacji Związków Za WARSZAWA, 7.8 (PAP). W dniu 
wa: do pracy, dostępu do nauki, do stał spowooowany konferencją 10n- cji Mł~dzieży Pracujące~: Z uwagi W,odow~ch. Swiatowej Federac~i K~ 7 bm. przy~yła do Warszawy rz:ądo 
ochrony zdrowia, do rozwoju kultu- dyńsk'l, która zmuszona była tylko na, t~, ze szereg de~egaCJI ma przy- blet, Ia~y społeczn?-~konoml.c~neJ wa d.elegacJa bułg~rSka pod prze· 
ralnego i fizycznego, do równej pła- uwzględnić istniejąeą sytuację, po- by~ Jeszcze w. go~zmach przed~ołu- ONZ, ZWI~~U Mlod.ZI~ZY P,ols!ueJ. o~ w?dm~hyem Bome ~etrawskie«o, 
cy za równą pracę. dział został natomiast zdaniem Rządu dmowych w me.dzIelę 8 bm., MIędzy \ra.z . p~l~kIeJ młodzlezy gormczeJ l wlcemm.lstra h~n.dlu l a:p.rowizacji 

Przy wspólnym stole, na. jednej Francuskiego spowodowany przez te narodowy. Komlte~ ~rzygotowa:-,!czy wI~JskleJ. Ludowe] RepublikI Bułgaru. 
sali zasiądą młodzi różnych narodu- kraje, które odmówiły swego ucze- postal~owił przełoz;'t:c uroc~ystosc o~ ,KONFERENCJA BĘDZIE TRWAĆ Celem przybycia delegacji jest za 
. ści, .~óżnę o koloru skóry, wy:nla- stnictwa w marshallowskim "PlaniE'- twar~.1a koIlierencJl w sal! "Roma. DO SOBOTY 14 bm. warcie nowej umowy handlQwej "fi 
Jący rozne .religie i m6wiący naJróż- Odbudowy Europy", z ~odz. 10 rano na ;:~dz. 16 'teg{)z W sobotę.o gOdz',9 rano w sali ramach por?zu,mienia .0 ~półpracy 
niejszymi JęZYkami. Nic przeszko- Ponieważ Rząd Polski odmówil dnIa. ZNP nastąpI ostatme plenarne ze- ~ospodarczeJ l wyrruame towaro-
lki im to w ustaleniu wspólnych ce- swego udziału w tym planie, nie PQ..I Otwarcie Konferencji poprzed::o- branie K1)nferencji, w tok';1- któ:-ego wej na okres pięciolE.ni,. podpis~j 
lów, w Wyznaczeniu wspólnych dróg winny go obecnie dziwić konsekweIl ne będzie przemarszem przez ulice uchwalone zostaną rezolUCje konco- przez oba rządy w dmu 30 maJa 
do popra.Wy losu. cje jego odmowy. miasta. Wezmą w niej udział dełega we oraz wez\"anie do młodzieży 1948 r. 

"J.\IDodZieŹY! Łącz się w walce o Rząd Francuski nie podziela oceny cje młodzieży ol~o~o 50 la~j~w oraz świata. 
pokój i lepszą Przyszłość" _ brzmi Rządu Polskiego ocłnoszacej się do delegacje młodzlezy polskleJ, O godz. 17 w sali "Roma" odbę- Nowy rz~d holendeI'skl 
.,ówne hasło KOnferencji. Ujmuje "programu usta1~nego '\'11 Londynie". Konferencję otworzy przewodniczą- dzie się wielki wiec młodzieży war- 't! 
ODO w l~pidarnej fOl'llUe tę wielką Rząd Francuski zdaje sobie ,sprąwę cy Światowej Federacji Mło~zieży szawskiej, z udziałem wszystkich HAGA, 7.8 (PAP). Przewodniczą-
prawdę, ze bez pokojn nie ma wido- "e znaczenia problemu bezpieczeń ' Demokratycznej p. G~y de_ HCll;son. delegatów międzynarodowej kon- cy wyższe:i izby holenderskich sta
ków na lepszą przyszłość. Ze Idol ~t.wa i zdaniem jego postanowienia Po wyborze prezydmm Konferen- ferencji młodzieży pracującej. nów generalnych - Van Schaik, 
chce walczyć o lepszą przyszłość, l?ndyńs~e. , do~yczą<:e org~nizacj1 ~l' cji i o~cz~ta~iu nadesł:,nych na, K.on Po "czym wszystkie deleg~cje uda- przedstawił regentce ksi me' Ju
ten przede wszystkim musi walczyć lityczne] NIemIec, kontrolI Zagłęlna ferencJę lIstow nastąpIą przemowIe- dzą Się na trzydniową wYCleczkę po liannie listę członków no ę eg J 
o trwały pokój. Ruhry i samej .,istoty bezpieczeń- nia powitalne. które wygłoszą przed Polsce. tiu, którego ppemierem j:St ~!:J: 

Woj!la to nieszczęście dla całych Z· stawiciel partii socjalistycznej -
n!,rodow ale przede wszystkim włas Drees. W skład rządu wchodzi 6 ka-
nie dla młodzieży. Dlatego podżega- m tolików, 5 socjalistów oraz 3 przed· 

:~ wojenni, to W pierwszym rzę- ~nIf.ID ~(lJ$' O d ., p .. C " a l n ., g ~tawicieli mniejszych ugrupowań 
le wrogowie młodzieży. .u l '" ... ... O 

or l,! dążcniu do POkojll potężnym rr __ ~ Zotonqł I'ocht POS'WI'Stu" 
W:e~ jest solidarność, jest jedność. i I \La .... 'f' ~ W Y $ I a n n i k a " 8tau:~wska Konferencja młodzieży i' , .... .J ,'WU'IIH 3 członków załogi zaginęło 
dności l wSJ?anial~, ~anife§tację je- tn 1L ll17'1 IP II rr, lt TV nIE 1/ .. -~ l;rr. ,.D z i e n n i k a t ó d z k l e g o tt GDA~SK, 7.8 (P AP). Według m-
że PO(lże sobdarnosCl. Nic dziwncgo, UJ 11 1 ]l JJ lL 'UJ. formacji gdańskiego urzędu mor-
nią krzy,'!~:e o~ojeW?l patrzą na ,~ 1.0 f)Z skiego na pelnym morzu w okoli-
akcji Depa.rt em, ze wskutek ich cacll Spiewowa. - zatonąl jacht a-
chciał w d ament Stanu USA nie ' włeielont ~ Pa:s~portów przedsta-' II b k kademlckiego związku morskiego 

::·ti::3~~:,~:~:ki:: Nieszczęsliwie wystortowo I O serzy g~F~;i::rf~:~U::l~~ 
Karty Pr.,aw J.\In'o~~:y opracowanie p -k- K k ,- B n-ka l wie trzeciej rundy Ka.!.perczak ma. być z wody umarła w szpitalu. 

Znaczenie tej Ka t • oraz I aspercza a azar I wy~ażną. prz~wagę, ale niestety ~~ O resZllie załogi brak wieści. We-
znaczenIu, Jakle tnf i będzie równe Ad k t t . . 9' . rooze ,nadrobić str~oonych punktO\\ dług relacji uratowanego członka 
ogłoszenie Deklarac~ o Swego czasu omczy OS O ecznle OZ na młelscu w dwoch, poprz~. ronda~h. zalogi jacht zatonął wskutek ober-
ka. W niewielu bo~ Praw Człowie- W dużej hali Empress w Londy I mniej Więcej godzmacll trener Zwycl~ Gower rożn1cą jedne.go, wa.Dia się z nie\\-iadomych przYCZYJ1 
za Polską, ZSRR i. ~':yJu:ajach po_ a w DaJgorsz;rm wypad;ku dwóch kilu. Mimo poszukiwań nie udało się 
demokratycznYmi bllod rn! krajami nie nostąpiło wczoraj 1000wanl.e Stanun wprowad7llł Kasperczaka. punktów. Kasperczakowi brak b;\"ło na razie natrafić na ślad zatopione-
pewnioną prawnie i fa~!ez rna za- zawodni1tów do bok5e1'8lde"'o tur- ,,,'allię Polaka. z Gowerem sewo' przede wszystldm szybkości li decy- go jachtu i reszty załogi. 
n1ę swego rozwoju Dla ~c~nie pel- meju olimpijskiego. Losow~e trwa wał w l'lugu Amerykanin, a. punt.."ty zjl, gdyby ~dnalr odniósł ' tym ra-
milionów młodzież~ :7.am~~Słątków lo przeszło godzinę i odbyło się po- obliczali Hiszpan, Włoch i Braz~"llj- 'lem, zWJ·c.ięstwo, to w nast.ępnym Prote I6;::t 
jeszcze droga awansu sp I ęta jest blicznie na środku hal.i IJrzy dwóch czyk. W piet.'lvszej ~nd7.ie Ka!l~r- SPOtkaniU walczył by z miStrzem '"' 
droga. do oświaty, do popr~ ecznego, ustawionych ringach. ~zak nie rooze złapac oildechu, Jest Europy Hiszpanem Luis l\f~ne' obotnikow austriackich 
Za.myl.ają j~ ~rota przesąd:'! lo::. P Jakby stremowan~· . zeru. i niewątpliwie walkę tę na r. .... 
sowych, rehglJnvch. n.arodowościo: Olaey wylosowald Jl88tępujących " I podstawie obesrwacji walki HiSZ))3' przecIw terrorowI w H.szponll 
wych, zagradza ją bariera ustroju PrzeciWni1,ów: Ka.spercza.k Austra.t:j AWltra.LJ(.o.zyl{ JeSt d~bl'ze zbudo' na z \\'ęgrem Bond! przegrałb" Do . 

kapI
.talist.ycznego, który ""'." ..... "~a, a- czyka, Gowera, Bazarnik - Ohllij- WaDy i l}()d 'względem fizycznym I dalszych snn.tkań efuwnae' 'Ch w WIEJ?EN, 7,8 (PAP). AustriackIe 

"J_-.. czyka Gonzaleza, A.nItkiewic1: trafił góruje nad Kaspel'czaloom Gower _,,__ r- . YJnr ZWIązkI zawodowe, zrzeszające oko· 
by z tysIęCY ZOo sial wyciśmęty osta_ na F1ll!i-noM : W....u.e mUS~J wszedł walkowerem ł 'łt U· . . 
t

. t t tnła resztka en II ' ·, ..... czyka Tiran, Chychła wal ił. punktu zaczyna ataliOwac narzu- popularny Po'ls bokser Ozecho' o po ora m lona robotnikow, W'y-
w po, os a . erg po CZd?,c ~zie z zawodnikiem Holan- cając tem!}(). Kaspel'czak ulepotrze' slowac" ir.Ia'dloch Cf' 'st~:r telegram do frankistOWSkiego 

to, by dziesjąt~ mogły pławić się w li WtI)ngaar<1im, KolczyńskienlU 10fl bnie czeka wówezas gtly Gower tra JJ" J . mlmstra sprawiedliwości oraz do gu 
bogactwie. Wiele mogą o tYlD tło- ::~~ na boksera Urugwaju _ Ba go lewą prostą, })ierwsza runda Bazarnik w wadze koguciej \val' be~n~tora wojskowego Madrytu, wy 
wiedzieć delegaci młodzieży Chin I ~-u.u,eza., Szymura spotka się z lmńczy się zwycl~twem Gowera. czyI z GoJUalesem (Cbile). Po lek- razaJąc ostry protest przeciwko nie-
Vietnarnu Indonezji, Indyj, czy Po- a~~eznYll1 pięściar7.em Iill(li~ Jo. rUżnieą Ijednego pllnktu. klej przewadze w I rundzile, w kt6- bywałem~ terrorowi, stosowanemu 
IUdl1iowei Afryki, gdzie ucisk t ni~_ llLIuent. rej Polak walczył na dystans l punk w ostatmch czasach na tereIlie ca-
sprawiedliwość społeczJ;la osiągaJą 1\-1 W (J.rug~j rundZie Kasperczak tował ~\'I'ą, w drugim starciu silna lej HiSizpanii. Robotnicy 'lusiriaccy 
najWiększe rozmiary. nem?::;:; łosowru;ia ~ył dość de- jest stan,{}WCZO :la powolny, co wY- wymiana. CjOSÓW, runda l~Tównana. domagają się ponadto w swojej de-

Konferencja warszawska młodzie- wśród • co da l> Się za,mvazyc korzystuJe Gower i atakuje coraz W trzeciej rundzie dwa'.i pr:r.,eciw- peszy niezwłocznego zwolnienia z 
~Y. j~st trYbuną z której głos mlo- bow~enl1n:::z:clJ. PięsclarzJ-. O~odxiło częściej, to z lewej. to z prawej więzień wszystkich bojownikó\" o 
d li~ezy rOZlegnie' się na cały świat i fić na któ;o· zeby od razu me tra stl'ony. Ta runda kończy się rów- (Dalszy ciąg na str. Z) "\ToIność ludu hiszpańskiego. 
;, rZe do najdalszych zakątków złe: nych pięś~~~ z bardziej popular, uleż zwycięstwem Gowera. 

I. Zm, obilizuJ'e młodZI'ez' do walkl.r T . I o w Turnie' n·eele starcie jest bodaj uajcie- I 
wie:r.°ln!" ideały - o pokój, o spra- adze J rozpoczęto ilpotka.nlem w lonvcze, przntos' ono WieJe sat.ys- ZA G I lON Y 
leI!' lWOSC spOłeczną, I na tym po- ~ ml~SZe!. Z wIelkim niepoko, fakcJ'. ",a~P4-rczak Zlł(·.!I~·na &takO'1 ~~ LĄ D , 
Cjł.a ogrolJlDe znaczenie Konfi'Tf'n- Jem OO'lekm,~.śln~· ~ wPj"cle na W8(' .8 ,jeden 7. celn;\('h ciosów kosi " • II 

rln~ l(a"pe~c .. aI,'t. ~liał on walczyć GQ1\'ł'Tft. All .. tralłjc7.~'li SZ3"bko wsta ~~ 
K. G. dopIero w osmej' parze. Po dwóch je i walc./,y dalej. W druglej l>ołc _ 

----~--------.------------~ 



y A NO VIiadomości olhl1pljski e 
(Dokończenie ze str. 1) 

I1Iłcy idą na całego, walcząc zajadle l do ostatlbego gongu. Walka wyr6w-

OIiędzq Polską .. -= _ilNlZfO .... ,-ą Uchwały londyńskie nie czynią nana. Zwyciężył na punkty GonlŁa-
.. .-,. ~ ~ również niestety zadość postulatowi lelil. 

. bezpieczeeństwa, który według o-I A t' '.' J' b (]Z. po 
(dokończenie ze str. 1) 

twią rozwiązanie całokształtu zaga
dnienia. 

dzić się z interpretacją Rządu Fran- łach konferencji londyńskiej. świadczenia Rządu Francusklego 'do .ltł'16W1lk cz wa. czyc, ę le w -
k' , . t kt' d.mó· . meZl!a e 9 S>l,erpma Szymura we 

f~Sp~~;~t:;i:~~S ~a'tzwor~~p sWp~- Niepokoju Rządu Polskiego wobec ~~t przbedII?-iotem jego trosl~:. <?derct- wtorek lO, a Kolczyń~ti we środę 11 
, , , - h l k f .. l d ń k" i me OWlem tego zagadmema o sierpni'll 

wodowały podział Europy .. Rząd Pol UC Wid. y on erenCJl on y S leJ n e problemu demoltratyzacJi Niemiec . 
Odpowiedź ski musi natomiast stwierdzić. że zmniejsza oświadczeme Rządu Fran- uniemożliwia osiągnięcie trwałego Ostatecznie w IdasyiiłGcji ogólncj 
R d P I k" usiłowania podziału Niemiec I Euro- cuskiego, że uchwały te stanowią bezpieczeństwa, które me może być Adamczylt znalazł się na 9 pozycji 
Zą U O S lego PY. widoczne od dłuższego czasu, "prowizoryczne porozumienie", gdyż zrealizowane środkami czysto mill- (w swojej grupie był 6), Kuźmicld 
Dnia 7 sierpnia 1948 r. charge znalazły pełny wyraz, w uchwałacb Rząd Polslti widzi w tych uebwa- tarn~L Nadomiar deCYZJe ko~f~- zajął 16, a Gierutto 19 miejsce. 

d'affaires ambasady R. P. w Pa- kouferencji londyńsloej. Ta~ za łach próbę uregulowania problemu renC]l londyńskiej me :tapcwnUJą ::; 
ryżu, Ogrodziński złożył dyrekto- tym tzw. ERP prow~dzi do polltycz- niemieckiego na długi okres czasu, należyt~l kontroli Zagłębia Ruhry! 9iiicja1na lista zawodników po u-
row! generalnemu dla spraw po- neg~ i gospodarczego. podpW'ządko- co zresztą wynika z samej ich treści. pomijając sprawę kontroli produkcjI koncre.nlU wszystktich konkurencji 
litycznych w M. S. Z. w Paryżu, wam~ krajów europeJskich lntere- Nieograniczone co do okresu ich pods.tawowych surowców tego Za- dzicsięcloboju: 
Couv d 'M" rville t R du som Jedneg~ mocal'stw,,:, co znalazło trwania i =ierzające do stworzenia g~ębla. ;Zagłębie to było na przestrze 

~ e ~, .. u '. no ę zą potwierdzeme w sytuaCji wielu kra- zasad uregulowania problemu nie- m długich lat bazą agresywnych sił 1) Matrua's (U~A) - 7.139 pkt., 2) 
P?l~klego O następuJącym brzmie~ jów Zachodniej Europy " /l1.czegól- mieckiego, usiłują one przcsądzić for niemieckich, których ofiarami były He~l1i1"ich (FralncJa) - 6.974 pkt., 3) 
mu. nie jaskrawo ~wydatn.iło się na od- my poIltycznego I gospodarczego oba nasze narody. Simmons (USA) - 6.950 pkt., 4) Ki-
Rząd Polski przyjmu3e .z zadowo- dnku spra.w memiecklch w uchwa- rozwoju Niemiec Zacbodnicb Rząd Polski' . d . l" steruna·cher (Argentyna) - 6.929 

leniem do wiadomości że Rząd Fran • me moze po Zle lC po- pkt., 5) Andersoolll (SZWIecja) - 6.877 
cuski podziela pogląd 'Rządu Polskie glądu, Rządu Francuskiego, jakobY pkt., 6) Mullins (Australia) - 6.739 
go o zbieżności interesów obu na- PO' PIĄTYM TYGOD decy.zJe konfer.encH londyńskiej sta- pkt., 7) Erikson (Szwecja) - 6.731 
szych krajÓW w odniesieniu do pro- N I U nowił1 .!CZęśclO",:,e rozwiązani~", . a pkt., 8) Monds·cbeilll (USA) - 6.715 

b~emu .niemieckie.go i należycie ~e- AKCJI PREMIO El DZIENNIK I Z lEGO l~tr;::~~l~n:~:Z~z~~~:k~a;:~i~: pkt., 9) Adamczyk (PolsIG) - 6.712 
ma prawa Polski, wywodzące Się z )) A ŁOD K ## . iu robiemu nie . ki ł _ pkt .• l()) Holmva:ng (NorwegU,a) -
jej interesów ł llonlesionych ofiar ~~ zan P d ~_ IrUec ego !la s.u 6663 pkt 16) Ku'miw (PolSka) -. ' sznycb po s .... wach. odpowladaJą-' ., z 
do u~zestnlczenia w rozwiązaniu za· ks",sz· kOi otrzymuJ"ą n~stępuJ"ący Czytelnl"cy.- cych interesom bezpieczeństwa i 6.153 pkt., 19) Gierutto (Po~a) -
gadmenia niemieck~ego. -t ,~ zdrowej struktury POWojennej Euro- 6,106 pkt. . 
Podzielając 1'6wnie'i pogląd Rządu 

Francuskiego, że rótn1ce między 0_ 1 Ed d R k' py. ZWy:cięzca d2lieslięcioboju Amery-
boma naszymi rządami w niektórycb • mun ogows l, Koluszki, ul. 3-go Maja 5 w tym stanie rzeczy ~ząd Polski kallM Mathi,a's jest 17_1etnim SItuden. 
lnvestlach, dotyczących Niemiec, da- 2. Zenon Zieliński, wieś Klonowa, p. Klonowa k/Sie- zmuszany jest 'podt~zymac swój pro- tem z KaliifornJii. Dzięki temu 7JWYcl~ 
łyby się usunąć w drodze rzeczowej radza test przeciW dec~Jom konferencji stwu zdobył on sobie miatliO naj-
wymiany zdań, Rząd Polski jest zmu 3. Jerzy Biwan, Łódź, Sienkiewicza 29 m. 51 londyńskiej, wyraZOiIlY w Swej nocie wS:tJech9tronnl!ejszego lekkoatlety 
szony wyrazić zdziwienie. że Rząd 4 Z f z dnia 17 czerwca 1948 r. świata. 
Francuski poszedł inną drogą. pomi- • o ia Michalska, Łódz, Al. Kościuszki 52/9 !I ____ .I!m.a-.. ~:III .. _ •• g _____ iRli1IIl 
jając konsultację z Rządem Polskim. 5. J. Miller, Łódź, Dowborczyków 23/15 
W tym stanie rzeczy trudno jest po- 6. Maria Michalska, Zyrardów, ul. Radziwiłowska 24 
godzić oświadczenie to z faktami. a 7 C k ń k' Wł d ł Łód' K'l" k / w szcze&ólności z ostatnimi poch.\- . ze a s 1 a ys aw, z, l ms iego 1074 
gnięclami polity~mymi R;..ądu Fran- 8. Danuta Koziejówna, Łeba n/Bałtykiem 
cusldego. 9. Eugenia Bukowska, Łódź, Piotrkowska 222 m. ~ 

ZdanlE>m Rządu Polskiego osłągal- 10. Eleonora Kubiak, Łódź, Drewnowska 5. 
ne jest również uzgodnienie decyzji 
między uczestnikami rady miIlllstrów 
spraw zagranicznych. Obrady rady 
ministrów spraw zagranicznych we 

Po odbiór premii prosimy się zgłaszać od wtorku, 
dn. 10. 8. Zamiejscowym książki wyślemy pocztą. 

wszystkich etapach prac tej instytu- ____________________________ _ 

cji aż do konferencji londyńskiej w 
grudniu 1947 r. włącznie, jak rów
nie'i prace SojUSmllczej Rady Kon-

'w SZÓSTYM TYGODNIU 
troli w B.erlinie przyniOSły wiele u- AKCJI PREMIOWEJ .,D Z I E N N I K A zgodni onych postanowień, które są 
przekanywującym dowodem. że po. 
rozumienie w kwestii niemieckiej 

t6 DZKIEGO" 

jest możliwe. Redakcja postanowiła rozlosować m!ędzy Czytelników 
którzy nadesłali kupony - następujqce ksiqżki: Niestety jednak realizowanie po

lityki ,ednostronnyeh aktów w za
chodnich strefach okupacyjny~h Nie 
miee W okresach pomiędzy sesjami 1. Jerzy Putrament - Rzeczywistoś6 
rady ministrów spraw zagrll:llicz: 2. Julian Tuwim. - Wybór poezji 
nych, a zwlaszc7.a po gru~moweJ 3. Jan Parandowski - Niebo w płomieniach 
konferencji Rady W Londyme, pod- 4: Henryk Szyper - Adam Mickiewicz 
ważało uzgodnione poprzednio po- h ł . K ' . 
stanowienia. 5. Mic a PriszwIn - orzen pCla 
Rząd Polski opiera 'Swe zaufanie 6. J. I. Kraszewski - Pod Blachą 

w możliwość słusznego i trwałego 7. Zofia Kossak - Nieznany kraj 
rozwiązania problemu niemit!Ckiego 8. Teodor Jeż _ Szandor Kowan 
na współpracy wszystkich mocarstw . . . 
i ich porozumieniu, uwzględniają~ 9. JID\WlZ Melssner - Wyspa ostatnieJ nadZIei 
cym interesy wszystkich krr'ajów bez 10. Janusz Minkiewicz - Kazania i skargi. 
pośredniO zainteresQwanych w roz-
s~rzygnlęciu .za~ad~ienia 1:1iemiec- Wyniki losowania podamy w nodchodzqcq sobot" 
kiego, a w tej llczble FranCJi 1 Pol- ", 

Dziś w numerze 1 kupon 7 . serii premiowej ski. Wobec tego riie jest zrozumia
łym dla Rządu Polskiego stanowisko 
Rządu Francwkiego, że nie uda~o -----------------------------
się uniknąć odrębnego porozumiema 
dowolnie dobranej grupie państw. Na Malajach., coraz burzliwiej -Zdziwienie Rządu Polskiego jest 
tym większe, że Rząd Francuski usprawiedliwia zawarcie takiego po- L~NDYN, 7.8 (PAP). Jak do~oszą są następujące obszary kolonialne: 
rozumienia faktem, że niektóre kra- z Smgapo!-'re, w so~otię zebrali !lię Ma.laje. Singapoore. Hong-Kong, 
te nie przystąpiły do tzw. ERP na swą pIerwszą WIelką ,na~a.dę 0(1 Jak wynika z oświadczenia do-

Dnłia 28 1JiIpca. UJOOrułł w Wiśle 
S. t P. 

JERZY LI ISZO SKI 
uczeń Szkoły Szybowoowo-SliIz.gQwej w Fordomil 

Junak "S. P." Uozeń n Id. Liceum iIm. K<3perni!lm 
przetyW8zy lat 18. 

Na. na~fistwo ża.łobne, 11 tlierpJllia w śrCldę o godz.. 8.90 
w Kościele Ga.r.ndIzonowym (pla~ Wom{)Ści), 'ZaPll'Il8w;a.ją p'ogrą
~ W głębokim smutku 
(7111 g) RODZICE, BRAT 1 RODZINA. 

Dn!lą. , sierpma 1948 r. zmarła śmiercią tragieznlł we Wrocła.
wiu .. opatr:wna Sw. Sakra.mentaml 

A. t P. 

ZOFIA WALASZCZYKOWNA 
prZeżywszy lat 26. 

Wyprowadz>OlLe drogich nam zwiłok odbętl1Jie s~ w nled7JieJę, 
dnia 8 !derpnia 1948 r. o godz. 16 z Jmpllicy na cmentarzu w Ba
dogoszozu. 

O czym zawliBdam1ają ll'Odzluę, 7lI1ajomych i koleźanld.. po. 
grą.żen.l w głębokilm 8IIXlutIm 
(7229 p) ,RODZICE. SIOSTRA i RODZINA. 

ś. t p. 

SYMEON ALEKSANDER KIN 
Długoletni prokurent fill'Dly K~'zys~tof Bron ł Syn, 
długoletnń członek Zwiądm KSięgowych w Po]soe, 
b.. główny Itslięgowy Państwowej Fabryll1l Apa.ratów 
Elektrycznych. b. księgowy firmy .,Pollgrafł..:ka" ostatnio 

główny ksIęgowy fiI'lDY P. B. P. w W - wie. 

Po krótkich cl.erpientMh ZID.lIll'ł w Wartizawle dnia 30 "pea 
1948 r. prz,eiywszy lat 67 i pochoWllłny został na cmentarzu 
POWllzkowskim w gr()b}e rod'lJiJnnym, o czym zawiada.miają po
grążmil. w giłęboldm bólu 
(7109 g) .1l0NA. OOBKI, ZIĘC ł RODZINA. 

(skrót ten oznacza plan Marshalla). ~zas~ ~ojny b~yty,1!!cy .!"lliJe!n:l.t.ouy wódcy brytyjskiego na Malajach ge 
W związku z tym Rząd Polski musi l WyZSI ~t~ę~iCY Z AZJI !,ołudmo~o nerała Charles Bouchera. konferen
podkreślić, że tzw. E. R. P. 1est wy_ ,,:schodmeJ, a~eby .zb~dac zagadme: cja w Singapore zostaje w związku 
rnkiem inicjatywy jcdnego tylko mo- nt~, obr!-'ny. t~J wazncJ .strefy bry tYJ z napiętą sytuacją wewnętrzną na 

Gkiego Imoenum kolomaInego Malajach, gdzie daje się odczuć co-
carstwa, do której kaZde państwo N k °f .. ktO db' i ~ •••••• III ........ I ••••••• ra ....... ; może się ulrtosunkować zgodnie z ,a on erenCJl, ora o r~a s ę raz silniejsze wzburzenie uciskancj l: 
własna oceną tego planu. Wobec te- w scisłej tajemnicy w siedZibIe ge- ludności tubylczej. Wyraża się to w l .............................. . 
"'o Rząd Polski nie może żadną mia- ne~lnego pełnomocnłlta dl? .spraw żywej działalności partyzantów. któ 
... d 'ć' stanowiskiem że Azji południowo· wschodmeJ :\11>1.1- rzy walczą zaciekle z wojskami bry-
r~ zgo Zt1 iSlę. ze do tzw ERP :noże colma Macdona.lda. reprezentowane tyjskimi. 
meprzys ąp eme '. . , . 
ograniczyć kraje bel.pośredmo ~n-I'!I ••• _IIlIII!!!IZ!! •• elll:!'J •• II.!IIIłI!DII •••••••••• 
teresowane w ich prawach w odme-I~ ... i4ł!i&H -
sienlu do uregulowania problemu 
ntemieckiego. Taka interpretacła 
ERP, usiłuje nadać mu bezzasadnie 
charakter czynnika nadrzędnego. w 
stosunku do wiążących umów mIę
dzynarodowych, odnoszących się. do 
likwidacli stanu wojny w EuropIe. 
Rząd Polski nie może również :.go-

t (fIl) 
Kupon premiowy· 

I,Dziennika łódzkiego" 
lm1ł l nazwisko:. .' 

Adru: .. lo • • • , .. • • 

(T kol..,Jnych kuponów prosimy 
przysłać do Redakcji .,Dziennika 
LóQzklego," Lódt. Piotrkowska 
Nr 96 - N. koperc~e zaznaczyćt 
•• Kup"ny k,,·;ątltQ\ve"). 

I 

P o D Z lĘK o W A N ,. E 
WSZYSTKIM T-n1, KTORZY WZIĘLI 

W ODPROWADZENIU NA MIEJSCE WIECZNEGO SPO-

CZYNKU DROGICH NAM ZWLOK 

i. p. 

ALEKSANDRA 6RANOWSKIE60 
I 

A W szazEGOLNOSCI KB. Pułk. LA WRYNOWlCZOWl, 

Kot. LISJECKIEMU PIOTROWI, WOJ, CIDCHOWl CU

KI1!lRNIKOW 1 ZW. ZAW. PRAC. CUKIElRNIOZYCH -

SKŁADAJ4. NAJSERDECZNIEJSZE PODZIĘKOWANIE 

tONA, DZIECI, MATKA ł BRACIA. 

• 

.. 

D.nDa IS. VJII. 1948 r. z.mo.rla po długich l clIętkich Cierpie
niach, ()patrrona św. SakJ'IUllentamli. przeriyWlIzy Illit 57, lUl8Za 

najukochaAsza :tona. Matka Teśotowa Babka. 
S. i" P. 

JULIA S LSK 
Il SPRUS~SKICH 

Pogr2'l0b odbęd2:f.e sł.ę 8 BlerPllła br. o godz. 17 z kapUcy na. 
~Ultarzu w Zgfierzu. 

O ezym. za~ słl'oskana. 
(7228 p) RODZINA. 

Wsw;ystldJn krewnym, Przyjaciołom ł znajomym dono8ł!ny, !~ 
najukochafiszy nasz mąż, ojciec & chlade.k po dłn~J l clężlmej 
choroblle. opatrzony Sw. SakrnmeniWml ZlD:U'ł dnia "I ldpca 1948 r. 
W Ameryce - przeżYwszy 72 lata 

ś. t p_ 

Wawrzyniec Pi'ekacz 
Uroddł się w Polsce dnia 10 si'6rpnia. 1885 r. 

Msm święta za Spokój jego dus.zy odbędzl.e sdę dI.na 10 sterpni~~ 
o godrlnJe "I rano w kościele Ga~z<IDOwym na Placu Wo1no§cł, 
na. którą zaprasza wszystkdch krewnych i znajomych 

~ONA, CóRKA, SYN. SYNOWA i WNUCZKI 



Mikrusy mają wil'cze apely,ly Po prost'lt 
~----------------
Kapryśny pociąg 
otrzymaliśmy kartkę tej treści: 

i układajq ody do kucharek fL~:S?~:; ~~d~k~~ 
Z . t d·· ł" k . kl·· KI' Rozlega SIę gong. Za chwile dzle-

Wrocław. dn. 1.8.48 r. 

Pasażerowie pociągu pospiesznego 
Nr 512 (Jelenia Góra - Warszawa), 
który powinien był odjechać z Wr.0-
cławia o godz. O min. 42, oczekUJą
cy cierpliwie na odjazd tegoż pocią
gu na dworcu we Wrocławiu o godz. 
7 min. 10 zasyłają Panu Redaktoro
wi pozdrowienia ... 

WIZY ą U ZleCI w o nlarzy na o onll w o umnle ci przyjdą na obiad. . 
Już zdala słychać dźwięczne gło

sy. "Morze, nasze morze ..... - roz
legają się słowa piosenki. Z innej 
strony nadchodzi młodsza grupa. 
Mały blondyne]{ o niebieskich o
czach gra raźno na harmonii. Choć 
harmonia jest chyba większa od 
niego, gra doskonale. Chłopcy bieg 
ną do umywalni. Przed jedzeniem 
trzeba się umyć. 

TegorOCzne wakaCje przeszło 10.000 dzieci wł6kniarzy z 'Woj. fó<w. 
kiego sPllMa na koloniach. CZęść dzieci _ o czym pisaliśmy już - W'Y
jecltało ll a kolonie do Czechosłowacj i, część bawi w Sobie<!ZeWie nad 
. 0:1 orzem , część na koloniach leczniczych w Rabce, najiWi~ej jednak 
dzieci przebYwa na koloniach na terenIe woj, ł6dzkiego. ~r samych tylko 
własnych ,ośrOdkach kelonijnych CZPWł "Pędza. wakacje 4000 dzieci 
reszta - 'Vi' ośrodkach 'l'.wa K olonii. ,Kolanie CZPWł zostały zorgam
WW~~ • ", najpiękniej~ch miejscowościach , naszego wojew6&z,twa: 
w WlSl1JO'Vi'ej Gónte. Kolumnie, Juatynowie, Tt'f2'YDie - Lesie i Rogach. 

Na biurku leży kronika kolonii. 
Piękna, w ciemno - czerwonej opra 
wie. Tu spisane są całe dzieje tur
nusu dziewczęcego od pierwszej 
ch\"ili przybycia aż do odjazdu. 
Chłopcy nic jeszcze nie wpisali. 

Uroczystość pożegnalna opisana 
bardzo szczegółowo. Uwiecznione są 
również wiersze uloźone przez 
dziewczynki na cześć wychowaw
ców, instruktorów itp. I o kuchar
kach dziewczęta nie zapomniały. 
Stworzyły na ich cześć taką oto 
odę: 

Czy do tego pociągu zostanie przy 
czepiony w~gon restauracyjny. ~o: 
wiem istnieje małe prawdopodoblen 
stwo dojechania do Warsaawy przed 
wiecZlorem? 
Mgr Mikuta Marian, Łódź Nawro~ 27 

i kilka innych podpisow. 
.Oś.rodek kOlonijny PZPB w Pa

bl~lCdach mieści się w najpiękniej
szej Zielnicy Kolumny. Wjeżdża
~y P::ze.z szeroką bramę na teren 
k?lonll l zatrzymujemy się przed 
pIerwszą willą. Obok drzwi wejścio 
",":ych napis; "Jaś i Małgosia", a nad 
mm barwny obrazek chłopca i dziew 
cz:ynki. 

- Bo musi pani wiedzieć - mó
wi przedstawiciel kierownictwa ko 
lonU - że u nas każda willa ma 
swoją nazwę. Najrnłodsze dzieci 
mieszkają w domku "Pod grzyb
kielll", starsze - "Pod krasnolud
kiem", a najstarsze tam, w tej osa
motnionej i nieco oddalonej od in
nych zabudowań, która nazwano _ 
"Marysia sierotka". . 

,W PO~ojach czysto, łóżka staran_ 
me zaŚCIelone, na wieszakach wisz 
marynarki i bluzy. ą 

- A gdzie są dzieci? - pytam 

dzień w ruchu i na świeżym 'po
wietrz.~. ~le za to możemy się po
chwallc, ze dzieciom przybywa na 
wadze. 

Idziemy dalej. W ambulatorium 
siostr: . jest na posterunku, ale na "Panie kucharki świetnie gotują 
szczę Cle nic ni~ ma do roboty. Toteż obiady wszystkim smakuja. 
Chłopcy są zdroWl. Świeże gołąbki lecą do gąbki, . 

W kancelarii, oprócz maszyny do A potem często bolą żołądki. 
pisania i telefonu, jest również pa- Kaszę, zupę, ziemniaki z bigosem 
teron, mikrofon i jeszcze jakieś u- Pierożki z sosem". 
rządZenia radiowe, cały ośrodek 
bcwiem jest zradiofonizowany. Chociaż może i niejednego małe-

Po chwili dzieciarnia siedzi już 
na długich ławkach w jadalni. Na 
stołach zjawiają się smakowite po
trawy. 

- Cóż, na nas już czas, wracamy 
de Łodzi. Koło auta spotykamy je
szcze jakiegoś malca. 

- Chcesz synu, to cię odwieziemy 
do domu. Siadaj. 

- Do domu? - Nie chcę. Tu jest 
mi bardzo dobrze. 

I mały czym prędzej zmyka. 

Przypuszczamy, że 'Vroclawska 
DOKP w trosce o wypoczynek zbyt 
wcześnie wracających wczasowiczóW 
pragnie im w ten sposób przedłużyć 
urlop, aby mogU chociaż przez parę 
godzin oddychać dolnośląskim po
wietrzem. Jednakże, gdy ja, wrac~: 
lem :I wczasów, pociąg jak na złosc 
był punktualny. 

(ke) 

Irena Beck Przemysł bawełniany 

"Jesteśmy dumni" -
w lipcu br 

pl·SZą I·Unacy Lipiec br. wykazuje dalszy wzros! we wszystkich działach produkCjI 
branży bawełnianej państwoweg~ 

, . .. . przemysłu włókienniczego. W pe~lll 
cz~sme szanse na Z~Ob!Cle Je~eJ z wykonały w tym miesiącu plan 1'0":' nże możemy własnor-:cznie 

przyczynić się do szybszej odbudowy kroju" 
wlelu cennych nagro~ l medali. nież przędzalnie średnioprzędne, kto 

- Dzieciaki zjawiają się dOPi~ro 
po 12 na obiad. Całe przedpołudnie W Szczecinie również w obecnym 
są .w terenie. Chodzą na Spacery drugim turnusie brygad Służby Pol
g'raJ~ w. piłkę i inne gry, lub też o~ sce pracują junacy - dzieci Łodzi, 
P21aJą SIę nad rzeką. Kilku z nich: Henryk Cebulski, 

wiekowi itp. Ale były to skargi ma
minych synków. Na. szczęście było 
ich mało. W szybkim czasie i oni do
stosowali się do nas. 

.Szanowna Reda~cJo! J~stem z re w poprzednich miesiącach mc 
G:I~. Mech. ~dan~e~ mo~~ obrll;- mogły osiągnąć 100-procentowego 
blac ?le!al, a Dle plSac. Jes~ zro~l. wykonania. 
łem Jaki błąd, .t..o proszę w lmiemu Poszczególne działy wykonały 
mo~ . przeprosIc szanownych Czy- plan W następujących wysokOś
telmkow. ciach: _ przędzalnie średnioprzęd-

Jun. Henryk Cebulski . ne W 100,1 proc., przędzalnie odpad 
16 brygada 8 kompanIa kowe w 123,3 proc. a tkalnie w 1~3 - A p...0 południu co rObią? Z~igniew Wójcik, Ry-szard Kuciak, 

B. Dawidowicz, Sto Błoński i Ry-
2,1'1' G?dzinę deźakują, a potem szard Kasprzak nadesłali do redak
p ~w. SIę bawią. O czwartElj dostaja cji "Dzieru1ika Łódzkiego" listy, w 
b o 'YIeczorek, a potem znów s'ię których pis·zą o swych wrażeniach. 

Obecnie starcza snu oraz czasu do 
własnej dyspozycji na sport, gry i 
zabawy. A wszystko to dzięki temu, 
ze z nas "niedołęgów", poruszają
cych się jak przysłowiowa mucha w 
smole, zrobiono junaków, za kto
rych Polska nie potrzebuje się wsty 
dzić. 

-o-- d1 - re- proc .. dostarczając o przeszło. :.l m~~ Serdeczue poz.drowienia >:A • . tl .. . . - . " d' in liany metrów WIęceJ l:.anm. l1lZ 

aJWIą aż d.o kolacJ·l·. o swym życiu i pracy. 
. est dOpIero 11. Możemy więc Listy otrzymaliśmy z pewnym 0-

~~Z:d :r;>rzyjściern dzieci Spokojnie późnieniem i dlatego dopiero obec-
eJrzec cały teren kolonii. nie możemy zamieścić przynajmniej Piszę to tllatego, że z nami są 

Czesi. Nas w 4 batalionie jest jeden 
pluton, pięć plutonów wypełniają 
Czesi. Pomimo krótkiego czasu zży. 
liśmy się z nimi bardzo. Takie słowa 
jak: bracia Polacy, bracia Czesi mo-

~akcJI ,~Dzlennlka Ł~dz~ego r~ '!- 6 przewidywano. Najlepiej pracujący
I kolegow przesyła~~ JUDacy ;) Id mi placówkami wytwórczymi w lip 
drużyny, 1 kompanu, 16 bryga Y P 't ' Z l'ł d 
.. Służba Polsce". pra('ujący przy od- ct! br. były an~ wo:: c a, a. y 
budowie Szczecina Przemysłu Bawełl1lane".o w ~ab~a-

Z. B~lak, Zyg. Szland~rba{lh,. st. l:!c~Ch, PZPB w nRud.zle Pa~I~~lc
JeŻewskl. K. Burchard, MlChaloWlcz, laeJ. PZPB Nr. 1. 4. 3, 4, 8. 7 I 44 W Sypialnie chłopców są bliźniaczo jeden z nich. 

Podobne do siebie. Tylko może u Naszym miłyJn korespondentom 
starszych jest większy porządek: - dziękujemy za pamięć o "Dzienni
łóżka ubra~a poukładane akul'at- ku" i przesyłamy serdeczne pozdro-

J. Kaszański, B. KurdzieI. Gola. Łodzi. PZPB w Ozorkowie i PZPB 
Szczecin, dn. 21.VII.1948 r. w Bełchatowie. 

nie, po WOJskowemu. wienia. 
Przed budY;l1kiem gospodarczym Szczecin, dn. 28.VIl. 48 r. 

spotykamy. Plerwsz!,ch chłopców. Jun. 16 Brygady "S. P." 
Co 001 tu o teJ porze rob,ą? _ :~~:t:7~~:~~;ęs!,~p~~y:i~:::~ Po pomyślnych żniwach - wesołe dożynki 

l'ytam. 
- Pracują. 
- To widzę, aI~ .. , ' 

. - Zaraz to pani \\>ytłumaczę. Na 
I;t chłopcy też "słuźą Polsce". Star
si. pracują d~e godziny dziennie, a 
rnikrus~ g.o~ę. W tym czasie po
l'ządk~Ją l UPJ~kszają teren obozu, 
zbieraJą w leSIe grZYby i zioła 
Dziewczęta, które bawiły tu Pl'ze~ 
lipiec, pra~OWaly przy żniwach. _ 
C.hłop~~w Jest obe~nie w KoluIl1Ilie 

• około 300. S~ P?dZleleni na 13 g'rup, 
Na czele kazdeJ grupy stoi Specjal
nie przeszkolony wychowawca. . 

Mija n~s, ja~iś umorusany malec. 
- Gdzles SIę tak zabrudził? _ 

pytam. 
- ~i~liłe,? kamienie otaczające 

trawnIki. NIech pani ' popatrzy jak 
teraz ładnie. . 
_ Idziemy za małym Jasiem do u
«'YWalni. 
_ ~ ~ ~u pr~szE: pani są natryski 
J3ardz~~l ~ asIO,. uchylając drzwi. 
ci€;Pła wUbduny SU~ myć. Zawsze jest . o a ' 

Z clrug". 
znajdu.je ~eJ strony zabudowania 
lti Pozazd~l~ ~uchni:a. Takiej kuch
d:yni: ws~ CI: moze każda gospo
ZI~JlUtiaki ~~~l~? ~echanizo\Vane. 
1l'llęso miej le~a SJę mechanicznie 
SZYnką. Chl~b SIę _ el~ktryczną ma~ 
Pc.rowe olb kraJe się maszyną 
tYJn WszystI~ZYmie kotły. A ponad 
zapach Piecu!~' un~si się apetyczny 
\VstrzYtnać by l .. NIe moge się po
niczki kuchni nte zapytać' kierow-

Z . co bedz' 
- UPa jarzYno' le ~a obiad. 

S'Za hreczana z Wa, Pleczeń ka
ogórki i kompot s0"s.;m. grzYbo;"'ym 
b" b . <V.LU/llm t ' lC ardzo Wiele. Dzi Y. ego 1'0-
wilcze apetyty. Nie dZi eClaki mają 

Wllego, cały -
~:f: Z WYSTAWy 
~ ~IEM OD~Y~KA.NY9.! 
W Ha!l Lu~oweJ ;melkim zainte_ 

reso\vamem CIeszy, SIę stoisko Zjed
noczonych Zakład?w Przemysłu Mu 
zycznego. WystaWIOne są w nim in
stlUmenty produkowa.ne . W fabry_ 
kach w Brzegu, Legrucy l Lubaniu. 

Krajowi i zagra~icz~. gOŚCie Wy
:'!tawy Z. O. zamIeścIlI w książce 
stoiska bardzo pOzytywne oceny 
fortepianów i pianin "polonus" wy
prOdUkowanych według konstrukCji 
~?ISkich fachowców. Z dużym uzna 
n~e-:n fachowców spotkały się rów
~~z modele klawiatur i mechaniz
nyO~ fortepianowych produkowa
ki~ \.... fabryce w LubiilCU legnie
ch ł Oraz skrzypcc konstrukcji Mi, 

a a Czurczeka. 

Do Szan. Redakcji "Dziennika 
Łódzkiego" w Łodzi 

SZanowna Redakcjo! 

Wiemy. że Wasze pismo jest naj. 
popularniejsze. My tu w ,szczecinie 
b. je lubimy i czytamy codziennie. 
Wiemy, że "Dziennik" chętnie pisze 
wszystko, co jest związane z mło
dzieżą, Dlatego też zdecydowaliśmy 
się do niego napisać coś o nas. 
lUiuęło już trzy tygodnIe, jak roz

począł się drugi turnus. Był to 
dzień 10. VII. 48 r. Na placu allelo
wym wielki ruch. Uczniowie trzy
mają się grupkami. Odl':tL.u można 
powieclzieć, że tu słoi gl'llpka kole
gów z P. S, T. P., tu "Salezjanie" 
trzymają się razem, tam "Narutowi. 
cza", tu znów wych. Zarządu l.\Iiej-

Wrl'Z ~. Czechami przybyło .4~ Chłopi woj. łódzkiego szykujq się do swego tradycyjnego święta 
przedstawlclelek czechosłowackieJ . . . 
płci pięknej. Pracują razem z nami. Zniwa dobiegają końca, w najbUż lo się ~o'! c~~sto. Dozynln mają za
Trzeba vrzyznać, że pracują dobrze. szych duiach rolnit:)' woj. łódzkiego ~howac swo~ .da~~y . ~arakter .-

Czesi życie w obozie b. sobie c1iwa po zakończeniu zbiorów zaczną 01'- SWlęt~ IUdnOSCI wIeJsk~eJ. będą ~.vlęc 
lą. Staramy się, ażeby im z nami gunizować swe tradycyjne święto- organIzowane ~łączrue na ~vslac~l. 
było jak najlepiej. dożynki. Uroczystości te mają mieć Obch~dy dozynlmwe maJą. SIę 

Na pew'no niejedni rodzice mar. w tym roku inny charakter. niż w odbywac pod hasłem uczczema 0-

twią się o synka. Otóż. ja jeden, a lalach ubiegłych, fiarnej p:a<;y chlopa, a z\~łas,-cza 
takich w brygadzie jest ponad 1200, One"daj powstał w Łodzi WOje-lprZodownikow pracy na WSI. Ma
oświadczam, że nie ma w niczym wódzkf Komitet Obchodu Dożynek. jątJd paIlstwowe będą organizowa
żadnej obawy. l\1inione trzy tygo- Wchodzący w skład komitetu przed ly do~ynki wspólnie z ludnośc!ą są
nie były (lniami nauki. 'Vielu z Das stawiciele miejscowych władz, Zw. sledruch gospod~stw chłopskJ~h. 
uie wie(1ziało, jak się obchodzić z na- Samopomocy ChłopsJdej. organiza- ?' całYIn kraJU. usta.lono. dnI.. ~ 
rzędziami i jalt podcjść do pracy. Te cji Społecznych. politycznych i zawo ktorycl,l o~bęÓ;ą SIę d?zynkl. Rolm
raz już mamy doświa(lczenie, zaczy- dowych wypowiedzieli się stanow- cy wOJ. lodzklego mają do wyboru 
uamy pracować lepiej. Wykonujemy czo przeciwko organizowaniu doży- 3 dni, a mianowicie 22. 29 bm. lub 
szybciej normę. Zwiększamy jedno- nek po miastach. co ostatruo zdarza 5 września. 

Poza dożynkami lokalnymi w 3 

;~~ef:sz~c~U~::r~;:'s~t',,:oe:~~~: Na 15 tys·lęcy lat 
zem. Przemęczeni są cośkolwiek po. 

miejscowościach w Polsce odbędą 
się w tym roku dożynki w skali kra 
jowej z udziałem przedstawicieli r7.1l 
duo 

drózą, lecz oto rozlega się komenda: 

;:a~~":,?Ść. kierunek łaźnia, naprzód wystarczy nam soli Uroczystość 
Mydło i woda zł'obiły dobrze. Zni- 6. mi.lian;Jów ton soli kamieD?ej z~viększe~ia prod~cji przyczyniły wręczenia sztandaru 

ka zmęczenie, na ustach pojawia się znajdUje SIę w pokładach P?lskich: SIę w duzym stopmu ~rzeprowadz~-: • ł . Ł' 
piosenka. Zrzucenie cywJlnych 11- Zapasy te wyslarczyły by ludnOŚCI ne remonty urządzen produkcYJ- ZO 01erZOm W OWICZU 
brań znaczyło zarazem zatarcie I pol~ki~j przy ob~cnym poziomie nych dokonane w latach powojen- Dziś, ':'" Łowiczu .odbędzie się uro
wszelkich różnic i llrzynaleiności or- 'I ~pozycIa. n.a 15 tYSlęCY ~at: gdyby- nych. W r. b. odremontowano wyso- czy stos c prz:kazarua przez lrue.J!'CO
ganizaey-jnych. Zostaliśmy złączeni ~my natom!.as~ dostarcza. II sol ludno- koprężne kotły na kopalni Wi~Jicz- we. spoleczen~tw? szt:mdaru. 5tac~o 
w jedną. Daje ona nam wszystkO, SCl całego ::iWlata, 10 wystarczyło by ka i zainstalowano nowy zespoł a- nUJącego w ŁOWICZU Jednostce wOJ

co potrzeba, wiemy, że bęilziemy jej na 4?O lat. . , paratów wyparnych w warzelni. wskowej. .. . . 
zadowoleni. Jesteśmy dumni. że mo- <?becDl~ cz~~nnyc~ Jest 5 kopa~n Inowrocławiu natomiast wybudowa Po M~zy Polowej, poswlęc:n1U. l 
żemy własnoręcznie przylożyć się do I 5011 kanuennc,l, ktorych produkcJa . . . wręczemu sztandaru, odbędZIe SIę 
szybkiej odbudowy kraju. w rb. wyniesie około 384 tys. ton no ~ządz.erua ~o mechamcznego su nadzwyczajne posiedzenie Miejskiej 

W pierwszych dniach pobytu mo. t.j. o 30 iys. ton więcej niż w r. ub, szema soll. W mnych zakładach pro Rady Narodowej, po czym uczestni
żna było usłyszeć takie słowa: Po co Załoga kopalń w liczbie 2.500 ro- dukcyjnych przeprowadzono prace cy uroczystości przejd<t na łąkę nad 
taka dyscyplina? dlaczego nas tak botników wykonała półroczny plan remontowe budynków, instalacji Bzurą, gdzie odbędą się tańce i po-
męczą? nie dadzą się wyspać czlo- wydobycia z 20 proc. nadwyżką· Do maszyn. piSy regionalne. (b) 

Jak Łódź odczuła 
Zahamowanie dostaw ze wsi 
SPowodowało przejŚciowy brak mi-:sa i tłuszczu 

• • 
ZnlWa 
I 

Ten spadek podaży jest zja\\'l
likiem o tej porze roku normalnym. 
a. następnie. ws~tek zaabsorbowa
rua wszys.tklch sił wsi przez pracę I przy :źJni,,:,?-ch. Podobną sytuację ob-

Jeszcze tydzień - i trudności znikną szych dni cz~<:a br. zmafała 
50 proc., wołowmy o 30 proc. 

I serwowahsmy w czasie żniw rów-
o nież i'w r. ub. Po ukończeniu zbio-

Ostatnio łódzkie panie domu mają I obecne trudności? A jak jest z masłem? 
~.oro ~łOP. otu z zaopatrzeniem się W

I 
Podaż mięsa istotnie zmalała, Ja- ' Ł' dż t ł jeszcze przed 

p :ęs~ I. tłuszcze. W dnie mięsne sno naświetla to statystyka Rzeźni . Oj o rZY:io"'fo
a 

ton masła śmie 
k1tóZe hJatkami tworzą. się ogonki, Miejskiej: w czerwcu zabito w Ło- mt lnkes ącem °dzi~ennl'e Masło to roz-

ryc nie t Łodżi ' . d . 18 ty. r ś t l a owego . od kilk _ no .ow:ano w lUZ Zl s: wIeprzy,. w lpcU za . Y - prowadzał:v spółdzielnie i sklepy 
. una"tu mIeSięcy. ko 11 tySIęCY, w pIerwszych dniach tn ' bez żadnych ograniczeń. 

N:e brak natomiast wszelkiego 1'0 sierpnia zaznaczył się dąJ~z:v spa- b'?wa. e podaż zmalała do 5 ton 
dZaJttl jarzyn i owoców, które sa co dek. dziee:n:: Rozprowadzeniem trudnią 
,.~1. ansze' . 

, Jak informuje Cech Rzeźn '('7'). Wę się sklepy PSS oraz 20 Sklepów pry 
Cz:ym .to "",·tlumacz:,-·ć? Jak przed dliniarski - ilość mięsa wiew 7"'\'{'_ watnych. które zresztą otrzymują 

st~.wla SIę zaopatrzenie Łodzi na naj ~o i cielęcego sprzeda\vaneg0 Jbec- masło w minimalnych ilościach, ~ri 
bhzszą przyszłość i co spowodował0 nie w Łodzi w stosunku do pierw- śle biorąc po 2 kg dziennie. 

rów podaż zaczęła stopniov,'o wzra
stać. Nie ulega najmniejszej wątpli 
wości. że i w tym roku będzie. po-
dobnie, ... 

Jak inro~:mują kupcy trzody chle 
wnej, kry.zys mięsny w Łodzi ma 
się już ktl końcowi. Większych tran: 
portów świń oczelwja oni okolo l!; 
bm. Podobnie przedstawia ~ie rów
nież sytuacja z masłem, 

A wiec - jeszcze t"dzicJ) I pólki 
,';:lepów' rzeźniczvch 7.apC'lnią ~ię 
znowu. (jb) 
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DZIENNI,. SPORTOWY Hz 1m - lKS we wtorek 
Drużynowy mistrz Polski w bo-

lo' dz' I pro OdZl1 po I I ~!::o~v::k ::4:ajbli~S!: ;~~::~ ł . I z· . , n I u włoską drużynę pięściarską, która 
"p'od firmą" Rzymu zmierzy się 

ci ' h P Z KIła sama na czas uzyskując 5.31.4. dnia 10 sierpnia o godz. 19 na sta-Lawo OW O pUC ar o Po wyeliminowaniu Krakowa roZ dionie ŁKS z gospodarzami. Szcze 
•• • losowano półfinał. Warszawa I po góły tego meczu podamy w nume-

Z n ó w p o m y ł k i s al d z i ó W Bieg drużynowy na 10 okrążeń wtórnie spotkała się z Warszaw~ tze następnym. 
.. toru rozegrano w trzech rzutach. II, zwyciężając w czasie 5.37, zas 

Łódzki Okręgowy Związek Kc- 20:1. Najlepszy czas uzyskał Kup- Niestety musiano go rozegrać po- w drugim. półfinale Ł?dź I wygra- Odmłodzo O Warto" wystqpi 
larski zorganizował na torze w czak (Kraków) 1,20,4 - 20 punk- wtórnie, gdyż za pierwszym ra- la z ŁO~Zlą I~ '!' czaSIe 5.28.2. ); t" . 
Helenowie dwudniową imprezę o tów. Drugi Marchwiński (Łódź) zem drużyna Warszawy przez po- .W dmu dZIsIejszym punktu al- W ai,S.flostwal!h bokse~slł c!1 
puchar PZKol. ufundowany w ro- 1.20.8 - 19 punktów. Trzeci· Pie- mYłkę ~~dziów przejechała o je- me o g??zł 3 rozpocznie się dr~- Do tegorocznych bo-
ku ubiegłym w 25-1ecie istnienia traszewski (Łódź I) 1.21.2 - 18 dno okrążenie za dużo, a w dru- ga . c~ęsc zawodów w prog;ra~e kserskich mistrzostw 
naczelnej magistratury polskiego punktów. Czwarty Kudert (War- gim niepotrzebnie wstrzymano sprInty!. fi.J.1ał drużynowy i bieg druzYnowych klasy A 
k l ustrah k okręgu pozna11skiego, o arstwa. W zeszłym sezonie pu- szawa I) 1.22.2 - 17 pkt., 5) Wrze bieg Łodzi I z powodu upadku ~ JS l,. przy czym program które rozpoc si w 
char ten wygrała Łódź i broni go siński (Warszawa I) 1.22.4 - 10 Sałygi. Powtórzenie wyścigu dru- Jest ta~ ułozony, że skończy się n dniu 15 bm:m\vaita" 
obecnie. Zawody podzielono na pkt., 6) Sałyga (Łódź I) 1.23.4 - żynowego dało następujące rezul- parę mInut po godz. 17. Na Hele- ,poznaó.ska wY~tąpi w 
dwa dni W dniu wczorajszym 15 pkt. taty. Bieg I: 1) Warszawa I - nów podsawione zostaną tramwa- ~ odmłodzonym skła-
rozegrano wyścig na szybkość Po tej konkurencji prowadzenl.e 55.33, 2) Warszawa II o 200 m w je, które odwiozą publiczność ~ dzie. W. wa~ze m~szej 
1000 m i drużynowy na 4000 m objęła Łódź I, mając zdobyte 63.5 tyle 5.48.5. W biegu II Łódź II wprost na stadion ŁKS odz . Wystąp~ mLSt:r_~ .bun1o: 
(10 okrążeń toru). l"'kt. przed Warszawą I 51.5 pkt., zwyciężyła w czasie 5.40.6, a. na g . rów - Lledtke, w ?;~~eiwieo~; 
Druż ł' dzk t·l d Krakowem 36 pkt. Łodzią II - Kraków zdekompletowany wyco- 18, gdZie rozegrany zostanie mecz niak, który po roczn~J -. 16rko-

yna o a wys ąpl a o 3' ' f ł . . ... r ŁKS _ G b· począł na nowo trenmgl, w P . 
tych zawodów mocno osłabiona 3 pkt l Warszawą II. a SIę· W bIegu III Łodz I Jecha- 19OWY ar arma. wej __ Szymański, w lekkiej RataJ-
b.raki.em Beka, który po odnie- czak, w półśredniej Vogt, w średniej 
SlO~~] przed d:woma druami ~on- - O II- -I - Adamski, w pÓłciężkiej - FI'an-
tUZ]l z obandazowaną głową l rę- Z g I k . ·kle· - Szymura k .. kl' l t .. ·ł e, a w ClęZ J . amI l o eJony p as ramI zJawl . " ecz stoczy War-
się na boisku. O jego starcie w P:t.erws>zy s,,:,oJ m . " 
tych warunkach nie mogło być Do pÓłfinału olimpijskiego tur- gÓW, jeśli wygra wyścig pociesze- włączony został Z •• P?Wlotem d? re- ta" w OstroWle z zeszłoro~~ym wl-
mowy. n:1eju piłki nożnej zak~alifikowały nia. prezentacji AngIn l st~rtowac bę- <:emistrzem kI. A "OstrOWIą . 

Niestety zawody obsadzone by- s~ę cz~ery zespoły: Da~lla (po ZVly- ::~ dzie ,w wyścigu kolarsklm na 1000 
ł' b d 'l b W clęstWle nad WłochamI 5:3), Szwe- We wtorek szermierze polscy star metrowo flLt(' ~ - -.,.,,. r!fi 
:'i ar Z? s a? arszawa przy: cja (po zwycięstwie nad Koreą tują w szabli, w konkurencji druży ~:~... 'lUl'Mlilft.. , 
sła.ła dW.le druzy~y. W l?iery.:sz~J 12:0), J~gosławia (po zwycięstwie no~ej, w następującym składzie: - . W spotkaniu eliminaCYJn~ tur- dla młodych piłkarzy krokowskIch 
pOjechali Kaplak, Slemmskl, nad Turclą 3:1) i Anglia (po zwycię Sobik, Zaczyk, WÓjcik i Nawrocki. UleJU szermierczego w ~zpadzle pod W trosce o wysz.k.o~ 
Wrzesiński i Kudert. W drugiej stwie na FranCją 1:0). Drużyna osłabiona została brakiem czas meczu NorwegIa - Węgry lenie techniczne piłka 
Napierała, Targoński, Włodarczyk Losowania półfinału przyniosły ~okta, który ma WYSięk w kolanie. szermierz norweski Morch w, walc~ "1.V Robotniczy Klub 
i Bukowski. Kraków jechał w następujące zestawienie drużyn: _ ~ z ~ęg.rem Bennyet'em otlzym~ Sp~rtowy "Legia" zor 
składzie następu'a ym' Kupczak 10 sierpnia na stadionie w Wembley J. klIk d pchmęcl(~ w nogę· Rana okazała SIę cranizował ciekawykon 
M . ł Sł' MJ 'C't k· 'D . g f. b d . S· . uz If~ . a ni przed ollmpij- głębokości ok. 5 cm. Norweg po 0- b p. 

USIa ,omna, O y a. ~,a r~ . .ę zle ze . zwe~Ją, ~ w Skll11 tUrnIejem bokserskim dało się patrunku kontynuował jednak wal kurs pod illa~~,,, lę-
Czy oll:>żna się dziwić niezado- d~l~n PÓZłI:_A j - ItI ,~ler?ma wrow- zauważyć wielkie zainteresowanie, kę Jak wiadomo w spotkaniu tym ~ ~iobój pitlcars ,m~-
1 · bl· .. d mez na g ownym s aCllOUle w em Przedsprzedaż biletów wskazuje na b· d . d . k ł . dn ' I o "W' iący wpłynąć na po -

wo emu pu IcznosCl, g y w cza- bley spotka się Jugosławia z An- t· lk· db ć i b d o y wIe ruzyny uzys a y Je CI { , niesienie poziomu te-
sie defilady w pierwszej drużynie glią o, ~ .wa . l o 'dywa. s ę ę ą ~r~ wą ilość zwycięstw. ° sukcesie za- -- chnicz.nego młodych, 
~'dzki· . h B k· zap UloneJ Wl OWUl. Do turmeJu decydowało J·edno trafienie więceJ· k l h . l ch 
10 eJ op:rocz c orego e a za- Panuje przekonanie, 7.e mecz D9.~ zgłoszono 260 zawodników. W wa- od ikó . k· h D c d :. a nie sz o onyc przez specJa ny 
brakło Lucjana Pietraszewskiego, nia - Szwe·cja jest właściwie fina- dze muszej startuje 30 zawodników, f:~ t~afie:e ~d~:;: :: ~wojej ~a~- trenerów zawodników piłkarskich. 
który na zawody przyszedł z 25- łem turnieju, a zwycięzca jego bę- w. koguciej - 41. Najwięcej zgło- ce mistrz igrzysk bałkańslro-środ- Na poszczególne konkurencje tego 
minutowym op6źnieniem, tłuma- d.zie mIstrzem olimpijskim. szeń - ~3, zanotowano W wadze kowo _ europej~kich Rerich~ konkursu składały się m. in.: bieg 
cząc ~ię tym, iż mniemał, że im- :II: piórkowe~. W wadze średniej zgło- na 100 m, prowadzenie piłki na dy-
preza rozpocznie się o 18, a nie o , szonyc~ Jes~ 32 zawodników. ~on- stansle 120 m między przeszkodamt, 
17 choć dokładne godziny rozpo- Regaty wioślarskie są na obecnej kurencJa Jest tu b~r~ ~Ilna. Trójka polskich strzał z obu nóg w pełnym biegu 
częci d .. Olimpiadzie bardzo licznie obsadzo Wśród zgłoszonych znajdUją SIę na . 
fi a h pOp~,;ano w kT!rasle ~ ~ ne. Ponieważ tor w Wembley po- zwiska Tormy (CzechOSłowaCja), pilotów szybowcowych na bramkę, wykop z obu nóg na od 

a. szac·
t 

.1e. r~z~'fs. I b rIoze. ra mieścić może tylko 3 łodzie, orga- H.u~esza (FranCja). WśrÓd przeciw- ległość I główkorwalllie (trzy próby 
Slę V'! os ame] c WI l l o o ~ meg~ nizatorzy zmuszeni są przeprowa- Ulk~w Kolcz~ńskiego . znajdUją się wróciła do kraju .-l 

w plerwszym zespole pOJechalI. dzać wyścigi w kilku seriach. m. ln. Eskudl€ (Fran<:Ja), Pap <Wę- Piloci szybowcowi Kempówna t) ce~u)·k· . ł udział kilku-
Gabrych, Sałyga i Marchwiński. W czwórkach bez sterhika bierze ~ry) o~:~ ~r~so~ (Szwecj~). W wa- Zientek 1 Adarnakl kf,órzy 4okoruoU. ~ ~ u~e =1; ~ B .,... 

Drugi zespół łódzki był następu- udział 16 osa!!, w d?'Ójkach bez ster wZ:d:ikZ;Z mieJ 1·nlcr~~e~t~~ał(B3e\g~:-) zespołowego przeiotu z szybowiSka -owy; kl:bó; W ogólnej pun-~k-·t-a"'-~-"""" . B F"' ki U ., l . nika - 12 oraz w JedynkaCh - 15 ,.', ~. 
łący: . or~cz, orysms , mms Q W czwórkach ze sternikiem startu~ Kapotsi (W~gry) i Rademacher Zar do Austrii. wrócili na swych <:ii odniósł 7,wycięstwo zawodnik 
t LJeśkkiewlC.z. kk. J·e 10 osad w dwóJ·kach ze sterni- (CzechosłowaCJa). szybowcach do kraju. . Legl'l·" Czech przed Kuciem (RKR a o pIerwszą on 'urencJę , <J. . , " 

h d kł d kiem - 10, oraz w ósemkach - 12. '., Po dokonaniu ostatecznych obli- Borek) i Rajtarem (Krowodrza), 
wl · c <? zk~cą w s ka progrdamudo- Osada zostaje wyeliminowana do Członek angielskiej eJdpy olimpij czeń okazało się iż Kempówna prze N·l 'ynik w strzałach na 
lffiT!lJS lego pun towaną ? z 0- piero po dwukrotnym przegraniu skiej, znany kolarz _ Harris, który. ' _ aj epszy v; . we-

bYCIa pucharu rozegrano bIeg na wyścigu. Po odpadnięciu w ellmi- za niesubordynaCję wykluczony zo- leclała dy:tans 240 km, Adamski bramkę zdobył CJszewskl z "Wa . 
1000 m, na szybkość. Startowało nacjach osada ma jeszcze szanse za stał z angielskiej drużyny olimpij- 280 km, Zlentek - 300 km. Ponadto lu" przed swoim kolegą klubowyn 
20 zawodników. Punktacja od kwalifikowania się do dalszych bie skiej, decyzją kierowni~twa ekipy Zientek osiągnął wysokość 3.200 m, Jedrzejczykiem. 

PROFESOR (132) 

PO-=WILCZUR 
Wilczur cofnął się od okna. Już nie miał najmniej

szych wątpliwości, jakie rezultaty dała przygotowa
na przezeń próba. Najchętniej zamknąłby się teraz, 
by ich nie widzieć. Było to jednak niemożliwe. 

Drzwi się otworzyły i weszła najpierw Łucja, a za 
nią Kolski. W pierwszej chwili zatrzymali się zasko
czeni widokiem Wilczura. Łucja krzyknęła: 

- Profesorze! Wrócił pan! 
Wilczur zmusił się do uśmiechu: 
- Jak się macie, moi drodzy! 
Pomimo serdeczności w powitaniach przewijała 

się nitka ogólnego zażenowania. Gdy zasiedli do ko
lacji Wilczur z· przesadną rozwlekłością opowiadał, 
co robił w Wilnie, opowiadał o tamtejszych stosun
kach w świecie lekarskim, a gdy ten temat się wy
czerpał, przystąpił do r6wnie obszernego opisu ope-
racji Dobranieckiego. . 

Natychmiast po kolacji. Wilczur powiedZIał: 
- Zrobi mi pan tę łaskę, kochany kolego i zosta

nie jeszcze kilka dni. Nie będę pana ruszał z miejsca, 
a sobie urządzę legowisko w operacyjnym. 

- C~ nigdy się na to uie zgodzę, panie profeso
rze - niezręcznie odpOWIedział Kolski. - Nie wiem, 
czy nie sprawię kłopotu tym, że pozostanę, jeżeli pan 
profesor pozwoli. Ale w żadnym razie nie mogę za~
mować nadal pańskiego pokoju. Mnie w operacYJ
nym będzie zupełnie wygodnie. 

Natychmiast po urządzeniu posłania dla Kolskie
go i po przeniesieniu jego rzeczy, profesor tłumacząc 
się zmęczeniem po podróży, pożegnał się i udał się 
na spoczynek. 

Ze smugi światła, która do późnej nocy padała 
z okna ambulatorium, mógł się domyślić, że Łucja 
i Kolski nie poszli spać , lecz rozmawialL 

Rozmawiają o czym? .. Czy il\ż doszli do p.orozu-
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mienia? Czy Łucja przyjęła jego oświadczyny? .. Je
żeli tak jest, naradzają się teraz, w jaki sposób ma 
się ona uwolnić od zobowiązań wobec starego, pocz
ciwego profesora. W jaki sposób zakomunikować mu 
O zmianie swoich uczuć? ... 

Wilczurowi wydało się to nieprawdopodobne. -
Aczkolwiek wszystko, co tu zastał dobitnie świadczy
ło o zbliżeniu się Łucji do Kolskiego, niepodobna by
ło wyobrazić sobie, by ta dziewczyna o mocnym i zde
cydowanym charakterze cofnęła się, by się wyparła 
swych zobowiązań. Należało raczej liczyć się z czymś 
wręcz odwrotnym. Należało przewidywać, że Łucja, 
nawet kochając Kolskiego, nie zechce przyznać się 
do tego, nie zechce naw-et sama przyjąć tego do wia
domości. Będzie uważała za swój święty obowiązek 
wytrwanie w postanowieniu, dotrzymanie obietnic, 
niezdradzenie niczym zmiany, jal{a w niej zaszła. 
Wilczur był tego prawie pewien. 

Zamknął oczy i leżąc w ciemności analizował dzi
siejsze zachowanie się Łucji. Bez wątpienia była nie
co speszona jego przyjazdem, lecz przywitała go z ~a-. 
ką serdecznością, jak dawniej. Później w ciągu Wle
czoru nie była wprawdzie zupełnie swob~dna w o
bejściu, jednakże bynajmniej nie unikała. Jego wzro
ku, a wypytywała o wszystko z takim zamtel';sowa
niem, jak zawsze. I nic tu nie uderzył\) . WIlczur~. 
Być może chyba to, że przez cały. cz~s a.m. razu me 
odezwała się do Kolskiego. KolskI ,row.ruez . zw:ac~ł 
się tylko do profesora. Zdawali się wza]emrue SIebie 
nie dostrzegać, c. stanowiło ~a~. jaskraw~ k~nt7~st 
do niedawnego rozbawieni~, POkl Jeszcze 11l~ ~ledzle
li o jego powrocie, ~e ~uslało to . zastanaW1a~. . . 

Przypomniał sobIe slOdł.a, lezące . ~ k.ą~Ie . SIem. 
Oczywiście . jeżdżą konno, ZImą będą JezdZ111 na na~~ 
tach, czy chodzili na ś1izga:nkę, .lateffi:. będą robIlI 
wycieczki górskie. Są młodZI, mają z~lIzo:::e upodo
bania i dość sił fizycznych do ich reahzacJl. 

Piały już koguty w zagrodzie Prokopa Mielnika, 
gdy Wilczur zasnął. . .•. 

Wczesnym rankiem wszyscy razem JedlI smada
nie jak zwykle w pokoju Łucii.. Humory nie popra
wiły się i tylko Jemioł gadał bez przerwy. k~ zado
woleniu wszystkich pozostałych, którzy dZlękl temu 

mogli milczeć. Nawiązując do operacji Dobranieckie
go perorował: 

- Wyciąłeś mu nowotwór w mózgu, darlin~. ~le 
czyś się zastanowił nad tym, że właściwie ~OWIąC, 
cały nasz mózg, a ściślej cała nasza kor~ mozgowa, 
mieszcząca wyższe władze ustroju, czyh :Ę>O 'prostu 
ducha, jest najszkodliwszym nowotwor.;m, ~aki~ d~
wagacja natury napełniła nasze czasz~. O lle SIę me 
mylę, tam jest właśnie sie?lis~o my~h.' c~yli rz.eczy 
najbardziej niepotrzebnej l. naJ.bard~leJ mebezpIecz
nej na świecie. Zastanów Sl~, Jak .PIęknie wygląda
łoby życie, włodarzu, gdybysmy me myśleli, pokor
nie spełniając m~rz~cone na~ "prz~z prz;rr?dę f.unl~
cje odżywiania Slę l ro.zmnaz.ama Slę. O Ilez bylibys
my szczęśliwsi, gdybysrny me POwtarzali za Karte
zjuszem: "cogito, ergo. sum", lecz za pierw
szym lepszym bydlątkIem "coito, ergo sum" 
Logika natury zastała znieksztalcona przez 
nasze myślenie,. bo Wszystko w naturze .jest 
celowe. Z c~wllą zaś ukazania się w niej 
rozumu ludzkIego, przekonaliśmy się, że nie wierny, 
po co ~e~ r~z':lm mamy. GdybYŚlllY pozostali zwie
rz~taml. Jask~m~wY:rni, byłoby oczywistym, że jes
~es~~ Je?yme Jedną z form przemiany materii w 
SWIeCIe, ze ma~y za zadanie w określonej liczbie 1~~ 
naszego smrodlIwego żywota wchłonąć pewną ilosC 
tlen~ z powietrza, wody ze strumyczka, pokarmów 
roślmnych i zwierzęcych, by pozostawić pewne qllan~ 
tum. kwasu węglowego, malowr\iczo rozsia~y~h po 
globIe eksperymentów i wreszcie własne sCIerwo. 
Wszystko w porządku. W łańcuchu przemiany speł. 
niamy swoją rolę. Ale co z myślą? Ale co z Iliadą, 
co z Hamletem? Co z dwumianem Newtona, Z teorią 
względności i z kwantami Plancka? po jasną cholerę 
to wszystko? Ku czemu to zmierza? Jeżeli mi powie
cie, gentlemen and ladies, że dzięki temu rOśnie cy
wilizacja, a z nią proporcjonalnie ~zmaga się przy
rost naturalny gatunku homo saplens, to zapytam 
was, czy leżało w planie matki p~zyro~y nadmierne 
użyźnianie gleby onymiż wsp~~"?lanyml ekspremen
t!'.lmi. i padliną? To może zakło~lc .cały porządek rze
czy i doprowadzić do nieprzewldzlanych katastrof. 

. ~~ 



Książka iae zy Jakie fi my nagrodzone 
na Festiwalu Filmowym 

w budynku Oddz!ału ESląskiego Karczmarczyka ,,Kolonizacja nie_\EurOPie). Jak. wiadomo, na międzynarodo- film meksykański "Ri~ Escand!do", 
Instytutu ~~c~od.nlego mieści ~ię miecka na w8Ch~ <;!d <?dry:' itd. W połączeniu z Wystawą Ziem wym festiwalu filmowym w Mariań Za scenariusz - film radzIecki 
",~ysta~ kSlązkJ, będąca uzupełme_ Poza tym p~Jawlł Sl~ pIerwszy Odz skan ch azere otwart ch 0- skich Łaźniach pierwszą wielką na .. Trzecie uderzenie". 
lllem dZ1ału problemowego Wysta_ numer wydawnictwa,!, Języku fran st /'0 pl~cówek k~lturalnich jak grodę - Grand Prix zdobył film Za ilustrację muzyczną - fUm 1'8 
wy Ziem Odzyskanych w dz'edzinie cuskim "Revue occldentale" oraz a ni ~"twowe . m'ejsk'Je we polski .. Ostatni Etap". dziecki "Zagadnienia rosyjskie" (mu 
t·-'n';'l.· OOOJ' . ..' '-ki W R muzeUln pa..... l: l d II I Ch t rl'ana) ru:ol~l. mUJe ona wydawnl_ w Języku ang1eJ.<! m" estern .e- \V ocławiu w 'staw uniwers tetu Da sze nagro y przyznano: na- zy"a acza u , . 
ctwa Insty~utu Zachodniego, Insty w:ew" (odpOWiedlli~~ mi~ięcznika . r . ,y y . -:, grodę ("Nagroda Pokoju") za film Z.a grę aktorską - Ma?elc;ine ,~o. 
tutu Sląsklego (obecnie Oddziału ,.Przegląd Zachodm'). Z wydaw- l Ossollneum, wystaw~ "DzIeJe Ję- radzlecl{j "Zagadnienie rosyjskie". binson Wystę~uJąca w. f:lm.IC f.ran-
" . In t t . k h ls . -, k" III - ("Nagroda Pracy"). - za' cuskim "BraCIa B~u~u'n,ql.1ant , ;:,ląsk~ego s ~ utu Zachodn'ego), n:ctw w języ. ac., obcych należy zyka po kle~~ na ~'ą..'3 u oraz tilm radziecki "Opowieść o ziemi Nagrodę za ~'otkl bln: :v€dłu~ 
f;lsi1{leg? t ZWIZąZku Z~chodn:ego, również wym!k' . elllZc IPracę ~biorową w~stładwa KSblą1 żkl, td~~e b1ogkat,Y. ma syberyjskiej". scenariusza - film radzlecJn ,,0:11 
. y aW~llc ':ra, ,achodUlego, Osso, Kiełcze~s. leJ - a e\;V~k:eJ, Le~ra_ t~r:a. o pro ema y {l p~ S OS?l nil .. Nagrodę za reżyserię otrzymał widzą znowu". . 

llneum l KsląZll1CY - Atlas. SDławiJSluego, WOJclechowskiego ZIemlach Odzyskanych l odWIecz- film amerykański "Najlepsze lata Na<1rode za film ku1dełkowy -
Problemy Z'em Odz:yskan"7ch l g~ i Feldmana pt.: "Polands Pla- nych jej zmagań z naporem ger -I na>'lzego życia" , . . zdobył fil~ czechosłowacki .. Pan Ro 

zagadn'enia polSko niemieckie ce in Europe" (Miejsce Polski w mańskim. Nagrorlę za zdjęcIa - otrzymał kout filmuje". 
Nagrodę za najlepszy film rysun-

znajdują najsilniejsze- odbic:e w kOwy _ czechosłowacki film -

wy~awn:ctwach Instytutu Slą.sk!c~ M II ck,1 eWI' CI d · k strzech q "Płaszcz anielski". go l Instytutu Zachodniego. pO rosYJs q Nagrodę za najlepszy film koloro-
wv -- rad7.iecki film "Opowieść zle 

Nowe wydawnictwa Instyt. Slą- ,mi syberyjskiej". 
skiego zaw:erają takie pozycje, jak: dzaju przekrój twórczości poety w ~..;;.;;..;.;;.;;.;;.:~..;;.-----!"'""'-
Maleczyń.'31tiego "Dzieje Wrocła- Trzy wydawnictwa moskiewskie wierszach oddzielnych i urywkach I f.- h kU 
wia", DobrowoLskiego "Sztuka na • d. ł · z większych poematów, m. in. w "Ouera pO S"I& rZp. 
Śląsku", Ogrodz:ńskiego .,Dzieje opracowu~q Złe a naszego wieszcza skład tego wydania wejdzIe prze- stworzona przy poparciu }/Hnl-
p;śm:enn'ctwa polskiego", Feldm

n

_ W ZWiązku ze ZbI:żającym się kładem wierszowanym w języku rQ Itład ponad tysiąca wierszy z "Pa- "terstwa Kultury i Sztuki "Oper;! 
na "Problem poLsko _ niemiecki w. , . . będzi . l l k" db' ba 
dZ1'eJ'ac}l" oraz szereg innych pozy_ iituleclem zgonu MlckieWlcza trzy c;yjsk'm, podany e orygma ny na Tadeusza". Po skich Rze' o ywaJąca na . r-

d tekst polski. "'. . ce w~drćwkę artystyczną z. ?I('-
cji, m. fn. wydawnictwa C~echosło wy awnictwa stolicy radzieckiej Szata zewnętrzna tych trzech . Sp~cJal~y tom .poswJ~con!. MIC- giem Odry, daje \': k:'lżdym mH']SCU 
wacj', wśród ldórych naJWiększą. przygotowują wydania jub;leusw- d-·· t Goslitiz.data zapowia kleWlCZOWI zapoWlada rown:ez \vy- postoju przedstaWlema opery Mo-
pracą j~,~t .:Polska~C;zechy" Leh_ we szel'egu utworów najwIększego ~y ~~Jc.~ . l " t . - dawn;ctwo Literaturnoje Nasled- I niuszki ,.Flis" i o~razu l:laletoweglJ 
ra_Sławlllsklego. poety pOU3kiego w przekładach 1'0- a s ę al. o cle {aWle. om, pIerw- stwo _ Scheda Literacka, znane "Wesele KrakOWSkIe".. . ' 

Instytut Zachodni zgromadził na syjskich. BZy wyda~ua og6lnego zdobiĆ ~dą 'Ze swych publikacji jubileuszo- Po premierze w ~liWl.cach, ktor" 
Wystawie Książki szereg tn>zycjr Czołowe mieJ'sce w tym zamierze portrety l. a~,tografy. poety, kIlku wych obfitujących w liczne i cen_ odbyła się w połow.le llpc~ wobel' 

jego prZYJaclOł mosklewsko_peters 't' ł i t ik sk' . kry licznie zgromadzonej pubhcznoścl. 
mają.cych na celu popularyzację za niu zajmuje wydawnictwo literatu burskich oraz karty tytułowe ory- ne ma eWrla y p~ ę p . ar~ Je I M' barka operowa ody.'icdza!a cor~z .to 
gad1l1en;A. Ziem Odzyskanych i ry Goslitizdat. Z zain:cjowanego g(nalnych druków jego dzieł, "Bal- t~c~e. . tomie ~OsWlęoo~ym lC nowe miejscowośCi nadodrzansklc 
spraw polsko - niemieckich. Należy przez nie pięciotornowego wydan!l\ l~d Sonety" i Grażyna" w wy_ \ne~:czo~ .p~stawJono sobie za ~- jak: Koźle, Opole, Brzeg, Olewa 
tu wym'enić "DoJny ESląsk" (z ~y_ dz:eł Mickiewicza ukaże się w ro_ ~. .. /" darne mazl1wle gruntov.rne wyświe- Wrocław, Brzeg Dolny, Małczy(;( 
klu monograf'i O Ziem;ach Zachod 1{u beżącym tom pienrszy, którY dan.ach oddz.elnych,. z~opatrzone tlenie i zobrazowanie kilkuletniego Ścinawa, napotykając wszędzie n, 
n :ch), "Monografie Odry" Fried_ będz:e zawierał ba1,lady, sonety będą w bogaty. matena} ilustr?w,a- pobytu M:ckiewicza. w Rosji ora' entuzjastyczne przy.jęc~e. . W da!
t-erga, ,.Kultura polska a niemiec_ krymskie, "Grażynę" i "Konrada :y t;-zec;h wybItnych rvso~ow jego wielorakich stosunków ze świa szyc~ planach prze\'TJdu]e. SIę odwJ 
k "T . .adZleck,ch. "Sonety KrymskIe za tem literack:m Moskwy! Petersbur dze~lle:. Głogowa, .Byton~la ~adod-
~ "y.mlen:eck'cf;o, "Dz'eje Nie- Wallenroda" Równocześn~e przy- opatrzone będą m. in. w drzewory- . '. ' ć rzansklego, NoweJ Soli. ClgaCIC 

mleC l PaJew,sklego "Niemcy w p.;otowywane są trzy oddzIelne wy- ty oryg:nalne F:odora "Konstanti- ga. Redl7kcJa zdołała J~ odnale?: Krosna, Słubic, Gryfjna i Szczecina 
(,'i;~sach nowożytnych", Koptrzew-I,dania "Grażyny", "Sonetów Krym nowa a ballady w drzeworyty Wło szereg meyvy;:yskanych Jeszcze do- Zespół "Opery Polskich Rzel, 
S:{le~O .. Kyltura prapolska':, Woj- s~ch" i ,,l~alJad": W tych ostat- -:izimi~rza Domagackiego. Naleźv tąd materIałow autentycznych, od_ składa się z solistów, orkieshy. chó 
clech{)wskIego "Polska a N!emcy", nIch wydaniach rownolegle z prze- d d ' . tl' h kł d" noszących się do tego okresu ży_ ru i balettl, pochodzących w prze-

__________ - {) ac, ze wszy"s uc prze' a ow .:::ia M:ckiewicza. ważnej części z Opery Krakowskiej, 
wymienionych utworów mickiewi_ 

:;~WSkfCh dokonali poeci radzie c- Od "Pszczółki·· do. sieci 
Było cymbalistów wieI'"! ... - czy- n~menalnym słuchem. Każdą melo- Bogato ~us~rowany jublleuszo_ _ _ 

Ostatni cymbalista 
tamy w "Panu Tadeuszu'., dlE~ chwytał w lot, wystarczyło, by wy tom Mickiewicza przygotowuje nowoczesnq.:;" rozqloso. 

Mickiewicz uważał Janluela za 0- ją raz posłyszał. , " P , tw W d . t W 
statniego wykonawcę tego pięknego - .Szesnaście pase~ ~3: cymba- r~WDlez ans owe ~ a.wnle ":0 ysława radiowa w Warszawie 
kunsztu. I my razem z autorem łach me wystarczało mI lUZ - mó- Literatury dla dzieCJ Dle- \ 
"Pana Tadeusza" wierzymy, że wi Matusewic~ - nie mogłem s~ę tizdat, zamierza ono dać młodym .Nazwę ,,~szczó~ki" otrz~ała belszczyzn.y. Zainstalowana zostala 
cymbaliści należą do przeszłości, wygrać. Totez zbudowałeI? sobIe i . ' pIerwsza rad~ostacJa uruch~~mona w Lublinie 11 sierpnia 1944 r. Moc 

OkazuJ' e się J'ednak że rzadki własne cymbały z 25 szorow (pas- czy teIn ,kom radZieckIm swego ro_ po wyzwolemu spod okupaCJI Lu- . .. . bł' . II' , . . JeJ l zaSIęg y y nIeWle ue. 
ten kunszt przetrwał do dni. dzisiej ma). Nuty mi Slę nigdy nie trzyma- W· t ch l t 'ak'c ply-
. ',~' h i że nawet na Pomorzu ma- ły, ale to mi nie wad2ilo. ł . CIągu cz. ere . a,.J l. u 
le~ć można spadkobierców mickie- Matusewicz mówi o sobie, że nie U Z S U ZI cen nęły od oweJ parlllętne] daty 11.8. 
wiczowskiego Jankiela. jest człowiekiem "nauczonym", ale 1944 r., radiofonia polska rozbudo-

Jest nim Aleksander Matuscwicz, jednak słyszał o .. Panu Tadeuszu", wala się z wielkim rozmachem. 
repatriant z ~neńszc~zny, zamie- o Jankielu, Ciekaw jest tylko bar- otrz •• l11JJolo •• plo,.,.. p rstał _ mększośct wypad-
sz.kały w Dąblu k. Łablszyna, pow. dzo, czy Jankiel również grał na '-J "7 "7 ?V\ y w '\ , 
Szublńs1dego, GospOdarzy tam ra- własnych przez siebie zbudowanych Przed kilku. dniami zakończOl;e I przeprowadzenia praktyki w teatrze. kow odbudowane z gruzów - hcz-
zem z żoną na 8 ha. cymbałach. Jakie to one mogły być? zostały egzarruny końcowe w Pan- Kurs gry i reżyserii operowej trwać ne i silne rozgłośnie, zasięgiem .wym 
~tusewicz . zbliża się .do 70, ale Bo Matuse~cz grywał !uź na 250 stwowej Wyższej Szkole Teatral- będzie, zależnie od porozumienia z obejmując całą Polskę. 

nikt by po mm tego n.le poznał. tonach i WIęcej dlatego, ze ilość to- nej w Łodzi, jedynej w Polsce u- Państwową Wyższą Szkołą Muzycz
Rosły" śmigły, trzyma Slę prosto i nów przy cymbałach jest nieograni c~elni, o?~jmują~ej zakres wszyst- ną w Łodzi, od 2 do 3 lat. Pomy-
nie ma ani jednego Siwego wł('a. czona. kICh UIDleJętnoścl teatralnych. ślany, jako jednoroczne studium, 

Liczba abonentów szybko wzrasta. 
Pojawił się nowy typ radiofonii -
radiofonia przewodowa. Sieć radio
węzłów i punktów zbiorowego słu

chania udostępniła słuchanie radia 
nawet na zapadłych wsiach; wiele 
szkół, szpitali, sanatoriów zostało 

zradiofonizowanych. 

W rodzinnych Olszamich - jak Na zapytanie, jakie melodie lubi Szkoła ta z upoważniE'nia Mini- kurs dla instruktorówj teatrów nie-
powiada - wielu bardzo ludzi gry- najwięcej, wyjaśnia, że naje:hętniej sterstwa Kultury i Sztuki roztacz::! zawodowych, przedłui'ony zostal na 
wało za jego lat dziecinnych na grywa pieśni ludowe, zasłyszane równocześnie kontrolę nad działal- prośbę Słuchaczy o jeden rok. 
cymbałkach I stad on się nauczył. w dzieciństwie. Tu wydobywa mi- nością pięciu szkół aktorskich, ist
Już jako d~ieciak' odznaczał się fe- sternie rzeźbione ~oteczki .i . u~e~ niejących w Polsce. Kontrola ta WY 

rza W struny: Gra pleśń o WleJskie] raża się w układaniu zasadniczych _-------------.1 dziewczynie, która bała się zamąź- programów szkół dramatycznych. 

Program nauki w Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej w Ło
dzi oprócz przedmiotów specjalnych 
obejmuje również naukę o . Polsce 
WspÓłczesnej oraz historię demokra 
cjf. Na wszystkich wydziałach obo
wiązuje nauka śpiewu chóx:alnego, 

WYKWALIFIKOWAłłYCH 

techników budowlanych 
oraz moszyn:stkę 

przyjmie 

pÓjścia i na zawsze została przy kierowaniu egzaminami absolwpn-
matce. tów itd. 

Zna l grywa nieprzeliczone pieś- Uczelnia łódzka prowadziła w za-
nt polskie, przy czym tańce ludo- kończonym roku szkolnym wydzia
we, mazury, oberki, kUjawiaki od- ły: aktorski, reżyserski i drama
pOwiadają mu najwięcej. t\lrgiczny, kurs gry operowej oraz 

Matusewicz uważa, że na cym- lfurs instruktorów teatrów nieza
balach pieśni wychodzą jakoś "ina- wodowych. Nauka na Wydziałach 

"Okręgowy Zarząd Kin I E. F." czej" - "tony jak nanizane pereł- Aktorskim i Reżyserskin1 wynosi 3 
w Łodzi, ul. Tl·augutta 8. ki" wiążą się w melodie. I rzeczy- lata, na Wydziale Dramaturgicznym 

wiście takle to nle dzisiejsze, a przy ? lata. przy czym obecnie projek-

W bieżącym roku na Wydziale Ak 
torskim dyplomy uzyskało 7 osób, 
poza tym po wykonaniu prac dyplo
mowych dyplomy otrzymało 7 ze~ 
szłorocznych absolwentów wydziału 
Na Wydziale Reżyserskim dyplomy 
wręczono 4 osobom. Dyplomy na 
WydZiale Dramatycznym (po raz 
pierwszy) otrzymały dwie osoby. 

Dorobek polsklej radiofonii W o
kresie lat 1944-48 jest imponujący, 
Zilustruje go specjalna wystawa, 
którą urządza Polskie Radio w no 
wym lok~.lu warszawskiej rozgłośni 

przy ul. Myśliwieckiej 3-5. Wysta
wa zostanle otwart.a 11 sierpnia br. 
w 4 rocznicę uruchomienia lubcl-

WaJrunld do omówit'nia. tym tak miłe i chwytające za ser- tuje się przedłużenie o rok studiów 
_________ ---{.;;k;.7;.;3;.;9;.;}....; ce. na każdym z wydziałów, w cp.lu 

skiej "Pszczółki". 
jk. -

kCja wojskowo - historyczna In
~u. Historii Akademii Na'.!k: 
'v l Centralne Archiwum Woj
" - Historyczne przcprowad2lilo 
h ~~cł badawczych, naświetla
ow6d~ a1ność wojenną wielkie
, Kub;.. rOSYjskiego feldmar
'lżą siTowa. Zebrane maieria
e t w 4-tolllQwYffi wydaw
T~'~' ,.Feldrnarszatelt Kutu-

1erwszv oddano już p" 

o Wolterze, Jakucku i nosorożcu'~F5ft~~f~~lEl 
oraz ,.Praskowia Angelina" - film 

ZSRR w celu uczczenia 250 roCZIlli- domy mieszkalne związane z poby- i zapadłego mtasteczka O kllkudzie- o radzieckiej przodowniczce pracy
cy urod:m.n wielkiego filozofa fran- tern w nich Puszkina, L. Tołstojn, sięciu drewnianych domach rozwi- t':8~torzystce. bohaterce pracy $0-

cu.skiego. Na treść wydawnictwa o~ LCl1nontowa. Czajkow~klego. Poza nął się w okreSJie władzy rad7Jieclclej ~a~lst~czn~j is~~ega~ ~bll.RadY 
pracowanego pod redakcją członka tym uznano za spuściznę historyc7.- w nowoczesne miasto o bogatym ży- 81'YY;;:; ·tJ'! 'SI di na]F'Jzszym 
Akademii W. Wołgina składają sie no - artystyczną 400 zabytków Le- ciu kulturalnym. czasl~ . ~I s, e. u. o 1 mo;ve 
artykuły: "Historyczne znaczenie nlngradu i obwodu leningradzkiego, .. • .. przv~ ąpl ,o na~le~ama filmu b.o-

"'. * •. Woltera" Wolter a -ołeczeństwo m in Pałac Zimowy gmach Admi- Instytut SłowIanoznawczy Akade- m'aflc>;nego ~ vllelklm poecie nal·O. 
, " -y, •. ~ , dowvrn Ukram'\' Taras' S 

-zech StudiaCh Itcmse t rosyjelde", "Wolter jako historyk" ralicji, Instytut Smolny, starożytne mil Nauk ZSRR przygotował do dru' , , le zewczen-
[osldewskiezo: pÓ1noC'l'l~a Q. l in. Opublikowano również naiwa:t- drewniane cerkwie, budowle twier- ku dwie starożytne jugosłowi-ańskie ce. _ .. .. 
l. bas7.kiTrki~ i tatars~:- n!ejsze wolteriana, pochodzące ze dzy Wyborgu etc. kroniki kJasZ't.crne obejmujące wy-
e są kadry Śplewa'ków i mu~ zbiorów Państwowej Biblfoteki Pu- • • .. darzenia historyczne narodów serb~ Tn~tytut JęZYka l I.iteratury Aka. 
ila oper tych republik. W po. b1iczn~ lm, Sałtykowa, pochodz3N! Górnicy kopalm Baturyńskiego sklego 1 chorwackiego od VIJ do XII dem I Nauk Renubliki Ka7..3ch. klej 
nYCh grupach narodOWYCh ze zbiorów Pal1stwowej Biblioteki Trustu ,.Kork!.nugol" na poludnjQ. wieku. wYl'l:rł pieć el,spedvcii naukowo-
TurkmenL Tadży~y.' Bllriat. Pub1i~ej im. Sałtykowa SZC7.eori- wym Uralu wydobyli z ziemi czaSz- • .. • baclowc7.ych do połuiniowo 7.8ehod. 

, Kirgizi, Cmwa'Sl 1 .Takuci. na. kę dwurożnego nosorożca Okaz prze UkraiJlskle Studio Filmowe wypro nich re.ionów rePllhliki. Beda one .. ,,* • • " • kazano Muzeum w Magn!togor~ku. duko~l1ało w bieżącym roku szereg bat:iały miels~"we diaJeklv I 'folklor, 
hl' Rada Ministrów RSFRR zatw:t.cr. • " • ciekawych filmów. Wysoką oce~ę poświ~ca'ac 1m cin na tlwal1e twór-

\s poszukiwań arc eo o.Et'!CZ- dhzila dOdatkową listę zabyŁków ar_ Na ekrany radzieckie wszedł n(l~ krytyki j społeczeństwa uzyskały til- czości ludnwel z okre~ wielkiej woj 
)wt1dzonyc~ w gr()dz~p. Klm- fe iteo1ttOtl,{cznych 1 re?:erwatów, poci- WY rad7.Jeckl film dokLlmentarny pt. my: .. Trzeci cios", w kt.órym paka. nv wyzwoleńC?c!. 
p6lwy~pie Kf.'l'cz(\ńsklm, 00 T gająCYch Ochronie pańsh"owp.i . Kr3j Jakucki". Film pok"'7.l1je jek zuny i"st przebieg rozbicia wo.i/:'k nie 
ztki budowli. po{'hO~Z:~: ~.~.~t~ .za~era około 2000 różnych bt! w C~:rA~-!e w adzy rarlz!eckil'j. z kra'- mif'ckich na Krymie I pohHlniu • • • 
, wie!'Ll na,!;7eJ ery o..!- , ,. . .o'.y ",nre;to b1ldownictwa. W fiK., m'. która w oJtre Je wlar'tzv C'''r"'c'nj Ukrainy .. Triumf narodu llkniń~ W 7Vriazku 7. nrzvnnnaj,wą w mIm 
~rzvnil'\ 7Ilwierp.jar.p. zw,:!!JI' ;kV\TJerll O~WOOzle mosltlewskim W7!f' była m:ejocem z.~vłld \viC7'1.;ÓW fXJll. ~kiego": film P?~więcony aO-lpc-ln Drzy ,łvm l':~ na rpc7nlrą tlro<lz;n 

pS'1:€ni cv i nro$ll o l){) ot}!pke nnństwową ponRrI 4!'iO tvc~"cl] i poz\1~k3ła ok:("~'~l"~e .. wi~ R<;p~bJJJd ~!{!'aJns~~et . oraz film wielkic"'o fijt)wfa ro~vi ":"/lO r Ps-
• • .. ":f1hvtl'ów. M. in, 7.naidll;:\ 9i p wol,·Ar! "'cn'l bez kraj". !'/)7,wln:11 ""ę \.;rat I .DmeprO!!es . opo"'lad::l1acv o Odbll-I . . ,'1 

<wie ukazało się nz:eło p.t. nich klaoztorv: Anrłr/>nJip'w!Oki. 1':1)- boozaty o T\' oki j kulturze. D"ż" ';owie notęblPl hYdroelektrowni na włowll. dokoPtJle S"t~ 1.d.l.eć do 'mu 
\.rtYkuly i mflteriały", WY_II"IOĄZ;~wi~,: ł l):-,~1{'i hllCiynck rem. t. pi~ca w fiJm~t> P<"~ viecono stnJiCY "7eC€ Dniepr. PoWod7pni€m ci~~7~ nt .C:!:!olVi'k Akll(!cm' Nalllo- PII
aniem Akademii Nauk tralneJ BIblioteki ZSRR im. Lenina, kraju - Jakuckowi, który z m'{łego się również mImy: "Oni znów wio W'"" ,". 

Dzn~'N"""" lO::nK=-:,:-.. ó.,..;:;D:;;Z;;;R;:;T;-:N~~,..r';;2:;-1 ";7-;';( 1l~i)5 
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Dyżury aptek 

Łódzki Związek Weteranów 
Powstań §'ąshich 

Z ukosa 
Wśród estetów 

funduje biblioteki ruchome dla Ziem Odzyskanych Pewien miody plastyk mial jCie jej nie wyrażal0 się wylącz~ 
W L'Jdzi mieszka obecnie kilku- sts\"ione na wystawie Spółdzielm ciociQ, która darzyła go iście ma- nie w bezzwrotnych pożyczkach, 

dziesięciu uczestników b. pov:stal1.- °SS celem spopularyzowania poży~ cierzyńskm uczuciem. Wspierała [cerowaniu skarpetek, przyszywa
r,ów śh!skich. Nie zapominaj'l C!'1! () iecznej inicjatywy weteral!-ów pow- óejedr.okrctnie lego wat/y bud- Iniu guzików i nacieraniu pleców 
z!cmiach, o które niegdyś przelewali stall ŚlHSkich wśród naJ szerszych . " . • b' t It 'd'" b ·1 
~wą krew i Zl'zeszeni w łódzkim od- warstw' społeczcństwa łódżkiego. zet, a pomewaz była ko le ą o erperdyną, g y SIOstrzentec Y 
dziale Zw. Weteranów pov.:stai'1 Slą- (.l b) Itzw. wyższych aspiracjach, uczu- przeziębiony. . 
skich dali już niejednokrotnie tlo- Przy każdeJ' możliwe; okazji, '1J 
wód swego przywiązania do ŚląskH. -
który po y, ieiu latach udało się Pol- 200.000 zł · 3 .. często nawet bez okazji ciocia 
sce odzyskać. I mieSiąCe obrzucała go prezentami, które w 

Ostatnio łódzki Oddział Zw. Wete- J'e' . mnie . b 1 . l' a J.J _ ."I~J"~"J LUC) G) ;;uruJą aptekI: ~ k d J manIU y y speCJ8 me o 
tsarto~z"\ldl .. cgu \.l-'lOt.r.OWSI'.3 ~~). ranów POW:ltań ~ląs -ich po jął go- S dł· . I I b· powiednie dla młodzieńca o wra-

(Ji'~I,~,,'"':" ,.-!UA lc : nóiia ,.~). uan""('~"~<J d.t1~1 poparcia inicjaty1.\'ę dostarcze- prze owa mięso z nie ego "ego u OlU 
\~gl~lclJi,. bC. ol WIII~~ ej . h.U\,lc'\Vó .•• eJ nin ksiażeli:: polskich ludności Ziem ż:liwej duszy artysty. I tak obok 
(~IIlC \, U,lllOSCI :lI . :ltanleleWlcza (Pomol'· , Od'/vskanych · W tvm celu Zwiazek Sklepy rzeźnicze mogą sprzeda- galnc~o uboju. Okaliuje się jednak, plodów ,'ello talentu (bardzo mo-
"l,a ~1i. ::iWleck :eJ \Hzguwska 51) I -. '. ~ c, ' • d" l d l l . 5 , ufundował 12 bibliotek ruchomych, wac Je Yllle mlęso poe 10 zące z e- ze l11e wszYSCy wlaściciele sk epoW . t h) . ... eO,'r Il8 które zostaną niebawem wysłane na rzeźniczych stosuJą się do tego za- derm~ ycznyc ,zawisła wła~n~· 

-:IIf I ~ercn Z0. O· K· d S t rządzenlH.Ostatnio stwierdzono 0- r@czmehaftowanaprzezclOClę 
111~~~;;~~ W.!'. - ul. Jarl&cza Nr ~7 ~(ażdH z bibl.iotek ~kładać.s~ę l.lę- ., rynlcy O OPO becnoś(' mięsa pOChodzącego z nie- "martwa natura". Nad· łóżkie1Il 

n.,d 1\ ł'Un - nI. U LlatopatJa II dz~e Z 50 tO:l10.W nHJprzedl1.leJszyc~1 PBP .. Orbis" w Łodzi orgHnizuje legalnego .ubOju w sklepie Antonic- troskliwe ręce cioci umieścily ma-
o . god~. 1~.3lJ go~cinnc występy zespo- dZIeł naszeJ literatury popularne]. \"ycl·eczk";. go Ul'bHl1sk1ego. zamie ' z l~ałego w k tk t' l' k 

lu li,akU\\'S.""go W sztuco G. L:apols"wJ b" ... Łudzi J;lrzy ul. Wólczallsl~j~.i 91. l.Vlię·~ ę z. ~ez~lVa ym/ }e eIlIsm,. rzlł 
pt..Zaousia". Przed \'tysłaniem książki ędą WY-l 'al Do Krynicy - wypoczynkowo- sa nie było ostemplowane ani za- lnem razy I pokaznym napJsem: 

1'1O,'TH 1l.\.llt;u,U.:IIl! D· -el z mk-. turystyczną, łacznie z kuracją, od księgowo a.nc. "S' piJ' spokoJ'nie" - arcydzi&lo 
IJO.\tlJ tl' ...... ,~n" .. ' llH!')GynsJu~gu~. wie PI gr Y dnia l \VTześnia br pobvt 3 i 4 ty 

O ooa~. IV.I" sztuka :,la"v<:l1a Anderso- ., " - - KOITlls.Ja. Specjalna, uważając cl·erpll·wo~CI'. We lvszelkiclt możli-
J d C h gofullovvy w pensjonacie I kategorii. d -

n .. " oa.nna z LotarYl'gU'. Ostatnie dni O zęsłoc owy W' d al dn' 318 sprze az nllęsa z nielegalnego ubo- .. h . 1 fo. 
l'EA'1'H L1:;·1'.1111 "IUlIi\ 'l'I:;LA" YJaz z Łodzi K. la . , ju za przestępstwo szczególnie nie- lVych mleJscac ; na oparclac.1 . 

tlI. Piotrkowska !J., 20 Sierpnia br. z ko~cioła M~Z :v wieczo!"em specjalnym wagonem tu . t r . k tol to/It-u l 
u godz. lti.30 i !!J ".llUSisl być mojOi". ł.odzi na uroczystoścI Jasnogorskle l'ystycznym Z miejscami do leżenia. bezpieczne. p~rueważ mięso tHkie e 1 I -anapy, na s e, s , 

11::..'\.Lll LIOTl\l .. O::'A". Ul. L;acllut1u .... -ł:S wyr "USzy pielgrzymka piesza do Czę Ilość mieJ'sc ograniczona. Ostatecz może po~hodzic z Chorego z\,'icrzę- nocnej szafce, pod kalamarzem i 
.. Rozku'Zlll.< dZiewczyna" o godz. 19.50. ,,- 'H t"111 samym może d d k l 

l'.lc."'I'Jc .. 1.L··1.' 1.'\ _ 1.II'trKowM .... "40 stochowy. Powrót pątników do 'LAr ny termin zapisów do 20.8. CJ . a. . .. SPO\':O 0- i karafka z w·o a leżały '0 oro-
.... ~ .. d' "0 ' . wać chorobę l zHtruCle konsum en- , • '. . . 

_ O god;,;llli~ 1a.10 operetka .. Cnotliwa <lzi nastąpi w mu... slel'pma. b) Do Sopot - V\I"ypoczynkowo-tu- tów, 203 kg !ego mięsa KomisJ'a wo ha.frowane . senvętkl z ząbkan1~ 
Zuzanna". 24 sierpnia z tegoż kościoła wyru- rystYC2IDą od dnia 15 sierpnia br.. T k ł 

,\lUZEA MlEJSJUE: szy pl'elgrzYlnka koleJ'owa do Często po))yt 2-tygOdnl'OWY w Hotelu T"U'Y:' skonfiskowała, a Antoniego Urbań- lub plkotkam1• apczan, -rzes a, a 
~luzeum l'rzyl'odnicze w Parku ~ienkie- - ~ 'ł dl d 

,'Beza lIh:czyuJle do dn. l wrześOIa. chowy. Powrót pątników do Łodzi stycznym w SopoCie. skiego ukara- a grzywną w wysoko- nawet po . ogę zalegały sta a "ar 
. t.tJwp·afirzue - Plac Wolno3cl Nr H. nastąpi w dniu 26 siernnia. Karty Wyjazd z Łodzi w dniu 14 sierpnia ści 200 tys. zł. oraz osadz~n~em w tystycznych" poduszek. 

rueczyllne. uczestnictwa na obie IJielg'l·zyr11ki. na wieczn~em pocl·a.gl·cm pospl'eszn".'· 11. obozie pracy na okres 3 l11leSlęcy. MI d 1 t k . h ., J'rclll'LOr)'t'Zne - Plac Wolno!cl Nr 14. - 1 v... .T' - O Y P as Y , me c cąc ramc 
- lI:eczynne. bywać można w kancelarii parafIa - Ilość miejsc ograniczona. 

<tukI - lV:ęckowsluegO 36. otwarte oa nej przy ul. Łąkowej 27. (z) O tateczny termin 7.apisów do dn. • b . uczuć cioci, nie miał odwagi zlik-
lU-17 prócz poniedzia.Uców I PiątkÓW. l? 8 48 10 tyS. OSO mniej widować tych lVszystkiclI "ozdób", 

Rejestracia mężczyzn~' r... " .. w lipcu korzystało Z miejskich Przyjaciołom skarżył się jednak "'no 
WIUA - Ul. Marszałk..a StAlina l; 

.. \" IIlllll Ż)'cia" 
! godz. łli, :!O.:lO, nJedz. lb.30) 

BAł. l \1\ - UJ. I\arutow,cza SI: 
.,Tajemnica nocy wigilijnej" 
(godz. 16. 13.:lU. :':1. L "dz. 13,3U) 

BAJh,\ - Ul. l"/'anclszlmń.sk..a U: 
.. SIódma zasłona" 
(;;odz. 17.:JO, 20. niedz. 15.00) 

GU\';'o1A - uj, j)IUzynskiego 2: 
Kmo meczynne. na \!zas remontu. 
.l:'l'o;;ralll al.tualnoŚcl przeniesiono do 
kina .. Hel". 

IłEL - Ul. Legionów Z/ł: 
Program aktualności kraj.' 1 zagrano 
Nr 24 
godz. 11. 1:.1. 111, H. w medz. lI, 12. 
j 13. 
8~O-lecje Moskwy 
(IG. 18. 20. nJedz. 14) 

MCZ.\ - Hun' PatJ'811.lCl<a: 
.. Sitwa o S7.yny·· 
Illi. ~Ił. rnell,,". i61. 

rOLtI:-'1.\ - ul. PloLrko ... .słat. 117: 
.' W pogonI za mężemh 
(;;Odl<. lu. 18,3U. 21. niildz. la,30J 

pntt;U\\ IOs:\11!: - :'leromsklego 74176: 
"Postradl lllórz" 
(god:.:. li.aO. 20. uiedz. 15.30). 

RIHiO'!':--l" - Ul KJllltskJego 178: 
.\Vakae,ie" J dod. Przegląd Sporto

\,,\. Nr 8 
(godz. 17, 19. 21. niedz. 15). 

RU\11 . ul HZl!owska 84: 
.. Zagubione dni" 
(godz. 18. 20. Ill"dz. 15.30). 

ftI.;I,OJ(U - Ul. Rz~ow"ka 2: 
"Gasnący płomień" 
(godz. 18. 20.30. niedz. 15.30). 

iTYJ,\I\\ \ ' - Ul. Killtll!!klPgO l23: 
.. :\IeJodia serc" 
(godz. 16. 18.30. 21. nied"l:. 13.30). 

łW!'!' - l:lałuckl ttvnet; b: 
"Monsieur La 8oum" 
(god"Z, 18. 20,30. ruedz. 15.30) 

T~CZ1\ - ul. Piotrkowska 108: 
I,Dragonwyck" 
(godz. 17, 19. 21. w ruedz. 1&. ) 

J.\l'HX - d ,p.o\(IP\vlcza 4U (" ogrodale): 
.. As wywiadu" 
(godz. 17. 19. 21. w niedz. 16) 

ftillS.t..\ - 'l" Da.szyfJskle/:o 1..: 
,,'Moja Miła" 
godz. 17. 19, 21. ruedz. 15) 

11'LOK.:\L\RZ - ul. :lawadzkJI 16: 
.. Okoliczności łagodzące" 
(godz. 17. 19. 21. medą. 15) 

1\ UL;\,O~(, - \lI. NapIOrł<O", .. lt1&~O Ił: 
,.TajemnIca nocy wigilijnej" 
lI;-odz. 15. 17,ilU. 20. nlettz. 12.30). 

tACHf.;TA - ul. Zgierska 28: 
Kipo nieczynne :lo pOWOdu remontu. 

'7,il5 Kon('ert ooranny. 3.00 Dz.'ennilc. 
8.21) p,'o'zl'am dnia. 8.30 1\luzyka lekka. 
9.000 Nabożeństwo:r: Byd.'tosr.l.cZY. 
P.otr Czajkowski. KonCeJ.l skr'l.Y)JCO\\')·. 
10.30 Transmi"ia z Międzyrul.lodowego 

urodzonych w 1928 r. Z kromki mlbcvmel kł d' k . I h po cichu że wolałby mieszkać w 
za a ow qpre o~yc .'. a- jaskini i' spać na gołej ziemi, niż 

1Uę-.i:czyżru o nazwISkach. zaczynaJOicycll KRADZIEŻE W FABRYKACH Lato, upał. LudzIe są lemwl I n co w;ec ' , d 110 
się na litery P, R - zamieszkali na te_ Leon Bołdarow zosłał zatrzyma- wet do kąpieli się nie kwapią. Pod. . z?r IVrac~c. o swe5 . -
l'eOle korriliariatów M. O. Nr 6. 7. 8. 9. -rI' 40561 Jak okreslal IOCla ńnlazd 
ID. 1;' winni się zgłosIć jutro do Kom!.~.1i ny za kradzież przędzy z firmy czas 6uy W czerwcu Jeszcze . . iJ. C - "5 -
Rejestracyjnej Lódź-Mis.';to l. ul. 8wieto- PZPWł. Nr 33 (Nowotki 141). fodzilli1 odwiedziło Miejskie Zaldi;1:dY ka". Toteż starał się pr2:ebywać 
ł;.t~ł'e~~Y-:-i 1~. nazwiskach, zaczynaJącYCh ~:: Kąpi~lo,ve. W lipcu już ~y~ko ~O~~12. t.v nim jak najmnjej, co było pO • 
się na litery M. N-zamies2Jcali na terenie Za kradzież przędzy z PZPWł, Nr A WIęC o całe 10.000 rnn_eJ. Zre_ztą, ażnym zmart-', , . ., 
komi.Sariatów M. O. Nr 1, 2. 3, 4, 6. 11, 35 przy ul. Nowotki 83 zatr"ymany może te 10 tys. korzysta;qc z pięk- w . ,. .' leruem CIOCI ... 
12. 13. 14. winni się zgłosić jutro do Ko. ne'.· po!!odv. ka.pało się gdzieś wrze Kledys !',;edzlal w barze myśląc 
misji Reje.stracyjnej L6dz-'Mia.~to II, ulI, został Tadeusz Harues. .1 - t . t 
ea Ogrodowa l'r 34. ::: kach czy jeziorach. ponuro o ym, ze rzeba wrócić 

Humor Kanueruak Józef, zam. llrZY uliey 
Glowackiego 8, skradł 25 szpulek 

Ił' olanie ' przędzy jedwabnej z fil'my PZZ 
_ Panie Karolu. niech pan bę- przy 01. Kątnej 20. 

.r. 
dzie grzeczny, bo będę wolać: .. ma- Za. kra(]zl·e.i ., ',- t maŁe-
musiu!". ~ ':t m go owego 

_ Ależ mamusia pani jest na riału i 2 gal'1utm'ów na szkodę 
letnisku. PZPB Nr 3 pl'ZY ul. Piotrkowskiej 

_ Właśnie dlatego. ;~95, został zatrzymany Stanisła.w 
Chańc-,,ak (Prosta nr. 18). 

T:EATR ł'O\\'SZEORNl' . . ~:' 
D-tiś o g. 19.30 sztuka G. Zapol:SkleJ Za, kradzież ~1 m materiału goto-

, .żAB1-SIA" 7. gościnnym ,vyst\lpe~n In;,ny I wego z firmy PZPB Nr 3 areszto-
GÓrs1.-le] w "oll ·ytlltoweJ .. Jest . ~ lhJ- 1 • . , 
lepsza kreacja Iłktur3',Q t,,~ ar~y.~ c"J mlo- wan~T został Garczynski Jan. 
dego pokolcll!a. LI :, tn/i iiowc'pn . 1 C~(1t'I J I ::! 
..ZA.BUSlA·· wywołuje t1ura;;;.n v llica, " •. kr dl 
sków rozbawionej widowni. O'''l l, Gó; - He!ena Rak (ZwJl'kl 14) s a a 
skiej występu.ia: E. Drozdow;;ka. H . .K~w· przt:dzę na szkodę fabryki Wyro
wicka. M. Stróży-nska . Z. TI·\lJ7:too\'s,I:a. bów Dzianych zl1ajdującej się przy 

'.T. Zarubin. J. DWOl'llieki, Z. F'h." J z 
Kęstowicz. ul. Żwirki 9, (w) 

Wiadomości Kupieckie 
Rrzedstawlciele Zl'zeszenia Kupców Branży Włók;ennicZ'ej Woj. 

Łódzkiego po przeprowadzeniu l'oZ1nów z Dyirekcją, Biura Han-dlu Hur
towego Centrali! Tekstylnej u.stalHl nowe za.s'a-dy zaopah'ywania się ku
ptectwa detaJicznego w tow'ary z Centra:li Tekstylnej . 

W Z\v1ą.zlru z powyższym wszyscy kupcy za:intele,sowaJU zal,upa.mi 
towarów produkcji państwowej winni zgłOSiĆ sit! do dnia 12 bm. do 
biura Zrzeszen~a (ul. Piotl1kowska 4.0. pok. nr. 5) celem dopełnienia 
odpowiednich fornia1no.iici. Zainteresawaru winni zgła.szać się osobiście 
Ze stempl'em f.J:mowym. 

Zaznaczamy, że niedope1nienie fOl"l11talnoŚCj w powyższym terminie 
spowoduje wsh'zymanie sprzedaży przez hurtownię Centl'a:li Teksty1-
n'.;j z dniem 15 bm. -

znZESZENIE KUPCóW 
Brauży Włól-aennicze.j Woj. Lódzldego. 

Największym powodzeniem cie- do domu i właśnie łykał ostatnia 
Szyły. ~i.ę ~,zakładach ~ąpielowych "stopkę", dzięki której miar na: 
natn Ski, 1,01 zystało z l11ch 16.971 0- d . . , . l ' . . 
·ób. Z wanien tylko 10.877, z basenu zIeję smJe eJ spo}rzec IV zeZO!l'<l-

1.014 osób. Stałych bywalców łHźni te, oko jelenia, gdy wpadł jego ko 
l'Z~m.skie~ ni~ z:aziły upaly. . 1.325 lega i wrzasnął dziko. 
OSO? P?clło Slę 1 kąpaIo .. w Jeszcze - TlVó ' pokó ' się pali! 
wyzsze] temDeraturze. 111Z była na . k} dJ . . 
dworze. PIasty popę zll co SIl w no· 

w związku z naszą wczorajszą no- gach. N a podWÓrzu oblegli go 
tatką ,..G~ie bedzieTDY.. s' J<ą"Oać"? sDdlczuj,ąc;;y .fiiąai.d.zi~ 

otrz:v-maliśmy wyjaśnienie, że V za- _ Panie, nie ma się po co faty. 
kład kąpielowy będzie przez cały T 
czas czym1Y, natomiast IV, którcgo gować. am nic nie zosta/o. 
rcmont rozpocznie się w połowie - Nic? Zupełnie? - zapytał 
sierpnia. p{)dobnie jak i 1 będzie z niedowierzaniem. 
czynny częściowo. _ Dos/owrue nic, prócz żelaz· 

nego piecyka. 
Wyniki zbiórki - No to dzięki Bogu! - krzyk 

Na podstawie zezwolenia Prezy~ ną/ pogorzelec i w podskokach 
deo,nta Miasta Łodzi, w dniu 11 lipca wypadł na ulicę· 
1948 1'. zostala przeprowadzona zbiór Ciocia przyszla później, aby o-
ka uliczna na rzecz sierot znajdują- bejrzeć zgliszcza. 
cych się w Domach Dziecka przy W· , 
kościele Sw. Ducha w Łodzi. ie pa:nI, - mówila, cluJ-

Puszek wypuszczono na miasto piąc, do sąsiadki - biedny cl1lo. 
185. Zebrano kwotę 347.020 zł (trzy- pak. Stracił wszystko, nawet pa
sta czterdzieści siedem tySięcy. dwa- miątki. A tak był do nich przy_ 
clzieścia. zł). wiązany. Ale ja mam dla niego 
Powyzszą ~umę przeznaczono na· d' k Już kończę n J t 

prowadzenie ośrodków spolec2IDYch mesp~ zla.n ę· la <B 
prowadzonych ' przez Kościół Garni- kę z ,elenIem we~ług tego samego 
zonowy paraf U Sw. Ducha w Łodzi. wzoru co ta, ktora mu sie spali. 

Wszystkim biorącym udział w kwe la ' • 
ście serdecznie dziękujemy. 'To SiA ch/opak uc.ieszy./ 

Ks. Ławrynowiez Włodzimierz .,. 
pIk. W. P. E. D. 

W Skarżys'ku grajq W bilard 
. ("orespondencja Ullasna) 

Kongresu MIodzIe*> Demokratv<:7l1 r' Aby dostać się "per pedes" do 
11.00 Program na dziś. H.O" .. Ka widow- miasta Skarżyska, trzeba podobnie, 
ni tygodnia" - felieton R. EiJeź 11.15 
Kwadrans m1l7:yl,i taneeznej. 1'1,3<) po- jak w Koluszkach. przejść przez ~p 

pOi>trzępione zielone pole bilardu, o dotacje na budowę tego stadi?nu. 
na otłuczonE' ze sztucznej masy Z dużym rozmachem przYStąplOno 
,.bile", na miękkie kanty j luźne do budowy, Ale nie trwało to d~u~ 
.,l'ogi". stwierdziłem. że coś podob- go. Wobec nieoczekiwanego cofmę
nego było dawniej nie do pomyśle- cia kredytów, rob.oty z?stały 'p~zer
nia. Powierzchnia bilardu nmsiała wane, i nie ma za?neJ nad.ZleJ. ?y 
być .. idealnie" równa. .,boki" i kan je wkrótce wznOWIOno. Nle. dZlW 
(y twarde, a "otwory" broniły do- tel'Hz. dlaczego obywatel~ Skarzyska 
stepu kuli tak. że trzeba było siłą topią swó.i żal w grze bll3łr~owej. 
ją .,wepchnać". Ten sport, który w W SWVH1 monotonnym zyclu SkaJ.' 
Łodzi jest na wymarciu. jest jed- żvslw prz€7.ylo w ubiegłym tygod_ 
nak dosyć popularny nie tylko w niu pewną emocję· Otwarto przy 
Skal'ży~ku. ale w całcj kielecczyź- ul. PiłsudSkiego nr 54 Dom Towa~ 
nie, gdy \V Warszawie Zhikły już rewy. Publiczność wzięła żywy u
bezpowrotnie słyr1l1e bilardy \.I. Se- dział w tej uroczystości. Burmistrz 
madeuiego. Loursa i ostrOWSkIego: .Mieczyslaw .• J~·os doko~ał tradycyj_ 
na lctórych przed 50 laty .grywa,b n~go prze<7~cla \yStęgl. Pl'zemówie 
starzy i młodzi. pasjo\1u;Jąc S!l~ me , W:.:g~OSlU m. m. st~rosta Chmu 
zwl.aszczf\ kal'amholem "l la1ach r~ynSkl l m~c. Sz~manski. Następ-
1900-1904. n:e odb'ył~ SIę zwtedzlli:ie wszyst-

Sł~szna zresztą. reforma repcl'tuaro 
Wa. Każde kill0 wyś\'.'ietla swó.i 
program, poprzednio Len sam fil1n 
demonstrowano najpicrw \V jed
nYm, potem w drugim kinie. Re
forma ta wpłynęła na znaczne 
Zwiększenie frekwencji. Korzyść i 
dla kina i dla publiczności. 

;::adanka LRR pióra H. Łaszcza. lU~ , Jazny wiadukt, leżący ponad bodaj 
'e.rludium z pni. 1l.5{I z frontu l'ad:oJo_ trzydziestoma torami tego wielli:ie-
tuzacji. 12 .. 04 POTanek s;'1llfonl=y. W:.k. ł kl' 
WieHm Orko S~"1nron. PR w Katowicach go WęZ a o e]owego. Dorożką nad-
pod dyr. w, Ortnj(']<iego. W pl'zl'l'wie · robić trzeba jakieś półtora kilome
'\ud,'cja Biu.·a ::-tncllów. 13.30 "Wy<'iecz- tra od granicy luiHsta. A zatem do 
ka nad .Jezioro·· - ZagadKa ra(/ io\ .", d Sk . li:: . 
1:<.411 Allcl. 1<\'tif"!lic'lWI' 7 ... soołU Lic" s(e.p O -arzys -a nie jest łatwy. 
HodQwlanego W Bdl',r.·ze\\·!cath. 14.25 Niewielka to mieścina; liczy oko-
p",,.egląd na;cleka""'lv~h audycji prz,· ło 6000 mieszkańców, głównie kole
,"złeen tVJ!odnla. H.~O .. Wo;n;, ma';1. ,, - jarzy i roboh1ikóvl pOlskich zalda-
- slucho'wisko ludowe. l~.!S .. 2 u~",":yd1 'l K' 
-tron" - gra Po'<;kJ:\ K3pĘ'la Ludowa. nów Skar;~ys {Q - al1'uenna Mjasto 
15.~;; .. z poezji d",ot~kjej". 15.4:; Interlu- nawet w porze poobiednie.i jest pu
dlum z płyt. 15.5;; .. U;,miech,· \\'czas6,,,'· ,te, ','akby wyIl'dnione. Mieszkańcy 
~';,4i1 "Czerwony Ka,ptmek: Duż ' ,I 

Wilk". 17.00 "Mó", i W~""tawa z'cm Od- zatl'udnieni Są glównie na węj.le, w 
7sskanvt'h·'. 17.0.; .. PodwieCzorek pl'Z,' zakładach odlevmiczych czy też w 
mIkrofonie, 18.33 .. Pio,enki BeJ'angera" StHrachowicach. Życie towarzyskie 
and. J o7,"'wlwwa .19.00 .. UJnbwnE' "-relo-
,lie" lU.:!!' K\\'adral1' ". kra'nle me'odii ogniSkuje się w miejscowej eukier
strau<.5(>wskirh. 19.3" FeliE'lon :lel'2p.l!O nL gdzie uprawia się jcszcze stm'o
W\'5zomit'$lde~o pl. "CZesJd 'Leje ·,'el··. modną grę w bil<trd. W zaclyr1lionej 
19',j0 .,Europa - polol-;m g6l'l1.ikom'·. . 
K~nceJ't muzykI belgijskiej. 10."" l\T'JZ\'- sali przv 34 stopniach powyzej O 
kn. "0.>8 Komunikat mteorolog:c7.ny. graja zawzięcie obywatele Sl~arży-
21.00 D= · ~ nli '!" Z1.5Il \\nadom. ~po~towe ska.' .JuŻ zda1a dochodu! mnie 0-
lokalne. 21.38 Omów. pro';]'. lok. na JU- krz"ki. 
\J'O. 2?no M\l7.vka tane<:zna. 22.40 :Komu- .-
n:kat XIV OIimp:ady. 23.~0 O,tatn'" w!n· .. , .. Dubla do rogu... A teraz cien-
domcśc;. 2~.ln Wi.do","':;c· SpllrtO'l"e. 23 ;'0 kc kraje do środka ... Kwadra do le
PrOI(l'~:11 na jutro. 23.30 :lIuzyka !<,nec;- I \Vego rOR:U " 
na 4.0n Knnrert 7YClf'Tl. 0.29 Z:tkcnC'7°Yl

'''' I Gd :'. . . 
<>udvc1' . Hl·mn. y spOJrzałem na wypłOWIałe 1 
6 I)ZJE~:'\lb LODZKl ~I' 217 (1123) 

Jeśli nieco dłużej zatrzymałem kich dZIało w, oraz. cz~ruono pierw
się na tym ,.bilardowym temacie, sze zakupy. W naJblizszych miesią
ma to swe uzasadnienie. otóż Skar- cach przewidziana jest dalsza roz
;cysko skarży się. że nie może upra budowa nowych działów PDT, jak 
wiać sportów z prawdziwego zda- meblarski i kosmetyczny. 
rzenia. Miasto nie pOSiada odpo- Mimo dokuczliwego upału. oba 
wiedniego stadionu z boiskiem. A ltina w Skarźysku "Wolnóść" i 
trzeba \\icdzieć, że Zarząd Miasta i "Świt" pełne są żądnych wrażeń fil 
Zw. Zaw. Kolejarzy wystarały się mowych widzów. NastąPiła bowiem, 

Skarżysko sprawitl mile wraże
nie. Niektóre dzielnice' miasta utrzy 
mane są we \':zorowym' porządku, 
Na innych. a szczcgólnie na ul. 3 
Maja odbywa się teraz generalny 
remont. Zakładany jest no\:,y chod 
nik na cał..1j dJugości uhcy, Na 
wprost dworca kolejowego. 'pośrod 
ku dużego gClzoilU zieleni.. .czynny 
jest wodotrysk. Rzadko gdZIe spo
tykana rzecz w n\alych tl1iastecz
kach. 

RozwiJ.1ięty tu przemysł metalo
wo - maszynoWY i. narzędziowy, 
pracujący w Op~ClU o· istniejące 
hutnictwo jest naJlepszą gwaran
cją przyszłego rozwoju ll1h13hl oraz 
drogą do dobrobytu n1ie~zl;" ',"'Jw. 

Z. 1\1. 
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Nao"olo świata 
ZŁO~A FOSFORYTU W GóRACH 

KARA-KUM 

V1śród powodzi reportaży o na
szych zdrojo'."'iskac.h. zapomniano o 
jednym; a mlanOW1Cle o Ciechocin
ku. WziąwSZY I?od uwagę jego nie
wielką odlzgłośc od nas, można po
wiedzieć. że _ leży na peryferiach 
Łodzi. B~waICY. tej miejscowości 
sprzed w?Jny Zfo\8Ją popularną pio
senkę, ktorą orklestra Kataszka i Ka 
rasińskiego wyqrywała na basenie: 
!,ot~ jest Ci~chocinek, pełen słońca 
l r~z -. st~~~llowych dziewczyn:!k ... " 
Słonce l roze są, stukilowe dziew
czynki podczas wojny nieco schu
dły, a Ciechocinek pozostał tym, 
czym był naprawdę _ uniwersal
nYm Zdrojowiskiem. 

są nie mniejszym magnesem dla 
spacerowiczów. Zegluga Polska u
trzymuje stałą k(>munikację na Wiś
le. Z przystani w Ciechocinku moż
na statkiem robić wycieczki. W Cie 
chocinku mnóstwo jest dzieci i to 
przeważnie młodszych, pełno ich 
w sanatoriach, domach dziecka, 
szkole i na koloniach. Bez przerwy 
ciagnie dzieciarnia pod ópieką wy
chowa.wców do solanek na basen, 
lub do lasku sosnowego' na zabawę. 
Także dużo matek ze swymi pocie-

farbę, a murarze i malarze narze
kają na brak pracy i jeżdżą do War 
szawy. 

W porównaniu z innymi miejsco
wościami kuracyjnymi taksa kura
cyjna i ceny zabiegów są bardzo 

wysokie. Warto byłoby, aby tzw. 
odnośne czynniki zabrały się do ure 
gulowania spraw tego tak świetnie, 
bo centralnie położonego zdrojowi
ska. 

Parę lat temu wYkryto w Kazach
stanie w górach Kara-Kum bogate 
:t.loża 'fosforytu, stanowiace dosko
nały surowiec dla produkcji nawo
zów mineraln vch. 

W czasie wojny rozpoczęto tu b.u
dowę wielkiego kombinatu chemlcZ 
nego. Pierwsza część jego jest już u
ruchomiona. 

Z. P. 

Jak zmusić słońce 
do gotowania hartolli 

chami rozlokowało się w pensjona- Haussy i baissy na giełdzie ... Mor- Niemieccy uczeni pracowali nad 

Pl"Oces produkcji związany z o
trzymaniem fosforytowej mąki jest 
zmechanizowany. Kamienie wYdoby: 
wane w otwartych szybach WywOZI 
się do drobiarek, następnie do mły
nów, w których miele się je na mą
kę. Mąka fosforytowa wysył~a jest 
następnie do fabryk produkUJących 
superfosfaty, skąd w ~ostaci cen
nvch nawozów dostają Slę do repu-
blik Azji Srodkowej . 

Leczyć mOżna tu nie tylko artre
tyzm i reumatyzm, lecz także w in
halatoriach i pod tężniami różne 
sChon;eni-a dróg oddechowych, cho
roby kobiece, anemię, lekkie nied~
magania serca. Skuteczność tuteJ
szych kąpieli i zabiegó.w jest ~~ 
dawna znana tak, że me trzeba Jej 
reklamować. 

tach. Ciechocinek pod względem derstwa... zwiększona ilość ban- projektem "słonecznej" armaty. 
ilości małych kuraCjuszy ma praw kructw i rozwodów, to są jedne z Pewien restaurator w Kalifornii 
dopodobnle drugie miejsce po Rab- wielu fenomenów spowodowanych gotuje wszystkie s""oje potrawy za 
ce. przez słońce według zdania niektó- pomocą ciepła słonecznego. - Ma 

Trzeba niestety stwierdzić że za- rych uczonych. Przyczyną tego są on specjalne reflektory, długości 0-
niedbania jest tu dużo. Pr;yroda I podobno plamy słoneczne. Bankie- koło 15 mtr. Może on podgrzewać 
pięlmie utrzymany park i ogrody rzy I eko~omiści podobno śledzą z swój piec do około 500 stopni C. 
są zaws~e Piękne, ale domy i drogi zalntereso,:",anie~ z~lan! na słońcu, W Związku Radzieckim niektóre 
WYll~agaJą poważnego remontą Cie aby wyclągnąc wmoskI dla swych fabryki używają już energii słonecz 
chopnek, tak jak Łódź, wyszedł z operacji giełdowych. nej. W niektórych zakładach kąpie
",:oJnY obronną -ręką, ale nic się tu Rozbijanie atomu jest zjawiskiem lowych woda jest podgrzewana przez 
me remontuje, nie odnawia i stare codziennym - na słońcu. Atomy słońce, do temperatury około 50 
bądź .co bądź budowle fatalnie wy- wodoru zmieniają się tam na atomy stop. C. 

Druga część kombinatu. którą su~ 
obecnie buduje, zwiększy dwukrot
nie nrodukcję. 

SŁAWNA NOWOJORSKA "MERTO
POLITAN" OPERA W OBLICZU 

BANKRUCTWA 
NOWY JORK. Stowarzyszenie no

woiorskiej Metropolitan Opera, po
dało do wiadomości, że wszystkie 
plany Opery przygotowane na sezon 
1948-49 zostały przekreślone na sku 
tek nie dojścia do porozumienia ze 
wszystkimi przedstawicielanrl 1.2 
:T.Wiązków zawodOwYch pracown!
k6w, żądających podwyżki. 

Piękny park kuracyjny, w którym 
koncertuje orkiestra Namysłowskie 
go, teatr, kino, występy gościnne 
różnych artystów, lokale rozrywko
we, czytelnia, dają kuracjuszom 
maximum rozrywki. Sądzić by moż 
na, że jednostajność ziemi kUjaw
skiej ogranicza spacery do terenu 
pięknego parku zdrojowego i w»pa 
male utrzymanych plantów lecz t'8.k 
nie jest. Malownicze brzegi Wisły 

glądaJą. Już przy wyjściu z dworca helu. Jeśli temperatura powierzchni 
odnosi się przYln"e wrażenie zanied- Dr C. G. Abbod, Sławny amery- słońca, która wynosi w tej chwili o
bania. Plac pe~en kurzu, papierów, kańskl uczony, badacz słońca, ogrze koło 4.000 stop. C. spadłaby o 3 stop
z:viędłych liści, prawdopodobnie wa swoje mieszkanie i gotuje bez nie na przeciąg 2 lat, na ziemi za
Ulgdy nie zamiatany. Dworzec, je- elektryczności, węgla, ani gazu oraz panowałby znów okres lodowy. Je
dyny zniszczony obiekt, mógłby po maszynę parową, która nie używa żeliby średnica słońca wynosząca 
3. latach być odbudowany - wznle zupełnie paliwa. Wszystko to jest 1.400 milionów km. wzrosła lub 
slono 4 Słupy, kilka ram okiennych pędzone siłą promieni słonecznych, zmniejszyła się o kilka tysięcy km, 
i na tym koniec. , za pomocą specjalnie skonstruowa- ziemia by zamarzła względnie zo-

Przewodniczący Stowarzyszenia 

Domy wprost "proszą" o tynk I nej maszyny stałaby spalona. 

oświadc~ył, że deficyt Opery w ro
ku 1947-48 wynosił 220 tysięcy do
larów. W tych warunkach dodal -
byłoby nieostrożnością Ziodzić się 
'la podwyżkę płac. 

I 
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))C OILIWA ZUIAIRAcc 
Op .. retka w S aktach JANA GILBERTA 

UdzIał blor4: J. CIESIELSKI - B. GALECKI -:T. KENDA. 
F. KULIGOWSKI - A. KACZOROWSKI - K. KOSZALA -
D. LUBOWSKA - N. LASOWY - H. LABURSKl 
M. MARTóWNA - :T. PAN:K;RATZ - M. lILASKI 
A. SAWIN - L. SZWABOWICZOWNA - F. WASILEWSKA, 

L. WACLAWIK - W. ZWOLIRSKI. 
BALET - CHóR - ORKIESTRA. 

Btlety WC'.l:eSni"j do nabycia do godz. 16.80 w I!Ip6łd'Zielni 
Artystów Plastyków, ul. Piotrkowska 102. a od godz. 17 

w kasie teatru. 

LETNI TEATR 80 S Al . ZACHODNIA \lS Tel. 140-O\ł 

DZltol i CODZIli:NNm o goditnie ' 19~SO punktua'n\ 
11. lIńlka komedia muzyczna R. Benaokiego 

)) ozkoszna dziewczyna« 
w roll tytUłowej JłELENA MAKOWSKA 

W roJaol1 p021ostałych: B. HALMlRSKA - St PIASECKA 
W llRZEZIRSKI M. D4BROWSKI - Wł KWASKOWSKl' 
A.·POz,oŃSKI - L. SADURSI<:I - T. WOLOWSKI l bml' 
Retyser: T. WOLOWSKI. Dekora<>:fe: J. GALEWSKi 
~ce: L. SADURSKI. Orkiestra pod batut. Z WIEHLER4 

NOWA WYSTAWA - MODNE STROjE . 
UW AGA: PrzedstawIenie rO'Lpoczyna się punktualnie o rasza 
.ił o wC'Ze~nlejs'Ze nabywanie biletów w ka.sle letniego fee.tru 
w god~lna.ch 10-18 I od 16. - taduych zniżek ule udziel. 8111 

SIU RO TECHNICZNE 
poszukuje 

PIERWSZORZĘDNEJ SIŁY władającej JĘZYKIEM 
ANGIELSKIM. 

Sub. "SGS". --
Z,JEDNOOZENIE 

PRZEMYSŁU PRECYZYJNEGO i OPTYCZNEGO 
w Ł O D Z I, ul. WIGURY Nr 21, 

zatrudni natycłuni ast: 

- DitYNIEROW - MECHANiKow 
TECBNlKOW • MECHANIKóW 
~SPEKTO~A ZAOPATRZENIA 
",":kwalJ;fil(o\vane SIŁY BIUROWE oraz 
~kwa.JUlkowane MASZYNISTKI. 

ZgłoSZeIJjla 
przyjmuje Wydział Per.sona1ny. 

(k 796) 

PRZED PA~.STWOWE ' 
Z J En ~B6~~ii' A BUDOWLANE 

Odflział IV I El Ł o D Z K I E 
In.sIJala.cyjny 

KO'DACZY R zatrudni' 
CI. 1 OBOTNIKóW STU'DNIAR 

zgłoszeIl'la do Wydziału PersonB!1n SKIOB. 
romski.ego Nr 55. ego pr.zy ul. te-

(k 877) 

WEŁNIANI!: 

MATERIAŁY NA KARTY ODZ1EtOWE 

Zarz:J,d Miejski IW Lodzi ~ Wydział A 
daje do wia.domOŚ~l WlI'Zystjtim upraWnl()~rowl%aCj.1 - po
kart dzi.eżowYch , ze w dmu 23 SiOl'pnia Ym PoSlll4a.ozOm 
się s;rzeda/l. GO_procentoWych materiałów web~lb. rozpoc'Znie 
kwartał rb.. anych za 1lI 

S I'zede3: materiałów od.bywać 11114 bOdZIe! 
wh~c!onych do mie~skiej slec.i rozd'li.el.czej. w skłepach 

Uprawnieni pOSIadacze kart odZ1e2oWYch 2lOboWię l 
s" do ",głoszenIa się po za.ku~ towaru do tego skI zan 
W którym Zakład Pra.cy Z8.J'eJe;s,trował zbiorowo k!~' 
odZidowe y 

Pny . odblorze towaru nalałY pm!ld. .. tawIĆ kartę odzle_ 
~ową, z. której punkt. To~dzlelC%Y w:(tnle markI kontrolne 
za miesiące: lIpj'ec, slerpJeń I Wl"Ztl;9lęń rb. oraz 12 odcin. 
Mw z nadrukiem .. wełna na ogólną lIość 42 punktów. 

WYd21i.a.ł AprowizacjI zazn8C'Ml.. że IM. 1 metr tkanlnv 
Wetniant'j o szerokości HO centymetrów wymagane jest i4 
Pllłliktów. -

TEATR LETNI II BAGATELA. Piotrkowska 94 
---------~----------------

DZIS 2 PBZEDSTAwm~ 
n_jwa.clszej komedii 'liczonu p.t. 

»MUSISZ Byt MOJĄce 
• udsiał"m KAZIMIERZA 8ZUBERTA. 

W pozoatałych rolach: :Jadwiga BARONOWNA - Hann. BIJD. 
LICKA - Igor IlMIALOWSKI - KazimIerz DEJUNOWICZ. 

PocI.tek przedst. wieul. o gOdzinie 16.10 i O 2U. 
KM. CZYJlna cały dzień. Telefon 272-70. 

TEATR 1U_"\łERALNY DOMU :WLNIERZA 
u!I.. Daszyńskiego Nr S4 

Ostatni tydzień! O&tlli1lni tyd-mell.! 
Sztuki MAXWELL ANDERSONA 

JOANNA Z LOTARYNGII 
z [REN~ EIOHLERóWN~ w roll tytułowej. 

I 
oczątek o god2l!lnie 19.1a 

Kasa czynna oc. 12. Telefon 123-02. ':-_--" 

I 

UWAGA! Zagreolczne akceeoria do lI&Dloobod6w 
nabywa. sIę przez "MOTOZBYT". 

ZB.rZIłd M!ej&k.l w LoCW - WYdział Komunl.ka.cji _ 
zgodnie z pIsmem Departamentu Samochodowegc MJJni8tar
litwa KOl,llunHcacji z lipca. rb .. za. nr. X-4c-S,ro9/48 - pOda
je do WIadomOŚCI urzędów. Instytucyj i osób zaintere.so
wanyc~ że Dyrekcja Centrali Ha.ndlowej Przemysłu Moto
ryzaCYJnego .. MOTOZBYT" w Warszawie ul. MazowteolC/l. 18 
załatw.ia zaJmpY.7&gra.nicznych samOChodowych części =ien
nych 1 a.kceSOrl1 do ss.mochodów następujących typów: 

Skoda. 1101. Citroen llL. Slrnca-Fiat 8, Chevrolet
Fleetm., Renault ciężar .• Mack, Ford V8, Ford 6 cy1., Bcd

ford, Chevrolet Canada CW 52 I 54, Chevrolet USA, Stu
debacker. G.M.C., Bodge 3/4 1,5 i S ton, ZIs-6 GAZ-AA 
1 Opel - Blitz, Willys MB. 

W celu ot1"Zymania na rok 1949 części zamiennych i ak
oe.<!orli do podanych wytej typów samochodów należy w ter 
minie do dnia l wrzeAnj\a. 1948 roJ..-u złożyć do powołanej 
Dyrekqjl wll}~ą,ce zamówlenJ.e w dwóch egzemplarzach. 

Zamówienia. ID11SZ4 być zło*one na każdy typ oddziel
nie li podaruem numerów katalogowych i iloścI części 
w sztukach. 

Pozycje bez numerów katalogowych lub 'Z bł~dnymi nu
merami. realizowane n!I.e będ", bez zawiadomienia zama
włAjącego. Zamówierua., nie 'lłotone w OZ1''lc"ony1l1 termI
nie ,spoWOdują, przeprawę w dostawie cz~§ci zamiennych. 

Zamówione C2l~ścd zamIenne będą. WY~Y"'~\'. na adr~ za
mawla.ją.cego. a rachunki wygta'vl,) .. e na inkaso tlo banku. 

Państwowe Przeds:ębiorslwo Budowlane 
ZJEDNOCZENIE ŁóDZKIE 
OddzJlał IV Instalacyjny 

wykonuje: 
WENTYLATORY odśrodkowe 

śrubowe - o napędzie e1ektryoctz
nym lub p8flowym.. 

N AGRZEWNIOE powietrza.. 
BURY żEBROWE z kutego telaza o żebrach tłocz~ 

nych nasadzonych. 
ZAWORY ze skośnym zaworem. 
CE~RALNE OGRZEWA1IoTJE, wentylację. oderngle

nie, klimatyza.cję. 

w Fabryc\! dawno TEEPE J. K. B. !NZ. 
w LODZI. ul. KOPERNIKA Nr 40. 

Zamówienia z podaniem technicznym danych należy 
kierowM: Odd7i1ał IV In8taJ<\.Cyjny P. P. B. L 6 d Ź, 
ul. :teromskIlego 55. (k 757) 

• 
U W A G A ! APARAT TELEFONlCZN1" nr 181H2 

Za.r'Zą.d Miejski w Lodzi podaje do wIadomości, że apa.
rat telefonie<my nr 185-12 me obsługuje obecnie Wydziału 
Aprowizacj !. 

Uprasza aię o nLekonystanie z tego telefonu w spra
wach aprowlMcyjnych. ______ ~L~Z=~=== ______________________ -

SKLEP 
w WARSZAWIJ!) posiadam VI oontralnym naj 
lepszym punkcIe handlowym Marszałkows),a 
róg Alei Jeror.oJlmsklch nadający slo na 

ka~dą. branżę (bławat. bar Icawo\\'y) przyległy duty wIdny 
pokój. Dam swą. zawodową. wsp6łpr8.Cę handlow4. LwIkaw. 
tylko poważne propO'Zycje proszę przesyłać: Wars.a.wa Impet 

Slkorskle .. o 42. Oterty "Centrum". Ck 172) 

P~STWOWE zAKLAJ)Y PRZEMYSŁU 
DZIEWIARSKIEGO i GALANTERYJNEGO Nr ł 

w L O D Z I. ul. vGD~SKA Nr 47 

zaangamją na.tychmiast: 

ksi~gowegn bilansistę 
- t [bnlka włókiennika 

tka[zy na krosna wstążkowe. 
Zgłoszenia osobiste do Wydz~ału Personalnego. 

(k 376) 

Poszukuje s~ę pokojów 
SUBLOKATORSKICH DLA AKTORóW. 

Wal'Ullki od umowy. - Zgłoszenla Teatr Powszechny 
11 Listopada 21, tel. 150-36. - Pożądani pośrednicy. 

(k324) 

Szkoli Pracy Spoi tZRei T. U. R. 
- Wf Łodzi 

ul. SKORUPKI 6/8. - Tel. 16S-80 

przyjmuje ZAPISY codziennie od 10-11 i 15-17. 

Na KURSIE PRZYGOTOWAWOZYM motna po
wtórzyć materiał do egzoaminu wstępnego na pi-erwszy 
rok studiów. 

Kandydaci z małą. maturą mogą. by~ pr~yjęCi na 
drugi rok studiów, na wydziały: Społ'cc=o-Oswiatowy 
i Spółdzielczy. (k 738) 

L-____________ ----------

P~STWOWE PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLA...'IIE 
ZJEDNOCZENIE t.óDZKIE 
O d d z i a ł IV Instalacyjny 
l.. ó D Z, uL żeromslóego aa 

poszukuje doświadczonych: 
j TEOHNIKÓW INSTALATOROW 
j MONTEROW 

obeznanych z lns~lą wodociąg. - kana
bac. I centralMgo ogrzewania l ga.ru. 

W3runId dobre dla wykwalifikowanych. 
Zgłoszenla z życi<>rysem i odpisami świadectw 
pracy. (k 374) 

I 
I 

~------------------------------------~-----. Cuhiernia - II.oUJiarnia 
POD FILI4Rl4f ... 

TADEUSZA SZANIAWSKIEGO 
l..óDt, ul. P.IIotrkowska. nr 105 

zapr8>sza 
po gruntownie przeprowadzonym remoncie na. =ane 

ze S'W'ej jaltOŚCi wy·roby własne: ,. 
TORTY _ . CIA,STKA - LODY i t. p. ~~ 

R e n d e z - v o u s eleganckiego śW".a.ta. §I 
iU:t 

~D"=ZIEN==N;-;:m:;;;:-'lM;"AiDNz7iIil~N;;,r.:r921;-;7n;( 1ii1?<28~):-~' 



ZARZ~DZENIE 
~ez~dent3 m. Łodzi z dnia 4 sierpnia 1948 rGku UJ' x,"" 
• • -r-:-?/ IG { 48 \\' sp,!,awi~ ,godzin handlu 01'3Z otwMei~ 
aklado" handlowych 1. rue!«orych przemysłowych na te. 

Ka . reme nuasta Łodzi. 
". p~d~ta"'"1e . art. 10 rozporządzenia Prezydenta Rze-
'~;YI',?sP:IIle.J z dma 22 . marca 1928 roku o gOdzinach han. 
~,:!lh I b~odz~ach otwarCIa zakładów handlowych i niektó
I';; . Pl~e~;ysłoWY~h (Dz .. U.RP. nr 38, poz. 864) .określam 
1~~2, !loda .. e g?,?Z111Y otwlerama i zam)rkallia sklepów i za. 
§ 1 o" or~z m.· .. Jsc ~zawodow~J sprzedaZy. a mianowicie dla.: 

. Jate]. z lruęs~m, wędlmallll i Sklepów spożywczych 
oraz . OWO~I'llJ. ze ~przedażą artykułów "li'Wllościowych 
z W~.J'l:~lem sklepow zajmujących się wyłączną lub 
prze\,a.zaJ!J,cą sprzedażą napojów alkoholowych w dni 
PO\ySz!ld~le od godziny 7 do 19, w soboty zaś i dni 
prze.dsW:ąt~CZl!e od godziny 8 do 20. 

2. Cu~,el'?' I k,awiar~i, w których nie podaje się do 
sp?zyc:-a na mIeJSCU napojów alkoholowych co-
dZlenme od godziny 7 do 23. 

8. Zakładów l!'a;>trOTIOmicznyc,h niew'ymienionychw § 2: 
a) zaliczons cn zarządzemem lIiinistra Przemysłu i 

H3.I,ldlu z dnia 13 listopada 1947 roku Nr. ·C. E. 
0/4, 153111~ w sprawIe l.1Stalenia wysokości zysk" 
brutto ". obrotach handlowych przeds.iębiorst,v 
gastron01lllcznych - do kat. l, la. i II w czasie 
letlllm od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 

b) COldZlenme od gOdziny 8 do 23. 
M l~onych p,?wy"ŻSzym zarządzen:em do k"t. ITI 
I I, w CZ3.'3>e !etrum od dnig, 1 . IV. do dnia 
30.. IX. codzlelUu~ od godziJny ., dCl gOdziny 22. 

e) zalI~zonych po~y~zym =ądz""l:eru do kat.. I, 
ra I n W czasie zImowym od dnia 1. X. do dnia 
31 .. III - coduenme od gOdziny 8 do 22. 

d) zalJczonych powyższym z'l.r~d/·''l.:~m do kat. ITI 
I IV w czasie zimowym od dnia 1. X. do dnia 
31.. III. - codziennie od gOdziny 7 do 21. 

W zWIązku z tym dla celów orientacyjnych W zalda
dach gas~ronomicznych winny być umieszczone na widocz
nym mIeJSCU tabliczki z adznacreniem kategorii do której 
~akład został zasooregowany. '. 
~ 4. I'1::'ldów sprzedaży wyłącznie owoców, słodyczy i na-

poJow chłodzącoycll: 
. al owocarni. -. codziennie ad' godziny 7 do 21. 
b) budek I kiosków oz kon.sumcją tylko na miej

scu - codzlenni.e i okresie od 1 k"Wietnia do 30 
września od gOd4iny 9 do 22, . w pozostałych zaś 
m,e'!'ącach od gOdziny 9 do' 21. 

5. Zakładow fryzjerskich i kalotechl1.ieznych wyłąoznie 
w cl!"i p.oW'szedn;ie. od godziny 8 do 18, w robaty 
zaś I dni przedswląteczne od godziny 8 do 20. 

6. Zakładów fotograficznych - wyłącznie w dni po
wszednie od gOdziny 9 do 19. 

7. Ulicznej sprzedaży gazet i c·zasopism jak również 
rorr~~.ów tytoniowych - oodzienni-e od godziny 7 

8. Sklepów m.i.ejsc ze.wodowej sprzedaży niewymIenio-
nych w paragraiach poprzedzających - wyłącznie 
w dni powszednie od godziny 9 do 19. 

e. Mlecza,J'ni, w których dokonywana jest sprzedaż do 
spOŻYCIa tylkO na zewnatrz oraz kwiaciarni dodatko
wo w niedziele i dni świątec.zne 'W godzinach od 7 
do 10. . 

§ 10. ROZDOl'z3dzenie niniejsze nie dotyczy bufetów, za
kładów fryzjerskich i innych miejsc zawodowe i sprze 
daży. znajduj"cych się w obrębie dworć6w iwlejo
wrych.. nie naruszą również \V niczym nor11l ustawo
dawstwa pracy. 

§ 11. Winni przekroczeni8i przepisów niniejs"ego Z3.rzac1Z0. 
nia ulegną w trybie administracyjnym karze grzyw
ny do 100.000.- zł i kal"'.<e aresztu do 6 tygodni albo. 
jednej z tych kar. W razie powtórzenia wykroC"~erJa 
przed upływem roku od daty o·l"~eczenia winny ule-
gnie karze bezwzględnego aresztu. . 

§ 12. Zarządzenie niniejs-l:e wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. Równocześnie traci moc obowiązują.ell; rozporz,,

dzenie Prezydenta Miasta Łodzi z ania 10 lipca 1945 
roku o gOdzinach handlu i otwarciu Sklepów i za
kładów. 

PP..EZYDE~'T IIIIASTA 
(-) EUGENIUSZ STAWlSISKI 

SAlIIOCHOD osobowy • dr='iowy AUTO ł osobowe Ford - Eiffel, 
Adler Triumph po remoncie sprze sprzedam. Nail'utowicza 25, sklep 
dam, Zawiszy 15, Garus. (7199 p) galanterii skórzanej. (!,798) 

POPULARNY Skład Mebli S. Ga· 
bała - Pawełczyk, Łódź, ul. 'Ol'. 
Próchnika l (Zawad2lka)' telef. 
175-'S. Poleca najtaroej sypialnie, 
stoŁowe, gabinety, kuchnie, tap
czany, Sltoły, krz·esła, fotele i lóż· 
ka. Wykonani.e soliune punktu-
alne. (k 719) 

POGOTOWIE radiowe napraWIa 
radioodbiorniki na miejSCU I na 
źadanie klienteli w ich lokalu Za
kład Radioelektrotechniczny Sta
lina 58, tei. 106-10. (k 21) 

FOTOGRAFIE nagrobkowe, por
celanowe wykonUje "Fotocera
mika' '. Warszawa. Sikorskiego 33 
Informacje liStowne. (k 2681 

TKALNIĘ mechaniczna, z oddzia
łem przygotowawczym; w rucl1u, 
~l>l~zedam . Oferty .,Centrum" 
Dziennik Łódzki, Piotrkowska 96. 

(7,189 p) 

KAPELUSZNICZĄ ll1lIszynę sprze
u;un, Warszawa, Kowelska 4, m. 6. 

FORTEPIAN krzYiŻoWY - koncer
towy, firmy "Seile:r" sprzedam 
u.raz, Al. KościUSZki 11, m. 15. 

(7232 p) -------------------DO IIPRZEDA.. .. IA wi~la z ogro.-
dem, blisko mia&ta, telefon 120-~ 
od 11-2t1, pooiedZiałek. (7233 p) 

IIIASZYNY DzieWiarSkie Elasty
czne Typu ... Ten·.o,t'.' do sprzeda
nia w fu'mle H. Klimczak, Piotr
Kowska 26. (k 7g.~) 

SPRZEDAMY plac z zabudowa
n1em w J'ulianow~e, UJl. Marii Plo
Irowiczowej 7. (k 795) 

RESORKĘ na oponach, reczny 
wózek, spód do karawanu ż ko
(am~, aprzedam. Zamenho.fa 3. 

(7225 p) 

IIPRZEDAM wytwóm.ię CUkrów 
czynną, kompletJllie ur2ądzon 
Oferty "I'>zienmk: Ł6J'llki", Pi'Dti~ 
kowSika 96, "powa.żni" . . (72QO pl 

(k 754) KUPIĘ ma&zynę do przędzenia 
--------------- Wel,l1. napęd mechaniczny. Ofer_ 

ty pod "Nr. 97". (7211 p) INTROLIGATORSKIE liniarskle 
maszyny sprzedam. Częstochowa, 
'Pil.su<t«kiego 39. m. lO, od 9-12. 

(k 765) 

SZTANCE excentrycr.nś! 9 tOJl 
sprzedam. Łódź. Strycharska 8. 

- (k 764) 

2 WANNY i 2 kotły miedziane faT
bia"skie, wirówka i samochód 
DKW, reklamowy, do sprzedania. 
Farbiarnia ul. Stalina 8. (k 741,) 

SPRZEDAM lub wydzierżawię 
<o zlewnię octu z maszynami do 

I 
wyrobu wód gazowych. Oferty 
.• Rozlewnia" w AdministraCjI. 

(7234 p) 

FORTEPIAN sprzedam tanio, te
lefon 112-23, od go(iz. &-15. (72211 p) 

ZAOFIAROWANIE PRACY 

POSZUKUJE się wykwalifiJwwa
nych liniarzy - maszynistóW. Wa· 
runki do omówienia. zgłoszenia z 
podaniem adresów do Dzi.ennika 
Lódzkiego pod "M.R.K.". (4560 s) 

POMOC buchalteryjna ze znajo
mością ksi,ęg~W{lŚCl przebitkowej, 
potrzebna natychmiast. Zgłoszenia 
uL Piotrkowska 5('...1, Państwowo
SpółdZielcze Przedsiębiorstwo Spe 
Clycyjne, dawno .. Srpołem·'. (k 791) 

Zemsta 

Kiedy zemsty 
Chcesz nad żoną 
Za przykrości 
Wyrządzone, 

Zawsze z czystym 
Ci sumieniem 
Wolno walczyć 
Z żony cieniem. 

I Wyd~wca: SI'Oł.DZIELNL4. WYDAWN)(;ZA •• CZYTELNiK'· 

1 

_______________ Redakcja ; Administracja: Łudź. Piotrkowek. 96. telefon. lii.=: 

Dr. med. s=l1orObY we- WAG~=~ :pr~~:~:I.a- ~i~lLi~:H%.t:;,:;~:~!?:.~:;zl/,:~~h:.~~:!.~;. ~~t ~~ ~fs:~ 
Wl'letrzne. Pio!.rkow.s.lu 275. te. l. we. _ st&mplowaf1ie. wypot"cza.. K,erownlk dz,.alu mlejsltiego Od COd,.. 1-11. telefoD 125-64 

~ Klarownik CiZls..~l apoJ"tOWl)go Od ao4&. --""'11. tele10D ~ .... 
16ą-90. przyjmuje ~ pp. powro- nie niemowlęcych. Piotrkowsk, 9. Redakcja rekoplsoW me zwrar.a. za tre~ I terminy oc:łoezri 
~jł. (7114 g) (k 3) nIe bierze odpowiedzialnoAcI. 

Redaktor naczelny: ANATOL MIK Ul.KO. nr KUDREWICZ specjalista, we MEBLE wszelkiego rodzaju, Gar
neryczne. skórne. &-10. 4-7, Piotr- deroby od 37,000, ~óżka od IS.on" 
kowska 106. (k 57) stoliki radiowe od 3.000 poleca OZIAl. PBENUlUIHłAT: ul. Piotrkowska 53 1 Piotrkowska !Hi _ .k1ep 

Dr DOBROWOLSKI ~pecjalista 
chorób nerwowych. seksualnYCh 

. -powrócił. Kopernika 6, 3---5. tel. 
186·00. (k 193) 

nr ROZVCKl. specjalista chorób 
kObiecych . akuszerii powrócił. -
Przyjmuje 2-6. P iotrkowska 33.
telefon 166-29. (k 5S) 

Dr LENCZEWSKI choroby kobie
ce. akuszeria powrócił. Przyjmlli o 

2-7, Sienkiewicza 51. (k 59) 

Mechaniczna Wytwórnia Mebll Mi- czynny 'w godzinach Od li-lll. 'felefoD 180.7'. 
~zczak - Główna 22. Tel. 116-17 Oplata miesieczna: z odbIorem n8 mIejscu zl 1:1U,-

(k 260) E przesyłką pocztową Ił 135.-
--------------- z dostarczamem do (lomu Zł 170.-
lI'IEBLE, sprzedaż - kupno. Za· 1 Konto P. K. O. Nr VIl .567 Oddzlal w Lodz1. 
mówienia - zamiany - Piotr- -===-::--::-::-::-::-:=:-:-. -:-::._:_:_.~::'.:-:---:----_:_:_----------
kow-ka Nr. 275 ('klep Galar j RIURO OGLOSZEN:. Łodz, PI«!trko~ska 96. Konto P.K.O. VII-5486 
BiernackiJ. Tel. 145-13. (k 4) I Punkty PrzYJmowallla o.głosze!": PlOtrkowska 96. Piotrkowska 53. 

Pl:tc NIepodległośCI (hale) PIOtrkowska 198. 

MEBLE gotowe i na zamówien;p 
szafy czterodrzwiowe od 32.000. 
trzydrzwiowe od 28.000, łóżka od 
15.000. Piotrkowska 31 w podwó
rzu. (k 94) 

Dr JERZY TETER ginekolog. p<::-
wrócił. Przyjmuje 4-6. Kościusz- KUPIĘ kufer - szafę. Tel. 113·05 
ki 36 (Róg Andrzeja). (7131 -pl do godz. 14 w dni pov}szednie. 

CENY lJUl.4J!'iZJ<;J'iI: ha mll-.metr szpalty pozp tekstem uo 7U mm -
35,- zł; za 1 mm szpalty. od 71 do 120 mm - 50.- zł; za 1 mm szpalty 
od 121 do 200 mm - 7U. - Zł; za l mm szpalty, od 201 do 300 mm -
90.- zł; za l mm szpalty. ponad 300 mm - 120.- zł. W te!o§r.ie: do 
'O mm - 60.- zł za 1 mm szpalty. od 71 dO 120 mm - 75,- "ł za 1 mm 
'zpalty od 121 110 200 mm . 100.-zł 7.8 l mm szpalty. od 201 do 300 mm 
140.- zł za l mm szpalty. ponRd 300 mm - 180.- zł za l mm szpalty. 
RAl\IKOWE WSRóD OROBNVCH: Do 50 mm I !!zpalty 50'/, drożej. 

Dr WIELICZAŃ'SKl chorobY we
\\'llętrzne. oec. płuc (gruźlica) l 
serca Piotrkowska 152 godzinv 
ol'Z~-iee 3-3. powrócił". (k 23) 

nr. PROCHACKI weneryczne, 
c;1<órne 12-2. 4-6, Leg]onów 17. 

(7236 pl 

LEKARZE DENTYśCI 

(k 32';) 

DWIE wilczyce złe, nadające sie 
do pilnowania ogrOdu lub fa,brYkt 
sprzedam, NowomiejSika 3, Hurtow 
nia Galanterii w podwór.zu. Ck 224) 

SAMOCHOD osobowy .,Fiat 50S". 
stall bardzo dobry - do sprzeda
nia. Można o-beju.eć - Piotrkow
ska 115, garaż. (l, 727) 

Ponad 50 mm I dwugzpaltow~ 1000/. drożej. 
JUI,OISZENIA DROBNE: 30.- ~I Ul wyraz. poszuldwania pracy 16.
d za wyraz (najmniej 10 wyraz,>w), - W numerach ",wią.tecznycb 

1 niedZielnYCh 30'/. drożej . 
NEKROLOGi: Do 70 mm - 30.- zł za 1 mm szpalty. od 71 do 120 mm 
4.0,- zł za 1 mm l!Izpalty. od 121 do 200 mm - 85.- zł za l mm szpalty, 
od 200 do 300 mm - 110.- zł ta l mm szpalty, !>OnM 300 mm - . 

150.- zł 1.8 1 mm szpalty. 
DOPŁATY: 1. Za ogloszema wśród drObnych dO wysoko$~ fiO mm 

przez l lam. 5U" •. Ponad 60 mm l 2-łamowe 100'/,. 
2. Za ogłoszenia tab9laryczne. bilanse I ogłoszenia kom· 

bl11owa.ne 1OU' ·,. 
S. Za oiedzle!e i ŚW!ęta 311': •. 
4. Za miejsca z3.$trzeżone 1OU'I •. 

GABINET dentystyczny Mieczy- MOTOCYKL z przycz~pką Ztin· 
sława L'ucl1sznejdera - dawniej dapp 000, 2 cyIlndro"ry, stan bar-
FrancIszkańska 3(), 'lbecnie Piotr · cJzo dobry. s'przedam, Targowa 5G, OdbiUl w Drukarni NT • Sp. Wyd ... CzytelDik" Lódt. ul. twtrkl Nr :ł. 
kowska 25J41, tel. 260-13. (k 56) 111. '1. (7107 g) 

KROJCZYNI - KIEROWNICZKA 
z wieloletnią praktyką poszUikiwa
na do d·obrze wprowadzonej pva
CO'lńrnl \ve Wrocławiu. Dobre \va
l~Unki. l\1ieszkanie zapewnione. 
Szczegóło\ve zgloSl.Zenia kierować 
\lod .. wykwalifikowana" do "Ku
,.iera Wrocławskiego", Wl'ocJaw, 
wie.rzbowa lWl. (k 755) 

KSIĘGOWYCH sam(}d,"ielnych. re
ferentów do Wydzialu Sprzedaży 
oraz wykwalifikowanych z pl'ak
t ·~/ką pracQwnilcó\v na .s·tanoW1Sl-.. a 
kierownicze, zatrudni natYch_ 
ferentów do ~Tydzi.alu Sprzedaży 
Art. i TkaniJ1 Techn. J'al'acza 84. 
Warunki do,bl'e. ' (k 7117) 

BYŁY uczeń prof. Mlchalowi\kie
go l Smidowicza ud,ie-Ia muzyk:! 
fortepianowej, Ltpowa 16, 1 p. 

(k 700) 

100 ZLOTYCH godzina. Angielski. 
)-,vw()cze,,,~ metada trz!IDies.ię~z
"a. Tłumaczen,ia. Lód«, Sltrytka 
.63. <7112 g) 

LOKALE -POSZl.JliCJE 2 pokOjÓW. kuchni & 
wygOdanli, za 2.Wl'oteln kosztów 
remontu. Oferty "Dziennik Łódz
ki" pod "Syrena". (71lł4 p) 

PItOJ<'. UXH1'EltSYT}j1'U poszukt: 
KSIĘGOWI mate<riałoiwj - po- je pOkOju niel<1ępującego. Oferty: 
trzebIli do instytucji handlowej F.rancew. Wierzbowa 40, m. 79. 
-.głoszenia sub. I.H. 100. (k 784) 

FACHOWIEC - do działu dywa
nów i mebli potrzebny, zg-lo.szen[a 
~ub. "Dywany". Ck 785) 

KSIĘGOWEGO poszUJkuje zakład 
Dl'Zemysłowy. Oferty, warunIkI 
Dziennik Łód2lki. pod "wojewódz· 
two łódzkie". (7231 p) 

ZWIĄZEK Zrze!lzeń Kupiecki.ch 
WOjewództwa Łódzkiego, Piotr
kowska 40, zatrudml kilku samo
dZielnych referentów. Pierwszeń
stwo mają ab;;olwenci SGH. 

(k 783) 

Sll:K,RETARKA-maSZynistka, ste
hO, J~ZYk angielski, p-oiiądaJll.Y ira!Il 
cu~ki. POSzUkiwan.a. Ła,skawe 0-

lerty sUb "SGS". (72'16 p) 

POSZUKIWANIE PRACY 

tNTELIGEN'TNA za' 
podarstw,em w Jmie się gos-

rna~ lruUural
nym domv. Of. pod .. Pilne". 

(7217 p) 

NAUKA J WYCHOWANIE 

PO"'! Okc~ ADAM lokal przemyslowy 
a 1jlO kw., siła, światło, tele

fon. Dajn współpracę. Oczekuję 
powaznYch PropOZYCji, tej. 129-1l3. 
od god". 14. (7235 p) -----------
POKOJU ,z kUChllią, możl:iiwie wY
gody - Pilnie po=~ . 
'em kosztów l'emo uJę., za zw~ 
smienne do DZi~~' Oferty Pl-
cella ObOjętna". a dla "J -

. (7200 p) 

ODDAM lokal V( ŚI'Ó<lmt"ś' 
~1dep i 4 pokoje z kuchnią, "..~ 
jący .się na każdą bramę ,za "'""",,o 
ten. l'emOll!tu, lub l pokoju z ku
chnią. od zaraz. Biuro Ogło.szeii. t 
Reklam "Bip", Piotrkowska 93-

(7113 g) 

W JELENIEJ GORZE Silclep - pra_ 
cow.nję (14 m. kWadratowych) cIła 
IrIOdy,.tlo., .Jubilera, g.orsecial'lki QICf_ 
.. tąpię· ZWrot kosztów. Ewentuał
nie zamienię !Ila m~eszka!Ili!e w ŁG.. 
c1.zj. Oferty pod "WlI'Zesień". 

('l'21JS p) 

ZGUBY I UNlEWA.2N1BN1A 

ZGINĄŁ ptes czall'11y Pll~l, _
lawę 'wynagrodzę. Nowora.ćlwaiJ.

Sika 19-1, tel. 131-97. (7214 p) 

KROJU modelowania SZYCia W D~'IU 5.8. w tramwaju linii :I 
brań d~mskich. dziecięcych, bi~= '';1:;dZY gOdz .. 16-1'7 zgubiono ze
liŹlliarstwa wyuczają w okre!<ie I t ~ da.mski. złoty z bral1201et'l. 
wakacyjnym kursy Instytutu PI~Z . CZC1WY. znalazca proszony jest o 

e zg,losZellle za wynagrod'Zeni 
mysłowo - Rzemieślniczego, Peóch- Senato.r.$ka 23 m"4, (7",.,e2In, 
nika 25. (7017 pl . .". """ p) 

KURSY Centralo€go Związku Ste· 
nografów i Maszynistek Rzplitej 
POlskiej. Piotrkowska S3 - zapisy. 

(7012 p) 

RADIOODBIORNIKI 
NAPRAWIA 

szybko - solidnte - t-anio 

F· ... o .I. BR,.," 
Łódź, PIOTRKOWSKA 10 

Tel. 261-03 
(k 358) 

OGŁOSZENIE 

Centralne Laboratorium Ce
lu.lozowo·Papiernicze W Lo· 
dzi, GcJamka lfifi po8znkuje 

DWóCH CHEMIKóW 
BIURALISTKI 
i GO~CA. 

Warunki do omówienia na 
miejsou. 

(k 721) 

FABRYKA 
WYROBóW GUMOWYCH 

F. W. SCHWEHCERT 
pod Zarządem PaństwoWYIl' 

w LODZI 
u'!. Wólczańs'ka Nr 223 

zaangażuje natychnrlast 

księgowYCh 

ROt1'llti 

AUTOMOBlLISCI! o o 
wszys.tkich rozm' . p ny i d~tk1 
. laI'ow wulkaJl1lZu. 
Je szybko, tanio "WUlkanit" p 
tudniowa 29. (k ~) 
TLUMACZ przYS·lęgty. rosyjski~ 
go,. n~emieckieg~, francuskiego, 
allglelsln~~n, łaCInY_ - magwter 
praw. Kihński'ego 36. (k 13) 

~O SZW:ALNI bielizny damskiej 
l męskIeJ przyjmę wspólnika z 
kapitałem i współpracą. Piotrlcow
ska 231, frontowy Sklep, (k 7+3) 

~~I~~~~ w~v...:.órn1 her-
mi eśc! u . z kap itałe p OS7Jul...--Uj 
względl11e; ~ydzi'~.rżawię. . Ofer~ 
P~d "Dz:elzawa do DZIenni,ka 
ŁOdzkieg'o. (k 756) 

P.AlVSTWOWA 
FABRYKA METALOWA 

zatrudni natychmiast: 
1) SZEFA Adminis~ 

cyjno - Handlowego 
2) KIEROWNIKA Wy-

działu Planowania, 
Zgłoszenja wraz z żj"ci-01"y-

Bem kie.rować do P. A. P'I 
Łódź, ul. PiJotrkowska Nr. 

133 pod Nr. ,,13". 
Warunki dobre. 

(k379) 

WARSZAWSKA CEROWNIA 
Z. Mierz,:.iewski i S-ka 

1'10TBKOWSllA U7, 'l'eJ. 1611-71 
UJmUJE gal·derob\:. OI)NAWIA 
In''''''''!')'' . (k 105) 

•••••••••••••••••••• samOdzielnych I: ~!U~':NI' iOS~.KOLl' .. "opatruj.· 

,
_' I ISOLlVNIE ",. ZgłOSlzenia osol:l'~ste w Wy' _ ~P(ił,DZIF':LN1 WYD (;Z y •• 

dzial'~ PersonaJn'-"m. II TE~Nni" PIO"'!U' f)\VS·K." .~6 .• 
~ oJ (k 753) • WEJSClE Z BRA~n. (k 1251 • ;-.-------------- ................... : 

Podróż UJ 'o i e z n,. n e 138) 

"Mały" rodzlnny domek w którym Aga.plt miał 
.spędzić szczęśliwy żywot :.v towrurzystwie 8 żon -
był ogromną., wydrążoną górą· Wokół tego domu ła· 
zi.ły potwornych rozmiarów jaszczury i jaki'cś oPła
akawione pdy, 

i DZIEl'II"NIK ŁóDZKI Nr 217 (1123) 

Na powitanie przyskoczył jeden z tych potworów i merdając 6-me
trowym ogonem stanął naowóch ł&Jpach przed Krupką. Grzebieniasty 
ten stwór liznął Agapita po łyIsini.e. 

- To nasz P:ku.<5 - rzekły chó1"em damy, 

żony pana Agapita ~śWiadcz~ły uroczy
ście, że są zmęczone i ze Ag~~;t Powinien 

je naleŻY'C'le obsłużyć. tzn. zaJą.c Się pr'zy
gotowanjem obiadu 

Tak m6wjJą.c p·ani.e wepchnęły uieszc:zęs.o.L.· 
ka do pomieszczenia. 1tt6re mia.ł-o być kuch· 
nią, a same pogrążyły się w słodkiej 
droomce, 

D-030219 




