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W walkach o wyzwolenie Grecii

Awangarda armii demokratycznel1~;i;E€~~;~~E
slilada sic z igsic.:u l!rłt:ki.:h komunistów
stwi~rdza ił!D~ral l'liłrkos
wojsk

na obradach KC Greckiej Partii Komunistycznej
PARYŻ (PAP). -

Rozgłośn:a Wol-1 rji. „Komuniści greccy -

stwierdza
nej Grecji podaj~ komunikat o ple· 1 rezolucja. - stanowią, kregoslup ardemokt'atyczuej".
na.mej sesji Centralnego Komitetu
4) Grecka partia komunistyczna
creckiej partii komuui!tyczuej, która
zwraca uwagę na opłakane rezultaty
odbyła się w góracll Gramos
Przedmbtem obrad była sytuacja gospodarczej polityki rządu ateńskiewojSkowa i polityczna w Grecj.i, o· go i imperialistycznych kół anglosaraz wynikające z tej sytuacji za skich .. ,Od zakończenia drugiej wojdania dla greckiej partii komunisty- ny śwfatowej - zaznacza rezolucja
- sytuacja ekonorniczna i finansowa
cznej.
Referentem tego 1mnktu porządku Grecji nigdy jes~cze nie była tak
tragiczna. WarunM egzystencji wszy
dziennego był generał l\brkos.
Uczestnicy s<'sji. po złożeniu hołdu stkich pracujących pogorszyły się
Komitetu Centralnego, znacznie od chwili przyznania. „po·
człankom
którzy zginęli jako bohaterowie. oraz mocy" amerykańskiej.
po wysłaniu pozdrowJeń do żoł.."l.ierzy
annid demokratycznej ,powzięli jed-

lmi

I

~~~~:~i~.eś~ której po~~z!:~
Rezolucja mówi o zaciekłej wal-

, .
W wyniku polityki rząd~ atenskie·
go wzmaga się ruch straJkowy; na·
ród grecki w rej.onach opanow8:ny_c~
przez monarchistów, coraz silnieJ
sprzeciwia się terrorystycznemu re·•
ż:rnowi.
R~z~lucja. z':"l'aca uwa.cę na zyW:
oddzwięk, Ja.ki wywołały w społe
czeństwie greckim propozycje pokojowe r2'du de~o~tycmego, powo·
dując rownoczesrue coraz to głębszy
rczłam w łonie obozu monarcho-fa·
.
szystowskiego.
Objawy tego niezadowolenia i rozłamu przejawiły się w szeregaoh

I

ateńskich,

na. co

czasem mieszkańcy stref zachodnich
placlć muszą specjalny podatek na
utrzymanie kosztownego bluffu ja•
kim jest ten most powietrzny

rząd

Sofullsa

zareagował wzmożeniem terroru.
5) Następnie grecka partia komu·
nistyczna stwierdza ,że tymczasowy

~~m~~~Zll:cp:~?em gre~~rz~~~

narodu na terenach wyzwolonych.
6) Jako główne zadania. wymagające natychmiastowej realizacji, plenarna sesj:i Centralnego Komitetu
greckiej partii komunistycznej usta·
ma:
a) o iagnąć całkowite zwycięstwo
na froncie Gramos-Smolikas
b) Pov,ri.ększyć 0 100 proc.' stan armil demokratycznej w określonym
terminie i według planu, uwzględ·
mającego poszczególne rejony,
cl polepszyć uzbrojeniie armii demokratycznej oraz zaopatrzenie żywinościowe i. ~zieżowe, w zakr;;-s.ie
uzbrojenia należy przede wszystkim
zaopatrzy~ oddziały demokratyczne
wiekszości

Audi·e nc1· a na KremIu wsp;~~ń:~~~~!:!iuc.i;a stwie~~a.
w

źe głownym celem greckiej partu ko
munistycznej jest porozumienie z
wszystkimi uczciwymi elementami
przy1·ą1
demokratyczna na froncie Gramos
demokratycznymi które to porO'ZUstawiając czoła nieprzyjac:e1owi, wie
mienie pozwoli~ wYPęchenie z kra·
•
• •
lokrotn:ie ~ilniejszemu i doskonale :
ju wojsk obcych państw i położy.ko·
Żaopa~zonemu w spr~ęt wojennv . ,.
niec imperialistycznej okupacji w
f;
J
'"
2) Bitwa o Gramos Jest dowodem.
te demokracja l_u~owa .nie~~dległoś~ I !>.IOSKWA (PAP). Agencja Tassldziecki minister spraw zagranicz- Grecji, Pl"IYJIOftl\C w ~ltacie nie:
podległość narOdu sreeldego i po.
~
narodowa zwycięza V: Grec~1: Klęsk.~ !dono i, że dnia 2 sierpnia generaUs· nycb - Mołotow.
szanowanie clemokrałycsnyeh swo
ambasadora
~<rnaTcho-~aszyzmu Jest b~zsza, n:z i sirnus Stalin przyjął
LONDYN (PAP). Donoszac o przy bód na.rodu.
kiedykolwiek, pod warunkiem. ze Sttinów Zjednoczonych - Smitha,
każdy G~·ek wypełni swój obowiiązek ambasadora Francji - Chataigneau jt;:ciu przedstawicieli 3 mocarstw za - - - - - - - - - - - - - - - . .
i specjalnego wysłannika brytyjskie chodnich przez generalissimusa Stawobec OJCzyzny.
zagranicznych lina. dzienniki londyńskie stwierdza
3) Rezolucja podkreśla wybitny go ministra spraw
„Młodzież pracująca całego
ją. ze audiencja ta odbyła się na
ud'Zlał członków partii komnnisty()Z- Bevina - Robertsa.
ŚWiata musi utrwalić i wzmoene3 w walkach o wyzwolenie Gre· Podczas . audiencji obecny był ra- Kremlu od godz. 21 do 23 czasu mo1l
ce, którą od 6 tygodni · toczy armia

_. .aLA•un

Sta1·1n
•
Genera ,.ISSlmUS
przedslaWIC'-ell USA Ana1..li I• f rancn••

H'ęqier
BUDAPESZT (PAP). Pnewodal•
<'Zr,_cy węgierskiej p&rtii PracaJ&ło"'1,
Arpad Szakasits, wybr&ny zoełał we
wtorek prezydentem Republiki
gierskiej.
Parlament węgierski zebrał 911 •
godz. 10 rano.
Przewodniczący parlamentu Na&.
stwierdził , że wpłynęła jedna tylko
kandydatura na prezydenta Republt
ki, a mianowicie kandydatUl'a Arpa.da Szakasitsa.
Arpad Szakasits został W}brany
przez aklamację wśród burzliwych
oklasków.
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Ponowne odznoczent'e
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na „O dbudowę

Szahasit§
prezqdentena

gospod~rc?ą"

·.
J apon11
,

.
.
Japonii 60 mtllonow dolarow na za.
ku? b.awełny amerykań~ki~ dla ja·
ponskiego pr~emysłu włokie~czeg~
pod gwa?ncJą rządu USA, ze ~a~k1
ameryka.nskłe otrzymają swe piemą·
dzf' i dvwidendy z powrotem.
Du Pont, Chrysler i Kenneyott
Copper prowadzą obecnie pertraktatema•t otwarcia swych zakłacje na
dów przemysłowych w Japonii.
amerykański rozpoczął
Pertraktacje te toczą s:ię według
penetrację tego kraju.
National City Bank, Chase Natio· przedwojennych wzorów, kńedy prze
nal Bank, Bank or America i Henry lmysł ameTykański kontrolował część
Schroeder and Co pożyczyły cstatnio przemysłu japońskiego.

NOWY JORK (PAP) - Agencja
p;asowa ·:Allie~ Labor News" do11::i·
s1 z Tok10, ze p~ wydatko:vamu
przez rząd l!~A m1~arda _do1arow na
cele okupaCJU powoJennei odbudowy
gospodarczej Japonii i -po uruiemożliwieni.u przez amerykańskie wła·
dze okupacyjne podwyżki plac robot·
kapitał
nilrów japońskich. prywatny
nntensywną

Roberts. ambasador USA - Walter
Bedeli Smith i ambasador Francji
Chataigneau oświadczyli, źe wysyłają niezwłocznie raporty do swych
d.
rzir~~ audiencją i po audiencji u
generalissimusa Stalina przedstawiciele 3 mocarstw zachodnich konfe·
rowali w ambasadzie amerykańskie'
J.

Ił

w walce o pokój, demokrację i

niezależność narodową!-"

Wywiad z sekreta.rrem
Federa.cj1 MłoMie
ży Demokra.tyemej poda.jemy
na str. 2.
-

św!i!atowej

AGANA BIA EGo ooMu
Ł

,
Gen • Cl aY ' pra wdopodobnie

będzie

polskiego filmu

,,OSTATNI ETAP•
PRAGA (PAP). Na mię~
dowym festivalu fiiłmowym w
. ało jednomyślnie
nie, jury przyzn

zu..

pie-•"zą nagrodę polskienm f!lmo..

• „ ...
Wi „Ostatni Eta.p".

Należy nadmienić, że r6wniet na

międzynarodowym ogólnym festivalu filmowym w Mariańskich Lat
niach film polski od.znaczono pierw:
szą nagrodą.

Zmiana na stanowisku
abmasadora

Włoch

w ZSRR

RZYM (PAP). Podano do wiado
mości, że a.mbMadorem Włoch w
ZSRR mianowany został Giovanni
de A.stis.

Zgon wybitnego botanika
zmarł

nagle w wied zk
W
ku 61 lat dr Adam o zie o, pro
fesor Uniwersytetu Poznańskiego,
dzj, lu matematyczno
b d · k
ZJ.e an wy •a
-przyrodniczego 'Q".P., pt7.ewodniczący komisji biologicznej poznań. ..
.
PrzyJaClół
Sk iego Towarzystwa
Nauk, oraz przewodniczący oddzia.
łu wielkopolskieao Państw. Rady

W Poznaniu

odwolanl?
· I .

BERLIJ'T (SAP). - Niemi~ka agen . Pogłoski i:a ten temat po.jawiły
cja ADN donosi ze źródel amery- s1ę Po raz pierwszy po ostatnim powaszyngtonie,
kańs~ich, że generał Clay, amerykań bycie gen. Clay'a w
ski gubernator w Niemczech, będzie gdzie jego nieprzemvślane posunię·
wkrótce zastąpiony prawdopodobnie cia, które. _do~rowadz.iły do t~w. kry<>
przez g1'merała Wedemeyera, lub ge- zysu berhnskiego, spotkały się z denerała ·Clarka, byłego guben:iatoTa zaoprobatą, a nawet wyraźną naga· 1Ochrony Przyrody.
MOSKWA (PAP). - Agencja Tass we wspomnianym okresie 164 miast, ~merylrańskiego w Austrii.
ną Białego Domu.
podaje komunikat armii ludowo-wy- zwiększając liczbę oswobodzonych
z.woleńczej Chvn, który podsumowuje miast do 586-ciu, co stanow:i 28 proc.
Wyniki walk. za <1'Kres od lipca ro· Ogóln~j liczby miast chińskich.
Zgładzenie generała
Ogółem, poczynająr od lipcr 1946
ku 1947 do lipca lil48 roku.
Z komunikatu wynika, że w tym roku, do lipca 1948 roku armia Kou·
okresie wojska Koumintangu straci· mintan.,ctu straciła w ten sposób 2
ł." 1 milion 521 tys. żołnierzy i ofi- mniony 641 tys. osób. a armia democerów, z tej liczby 953 tys. - dostało kratyczna jedynie 810 tys„ przy tym
zostało za· do niewoli:dostało się 1.630 tys. żol
się do niewoli, 540 tys. bitych ,albo rannych, a 28 tys. - nierzy i oficerów Koum intangu i tylprzcszło na stronę armii narodowo ko 7 tys. żołnierzy tl. oficerów armii
w końcu nota czechosłowacka za-1 chodzenia. ·wykcycl.l ąprawc6w, kh
Odpowiedź czechosłowacka na nO'"
demokratycznej.
wyzwoleńczej.
Większość żołnierzy i oficerów ar tę amerykańską zawiera dowody wdera żądanie przeprowadzenia do· należytego ukarania.
W tym samym czarue annria demokratyczna straci.:ła 452 tys. :Włnierzy mii Koumintangu, kt-Orzy dostali się działalności terrorysty~j t'Sobnli·
1 oficerów.
Ido niewoli, walczy obecnie w szere- ków wysyłanych do ezechos:łowacji
urzę
z amerykańskiej strdy okupacyJnej
Annia demokratyczna ·wyzw<>liła gach armii demokra.tyrznej.
I

ARMIA

WYZYłOLENCZA

CHIN

podsumowuje wyniki rocznych sukcesów

Svobody

celem terrorystów
działających

BOMBA -W WAlYKANIE :=l~;ch~e~ita1s~:;:~~e;e:~
WATYKAN miasto (SAP). - Za- tykać, gdy Lezpieczniki zostały usum.iate.cz uliicy znalazł we wtorek ra- nięte.
Zamknięt.o wszystkie ulice, prono na placu św·. Piotra w Watykanie·
m:e§.cie pod prawą kolumnadą nie wadzące do placu św. Piotra, gdyż
musi być spowodowany wybt:ch bom
wiclką bombę.
.
.
.
by na .miejscu.
Żołmerze przykryli bombę duzymi
Policja wezwała bezzwłocznie woj
skowych rzeczoznawców, kt6rzy o· w-0rkam1 z piaskiem. Policja wszczę'wladezyli, źe bomby uie rnoźna do· ła dochodzenia

Czechosło

·
• dlen1e
I ys1e

z terytorium
rząd

postanowił

Izraela
wysiedlić z terytoriwn izrae~kiego
pod- urzędnika ONZ. Johna Larsena. Szy·e
Odpawiedż czechosłowacka
trzymuie oskarżenia, wvrnienie>ne w da z po„hodzenia. którPg<> oskarżył
ooprzedniei nocie i stwie-dza, ża do- ,., dzialalność antyżydowsl:ą
Larsen był ~P.kretar. z~·11 pL'łkowni-.
. ją na to, iż
wody niezbicie wskazu
lokalne czynniki . wywiadu amery- ka Br son. ~. "h'h-v:t,or~ ", 7. •••
' ' . " " o .~ ' ~
~ . "
kańskif'J:',O, bez wiedzy organów centralnych. organizowały akty terroru 1Jerozolim.ie.
Pcuwolono mu na udanie sie wraz
w kraju ,,..aorzvfa7.n!anvm
Tel Avivu,

irenerała Svobody.

I

acJi

dO.lkl

państwa

LONDYN (PAP)._ Jak donoszą z z rod1..: ną

wywiadu w Straubingu instrukcje w

WO jSkO zabezpiecza miasto przed wybuchem ~~;!\~~:~!°w;:;:nycz:i!'::~::.;

na terenie

amerykańskich

ONZ

Izrael

samolotem do Transjo.r-

_da_n_ii_.- - - - - - - - - wy1·echał
:'"il

Tonnatti

do Bolzaneto

RZYM (PAP). Przywódca komu
n ~stów włosk"ch Palmiro Togliatti
wyj3cho.ł do Bolzaneto, w pobliżu
Genu'. gdzie spędzi dwumiesięcz.

ny okres rekonwale.scencji.
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Ciągle pogodnie

Na Swiatowei KonferencJi Młodzieży w Warszawie uchwlllona zostanie

MŁO . ZIEZY~~J
AW
KA
Wywiad z sekretarzen1 generalnym .SFMD p. Bert m Wiiiiam em
ś W~RS~AW~ (PAP). W związku z mają.cą. odbyć s.ię ''" dni1'.l.Cb dzieży polskiej (Mirosł''.łw Dyner i

dz-:

8 Sle~ma .br. w lyarsza.w;e międzynarodową konferencją mło
. fezy pracuJąceJ, or"'aruozowaną pi"~ez 8w;a.tową Federację ~Rodzie
. wie.lei PAP przeprowadził rozmowę z
zy Dembo~ratycznej, przeilsta
~VaJącym w W:a~mwi~. p. Bl'i_:e.m Williamsem elm~tanem ge
eralnym SFMD, któreJ tresc poda.Jemy pani:T.eJ·.

:l"lle

7

•

Dziś już wiemy napewno. że weźmie w niej .udział ponad 500 delegatów, reprezentujących młodzież prze
szło 50 krajów świata, a nie jest
wykluczone, że liczby te jeszcze siQ
.
powiększq.
Przyjazdu pierwszych delegatów
na konfci•encję spodziewamy się ju:i!
5 bm.
Jak przebiegają przygotowania do konferencji?
- Ukonstytuował się już w Warkomitet
szawie międzynarodowy
w
konferencji,
przygotowawczy
skład kt rego wchodzą przedstawiciele: SFMD (Bert Williams) mło•

- Jaki jest cel międzynarodowej
konferencji młodzieży pracującej?
- Celem konferencji iest utrwalei;i~ i wzmocnienie jedności mlodziezy pracującej ' całego świata w
walce o jej ekonomiczne i polityczne prawa, w walce o pokój, demokrację i niezależność narodową."
- Jakimi środkami dążyć bi:dzie
konferencja do osiągnięcia tego celu?
- Delegaci zebrani na konferencji. uchwalą kartę praw młodzieży,
.ktora zostanie przedłożona radzie ekonomiczno - społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz
zrzeszeniom pracowniczym i związ-

.

- Chciałbym z naciskiem pod- NOWY JORK (PAP). - Docbodz.ekreślić zainteresowanie, jakie kon- 1nla przeciwko przywódcom amery· ferencja budzi wśród młodzieży ca- k3ńskiej partii komunistycznej opierają się przede wszystkim na zełego świata.
. ---·· .

ie1zen'stwo PPBlU lU

B'zCllleo ZW1ellSZOne przez
~

~

l OS

f

' •·

·

·

•
··

:

I,

centralna koi higieny pra_cy podejmuje szereg prac, które
pracy w
bezpieczeństwo
zwiększą
·· róznych zakładach.
I tak: utworzone zostaną w posz,:czególnych zakadach we wszystkich
tzw. zakłady
gałęziach przemysłu
wzorcowe, które służyć będą jako
wzór bezpieczeństwa i higieny pracy dla innych zakładów.
. . Opraco~ane zostaną również prolVliędzyministerialna
misja bezpieczeństwa

lłolDicg

0-\lzrael
r

cyjne powiesci ame.r.yką.ńskie. Miss sprawie Jego przyJazdu do USA.

konieczne.

d • ,- I · I K · ' Bentley OŚ\tiadczyła, :le jako :nowo·
11•~rę zymmtS eno 00, Om lSJę klltcrka ta.inej polkjl amerykańskiej
·
gramy szkoleniowe, dostosowane do
warunków pracy w poszczególnych
gałęziach przemysłu, oraz odpowied
nie przepisy dla poszczególnych
przemysłów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
w zwiazku z tym międzyministerialna ·centr. komisja wyłoniła
spec'alne podkomisje które zajmą
Si·ę !ealizac·a powyż~zych zamie•·

waniu pracy zarobkowej.

J.

do kra)u

•

W dniu 2 bm. pociągiem specjalnym Polskiego Czerwonego Krzyża
przybył do Szczecina transport 542
·'· repatriantów z Lubeki.
W transporcie tym znajdują się
repatrianci z amerykańskiej i angiel
skiej - strefy- okupacyjnej.
.
. .
.
.
W drotdze d k r a Ju Zll~JdUJetó się
t ranspor o1w 1o 500 reem1gran w z
Wśród reemigrantów franFrancJ'i
•
. element gorniczy.
cuskich· przewaza
Jak nas informuje pełnomocnik

°

t

wstąpiła

do p<>rtii komunistycznej i

była łącznikiem między wyższymi u·
rzędnikami administracji amerykań·
sklei a kierownlc~"·em partii lrnmi.-

nistycznej.

we Frantli
Aresztowania cudzoziemców
nych jest powszechnie za

Na podstawie
PARYŻ (PAP). 0 prawdziwości jej zeznaii świad· zarządzenia ministra Mocha, policja
czy fa.~t, ie w zeznaniach swych po- francuska dokonała rewizji w szkole
dał<i :z otrzym?''ń'.ala tyle do~u~en rumuńskiej w Rontcnayaux - Roses
tów d.a komumstow an::~rykansl~:th. stanowiącej własność państwa nt
2c mu~wła ie -przenosie w dt1lych muńsk.iego.
kc: 1k:i~l1.
Dokonano licz11ycl1 .aresztowań.

Otwarcie lonwencii

Partii Komunistycznej USA
ła

obywa\t.le rumuńscy zo·
stali przewiezieni do komisariatu.
Jako oficjalny powód arcsztowa1!
podano .. handel dewizami, majqcy
rozgałęzienia o charakterze politycznym". Część zatrzymanych nieco póź
•
niej zwolniono.
p0liDonosząc o tych represjach
cyjnych „Combat" stwierdza, że wie·
lu spośród m·esztowanych przeby\J:a
od długich lat we Francji i uważa-

Za.tn.yma.ni.

_przyj a ciół

tego kraju.
„HwnwJte" pisze m. in.: .,Moch
ddrnnał nowej prowokacji w stylu
Ee::iurcga.rd. tym razem przeciwko
Rumuli.5.kiej Re1lUblice Ludowci.
Ten oddany pomocnik kapitalistów
rancuskich nie moż.c "V':l'r:>ac:i.':Ji.:.- Tn\~
de.i demokracji rumuńskiej nac3ona·
liza.ej-'. jej przemyslu.
Prowckacje 1n-zeciwko demol1.ra·
cjom ludowym i Związkowi R!Ulzieckiemu. popieranie elementów fas:i:y·
stcwskich i zdraj('uw krajów Euro·
py wschcdniej i środkowej - oto po·
lityk:t IHoch;i,'prov„•adząca do zdy·kre
dytcwania prestu.u Francji w kn.·
j:?.ch dcmckra<'ji ludowej".

- - - - -- -- -- · -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -

Zadania organizacji

sp ołeczn ych -Tradycje

QD

czasu wrocławskiej mowy
Prezydenta Bieruta napisało
się już słów wiele na temat przebudowy kultury i form jej realizacji. Chciałbym uwagę czytelnika
zatrzymać na jednym kapitalnym
zagadnieniu stawiającym podwalik lt
t kt
d
nę po nową s ru urę u urową
·at
•
·e
dnie
_ n a zag
n i 0 swi Y d oro. a
słych, a właściwie. jej ~ozapaństwo
wych form orgaruzacyJnych.
Jest rzeczą pewną, że rewolucyj__, . . aospodar.
w d zii=z:tme
ne zmiany
. od
"' . rue
.
.
1
.
.
czeJ, socJa neJ i po 1ityczneJ,
b;Jy s;ę odpowiednio silnie na ŻYciu kulturalnym, a 00 za tym idzie
.
.
.
1. na wychowaniu. Zło~yły się na to
hczn.e przyczyny d obiekltywne, ja~
rnn i ecznośc
rzę zie
w p·erwszym
·
życia zbiorowego naJ·odbudowy
.

.

CudZym
kosztem

0

W. BOR.

Nowe prowokacje Mocha

JedDO1·tI a
akcja kulturalno-wychowawcza

p1~r:v 'ł! s"'.oich fo!'.11ach naJbardzieJ b1olog1cznych Jak gospodar.
.
,
k a, 1rnmu!li.1-tacJa, aprowizacJa ~zy
m:eszkalmctwo Przebudowa polity
czna stała się .możliwa dzię·ki zwy
.
.
Anglia chciała, „uwolnić Wę- c1ę~twu. obozu ~emokraCJi i shls-z..
gry od demokracji", swoim sta- neJ polityce SOJUSZU ze Związkiem
realizowanej przez
r ym systemem, czyli„. cudzym Radzieckim
PKWN Towarzyszyła JeJ· arunfow
kosztem
"'
·
.
na przebudowa ustroju gospodarczego.
B evin pomysł :na wspaniały,

Niechaj świat w posadach drży'
nie będzie wielkiej straty
Cóż, W walce, o swe ideały,
Do ostatniej kropli krwi. „
Węgierskiego demokrl'lty.

cy;~~l~~c~~śi~r:;~~:~m~

ONZ w Pa·
Icstynie br. Bcrnadotte. icnor~a
rc:rolucje Zgromadzenia Generalnc&o,
oddanie J erozolimy
7 aproponował
!\ b
. ,
.
- _r a om.
W tym stame rzeczy - ?sw:adczył

lA'

rzeń.

zrobiła.

co v.rięcej postanowiła ona odłożyć
na czas nieograniczony podjęcie de-

ti' k
. . li
znamach prowokatorki tajnej policji jchar~ktcrze przedstawi.~ie p.'.lr 1 -.o
mymsty~znych . ~i·ancJl -:-;- Fra1;~ 0.1 s
amerykańskiej El~sa?et~ Ben_tley.
J\U<:s BcnUey usiłUJe rownic:i: obar- Billol;lx i W1elkieJ Brytanii - Pn.lip
. .
. .
czyć swym.i zarzutami wielu polity. Piratm.
Władze amerykansk•e odmow,ły
ków ery rooseveltowskiej oraz współ

NOWY .JORK (PAP) - Rozpoczę·
się tu 14 ogólno·narodowa konwencja partii komunistycznej USA,
wracają
Konwencja zaczęła się wielkim
· W dniu 1 bm. przybył do Szczeci-1rządu dla $praw repatriacji, trans- wiecem protestacyjnym przeciwko
na na punkt repatriacyjny PUR port ten oczekiwany jest w dniu 5 prześladowaniu komunis tów w USA.
1 Na konwencję zaproszeni zostali w
transport reemigrantów z Westfalii. bm. w Kłodzku .

~::e~ ~!~~ ::z::c~~~· ;y;:!!~~~

1· rozolimy dotychczas tego nie

w pra ~3ro~x jv::f' p;~~~~n~~~~ic~a~b~~~~~ ~~ei~;~~.;~-~jo~.~~~~~<l~~jai~z~ 1~!=
pr~~~~~·:r:~~~:j'~:~~c:~owane
zahładalh sie
amerykańskiej, zastępując ~ensa- braku _de~yzji depa~tamentu stanu w nyc1: okol!cznośr1ach uwazamy za

i dórnit:U

W transporcie tym znajduje się
154 rodziny, oraz 39 samotnych.
Większość tych reemigrantów to

z

1

spowodowała aresztowania przywódców. komunistyczn ych

u~ia:a;cl~;~~:~;a:~;~z~;iy l~~żi:y~~,

·

I

·1

czeństwie.

pnnstw w konfercncJJ?

Bogdan Tomorowicz), młodzieży radzieckiej (Wiera Iwanowa i Mikołaj
Szuzow). hiszpańskiej (Julio · Aristiza bal): ~ngi~ls_kicj (Jack. Bernstein),
włoskie.i (W1lli3:~ Vals~s1a), bułgar„
I
skicj (Raza D1vKowa i Iwan Baząda
-:.Wystawa .~organizowana .z
f.ZC W), węgierskiej (Mikołaj Popper
•
i Karol Kesz), rumuńskiej (Petre kazJL konfercnCJI otwarta będzie .w,
p r Z Y f q Cze n I a
Drocan) i jugosłowiańskiej (Budo Muzeum Nm odowym w Warszawie.
.I e o o I i Dl ••
~łoźą si~ na ni~ ~ksponaty ~brazu:
Saszkic).
.?
Jącc działalnośc 1 cele Sw1atoweJ
AVIV. (PAP). -:-' Mm.i.Ster
TEL
DemokratyczMłodzieży
Federacji
~zic~vtaW ~ajb~~ż~zycdh dnłiachkó~po
my s1ęoprzyJaz u cz on w ,orm e- nej. oraz eksponaty, które przedsta- spraw zagramcznyc~ panstwa Izra~l,
111 przygotowrtwrzcgo z Czocho!<lo- wl q ~ cie młodzieży w pań~twaeh Masze Shert.ok ośYviadczył w po.rue~
biorących udział w konferencji. d:r.!ułc_k nu lconfcrcnc_Jl pr w'vc1, ~z
v..acji, Francji i Kanady.
Przyjadą również: przewodniczą- Cz~ść eksponatów wystawowych, rząd Jr.~o . domug.~ s.i~ pr~.yłączeni:a
cy SFMD - Guy de Boysson, skarb jak np. wystawy młodzieży austriac J~rozolim~ do pa~l:.twi: Izrac_l z uwa
nik SFDM - Frances D2mon i se- kiej i rumui1skiej są już w Warszu- gi na to, ze. bezp!eczcnstwo 1 ~obro=
kretarz SFMD - Kutty Hookham. wie. wkrótce nadejdą wystawy mło byt tego mi-0:sta dotychczas nic zo
.
.
Wraz ze związkiem młodzieży pal dzieźy ZSRR, Czechosłowacji, Ka- slnły zapewnion_e. .
Z Shertodk ~twGierdził.lnzc reOzNolZUCJa
skiej pracuje przy przygotowaniu. nady i innnych.
.w
gr~a zema . enera. c_go
konferencji 5 komisji komitetu przy I
spraw~e JProzollmy nie Jest real!zo·

Pr owok at ork a amerykan'sk1·e1· po1c1· :~~:ci~p~~~:~f:a.-~t~~l~~ł c:w;:=

::~~~:·~~~;:;l~~~~l::~ś~~~~j:~~

· całego sw1ata prowad zić będzie dal:- szą walkę o swoje prawa w społe.

w c:a_gu unia zachmurzenie
znl°cnne z lokalnymi i przelotnymi
deszczami, oraz skł o nności:t do
..
:'.
gotowawczcgo: organizacyjna, wy-lbur~.
stawowa, administracyjna, finansu- I Niec~ chłodmCJ. Wiatry slabe,
pub i;nnat·kO\~·ane . z k '.erunków powa i propagandowa.
__ Jak się przedstawia oi·ganiza- łudn.owo-zacnodn. ?h i zachodnich.
Temperatura dniem ok. 24 st.
cja międzynarodowej wystawy mło·
1 - - -- - -- - - -- - - dzieży pracującej? w
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rzeczywistość-Przemi any

lesne straty wojenne w kadrach
pracowników naukowych i twórców, natrafiliśmy na szereg innych
trudności powodujących · opóźnienie tempa przemian. Zastaliśmy na
ukę polską i polską twórczość artystyczną niezorgani zowaną.
'
.
. .
L'r
T
ANĘ . i przed nami. Wlelk1e
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Inaczej rzecz Się m\ ała Z przebU- p~ze~ orgarnz~CJę ~op.rowad;on~
:fową kultury i wychowaniem no- pize„ . facho~:r_ch oswi~tow.cow 1
wego człowieka. nie tylko rozumie- ~rzy t-".'m doJ:~:-łych marksISt~w.

1

jącego i współ~worzącego _dzisiej- d 5 :-1 ~tnrn r.ady~Ja T?R-u .w , dz.eszą rzeczywistosć, ale dOJrzałego v..me wa 1 ~- u turę socJal.stycz
do stworzenia i przejęcia ustroju ną, przed woJną przez walkę z u.socjalistycznego. Pomijając już bo strojem kapitalistycznym, walkę o-
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rężem najmocniejszym bo oświatą
- a po wojnie przez stworzenie no
wych form szkolen'.a pracownika
społecznego dają nam pewne wzory. Dzisiaj jednak wymagania są
ogromn'e zwiększone. Nie można
tolerować partyzantki oświ atowej,
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I .oslepiajacym blasku .kotłów ·~a~!~.sa~!~a~!~~i~!;!~;
::t
pracują mimo skwaru palacze w fabrykach, piekarniach i parowozach ;J;t~~

s;~::l~~:1';y:~~

Jest \Vam gorąco? Twierdzicie, piekarskie \Vytwarzają temperJ.tt:.- je się \VSzystko w ustalonym po- twarzy. Już pięć godzin spędził ,..,. giem bez skazy, ale żywym czlo·
pracy przy prowadzeniu pociągu. wiekiem składającym się z zalet
kajcie, zaraz zrobi się wam chlod- czas najgorętszego lata
•
Za chwilę ruszy w damzą drogę. i przywar. Tę całość składającą
niej. Pójdźcie tylko śladem naszych
DZIĘKI IilLKU NIEWIDZIALNie wolno ugasić żaru, buchają- śię ze słabostek, śm:es::nostek na.
myśli, zajrzyjcie do miejsc, do któCHCE)IY JEść CHLEI:s
NYlU LUDZIOl\1,
cego z pieca, trzeba go właśnie pod zywamy człowiekiem, i jeśli si~
rych chcemy was poprowadzić. "I
· b ,
kt,
czloWJ"eku te
l\ u.szą więc yc tacy,
orzy go .....: k"1 l
. mnC!
·st m a sycać. Czyn. i to bez. przen_"llY młody zauczymJr.• widzieć •v
•
T en, kto pozna raz piekło, oceni
.
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UL.I..·ę · pa aczom l
""'zyn; 0 P. - palacz, .sypiąc wę.grel do pieca. '\\7Y- części składowe,
oszczedzimy so·
późn:ej lepiej wszystko inne.
nam dostarczaJą. Piekarze .o umą- rowozowym. Na peronach krązą gląda Jak postać sz.opkoweao din- .
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Ci~nma, wysoka hala. Wszystko ~: ~z~o~:1nr.a
iaJą na c e
a sie- ców, ~u~ie znużeni .upałem gas~ą przyrząd do zgarniania opału.
·~ 3: wie1e
os~!b
nkt "
wokoł czarne: mury, podłoga, u- ·
pragn'.erue. i ~arzekaJąi :vzdychaJą,
Zajr:zeliśmy do trzech zaledwie . ozne. są e „s a ~ . P_U
Y :
brania, ludzie, nawet pow:etrze, n'.lZajrzyjmy kolejno do innego s:zukaJą oc1eruonego mteJSca. Tym- miejsc, do trzech źródeł energii, 1eden . 1est przewrazliwiony na
bite ostrym pyłem węglowym. -„. miejsca. Jest okres wyjazdów na czasem we wnętrzach sapiących lo. którą wytwarza się dla dobra nas unkcie swej urody, drugi wyI wsz;ystko drgające, cięż..'l{ie, lepi•:e urlopy, jednymi z najbardziej oży_ komotyw nie ma ochłody i odpo- wszystkich. A miejsc takich jest bucha złością, gdy zwrócimy uotl niesamowitego upału. Czarne wionych punktów 1niasta są dwor- czynku. żelazna konstrukcja wo. więcej, trzeba tylko uważnie roz.ej- wagę na jego chód, trzeci nie do·
kotły promieniują ~z przerwy ~- ce. Ludz:e. ładują si~ go~·ączk~wo zu rozp~lona jest <to niemożliwości. rze~ się dokoł~. Upał, tak panują- strzega w swym oku - belki a
gromnym; zapasann ciepła. Tak s1ę do wag-0now lub wys1adaJą z mch. MaszynIBta czarny od pyłu węglo- cy Jest stokroc gorszy od tego, na alogcwo widu:e
w cudzym ok:z
1
to w:dzi zaraz po wejściu do \" 'nę- Poc:ągi przychodzą lub odjeżdżają. wego odgarnia znużonym gestem który zgryźliwie narzekamy.
_ źdźbło
trza. Ludzi pracuje niewielu. Czer- Rzadko kto pomyśli o tym, że dzie lepki kosmyk włosów ze zmęczonej
B. D.
·
nią twarzy i obnażonych tomów
Najhardziej ludzie są przecziJ•
zlmrnją się z otoczeniem. Są ;!edeni na pur.k.cie swych dzieci.

że upał nie do wytrzymania? Cze- rę tropikalną. Ale cóż? Nawet pod rządku
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się
upał. Karmiąc
się z boku na bok, a
NIENASY~~:\~ZUSZYSKA
obejmie wszysikie działy przewozów ~~vc~:7Jr:~:~e~~róciło się z plec
na

faiet!

•

utrzymują organizm fai:iryczny w
ciągłym ruchu. I dziś podczas kn-

nik ł 1 t „
d · .
~ Y ~ ~eJ, g Y mm odpoczrwają na
rzegiem morza lub oó.dychają p:>wietrzem igór, r::-bot!licv

Zarząd

Główny

Z\v. Zaw. Transportowców zorganizował 6 komite'.ów do spraw współzawodnictwa pra
cy, obejmujących wszystkie podstawowe dzliały w transPQrcie.
W zakresie prac portowych komi-

- Wielkie mi
jednostki zbliżonej klasy (zbliża- „Hartwig" współzawodniczyć będzie
dziecko
ny tonaż, szybkość, urządzenia), ze spółdzielczymi firmami spedycyj- ięczne
koszt eksploatacji na 1 tonę rejestr. nymi.
dzieć.

dą

coś. Sześcio;:de
win~o już

sie•

- Pań~kie dziecko nu'alo sześć
Szósty komitet współzawodnictwa miesięcy i nawet nie odróżniało
k~tlowni wdychają rozprażone po~
pracy zorganizowano przy PPL
\v1elrze pełne pyłu węglowego.
l:?t współzawodnictwa prowadzić bę„Lot". Współzawodnictwo opai·te zo- ojca Ot~ szafy
O, popatrzcie, akurat otwarto clzie akcję wśród robotruków przełastało n'l punktualności lotu, zbioro- J\1nie :.ie odróż :'.1.':> ni $2C•
jeden z p;eców. Oślepia,hcy blask dunkowych '? opar~iu o .~k?rd je~wej oszczędności benzyny (bez u- y? żeby pana pokn}c;!o! Odról.
i·obo- nostk.
owy. dnN_ ad
bę_dz1e.
szczerbku
dla· bezpieczeństwa
lotu) nialo mnie nie tylko od szafy, ale
"
P ada na człowi'eka. .Jest "'
ółza
..... to r.ozw1Jac
d
k
1
t·
czych spodniach, góma cześć ciała wsp
w'! tc~,vo
n;uę zy zesp~ami
oraz wy onaruu panu remon owsanaga . bł
d
t •
Iroboczyrm pos~czegolnych portow, a lądowej będzie współzawodniczyła molotów. Wyniki poró;.vnywanc będą okazywało palcem, gdy par'i·
1
,
yszc.ząca 0 . P~ u.
więc Szczecina - Gdyni - Gdańska. na zasadach rentowności przewozów z wynikami personelu towarzystw slde na pewno uważa pana do tej
. W kotłowm pracuJe się całą do- Drugi komitet współzawodnictwa między żeglugą Wisły a żeglugą lotniczych zagranicznych.
hwili za kubeł.
bę, bez przerwy. Gdy dzienna zmia zorganiwwany został na terenie gdań Odry.
- Oj, oj, mógłby pan troch~
na wychodzi, przychodzą inni. - skicgo Urzędu Morskiego i obejmuje
W komunikacji samochodowej korozsądniej
żartować. 111nie uważa
Wychod.zący mają wrażenie że wra pracę w warsztatach portowych, ob- mitet współzawodnctwa
opracował
f3
Są 0Wftl OW za kubeł. Takie mądre dziecko ....
cają z piekła do raju. Nas'tępnego sługę dźwigów itp. O _uzyskaniu ty- system punktacji za oszczędność ben
dnia jednak dobrowolnie kierują tub;- zespołu przod~wruczego d~ydo- zyny i ·~mienia, oraz za najdłuższe
w gmachu Sądu Okręgowego w T~i. geniusz. L!ziec.k~ dziewi~cio
swe kroki znów do tego piekła
wac będą ~astępuJące krytena: a) okresy międzyremontowe. Trwn ko- Łodzi odbyło się plenarne posiedze- miesięczne, ktore JUZ ma :..:w·a
A t •
·
prze~oczeme norm akordowych, b) mitetu współzawodnictwa pracy speer 8:Z :P 0,~~y k~>nt~~t. W~ę- dobra konserwacja taborów i beza- dycji będzie znajdował si~ w przed- nie Zarządu Głównego Zw. Zaw. mleczne zabki.„
pracowników sądowych i prokura•
trz~ .sah Jasn:eJe b1ałosc1ą. Białe waryjność, c) oszczędność urządzeń siębiorstwie ładunl{ÓW przewozo- torskich
RP
- Nia ząbki, ale z włosów.
są sc1any, sprzęty, białe cza!)'\:~ na przeładunkowych, d) terminowość w wych „Hartwig".
Jednym z glów- Nie ma ząbków? możesz
głowach ludzi, ubielone ich twarze wykonaniu planów itd.
Na posiedzenie przyjechał z War
nych zada11 komitetu je.st zorganizoi ręce Postacie ludzi poruszają, się
Trzeci komitet wspó_łzawodnictwa wanie ładunków przewozowych w szawy przedstawiciel Ministerstwa an je w tej chwlli zobaczyć.
- Taki blagier jak pan, wszyst
bezgłośnie w miękkich pantoflach. dla ma~ynarzy oraz w Zegludz:e śród czasie i przestrzeni. Przedsiębiorstwo Sprawiedliwości, dyr. Ratuszczak,
1 Piekarni.a. Właśnie wkłada s:ę l~_dowe3 typ~wać. b~dzie
który uczestniczył do ko11ca w obra ko potrafi. Będę tam oglądał cu•
przod?wn:dach.
chleb do pieców. Wm
. „ .. !,?w na pod:;~awic regularnośc.i reJdze bachory. tak jakbym nie 1:;;.ial
. .
. .
u~owa .. e '' sow. Dla porownania zestawione bę
Na
wstępie posiedzenia przedsta- woiclt. Wolę iść do panopticum.
sc1anę,. n1ew;docz11e praw1e są one,
Kontrola cikcii zbiórkowej wiciel prezydium KCZZ pos. tow.
głębokie bez miary. Kilka par rąkl:-------.-;,.------- Ino sobie nie „wszystko pona Wspólny Dom Burski wygłosił referat na temat trafi"
~.s!l:~·a do ich wnętrza niezliczoną
Kino WŁOKNIAR.Z
i r.ie - „bachory". Pan
ostatnich uchwal KCZZ.
~osc o}'rrągły~h, bochnów. Pytamy
W związku z trwającą akcją
DZIS PRE~llERA!
masz bac110ra!
Delegat Min. Sprawiedliwości, w
wpłat na Fundusz Budowy Wspólne
ile, u licha, m1esci się w ta.kim pie- ] a mam bachora?
Beztroskiej komedi\ francuskiej
go Domu, generalny pełnomocnik swoim przemówieniu dal wyraz tencu. 180 bochenków. Bagatela!
Tak, 9.'.l.1 r~;a ; ie :Jie tylko
dencjom,
nurtującym
ruch
związko
CKW PPS do spraw zbiórki wydele
Tym.czasem dzieje się z nami dziw.
guje
w
najbliższych dniach do po- wy i czynniki rządowe w odniesie- 6actiora, ale „bacnura" przez
na rzecz. Czerwone kręgi migają
szczególnych WK PPS specjalnych ni u do demokratyzacji naszego życia „u" otwarte!
przed oczyma, miły zwykle zanuch
tAGODZĄCE pełnomocn.ików, którzy na miejscu wewnętrznego.
- Radzę panu cofnąć to sło•
drożdiy i pieczywa staje się ·nie- w rolach głównych:
uokonają kontroli prac, związanych
Dyr. Ratusz.czak zapewnił zebra- wo, póki miarka ·j eszcze się nie
znośny. To dzieło upału. Bo piekarz
przyjmowaniem
i
przekazywaniem
JUICHEL SIMON
że Ministerstwo Sprawiedliwo rzebrala.
sum na butl,1w~ Wspólnego Domu, nych,
nia jest latem czymś w rodzaju
ARLETTY
ści stara się o poprawę bytu matejakie dokonywane są przez poszcze- rialnego pracowników sądowych ł
małego piekiełka.. Niewinne piece
.<PRASA)
] a go pierwszy tue zastoso•
gólne Komitety PPS.
prokuratorskich
!
uczyni
wszystko,
walem.
Niech pan cofnie. Da}~
PełnomocnicY.
ustalą na miejscu
będzie w jego mocy, aby sprawy panu for
przebieg zbiórki deklaracji, skontro co
te zostały załatwione według postula
·r ·
t ń
lują
akcję wpłat,
dokonywanych tów
związkowych.
- . a pana os rze6am.1 . .
przez poszczególnych członków par•
.
. . b d
, .
- Pan mnie ostrzega? Zebym
W k oncoweJ częsc1 o ra omow10 .
.
tii oraz przelewy Komitetów PPS
na konta w PKO. Ponadto udzielą no zagadnienie usprawnienia pracy,Ja pana nie o~tr::eg1„. ale w 1!~!10.
Obywatele 1uz są czerworu 1ak
oni instrukcji w zakresie usprawnie- i premiowania, zagadnienie wcza.
nia i ujednolicenia sprawozdawczo- sów prac~wnic~ych oraz bieżące spra pomidory. Za chwilę padnie pierw
ści finansowej tej akcji.
wy orgamzacyJne.
_ szy cios. W tej chwili z bramy
komienicy wychodzi dozorca z
wężem gumowym i rozdziela powaśnionych przy pomocy
situ·
NA WCZASY DO TRZEBIEŻY. !tego było nierentowne. Dopiero Pol. mienia wody.
Trzebież w pow .szczecil'tskim 11a· ska· Ludowa realizuje
dawniejsze
W PZPB Sr. 2 w przcd:?.Slni (G stron)
Prawdą jest,
że ludzie
maję
. W PZPB .?\.r. ~ w przędzalni (92() wrzeuzyskała Anna Ciesielska 132,8 proc„ a cion) Y'.yróżnily się Maria Hojnaclc.a (170 leży do nieznanych, a bardzo pięk- projekty polskich jnży1uerów li przerzeróżne słabe punkty,
że nie.
Janina :\!ucha 130 p1'<lc. Kazimiera Umań- p r oc.) i Helena Wiśniewska Wi8 proc.). nych miejscowości nadmorskich. Jest prowadza magistralę dla sprowadza5ka (4 strony) osiągnęła 146,1 proc. Sta- W tkalni na „,.z6stkach" uzyskał.'.l Bole·
w Trzebieży duża i czysta plaża, a nia dla kopalń piasku z ogromnych az gotowi się pozabijać, EdY ponisława WłOdawska 13~ proc„ Genowefa stawa Stolenwer!t (175 proc.) i Ka„lmlera
obszerny brzeg morski, sięgający obszarów tzw. Pustyni Błędowskiej. zną wyliczać zalety swych milu•
Pawlak lllL,8 proc ł a Helena Marczak 13 Kol czykowska (174 proc.).
strony) 148,9 proc. W tkalni na „szóst\V PZPR Xr 9 w tkalni na „szóstkach" bardzo płytko na 2 tysiące metrów Przy prowadwnych z wlelkim nakła ińskic11, ale i natura nie jest be.z
wysunęli
s;ę
na
czo.\o
Stanisław
Kubik
k<.ch" pierwsze miejsce zajął Bronisław
w głąb .morza, pozwala na korzysta. dem <fnergii robotach ziemnych pra- ,ale": nie mogłoby to tak być,
Ciula (161,3 pr ;:.). l\taria Skabiak uzys. (1.63,5 proc .) i Józef Zakrzew.>.'cl
(lCO 8
~.Iar::i Tomczyk osiagnęła 158'3 nie z zabaw i kąpieli oraz pływania cują również brygady „SP"'. Praca
;kala 159,7 proc„ Maria Drzewiecka 153 proc.J.
Leokadia Jodłows:rn 'iSG,4 proL bez narażania się i:a .nicb;ezpiecz~ń- ie~ i :vłożony ~ nią· zapał cies-zą się żeby w nocy padal deszcz a w
proc. Na „czwórkach" odznaczyły się Ire- proc„.
na Kucharska (164,5 proc.) i Zofia Wlelii1- Jadwi ga Trecia 153,7 pr{X:.
stwo. Dla wczasow1czow, Jest wazno w1eilnm uznaruem kierow::tictiN'a ro- dzień by ~wiecilo łagodne słoń.
W PZPB Nr. U w prz.,dzalnl odznaska (16-0,9 proc.).
ce?
W PZPB Nr. 3 w tkaLni wyróżniły się cz;·ła się Czesława Piekarska (l.072 wrzec. też i to, że mają bezpośrednie połącz& bót.
Ilenryka Mamrot (8 kl'Os:len - 173 proc.) - 137,2 proc.). W tkalni Franciszka Ka- nie ze Szczecinem i że aprowizacja
-Wtedy człowiek i felietony by
uzyskała 144,l w Trzebieży jest dobra.
t Barbara Sznycer (G krosien - 169 proc.). =arek na 8 krosnach
OPERA NA WYSTAWIE Z.O.
we współzawo<Lnictwie zespołowym odzna proc.
rozsądniejsze pisał i ludzie by
W ~~PB ~r. lG w przędzalni (4 stronv)
czy!y sie zespoły majstrów Tosika. (146
ZAMÓWIENIA ZAGRANICZNE.
Opera śląska z Bytomia, w której hętniej c;T~ali, bo by rde byii
proc.), Banaszczyka (130,9 proc.). Niedba- wyrózmły s1e Zofia Kisiel (167 proc.), HeW Gdańsku powstaje Państwowa na czele 40 solistów sto.i znakomita tak skwaretn rozdrażnieni.
ły (1.2>8 proc.) i Człapińskiego (lU,6 proc.). lena Kaczmarek (1&1,7 proc.) i Kazimiera
Tkalnia „A" osiągnęła 1L5,l proc„ wyprze- Rojewska (132,8 proc.).
Fćlbryka Wyrobów Papierniczych. Ja śpiewaczka Barbara Kostrzewska,
już od wielu lat czyr:forte q
dzając tkalnię „B" (101 proc.).
W PZPB Nr. 2.? w przędzalni (SSS wrzec.) kość produkcji jest tak dobra, że
0 - przybyła do Wroclaw:ia na miesięcz.
W PZPB Nr. 4 odznaczyły się pruidk! Zo!ia Grzełło i Genowefa Jaska 06iągnę
r6by
z
sztuczną
jonizacją
Marilllma Kujawa (160,l proc.),
Janina ły po 16&,l proc„ a Eleonora Wa~ilewsk:i trzymała ona olbrzymie zamówienie ny pobyt celem uświetnienia WystaNowak (Ui7,3 proc.) i Maria Kalmiercza-k i Krystyna Ambroszczyk (3 st.remy) pa zagraniczne wynoszace na rok bie:i:. WY_ Z.O: _Opera da 40 przedstawień hmur. Uczeni spuszczają deszcz
(153,3 proc.).
lGl,8 pro!!.).
•
400 milionó~v ko~t:
naJulubienszych oper polskkh
gołego nieba. Próby te obejmu·
W PZPB w Rudzie Pabianickie! w tkalW PZPB Nr G w tkalni na „sz&,tkach"
granicznych.
1
oslagnęła Maria Jurek l&I proc. a Stanl- ni (10 krosien) uzyskała Marta Majer 159
ją niewielkie obszary.
NIE ZABRAK E PIASKU
sła\va szewczyk 162,G proc. Emilia Janl- proc, a Bron!.slawa Frontczak 144.G proc.
N a pewno kiedyś będziemy kie
sz~wslca (! krosna) uzyskała 17-0 proc„ St. Józefa Skiba (3 krosien) osiqgnęla 150,7
DLA POLSKICH KOPALIQ'.
SKARBY W KOMINIE.
Bernaciak 164.1 proc. W przędzalni (750 proc„ K.sawera Szymańska 148,5 proc. Na
rować pogodą,
tak jak dozorca
W
kopalniach
węgla,
po
wydobyciu
W
Wałbrzychu
dzieci
podczas
za„szóstkach"
wyróżniły
sle
Genowefa
War
wrzecion) wyr6żnllY się - Helen.a Pę
ieruje dzisiaj wężem gumowym.
cherzewska (145,4 proc.) i G. Olejniczak choliliska (l.;4.2 proc.) i ·Natalia Medrak cennych „czarnych diamentów" po- bawy wykryły w kom'ime dużą skryt
(150,9 proc.). W przedzalnl (3 stron:vi od- w·stają jamy, które muszą być wypeł kę, w której .znaleziono broń
(143,0 proc.).
i towa. Oby to nastąpiło jak 11ajwcze!w PZPB Nr. 7 w przędzalni (780 wrze· zn&czyły się Maria Kmin (JH proC".) i Zo- nione piaskiem. Dawniej
prywatny ry na kilka milionów zł. Zaw.iadoci<:ml Mari.:ł Kowal-;ka
uzyskała
171.6 tia S~kl-ewlcz Cl70 proc.).
iej, bo ledwo dopisuję to ostat•
W PZPB w Pabianicach w tkalni (8 kro zagraniczny kapitał cofał się przed miana o tym Komenda M.O. zabez·
proc„ a Maria Woźnlak l!H,8 proc.
W
tkalni na „czwórkach" od.znaczyli s1ę He- slenl o.;.iągn~ła Alfreda Latuszkie\\icz wydat~ami na sprowadza.nie dostate pieczyła znalezione prze.dm:!oty, wdra rue słowo.
lena B!l~ka (171,2 proc.) 1 Franc!sxek Ko- 152,7 proc„ Władysław Badowski (6 krocznej alości piasku, bo finansowanie żając śledztwo.
Y~S.
&ien) uzyska? rowllleż 152,7 proc.
o;;cz (168.1 orocJ.
itd.

Czwarty komitet współzawodnictwa pracy obejmuje robotników stoczniowych. Komitet piąty współzawodnictwa w spedycji obejmie oszczędność paliwa, dobrą konserwację taboru i stopiet'1 wykorzystanfa
"
ś
tonażu. Administracja Zeglugi ród-
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czw arfy w linii

Draniatyczny bieg Finlaya - Amerykanie tr,umlują w sprintach - Nowa seri- rekordów
(l\lasz spec;alny korespondent donosi z Londynu)

Wyniki eliminacji:
LON~YN, 3.8 (tel. ~vł.). - Po n'.e· 1 I półfinał: 1) Blankers Koen (Ho- wał się pojedynel• w rzucie kulą. ką. Nic dziwnego. Tylko raz jeden z
Amerykanów nic przekroczył saU!J?Omrua.n ych cmocjac~ drai:-iat~?z- landiaJ 11,4, 2) Oberbreyer (Austria) Starto,vało Z9 zawcdników.
I seria: Mlkelsson (Szw.) - 45:03
Łomowski startował w t>ierws·ic.f kramentalnej linii 16 metrów. A min.. 2) Morris (Ang.) - 45:10, 3)
neJ walki ~atopka z Reiffem i SllJk- 11 ,9, 3)_ L_o:-nska (CSR) 12.0 .
II polimał: 1) Conginou (Fram:ja) itrupic miot.;iczy, GicruUo w dnigiej. Polak był wy\·uźnie speszony. Nic Maggi (Fr.) - 43:44,3, ~) Dordonl
huse~n n~ <>000 n~ wtork?wc_ konku·
potrafił powtórzyć swych rczulla- (Włoch~·) - 46:23,8, 5) Joh<msson
'
rencJc. me przy.~11osly . \'.r~elk:c!1 wy~ 11,3, 2) Gardner (Angl ial 11,8. 3) ~'l';n!mum w~·ncsiło u m GO.
Pierwsze 2 miejsca okupowali od tów z treningów.
darz~11. Głę?okt zuwod przC'zywa~1 Steurcr (Au~Lria).
(Szw.) - 46:44,2.
W pierwszej kolejce Gierutto oAmerykanie
rzutów
pierwszych
DRA~IAT FINLAl'A
~nglicy w b1cg1;1 na 20~ 1'.1 gdy'" l?oł
II e<:ria: 1) Churcher (Ang.) m.
14,53
Lemowski
a
37
14
shga
97)
(14
Delancy
i
m)
85
(15
!Fuchs
b'
h
.
.
1'
W
nadziecicha
1
Valle
odpr,dh
fmałach
46:26,4. 2) Schwab (Szwaje.) - 46,38,
110
kiów
rzutów,
Jco:~jcc
dr~gi~j
Karvidso~
się
~plas;wał
nimi
Za
~n
,
„
~~..,
iegu
t
,
k~CJ~C
ja brytyjczyków młody Corquodale. przeze,)in!:i.tm
47:11.6,
:!) West (Ang.) t
k . Tł
.
.
' o I \\ p . ą vm Pl -~oo.egu. 1 ·s
r ·Poc'e -z~no s'ę fak tem „
~OmJ?~01'. us an~. :ze. \ke 11 '.~1 startował Dn:iald F inlav. który w I zwecJ:;il - . 14,70.. Łomowski zajął re~ Amery anm
..
'. ~ "' · ·t·
1
1
ELL\ll.,..-ACJE w TR.OJSKOKU
no\~ any. zos a . . ~:vruez zn::i om.1 Y dniu otwarcia Igrzysk skladai w im! 2 '": ~gru~1c _szos~c miejsce wynikiem '·"'.Ja no\vy rekord olJmp1JSk!- z wymniu wszystkich zawodn'.ków przys ; ę- il'"":' li t 11t' ciz..cln temu zapewi.t s • .l)i c k1~m 17 , 1~ .. Polac;·_ rzucaJą słabo. ::'-I '. niniu:n wy:io.s:Jo H.so m. Do t:r.ałli
spr,nter ~us_traliJski Trelc,a:·
G1erutto osiąga 13,9.:i m., a Łomow- z.ak\•:aEfikowali się:
~zedb1eg1 200 m przyru.o.ły nas tę· gę olimpijsl-a Finlay . st . '-'dn'·m z llT ~ ~_mec w fmale.
Gorzej znacznie wiodło siQ Gierut siei 14,65 m., a więc gorzej niż w e- I grupa: .•.vc"":y (Australia) 15,33. Hallnajstarszycl;' ~CZ''"UliJ-~~- c1~m~iady
. .
PUJące _rezultaty: . .
.) 14,77. K in-Wu-KL'1g (Korea>
ir:-:m (fzv.W pierwszym połfm_ale zwyc1ęz:·ł Po raz p1·e.,...,,,szy-s~tar:t·ow'ał \V 193? r. cie w II grupie, gdzie triumfował liminacjach.
k. ...._ l~,67,5, Albe!l3 (USA) a.a;;, Da Silva
Ł
. . 1 l .
V.' t
k
~ . A
•"
k
k ) ?l 4
(J
Kenl
M c
rzec.teJ {0 eJ~e omows l ~ ..... - (E~:l.2yllal H,t>ł, Ahr.i::n (Szwecja) 14 ,GJ
ama.i a . ~ , se „ w Los Ange!os zajmu'ac w bie"u mery anin Thom'?son wynikiem .
. ey
a
przed Grekiem Yataganas wia \vszystko na Jednq kartę, opa- Lar wn (Dania) 14,52.
!'' , 15.09
. .J~ ·
przed Pattonem (USA) i Ewell<>m rzez łatki dr .
ugie mieJ~C~i B_Ył row H,63. Polak miał 14.45. Grupa ta i:owuje się nerwowo i wynikiem u gn\t)o:: naut'o · CF!nlandta U,1!6, 'E'.e- '
(USA) . W drugim triw1Lfował Ame- P,. . .P .
rykanin Bourland 21,5 sek. przed mez xcpr..,ezei;t~ntem Angli. w roku była słabiutka. Do finału zakwalifi- 15,43 klasyfikuje się · na czwartym ~e:ra IE-:·szy!'.a ) 14,G9,l. Rebellr~ (Im.Ile)
4 G:>, s.rt;:.?p TU:·;:1a) H,CZ, O 'iv1era (Br,~
. tt o ma rzu t 13 ,99 m. H.··i'·)
G.icru
··
. jm1eJscu.
.
· . trzech m10taczy,
k·owano z rueJ
W Berlm1e.
(P a- 1936
-t..
· k smo ła L a B ea".uem
-~~ 9 ~toberg 157 n~cjn) 14 57 ,,111c
ktoł .
tart
d 0 sk
F'inlay
czarnym Ja
· · •
'
14,r.s. '
~[~;t '<:~~~;al).
owa ~ z rzy nie uzyskali minimum. W tej
ona 1e wys
. .
nama) i Jamajczykiem Laing. Tak
NAJ_LEP~ZY W _EUROPIE '·
t~ójce znalazł si~ i Gierutto, dzięki
więc w fina!e spotkało się tr_z.ech ~eJ~~an~szedł _na czoło_. ~
FJ~AL
Tak więc. Jakkolwiek Łomowsk1
reprezentantow USA. dwu JamaJczy- (Sg a· ) 1. ~ M3fe, aJdaleJ_:-rnTuar~ pierwszemu rzutowi - 14.45 m.
I
nie osiągnął pełni SY!ych możliwo- t) Ahma:n (Szwce.la) lMO
.z
runa~ a..
ors er
zw JC.
ków i La Beach z Panamy.
ści. uzyskał \V)'nik dający mu po- 2) A"f!er;..· (Au;;tra1ła) 13.~ , ;;
w fINALE
?r~. metą, gdy _zdawał~ się, ze me
Z) Sartalp /'Turcja) 1-5.0Z,5
'"!<l~zeć Nikt w 3zczupłej kolonii polskiej zycję najlepszego miotacza Eurnpy. •.I
JU: i;.ie zdoła F~ayo;vi
w CIENIU OVENSA
t,,;:r-;:~n (Dan!a) l I 83
Typo>vano na zwycjęzcQ Mac Ke· zwy_cięstwa, An~lik J?O~nął się 1 u· na stadionie nie liczył na sukces w Z trójką Amerykanów, która po- 5' Olh·eira (B.:-azylia \ 1~.32,3
1
nlleya, tym bardzk~j. że d'wukrotnie pad!. Gd.Y podruósł Slę pr:e!m:iczył finale, gdy już w pierwszych rzu- cizieiiła się medalami, n.ie może w CJ r..auth (Finland!.;:) H-,'iO.
(W ćw·ierć- i pół finałach) pokonał on metę, miał p:z~ _sobą w,,,zystklch tach Amerykanie pobili rekord O- tej ch\\'ili rywalizować żaden z cu. limpijski należący do Woelkicgo u ropejskich specjalistów kuli. a na- Tt:RI:CKIE ZĄPASY 1 ZŁOTE .\IEDALE
murzyna Ev.:ella, wygrywając pół.fi- czterec~, J:c~n~urentow. . .
nał przed swym najgroźniejszym ry- 3 ~? po.fm~~~ zakw')~ował? s::.~1 wynoszący 16.20, Fuchs uzy~kal pewno nikt z tych, którzy znaleźli w;;~~ej ~~~W 1s~' ~~~~ "';~~~;~
l=tó,-.i zdc-'oyl~ 1 ~:otc l 2 srebrne medale
>1.ega~z: _. ' po ~ ranc_uzow 16.38, w chwilę po tym Thompson się na stad10nic Wembley.
walem - Pattonem. Rachuby te zawiodły. W finale pierwszym na mecie Austral!J~zy!,ow: oraz po }edny~ rzucił na odległo.5': ;'} 47. Delenay Ostateczne wyniki finałow przed- ol'.mp;Jskie. USA zdobyłv 2 z<ote. 1 s~e·--:
ny l l brązov,ry med&l, Węgry. Fin'andt~
był Patton (USA) zwycinżaJ'ąc o dłoń Belgu,. :A-rgentynczyku, SzwaJcarzc i_ poprawił wynik rzutem 16.63 wresz- stawiają się następująco:
\ Poludn:owa Afryka po 1 złotym mcda(USA 1
Szwedzie Swego reprezentanta ma
"
7,12 m. lu. szv,·ecja ?'d:;b~·ł.~ 3 srebme i 3 brązo)
1. m. T~oml?_soi;
cie Tho:npson przekroczył granicę
.
. • • d'
,
ółu
swego rodaka Ewella. Obaj uzyskali .
1
. v:e med:i.le, szweicr.ti:> - l srehrny I 2
(rekord ollmp13sk1),
identyczny czas 21,1 sek. Trzecim był Ją w P . na e rowmez J_n JC, przy 17 metrow rzucaiąc 17.12.
brązowe, Au:;t_:-;,Ea 1, rrebmy .i 1 t~rf;'!~
Chorągiewka Lemowskiego przez 2. m. Dclaney (USA) 16,68,
La Beach 21,2 sek., a dop:ero jako czym Vic~ers !fi~ p~wazi:e szanse
„
~··""!>' or;z r-a:ic!:' ;-:- :brąww;:. 0
:::. m. Fuchs (USA) 16,42.
d\\ic pierwsze kolejki rzutów pozoczwarty znalazł się na mecie Mac na o~egranie duzeJ roli w fmal(>.
4. LOl\'iOWSKT (POLSKA) 15,43, j "'~i~~,~~~:P~~s. . f~ ~' e przedstawia si<:
NaJlepsz:v czas 14.3 _se'.•· . i.:zyskał stc.wala daleko w tyle pozn czołówKenley. który wyprzedził Bourlanda
;1-,<i•ę,„ująco:
5. Harvidsson (Sz\•;ecja) 15,37,
Amcrykan:'.1 Porter, ktory tez Jest fa- '
(USA) i Lainga (Jamajka).
w. :nusza_: ll vnta::i CFl::;'.-l.•
6. Lchtila (Finlandia) 15,05.
1
T1·ei1er Paitona któr'-" po ni.epov·o-1worytem biegu.
•·o~·~· Jl 11.l<aT (T1 •• cJ„l.
w ;iór:.to~~:
f' 1
· d ł ł
tt
G"
'
J
•
n · Bi!J{C> (Turc1c. 1.
. . ie!u o ~1e z o a w _ma c pow~
3000 l\I Z PRZESZKODAl\11
dzc:'l.iu swego pupila na 100 mnie do,
~>r:t:": .1) At!": IT•'tei•~.
:
w.
I
~lim1
z
wyniku
swego_
naw~c
.orzxc
•;
zl
prze.
wraże71!a
szego
więk
Bez
owi crzal mu w długi m sprincie <>«ho·cd :-La: ·' D'>l:"_-' ':.u-cino ·
w.
r :ucaJąc lerlw1e 14,37 m. i za.:t•c31
świ ::idczvł po b'e "u - J"' Sie Ovens eliminacje w bie b"u na 3000 m z pr -,
IUSAl.
-n.1
·
E
1)
f-edn'"
,,.
.
.
l
.
.
•
.
.
t
l
ł
.
'
,_„
• o
.
o'ói~ 1 ;;kn; 11 1ttenbe•·a; (USA).
, ą os a cczn1c o z:cwią c mieJscc.
wygrał by 200 m nie zdejmując tre- ;;zkodami. Z 7..aintercsov.·.anicm ocz-·1 ~~:
W. c:ężk:'.: t) De.hi.!.~ (W~gry).
kiwaliśmy startu znakomitego bic·
ningowych dresów.
A oto wynil;i pozostałych konkugacza francuskiego Pujazzona. w dr ;·
ELIMI?\AC.JE W KOSZYKÓWCE
.encji lekkoatlctyc::nych.
g-im przedbiegu Pujazzon pokon:·
2 REKORDY
Bieg na 200 m był najciekawszym Hag;;trocma Szwecja) i przybył n·
Elln1:nacy' ~~ r o1k;;.. n ~ a \~' J::o=t7.~:~f1'·:~"
nzeg··;.ne- ·.,·e ,·;to:c:,: p r zyn.c,ri · na, .l!-Jl„·
10.000 .'.H. PIESZO
punktem p l'ogramu lekkoatletyczne- mctE: p l-e 1·w~z y z cz.a.sem n.:io.a "t!:
171
go \VC wtorek. W i dO'l~mia nic entu- Hagslrocm miał 9.22,6, a 1rzeci s k;:i1 W chodzie n a 10 l~m. odbyły si~ ':·::.<;.:;!'.~:::1~ 1~.,,,w1 ,ał Wl-"">':!h" '-'i:~~- s · .
A le i
\'~"a przcdbojc\ \V których 5 za- zi~ri ,.,·~ ;;i ,v~; .!:-:.i:v 7_ ,„r 11 ~v.ta ~en1 ;s:s7. ,
zjazmowała sic; zbytnio wspaniałym le i Segedin (Jugcsła"'\v"ia) 9:25.
1
Ch l'" -;.,r;vl{rat • ~ F~-Hn '1: ~m1 us·39. Be 1 •
I \ ~ odniktiw uzyslrn lu czasy lepsze od
biegiem Holenderki Blankcrs Koen. w dwu pozostałych przedb-iegach
d s ·a•
„· ~. z;.& no!rn1i?ło t··;:,: 9s -~dot „vchc::as:nvcgo rekordu oliml'.l;J·
dla l:tór.;j płotki nic były przeszkodą tri umfowali Szwedzi. W pierwszym
%\'. r
~ ' osło 7-„ ~ c ' eeo"\VO ne.
"
... •
-"· • ·· '
skicgo. Rekord 1en był jednyn1 z P~rtl „r..
do wyka?.ania, że jest najszybszą ko- najlepszy okazał s•ię Elmsaeter z czn
C'·'··a łQ'.t2.
.
..
·
I
l1'ranad
r.
7\',7ctęstwo
sl
~
cct:
...
„
•.
~;-,
został
lf~tanow1ony
na3starszych.
Zupełnie nieoczekiwanie
1
bietą świata . Holenderka w bkgu sem IJ:l5.
na oli mpiadzie \\ Sztokholmie w c;~ :-G:U
pobiła na głowę drugie 'miejsce w tym przedbiegu zat:wlerćfinałowym
J:!.llus~ !\lars~I
HH~ i ". prz •z T~anad;.-.iczyka Gouldiswe rywalki za jednym zamachem b i jął I<'rancuz Quydot z cza:<?m 9:17,'.)
n n i w ynosił .:i;:::B.4 min.
jąc rekord olimpijski i wyrównując a \\"it;c lepszym niż Pujazzon. W ostat
I
I A
Kowy rekord olimpijski ustalił
t·ekord światowy na 80 m prze.z plot· nim przedbiegu Z\vyciężył Szwed
zwyciqzca I przedboju Mik.clsson
ki c1.asem 11,3 sek. należący zresztą Sjocstrand 9.21 p1·~ecl Finem Kcin·
(Szwecja) wynikiem 45:03 min. polauari.
.
do niej.
wiodomości
Dołszv
zostali trzej zawodnicy z tego przed
Bieg ten przyniósł duży sukces biena str. tf-td
Olimviady
biegu oraz zw~· c.ięzca przedbiegu II z
ŁOMOWSIU NA STARCIE
gaczce czeskiej - Lamskie.i, która
czasy ró\•1 1li.eż leps~e od
m:~·:-kali
W czasie gdy otlhywały się elimizakwalifikowała się do finału.
dot ychczasowego rekordu.
r, ·..
Oto wyniki półfinałów 80 m plotki: nacje tego biegu, na rzutni rO'Zgry·.
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u kl"zesła i chodź, przysiądź się przy nmie. Rzuć ten koni, mówili o znajomych. widzianych dzisiaj, o tym.
dokąd pójdą się ba"·ić. co robić będą. I Gilbert. który
płaszcz na krze;;ło. Tu jest miejsce d]a ciebie.
. przed chwilą ich opuścił, pojechał gdzieś samochoRobił jej miejsce przy sobie.
- Ależ nie mogę, wujku Samuelu - broniła się dem w towarzystwie młodych ludzi. I Bella zabawi

Sondra,· poufale i słodko uśmiechając się do niego, się wesoło z tymi pannami, które również mieszkają
wdzi~czna za to wyróżnienie. - I tak już się spóżni-/w pałacach. A on, Clyde, powlecze się do nędznego
my. A i ten Bissel nie będzie chciał. Musimy z Ber- swego pokoiku u pani Cuppy, bo dokąd pójdzie?
I musi mu wystarczyć 15 dolarów tygodnio\1,;o! Jutro
tiną już iść do domu, naprawdę.
- Ależ, tatuśku - wtrąciła szybko Bella - ko- rano wstanie, źeby udać się do wilgotnych podziemi,
niowi Bertiny wlazł wczoraj gwóźdź w kopyto i dzi- panny te zaś wstaną do nowych rozrywek. A jego
Te niesformułowane pytania zadowoliła zaraz pa- siaf kuleje. A tu ani Granta, ani ojca nie ma w domu. rcdzice mieszkają tam w Denver, w tym swoim hoChciała sie dowiedzieć, czybyś jej co na to nie po- teliku, przy misji, której nawet nie śmie tutaj oponi Griffiths, która z pewną intencją oznajmiła:
.
wiadać.
·
- Właśnie bratanek mego męża przybył do nas radził.
b
N
zainteSamuel
pan
spytał
_
noga?
która
A
_
miejniego
dla
się
znalazłoby
nie
czy
się,
dowiedzieć
1 0 ie panny zerwały się i stanowczo oś\;·iadage
sce w warsztatach naszych. Jest to młodzieniec, któ- resowany.
czyły. że muszą już iść. I wyszły. Griffithsowie po··
·
,.
.:. ·
· ·ł · 'd ·
ł
Clyde tymczasem. o ile tylko mógł, przyglądał się zostali sa!ni.
ry w asnym1 s1 anu 1 zie przez qc1e, \\ ięc mąz moJ
. .
. .
. . .
Sandrze bez przerwy. Była prześliczna! Ten nosek
z \\"ielką chęcią poda mu pomocną rękę.
~oco _on właścnv1e s1~dz~ m1ądzy - num? - z:istaClyde zaczerwienił się, zrozumiawszy, że uwaga taki delikatny, trochę garbaty, ta górna warga tak
n~w1ał s_1ę Clyd~. - W Jakun celu? Nikomu na nim
ta podkreślała dobitnie niższe jego stanowisko w ro- szelmowsko wygięta ku górze!
-Lewa przednia. Wczoraj po południu wyje- me _zalezy .. ~tryJostwo, Belln .. a może 1 ~.1yra dumni
dzinie Griffithsów. Widział również, że spojrzenie
Bert.iny, nacechowane ciekawością, zobojętniało od chałam na East Kingston. Jerry zgubił podkowę są, ze spe~1h dob:·y, uczynek, ~e pozw.0!1~i mu zajrzeć
razu. Pannę tę zajmowali tylko tacy młodzi ludzie, i musiała mu wejść drzazga czy coś podobnego, ale w.,, ten ś':'r1at, d~ l~toreg~ ~n me na~e~y t d_o którego
n"we_t 1'1:1e paSUJ~· Ub~?t J:St .przec1ez, moze marzyć
którzy mieli majątek i stanowisko. Sandra Finchley, John inie urn.ie jej wydobyć.
1
.całe_ zyc1e, lecz m~ z~h~~ się n,igdy do tych ślicznych
- Jechałaś na nim długo z tą drzazgą?
równie praktyczna. jak jej przyjaciółka, jakkolwiek
lpam~n ... Czy, zna1~· c> !ed' m·ogQ. która go dopr().
- Pe\'-.Tnie z osiem mil. Całą drogę powrotną.
może nie potrzebowała myśleć o tym, gdyż była i bar_Każ wię::: Johnowi, żeby wysmarował nogę ma_ lwedz1 do tycn sfer:
dzo piękna i rodzice jej byli o wiele bogatsi - popatrzyła na Clyda wzrokiem, w którym wyraźnie od- ścią, obandażował i zawołał weterynarza. Przyjdzie . Zasępił si~, ~czy k.i,:l?kły się chmurą smutku
i ·wsz~scy i~us1eh to zauwa.zyć. Ale z całego towarzybijała się myśl: - To niedobrze! A szkoda, bo taki zaraz, jestem pe-,vien.
Panny jakoś nie kwapiły się do wyjścia. a Clyde stw~Je~yme ~Iyra odczuła Jego osamotnienie i przyładny!
Pani Griifith.5 nie lubiła Sondry, uważając ją za pozostawiony sobie, słuchał i podziwiał. jakie to roz- g_nęb1em~. V~1ęc gdy v;szyscy po kolacji przenieśli
s1~ do w1ellne.i:o salonu, zbliżyła się do Clyda, m6podstępną i przebiegłą, ale pan Samuel miał do niej 1<0"'7.nc życie prowadzą ci ludzie.
Żadne z nich nie miało trosk. Zastanawiali się, w1ąc~
wielką słabość, więc zwrócił się do niej:
- Moja panienko, uwiąż swego psa przy nodze jakie domy mają budować, omawiali zalety własnych ·
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k I .h OO proc. zdzierstwa
„... I a m1es1qc - w murac . s~ o nyc

Dzieńwl.odzi

Nie żal"1wałem nigdy osobnik6w,
którzy w ten C%Y inny sposó? „na~·
zilł sic" Komisji Specja.lneJ.
Kt-01:
nocy (lyzuru;4 aptelu:
howie1~ z pracujących nie jest zdecy
.&.nton1ew1cza <Sz. Pah:amc:ka 56), va.
dowanym wrogiem spekula.cji i wy·
nieteck 1 ~go <P1otr1towsl\e J~7J , GorczycWkroczyl:.§my w drugi miesiąc w grę wchodziła jedna za.sadnicza zyc egzaminu w t.erml.nłe. I dla zysku. któi: -nie jest zwolennikiem tę.
lt1ego (Prze.1azd 5!11, Karlina (Piłsudskie·
h
·
·
·
"d
·
zk
l
r:o S4J. ZaJaczkiew1cza <Zielony Rynek :m. wakacji szkolnych. Mł-0dzieiż łódz- sprawa. Reforma syst.emu nauc,-za. me nneJSCe się znp.J .:;,e w s o e. plenia szkoduików, ::.crują.cy~h na SY·
Zagól'.skiej (Limanowskiego 37J.
ka przebywa na koloniach i półko- nia i zmiana organizacji szkolni- OSWIATA DLA DZIECI PRACU- taacji gospodarczej i okrada3ącyc!1 W
biały dzień m:isy pracując~? Takt o·
loniach letnich, wypoczywa nad ctwa. Od nowego roku szkolnego
JĄCYCH
bóz pr~cy przymusowe! . Jak M!~~
morzem i w górach, wśród lasów 1948149 zostaje właśn'e wprowaNajważniejszy społeczny pastu. cin stv.rorzony
jest wlasme dla. roz~
i p~l nabi:-ra ~ił i zdro~\i~ do d~l-: d~oi:a reforma,, OJ?racowana _przez lat reformy szkolnej - . udał~ siię ny~h kombinatorów, którzy nie chcl\
~ ~zc.1 na1tk1. Niecały m1es1ąc dzieli ~terstwo 05V:'1aty, a zm_:ierza- w znacznej mierz."' zrealizowac. - uczciwie pracować.
nas od początku nowego roku szkol Jąea do utworzerua nowego Jedno- Szkolnictwem
ogólnokształcącym
Dziś
bardziej niż ldedykolwlek
0
TEA'.l'.li ,~t~:J:' ;~Isiu.t;ou
nego 1948149. Za par~ tyg~dni O- litego typu s~ól ogólnoks,~talcą- objęte zostaną dzieci warstw pra- podtrz~muję to zda.nie. Bo jeszcze
z 1.Jowodu remontµ teatr nieczynny , twarte zostaną podWOJe szkol, kla- cych, t. mv. „Jedenastolatek .
cujących dzieci pochodzące z oś- wiele dzieje się u nas bezeceństw I
rEATK ,:i:t~;:w;:aA~ATELA•·
sy szkolne rozbrzemiJ wać będą
rodków ~iejskich. Udało się nadto świństewek, które nie mofl\ pozoDzis I Acodzlenr:le o godzinie :.io.t;) znowu gware~ rozz;adowanej dz'. a„JEDENASTO~A1:KI" .
przesunąć szkoły licealne na pery- stać bezkarne.
~~c~:5';Ą.~~m~~~~a~e~o1kuafi~1~~;~si~~ t":'Y ! młod~:e;zy, kt?;a przed :vzno- ~kasowane _zost~Ją licea 1 od- ferie, z tym, że szkoły te stanowią Drobr-y wypadek, z jakim zt:tkną
berta.
.
. ,
wierne~ zaJęc d~'.elic s ię będzie wra dzie!;ie szkol~ ~redn: e, a absolwen- integralną część zdemokratyzowa- łem się wczoraj, pn:ekonal ~e rax
Kasa czym;a
p1zcz cały dz1en tel. 212-10. żen!•am1 wakacyJ1;vmi. OdpOC."'-Wll- Ci siódmych l osmych klas podsta- nych J.A„enn"tolatek" tak samo jeszcze. :ie wszystko, co robi 1 robić
rEATR .K.<\l\IERALN\'
•
~J
,
•
" t:'U
""'
'
mw.te n:omisja Specjalna. - to wlaś·
DOJ\11.l 7.0ŁNJERZA oaszyń!klcgo 3~ ji! Jeszeze także nau:-7sc;ełc i wy- wowych. szkol pows~chnych_ pr~eJ jak integralną ich częścią są szkociwi.e jeszcze za mało„.
„?xziś
°
Agdodzlnle
chowa wcy przed
dalszym startem
tlą· tkoleJnO
do klas osmych
1 dzie- ły podstawowe. Mimo reformy ne ....... we 11 n ersonn „rnJO AmNlnN.A laz Ls0zmka
TA.
·
,
h zk'ł
t
Wchodzę do jednej ze :.:na.nycb ~a.
RYNGU" .,, Irfn• Jo:ichlerówn• w roll tv do odpowiedzialnych obow:<iz'kow w1ą yc s o nowego ypu.
razie istnieć jeszcze będzie zna(l.'J'.Jia iwarń łódzkich, siadam
przy ~tohku
tulowei. TIJ:.'1TU LE1.'Nl „USA'·
~zakresie kształce~a i_wychowa- Jeszcze. miesi~c temu , władze c~ć srzkół podstawowych bez nad i proszę 0 herbatę. Ponicwaz był
ni, Zachodnia 43, Meron. 140-09.
ma młodego pokolenia łodzk!ego.
szkolne miały mele kłopotow z U- budowy licealnej i 0 wiele ·większa. udeń bezciastkowy - poprosiłe~ o
Dziś 1 codziennie komedm muzyczllll
I o · ·,,,,....
s
·a.nych ~że· •
' •
·
·
Jl. t. „ROZKOSZNA DZIEWCZYNA" z H.
pas waru.-:a· w J!OIDIU
''.!
J liczba szk(>!: sredwch bez podbudo- wafelek. Był mały, zjadłem ~·1~c
M~owska, W. Brzezińskim, T. WołowREFORl\lA SZKOLNA
absolwentów szk(>!: podstawowych wy podstawowej. Ale całkowite dwie sztuki. Ot. śniadanko na nues&kim i \V. Kwaskowsk1m w rolach g!Ow·
N"
t lk
h ·1·
· ·
'
h
·
·
uycb.
ie m_a Y. o c w1 i wytchmen•a w 7il"~or~l!Zawnych s zk-•
~ac • -: zreahzowanie reformy Jest rozło- cie. Gdy pokazano mi rachunek! onie
. MUZEA MIEJSKIE:
, Kuratorium i Inspektorat Szkolny, Uczniowie, którzy składali egzallll .żone na szereg lat i z czasem spra miałem ze zdumienia. Wynomł 195
Etno:rat1czne
- Plac
Nr· H· Ima
· ł Oś w1a
, t Y ny wst ępne d 0 t ych szk'ł
· rozwia- zł. Zapytałem grzecznie kelnera.: „m
0 prze d spo wa ta zostanie ostateczrue
N!eczynne od 1s.1
do t"Wolności
a.
:r>racy po uszy W Yd z1a
Preltlstoryczne - Plac \volno~cl ?\: . u !przy Zarządzie Miejskim. Tocząsif lecznymi komisjami kwalifikacyj_ zana.
• co to?". Wyjaśnił tę sprawę tak:
„herbatka 55 zł„ wafelki po 60 i pro·
- nlecz:vnnr>.
t;a;
.
· 0t
1"
t
bn
,
'
·
d
Przyrodnicze - Park Sicnldewlcza
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sterp~aŁ ~~l~u blcż. w Te· wieczora. Było po temu wiele przy_ czeenia o ustanowieniu dodatko- chów szl~olnych z funduszów pań kie,
k.zwłami, kierując się do 1~CJ, melltrze Powszechnym przy ul. 11 Lts1op1da czyn. Poza problemami materialne wycli egzaminów w okresie powa- stwa i samorządu.
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centowej speku,lacji.
dochodu. Mając upoważnienie do ski skazany został na pół roku rnłodziezy uczyc I rozw1Jac się.
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ICURIER POPULARNY ·

B~l@l<1J ~ Podwyika komornego i kapitalne remonty
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Dokończenie wiadomości z Olimoiady ze str. 4-ej
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AMERYKAŃSKIE SKOKI

. s. ko_ki_ z tram.poliny w konkurencJ·i·
zenskieJ zakonczyły si'ę tri·umfem
_ odniczek amerykan· ski"ch. Wyka
zaw
Z~Ją? zdecydowaną przewagę szczegolnie w skokach dowolnych Arnerykanki zajęły 3 pierwsze ~iejsca
w następującej kolejności: 1) Draves 108,74 pkt., 2) Olsen (USA) 108,23, 3) Elsner (USA) _ 101 30
czwartą była Francuzka Pelliss~rci
100 _38 pkt.

zmianie Amerykanin Ris
pierwszej
k ł
uzys a nieznaczną przewagę, JedWęgier Mikro, płynący w drunak
·
zmianie, wyrównał różnicę, a
g1ej
nawet zdobył prowadzenie, które
0

utrzymali Węgrzy, aż do 60_0 ~-_Zwy

Smith, wspaniale fn~1szuJą~Y- Znany pływak francusk~ Jany
Ipewmł
40
·m. z tyłu, w. czasie,_ gdy
ył ~

JANY NADAL SŁABv
...
W
zawodach pływacklch rozegrano półfinały na 400 m. st. d. w konkttrencji męskiej.
I półfinał: 1) Me Lane (USA) _
4:49,5 min , 2) Marshall {Australia)
4 :5o, 3) Ni~ro (Węgry) _ 4 :50' 8' 4)
) Stipetic
Hale (Anglia) _ 4 :51 ,4,
{Jugosławia) _ 4:57 ,6_ 5
II półfinał: l) Kovas (Węgry) _
4:47,8, 2) Smith (USA) _ 4 :48 ' 4' 3)
Jany (Francja) - 4:51,3, 4) Jantorno
4:57,3, 5) Heusner
(Are:entyna) (USA).
Oprócz 2-ch pierwszych w każdym półfinale, do finału wchodzi
z wyelim1·nowa4 -ch zawodni"k"·
~w
nych, którzy uzyskali najlepsze cza
sy, a mianowicie: Jany (Francja),
Mitro (Węgry), Hale (Angl1"a) i· Ja11
torno (Argentyna).

FINAŁ PŁYWACKIEJ SZTAFETY
4X200 M ST. DOW. PANOW
pływackiej sztafety przy-

Finał

niósł b. emocjonującą i zaciętą wal

k

ę między reprezentacjami St. Zjednoczonych i Węgier. W wyniku tej
walki obie drużyny uzyskały czasy
lepsze od dotychczasowego rekordu
N
r ·· k"
i
światowego
a
o impiJS iego.

J a lk

Z

d

O

pilk ~

zwycięzca

sztafety

ukonczył

rski

LONDYN. Wczoraj późnym wieczorem odbyło się losowanie spotkań II rundy olimpijskiego turnieju piłkarskiego. W wyniku losowania dnia 5 bm. rozegrane zostaną 4
następując mecze:
Turcja, Korea Jugosławia Szwecja, Anglia - Francja i Dania - Włochy.

bieg.

Kolejność drużyn w finale: 1) USA

w składzie: Ris, Wolf, Me. Lane
Smith - 8.46 min. (nowy rekord
światowy i olimpijski o 5,5 sek. lepszy od dotychczasowego), 2) Węgry
(M
yeki, Mitro, Szatmary Kodas) 8.48,4 min. (również lepszy od dawnego rekordu), 3) Francja (Padous,
Cornu, Bernardo, Jany) 9:08 min.,
4) Szwecja 9:09,1 min., 5) Jugosławia
9:14, 6) Argentyna 9:19,2 min.
PŁYWACZKI BIJĄ REKORD
w finale wyścigu pływackiego na 200
metrów st. klas. w konlmrencji żeńslciej
zwyciężyła Holenuerka van Vliet w czasie 2 : 57.Z min. ustanawiając nowy re3:01,s
rekord - osiąg(dawny
kolrd
zawodniczki
Dw e następne
m n.). olimlpljskt
nęły również wynild lepsze od dawnego
rekordu: Lyons (Australia) - 2:57,? I
(Węgry) - 3:00,?.. Dalsze miejsca
N~vak
zaJęly: 4) szekeli (Węgry) - 3:02,5. 5)
De Groot (Holandia) - 3:06 2 6) Church
''
(Anglia) - 3:06,2.
Podcz:i.s pierwszej serii przedbiegów w
w konkugrzb.
st.
m
pfywan~u ~ 100
rencji zeńsk1ej Dunka Karen Haruo pobiła rekord olimpijski o 1 sek., uzysku.iąc
czas 1:1s,s min. Poprzedni rekord w tej
konkurencji naleźal do Holenderki Senff.
Dotychczasowy rekord olimpiiskl
100 m st. grzb. w konl<„~encji żeńskiej
pobiła również Australij ~a Davies, wygrywając III przedbieg w czasie 1:16,4
mln.

,..

b VC 1 Un

LONDYN, 3.8. Francuzi, którzy
zamówili większą ilość biletów wstę
pu na Olimpiadę, sprzedają je przed
wejściem na Stadion w Wembley.
Wśród sprzedająeych znajduje się
również kierownictwo drużyny fran
cuskiej. M. in. chodzi im o zdobycie
w ten sposób funtów szterlingów,

Turniej

cięstv:o d~żynie ame~yka~k~eJ ~a-

t

....,.
,,,.
•

ponieważ mogli oni zabrać tylko
9 funtów szterlingów na osobę. Podobnie usiłują zdobyć funty
" Finn"wie. Należy podkreślić, że sprzedają
oni bilety po cenie normalnej, a nawet niższej, konkurująv. w ten sposób z nielegalnymi sprzedawcami
londyńskimi. Policja tępi ten nielegalny handel biletami wstępu, niP
może go jednak zupełnie zwalczyć.
Mecze piłkarskie nie wzbudzają
w Londynie większego ~ainteresowania. Jest na nich przeciętnie 8-·
12 tys. Wl"dzo'w.
W piłce wodne]· wielką sensacją
było zwycięstwo Włochów nad faWęgrami w
worytami turnieju stosunku 4:3. Spotkanie to było naJ··
bardziej brutalne z dotychczas rozegranych. W ostatnich minutach
· t h
st l
gr 6 · g
y -CJU raczy zo a o usumę yc
przez sędziego.

--------------

48.51

rzuciła

d··skiem

Mistrz · świata

Nina Dumbadze !

wyrzucony z reprezentacji

MOSKWA. W ramach Spartakiady w Moskwie zorganizowanej z okazji 25-lecia moskiewskiego \Dynamo Nina Dumbadze ustanowiła
w rzucie dyskiem · nowY rekord
świata wynikiem 48.51 m. Wynik ten
jest o 20 cm. lepszy od dotychczasowego rekordu światowego w tej
konkurencji, który należał do Niem
ki Mauermeyer i wynosił 48.31 m.

Amatorski mistrz świata w kolar
skich biegach krótkodystansowych
Anglik Reg Harris, został wykluczo
ny z angielskiej reprezentacji olimpijskiej, ponieważ nie chciał trenować w warunkach, jakie mieli jego
koledzy

Pożegnanie

motocyklistów

Nowe podstawy ustalenia czynszu

Ogłoszony dekret rządowy, refo;r- nej gospodarki. Komorne w tych d{)

3

Grudzl

Redakcia -

Kroko'

2•1

w reprezentocii

lych urządzeń,

oświetlania lokalu,

mujący z dniem 1 września komorne mach będzie dalej kształtowało się '.>raz ogrzewania i cieplej

wody z
we wszystkich domach starych oraz na zasadach wolnego rynku. w ten własnych urządzeń centralnych /a
także za używani e dźwigów osobonowowznlesionych lub odremonto- bowiem sposób
wanych przez państwo, samorząd i zachęca się nadal kapitał prywatny wych. Górną granicę tych świadorganizacje społeczne - jest wyda- do inwestowania funduszów w bu- czeń ustalą także Rady Narodowe.
Na rzecz Ftmduszu. niezależnie od
downictwo mieszkali.
rzeniem o znaczeniu państwowym.
czynszów komornianych. pobierane
w art. 2 określa się dokładnie
Jest zarazem poważnym krokiem na
· tk·owych ·
· gospo d ar
dro d ze d o uporządkowama
b ęd ą wp ł aty od le k a li· uzy
KOGO DOTYczy PODWYŻKA
··-}"'
~... ·
· meu-azu,
Do czasu o· bl"iczen1a
I l oweJ· - pro'b ą
ki 1O{a
WJP""KOl\fORNEGO,
..._
· d zryczanvfu
bedzie w zależności ty na rzecz Funduszu flęb ą od
ustalone
re
'
i 1zowania nduszów nii cele ·kto
zmob"I"
ł „_,
w a:suod powierzchni lokalu. Podstawą wane do 2,000 zł. za iz ę
remontowe,
a więc wysiłkiem, zmierzającym do obliczenia czynszu jest stawka za 1 cieli lokali handlowych i do 1,000 zł.
lokali
typów
powstałych
.
od
izbę
za
kwadratcwy.
metr
niszczejących
masy
utrzymania całej
Do czasu przeprowadzenia pomia- użytkowych.
domów w stanie używalności. Powinno to w pewnej mierze złagodzić rów powierzchni mieszkań pobierane CZYNSZ PŁATNY JEST MIESI~CZNIE Z GORY
głód mieszkaniowy, zwłaszcza w o- będą opłaty zryczałtowane w wysokresie ,kiedy budownictwo nie na- kości od 1.400 _ 1,800 zł. od izby inne opłaty - miesięcznie z dołu. Wy
· ro-·..iązac'
.
eh
. ,_
.
bra ło Jeszcze
...
oraz od 700 do 900 zł. od izby dla 0 _ najmuJący (ar t . 14) moze
rozma u.
na 1ezyi.::go
Dekret, jak oświadczył min. odbu- bowiązanych do płacenia stawki u:nowę _o najmie loka~u z powodu
czynszu,
metermm9wego placerua
50-procentowej.
dowy,
Art. 3 dekretu podkreśla wyraźnie gdy lokator zalega z komornym co
nie narusz.a. istotnych 1nteres6w
świata pracy, kMrego podwyżka ko- że podwyz"ka komornego nie będzii.~ najmniej za dwa miesiące.
· się ~rift ... owle"
w a rt· 15 znaJ"dUJe
mornego ni dotycz Wprow ad.za na dotyczyła wszystkich tych osób któlJV"'"""''
y.
e
tomiast 1>odwyŻkę dla tzw. sektora rych główną podstawą u~ania ni~, które dl.a wielu lokatorów ma
jest sto:iunek pracy najemnej zawo- duze znaczenie. „RozporządzeJllie Raprywatnego,
a więc dla warstwy najlepiej usytuo dowa twórczość naukowa, art'.vstycz- dy Ministrów określi,
wanej, którą w ten sposób zmusza na i publicystyczna .renta, lub zaSi- jakie lokale mieszkalne uważa się •
służbowe lub za „mieszkania w na<;i e do partycYPowania w odbudowie lek. nie dotyczy też bezrobotnych.
turze",
domów i którą - być more - uda Wszyscy cf lokatorzy opłacać będą,
się tą drogą skłonić do zadowolenia czynsz w dotychczaSGwe.i wYSOkości. warunki uzasadniające żądanie osię bardziej skromnymi mieszkania: Połowa nowych stawek czynszo- próżnie.ma takich lokali, wlaściv.roś~
mi, tak, aby mołna było pewną częśc wych pobierana będzie - w myśl władz i tryb postępowania w tych
powierzchni lokalowej uwolnić dla art. 4.go _od członków spółdzielni , sprawach".
-----------od rzemieślników, .zatrudniających
sfer pracujących.
~
..JUDO~••
.
'nk a ro d z1..Jak.Je dnego cz10
.
. w1ęceJ
problemu
Rozwiazanb
._ ~ .:9
. . komornego me
:
było ko!llleczne. Stan Jalci trwał do teJ ny i 1 pracownika najemnego, a gdy
oI o
wykonuią
pory, kiedy za lokal 2, lub 3 izbowy chodzi o zakład:v cukiernicze, piQokarGło'wneJ· powszech
D-0 I„omendy
ędliniarskie i złotnicze - najtyle
płaciło
"- e, w
. ' ile kosz- c;ki
ki
t . dsię miesięcntie
wyżej 1 członka rodziny. Osoby pra. neJ· organiz·acJ·i- ,,SłuZba Polsce" napapieros6 w UJą wie pacz
nie mógł się dłużej utrzymać. Po refonnie, gdy znaczną część wpływów cuj~c;, lecz P.ro'_"adzące _jednocześnie płynął meldunek, podpisany przez
z tego tytułu odprowad2li się do Fun- :l~ktes pned51ębiorstwa 1 bl'da~P Pł!ł.t k'erownika korpusu tecbnfoznego
z ie ·unaka
kl
:
mkam1 J>-Odatku obrotowego me ko- ·
.
.
Gos d ki .
d
uszu . po ar _Miesz~amoweJ, ru t'ZYstają, ze zwolnienia z pod,-;yiki kl' SP o n ,ezwy ym wyc yn J .
FranCISzka
II komp. 21 brygady,
szy z m1e3sca akcJa kapitalnych re- mornego.
ł
k
k •
'
montów. P!'7..episy ustawy o ochronie
. .wy ona
tory
.
l;)zwechowskiiego,
wi~·
jak
będa.
komornego
Stawki
b
ał
4 kt'
k t •
10 a. orow z. 192 " :·•
J75 proc. normy JUnackleJ.
ore mo"' Y Y domo. ustalane także według
daleJ zabezpieczac mteresy mas pra- PODZIAŁU MIAST NA DZIELNICE.! Junak Szwechowski wyładował
cujących, nie mogą chronić ludzi sek
Spra;;va ta należeć bed~ie do kom- iw przeciągu 4,5 godz. pracy 7 satora, którego zarobki są nńewS'!'.JÓłm. !mochodów żużlu po 5 m. sześc.
1>etenc.J1 Rady Narodowe.1_; p_rzy m::v.
od d hod'
. k
.
.
n,
ed
t
owpracu- d
oc
m.iermeWJ.ę sze
eeyz.1 e w ym prz m~o~ 1 ". ,,.. <' 1 · 11każdy oraz rozrzucił !IO m. sześe.
h
:zestrzeni 700 m kw i
Rad NarodOWYch, oraz MieJskteh Rad . . 1
Ją?'~~tego
·
·
.
Narotłowvch Warsz.awY i Łodzi nie zuz 1;1 na pr
•
z punktu widzenia społeczn~go i Ida- podlegają zas.karżeniu i są ostatecz. wyrownał go do po?omu.
Według meldunkow, napływaJąsowego - dekret uznać naleźy za o- ne.
Art. 10 dekretu 0 najmie lokali cych z poszczególnych brygad SP
siagnłęcie pozytywne.
Art. 1 dekretu mówi, że jego Posta brzmi: ..Z czvnszn wynajmu.iącv po- do Komendy Głównej, junacy turT>Ta~~1\ w-s~~~~
nowieniom podlegają lokale zajmo- nosi. kos:z;ta eks.1'.lloatacjl. ora7. b\e7.ą- n.usu. Q.ru.v\e<>o
r
" 0
t
·
k
N d
wane zarówno
na cele mieszkaniowe, jak i na cele ce~o ren;ontu". a wy ~naniei;i. e- o 30 - 50 proc. od swoich kolego obowiązku czuwać maJ·'ł ;vtasc:~e o-ów turnusu pierwszego.
użYtkowne.
władze przy pomocy l\TZeszen własc1- 0
Podkreśla dalej. że n:ie podlegają cieli nieruchomości oraz komitetów
SZKOŁA PRACY SPOŁECZNEJ
tym przepisom lokale w budynkach domowvch. Na cele remontu 1 a.dmiul. Skorupki 6-8 tel. 153-30
wmiesionych po dn:iu 22 lipca 1944 nistracji musi być pneznaczone od
0
l'Oku i lokale wyłączone spod publicz lS-30 proc. cz:vnszu. Specjalne roz- :~!.~he ~i~ ~z~<>l~o ~ ~~=i:
społeczno-Oświatowy. Adm1niStracyjnotali•
k
dze .
_,
c ma samorządoWY i Spóld·zlelczy, o upraw
nie WY onawcze us
uorza
OGŁOSZENIE.
....ena d niach szkól zawodowych typu licealnego.
sposób wykonvwania nadzoru
-•·
h
t
·
·
·
d
·
ZakłildY KomunfkacyJne w Ło od
Miejskie
warunki przyjęci a na pierwszy '""'
uowie rum zuzyc1em :vc sum.
dz! poozuku Ją dwóch techników na kal.
Wynaimujący lokale bedą mieli studiów:.
kul acJę 1 planowanie or az Jedneg9 kreś2
prawo pobierania od lokatorów (od .1))uukk0°1.1':':.~Y i rok zycia.:_,_oła
larza.
pow~~~ 7-klasowa """'
) ~
k
·
,1 . • b d
Zgłoszenia osobiste w Wydma·l e Perso- t h
nalrnym Miejskich Zakładów Komunika- .yc co P ac1c ę ą wyzsze omorne szeclma
wstępny.
egzamin
3)
cyjnych prz\• ul. Tramwajowej G. Wyna- dodatkowe
Od 3 sierpnia czynny będzie K~ pn;yOPŁATY ZA PEWNE
grodzenie od umowy.
gcńowawczy. n.a którym kandydaci będit
SWIADCZENIA
Łódź. rlriia 3 sierpnia l!IMI roku.
mogli pov.-tórzyć materiał do egzaminu
•
Ml„jskie zakłady Komunikacyjne
jak za dostarczanie prądu z włas- wstępnego.
w Łodzi.

„.

p

915

OGŁOSZEJ\TJE

Miejski w ł:odzi - Wydział
Aprowizacji - pOdaje do publicznej wiadomości, że poslada na sprzedaż na.•tę
pu1ące opakowania po towarach UNRRA:
beczki żelazne po smalcu a 100 kg. w
cenie zł . 1.080 za smukę,
beczki debnwe po smalcu a 180 kg. w
cene 7.ł. l·,72R za sztukę,
bec-zk.i po śledziac'h zwykłe a 200 kg. VI
cenie 71. 1,200 za sztukę,
beczki P<> mleku &proszkowanym a 90
kl!. w cenie :zł. l!lO za sztulcę,
worki jut owe a 50 kg. w cenie zł. 50 za
sztuke.
worki jllito\ve a· 100 kg. w ce.nie zł. 100
Zarząd

za

sztukę,

warki papierowe a 100 kg. w cenie :zł. 40
'?Jniu 5 sierpnia rb. «' godzfoie 17 za sztukę
skrzwi!d po amunicli, smalcu, konoraz
w parkingu przy ul. Da'!myóskiego serwach
Płomień-Zjednoczone
mięsnych, złom <k'ewn:lany I maodbędzie 'lię od- kulaturę.
Sienkiewicza)
(róg
Rozegrany na boisku RKS TUR w
Reflektanci, nie tylko przedsiębiorstwa
Parku Ludowym mecz towarzyski prawa i uroczyste poi„gnanie 7a• naństwowe, lecz również przedsiębiorstwa
I osoby prywatne. mogą skladać podanła
między B klasową drużyną Płomień wodników bior.,1:y~h udzial w Mię do dnia 12 sierpnia r.b. w Wydziale Apro!)lfoto- wlzac11 pr zy ul. Legionów 10. pokój nr
1\llarahni~
a „A" klasowym zespołem Zjedno- dzy1•arodowym
227, gdzie również można zasi ęgnąć bliż
czone, zakończył się po bardzo cieka cyk;owym W Czech3l<lłowac.ii
czvch Infor macji.
Łódź. dnl" 3 -<!erpnia 1948 roku.
wej i zaciętej walce zasłużonym zwy
Zarzait MleJskł w Lntlzł.
łodzian
cięstwem drużyny Płomienia w stojuniorów na mecz z Czechosłowac!q
sunku 3:1 (0:0).
POZNAŃ - Na podstawie roze- OQŁOSZENIA DROBl\E
Bramki dla z\vycięzców uzyskali
granych mistrzostw Polski juniorów
Tamecki, Zalewski, Ochrym. Dla w boksie, kpt. sportowy PZB Derda ustalił następującą reprezenpokonanych - lewoskrzydłowy.
tacyjną ósemkę juniorów na plerw- o-.. med. STENKO KSAWJIJRl' epee:fall
Zawody prowadził p. Bretstein.
szy powojenny mecz międzypań- sta chorób skóniych. pecherza. wene
stwowy z Czechosłowacją który od rycznych przy1muje. Kilifl„kł<>ro t32. w
W
'qdz-Orfi!iłO
-232
• będzie się w dniu 22 sierpnia WP. 1!!'.nilz. rn-14 ł 16-18 1'e1 2f1n n!\
'I
Reprezentacja Wrocławiu.
GRUDZIĄDZ
Waga musza - Kargiel (Łódź) .
rozegrała na
„Orąt" krakowskich
stadionie miejskim w Grudziądzu waga kogucia - Brzóskii (ł,ódź). ROBOTNICZE Towarzystwo Przyjaciół
przy ul.
Kudłacik Dzieci, uruchamia przedszkole
piórkowa
mecz piłkarski z reprezentacją Gru- waga
124. Zapisy tamże od dnia
Ratajczyk Limanowskiego
dziądza. Po żywej grze spotkanie (Gdańsk\, waga lekka to sie1·pnla r.b. w poniedziałki, wtor ki I
waga pólśredniii Stysiak <rody od t0-13.
zakończyło się zwycięstwem Grudzią. 'Poznań) .
dza w stosunku 2:1 (1:1). Bramki !Kraków) waga średnia -· Cehulak
POP. - Dziedziczak. 3.8.
dla zwycięzców strzelili: Nawrocki I (Pomorze). waga półciężka - Smyk 2KlJIHER
KOZKI białe m,gineły dn. 2./VIII. 48 r.
Stec gOdz. 9 rano. Wl"rl~~ ~~~ - Ba!uckl Rywaga ciężka
(Wrocław) ,
Nawrocki II - po jednej.
">ek 6 m. 4
(Łódź).
Dla .,Orląt" - Wawrzusiak.

3:1

mieszkalńego

,

normy

ODDZIAŁ POWIATOWY
TOWARZYSTWA BURS i STYPENDióW - R. P.
TOMASZóW - MAZ. ul, LEGIONOW Nr 38

orłasza

przetarg nieograniczony
na. roboty:

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INSTALACJI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH
i MALARSKIE.
Szczegółowe ślepe kosztorysy oraz bl'lższe informacje otrzymać morma w Zarzą.dzJ.e P<YWiatowym TBS - RJP. Tomasz6w - Mllll..
Ul. Legionów 38. poczyaia.jąc od dnia 4. vm. 48 r. w godzinach
od 10 do 15.
Oferty w zalakowanych k01pertacn z naa>isem: „Oferta na remont baraku na bursę" ll'81~eży sk~adać w biur.?Je OdCI.z.iruiu do dnia
1.S. VIII. do godz. 11. Przetarg: odbędzie !tlę w tym samym dniu
o godz. 12.
Wa.dlUIIll przetargowe w wysokośc~ 20lo oferowanej kwoty prosimy wpłacać na konto w Banlru Gospodarstwa Spółdzielczego
nr 167 w Tomaszowie - Ma.z. Dowód wpłaty załączyć do oferty.
Zarząd Oddziału zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru
oferenta niezależnie od oferowanej sumy, jak r6*1ii.eż uni~aż
tlilenia prneta.rgu bP.Z podania: przyczyn.

REDAGUJE ZESPOŁ.
RED. NACZ. - przyjmuje od rodziny 12 4o 13.
SEKR. RED. -

od rodziny 10 do IL

WYDAWCA: Sp61dzlelnla Wydawnicza "WIEDZA•.
NASZE TELEFONY:
Centrala telefoniczna Redakcji i Administracji 136-91, !57-94
Ekspozytura,
130-46
łledaktor Naczelny
136-91. !5'7-94
Kolportażu
l4ł·H
~ekretarz Reda kc.ii
256!37, 222-2~
Orlał Ogłoszeii
Dyrektor
Administracyjny

136-91

Ekspedycja

'?61·93

Rozd~lnta

!7%-5?

Administracja - Łódź, Piotrkowska 70 Redakcja honoruje tylko artykuły zamówione I rękopisów nie zwraca się. Warunld prenumeraty:
Łódź. Piotrkowska 68
mies~ęcznie z dostaw"' do domu - zł. 150, z dostawą przez pocztę - zł. 120, • odbiorem w Administracji-zł. 100. PTen11mPr:ih1 miornwa (od 20 e"2:.l zł. 80.
Drukarnia Nr ł, Spółdzielni Wydaw nlczej „Czytelnik" Łódf.. ŻwfTkl
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