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Wzajemna wymiana przynośi powazne
dla, obu zaprzyjaźnionych krajów
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Oryginalna fontaiwa ~ wieża z wiade• ~ WY'tawie Ziem Odzyskan,...
we Wrocławiu.
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Deoeszo do Prezydenta R. P.

korzyści

od Międzynarodowej Konferencji
Nauczycieli

k.reślil, iż d-0tychczas-0we tempo rea-

W A RSZAW A (PAP). Uczestnilizacji iwmówień, oraz wyjątkowo cy międzynarodowej konferencji
poważny i przychylny stosunek sfer nauczycieli w Ceperze pod Pra~ą
następującą depeszę do
Związku nrze.słali
gospodarczych bratniego
Radzieekiego gwarantuje ścisłe i ter-,-Prezydenta Rz.eczyp~spolitej:
J • ,,,....,.hosło
. l
N
minow~ wykonanie układu, mające„l auczycie e J>:O _se)' ..,„""
go znaczenie historyczne i umożliwia
nam stopniową likwddację naszych wa~y, b~łgarse~ r 1rancuscy prze..
wiekowych zaniedbań , .. rozwoju 1sybJ~ Ci, Dostojny ObywatE-lu Pre
z~ de.nc:e, wyr.:izy CZ{!;i i hołdu.
gospodarczym.
. ··-------- · _ _ . --· - ·-·- - . - ·-- ___ _ _. ___ _

doświadczeń
WARSZAWA (PAP). W zwiątt.lm z powrotem z Moskwy dyr. że wzajemna wymiana
. . . d i"s' po... ~zn· e korzys·ci·
„w
departamentu traktatów l\linist~rstn'tt Przemysłu i Handlu min. pełn. przynosi JUZ z
Henryka Różańskieg(), redalrt>0r gospctlarczy Polsk;ej Agencji Pra- dla obu zaprzyjaźnionych krajów.
Jeśli chodzi o dostawy urządzeń
sowej prreprowadził z nim ronnowę na t.emat realizacji dostaw ~
wymagających projektowania, to
westycyjnych re Związkiem Bad7ieckim, w ramach zawartych w sty. nie
część tych dostaw już się rozpoczę·
ozniu 1948 r. umów gospodarczych.
ła, w stosunku zaś do reszty zostały
e•~c1a
wyjątkową ustalone szczegółowe specyfikacje
Min. Różański stwi.erd.Ził, iż układ'raclz'. ec:kich. stworzyła
.13
9ołsko _ radziecki i>od:pisany 26 sty- okazję dla nawiązania bl'ższych kon i terminy dostaw na rok 1948 i 1949.
W ramach tych dostaw nadeszły
cznia r.b. oznacza nie tylko korzy. taktów.
pnrtr~ktac1e if
iższvch
z wielką przyjemMsCJq mogę .inż do Polski niektóre u;i:ądzenia
stne dla Gbydwu państw rozszer.tenie
WARSZA wA (SAP). w najbliż- handlowa pG1.ństwa Izrael pod przewzajenmej wymiany handlowej, ale stwierdził':. iż zbliżenie to spov10do. dla przemysłu naftowego 1 metaloszych dniach przybędą do Warsza- wo<lniclwern mr. Sima - prezesa.
i poważny, zwycięski etap w orlhu- wał-0 . nawiązanie prawdziwie kole- wego.
W końcu minister Różański pod- wy przedstawiciele ministerstwa a- spółdzielni handlowych zw. zaw.
żer1~:ctch i przyjacielskich więzów i,
dowie i uprzemysł<>\\ieniu Polski.
prowir.acji państwa Izrael, celem Izraela, oraz przedstawiciela izby
------·· ·---·- ··Od chwili podpisania układi1
rozmów wstęp- handlowe] mr. Kahana.
przeprow;.1dzenia
powiedział minialer - upłynęło już
Jak wiadomo Izrael pragnie nanych w sprawie zawarcia umowy
pół roku. Olcres ten nie został straPolską a pań- byv,·ać w P· lsce w pierwszym rzępomiędzy
handlowej
cony.
shvem Izrael, oraz przeprowadzenia 1clzie produkty żywnościowe i che•
zakupów artykułów i produktów lmikalia, wyroby drzewne i materia
Mołotow przyjqł
Zawarty układ polsko - radziecld
ły budowlane, ofiarując nam wzażywnościowych dla Izraela.
mOCQlSłW
przewiduje wykonanie przez zw;ą_
W pierwszych dniach września mi.an skóry, owoce, cytryny, oraz
zek Radziecki projektów wielkieh
·
Chataiigneau i Beddel przybędzie do Warszawy delegacja sól potasową.
~IOSKWA (PAP). W dniu WCUJO czonych obiektów przemysłowych, jak.ie mają powstać w ~o~sce. jak ró~ież do rajszytn o godz. 17 eza.su mosldew- Smithem.
St~wę ll:rzą~z:n m.westycyjnych ~Ua 8!dego m·m,ster l\f~O~W przyjął na. \V g~zinach pnedJ>?łudniO'll'YC.~
E•
Kremlu przedstau100lelf mocarstw <>dbył& s.ę w 2mbasilAlzte amerykań
tJ eh obiektow ·
skiej ro-zmowa m"ędzy przedstawi·
Poza tym układ przewiduje dosta- zachodnich.
Się W~ZW~ _ en1a .
~v~f:2)~ ~~::~z~~~ń d1~~~~~~:= 1 · ~es~. to t~a konferencja ra- ~:o}r~i mocar~nv . zachodni.eh, ~a
RZYM (PAP) - Rozgfośnia Wol żołillierzy i of'cerów armii dem<Jkra•
dziec!aego mmistra spraw za.gra.Dl- ktoreJ zapoznano się z otrzyman~kl
P
h . .
...• ...,•.
'
•
'
•
1
WYm·
d'
h
" '
- od
11.:
~....
.. 1. z osob.t!St ym wy,.....nnuuem
o sce za a- CZDJ'C...
CJl •SwueJącyc JUZ w
rozkaz- tycznej.
opublikowała
nej Grecji
ou osp.yc rzą ow no •
m1
·sł. •ych
·
d.
że po walkach
stwierdza,
Rozkaz
skierowany
Markooa,
gen.
d7.ienny
,
instrukcjami.
a.mbasa..
z
Sevo'.:na B-0bertsem oraz
·
ow przemy ow
do wszystkich obrońców Grammos, na wzgórzach K.leftiis, Pr-0fi.tis - Ilias
W ~ą~ ubiegłych 6-r-i11 t!t~esi.e~\' doram.i Francji i Stanów Zjednoi Tampaurin - Bard. 'wojska demo„nku b1ez. dokonano szerł\gu nnezwy-
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I
I
ee: opracowano 11 uzgodmono zasadnicze warunki dostaw, jak równleż
g"\vaustalono formy orir.an:izacyjne,
rantujące wykonanie tych dostaw.
Dla ich realizacf poszczel?'.ó1ne m'.
niSterstwa Związku P..adzie~k·'.eF:o t>'J
wołały s-pecialne oorirani7.ac.je .. e:eneNa ostat- być obowiązujące dla. wszystkich
BELGRAD, (PAP). ralny?h dostawców", zaś '.vłaśc;:v;
P?lsk1e central_n.e z~rzadv . odTJ?'.V:If"~ 1n;m poEiedzen;u konferencji dunaj- 1krajów zainteresowanych.
delegacje
Wbrew tym fakiom
ruc."1 przemysło ~· .-: or_l!'a'!!1zac1e • 11'~ , skicj deleg:i.rja brytyjska. powtórzy1la swą propozycję przekazania spra. l~SA, Wielkiej Brytanii i Francji uneralnych zama~naJących ·
Od kliku miesit>cy trwa. praca t,volt /WY kompetencji konferencji dunaj- siłując przedsta\v-ić sprav.ry w zupeł
organiz.acji w z<\kresie dost.n w urn-: sldej i kwestii ważności uprzednich n;e innym świetle i udowodnić, że
dzeń dla. .\l\'ielkiej huty a zdolno~r'\ \konwencji Międzynarodowemu 'I'ry- decyzje obecnej konferencji i nowa
produkcyjnej półtora. miliona ton IJmuało\.d w Hadze, lub specjalnemu konwencja nie będą dla nich obo„obiektywnemu" trybunałowi utwo- wiązujące.
stall rocznie.
Zamiary takie są jednak z góry
rzonemu w tym celu.
,
. t
Bardz dal k
Propqzycja ta została poparta slrn„ane na niepowodzenie.
e odclposkumde etsą rod,,1._
o
.
to
· "ł
• ki
\\"
•
niez prace na o n ·u os a.w
•
ll
wielkich obiektów przemysłu rhl!'mi. przez przedstawfo1eli Franc,Ji i Sta. . d~slz!ns. bzw~to~1k uwagede nata ·1 '
a
w1
s
orz
a
YJS
r:""
e„acJa
e
ze
h t · uów Zjednocwnych
t
!:mego, tacelimkenl oweg~~ oraz ll me- Ponieważ "<;;fer~ncJ·a uchwaliła ~wój pr<lgram lłot:v<>zący zzsad no.
. .
" ·
.
. .
<> orowy.....
nl"a me
· t k .· lki h 0 b' któw Jt\Z wnuosek o przyJęcm proJektu raWYk onanie
dzieckiego za podstawę nowej kona W'.~ • c . • ~e .
przemysłowYC~ -: mowi ;:imiste• - wencji i wyłoniła komitet generalw;rma~a P?wazny.ch studiow ekono- nj• dla ostatec:z.nego przyi;ot.owania
m1cmych i. techmcznych. oraz pr:r~- konwencji, p:-cpozycja brytyjska zoprowadzeni:i szeregu prac poszuki- stała oceniona przez wi~ks:wść uczestn.ików k-0nferencji, jako wyraźwawczych i badawczych.
Wdększość tych prac, dzięki pomo- na próba zahamowania je.i prac.
Delegacje państw naddunajsk.lch
ey wybitnych specjalistów radziecbrytyjkich. została już wykon.ana i v: sprzeciwiły się żadanlom
RZYM (PAP). Na ostatnim posieehwili obecnej szereg projektów znaj s!~:m i stwierdziły. i:.e konferencja
duje się w stadium końcowego o'!)ra- dunajska jest uprawniona do uregu. rb>niu włoskie.i rady ministrów zalowan:a 1,mav„ianego problemu, za- twierdzono szereg zarządzeń financowania.
olski h 1. róv.'no na nodstawie układów poko- sowo . c:konorn<cznych. umacniają•
, f eh
wspo.1prat..a
· pozyc1·e
· :·,,vszym rzę d zie
J"O\\·uch
c
a owcow P
• i •Buł - cyc h w r.1
,_
-. ' Wegrami
. '
'_J • z Rumunią
~arni. Jak i zgodzue z deCYZJam1 Ra- '.vielkich r·r:,;·1•1ysiowców i właśd
dy Mir>',trów Spraw Zagranicznych. Jci~··i z rn1~Jricr.
Min. W:viszyński powofal się na
Rząd i;,0:,1<11c.wil obniżyć oprocen
wypowied'lli ministra Bevina i sekre
papi<>r0w pai'lstwowych, ato·wan\.!
swow
którzy
Byrnesa,
LONDYN (PAP). Do Falmouth tlbr?Al stanu
by s:donić -..v ten sposób n~oby
i~ <'zasie u:im~}f kon!ec.,,nośc zwoł~ os1cz1~c:Zającf: do inwestowania pie
przybył z Miany 68-letni
nin Feliks Prandstein 1· 44-letni Fin 11i~ ltonfere!lcJJ w ccl!1 opracowama niędzy w ~kejach towarzystw prze
• za:sa.d noweJ kClllwenc;,i I stwierd~ili„
•
- Ivar Heino, ~a przebudowaneJ ie ucbwał:v tej konferencji powinny mysi:owych. Również postanowienie
łodzi ratunkoweJ.
Podróż przez wzburzony Atlantyk tnvała 71 dni.

kiedykolwiek zaciekłe walki na ma.
sywie Grammos - głównej linlii obronnej.
Dalej gen. Ma.rkos wyraża przeko-

ZClt UUSOWe wysiłki zerwania Konferencji Dun_ojskiei

~~~i~:~~ml osią~~::e~:~t~~!:
Gen. Markos w.;.ywa swych
żoln:e.

rzy do pokonania wszellcich iśtniejąwej konwencji.
Delegacja amerykańska rówruez c~cl~ trudnoś_ci, ~o. zerwania iz w~~
wysunęła własny projekt konwenc.ii. Jt'.mi w~h~1am1 ! do .a~JW\\ ama
Oznacza to, że celegacje uznały. ruepJ;"ZY)8Cte~a z .J~k naJw1ększą ep.rawo konferencji do decydowania nergią 1 zaciekloscią.
Popiemny przez imperializm a.me.
w tych sprawach.
Obecnie zaś, mocarstwa te stawia- rykansl<~ - monarcho - faszyzm jest ko·
ją, to prawo pod znakiem zapytania. 1>odkr~śla. gen. )farkos Po zakoóczeniu dyskusji odbyło losem na clJ:ewnianych nogach.
. atki, siostry, córki i oj.
się głosowaillie nad wnioskiem bry- , Wasze m
czyzna domagają się zniszczenia wro
tyjskim.
Większościa siedmu głosów wruo- ga i wyzwolenia kraju.
Armi:.& demokratyczna dokona tesek ten został odrzucony.
go clzleb.

„

WŁOCHY IDĄ

I

SLADAMI F AłłCJI

Na skutek planu finansowego rzą~u
pogorszenie sytuacji mas pracując· ych

todziq przez Atlanty~

Ameryka

znie~ieniu
pożyczkach

stopy procentowej przy
bankowych idzie na rekę przemysłowcom. Dla wielkich
eksporterów przewidziano daleko
idące subwencje bankowe, oraz ulgi
celne dla poparcia handlu zagranicz
nego.

o

Szereg udogodnień przy wypuszczaniu przez przemysł nowych akcji na cele inwestycyjne, zapewnia
dalszy znaczny wzrost zysków akcjonariuszom wielkich towarzystw
przemysłowych. Jeśli . chodzi 0 wiel-

„

Straszny

p·ożar

w Szanghaiu

LO~'DYN
donoszą, że

(PAP). Z Szanghaju
wskutek pożaru w
miejscowej fabryce koszul zginęło
51 robotn'ków, a 39 doznało cięż
kich obrażeń.
Przyczyną pożaru było prawd<Jpodobnie krótkie spięcie.
Wielu robotników wy.skoczyo z

m

i IV

piętra.

DZIEN OBRAD
DRUGI Konferencji

Międzynarodowej

Młodzieży Pracującej

W drugim dniu obrad miedz:rna-1nie pracy nieletnich, o rozwój pra
;•odowej konferencji młodzie°iy pra wodawstwa społecznego i ochronę
przed- zdrowia młodych pracowników".
cującęj referaty wygłosili:
stawicie! dele~acji włoskiej p. Re- delegał francuski p. Jacques Denis
nato Tc~ci n. t.: ,.Rola. mfodzleży w n . t.: ,.l\ilodzleż pracują,ca w walce
związkach zawodowych", kierownik o rozwój kulturalny i fizyczny, oraz
biura. kolonialnego SF:\ID p. Dillp o należyty wypoczynek", oraz inni
Raycbondury (Indie) n. ł.: „Mło- delegaci różnych państw, którzy \VY
dzieł praeująea w walce o sniesle- głosili referaty uzupełniaJl\Ce.

kich właścicieli ziemskich, to na mo
cy uchwały rady ministrów nrzyzna
nCl im kredyty w wysokości 15 milfardów lirów.
..
.
, .
W sw1etle ostatnich. decyZJI r_zą,
dowych pogorszyła się natomiast
wvraźnie sytuacja mas pracujacych.
·
.
.
.
~-ostanow1on~ . m. m. ~rz~prowa
dz1c oszczędnosc1 w budz~c1e J!aiistwow~~ drogą _zwolnienia. tysięcy
przy
panstwowyeb,
urzędmkow
cz~m re~lizacJą tego postanowienia
zaJmie się specjalny komitet mini11terialny.
Potwierdzono równocześnie wiao bliskim terminie zniesienia ochrony lokatorów, co umożliwi
oczywiście właścicielom domów pro
waclzenia ns szeroką skal~ spekula 1:ji mieskaniowych.
domość

Charaktervstyczne na marginesie
Z długotrwały1ni owacjami spot· tych uchwał jest oswiadczenie prakały. si~ przent~wieni~ delegata re w~cowego dziei:nika „Messaggero",
publikanskłej H1szpanu p. Jose Sar I ktory domaga się z góry n.-;losowa
ran i delegata wałczącej młodzieży nla energic:mycłl środków polłcyj
nych, celem niedoJ.}uszczenia do ma
Grecjl Nleow Stergina.
(Sprawozdanie ~·-retarza s. F. nifestacyj prote.stacyjnych ze słrony włoskiego swiata pracy, które
. .
illtamsa poda· dziennik uważa za nieuniknione,
~· D. p. Berta

1emY._ na str. a).

Str. 2

Młodzież
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robotnicy idą wspólną drogą w walce z reakc.ią
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marksistowsko-lenlnowsk~
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~~~
młodzieży całego świata za postęp, demokrac)ę I pokój
~~~m~.o~ l\~{~~fJ~~j~ o~i:!~~val~o~~~~~;.

i
polskie] Klasy roboh11czcJ.
trzebuje ubawiać si~ kryzysów, bez,.Lewy Tor" nr. 7 \'/ artykułach
l'~boc~, ~ysltryrninacji .i n~dzy, po-,to_,„„ s. l\I~tuszcwskic30 i T. C:vika
mewaz me rząd:zą tam interesy mo- rozwaza historyczne przesłanki po
1·
i trustów,
d7ialu ruchów . robotniczych .. Obaj
pracUJących, mlodZlC'.t deszy się .~m .autorzy
docho·lzq do \':spolnego
pełnymi prawami polit:;•cznymi i :;os wniosku.
że
przyczyna rozbicia
podarczymi i ma szeroko udostł'P- tkwi w błędach rewizioni~tów, szuprawlć stosunki swe z gen. Franco n1ony rozwój kuUuralny.
kających kompromisu idcologicznedla zapewnienia baz wojskowych.
z kole: p. William~ \'.' Yiic.za jakie go 7. ustrojem l:apitnlistycznym.
USA wysyłają oficerów do Grecji prawa musi m'.cć zag:w·arantowanc Tow. St. Matuszewski w artykule
w celu pomocy w operacjach fa~zy. młodzie~
pracująca i podkreśla p.t. „O lin!<: marksistowsko - lcn\si.owsk.;ch \1.:ojsk. W Turcji dolary m. in.:
'
nowską„ podln:.cśla. iż przyjmuja.c
Stanów Zj dnoc-zonych używan:! są
Pr.awo do l;cmpl tl~cj
woln~ci, 1mnJ1..o;;isto~'sko - leninowskie sformu
do budow.v lotnisk wojs!:owych i u- bez dyskrym.inacji rasowej. czy wy- ł~w:tnia ic~eologi.~znc ~la„ nm".ej,
mocnień, które budow;.mc są pod znaniowc.i. prawo do pracy, prawo ZJcdnoczoneJ partu, Jlowmmsmy .Jcd
nadzorem oficerów amerykm'iskich. clo równe.i płacy 7.a równą pracę. be;: noc~cgnic
~1:'-rupulatnic zanahzoBównit• Czang - Kai - Szck. korzy. względu na ple(:, wiek, albo rast:, wao 1>rz_e~złosc, ~by błędne poglą.dy
sla, z dol~rÓ\V, ~rnerykańskich dla pra\•;o do wypoczynku, prawo do 'l.VY pr1cszło1>c1o\.ye ~u~dostatcc~n~c mecelow wo.1enn) eh.
.
szkolenia zawodov1ego, prawo do o.: ro7.cznanc me c1ązyły na sw1adomoW Nie~czech amerykanska. t _bry : światy ogólnokształcącej, prawo do ~ci <"Złonków partii. . .
.
tyjska pohtyka. ma. 11.a celu obruce· przvwllcjów kulturalnych i sporto.
W art~·kulc „.Jcdnosc organiczna
1ńc zachodniej c.zęści tc!to ~aju w wvch i inn.
w świetle historii" tow. T. Cwil~
1ospodarczy, po}1ty~zny l ~v~Jskowy ·.Test rzeczą niemożliwą, aby młoĄ 1stwierdza, że rozbicie ruchu robotm
arsenał tych p~nsiw, zagra1.a.1ac:v lu. cblti pracująca. mocła prowadzić 1czego na. oclłamy ma swe :i.ródło w
dom_ europe!s1!Jm.
.
6 wa walk~. nie.ulemie od walki ca· \nacisku ideologicznym bur:i.uazji n:>.
R.ownoczesruc w. Zachodnich Niem lej ·klasy pracującej pt-:ieciwko re- proletariat, i: tym, że wielu przyczecb pod.r ywa
pra- akcji. walki o
i o lepsze wódców i
wa dem?kratyaznc pracuJąccgo lu- warunki życia.
Iokazało niedostateczną odpornosć
~u. P!'Zesladuj~ się konrres. lu~O~'Y Pozytywne rezultaty mogą być u- na ten nacisk i ulegając szukali ~ni
Jednosci_ NieIDlec: wolną mem .eo ą zyskane tylko pod warunkiem po- knmp1·cmisu lub złagodzenia mammłodz:łez, zn:tązk1 zawodowe, mcza- 1 czenia. akcji młodzieży z akcją do- sistowskich metod walki:.
.
le:iną prasę it~.
r~słych robotników i ich związki•w Autor uzasadnia tezę, iz do podz1a
W wielu kraJach nicust.a.nnie '!V'Zra
•
h
łu w ruchu robotniczym dążyli zasta. beuol>ocle.
7.cawohm~yc ·
.
. . wsze ci co zapominali o rewolucyj1
Według oficjalnej statystyki w
Zadaniem J? lod~eiy t>racuJ~CeJ nych h~słach mark~izmu. OdwrotStanach Zjednoczonyc~ liczba b~- jest. więc bi:~ru~ aktn:nego udz!2ht nic. realizatorzy naukowego socjalil"obotnych wzrosła w o.ągu osl;atr:ic- w pracy związkow za,,rndowy~b.. . . zmu i kontynuatorzy dziełn Karola
go rok-u o ok.. 9.00 tys. i obecnie 1est · W ci~gu ostatniego roku w:dz:c11~ Marksa okazy\vali dbałość o zachotam 5 - 7 mtlJ. bezrobotnych. Bez- :ny wspaniałe przyklady udz1altJ y;anie centralistycznej. jednolitej,
r~??cie wzrasta również w Holan- młodzieży, ':v strajkach \ye ..Francji, politycznej organizacji prolctarint·.1·
dit~ Włoszech.
w listopauz:e 1947 r. widzachsm~ wal (L~nin i Stalin).
W dalszym ciągu sprawO'l..da.nia p. kę młodzie.Gy wło~kiej prze~1wko o błędach KPJ pisze w „Lewym
Williams podkreślił, że nic można. bezroboci~. l\Iłodz1 demckrac1 WY· Torze" tow. A. Litwin.
być obojętnym wohec istniejącej w kazują niezwykłe
bohatershyo w
Tow. T. Wojeński traktuje o zawieln kra.,jach dyslcrymirulcji, je.§li walkach o wolność Grecji, H15.7;Pa: g..:dnieniach etyki w marirnlzmic.
ch(l>(lzi o wiek, 1>łcć, lnb kolor skóry. nil, Chh1. Victrui.mu,. Inc10!1ezJ1 1 w uwugach 0 Międzynarodowej.
llyskryminaoja. ta. staje się szczegół. wszystkich tych ltraju~'.· ktore dd· Konferencji lewicy socjalistycznej w
nie \vidoczna w oficjalnych statysty., siaj muszą, jeszcze bronu.: swoich pot1 Warszawie pióra tO\\·. F. Baranowkach rządu Stanów Zjednoozon:i:ch, stawo~~ch praw ~~m~kratyczny~h, skiego znajdujemy opini~. iż przcgdzic szczególnie upośledzona Jelit godnosc1 narodow~ 1 mepodległo„ct. bieg konferencji wykazał calko\\itą
młodi;ie:i murzyńska.
J\fa)ąc wszyst~c te rz~czy na zgodność poglądów w spr::iwach zaZwlązek Ratlz!eeki i kraje demo· względzie. delegaci na tę historyc~- si..dniczych pomiędzy przedstawicickracjl ludowej, mimo spustoszeń Po- ną 1'.1i'.<dzynaro~ow~ '.<on!cr~nc3c lami krajów demokracji ludowych~ _
czynionych J).rzez wojnę, dokonały Il!łodz:ezy. pr~cuJą~;J PO)mowac b<:- , szczerych spcjaljstów z _p::ińs.tw.)rą.-;,,„:
gi~antycmJ'.c~ O!lfągnlęć ..w odbudo. dą odpowicdzialnosc, ktora pa n(cll (pita!if;~-cznych. Kon!r:re'.lc~a ''-':łka•::·.
'\ne, µiłodz1ez tych kraJow nie po- spoczywa,
\zała. że '" ru.chtt socJal1slycznym
na zachodzie Europy isfnieji1 zdro-

• . . se kre tarza sFMo p. Berta w·11·
Z przemow1en1a
I 1amsa

na KOnfere nc1· 1· w Wa rsza w e
l

młodzie;i; znalazła. się w pierwszych
szeregach teJ odbudowy i rozwo.in.
Dla przeprowadzenia tego w;eJk!e.
go dzieła potrz<!bny jest pokój.
T}·mcznscm sily rcnl·:cji kuszri s!ę
o sprnwokowanie nowej wojny.
Zuledwie minęła dn:ga WOJna
światowa,
jui: jmpcl'ialiści zaczynają łamać mi~dzynal'Odowe umowy,
zawarte podczas wojny, fnworyzt.:jąc
wzrosły i skonsolidowały się ,stając faszystowskie i J:eakcyjnc
reiimy,
&:ię w ten sposób wybitnym wsp6ł- atakując ruchy demokratyczne i spo
czynnikiem sił demokratycznych.
rządzając obłudne „plany pomocy".
Wzrosła świadomość ideałów trwa
P. Williams cytuje następnie „TJ11!łe10 pokoju i odbudoWY świa.ta.
ted States News" z 30 stycznia 1948
Po wojnie wielu poozęło organizorw którym mówi się o tym, że rząd
wać pokojowe
życie, a. pracująca. Stanów Zjednoczonych pragnie po-

WARSZAWA, (PAP). - KonferC'n
cja - powiedział sekr\!tarz SFMD
p. Williams odbywa S>ię w okrc~le
wzrastającej walki sił demokratycznych o postęp, pokój i niezależność,
walki przeciwko tym, którzy sieją
ziarna niezgody, podejrzenia i nienawiści między narodami.
W ciągu ostatniego okresu demoltl!atyczno siły młod.zici:y znacznie

Ir.,

f •11 mz 01·imp·iady w Londyn„ie
W
Ukaże SI•A
..,

WARSZAWA (SAP). Chociaż Olim
piada londyńska je~cze trwa, „Film
Polski" już od tygodnia prowadzi
pertraktacje o nabycie długometra
żówego filmu z Olimpiady.
Do filmu, którego wyświetlanie
trwać będzie pełne dwie
godziny,
1,Film Polski" przygotowuje bardzo

PO IS Ce

starannie i fachowo opracowany
komentarz.
Autorami komentarza będzie kilku najwybitniejszych polskich dzien
nikarzy sportowych, przede wszyst
kim zaś ci, którzy, przeby\vali, jako
sprawozdawcy w I.:ondynie. Film
ukaże· się na ekranach w niedalekim
czaśie.

Powr6t repatriantow
z ZSRR do Polski

Na pu11kt repatriacyjny PUR-u w

Białej Podlaskiej przybył
repa.trłantów z ZSRR -

transport
obywateli
poJ11k.ich, którzy w czasie działań
wojennycb znaleźli się na terytorium Związku Radzieckiego,
W tran1:porcie znajduje się 84
mężczyzn i 32 kobiety.
Poriadto do Białej Podlaskief przy
był pierwszy transport 12 repatrian
:tów z Łotwy, - w transporcie tym
znajdują się 3 kobiety i 6 dzieci.
w dniu 7 bm. przybył na punkt
repatriacyjny w Szczecinie transport repatriantów z Magdeburga.

W transporcie znajduje się 119
39 kobiet i 43 dzieci.
We wtorek, dnia -10 bm. oczekiwa
ne jest przybycie do Białej Pod_lask.iej nastc:pnego transportu repatriantów ii ZSRR.
Wsczyscy prŻybyli repatrianci o·
trzymują na punktach PUR·u dokumenty osóblste, zasiłki pfenJęine,
odzieżowe i żywnościowe, po czym
rozjeżdża~ się do do~ó~.
Pragnącym
osiedlic się na Ziemia.eh Zachodnich PUR ułatwia na
bywanie rospodarstw rolnych.
mężczyzn,

Kontrola kolonl•i•

Okólnik ministra

W związku z niedawnym tragicznym wypadkiem zatonięcia 23 har·
cerek na jeziorze Gardno Minister
O.Swiaty wydal okólnik ~ sprawie
stosowania pewnych środków ostroz
ności na koloniach wczasowych i w
obozach.
Kuratorzy i inspektorzy szkolni
obowiązani sa do stałego kontrolowania kolonif i obozów
W szczególności kuratorzy muszą
„
.
d
zarzą dz ic mezw1oczne przeprawa ze
. .
k . . t eh o'·rodko'w l'tó1·e
nie mspe CJl Y
• '

•
1

obozo'w

oświaty

dotychczas nie były jeszcze wizytowane.
.
.
.
W wypadku w,vkryc1a zamedban
i stwierdzeni~ nie?ociągniĘć ;v w~runkach bezpieczenstwa, nalezy wm
nych pociągnąć do jak najsurowszej odpowiedzialności.
.
Inspektorzy szk.~lnl obowiązan~ą
pona?to prowadzic ~ohkłatdną. evt
dencJę czynnych na ic
cre?ie. w
~or:ij. i ?b~zów, . z. uwzglę~rueruem
ilosc.l dz1ec1 znaJdUJących SlG w da
' . w poszczególnych
nvm momencie
ośrodkach.

nopol~w

}e~A: interc~y ~:is

się podsta.~owe

demolu·ację

działaczy socjalistyczny~h

Dar premiera tow. Cyrankiewicza l~;::J~F~'I~~::;~::isto:::~~~st~cwo:
dla

świetlicy

górniczej

JQWOtznie

stwie1·dz~ tow. F. Barnno,~skl - 11a
wschodzie czy na zachodzie I:uropy
Swietlica CZZG w Jaworznie o- nie tow. premierowi za otrzymany :wiuzl jedną drogę do socjalizmu.
trzymała od premiera tow. Józefa d::ir.
'Jtst to droga walki lilasowcj. jcdd
k
t
nk . ·
r~ol<ci klasy robotniczej 1 mlę<lzyu:t~yra 1ew1cza po arune w pos aroclowej soli<larncści proletariatu.
c: obrazu artysty malarza Je.na SoI
kolowskiego.
na Wystawie Sztuk Plastycznych : '
-· ~~_:_~
Przekazując obraz świetlicy, dyW
~
- ~=ł
~
rektor biura komitetu ministrów dla
Prezydent R. P. Bolesław Bierut ~..-......_'""".,.....
-~-spraw kultury załączył list, w któ- zwiedz'. dnia 8 sierpnia br. w to:waPrognoza
rym podkreślił, że dar ma być zn- rzystw1e Marszałka żym'.ersk1ego
chętą dla świetlicy do coraz owoc- wystawę sztuk plastycznych, zorChmurno z w'ększymi !okalnyn_1f
niejszcj pracy wychowawczej za- ganizowaną tego lata na terenach 11npogotlzeniami i mo·lliw:iśc:ą nie
równo w dzied 7 inie oiwiatowcj' jal- dawnego kasyna gry przy mo-Jo w \1:elk:ch przelotnych oplldóv1.
' ' Sopocie.
Tcmperatu:·a w ciaau dnia. cd 18
i artystycznej.
Ob. Bierut wyrazq organizato- „ 25 st. C. Slatc, hib um·arkowa. .
·
.
.
, ·
cl ·
Swictliczanie ;Y.Jdziękowali listew rom wie11tie uznarue za wyso k'
-1 po- ne wiatry
.
••
t
. r. 1:1erur:..;:ow
I . .zac
l 1lo me11
z:om l bogatą tresc wys awy.
połudmowo - wsc 1oun1(! 1.

W

prezydent RP. 81eru
. t
Sopocie

I

'

I

1

.pogody

........-............................................................................................................................................._... ............................................................................................................................

~

1en
się śnlie;e.„
Minister Finansów · Franc}!
Reynaud nragnie wprowadzi~
na rozkaz USA dykta!o~ską po
Utykę gos~odartczą ipatns wa, godzącą w zywo ne n eresy mas
pracujących, wMród ldórych rośnie oburzenie.
'Jeśli. się kraj swój

czyścić

z rozmaitego brudu,
I 15-<ospodarkę się reperuje

pró·
bu je,

Kosztem własnego ludu,
Wówczas sam lud przemówi o·
t~varcie

Jedność najpoteżnieiszą bron·ą
„grabarzy Francji„
Klęska rozłamowców

- Zmarnowane dolary

okresie rozła- rych rozłamowcy liczą jakoby naj_ stytucji, której obalenie za cel „socjaliści" spod znaku
W PIERWSZYM
mu który nastąpił w CGT ja więcej zwolenników, dobitnie wy- wziął sobie właśnie gen. de Gaulle. „Machlojka" ta nic uszł:J.

ko logic~y rykoszet planu Marhalla 1· do dokonania s'e któreao
0
dopomo ały dolary- z AFL„(Amery
"'
kań.ska Federacja Pracy) wydawać się mogło, że CGT nic wytrzy
ma naporu sił kapitalistycznych i
ulegnie rozbiciu na dwa zwalczają„ 8 • obo
ve ię
zy.
. .
. .
Tymczasem w parę Jl~ m:~ręcy
od daty . ro~łamu
połoficJalnr.
organ Qua1 d Orsa~ „Le Monde
zmuszony był z łeuą w oku przJ'.znać, że dysydencka orgaruzaCJ~
„Force Ouvrlere" zdołała .pozyskac
zaledwie 15 proc. czło_nkow CGT.
Generalna Konfed_eracJa Pracy po_

Przyslowiem, co na świat słynie:
Ze ten, kto mieczem wojuje upar- została zatem ~łowną przedsta.~vl· o:elką francuskich mas pracuJącie,
oych.
Wlaśnie od miecza ginie ...

W. BOR.

Rząd

Strajk lipcowy francuskich upailStwowych, wśród któ

rz~dników

kazał, że polityka panów Jouha_ux Dalej w obecny~n rz~dzie zas:ada
czy Neumayera z „Force Ouvr1c- Reynaud, człowiek, ktory w czc1-v;_
re" polegająca na obdarze_nlu za- cu 194_ O roku włndzi;; oddal w re,
, d
k t I
p t .
.W
cl O ~
l

Bluma.
jednak

czu:jności ~ra:ic:.~sk eh m2.s J?ra.cują
cych. ZuaJdz1e OilU sv:c orli:fc:e w
dalszym
o!;fo.bieni,u rozłamowej
F
O
. " lt.
. ' b .
u~an:em.drzką u ~razi naCGrTy ;}' wtwa c~ J c a~ad1 cygankład. '\\b"' cz o 1'' o~ Us\'~IeOre. ,tt or~ .m1:i·11a yc
mu rew1. y ancJ1 pac
, zos a- w:c t wci:.o ząc w s a ? ecncg~ ;~mor:?. • 1 ~·zec;eJ s: y w
ła potę:p;ona naw~t. w szeregach rządu, zaz~~ał.))elnomocmctw, kto rrnnc;»},m1 r~cnu ,mw~d?wym.
ich ong1s zwolennikow.
r~ by um~zl~w11y. mu przepro.wadzc GE~. MAi.SH1\LL 1 J~go ~ge.11
ARTO o tym wszystkim przy_ 1110 w mysl zą.dan umerykauskch,
c. v·e FraucJ1 przellczyli s19
pomnieć dziś gdy nowy skład Ireprywatyzacji prz:.imyslu francu- i szybl;:o dz:ś zrozumieją, ż~ dolarządu francuskiego każe przypu- skiego do czego zresztą zmierzał ry wyrzucili napróżno. Skład nowe
szczać, że przed francuskim ru- już także jego poprz'1dnik Rcuc go rz~du. francusk:ego i P<JSta„sa ·
chem zawodowym stoi nowy okres Mayer.
lprzywodcow SFIO aż nadto wyrawalki, który zapewne przebiegać
Gdy w chwilach kryzysu :.;zercg foio odkrywają prawdziwe oblicze
będzie w innej płaszczyźn'e, bar- członków SFIO zapytało Leona rozłamowców z „Force Ouvr'erc".
dz'.cj jaskrawej niż miało to mic.i- Bluma jakimże sposobem ich „so- Ci n:eliczni. którzy ulegli mirs.żom
sec dotychczas.
c;jalizm" będzie mógł hyć rcal:zowa deklaracj' .Touha\1x i jego przyjaObecny premier rządu francu- ny, jeśli w rządz'c będzie Paul ci?ł, widzą c]z'ś jasno. że rozłam
skiego, Andre Marie jest z ctykic- Reynaud, ów odrzekł: „Pozostaw jnuał na celu wyłącznie osłabienie ,
ty radykałem, ale w grunc'e rzeczy my historii ocenę obecnego rządu. francusk;cgo ruchu zawodowego,
jest gaullistą i wraz z szeregiem -raszym obowiązk!em jest pop1·zcć,którego jedność jest najpotężnicjobecnych ministrów głosował prze go.". W nnstęps.twJc w skł~d .n~we- szą bi·onią. franc11sk'ego św·ata nr.:>
clwko obowiązujllcej obecnie kon- ~o rze.du weszli t:i.k :rau!Mc1 Jak I cy. <tr~

W

r

st~.
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Vsuwa11ie ka1·ygodilych

s.

zaniedb.ań

I alka zniebezpiec~~ń.s~we.m ogni~ a!!~~!?~~!~~,~=

Rozrr1C)WQ z Komendantem Mie1sk1e1 Strazy Pozarne] ~!as7c oi~~~,p~:;,~~;:i~a ~:t:~~ć żi~

l?orU:;;:.onl! prz~z naJ przed kilkodniam~ sprawa karygodnych zaniedba11 w dziedzinie bezpieeze11stwa
l)Ożarowcgo n~ terenie łódzkich zakładów przez:1y słowych i baz mate·
riałowych nie przestaje zaprzą
tać uw:lgi władz. Powołana została
no życia specjalna komisja społecz11a która rozpoczęła
lustrację zagrofonyc:h placówek
i wydała szereg doraźnych zarzą
dzeń, mających usunąć niebezpieczne .ma11kam011ty. Pociągnięto do odPoWiedzialnoścl szereg osób,
które
nie stanęły l1a "\V-ysokośc.i zadania na
powierzonych ~m placówkach pro-

ma

wą instalację ogrzewalną i oświdle·
przestarzałe często maszyny

niOW<i,

i urządzenia produkcyjne itp. ·
Niemałą rolę

odgrywa dla bezpie·
cze1'istwa racjonaina zabudowa fa·
bryk. W Łodzi jednak skonstatowane zostały fakty samawolncj przebudowy, lub dobudowy, dakonane
bez uzyskania zezwoleń władz prze·
mysłowych,
technicznych i Straży
Pożan1ej. Kforownict\vo fabryk czę
sto tłwnaczy swoje samowolne w
tym względzie posunięcia potrzebami produkcji, ale te potrzeby - nie

dukc~·jnych.

Akcja komisji trwa. Członkiem jej
jest m. ~1'1.. komendant lVLiejskiej Stra
:ly Pożarnej w Łodzi, płk. Adam
:ąiedroń·Kalinowski.
Do niego też
z.wróciliśmy się o informacje, celem
w~zcchstroru1ego
oświetlenia tego
doniosłego dla miasta. przemys łu i
~erok.i.clY mas robotniczych
zag:ldr.lenia.
Płk. Kalinowski oświadczył nam
co następuje:
Mamy ogófom w Łodzi 15.000

.L Należy :;kupić całą akcję kiepo\';h„ny nikogo zwalniać od obowląz
ku uzyska.ma zezwolenia na przepro· rowniczą przeciwpożarową w r~ki:
•1adzeni.e robót budowlanych od wła jednego ośrodka dyspozycyjnego il.
inspekcyjnego. Hależy zaostrzyć nad
~c.'iwych władz.
Jako jeden z mankamentów szcze- zór nad warunkami bezpieczeństwa
pracy, wydnć ujednolicone przepisy
gółnie •niebezpiecznych uważam oświadczył dalej płk. Kalinowski bęzpieczeństwa p~żarowego, a tam
wadliwe, lekkomyślne, a niejedno- gdzie wskutek ci.asn<Jty zabudowy,
lub charakteru produkcji niebezpiekrotnie
cze(istwo jest więl:szc - przepisy
karygollnc składowanie
łatwopalnych i niebezpiecznych ma- sp~cjalne o zw~Qksze?ic częstotliwateriałów, które w połqczeniu z bra· śe1 smarowarua łozy~k m:iszynokie:n instalacji alannowych, ostrze· wych. Trzeba zorgaruzowac stały,
ga,•.tczych i · gaśniczych - muszą dzienny i nocny nadzór nad pełnieniem służby bczpiecze11s'hva pożarowego, tneba WProwadzić nocne dy·
żury członków dyrekcji.w fabry~ach
gdzie praca odbywa. się na. znuanr.

nocną.

Wśród zarządzeń

ochronnych jako

najw~n!iejszą. uznać należy kwestie

skrzącego się

brylantu.

Nie zdawruem
• •

sobie
, •

w foj

•

•

~11wzl1 sprawy, gCJzie się ~:ia1du-

me zwracalem uwagi na otaczajacycll mnie ludzi, przecis·
kajacy~h się w natloczonym tram

Jt;, -

.-

„

.

wa1u do.

WYJSCta..
Przycisnąłem N

.

mocno do s:ebie i pocalowalem w usta, w prze
pe1nione1· .1'edenastce'' z;a przv•
'·
'
. . •
stanku przy Placu Wolcosc1, w
upalne, sierpniowe, niedzielne popoludnie!JJ
·
Lud":e rea"'owar1 ró·;„;e Kon·
"'
. 15
•
~-.". •
duktor w p1-erwszej clw.nli zatrzyma.I ruszający właśnie w dalszą
drogę tramwaj milicjant siojDCJ'
'
. .
' ,
".
akurat na przednze1 pla.forzrne
podniósł miniowali rękę do góry.
mlody szczeniak, rvci11ajacy „Joda" 0 nialo sie nie udlm;i!, a Ź.:il/,
· ·
• bob
· . , 'l''

zorgaru.zowarua
punktów zaGpatrzcnia wodnego
tam, gdzie wody w pobliżu br~,
aby straż ogniowa nie musiała wozić
z .sC!bą k~~<lej kroł'li ''.-'ody li me opóź
mac akCJl ratowmczeJ.
Wreszcie - dodaje płk. Kalinow- ru:iiie~zęczny
a~
,:UZJ zr.z
ski - należy karać wszelkie uchybie spodnrczkę, trzy111aiące1 go na
nla. w sposób jak n::.jsurowszy, szcze- rękacli kobiety. Reszta „frazm~·a
gólni;. tam, _gdzie ~t\'?erdzi się opie: j0'"1'VJ j ciżby" stanęła jak n-ryt.2
szałooc, zaruedbarua 11 zła wolę. Vlaz
,
ne jest także wyposażenie fabryk w · twor:ąc ban~ny obrazek.
niezbędne urządzenia ratownicze ! uWowczas JD., spojrza!em Jeszcze
nowocześ nienie starych.
raz w brylar: towe oczv mojej
Bo by:wają np. w~a~lki, kie.dy to, trllmi.r;ajowej panie;:;Jd 1;rzeclwli·
czego me ruszczy og1en zostaJe do. .
•
'
,
słownie zatopione
wodzie leJ"·ceJ· Iem 1e1 glowkę do tylu, krzy,..:ną'
"l
I
1
.
I"
się z tzw. tryskaczy. umiesz.c.zonych em z nonsza anc1ą: „uttl.:i.gę..
w sufitacl~ sal . fab_rycz.nych. albo i wycist1ąler..1 na jej 1~·ar~ac11 dludlatcgo, ze straz ll!e ma. do.3tępu gi namiftnr olimpi;ski poca.luButle z tlenem w sąsiedztwie węgla. i benzyny, i nawet wybuchowych l?~ez zawalone sur~\vcam1 przejśrodków, potrzebnych do produkcji, - w jednej 1: fabryk , łódzkich. scia do ognhka pożaru.
n.., ·
Wszczęta akcja potrafi niewątpliReaJ,cja, która
natychmic:st
·wpły.wać na zwiększenie niebezpie- W jednym z młynów łódzkich nie. wie zabi:zilie-cz,:ć
mienie mrro<lowe miała po tym miejsce, przypom·
czeil.Sb\va pożarowego, nas :zaś - bezpieczeństwo jest -wielkie, gdyż przez zmszczemem.
:niala mi wybuch lJOmby atomoskłonić do zwiększenia
czujności. sldadow.:nie · zboża jest zorga:ni.zowa
(stg.).
•
• B'J. . .
;;;;;;;iiiiii-iiiiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiii;;;
we1 na ivysp1e 1 anr.
Chodzi bowiem d o fabryki l o bez- no nieprawl<lłowo. Stropy młyna są
pieczeństwo
ulic, a nawet całych przeciążone i ni.ezależnie od niebez·
[{toś szybko wyskoczył z tram
dzielnic miasta.
pieczeństwa pożaru grozi tu stale za·
waju do apteki (zdaje się, że do
-· Czy mógłby ob. Komendant wale!'ie gmachu.
telefonu), młodzi i starzy zs.częli
przytoczyć
szczególnie
jaskrawe
- W jak.im stopniu akcja prewen.
Wrocławiu
wyskakiwać
przez okno, mili'Przykłady niedbalstwa :i zagrożenia? cyjna
władz i komisji społecznej
W dn:uch 5 i 6 września :rb. odbę cjant zlapal za koln.ierz motorni- Proszę bardzo. Oto na jednej z przyczyr..!a sie do popr.'.l'IVY poloże
dzie s.ię we Wrocławliu wielki zjazd czego i konduktora, a jakiś mio•
ulic z..'1.ajduje Się obiekt b. niebezpie- nia?
czny ze \V""_ględu l!la sam charakter
- Akcja ostrzegawcza władz - przedstawicieli wszystkich branż rze- dy facet ustąpił nawet miejsca
Ja
produkcji. Obiekt ten na vvypadek odpoVi/\Lada MSZ rozmówca - już da mieślniczych ca?ego kraju, połączo
pożaru mógłby spowodować grcźnl\ je irealne wYniki. Komenda Straży ny z obradami zarządu Związku Izb kiejś starszej kobiecie .•.
Zostałem 1V fra.mwaju
praivie
w skutkach eksplozję.
zawalona 1est p-00,aniami od zakła· Rzcm!eśln:iczych, prezesów i dyrekW li.nnym obiekcie fabrycznym dów pracy O przeprowadzenie 1i.m;pek torów Izb, Rady Głównej Zw. Zakl. sam .... lv1oja najdroższa uciekła,
bi·ak :z.nowu ściany przedziałowej cji i kansulatacje dla zwiększen1a Doskon. Rzemiosla craz zebraniem tylko jakieś star.szav;e paniusie
między magazynem łatwopalnych bezpieczeństwa.
Ogólne re7.ultaty organizacyj11ym Fundacji Cent1111n
materiałów, a maszynownią. Gmach naszych prac będą wkrótce dQstrze- Doskcnalen:a R.:.em:osła w Szczeci· i"ak. dziv;mic wyzyivająco uśnue
ten już się kiedyś pal~ł, groż~c v1ic~· g~ln-.; d~~ ws;ys~ki.ch, g~y.i: nie~·ątpli nie, gdzie o ::i bywają vvyż.>ze stu:lia c11aly się do mr.ie.
m:E:t1·20wic i czeladnicy.
ką ka~tro!ą .z m~agi na. O•ocz,en:e wie i!osc PO'~ow z~eJszy się •.
A ja, YV pól godziny po tym, w
skła~u ~m1yi;u bi:ayukan:i. odo~lo-. Co nalezy uczymc natychmiast
Ka zj eźJz;c .zlożonc zostana snra- komisariacie milicji obywatel,nynu. zaledw~e o ltilkanaśc1e metrow. w k;erunku poprc,vy?
wozdaniia z działaL-iośc.i poszczegól- skiej, tłumaczy/em zdumionemu
nych komórek organizacyjnych rzekomendantowi posterunku:
miosła polskiego.oraz uchwafone zoWł
- „Widzicie, obywatelu komen
staną rezolucje,
dotyczące dalszej
.
działalności wszelkich organizacji dancie,
źe jestem zupelnie norrzemieślniczych. Uczestnicy Zjazdu malnym czlowielciem.
Łodz·1
Chciale:m
T111'.ied.zą Wyst·awę
Ziem OdzyskatyJ[{o spróbować wprowadzić w
(z) Łódź w najbliższym cza~ie bę cyjny. Gmachem t.Ym będzie Dom nych.
Życie nowy system postępowania.
cizie miała nowy gmach reprezenta- Włókniarza. P1·ojeld; budowy tego do
mu · pawstal już dość dawno. Obec·
kł
Repertuar mojego programu oyl
Q OWCOW bardzo urozmaicony. Zacząlem
nie zaczyna an p~-zybierać realne

,,„

:k

Obiekt, w którym wybuchł niedawpażar z trudem
zlokalizowany
przez Straż Ogniową. Z:tpasy kala.
fl)llil na. składzie, oleje i smary, przechowywane były obok beczek z benzyna.

no

d.01nów mieszkalnych i 1300 ró~nycb
abjektów, zakładów pracy,
obiekt.ów rozs.lanych bezplanowo,
nierzadko w dzielnicach 0 dużym
skupieniu ludności. i g~stej zabud<'-wie. Każda fabryka z natury rzeczy
mus.i być chr.oni.ona, gdyż jui w samym procesie pl"-Odukcyjnym tkwi
zawsze pewne niebezpieczeństwo po.
:i;arów. .Jednak u ID.as, często to iniebezpieczeństwo
potęgowane jest z
braku odpowiednich urządzeń przeciwPOżarowych . .Jako szczególnie Illie
bezpieczny czynnik uznać należy bra
kt budowlane, braki murów ognia~
wych, wzgl~clnie szpary :i dziury w
j;itniejącyc~ murach zaporowych;
brak stropow ogniotrwałych, wadli·

we

Reprezentocy1ny
• Dom ' o,kn1arzo
•
stani·e wkrótce w

Kursy dla WY d .
szkolenia 'międzypartyjne10

Zarząd Glówny Związku Zawcdo·
wego Włókniarzy powołał już sp·-

cjalny kom!tet budowy tego domu.
Komitet zbierze się jęszcze w tym
tygodniu i op!'&c1.ijc szczegółcwy
plan budowy.
Miejsce na którym dom ma stanąć
zostało już wybrane.
Będzie
nim
plac, przylegający do gmachu OKZZ
przy ul. Traugutta. Obydwa gmachy
·W PZPB Nr. 2 \V przędz.;:lni (G st.ran ) w;-.suuęła sit; 'na czolo .l!'elik.sa Pa\rn;,,ka będą tworzyć całość architektoniczMe-ria Aci<mrnsiak osiągnęła 136,5 proc„ a (160,~ proc.).
Następne
miejsca zajęU ną. Otaczać je będzie skwer kwiatoHeru·yka Pijanowska 130 p r oc. Wanda Stanisław Kubik (158,5 proc.l 1 .Józef ZaSygdzlak uzyskała na 4 s tronach 140.3 krzewski {153 pro~.). F1·anclszka Kociołek W./.
' proc„
Bronisława Woźniak 1so,1 proc„ osiągn~la 151,8 proc.
w pnędzalnl (3 W Domu Włólmiarza znajdą po:Eroni.sława Olejnieżak 130 proc„ a Prak- str<1lly) Ja<lw;ga Gugn uzyskała 142 proc„
!teda Borl-:ow-.>ka (:; strony) 14J,1 proc. W .:i Zof!a Kryszek. lU proc.
mie~zczenia wszystkie agendy Zarzą·
tkalni na 6 1-.-rosnach p ienvzze miejsce
W PZPB l'r. 14 w p n.ędzaJ.n! wyróżnlła du Głównego i oddziału łódzkiego
zajął Bron~łav1 Clul:a (180 ,7 prcc.J. Ma- si~ Helen3 Komornic.W:a (1)64 wr:.:ec.
- Związku Włókniarzy. Poza tym tu
::-!aDre1ich osiągnęła 159,8 proc„ Irena 1G9 proc.l, "'I.V tkalni Jen Przydnc:!: u:ysn ·!"Z()wiccka l:Al,2 proc„ Maria Skablak lta ł na 6 kr o.mn<in 146,9 proc.
zostanie uloko\vana centralna biblio
135 proc. Na „czwórkach" odzn.aczyly sli;
'Y PZPB Nr. 16 odznnczyly się prządki:
HelC?:ta Plachta (lGD,2 proc.) i Zofia Wle- Juh a Górczak (7M wrzcc. - 166 pr()c.), teka związku. K:ilkanaście większych
J..iJ1>kn (164,4 proc.).
Maria Napora (372 wrzec. - 15;,5 proc.) s.al zostanie przeL"l:lczonych na czy·
.w PZ.PB Nr. :: w tltalnl we wSpółza~ 1 Zoila F!or&.lc (960 wrzec. - 16.2,G proc.). telni-e, świetlice i sale zebrań .
\'!o<ln!ctwic zespołowym wyróżniły si-ę
l'lf PZPB Nr, 2~ W przędzalni 1888
Ze31>0ły
ma~trów Sobczyl'isk!ego 028.l wrzec.) Felilcr;a Sobczak i Franci&Zka Deprcc.), Soba1\sklcg-0 (125,9 proc.), Niedbały nys o.;iągn(ll.y po 144,1 proc„ a Genowefa

pr;:·PZPB Nr. I w tkalni na „szóstkach'"

'

rzemiosła

Zjazd

kształty.

(l.24,1 proc.), B:::naszczyka
(llS,5 proc.)
i Buchnera (117 proc.).
W PZPB Nr. ł w tkalni zespół majstra
Stępnia uzyskał 122,3 proc„ wyprze<lzajqc
:tespó? majstra
Przywojsklego
(116,9
ptoc.). W prz~dzalni wyi·ó±n!.la !ilę Jadwiga K.abanska (141,1 proc.).
W PZPB Nr. 6 w p.rzędza•lnl (750 wrzecion> odznaczyły &.il) Helena Pęcherze\•/·
s!ra (150,3 proc. 1 Marla Haf (143,9 proc.).
w tkll:lni na 6 krosnach wyróżnlll s!ę ste
fan Dybal3 163,7 proc.) i MaTia Białek
(162,S pi"OC.). Marla Ra1ska {4 kroena) osią gnęb 170,8 proc., a Emilia .Janiszewua 1S9,3 proc.
w. PZPB Nr. 1 w przędzalni (700 wrze..
ct<m> Kornela Nowak os!;ignęła 171,8
proc., a Zo!la Rosiak lS0,2 proc. W tkalni na „czwórkach" uzyskała Marla Grt:·
bOV.-"Slca 169 proc„ a .Józefa Kruk 168

· '

Ka-sander i Anna Pyclo (66G wrzec .) po
173,6 pl"OC.
W pzps w Rudzie Pabianickie] w tka!
ni na 10 krosnach uzyskała Janlna Str;un
ska 159,5 P~oc„ a Bolesława Nowak 154.~
proc., Balbma Psiuk (8 krosien) osiągnę
ła 140,1 proc„ a Helena Marcin!a!: 137,8
pro~. Na „szóstkach odznaczyły s.!ę stanls?awa Puzder '174,2 .proc.) i Genowefa
Maru~lak (16!.9 proc.). w pr~d:zalnl (3
strony) wy,różnily S.:ę Marla Kmin (164
proc.) i Anna Nowak (161 proc.).
W PZPB w l'ab!anicach w tkalni os!ag
nęła Aniela Ulman na 8 krosnach 1;;3· s
proc, a Aurelia Rutlrnwska na 6 kro~
nach 170,3 proc. Na „czwórkach„ wyróż
nlly się Helena Swlątek (173,6 proc.), 8ta
n.Jsław.a Dujnow:lcz (168,l proc.,
Józefa
Haral'1.s-ka
UG5.3 Pi:oc.) i Helena Barys
(163,8 J>roc.). W przędzalni (750 wrze<;:.)
Leokadia No·.vacka uzyskała' 147,4 p1·cc.

kursy dla wykładowc6w wspólnego
szk.oJ.enia partyj11ego zorganizowane
przez wojewódzkie komit,ety PPR i
PPS. Kursy dla wykładowców trwać
będą ~ dor.: 3 tygodni i w r..odzi roz
poczną Sl~ fo bm.

?

Nino M'ISLA
DZIS PREJIIERA
.EeztrosJ.a

komedia produkcji :funcuskiej

BOLERO

REZYSEU:

JEAN BUHLER
W ROLACH GLóWNYCH:

AltLET'.rY

ANDRE LUQAET

(PRASA)

:\<~G

LEl\10.:ffl"IER

Kaidy kupiec, rzemieśln1k i przemysłowiec
korzysta z wygodnego

~

taniego

kredytu oraz z rachunku bieiqcego

Komunalnej

Kasy
miasta

od

publicznego

poca!unlcu

w

W .najbliższych dJ.tiach na tere."'lie tramwaju. Pragnieniem moim hy
dzie&i.P,Ciu województw rozpoczną się Io nadać środowisku natłoczonego

Oszczędności

Łodzi

LOD2, ul. PIOTRKOWSKA Nr 77
któ1·a prócz tego emituje l;:słąi.eezlc.i oszczędnofoiO\Ve im.lenne i rut
01\AZICIELA.
Wypłaty i przelewy z obu tych rachunków dokonywane są
&EZ !2;ADNYCH OGRANICZ~. /
TAJEl\INIOA WKLADOW USTAWOWO ZASTRZEiONA.
(Art. 15'Rozp, z dnia 24..10.1934 r. Dz. U. Nr 95 poz. 860).

t
·
d
woz.u ramwa!owego, P_Of.o ne, o·
rygmalne oblicze. Panienka, lctó.
rą calowalem rozpychala <;ie lol\.·
ciami. Zamiast wszczynać ~wan.
turr, pocałowałem ją w usta. Gdy
by to by! ja.kiś mężczyzna pod,laskalbym go lekko po wlo~c:;ch i
powiedział: „przyjacielu tak nie
•
,,
J
mozna , przekupce podarowałbym
maleńlci uśmiecl1, matce z dzieckiem pogrozi/bym filuternie pe.1cem i - rozumiecie obywatelu J;.o
mend.ancie - jazda trar.1wajem
nie byłaby ostatecznie taką okrop

nością! Ulatwiać należy życie!!!''.

Zaplacilem mar.dat karny za
naruszenie spokoju. Wsiadłem w
tramwaj, by pojechać do domo.
Kobiecie, która mi nadepnę/a na
nogę, podarowałem uśmiech

meż

czyźnie, który mnie popch~al ~
tłoku powiedziałem ze slodycza
że tale nie można, matce z dziec~
kiem, która wsiadła na mnie za
to, i.-e lelek.o trąciłem jej ba.cliora,
pogroziłem
fil1JJtcrnie palcem, a
jakąś młodą dziewczyr.ę
która
m:iie energicznie odsudela od
przejścia, gwałtownie oc."ca.lowalem w usta, poczym ....
dostalem dwa razy w l1ębę..._
W. BOR.

I

•

ł
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Nr 220 (1004)

KURIER POPut'AR-m'

'

Z

#rontu olin1pijshieqo

. Antkiewicz nie
I

sprawił zawodu~
1•1elk1e Igrzyska sportowe

(Francja), od11iósł punktowe zwycię wygrał , przez dyskwalifikację Fastwo mul Branderem (.'\nglia). Birli.S ni'ego (Iran) w III rundzie, Lambert
(Australia) znokautował w II run- (USA) l~'lkonał n:l punkty Santosa
dzie Fammelina (Finlanclia), Bung- (Brazylia).
.._ "· · · ·
Najblfo;zym pri;cciwnikiem Antldc
Nanu.su (Korea) zwyciężył na punk
ty Hamodl'ego (Egipt), Garcia (Pe· 'vicza hdzie Peruwia1iczyk Garcia,
ru) zwyciężył na punkty Sorensena który ·Pokonał dziś zdecydowanie
(Danin.), Formenti (\l\lłochy) wygrał Duńczyka Serenssena.
Dziś wystąpi w ringu Szymura.
na punkty z Farl1::isem (Węgry), Mar
Antłdewlcz wy- tłn (Eire) pokonał na punkty Linne- Przeciwnikiem jego, jak to już dograł swoje spot- mona (Ilola.ndia.), Savoire (Kanada) nosilliśmy będzie Hindus Joachim.
. .
.
kamo, zwyc1ęzając wysoko na punk
· · „1
· USJ)PGW/edl'IWIQ/q
· · Się
· karze IUZ
· 01
k :i. T l'a.m.
··
t Y F·1·
c począ,tłtu KQ]G
t.l!llilczy
"
walkl P(!lak był stale w ofensywie.
Chychła
p~~e~. pierwsze dwie rundy t~vardy
'7
'l
F1hpmczyk wytrzymywał ataki AntChychła po zwycięstwie nad Wijn Weltere""'l (Luksemburg). Do drugiej
kicwiczu, ·w 'trzeciej jednak wyra.•
źitle osłabł i przewaga. Polaka uwi- gaardem spotka się w środę przed rundy :to!alt przeszedł w. o. LUksem
doczniła. się bardzo. Wyrażnie w o- południem z Obeyiesckerem (Cejlon) burcz~~ nie jest groźny i są. szanse
statnim starciu Filipińczyk był bliski Polak m1. szMlSe przedostania. s:ę że Kolczyński prz'C'Clostani~ się dl)
gtlyż Cejloń- półfinału.
nokautu. Antkiewicz przy nieusian- do na ~: ..,..-, 1 ej rundy
Jeżeli chodzi 0 kajakowców, to już
nym dopi.ngn imbliczności a.takował czyk nk jest zbyt 1;r-0źny. w razie
_, os t a t mego gongu, r~ucaJąc P r.ze- zwydęstwti, Chychła w następnej dzisiaj starają się oni uspraw1'edl'i'40
c'iwnilta _na. liny. eliminacji napotka na bardzo niebcz wić ewentualną porażkę twierdząc,
że sprzęt ich w znacznym stopniu uPrzy. lmncu tego pie=iego Amerykanina Harringa.
starci:a Trnnl ~ył Kolczyński spotka się w środę z stępuje sprzętowi ich konkurencji,
wyrazn!e osfab10ny i słaniał Si~ po Mistrz świata 'J:)Okonany
każdym cios.ie Po
1
raundka.y !:~?-.~~c6 Włoch

A,t .- J

:..····. ff
~-- .!; • , I . ·

LONDYN, !l.8,
(tel. wl.) Drug1
{lzleń olimpijskie
. go turnieju bokserskicgo rozpoci~ły walid w wa
dze piórko\vej. Re
prezentant Polski
w tej Itategorii

(5.

ws'rodo

wal"ZY Kol czy n' ski· •.

amatorsk~ mistrz · b-Wla.ta. na
ris,
W l olarsk:ch
clł uwagę seh-un- LONDYN 9 8
1
t
• : · -.
~
d:mtowl Sztamowi
zo. byt głośnie u- wyścigach sprmtersk1ch n.a 1.000 m tym dystansie i Włoch Ghella.
w:i~.

Zawodowych

Zw1·ązków
•
'ff!'
WARSZAWA, _ w dniach od 19 boksie oraz w piłce koszykowej, ilat
do 22 b.m. odbędą się w Warsza.wie kowej i w szczypiorniaku.

Ogólnopolskie Igrzysk.a Sportowe
Związków Zawodowy-eh z udziałem
około 6 tys. uczestników.
mesię już
piłce nożnej odbyły
ćwierća. program
cz.eWelimi'nacyJ'ne,

Kpt. ftn11us inontu1"e

Skf

finałowych ro'tgrywek jest następujący:

17 b.m. - w Pruszkowie: Koleja.
rze - Metalowcy.
w Warszawie: Samorządowcy _
Budowla.ni i Górnicy. _ zw. Skórza

ny.

W Żynrdowie: Leśnicy -

'

;po 11 przedbiegach,

a-epasaza~h 1

ćw.lerćfinałach, wyłoniono

4 1>ólfina.J.istów: Gltc-llę (Włochy.) Harriss:
(Anglia:), Schandorffa (Dauia) i
Ba.zza.no (.Aiust'l'a<l.ia). w półfinale
kolarz: ....rozegrał~ z~ so?ą. rpo dW~
11:zedb1~0" W P1e'1"WszeJ turze w
p1erws.zYil,1 przedbiegu Ghel!a <W_:o
chy zwyciężył o 1/4 ltoła Schandvif
fa (~ania) ''! _czasie 12,2 .sek.
drugm1 :pr:z:c:o.l>1egu . wygrał ponown>J:e Ghella w czas,c 11,9 i;ek o 6
długo:5cj przed Schandorl.fem.
y{ cti·ug!r.1 turze w pferw.szym
!Przedbiegu Harris (Anglia) wygrał
Kącik filatelistyczny
w czasie 13,7 sek. z Baz:tano (AuZ okazji odbywających się w stralla) o dług.oi!ć roweru, w dru.gim przcdb~Jgu HaITis pokonał poLondynie Igrzysk Olimpijskicl1 no1v·nie Australijczyka o dlug.ość,
znacz·
specjalne
wydane
zostały
osląga.;i~c czas 1.2,7 sek.
W fina;lc spotka.U s ;ę An.glik H-ar
J,i pocztowe.

;v

„Oliwo - sprowiedliwo"

Chem1-

cy.
W dniu 19 b.m. odbędzie &i.Q na
Stadionie W.P. w Warsza.wle mec:&
piłkarski: Reprezentacja Związków
Zawodowych Jugosławii - Reprczentacja Zw. Zaw. Polski

. - do Warsz&\l'J' . za
. . .. .
pozna tu zarząd PZPN ze swoimi •
o godz. 17-tej. Teroż dnia 0 godz. lO plan.a.ml.
Gracze powoła.n! do reprezeutaeji
trwać będ~ za.wod~ eliminacyjne w
państ\vowej Die będą uczestniczyli
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 w reprezentacji Związków za.wo, dowyeh.
Z piłka.rz.y łódzkicl1 powa.tnto bra.
To jest dyskobolka
ni są pod uwagę clo reprezentnc}l
Polski Woda!rceyk i Baran. Oczywiście ,u :1.aldy to od formy Jaltlł
fi
wymieJJ.ien.1 7'.awodnicy wyk~żą w
Durnbadze

Fantistyczny rek ord

najbl'iźnych

Kobiety

są

meczach.

Jeszcze raz Zatopek - Reiff

->

nieufne

AMSTERDAM, - W sobotę odbę
dzie się w Amsterdamie wielki turniej lekkoatletyczny z udziałem wie~
lu gwiazd olim1>ijskicb. W sensiUJyj.
nym biegu na 5,000 m. spotkają się:
Zatopek, jego pogromca na. tym dys.
tansie Reiff (Belgia), Slijvhuis (Jlolandia) i Ahlden (Szwecja). Blankers - Koen spotki się z Australijki
Strickland, a spośród innych gwiazd
startować będą La Beach (Panama>
i Kas (Norwegia).

Lekkoatletycznej
Unii
w
ZSRR
11al-------------W

Najważniejszą rzeczą

~~

Przez . dwa. tygodnie kpt. PZPN
Alfu.s obserwował pilnie prze});eg
spotkań ligowych, w których występowały czołowe drużyny l'olski,
ncwych lta.ndyd.aaby „WJlowlć"
t6w do reprezentacji narocloweJ na
mecz przeCiw Jngosl<twit.
reprezenSldatl
niHcarskieJ
tncJ·i
ł""'
ustalony
PoiBki
zostaule z grubsza
już w początkach
'
tego tygodni.!t, Ka
·
~t
pitan Alfus speprz;ybędtie
jabµe
_ .. : .

nastąpi

W obu hjegach finałowych Ghella pokonał niespodziewanie Harrlssa, zdobywając tytuł mistrza olimpijskiego i złoty medal w sprintacl1
na 1000 m. Zwycięzcra uzyskał na
otsatnlch 200 m czas 12,0 sek„ bijąc Ifarrisa 0 pótor"<!j '1lugości roweru. W wy~cigu o trzecie t czwar
MOSKWA, - Znakomita dyskobol
te miejsce Sch.andorff (Dania) poAustra]jjczyka ka radzieclta Nina. Dumbadze usta.konał dwul•rotnie
Bo.zza.no u:zyskują.c w obydwu bic- nowiła nowy, fantasty~ny W)Jrolit
rekord światowy w rzucie dyskiem,
gach cza.s 12,0 sek.
Ostateczna „ kla.syfl.kacJa finału: osiągając 53,23 m. J)awny rekord
'wynoszący
Harr.18 N' mld i\lauermeyer
1) Ghella. (Wiochy),
1
•
(Anglia), 3) Schandorff (Dania),\" ie
48,!l m. został przekrociony Pl"aWlC
4) Bazzano (Australia).
.
o a mtr.

pon·cdziałck rano rozpoczęła się
"ierwsza sesJ·a Kongresu Międzyna"'
rodowego Zwic\zku Lekkoatletycznego.
1
Po·..7:oi
--- de' •• obrad był tak przelado.
wan'!', że nie można było go w całoł
,
ści wyczerpać i wiele spraw zosta o
odłożonych. Kongres załatwił pomyślnie sprawę przyjęcia ZSRR do
MiGdzynarodowego Związku .Lekkoatletycznego, Spra'\;\'a przyjęcia Palestyny została odłozona do następnego kongresu.
Na wtorkowym posiedzeniu będzie
rozpatrywa;:iy statut amatorski.
ćwierćfinału.
Jedna z komisji kobiecych ma WY
***
Uroczystą ceremonir. zamknięcia stiPić ;ve wtor~ z wnioskieD?-, ab_Y
Igrzysk poprzedzi wręczenie „Grand do udziału w igrzyskach olunpbbyły tylko zadopuszczane
odbędz1'e ei'" ski'ch
Nation". l'to're
Prl·x "'e
•
..,
~
a
, wodniczki uprzednio zbadane przez
w sobotę dnia 14 bm.

Elimi.nacyjny wyścig kolarski w
spr incie na 1000 m między Urum;vaJ·
0
'
i czykie.'11 Rocca i Holendrem Hijzel·
Zawopowtórzony.
doornem został
.
przy.
dnicy i:i w p:envsz.ym b 1egu
by·11· na met" J. ednocześnic. S"'dzio"
"
zwycl(!·
początko\VO
wie przyznali
stwo Urugwajczykowi, a następnie
zmienili decyzj~ na korzyść Holendra. w rezultacie postanowiono rozcgrać y;yścig powtórnie. w wyścigu
tym zwyciężył zdecydowanie Urug.
wajczyk, zostawiając daleko w tyle
przeciwnika i kwalifikując !lę ón

ad reprezent8Cjl·· p0 iSk"I

-

Uroozyst-e otw~cie Igrzysk Spor.
no1"szybszym kolarzem Ol1'mp1'ady towych
19 b.m. w czwartek

~„r'1.L.>d< ~„~

Dalsze spotkania w tej Irn.tegorli
przyniosły następujące wyniki: Castillo (Chile) wygrał na. punkty z
Ghaoni (Liban) Nunez (Argenty:iia)
pokonał na pu~kty Rose (lnfilc), Alvcz (Urugwaj) zwyciężył na. punkty
E. Delannoit (Belgia), Johnson (USA)
wygrał prze:: techniczny k. o. w 111
rundzie z Goslinem (Nowa Zelandia.),
Shepherd (Płd. Afryka) wygrał na
punkty z Gl'eve (Pakistan) Ammi
'
·

•

mówił

lekarza. Eadanie odbywałoby się
dwa dni przed startem zawodnicz!d.
· bY
· t-'-'
<1l'U.e, aze
Komisja ta proponuJe
pięciobój kobiecy na olimpiadzie i
kł d
E
s ··1a a1 51i: "'
mistrzostwach
k
h l ' uropy
j
t
nas ęp1:1 ącyc rnn .u~·encJ : .
W pierwszym. dmu
... ~ ku . . · pchruAl'le
lą, s~ok W7;WYZ .1 bieg na 200 m, w
drugrm. ~m: bieg na 80 m przez
plotki 1 sl~ok w dal.

Od

DZIAŁ

ŁOZPN.

Nr.

u.

Na V_ turnus tren! gowy w Spale. który
si·"~ oo 16.2. do 31.s. ~.b.
Odb„dzie
J
• \\"-'zna„
czam następujących zawodn.ljców:
ŁKS: SU:ZUJ:ZYńsk!, Łuć n, Baran, Hogendorf, i:.ąc.z,
Wid.zew: Clchockl, Okupilisltl, Marei·

niak.

reda•~cjl

n
piłkar&kleJ

OFICJALNY

_,_ owe.rG
Komunikat ICapttana zw·ią .....

l

~~: ~~-~~c~~zem.ii:sk.!,
Zjednoczone: Urban, Rąrzko.
Boruta: Hejcys.

łódzkich i~~~~~~~ejc:i:yk,
Reprezentacji
TUR Tom.: Koma;r, wędrak (lewy lą~·
włókniarzy dziękujemy za nadesłane życzenla 1 jednocześnie smuctmy slę, te nik).
ZZK Ko~uszki: Szaliński,
drużyna łódzka przegrała swój mecz.
Unia Skierniewlce: Zelenay.
•
zawodni.cy stawią siei dnia is.s. o gcd 7~
Od repr~entacJi motocYkllstów potsk!eh biorących udZJał w marat.onte mo- 7,3!1 rano w lQ.kalu ŁOZPS-u zab!erajac
tocyklow:vm otrzymatimy ze Zll.ny po- ze aobą: buty pjłka~kie, pantofle, 2 pitzdrowienia dla redakcji i '11;nystkioh mo- cy IS'pOdenek', a koszuJld, cetnr oraz spod.
_
nie 1 blul!ę treningowi!.
tocyklistów, którzy zostal.! w Lodzi.

zbladłszy

zorientował się

jeszcze
nieco, bo nie
Whiggam lkiem,
jest 204 ,
· = ,- · ;,, - żeby nie pomylić się w tych tysiącach' tuzinów dokładni:e i zdawało mu się, że praca ta wymaga wie//}-;,A-' 'h ~ ·
lf
.F
!;~-~~I kołnierzy, jakie tu napływają i są stemplowane. Na- le zręczności i odwagi. Ale w każdym razie zdaje mi
'-CQUI/!_~~;
4 ,11 .

___.._

S!lg;J

• ,

-·

1

-

Ależ naturalnie panie Whiggam. Będzie mi
bardzo miło! - zapewniała panna Todd i od razu osię tu dostarcza kołnierze, jak się je stempluje, jak
się tu dostarcza kołnierze, jak się je stmepluje, jak
dziewczęta zbierają je w koszyki i rozdają pieczętarkom w miarę potrzeby, jak po skończonej manipulacji inne dziewczęta odnoszą je do szwalni. Clyde,
bardzo zaciekawiony, widział, że nie jest to nic trudnego, będzie mu tylko trochę dziwnie siedzieć między
tyloma dziewczętami. Na tym piętrze było bardzo
dużo kobiet, całe setki, które ciągle krążyły między
białymi ścianami.i białymi kolumnami.
Olbrzymie okna, sięgające od podłogi do samego
sufitu, światłem zalewały salę. Dziewczęta nie wszyskie były ładne. Spoglądał na nie spod oka, a panna
Todd Whiggam i sam Liggett starali się zgadywać
jego ~1yśli

'

•

•

•

stępnie trzeba uwa:i:ać, żeby nie było zwłoki w stem- się, że podołam„. a nawet wiem na pewno, że podoplowaniu i odsyłaniu do szwalni oraz żeby wykazy łam i chciałbym spróbować.
- Tak, to już lepiej brzmi - odrzekł Gilbert
pracy tych dziewcząt były prowadzone akuratnie. Bo
bardziej łaskawym tonem. Ale tu jeszcze o coś chopo jaimś czasie każdy błąd będzie ujawniony.
Clyde zrozumiał w końcu, czego od niego żądają. dzi. Sądzę, że pan nie spodziewał się zoba~zyć od~
Byl urażony, że mogą sądzić, iż nic potrafi spełnić działy, tak zapełnione kobietami?
- Ezeczywiście, wiedziałem, że pracują w wartakiej pracy, jaką wykonywa pospolita dziewczyna.
Liggett i Whiggam zapewnili go również, że robota sztatach, ale nie wiedziałem gdzie.
- Właśnie. Tc oddziały są obsadzone kobietami
nie jest wcale trudna i na pewno da sobie radG.
Więc po chwili powrócił z Whiggamem do Gil- od podziemi do samego poddasza. W rękodzielniczych
berta, który zobaczywszy go wchodzącego, zapytał: oddziałach, mogę powiedzieć z zupełną pewnosc1ą,
- No cóż? jakaż odpowiedź? Tak, czy nie. Jak- jest dziesięć kobiet na jednego mężczyznę. Z tej racji
że siq panu zdaje, czy potrafi pan wykonywać tę pra- każdą, która otrzymuje u nas stanowisko, musimy
znać ze strony moralnej i religijnej. Gdyby pan nie
cę, czy nie?
- Wiem, że potrafię - odpowiedział Clyde z był naszym krewnym i gdybyśmy nie wiedzieli juŻ
wielką odwagą, chociaż miał jeszcze pewne wątpli- coś o panu, nie powierzylibyśmy panu takiego stawości. Liczył jednak, że szczęście go nie opuści. Za- nowiska. Należy dobrze poznać człowieka, zanim pojęcie było dość skomplikowane, ale jakoś dotąd wierzy się mu zajęcie tak odpowiedzialne. Ale niech
szczęście mu sprzyjało. Czy zechce nadal sprzyjać?„. pan nie przypuszcza, że jako nasz krewny, ujdzie pan
. - A więc d~brze. Sia~aj. pan n~ c~:vilę - mó~ił na.szej czujności.. Pilnie b,ac.zyć będzieI?y. nad pań
ąilbert. - C~cia~em własme pomowic o tym zaJę- skim postępowam~, ":"łasme dlatego, ze Jest pan na
szyn: k1:1zynem.. PoJmUJe to P.an dob~ze? C~y pan ro· ·
.
cm. Czy.wyd.aJe się panu ~at~e? . _
j - Nie. me mogę powiedziec, zeby na razie wy- zumie, ze chodzi nam o nazwisko Gnffithsow?
d. c. n:
dawało mi się łatwe - odpowiedział Clyde z wysił-
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ul. Marszal:;a Stal!na 1:
Zycle Emila Zo7.i, goc:J.z. rs,::o. 2a 30
' '
ISALTYK ul. Narutowicza 20 :
,.Tajemnica Nocy Wlg!lijn~j'' - godz.
16, 18,30, 21, w nledz. 13,30.
l!AJliA u•. I0 rancisZkanska U:
t1Sióclma zas\ona
godz. 17,:o. ~O,
w nlcdz. 15.
GDl.'NlA - ul. Daszyńsklago 2:
K!no nieczynne na czas remontu.
Program al>tualnoścl przeniesiono do
ldna „Eiel'•,
BEL - ul. Legionów 2/4:
80-0-lcciC? Mos.kwy - godz. 16, 18. 20,
w nledz. H.
Program Aktu~lncśC?i. - Kraj .. zai::r.
Nr. 20 - i;:odt, 11, 12, 13. 14, w niedz.

ADRIA -

w niedz. 15,3D.

11

„ Wilki"

w połowie sierpnia

szłym
tygodniu rozpatrzone będą
przez !Collegium Miejskie.
ZALECENIA OSZCZĘDNO$CIOWE
Kollegium czuwać będzie nad
tym, aby przy pracach budzeto\.vych uwzględnione zostały zalecenia oszczędnościowe rządu, nakazujące usunic:cie prterostów biurokratycznych w agendach samorzado· ·
·
·· ·
wych, oraz możliwie Jalt naJmten·
sywnieJ·sze wykorzystanie zmnieJ'szonego sztabu urzędników miej·
sk1ch. Zaoszczędzone w ten sposób
sumy będą mogły być rozchodowane na cele gospodarcze na remonty
•
'
itp.
Oprócz tetro budżet Łodzi na r 1949
"'
·

Bezczelność

niektórych spekulantów jest czasem wprost fanU:.styczna, a pomysłowość niewyczerpana.
Oto właś~clel sklepu w Kutnie, Wacław Bartnicki, postanowił być czysty ,.jak łza", w której ukrywa &ię
maleńki, trudno dostrzegalny pyłek.
Spr.zedawał on w &wym sklepie wszy
stkie artykuły po cenach obowiązują
cych, za wyjątkiem nicwlinnej i rzad
ko podlegającej kontrolJ sody krystalicznej.
Za sod~, którą kupował po 10,40
zł za kilogram, zaczął pobierać 100
zł za kilogram, czyli wyznaczył sobie
ty~ąckrotną marżQ zarobkową. Na
nieszczęście bezczelnego kupca kontrola społeczna wykryla ten „malei1ki pyłek" w jego w.zerowym sklep.ie.
Bar.tnick.iego skazano orzeczeniem
Komisji Specjalnej na 6 miesięcy o-

w namiotach

wiadomo, Zarząd Nieruchow ub. roku przyczynił się w
poważnym stopniu do zwiększenia
deficytu budżetowego miasta, który
Jak

mości

osiągnął kolosalną kwotę, dochodzą

cą
żet

do 800 milionów zł.
administracyjny

zamykał

się

sumą

Ogółem

bud-

zeszłoroczny

1 miliarda 750

tysięcy złotych.

Art.'

JAK POSTĄPIĆ?
Wiadomo P-Owszechnie, jakie .k!'a.J
cały i Łódź mają do przezwyc1ęte
nia. trudności mieszkaniowe. Do cza
su, kiedy nie ruszy u nas z kopyta
akcja budownictwa mieszkaniower;o,
kiedy nie ożywi się spółdzielcze budownictwo - urzędy kwaterunkowe będą, musiały energicznymi po•
sunięciami zdo~ywać wolne lokale,
„zagęszczać" ludzi w często ~icnale
życie wykorzystanych
pomieszcze.
niach. Akcja ta., oparta na. dekrecie
o publicznej gospodarce loltalaml i
kontroli najmu idzie dość opornie.
Rozmaici kombinatorzy umieją zn~
leźć zawsze pewne furtki w obowią
zujących przepisach i z tego wzglę
du, niestety, kwitnie jeszcze w najlepsze handel mieszkaniami.. . •
Ale i temu szkodliwemu zJaWlSku,
temu żerowaniu na trudnościach
mieszkaniowych, położony będzie
kres. Już teraz pociąga.ni są do od
powieclzialności zarówno nabywają.
cy, jak i odstępujący mieszkania. z~
„zwrot kosztów remontu". Sadzlllll
są za k!'atki, wędrują do obozu pra
cy w Milęcinie.
Ubolewać tylko należy nad tym, ze
nie wszystkie przestępstwa mieszkaniowe są wykrywane, a ujawniane
nie są one często z winy samego
społeczeństwa, które nie zgłasza nie
legalnych transakcji do właściwych
władz.

„Przydziały" wyłudzane są także

często

przykrywką rzekomo za.
-wymiany lokali, opartej
na zasadach dobrowolności zaintere•
sowanyĆh. Wyda.je nam się, że zatwierdzający te transakcje wyda.wa.niem decyzji urzędnicy kwaterunku
powinni lepiej patrzeć na palce. tej
właśnie ltategorii petentów, bowiem
najczęściej i pod postacią niewinnej
wymiany lokalu kryje się zwyczaj:
ny handelek. A w grę wcl10dzą setki
tysięcy złotych tyle bowiem .,ko
:aztuje" na wolnym rynku mieszkanie dwu czy trzypokojowe.
Ostatnio ujawniony został w Ło.
dzi m. in. następujący skandaliczny
wypadek. Do Wydziału Kwa.terunko·
wego zgłosili się przedstawiciele pe
wnej firmy 11a.ndlowej, składając
wniosek na lokal 5-pokojowy i wiei
ką salę na pierwszym pięti:ze pew•
nej kamienicy przy ul, Piotrkowskiej. We wniosku napisali, że lokal
należał do Szkoły tańca artystyczne
go i baletu, która to szkoła przenosi sie do stolicy, oraz, że zawiadamiaj.\, iż rozpoczęli już i>rzeprowadz
kę. Wniosek wydawał się podejrzany, wobec czego Kwaterunek natych
miast lol{al opieczętował.
NazajUtrz wezwano i firmę i dyrektora szkoły. Ten ostatni z cynizmem oświadczył, .iż lokal odstąpił za
600 tys. zł, gdyż potrzebuje pienię
nikt nie przyjechał.„
Ale re.fleksje nic trwają długo. Za- dzy na remont nowego, przydzielone
raz pochłania ich zabawa. Starsi pro- go mu lokalu w Warszawie.
. •
Sądzimy, że fakt ten kwalifikUJe
szą o gazety. Z boku stoi poważny,
o skupionym wyrazie twarzy chło się jako materiał dla Itomisji Spepiec około lat 15. Pytam gdzie mie- cjalnej. Jakim prawem szkoła. sprze
szka. „W Berlinie" - pada odpo- daje lokai, skoro nie wolno transak
wiedź". „Czy chodzisz tam do pol· cji mieszkaniowych dokonywać naskiej szkoły, że tak dobrze mówisz wet ~sobom prywatnym? I poza
ile nam' wiadomo nie wolno
po polsl:u? - dopytuję się dalej. tym Okazuje się, że chodzi jednak do nie- lokali mieszkanlo\vych oddawać nimieckiej szkoły, a tylko dwa razy w komu dla celów użytkowych. Mietygodniu jest u nich polska „szkoła" . szkania należy „wyzwalać" dla redzian, czekających miesiącami i laPo polsku rozmawia w domu.
„Czy jesteś zadowolony z pobytu tami na. dach nad głową.
tutaj? - „O, bardzo! - wykrzykn:ikl!l•-----=-111:111-----S•T•G_.
ten wraz z jasnym, szczerym uśmiechem są najbardziej wym-owną cdpo
wiedzią. „Chciałbym, żeby wszyscy
moi koledzy-Polacy, którzy zostali w
działalność
Niemczech także tu przyjechali i zo(z) Zarząd Wojewódzki Polskiego
baczyli swoją Ojczyznę", ale.„ - dodaje po chwili nic wszyscy mogą. Zwiazku Zachodniego w Łodzi przyDlaczego? - pytam. „Ze strefy an· stępuje do reorganizacji zarządów
gielskiej nic jest tak latwo wyjechać, obwodowych. Reorganizacja ta zwią
jak z rndzieckiego okręgu Berlina, zanna jest z nowym etapem pracy,
gdz!e ja mieszkam. A tam jest też na którym zwią~ek postawił sobie
za zadanie nawiązać ściślejszy konwlelu chłopców, którzy by
takt z Ziemiami Zachodnimi. Jedchcieli zobaczyć Polskę"
nym ze środków będzie organizowa- mówl z powagą.
Tego samego zdania są ró\vnież je- 11ie zebraii. prelekcji i odczytów o
go koledzy. Gaszek Karol, Susz.ka Ziemiach Zachodnich. poza tym naJózef i Kośny Witold, którego ojdec wiązanie kontaktu kulturalnego z
•11ieszkańcami tych terenów.
zginął w przeddzień wybuchu wojny
Do tej pory Związek rozwija~ swą
w 1939 r. w BerJ.inie. zamordowany
za działalność w Polonii zagranicz- działnln0_'-\ć na terenie same.i Łodzi
nej. Dziewięcioletni Gaszak mówi na w wyniku tego na 17 tysięcy człon
wet z wielklni przekonaniem, że stąd ków aż 15 tysięcy rekrutowało ~ię z
nie wyjedzie. że tu zostanie„. „A ro- samych łodzian. Wojewód::two było
dzice? - pytam". Oni także p•·zy· słabo zainteresov:ane pracami związ
ku.
jadą do Polski"
Obecnie akcja idzie w kierunku
Chłopcy ieździli J1iedawno do Wro.
cla\via. O Wystawie Ziem Odzyska- werbowania członków w miastach
nych nie mają słów zachwytu. Roz· powiatowych i wydzielonych całego .mowę naszą przerywa gong, wzywa województwa.
jący wszystkich na obiad.
Szybko
znikają potrawy.
Przyjechał tu zespół
świetlicowy
Dziś, we wtorek. dn. 10 sierpnia
z PZPB Nr 6 pod kierownictwem
tow. Uzarskiego, nrzywożąc na\vet na komisję RKU Łódź-lVIiasto I
ze soba oianino. Za chwilę 273 par przy ul. świ\':tokrzyskie.i 15, winni
oczu błyszczy zachwytem. gdy na stawić się do rejestracji mężczyźni
scenie młodziutka ,.artystka" dekla- urodzeni '.V roku 1928. zamieszkali
muje wiersz zaczynający siQ od na terenie G-10 i 15 komisariatów
słów: .. Witamy was na polskiej zie· MO, których na7.wiska rozpoczynami...." Nasteonie rozl!rywa sie a-kc.ia ją się od litery R.
sztuki ut. „22 lipca 1944 roku". Ład
Na J;omisję rejestracyjną RKU
nie wykonant'! ta11ce końeza część ar- Łódź - Miasto II, przy ul. Ogrodotystyczną.
Na zakończenie jed11a z wej 34, stawić się winni mężczyźni
przedstawicielek PPR i PPS przema- tegoż rocznika. zamieszkali na terewia serdeczn.ie do dzieci i rozda.ie nie 1-5 i 11-14 komisariatów MO,
im cukierki. Na pożegnanie - pio- o n~zwiskach rozpoczynających się
senki. J, P.
od hter O i P.

bozu pracy i 50 tys. zł. grzywny.
Innego i·odzaju spekulanta ukara·
no w Łodzi. Boleslaw śnieg, prowa·
dzący handel „łokcioWlizną" na bazarach, kupował li sprzedawał wszystko, co wpadło mu w rękę. Nie
zrażał sic: nawet tym, że pochodzenie
niektórych towarów bylo niekoniecznie wysokie. Toteż nie poh·afil wy·
kazać się żadnym
rachunkiem na
175.50 m materiału koszulowego i bie
liźriJanego, który znaleźli kontrolerzy '~o straganie. 'l'łumaczył męt
nic, że kupił towar od jakiejś n!czn.a
11cj kobiety, że była ona biedna 1
.sprzedawała „z musu". Nikt tłuma
czeniom nie uwierzył i S1tleg, skalany przestępstwem paserstwa, powę
dr~wał na 4 miesiące do obozu pracy.

pod

chodzącej

dziec i polskich z zagranicy
Włodzimierzowie

mieszczono dzieci przybyłe z Nie·
miec i z l!,rancji.
.
Odwiedzamy właśnie jedno 2 tych
uroczych miejsc, położone wśród lasow sosnowych - Włodzimierzowo.
Gdy przybywamy, zarówno w obszer
nym drewnianym domu, jak i w
11. 12, 13.
kilkunastu namiotach, gdzie panuje
ll1L'ZA nuda Pab'.anicka:
wzorow.i czystość jest pusto i cicho.
Ro~anna siedmiu ks'.ężyców .~odz.
Dtieci poszły kąpać się w pobliSkiej
l~. 20,30, w niedz. 16
POLO'.'\lA ul. P!Otr~owska 67.
rzeczce. Og1ądamy więc teren. .Jest
.. w oogonl za mężom'' - godz. 16,
tu ślicznie. Przed każdym namiotem
18.30. 21. w n!edz. 13.:o.
chłopcy „zasadzili" sztuczne klomby
PRZEDW!OSNIE - Zeromskiego 74{'16.
Dziś we wtorek 10 s
Zagubione dni - godz. li,:Q, 2D - w 'i 1.cbra~ie koła PPS p'rz'y486 r~ go'!z. ~ 4 - i dek.oracje. Przeważnie są one symnieclz 13 30
1
.a.om1sariac e bolem nazwy, jaka widnieje nad naROBOTN.IK ' - ul. r<:lllń•kle!lo na:
I ~t.jo. ul. Różana 10 - prelegent tow. Kumiotem. Dowiadujemy się, że m:esz·
.• , - go d z. 7 , l 9, 21. w nie?- I'za•
„ v~n ItacJe
•
kają w szałasach
dzielę 13.
I
G0 d
1
R0'11\ - ul. nigowska B•:
z. ;, w sali dawnei:o teatru ,.Po„\Vilki", „Orly" 1 „Tygrysy".
K~pci::.;zck - godz. 18,2-0 w nl~dz. ~~f:r~!~go przy ul. Ogrodowej u odbęW budynku i w namiotach panuje
~~
'
porządek,
utrzymywany przez saREKORD - •1!. ttzi:owska ~:
KO~FERENCJA
1\Iłodoś6 MaJ.~syma - godZ. 18, 2.~. w dzieslęt?Ik?W ~o~ fabrycznych .I zakla· mych chłopców. W dużych, widnych
n!cdz!elę 16
dó'Y pracy PPS 1. ~PR z terenow rlziel· sypialniach rezydują młods.l -pensjos ·n·r.owv _ ut. Klllń•kte1:o 1 ~ 3 :
nic. „st~romlcJskicJ" PPR, „Koziny'•
Moja miła - g"dz. 16, 18,30, ~1 w me· „Zielona i Pracowników Spółdziclczycb nariusze, w namiotach sta.!:si chlopdziel~ 13,~0
cy, mający swój samorząd. Na czele
PPS.
.
. . .
iiwrr _ 13 81 „~kl nynek 5,
\
Obecnośc dzles1ętmkow obowiązkowa,
obozu stoi tzw. obozowy, zaś niższe
Kw!at m1lości - godz. 18, 20, w ni cKURS DLA WYKŁADOWCOW
dzic!q 16.
Wojcwódzlca Komisja Szkoleniowa PPR funkcje spełniają grupowi, na1nioto·
TJ;f:ZJ\ - ul. Piotrkowska l.03:
I PPS w Łodzi zawiadamia wszystkich wi i ·wreszcie dyżurni przy posil·
.,Dragonwyck" - godz. rr, 19, 21, w towarzyszy przyjątych na. kurs wyJcla· kach i w sypialniach. Chłopcy mają
niedz. 15.
dowc6w wspólne.::o szkolenia ,te ku1·s tr" na miejscu swój własny sklepik, bi·
TATRl/ <w ogrod2'.c):
odbędzie się w Pablanicaclt,
ul. A1·m·11
„As wywiadu'' - godz. 17, 19, 21, w Czerwonej Nr 1 od dnia. 14 do dnia 2ł bliotekę i „pocztę".
n!cdz. 15.
bierpnia br,
A oto właśnie i oni. Wyłania się z
WJ/ił.A ul. Daszyi1skle.!'" 1:
Wojewódzka Komi.>ja
Szkoleniowa lasu 'długi rząd idących parami opa.,Bolero" - godz, 17, -r9, 21, w n!c· wzywa wszystldch kandydatów z obu lonych i roześmianych
postaci. „Stadzielę 15.
pa.rtl.1 do punktnalńego przybycia do Pa.
Wt:.OKNJl\RZ - ut. zawadzka 16:
blamc, ul. Armil Czerwonej Nr 1 (Wo- nąć, stój! Rozejść się! - brzmi ko·
„Oko!IC?znoścl łagoclzące•' - godz. 17, jewódzka Szkoła PPR) na dzień 1& sierp· menda jednej z opiekunek :i po chwi
lD, ~1. w nledz. 15.
nla br., godL. 14.
li cała .,czereda" rozbiega się po le·
\'l'OLNOSC - ul. Nap!órkowskl~g,o 16:
!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!~
sie. Do niektórych 2 nich przyjecha„'1.'a.Jemn!ca Nocy Wig!l\jnej" - godz.
13, 17,30, 20, w niedz. 12,30.
li r-0~ce. Usiedli pod drzewami i za.
ZACUĘTA 111. Zt:lerska 21:
jadają smaczne kaski. Z dala przy_
Nieczynne z oowodn remontu.
--~.:: glądaja :im się koledz:v. dzieci pol·
ft' !i•:i ,: i! l'i i!!'il :·:.:i ,; I, ":~ I 1ii ·;I; i11ilfi,, ·.ii: il:rt:!T,li/iil!li!:!l:ii.I
~kie z N!emi~c. Do nich
12,0ł Dzlcnnlk. 12,2.5 Muzyka klasyC?zna.
l~.45 Z cyklu „Produkcja nasion traw" i
pogadanka Józefa Owc:o:arsk.lego pt. ,,Wy•
typowanle gleby". 12,55 Chwlla muzyki z
9lyt. 13,00 Koncrt rozrywltowy. 13,4'i I
rzeCiWpOŻQfOWei
a11d.
Z cyklu ,,Kompozytor Tygodnia P
Mauryc~' navel". 14.SO z dzis;C?jsze! pra.
(a) W dniach 21 do 28 sierpnia s~" 14,3;; l\IuzyJrn obiadowa. 15.03 ·Pogaz,viązek
Straży Pożarnych RP za danka sportowa. 15,10 Kwadrans muzyk'
·
.....
dd · ł ·
t ·
kameralnej. JJ,:i.; skrz~·nka.
LJ'
posrednic,wem O zia ow s razy 0 - i:;,30 „o niect:i.wiedz!m tai1cu"ofiar
- audychotnlczych 1 zawodowych z całego cj'.l muz. dla dz!eci. 15.50 Skrz~·n:rn o.:ot·
kraju. organizuje. ,Tydzień Obrony na. 16,00 Dz!enn~k. 16.:o „Jedzlem~· tto
·
.„
Kryr. !cy morskiej". IB,SO „Na ~wojska
P rzec i wpozaroweJ
·
nutr;". 17,00 .. Pułapka m'łoścl'' - sluch.
W ciągu tego „Tygodnia" przcpro- 17.45 .,Gramy w szachy". 18,oo ,.1\.iów!
wadzona będzie wszędzie zbiórka na Wystawa Ziem Odz;·sk.inych". 1&,G:; .. w
l 1·yt111lc tanecznym'•. 18,45 ,.Jak zostałem
uzupełnienie sprzętu i taboru d a p;s;:u„zc!n" - felieton A. M. Swlnarsklc2o.
straży
ogniowych. Przewiduje si<! rn10 Audycja słowno-muzyczna „Antoni<'
również w człl.sie
trwania .,Tygo- Carlos Gomez_''· 19,30 .,Emancypantki·'
·
·
1 1 ·i
3;; odc. powlcscl E. Prui;;a, 19,45 lConc.irt
dni a " organizowame
pre e l:CJ pr 0 - symfoniczny. 20.58 I'omunikat metcoro;c-.
pagandowyeh dla ludności o znacze. g!czny .21,00 Dzlen!'lik. 21.50 Skrzynka
niu obrony przeciwpożarowej, spe- techntC?zna. 2~.00 M'lzyka taneczna. ·
cjalnych pogadanek radiowych oraz Komu.nilrnt z XIV Olimpiady. 23,oo Osiat..
t
nie wladomckl. 23,10 l\luzyl~a taneczna.
p
„
a.dza
pokazów pracy straży w a k CJt ra o- 23 ,20 Program na jutro. ~s.sn ~a:{ończenle l rzeI_>ra~zain, ze P!Zeszk • m.
wniczej.
. audycji i Hymn.
Czy nie w1dz1ał pan moJego męza.?

j

I

rządu Nieruchomości.

marży zarob~owej
- to „lekka" przesada I

Towarzystwo Kolonii Letnich przy
Kuratorium Łódzkim zorga:iizowało
szereg ;placówek, na których znalazły
odpoczynek, Ś\•1ieżc 'POW'ietrze i dobre wyżywienie dzieci ze sz.kół powszechnych naszego miasta. W tym
roku na trzech takich koloniach ::oz-

I.

uwzględnia w duźym stopniu fakt
utworzenia Funduszu Gospodarki
Mieszkaniowej, który zasili finanse
miasta, potrzebne dla przeprowadze
nia kapitalnych remontów w domach opuszczonych i poniemieckich,
nozostających pod administracją Za

1000 procent

- na koloniach we

-
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się już

DZ1s:cJSze; nocy
apteki:
Antoniewicza l::iz. ł'ab:anicka l)o) va.
rue1ec:oego tl'1otrkowska 127), Gorczyc.
Samorząd łódzki pracuje obecnie
kiego <Przejazd 5Hi. l{arllna (Piłsudskie·
&'O ii4J •.ZaJ:,c~:tiew:cza <Zielony Rynek <!7), w szykbim
tempie nad preliminaZagórskwJ (Limanowskiego :m.
rzem budżetowym miasta na rok
administracyjny 1049. Przyczyną
~{'[1
tego pośpiechu jest instrukcja otrzy
LJ1JI.~ mana przez władze miejskie od Ra
<->
dy Pa11stwa, aby zamierzenia finanPA."STwowv
TEATR wu.J~UA l'OLSKumo
sowe samorządu na rok przyszły
z pov;o~~r.1i~ 0~~~v;e~Uc~~i:Y'10 Y. weszły pod obrady Miejskiej Rady
Dzlś o gc:dz. 19,30 „Zabu.sfa" G. Znpol- INarodowej najpóźniej w połowie
sklej w reżyscrll Dobies-lawa Damięckie- .
i
·
go. DclcoracJc :r. Przc•·acc;iej. w roll ty- s1erpn a rb., tak, aby po uchwalemu
tuł'!weJ Irena Gón k:i. jedna z na·~zdol- "O mó"l
być przedstawiony wła0
nieJszych al<lorck micdcgo pokolenia. W " '
innych rol:icl! :--vyst~puj.:;:. E .. :i;>rnzdow· dzom nadzorczym do zatwierdzenia.
ska, H. Krzyw·1cka, J\f. St.rozynska. z. T
·
l ·
h 1
· ·
Trusz..'>owska, J. z~i'llbln, J. nworn;ck!, ermm wys ama uc wa onego JUZ
z. Filus \.~i~ęsk~~iiitALNY
budżetu do Rady Państwa ustalony
D Oi\tU ż<?Ł~IERZA
zostal na dzień 1 października rb.
ul. Daszynsk1ego 34.
Ostatnie dnJ sztuki 111axwell Anderso~ „.JOANNĄ z LOTARYNGP:" z urn- OPINIOWANIE
PRELIMINARZA
NA Elc..:JIJ,J;R6WNĄ w rol! tytułowej.
Kasa czrm.a od 11 do 13 i od 1:;, W związku z tym w drugiej po123 02
tel.
- ·
łowie b. miesiąca Miejska Rada Na7'EATR n.o.~[1ii~,,~~~Zl'CZXEJ
rodowa zbierze się po wakacjach na
Plotr1rnws1ra ~43. tel. 107·25
sesję budżetową. Sesja potrwa praw
Dzl~
i
codzleunlc o godz. 19.15
„CXOTLlWA
zt:ZA1""'NA.' '
operetka dopodobnie kilka tygodni.
w ;; al•tach J. Gilberta. Bilety v.-cze~·
Jeśli chodzi 0 prace przygotowaw
nJej do nabycia, ul. Piotrkov;s.ka 102.
& od godz. 17 w kasie teatru. W
nie- cze, to jak nas informują, został,
dzieli; k!!Sa. teatru czynna ou godz. 11.
TEArn LE'l'Nl „os.4 ••
one rozłożone na dwa zespoły.
ni. Zacbo!lnin 4::1, telefon U0.09.
Pierwszym jest Rada Zarządzająca
Dziś 1 codziennie Jmmedta muzyczna.
J). t. „ROZKOSZNA DZIEWCZYNA" 7. H. przedsiębiorstw komunalnych, któMako1rską, w. Brzezińskim, 'l'. Wolow- ra bada i op1·n1·uJ'e preli.... 'narze
•kim i W. Kv:a.skowskim
w rotach g!Ow„,..
1:1ych.
MUZEA !IUEJSKIE:
przedłożone już przez poszczególne,
Etnograt!czne - Plac Wolności Nr. u. autonomiczne
przedsiębiorstwa
Nieczynne od lj,7 do Li.R.
· • ki
Prehlstorscznc - Plac wolnokl N:. u m1cJS e, jak Wydzial Kanalizacji i
- ~ecz:vnnc.
Wodociągów,
Gazownia, Rzeźnia,
Przl·rodnlczc - Park Slcr::.iewlcza
- nieczynne do I września.
Szpitale itp., itp. Drugim zespołem
Sztuki - Wlęckowsklego 26, otwarte od J·est W d · ł f.
·
10 -· 11 prńcz ponicd>'.al~:ów 1 p!r. :!:ów.
Y zia
mansowy, praCUJący
Tl:.i\Tlt 1.ET~r ,.BAGATELA"
nad projektem preliminarza admiPlotrkowska ~~
nistracyjnego.
D~iś
I codziennie o godzlnle !?O-tej
!>on_ec przedst. 22 znnkom:ta komedi:l
Przygotowane w ten sposób prer~;~wlka VC?rneuill'a pt. „llfu.slsz być mo- liminarze: administracyjny, przedKasa czynna przez cały dzieli tel. 272-70. siębiorstw miejskich i szpitali oraz
instytucji opiekuńcz-=h, już w przy

·~':·.

'

ses1a
• b u dzetowa
•
MRN
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śpiewa ...
Burmistrz czeski
I
Czechosłowacji

ffurs•

powróciła

Nowi

Organizatorom Wycieczek do Wrocławia

dla inspektorów. pracy

Ale na tym nie koniec. bo po
przed kilku dniami grupa dzieci wysluchaniu naszych produkcji,
łódzkich, wyslanycl1 tam na wa· 1burmistrz razem z członkami zakacje w ramach czechoslowacko- rządu miejskiego zaśpiewali nam
wakacyjnej kilka pięknych piosenek ludopolskiej wymiany
wych.
dzieci.
Zaprzyjaźliiłyśmy się bardzo z
CZPWJ. w Łodzi wysiał 50 dzie
ci - robotników przemysłu włó- nasz•ymi rówieśr.icami Czeszkakienniczego pod opieką wycho· mi, polubiły nas bardzo.
Na zakończenie 3·tygodni0wewawczyni. Dzieci te podzielono
w Czechosłowacji na kilka grup go pobytu zwiedziłyśmy Pragę,
i rozesłano je do poszczególnych która jest śliczna. Jesteśmy na·
prawdę szczęśliwe, że dano nam
miejscowości.
Redakcję naszą odwiedziła jed możność spędzenia tak pięknie i
na z uczestniczek pobytu, r2-let- tak ciekawie naszych wakacji nia Alicja Sawicka, która podzie- kończy mała entuzjastka swoje
lila się z nami swymi wrażenia. opowiadanie.
mi.
- W Czechosłowacji przyjmowano nas z otwartymi ramiona·
mi - opowiada nasza mlodzi~t
ka informatorka. - Po przekroczeniu ~ranicy dzieci czeskie ob· Wręczenie
darzyły nas pięknym bukietem, Z W upb. nieF~lmielęRwP śwLietldic! Zw.
w o zi przy
aw rac i
·lOO db ł ·
m~ki
a w miejscowości, gdzieśmy prze- ul ..;
, o yo się po
. uero_„_ego
. h
k" h L
]
I
b
azmac , zakończemu egzaminów uroczyste
ywa Y - w ~ns ic
slyną~ych ze ~ródeł, leczącY_ch wręczenie dyplomów zawodowych
skutJ? straszne1 choroby Heme kinooperatorom z Lodzi, WrocłaMedina, - sam burmistrz z ca- wia, Częstochowy, Piotrkowa, Łolym zarządem miejskii.m przy- wicza i innych miast.
Nowi ci p!onierzy spod znaku
~zedl do :ias w ocJ_wiedziny, przy~ąc piękne kwiaty w naszych krzyża „Maltańskiego", który jest
najważniejszą częścią, precyzyj_
barwach narodowych.
Z
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akcji podniesienia
bezpieczeństwa i higieny pracy, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz
nej przystąpiło do organizowania
kursów przeszkoleniowych dla
spektorów i podinspektorów pracy.
Dotąd prwz kursy te prze,:;zło 80 o...
sóo Liczba ta wzrośnie z końcem
roku do 120. Oprócz tego w ramach
Min. Pracy z ZUS'em
współpracy
prezszkolono specjalnych instruktorów, którzy zajmą się statystycznym
stanu bezvieczeństwa
określeniem
pracy w poszczególnych zakładach.
{a) W ramach

podajemy do wiadomo!i.ci,

KATALOG OFICJALNY
in-1
I WYSTAWY ZIEM ODZYSKANYCH
który

WYSTAWOWY
INFORMATOR
SZCZEGóLOWY
I MIEJSKI Z PLANAMI WYSTAWY I :MIASTA
WROCŁAWIA

biorą

We wszystkich tych kursach
przedstawiciele Łodzi

11dział

pi~nierzy

·- ------ -

wreszctie
CZĘ ś C
IINTERESUJĄCĄ
REKLAlVIOWĄ LĄOZNIE 400

kinematografii

TABELA WYGRANYCH 53 LOTERII
1-szy dzień ciqgnienia 4-łei klasy
Wygrane po 500.000 zł padły na
Nr Nr 80457 w Łodzi; 85073 w War·
szawie.
Wygrana 300.000 -ił padła na Nr
57171 w Lublinie.
Wygrane po 2110.000 zł padły na
Nr Nr 17259 w Kielcach; 35753 w
Skierniewicach.
Wygrane po 100.000 zł padły na
Nr Nr 720 22915 27331 34578 42212
45064 53009 57618 610"8 78903.
Wygrane po 50.000 zł padły na Nr
Nr 13759 18490 25353 37910 42493
43429 44175 49113 56598 71070 83292
86003 87414.
Wygrane po 20.000

zł padły

na Nr

Nr 2525 3678 7021 8398 20647 22194
23911
41554
50025
61286
78406
84125

31321
41912
51488
62643
79955
85326

32021
42117
51732
67250
80940
87867.

32661
42206
57536
67394
81860

39056
44090
58325
70863
82424

39678
47744
58981
71313
82803

Wygrane po 10.1100 zł padły na Nr
?łr 383 394 1584 2072 2794 6768 7466
8896 8970 9271 9809 12197 12439
13256 15265 15416 16352 16513 16659
16700 17562 18917 19292 19651 20066
2Ql70 20200 20413 20717 21414 2lil05
22118 23078 23353 23817 25913 26632
26689 27449 27647 28557 28813 30141
30247 31720 32166 32207 32321 32300
330~1 33204 33806 34267 35360 36396
37544 39003 39114 39201 40115 41291
42226 42689 42984 42990 43256 44113
45291 45728 48290 48807 48828 49918
50987 51011 51585 51707 51828 52046
52905 53064 53668 53812 54116 54872
55859 55915 57106 59079 59329 59822
60004 60200 61925 62492 62514 63363
64346 65093 65139 66659 667711 67932
68643 69318 70183 70214 70480 71891
'72697 73806 74316 74834 75472 75884
'76167 78183 78517 78980 79091 81147
81330 81653 81813 82069 82398 82989
84041 84072 84804 87407 88308 88670
88727.

Dalszy

ciąg

Wygrane po 5.000 zł padły na Nr
Nr 30 94 144 325 130 980 1247 366 372
709 719 864 879 958 2617 638 3075
142 371 518 949 5264 753 6173 208
7364 880 974 9509 550 652 10713 885
11488 560 588 715 848 12087 342 391
675 877 13978 14127 201 231 15986
274 16678 760 878 17035 423 18102 153
368 377 446 796 902 20281 705 879
21368 468 22419 23381 689 730 754
24606 25083 218 908 26043 064 746
778 27140 746 904 28500 29193 481
711 871 881 30159 337 440 557 595 730
31778 958 998 32470 535 653 902 33293
34834 35156 160 681 37090 195 258 413
735 825 831 38641 740 854 3Q261 760
960 40034 643 735 950 975 41190 486
42672 43121 151 213 299 393 44621
45165 334 616 47011 332 481 49044 661
50219 721 868 51007 286 475 481 605
966 52058 316 638 727 53099 961 54053
504 55585 615 56533 760 869 979 57324
376 683 785 58633 774 888 923 59110
385 499 683 853 889 904 967 60005 283
328 974 61358 753 793 827 62214 409
613 852 63028 117 685 806 64?66 741
867 65015 182 412 66157 67288 529 670
719 777 68066 316 349 645 944 952
69050 70436 849 818 71907 72069 244
415 456 485 73723 823 74040 353 645
75119 352 643 935 77106 125 554 990
78207 309 463 919 79528 647 957 80227
458 486 81444 570 82421 490 641 83274
380 503 601 669 780 993 841B2 223
85622 648 839 894 87263 287 459 88033
098 257 89639 985.

zł

podany

będzie

•
:
•
:
•
•
•
:

K a t . I „Zg' ' otlc . N r 20 po 1,30 kg rą
b a nki
Ket. IR •. Zg" odc. N'r 14 po 0,70 kg rą.
bank!
Kat. rR „ Zg" odc . Nr 15 po 0,65 kg rą
banki
Kat. IRD <0-12) odc. N r 19 po 0.70 kg
K :1t. c ..Zg" odc. !'lr 9 po 0,!5 kg rą
b a nki.
Zdawan ie odcinków od dnia ~8 bm
do dnia 28-8 b r .

Odbiór m i-ęe a od d n . 9-a--4a do dn
31--!l-4'11.
cena 1 kg rąbanki 6 .zł.
Cena 1 kg konserw l.IZ,50 zł.
Cena bocz ku lub

słoniny

S,50

zł.

Spóźniajqc się

okradasz siebie
i swego towarzysza 1

I

od zaraz

I
~

•
:
•
:
•
:
•
•
:
•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•sa••••
IZBA SKARBOWA
w LODZI
Nr. W. II. 20233 I 48

-K om un i ka t I z by Sk a r b o \łl ej
w Łodzi
Izba Skarbowa w Lodzi podaje do pubEcznej wi adomoik!, te
dla poCatników obow:ązanych do udowodnienia przychodów gotówkowych kopiami kwitów z bloczków kasowych urzędowego
nakładu (Monitor Polski Nr. 54 poz. 305 z 1948 r.) wprowadzony został obowią.z.ek umieszczania na Widocznym ffiiejscu w lokalach w których odbywa s:ę p r.zyjmowanje v. płat gotówkowych
wywieszek z naipisem: „Zgodn;1a z u.stawowym obowiązkiem wydaje się numerowane kwity, z bloczków urzędowego nakładu za
wszelkie pr·.zyjmowane wpłaty gotówkowe".
Za:rządzenie niniejsze zostało ogloszoD'a w Moffitorze Po!skim
~r. A. · 63 poz. 427 z 1948 r. i wchodzi w życie z dniem ogło
szenja.
Kto naxusza pr.;:epi.sy niniejszego rozporządzell',a podlega ka,
rze pieniężnej porządkoW'trj zgodnie z prz"flisami prawa karnego
skarbowego.
Lódź, dnia 9 sierpnia 1948 r.
IZBA SKARBOWA. w LODZI.
{PAP)

Lekarze

godz. 13-14 1 !l}- 18

fe\

W5-5ó.

__ -:.ll!:C

ŁOZBA

-~~~~~~~~~~~~

ZAGUBIONO legitymację PPS Marian - Łódź.

ZAGUBIONO
serii A i B @ narska 26.

majomością

~
~

Wydziału .

REDAGUJE ZESPOt..
RED. NACZ. - przyjmuje od rodziny 12 do 1::.

SEKR. RED. -

Zagubione dokumenty

§ii:

od codziny to do 11.

WYDAWCA: Sp61dzielnia Wydawnicza „WIEDZA•.

Łul:llsz

-802

~----~~~~~--~~~-~-~--~~-~~~-~-

legitymację tramwajową

NASZE TELEFONY:
.Centrala telefon!czna Redakcji i Administracji 136·91, ~5'7-Sł
Ekspozytura,
ltl'daktor Nacrelny
l30·ł6
136-91. t5'7-94
lCoiportażu
144-18
~ekretarz Redakcji
256·:n. t2t·\'.~
Oział Ogloszf\l'i
Ilyrl'kt.or
El1sriedycja

Szymczak Edmund, Bed-80'

~~ĘŁA

legitymacja zw. zaw. Prac.
Wys ocki GaFilmowych na nazwisko
-uu;
·
brlel.

~ ZGUBIONO por tfel slcórzany, 2 legityma·
c je tr amwa)<>we, ksin ieczkę RKU, legi·
tymację słulbową, zaświadczenie tlrmo·
we. k2 1· tę odzieżową, K '" yslak Edwnd

'I

111'

ELEKTRYCZNYCH „ K A T O D A" Sp. z o. o.
Ł OD ź. ul. ~A\VROT l\r 87. - Tel. 191-05.
Zatrudni:
ki<'ll"OWD!ka warszt.at-Ow
INtY.NIERA ELEKTRYKA L."'i:t'Yl\'IERA ELEICTRYKA - konstrukt-Ora.
TECHXIKA ELEKTRTiiA. -; konstruktora
TECHNIKA - MECHANIKA
ltIISTRZA - ELEKTRYK.A warsztatowca
ELEKTROl\IONTEROW.
La.skawe zgłoszenia w godz. 15-17.

~ Or med. SIF.NKO K:SAWtmY specjall·
~ sta chorOb sltornych. pi:ełlerza. wene.
~ ryczriych przJIJlllUJ~. KiLn~k1P.go t~:i . w

rewidentów finansowych i rachunkowości rolnej I
I
sekretarza (sekretarkę)
• i
spraw
biegu
ogólnego
i
IDa8zynopisania
ze
I
finansowych.
1

-

--~~~~~~~~~~~~

specjalista choroby skórnoweneryczne - powrócił, przyjmuje 12-~
-eo:
~ 5-7. Sienklewicza 34.

'Jl •
.1.J.1.

na \vykonanie ROBóT REMONTOWYCH i PRZEBUDOWY
poddasza 4 piętJ:adomu przy ul. Narutowicza. 751> na mi~szkania.
Oferty pi91cmne w myśl treści kosztorysu ślepego należy skła
dać w Uniwersytecie, NaTutowicza 65, pokój nr. 26 do dn~a 16
sierpnia 1948 r. godz. 12 w zalalwwa.nych kopertacli z napJSem:
,Oferta na wykon-anie robót przy przebudowie 4 piętra ~omu przy
ul. Nairutowi.cza 75b". Otwa11CJ.e ofert nastąpi 17 slerpru-a o godz.
12. - Kosztorysy ślep•~ można. otrzymać w Administracji U. L.
Narutowicza 65 P<Jkój nr. 2i>.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo wyb-Orli oferenta.
Wadium w wysokości 10/o sumy oferowanej należy złożyć
w kasie I Urzędu Skarbowego w Lodzi, na rachunek sum depozytowych Uniwersytetu Lódzkiego. Kwit wpłaconego wad!'.um
na:leży dołączyć do oferty.
Lódź dnia 8 lipca 1948 r.
KIEROWNIK ADML."1STRACJI U. L.
'
(PAP)

~· ąbank : .

I

Redakcia -

PRZETARG NIEOGRAIUCZOHY

rą banki.

Dr

"'

ó D Z KI

OGŁOSZENIA DROB~E---------------------------------'

Ziemskich

Oferty wzg·lędnie osobiste zgłoszenia kierować do
Personalnego pod wskazanym wyżej adresem.

PKO I-7700 zamówione
pod podanym adresem.
{PRASA)

:·~;~;;:; i;_,~·o·s~~~;;~~ •;;;c;~;;c~·: ·~;;;~;=;•:

karty z terenu miasta ŁodJ'.f
Kat. I „zg·• odc. Nr 19 po l ki: kO'l;lserw wieprzowych
Kat. I „Zg" odc. "Nr 20 po l kg bOC2ku
lub s.ł-oniny
Kat. IR „zg·• odc. Nr 14 0,70 11:&' rą
banld
Kat. IR „Zg" odc. Nr lS 0,50 kg b<>czku
·
lub ~łon iny
Kat. IRD (0-12) odc. Nr 2AI po 0,70 rabankl
Kat . c „Zg" odc . Nr 9 po 0.35 rąbanki.
Karty z terenu woJew6dztWa:
Ka t . I „ Zg" odc. Nr 19 po 1 kg łO dkg

jutro

w LODZI, ul. PIOTRKOWSKA Nr 10
Zaangażuję

U N I WERSY TE T
, ogłasza

RC łł

I

::Jniill..,

Zarząd Państwowych Nieruchomości

kont.o

przesłane

---,
:i-------------------------Ł

Rejonowa Cent rala Apro'W"izacyjna w
Łodzi podaje do wiadomości, że na karty
żywnościowe z nadrukiem „ Zg" d.awnieJ
RCA z miesiąca sierpnia 1948 r. ·wydawa- •
ne będzie na Zakl;idy Pracy
:

Wygra.ne po 4.0011 zł padły na Nr
:Nr 86 192 45 51 442 480 514 536 604
681 113 724 737 741 859 893 902 906
1033 048 097 121 152 171 176 205 259
261 370 384 432 455 484 582 58i 614
621 654 677 680 702 737 801 836 842
924 933 970 2040 076 131 132 198 199
250 251 278 310 337 379 382 585 609
611 644 748 767 846 871 886 901 942
3029 139 191 238 294 341 355 444 78
479 488 3529 541 580 706 754 787 P~3
873 930 941 980 987 4017 033 058 093
109 112 137 146 158 311 368 482 510
545 564 748 788 823 850 851 980 5041

wygranych po 4.000

Po wpłaceniu nalteżn.00ci na
egzemplarze Katalogu zo.stanlł

Przgdzialq
na lfartld

PROPAGAl\TDOWO STRON OBJĘTOśCI

z am a. w i a 6 można zbiorowo, po ulgowej cenie zł 7ll.za egzemplarz w Admhlistraejf K a t a. !'<O g u O f i e j a Il n e g o
WYSTAWY ZIEM ODZYSKANYCH, WARSZAWA,
BAGATF..LA 14, telefon 8-89-20 (R. S. W. „PRASA")

nych mechanizmów kinematografL
cznycli mogli wreszcie wymienić po
siadane uprawnienia niemieckie, Otrzymane w czas:e okupacji na za..
wodowe dyplomy polskie, jak również dotychczasowi praktykanci w
tym zawodzie.
Okolicznościowe przemówienia,
oraz w.ręczenia dyplomów dokonali Dr Frydrych, insp. Badzian. Ogó
łem wręczono 58 dyplomów.
Wielu z kinooperatorów narzeka
ło na brak fachowych podręczni
ków z dziedziny kinematografii.
Obecny p.a tej uroczystości kierownik Wydziału Kulturalno Oświatowego Ob. Edward Kowalski zapowiedział wydanie tych pod
Główny
ręczników przez Zarząd
Zw. Zaw. Prac. Film. RP. w niedług'm czasie.

--

zn.wiera:

OMAREDAKCY.T.N'Y,
MATERIAŁ
WYSTAWY
PROBLEMOWĄ
CZĘ!!iC
WI.A.JĄCY
ORAZ ROLĘ I ZNACZENIE ZIEM ODZYSKAGOSPODARCZYM POLSia
ż Y CI U
NYCH W
OBSZERNY

dyplomów dla operatorów

-~---------------

że

-OO~

,i!ll!li,':J Rys own icza 44.

I

?fil lłil

1------------------------------Adminilltr.u•.\' jny

IS6-9J

Ro7.d~lnla

~72·67

70 Fl<?dak~.ia honoruje tvlko artv kuły zamowmnt t rekopisów ule , &\\·rara się Warunki prenu111eraty:
Łódż, Piotrkowska
Łódź. Piotrkowska 68. Administracja zł. 150, z dostawa prze2 poczt" - zł 120. z odbiorem w Administracji -zł 100, orenumerata zbiornwa (od 20 egz.) zł. 60
miesięcznie z dostawą do domu D--028i511
Drukarnia Nr ł. Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik". Łódź, Żwfrld l.
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