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1 
• k d radcow bryty~sk1ch, Partsali~es .~s~iadczył ~o 

""'Y• M:~m.o pomocy Anglosasow - WOJS a emo- re~pond.e:ntow1 „News <::hroi::1cle ze o.~pow1e~ 
AE> 6 · dz1alnosc za obecną sytuację w GteCJl spada 

k • • • f I • na Stany Zjednoczone. Przywódca EAM pod-rafyczne zwyc1ęza1q aszys ow kreśl~ł, że organi~acja _ta zawsze dążyła C:-0 
1 . „ . . . pokoJowego rozwiązania sprawy GrecJI. Jako 
f RQ:YM PAP. lak aOIIJOSi radiio wojsk łać paJtlikę. nie p-odaje ża.tlinY'dh wiadomo-, ,,News Chroi:icle dono7i, ze s7kretarz gene- przvkład powtórzył on udział EAM w rządzi-:; 
1 ' ' • • • , • lk l t t · ih h•l , . ralny EAM 1 członek biura polltycznego gre- __ .. 
(fomokraty·czny•ch w GrecJi. oddziały ·vo- sc1 o wa" ·ao J w Y:C11 r.e1J0<nac1 • n :()!1ctl - k",. t•· k 11. t czneJ' Demetritts Parlsa- SGtuhsa. 

t • . „ 1,t . 1.,. . , . , .0 ·epre~,, c ieJ par n omu1sy N Ch . 1 „ l 
ws ~cow Pr~iwadzą an. ywne ()lll·eracJe C1'1SC1 gr;:1.:.cy srosu·J<:<.'. .. sur we I ~·'" llides oraz 100 innych przywódców EAM znaj Korespondent :• ews _ ronic_e_ os rz.ega, 
p.rze~1wko. '\~OJsk-O~J .t'l'i;\idOWJ'l11 w cał.vm do_ l1Ud•1:10sc1 ws1 P'0~0Jl zanycł1 n_ W<Si.Poł- dują się pod silną strażą na wyspie Cyrkos. I że byłoby _ powaznym ru.ei.zczęsw:_m, . gdyby 
sze egu ~e.1sc-0w~s'?'1· Odd.z1~ły dernokr!i działartie ,,; WOJSkan11 ctemoikrat:v:cz11;iy_ą11. Partsalides i p~zostali zesłańcy wyra~ają zda- I obecne _zm!any w Gre~11, dopro-wadt.iły du 
tyczne zaJęły m1e)'scowos·c1 Ja1rwkJad1, LONDYN PAP. Koresponde>nt dziennika nie, że powstancy greccy pod przewodem ge- wzmocnienia sil reakcYJn~cb. 
1\miissa oraz . Li tigr i lis. VV u ohJ iż u Ed esy ..ii\l,lllH!llHllllttlll'lllUlllllll l\!U:lll!IUIH!llllllll!llllłlmlllllllllllllHll!lltlllllilliml\ttllllltłlllll~llll!ll'llil!llllllll!llllll!IUlll!llllll ilłfllllllllllłll llllillllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllll!l\\lllilnnu1tt111n"nttn1u11111111111111111111111111111mm11~1 '11 111111111111111111u1111HHllllllllH1tlllllllil 1111~ 
~-<.i~s-ka powstai1cze w dalszym ciągu ~ ~ 

prnwa<lzą Oie11'syw~. \V ~iagu ostat11ich ~ --Głos•• dla dzieci §H!Oicll Czutełnihów ~ 
<lrni po\1 ·iaiicy ztd'oby.Vi -v-·-;ie Staii\i.o, § 7 „ ~ 

Grnssi<t, At:ropora, Sultana oraz Terrio. § w • l " ~ 
Ludą1ość przeich-0dz,i ma&owo na stm111~ § le I § 
~\\·Stańców. N miejscowo-śoi Dimo1tiho-s ~ ~ 
ó-dd•z'i.ały demokratycz.ne w.vsa1dziły most § ·' ~ 

łmledowY Qraz zni ~zczyh k1il1ka kj·lorne- ~ ~ s. § 
tr.{)w szyn kolejowych. Prócz teg{) woj- § k lV ~ 
~ka demo.lm1tyczne o~kr~ ·żaJ;:i miasto fl-0- ~ o n u r.s z o n ~ 
dna. \\~alk:i trwaJ<l .Jll'ż na Pn:ed11>ol.t~h ~ ~ 

nili1sta R''" grecki. ifbiąc ,;, "rwo- i J V z w jutrzejszym numerze szczegół i pierw zy kupo , 

P-0 odpoczynku w Hercegowinie - Polska 
Brygada Młodzieżowa powraca z Jugosławii 
d-0 kraju. Na ililstracji przecudny zakątek 
b.Tatniej Republiki Jugosłowiańskiej Baka Ko
tarska na.cl Adriatykiem. 
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P e· 1.n y . I e s I n 
wysłanej przez ZS R do rzqdów USA i Wielkiej Brytanii 

M.OSKW A PAP. -. ,\.g,enc;\a TASS {)0-ł twem swycłl am.basad01·ów " vVas.zyng· przez nie rt:Y.tmowami w sprawi.e re,,Jz..ii 
dała pełny tekst n()ty, którą r-~ radzie- tonie i LQ.ndynie rząd<>m USA i Wielkiej poziomu produkcji przemySłoweJ w Niem 
cki przestał w dniu 18 bm. za lWŚ?'ednic· Brytanii w związku z prowadwnymi ozech. „ · I Nota ma 11astę:p.uja,ce ·brzmfonie: -

PI e tra Ne • w • „Rząd Raclzie-okii dowie.dział siię1 z tlonie-n n I W a r S Z a W i e sie11 1?ras-0w~rch, ~e w. chwili obec·~ei Std 
I ny ZJ·e1dnnczo·ne 1 Wielka Br-yiania pro· 

wadz,ą rozmowy w sprawie rewizji u1a
WARSZA WA PAP. - O godz. 19.40 dnia I ministra prncy i opieki społecznej tm" Ru"m nu pozfomu prod-nkcH przemy.;.; towei w 

26 sierpnia p<rZybyli do WMsza·wy samolotam ka, sekretarza CKW PPS ministra żeglugi Ra- Niemczech, przJrjęteg{) 27 marc;;i 1D-1b r. 
przewodniczqcy Wł-Osk.Jej Parlii Socjalislycz· packiego i kierow·nika wydziału zagraniczne· 
n_~i Pietro. Nenni i sekretarz generalny tej par go CKW PPS, posła Dobrowolskiego. Pmyby-li Pr~ez Sojuszniczą Radę Kontro-li ora1, \\" 
l11 - Leiw Basso. rów1ueż na lotnisko przedstawiciele ambasady sprawie u tworzenia specjalnego zarz::- tlu 

Na lotnisku oczekiwali gości wł-Oskich republild włoskiej w Warszawie z ambasado· dla Zagłę:bfa: Rwhry i w trm celu zamie
przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej rem p. Ambroglio Donnini i pierwszym sekre- rzają zwołać konferencj1e, trzech mo-
nej w os6bach przewodniczącego CKW PPS tcuzem na czele carstw USA, \ Tielkiej BrytaniH i Frandi. 

• Minister Bevin w ~wym przemó vie'1iil 

a Usl•ata w SIU ' w dniu 4 t0ie1'p•nia br. JJ•otwierid·z,il, że le-
go roozaju rozmowy t-oczą się miedzy 

. USA i Wielką. Brytania. 
Rzad !l'adzie.cki uważa za k1Ji11ieczne 

• zwró1.:ić uwagę rządów USA i Wielkie) 
' zaakceptować warunki przedstawione przez USA w Londynie B.rytanii ua fakt, ż.e IJrohlemy zwiąw11e z 

. . . rewizJą pla11u poziomu produkcji przemy 
LOND~N Jak dono~i agencja Reut~ra, ~oz· 1 ciągnie za sob<! pierwszeństwa w odbudowie formalnej zrrody rta ustaleme nowego poz10- sł(}wej w Niemcz.ech podoibnie jak utwo-

mowy . mr~dz~ Stanami Zjednoczonymi, Wie!- przemysłu Zagłębia Ruhry przed własnymi mu pl'zemy~lu dla całośc_i Niemiec, która to rzenie jakiegoś spe;ja!nego za~z-:7,idU dla 
ką Br~ tamą 1 Francją w sprawie poziomu planami odbudowy Francji lub innych krajów spraw.a moze być omawiana tylko drogą. ro- Zagłębia nuhry d(}tycza. N"iemciec J·ako CC' 
przemysłu w anglo.amery kaiisJtiej strefie Nie r k. h E · . " " 
miec. doprowadzi~y do zasadniczego porozu- a ia~c i~ w . ~ropie-_ , . . . kowan czterech stron wraz ze Zw. Radz1ec-1 łości, wobec czego decyzje w tych spra· 
mienia co do glownych punktów, które były ~rai:ic1a -: Jak podkrcslono ze stron}' Illla10 kim._ gdyż w li~t~pa~ie rb. zbie1·ze s~ę w Lon- wach mogą zapaść jedynie za zi;odą ezie 
przedmiotem dysk usii. da1ne1 - nie była wzywana do wyrażenia dyme rada mm1slrow spraw zagramcznycl1. rech mocarstw okupu.i;łcych Niemcy" • 

. Pornzumienie I o -- według informacji z kół 
miarodajnych - det ~ię scharaktery<:o vać jak 
następuje: 

. 1) Francja zgodii sic; na niezwłoczne poda
rue. do wlad.omości znacznie podwyższonego 
poziomu przemy~lu dla strefy anglo-amerykań 
sklej, co stanowić ma „zasadniczy" krok na 
drodz~ do . ekonomicznej odbudo vy Europy". 

4_1 ~rancJa otrzyma \\'Zamian ogólne zape
wruenie, ze ustalenie nowego poziomu nie po 

Hitlernwcy podnoszą głowę 
tlAMBUJ~G (r.ib~ł. '"U - w miejs::o· 

wo:Sci La•mmer Pod tlar111bu1gi ' rn - na 
te·re·n obut- r po'l1 ·kiego \vpadło w dniu 
\\ ·cz:oraliszym 500 11ie1111'.ecikiah .ro.Jicja:n
tów, którzy na :>r~osób lvitlerowski Z'goni
li mieszkuń·ców na podwórze hij•B•c ich 
pałkami i kol'ba·mi kurnbinów'. NastęP·nie 
policja1n.ci nie.mie~cy dokonahi „rewizJi" 
w. obozie, zalrcrnJąc wsz~1Mkie ruchomo
ści należacc do Polaków. 

a one Ili • 

Wykrętne posunięcia Anglosasów w czasie głosowania - Ulłlanowane „veto'' f rancji 
NOWY JORK PAP. - Dla.czego Stany f sek radzieo.ki, wiedz<ic uesztą, że Fran· 

Zje<l110czone, które dotychczas wyraźni:! I efa zgłosi JJ-rzeciwko niemu veto. 
wy·powia·dały s•ię po stronie Holandii i Postępo\~~uie francjj _jest ~a~ue w ~bli
~z~rniły ,,,,-iSzysl·kD. by 11ie dopuścić do czu sytuacJ•l po-htycz:i!el w JOJ kol~1a~h 
wkf.ocze•nia ONZ w spór indone-z.yffe;ko _ a z_wł~szcfa • ~y.tuac.1:. w „ .U~dochitta1!~ 
holende-rsk1i. gło.sował-y tym razem za T.ak Frnnc.~ Jak I BeI~1a _..,fowny rz.':cz 

co do veta dal rz.ą1d socjalristy J~amadie
ra. Powtarza się hi· toriia z polityką „ui;· 
interwencji'' ll'Prawia.ną w stosunku t!o 
repiU1b!iki hisz.pari·skicj JJrzez socj:1!btę 
Bluma. Tragicz1w, konselnvenc·a te.·i 'JO-
l1Hyki było zwyci~stwo franco. · · ' 

· st.·- d • k" ·~ . mk Hola:n<fi1 ua tererne ONZ - uczymły 
":'mo .n.~em ra me:c 1m. _rnacze,go rran- wszystko, aby Za:IJ-6biec rtiebez.p.ieczne- LOND_YN PA~. Ze źródeł ind_onezyj~kich de 
CJa zlozyla prze,Clwko nie-mu vet.o? n:;.u dla nich precedensowi w pa.stacj zain nosz_ą, ze oddziały holc_nclersk_ie, . kt?re pro· 

Wo~. 1,11~cznej PQPu!an_1ości ONZ ~ tere5!li\vaniia s·ie Rady Be-~pieczeiistwa sy ~:d~i ~~~:fu~d ~: ~:'1:a z;gi~:~<lo~H~Jo~~{~: 
sp0łeczenstw1e amery~an~k~, ~tan~ ZJe tuacJą ~a terenach k~IQ.n~alt1y_ch, z~ !ctó-1 karty _ stolicy republiki _ oraz w odległo
dno.c~i>-n~ p,ragi1ąc.,do1\~.1e.śc, ze _111e d~iZą -do re ---;-- !1Umo. ta~tyc?-n.eJ nJJ.~pooległosc1 -:- ści 40 km na północny ~achód od drugiego 
osłabiema OrgamzacJt ~arodow ~Jecln?· uwazaJą om rowmez . Ind1e hole11dersk1e.1 punktu oporu wojsk republikańsl<ich - Sch11-
CZi)11ycłt, z-decyd~wały s1e noorzec wuH> C:harakteryslyozne Jest. ie dvreiktv·.:vy rakai·tv. 
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Pan Mie~zwa uchyla :rqbka podziemnej spółki PSLu 
KRAKO'ł/ Pl\P. 'vV 11 dniu procesu przed r przeczyt«nia haterialy, pochodzące z podz1e- rowanej pnez sanację, Zainterpelowilony "- s.lvszat jnk Kunce powiedział mu, Ż1> materiał 

sądem stanął zaslępca sekrelarza ueneralnego mia. Oskarżony twierdzi, i9 za trzecim razem tej sprawie ówczesny virr.premier Mikołaj- ten ma był: przekaza.ny. Mi koła ic'zyk0wi. Do
NKW' PSL i wiceprzewodniczący woj. zarz'[du powicdliał Kabulowi. aby ~aprzeslal kolpor. czyk potwierrl.zil rozkaz. \i\Tledy riostanowio· p11szca jednak, że lak było. 
PSL w Krakowie, oskarżony Mierzwa Siani- Lowania te90 rodzaju ruatefiałów. Dalej oskar. no w zasadzie podporz dl ować się kierowm- Pro!<.: Oskarl.ony miał świadomoN, że W 
6ła" • żony twierdti że KunCtJmu który również ctwu AK. mater lalach tych ipl coś złego~ 
Wyjaśm_enia. oskarżoneno obejmują jego przvniósł mu matt::riałv pochodzące z pod:tie- Prok.: A więc z chwila, hiedy Miholojczyk Osk.: Tok, że to nielegalna hibula. "!l 

ciz1ałalnosc polityczną w ruchu ludowym, po- mia, zapowiedział, aby nigcly więcej nie naru potwierdził rozlrnz, "'aszc obiekcje przi>ciw- Prok.: Dlctczego oskarżony nie rohil K1ba-
cząw:~zv od 1932 r. Wiele mieiscd w swych ze żał zarówno j<'go o,ohy, jak i slronnirtw11, J<o sanacji odpadły? łowi ,1 vmówek, który i...m dk.rotn iP. dawał m'I 
znanwch poświęca on swej działdlności peli- przynosząc 1ego rodzaju materialy do lokalu Prok.'. Oskar'.iOIP' wypn•viarlil się nrzP.:.iw· materictly? 
tycznej podczas okupacji w ranldch I. zw. ko- PSL. ~o J.:onstytucji W35 r„ a czy wiadom0. mu, Ok.: Do Kahala miillPm 7.nufnniP.. 
misji porozumiev..·awczcJ stronnictw, podpo- Glos zabiera proku.rator, który rak slwicr· że Mikołc1jczyh. i jego współnracown'.cv do Oskarżonv Mi.erzwa próbuje dalej W} ka• 
rządkowujących się rz<ldowi lo11dy1'l!kiomu, lo clzct c0iem 111eclopuszczenio do tnł~tawanio lal'! 194.5 r. nie zgddzali się na anulowanie zać, że dopiero w śledztwie zorientowal :ę. 
znarzv· Endecji, \VRl\/, Stronnict.wa Pracv i Lu prowdv llii;lorycznei i proslowunla 1wlerdzP1i leJ krJnslytuCJi? i:!: materiały Kahata miały charnkter v.ywia· 
dowców. oskarżonerro, zadaje szereg pytwi dotyczą- Odpowied·i: brzmi , że oskarżony nte mógł dowczy. 

\l\T t.ok1i wyja5nień oskarżony twierdzi, że cych podstmvow-..„h zagartnie1i polilycznvc11, znać„. niuansów przeżyć emigracji. 
ludowcy .„ l · l l d h · „ · 1 ,, k „ Prok.·. O·l-.d~z·ony \" """·C'll ~.ezi1 ~:.1 ~_J1 Prokurator rvtuje wobec tPgo wyjątki z 

, "C lOQ!ilCY W S (a . O!I!!S]l porozu- zwiqzanyc: l Z Oti'Iesem O llpaC}!. o " • „, • " au. '-·.~le· omawianvch materiałów, roi.p0:znanvch przez 
miewawczej, nie chcieli dopuścić na stanowi- Prokurator: Jeśli „bdtaliony C'hłopskię" sprytnie rzucał insynuacje co do metod . 
ska cywilne ludzi, pochodzących z obozu sa- stworzono dla przeciwstawienia sie zamarho- dztwa. Czy od oskarżonego wymuszano zez- ~:tkea:i:~n~i~~J:~o ira~~~;~i;ni~07~~;;:~~~n~e:. 
nacyjnego i kładli nacisk, aby organizacje wi stanu z prawa, to dlaczego podporzad',o- nania? pi~czeństwa w powiatach, skladzie zespołów 
wojskowe w czasie konspiracji nie prowadziły wano _ie sanacyjnemu kierownictwu Armii Osk.: ie. f k. h · d c t · I h kte:r 
działalności polity'cznej. Krajowej? Prok.: Vv len s,posób owe insynuacje po- 0 icers ·ie it · - zy 0 mia 

0 
c ara.· 

>.Jiestely - mówi oskarżony - nie mogliś- Oskarżony tłumaczy, że jegn Slronnictwo czytać należy za zwykłą prowokację! wywiado~c?y? - pyta .prokura~or . . 
!l'ly przeciwstawić się w praktyce przedostawa nie ust.osunkowalo się pozytywniP dn ro1.ka111 l Nr1stępne pvtania dolyc1ą materiałów 0-1 . Oskcuzony ~a~łama w~ tyn:• ze_ nJC' pr~ypa-
niu siE? zarówno do administnirji, jak i nil sta otrzy1m1ncqo w tvm W7.gledzie, tlnminowąlv trtyrn11nvc:h od Kuncęgo. Mie.rzwa za~łanid si~ mina .sobie lres:1 raportów 1 ze me był sw:a• 

l' o w i ~ka i 11 'P ektorów i Iwin e 11 diln l<'n,· powiat 0 ;;:b,:o.;,'~;,;'i,;..e_;m;,..,;z;,;a:.;;s.:tr:..;7.;,;,c;;;i;_e;.;,n;,:ia;.,.:p,;.;r,;;z,;;;e ... r1:.;· "'::.;'k:;,0;.;_;,,'';;,T<~ . .,.:,;;i a~k;;;o;_~;,;i;..!'_- :..,..:.t'.;,f.;,m:.;,, ...;.;; ż:_n~1.;;,e...;;u.;.;o ... ; z;;..1;.· t_a_o_,11..,11„a .... s ... o„b„i c_w....;y_r_a„in„1_e,;.' _c 7..;V;....„r1„o„n_1_1_c_h_c_b~a-ra..,k„1_e_.r_u_. _______ .,... ___ _ 

W\'Ch ludzi, pocl10dz<1c\ r:h z obozu sanacyj-

nego . 2 
Osk. Mienwa twierd:d dalej, L.e gdy prze-

·onali się, iż w administracji, a przede wszysl 
kim w wojsku dzieją się rzecz;v niebezpiecz
ne.' r.?zpoczęli tworzenie „batalionów chłop

m"I. zł a · budown ·et ie zka • o 
skich . uchwaliła Miejska Rada Na odowa v-1 Lodzi 

()skarżony Mierzwa mówił również na te- 'N dniu w-:z.orili"zvm odbylo się XT pl~irnr-
J>Mt powstania warszaws\<icqo. Jak oświad- T1<' po 5 iedzenie M ejskiej Rady Narodowej 
cza on !JTUpa jeao uważała termin powstania porJ przewodnicl.wem to •. ,l>.ndrzejaka. 
Z? ~i~c.>dp:nviedni. w Z\1 iąz~. ~ z tym poseł Gtównym punktem porządku dziennf.q<:> 
GruazmsK1 zwracał się do 0'.1·czes11ego .deJ.e. byla sprawa uch\••alenia planu 1nwestycyJ10-
gatc1 rz;:du. 1 otrLymar od mego zapewmeme. , go Zarzadu . 1iejskiego na rok 1948. 

mie 1 miliard 926 mil. 621J tyi;. 7.ł. na wyd?ia
ły Zarządu >vfinj$kiPrJO, pr7eds:<>h;orslw;i, l)U

downictwn mie5zkaniowe i sport 
Nn wniosek tow. Logi-Sn·t·i;lf'.kipqo rrzed· 

5tawiciela frakcji Polskie; Partii Roboi'!iczej 
podwvż.~zono sume przl'!7l1G"ZOn<? na hudow
nic.two mieszkanio1"e ze 1GO milionów zlo-

lyc:J1 na :?OO milionów zł . 
Pro iekt hu dżetu znst11ł zal 11ier<l1on y n>1 O• 

gnln1 sumę 2 m1liRrrlv 2fi mi1ionów 620 ty5. ;,ł, 
Sz<z!'~ólnwe sprawozdanie z \«norajszego 

pJsierlzenict lR1 pnrlamy w numerze JUtnej• 
szym. 

z.; powsta;ua me bt'd::1e ~:a 3 godziny przed I Pr'°l1md'!arz prz~wid'~Nal inv·estvcje '" su
wybu~em ołt~mah oru wiadomok 0 tMmi· -~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Długi 
nit:. powstania, ustalonym na żądanie Bora-Ko 
11101 O'VSkiego. 

• rejestracji m~żczy::im, urodzonych w I, 19:10. 

Na zazr1dri art. mt. 16 1 17 (1) nsla'.'VY lndzi. do zgloszen·~r się l'lsobiścle w dniach 
z duicr 9.4 19'.18 roku f' powszech1wm obow:.)- niże>j wskcrzanych:-w bi1uz~ Wydz!ct!u W"i:;ko• 
:::ku ·,iroji3k'J'l'r/tn (DzURP Nr 25, poi::. 2201 - ''-'E'g"' - ulica 5,„ietokr:o;y;;ka 15 "! podV!óc:rn. 
Zcm;crd Mf!:i~ki ,,. J:.odzf - Wvd~icł WoJ:!kO 1„wa oficyna, lV piątro, noke>j Nr 249, od "JO 
"-'Y 'VZY'' a w·s'!.'} 5tkich me~c::y::n urodzonych I dziny c-13, celem wc~rgn!ęcicr i.AA do rei e
w 1930 roku, zomieszko:!ych na tsr$nie m stm poh::rc:•.Tt•ch. 

Pl~!l l!'.!"'!1ennictwa rncimik-:t 1930 

LO DY PAP. - VI' Londvnie ogloszo,10 
li tq wiel'zytclnośc:i S3tP.r]ingowyrh roznydi; 
pil n st w wobec- W1f'lkiej Br .tan ii, pO\\ .s tolych~ 
11rzeil'C1żnic 7 lylułu doslc1w to1.H1rowych i u•. 
sluu oko'lo11ycli je; w nosif' wojny. 

Nnjwir> ·s7ym wie1..,yrie]Pm nqli1 •ą 111. 
die, kł0ri•m nnleiy sir, or/ nif'/ J.'2()1) miliowiw 
fun/ciw .•ZfPJ linqńw. z kolei id1.ie Egipt z 400 
mil•orir1mi Fantów S7/U!inqriw, lr!rtnrlu1 -
z WO mil. luntó•~· ::zterlingów i Atnlnalia Z' 

; in mifi,>rmmi i11nfi>w ~zle;Jin'Jńw. 

Przechodząc na!'\tępnie do omówienia s·wej 
dzictłctlnośri po zakońrzeniu wojny, oskarżony 
usiłuje oczyścić !'ię przed sądem z zarzutu 
udziafu w organizacii „NIE", za ro w swoim 
cza. ie w raz z Okulirkirn nr:lpowiildał przed 
s;;ide1n w ~foskwie. Oskarżony l\ ierd:d. że po 
U!,odku po·,·!"l.ani11 warsz a k •<>q„, w hi~" js
li o m zeko11imiom, forsow a.n n na na~tępcę Bo
ra-Komoro·•.'skiego - qen Okulickieqo, Już po 
rcon.nr::cicji Oku!id:if'CTO rn1al0 prz1:jf.ć drogą 
knr•.~r•',8 0rJ '1ikola j.-zy:(fl z l nndym1 nst.rze-' 
żenie pr:<.ed Okulickim. Niestetv - mówi 0- M :i:i::i:yt i 'l nc:iz:•. ·lf!\.:~•ch 
skc•;-:i:onv - ostrzeżeniP to prz RZfo za póż110 1C?poc;;ynr.rjqcy~h :;!ę TJ.?. D~' rz ;r~4l:>sZS'l'.'la 

c;iocl,. 'i-t3 

z pn~r6rl państw, 1·lńre_ ~najdcwah· E:~ 
pnd okup..,c\q n\em~e(k,1 n.11v.-1e1,s:tą !'-1 , 1s ~. 
b" 40 mjJjo1ZÓ•v /unlńw • .-z/e.rliE117ów lf[/'I\ 

\)(li, ·ien'\ kurier )ec:-l>a1 c\to\:ią o\<.re'i.l•tą µn.e?, litery 
\Nłochy a pozil tym zostul uprzednio orlpo- A, B, l 

2 wieclnio nastawiony przez władze wojskowe C, D, R 
3 
4 

i mzywiP7ionc przez siebie ostrzeżenie czQ- F, G. 
śriowo zlekceważył. 

Oskiirżony twierdzi, :le po powrocie do kra. 
jn, po uwolnieniu go w Moskwie, odC'znwał 
wslycl, że skutkiem nicświadorno~ci i bł<;clów 
politycznych został aresztowany. 

Dah;zy ciąrr swych wyjaśnień osk.arżony po
f.wh:r:a omówieniu sytuącji polilycznej, towd
r„} S:t:<icej pov:staniu PSL orat stosunku st1on
nictwa swcqo do pozooldł ·eh parli! politycz
nych, a w szc~ególności do PPR. Omawiając 
stawianie PSL'owi zarzuty wspólp1acy z po
dziemiem, oskarżony usiluje złożyć to na 
karb tego, że stronnictwo jeqo nie było w 
slanie uchronić si~ od obalenia rządu. Moja 
to wina - mówi oskarżony - że w czasie za 
targów i walki politycznej, grlv czujność mo
ja na podziemie osłabła, dostałem pctfokrotnie 
nielegalne materiały. 

Oskarzony przyznaje, że Kabat dwa-lub 
~ąkrolnie przyno!lił mu do lokalu PSL do 

R, I, }, 
K, 
L, ł., 

M, 
N, O, 
1!', 
~. 
s, 

s. li 
a 
9 

}!) 

Il 
J.Z 

T, U 16 
w, l?. 18 
z, Ż, 19, 20 

Zg~asz:ajqcy się winni prz~dr,ta•;.;·ić dokumenty, 
stwic1dz:ające toźsamość osoby, dOll\' 1 miej· 
sce urodzenia, miejsce :;.:crmieszkaul.-:r w kraju 
oraz: wyksirtałcenie. 

011nby, któ1e nie 11czy tą: zerr:lnść obo ią:· 
zkowi rejestracji w wyznaczonym terminie i 

ł.6dź, dnia 20 sierpnia: 1947 roku. 

.„ „ ,, u 

Ple ui;pra "ledliwią tego - będq karcme w 
hybie 11dministracyjnym z mocy ar'. 170 r;kl. 
a cytowaaej ustawy ores:i:łem do 2 mleslę~y 
i grzy•rnq do ze.ooo zł. albo jedną ~ tych km. 

ZARZĄD MiEJSKl W LODZI 

'-""'' dl 7.u<t Norweg•.i. Dwn111 \la 11sc\o\ '"''- ".1-
F\ ki polurlnio~yej. --. J\t .1 :rn i ·ruqwa,1""\ 1 
Anglia winna iest lqc1wie• 85 mJ/t0now f(tn• 
tów szterlingów. 

/ 

KOMUNIKAT 
lotni ii Kontroli Partyinei w Łodzi 

K'"P prt}' ł.K PPR 1a"·iatfamia, ii 
" dniu 28.g.47 r. o fl:<•tlt. 14-te.i i: dhedlie 
ię odpr;i ,.a peh10.mocnik6}V cłzielnko· 

.,,,„n:h K< ni. ii Koutroll Part3 inej \\' lokal11 
ŁK PPR przy ul. Sienkie:wic1,a łUa. f.(ę 

pietro. 
Ohecno~ć oh<>wia.1.kowa. 

Miejska Komisja 
Kontroli Partyjnt>;j '\Y Lodzi 

\i\'ł.och z a1utoma!em. Roz.!·0 głv się strza-1 kryło w te.i cisz>·. „. Ale co? Nic wie· 
41 !y i Deus .nie_ roz,.,taj4c siP z ,.Coltem", d7.i~ł.. ! t.°, b~to n:d.go:·~·le .;. !;>ngnd 11sły: 

runał na doł. Był martwy. szec Jak1s szmer. iakrs dZ\\ ięk„. Al~ te 
Quell podniósł się z ziemi i rozt}<'CZ::ił !.':O nie hyhk \Vięc wcifl~ nasłt11clil\vał. 

I na nowo bie"'. który stał sie. 'Vłaściwie Nag-k usłyszał szmer. ktor~)?:o tal· pra~ 
,,·yści•riern 21; śmiercia, Kule ·padały j;ik l.rllll,~. ~hYorz.'·l . oczy. , t>-Jie r<JZU!lllał 
desze; · !?:dz ie się zna.J(hl!Je . Pamretał . greckie~'? 

~ · żołnierzil, wyhuchaj~ce vor1ski, , woJ 
Cz111. że krew ma ua f\\'arz-y. Z bólu szalon::i' bier-:„„ I nic p0'7a !\ 111. \\'tem z.o

P<:kata mu glO\\·a. Nagle zauważył przed ua:zyt chleb. Cały stos chleba. C7.arne~o 
soba żołnierza w ciemno br.c:1:zowy 111 greckie.go razO\\ ca. N ie dowierz;i ł wlas
greckim mundnrz,e. Krzykrn~ł na całe gar ny„11 ocwm i nod·nió. ł »i A na kolanach. 
dło: ,.,fnglizi! lnglizi!" Wid.ział. jak żoł-

:;,,, nieriz podniósł karabin. ,Jnglizi ! " - znów - Co to? - rze kl i zdó wił się, ;i:d~1 

d · \ 1 1 I ' D · · krzy'k11ął. Łzy 1{·a·pałv 111u z oc"'.LI . \' '1·e- irsłyszal własny g-kJs. 
O ezwały s1ę glosy ·vłoc 10w. ens I - liorkay! łiorkay! - IJnga111ał An- . - '· '\ 
· t h ł Q li J M' ł 1·k · · · k I J · J dział, że to 11lacze w 11im Ż"CJe, które Kto: wsr,eclł. Przez otwarte dr•z\\'i do-

znow sz urc ną ue a. w J? ·ecy. 1a \Y g i a ~ries111a ·, ci•ąg- e 1n1'JC naprznc1. ' 1 d 1 ł l k · I 
~"'c;ku rewoJwf:'r. Gestami us1łowa,ł wytłu· - O key! - z trudem od11ow1adat pra1;nie rat1unk11. c 10 ziłv nor osy cale ieJ kanonaq•. 
maczJi ć Quellowi, iż niema na·b.oi, P i-.6cz Quel!. ledwie dy-sząc. - lnglizi ! fnglizi ! - powtarzał wciąż - Gdzie jestem? - zapytał Qi1·el l. 
1>ek11nde Quell się zastao.owił, kiedy De- Dws IJOpychal lotnika naprzód - trz,e potykając się w biegu i wycilą raJ3.c rę- - Tmdizi - uc:;!yszał czyjś gło ·. Przy• 
'US zdą•tył zabrać rewolwer Nitraleksiso- ba było ś•pieszyć, bo Wlosi wajdowali ce do góry. Grek biegł mu na spotkanie. 111 1 szczał, że to 1itralek"l is. Ale to był ja 
wi i co właściwie z nim pocz.nie, kiedy sie tuż za nimi. Poczt:ł. jak go mocno ch\\'yciły czyjeś ki~ mały Grek. ubrany ". ciemno brązo
lbe,dzie miał naboje. Ale to trwało selmn- - Iiorkay, Inglizi - ciągle krzyczał re.ce. Szalony ból od·ez,vał się w całym wy mnndur. Nirrn.!cksis miał zaw:'.ze ira 
dę. \\'yciągnął ie i dał wieśniakowi. De- Grek i lec.iał da·lej. ciele. nar-owy mun-dur, Podobny do an~ielskie-
us błyska\vicznie i spra w·nie nabił re- ~agle skręcił w bok i za:c:ząl - fngli!zi !. .. - . Znów powiedział: - Je go. 
i\VOlwer. Quell ze zdziwieniem sk<H1stato- wspinać się lJO :;;kałach. Quell chciał stem Jm:dizi! - foszcze raz wnz 1cił z Jesz;,;ze ktnś '~~edł, ubrany w pła!'\.zcz 
wuł, że umie to rÓbić nie gorzej -o·d nie- pójść za jego prz::kładem. ale wy.czuł, że s iebie te słowa i iak snop, runat na r-e- i cz,tpkę z da<;zkjcrn. 
go. \Vł'O<;i go namacali. Strz.elano w1irost dol ce Greka. · ' - Ocknął się ran nareszcie? - u~h'-

Gdy Włosi zaczęli zbliżać siC', <l,o lasu niego. Leciał co tchu. Potlrnqł się i upadł * szal l:i111<111ą f!JJ~ielszcz\'ZIHI,. 
Deus wycia.gnid rękę. wi,;kazu.iąic kieru- na ziemi.e. U.sl:;·s.zał suchy trzask rewo.I- B:i'fa cisza .. A1J.sol11tna, rri'artwa cisza. - Tak - udpnwieciział. - le co to 
11ek naprzód. Znó1.v Pobiegli, chroniąc si•' wero ~rych ~trz·alów. Le·żąc obejrzał się Czasem cisza tai w sobie jakieś nlewy· wszy..,tko znaczy? 
~niędzy drzewami. gdy nama'cano kh s.e- dooko.ła. !feus ~vSPi\1ał si-e. IJo &kałach, o- rażne szmery. Ale tu było inaczej, Była - Może nan b\'Ć teraz spokojny. 
•riami CKNt-ó''" Zd<iżyli dobie'! do me- svrzehwuJ1<~'c !'Hę z rewolweru. Na~!e p.o pr-ostu grobowa cisza, której nigdy brzmiała odpowiedź. 
;n1ielkie~o Wi.I wo:w. Qu·ell oobaczył, Jak do nie.go z.bJiża się nie wyobrażał sobie przed t~;m . I co.~ „is (D. c. nJ 



(;EOS RO!O'TNICZ'l 

.-.... .,.,. .. u.„ek czloUJieha nóepoczciu;eq~ 

czoraj i dziś k ndo iera reakcji 
Barona Andersa sprawy i sprawki 

Takiego to „watażkę", aferzystę. ! kar.iero-, niezliczone cieripienia polski~h żołnierzy-tuła~ 
wicza, pozbawionego w życiu osobistym 1 pu- czy. obałamuconyc~ zb~od~1czą. ant.ynarodo 
blicznym wszelk.ich skrupułów moralnych, . c.~ ~ą propag~ndą ... ~ak1 „W:odz , ta~y i _Jego kra~ 
brała sobie za patrona śniąca o . „odwecie JOWl „podz1.~.mm ~olo)cy,. ~w1~zam_ „brater_ 
reakcja polska, nie bacząc na to, ze ten pa- stwe?I brom z partią p. M1koła1czyka. Wszy 
tron ma na sumieniu tysiące mo~dów brato- scy Jednako dobrzy w tym zespole. Wart Pac 
bójczych, popełnionych przez jego „p~dk?- pałaca, a pałac Paca. 
mendnych w kraju, że ma też na sumieniu Bolesław Dudziński 

ie dzieła. przy 

Str. 3 

Jazda na nartach wodnych daje niecodzienne 
rozkosze i emocje. 

pracy 

llekr-oć przed sądami RzeczY'pospolitej to
-~zą się procesy organizacyj i ludzi, -oskarżo
i(ych o terror bratobójczy, dywersję, c~y 
fi,piegostwo, zawsze wypływa na przewodzie 
~dowym nazwisko gen. Andersa, jako szefa 
zych ośrodków zagranicznych, które przestęp
eom w kraju udzielają instrukcyj, zachę!y i 
pjeniędzy. Jeden z wybitnych działaczy ślą
~ich, dobry i mzumny patriota - wlicewoje
woda, ATka-Bożek ok1'_eślił swego czasu An
dersa pogardliwym, lecz słusmym mianem 
"watażki". Za.służony wojskowy, dobrze zna
jący sprawy emigracyjne - gen. Paszkiewicz 
scharakteryzował niedawno w Sejmie Ander
sa, jako niedoszłego zabójcę gen. Sikorskiego. 
Ten to skompromitowany po wielekroć osob
nik, nie tracąc kawaleryjs-kiej fantazji szar
ZUJe obecnie na stanowisko emigra·cyjnego 
,.prezydenta" 1 liczy, że przy pomocy odda
nej mu klikii celu swego dopnie, co zresztą 
byłoby dla nas rzeczą zupełnie obojętną. 

!Sztab fabryki poznaje stan maszyn 
• • Pogorzelcy PZPB Nr 21 chcą \YY konac plan za wszelka cenę 

Opublikowane ostatnio w prasie krajowej 
! , za,granicznej mateńały .dorzucają sporo inte
r~~mjących szczegółów, dotyczących przeszło· 
sci i teraźniejszcrści głośnego kondo!liera mię
dzynarodowej reakcji. Anders, a właściwie 
von Ańdersen uroqził się jako syn nadbał
;tyckie90 barona, wyznania pro-testanckiego. 
Służąc jeszc;>.e w a~d carskiej, Anders do
fzedł do trafnego Włflosku, _ że je!!,O kariera 
.'o/._ojsk~~a b®i!ą l~sza .i s-zybsza, ~eśli przyj: 
!iJpe prawosł~~. co f~z bez długich wahan 
uczynlł. 

Ale „wódz" polskiej reaok.cji wyznania 
p,rawosławnego - f(l jalk.oś j~dno z drugim 
me bardżo licuje. Więc ~z ja~o szef 11 Kor
pus~. przebywają<: we Włos~ech przechodzi 
Anders na ..:_ katoHcnm. T.rZ~~ jednak pe
<:ha, że pan genem), będąc mężczR'!lą jeszcze 
ł\ie starsźym i p~!JY'lł ljl~i~o ~i~ ~pa• 
łał uezuciem ku pe"WneJ ~Tlie 1 w 'Z.'W\.ą'ikU 
z ty'm wszczął starań~ o r"6~ód. Pon~~Waż 
sprawa szłą tlÓść opómie, a namiętpemu ko· 
'CllankowJ było do~ §i'~sz.no, uzfta}, Ze hę• 
~ie naj'lepiej, je.śli JłO~~,cf do V{~a1'fa -
protestanckiego, w ten oo~\:!'lil. sposob uzyska 
T<>zwót} łatwfoJ„. Takri hall'l.óel wier~niati'li re· 
l,iglijnymi, dla czyst-0 osobistych, materialhych 
ćelów, musi buązić obn:ydzęnie nawet w czło
wieku :aajbardMiej obojętnym wobec spraw te
go -rodzaju. r· 

Ni.e-zalp\ od l'>Wych tomanty~ych przy 
gód, bar<m Anders ma ćJJlżo źfOi.gW~o s.pry;tu 
i żylk~ pra~tl.weqo 'Kombiną~qra. Swiać:lczy 
o tyap. raport b. a(liiutań.ta M<lersa _,.. rt·m. 
J~nego Klimkowskiego, żiożony w :r. 'ttl43 ńa 
{cce ówczesńego Na·ctelnego Wod-za - gen. 
Sosnkowskiego. Oto parę z pośród za=tów, 
-zawartych w tym rapb'i'""de: 

A więc gen. Anders - jak melduje Klim
kowski -

1) Systematycznie kradł ?ieniądze rządo
we i kl.I/Pował za nie złote i)ąi;iierośni
ce, złote ptldełka i złote monety; 

2) przekazywał pieniądze rządowe r1a \ 
swoje własne konto do banków za
granh:znych, używając je na prywat
ne cele; 

~) w czasie gdy ludzie cierpieli głód w 
T~stkencie, Jrupował od nich złote 
pierścionki, dolaiy itp.; 

4) wydał na swoje przyjació~ki ok. 2.000 
f, szt. z funduszu rządowego-itd. ltd. 

Zamiast komentarza dodamy tylko, że gen. 

„Personalnik" Senkowiak. 

Gdy mnie towarzys.ze z PZPB Nr 21 zapro
sili w niedzielę do fabryki, był~m pewna, że 
z~stanę ich przy uprzątaniu gruzów. Ujrza
łam jednak coś zupełnie innego! ą4 kr9sna w 
ru9_hu. Dyrektor naczelny, tow_. Orczykow~i, 
tłumaczy mi przyczyny tego nrezwykłego t]a-
1viska. 

- Wykonaliśmy w sierpniu tylko 84 pro
cent zaplanowanej produkcji. Mieliśmy po
żar - to nam pokrzyżowało szyk.i. 

Dyrektor techniczny, ob. Bl:auner wyjaśaia 
dodatkowo: 

„Przy krosnach jesteśmy dziś prawie sami 
„<>licerowie", przepracujemy osiem god;dn i 
zbadamy dokładnie wszelkie dolegliwości i u
sterki produkcji. 

Tkal"(lia przedstawia sobą niecodzienny wi
dok: nad krosnami pochyleni są dyrektorowie, 
kierownicy, majstrow.ie, biuralistki. Przytła
czająca większość z nich nigdy dotychczas z 
krosnem nie miała do czynienia, ale jakoś so
bie radzą". 

Dyrektor techniczny jest w sytuacji uprzy
wilejowanej; zaczął on swą karierę włók!en
niczą od zwykłego tkacza. ·wprawdzie 15 lat 
j-uż nie pracuje przy krosnach, ale „czwórka" 
jego aż furczy pod umiejętną ręką. Dobrze 
radzi sobie „personaini.ik", tow. Senkowiak, 
tylko z przeciąganiem nitek ma kłopot. 

- Ten, to w minutkę przeciągnie, a u mnie 
trwa 8 - 10 minut - mówi, wskazując na I 
majstra ob. Zycha. 

'(7 : . ~if1i:'.f,:~~~ 
t~.; 

Ten os· tni· nie chowa swej mądrości dla 
siebie samego: to temu, to owemu przeciąg
nie nitkę, to tu, to tam wygrzebie nieszczę
śliwie wbite ·czółenko. 

- To nasze „pogotowde ratunkowe" - mó 
wi o nim żaTtobliwie „pe.rso;nalnik". 

- Ja pracuję tylko na jednym„. - uspra
wiedliwia się gospodarz podwórzowy, ob. Ku
biak - jestem pierwszy raz przy krośnie. 

W tej samej kłopotliwej sytuacji znajdują 
się ślusarze, stolaifze, magazynier, .,kupiec" 
(tak nazywają tu potoC'lnie kierownika zaku
pów). 

Tow. Królasik tak zagłębił się w robotę, 
że świata nie widz.i dokoła siebie. 

- Czy pracowali.ście kiedy, towarzyszu, 
przy kro~ach? 

- Gdzie tam, jestem świetlicowy. 
-A przed wojną coście robili? 
-W wię2ieniach siedriałem. Więzień poli· 

tyczny - to był mój fach. 
Kilku młodych chłopców w uczniowskich 

czapkach z powagą chodzi koło krosien. 
Oi - to pewm· tkaC'le-uczniowie, myślę 

sobie. Ale gdzie , znów omyłka: to są 
przewlekacze i zniowie fabrycznej szkoły 
włókienniczej, przewodniczący 1 członkowie 
fabrycznego koła ZWM. 

Pewna siebie uwija się przy swej „czwór· 
ce" młoda biuralistka, ob. Jędrzejczakówna. 
Była przedtem tkaczką, więc krosno dla niej 
nie nowina. 

Tkacze-amatorzy spod oka zerkają na 
swych sąsiadów: 

- Ale ten Brauner „qzepie", a majster 
Sienkiewicz - kiedy on już miał 46 tysięcy
padają uwagi. 

Majster ob. Walczak miał pecha: pod swą 
opiekę dostał dwóch ślusarzy i jedną biura· 
listkę; niew,iele czasu zos'1:aje mu dla wła
snych krosien. 

Lecz oto już dobiega godzina druga. Ro-

bota skończona. W małym kantorku robi się 
prowizory<:zne obliczenie procentów i metrów. 

- O, Fijałek zrobił 142,2 procent! 
Majster-rekordzista usprawiedliwia się. 
- Spóżniłem się o pół godziny i siedem 

papierosów wypaliłem w czasie pracy. 
Kierownik tkalni, tow. Pilch, stary facho· 

wiec - bardzo poważnie traktuje tka<:zy-ama· 
torów. Pewnie, że te kilkaset metrów, które 
dziś zeszły z krosien nie uratuje ich sierpnio· 
wego planu; pomóc tu może jedynie codzien
ny, nieustanny wysiłek całej załogi. W tym 
też kierunku pójdą. Pokazują mi ogromny 
plakat na ścianie. Tu wszyscy widzą jasno i 
wyrażnie, ile każdego dnia zrobiono i ile jesz· 
cze brakuje do planu. A gdy się zna swe bra· 
ki, to o wiele łatwiej je pokonać. Dużo nod 
tym względem dał dzisiejszy dzień niedzielny. 
„Oficerowie" fabryczni, pracując przez osiem 
godzin, jako zwykli żołnierze mieli możność 
o wiele lepiej poznać wady i zalety każdej 
maszyny, aniżeli codzień w ciągu tylko kilku 
minut obserwacji. Jak lekarz przy chorym, 
dy.r. techniczny stawia diagnozę swoich czte· 
rech krosien: „Na „RK 100" trzeba dać więcej 
t!Uszczu, trzeba robić luźniej". 

Tkacza majstrowl stwierdzają~ „Trzeba 
zwróeić uwagę przewijaczkom - niedoprzęd 
bardzo utrudnia robotę". 

- Musimy gruntownie poznać . wszystkie 
przy<:zyny, które utrudniają nam realizację 
planu - stwierdza dyr. naczelny, tow. Orczy
kowski. Przyda się częściej przeprowadzać 
takie „lekarskie badania"~ ~ 

Sądzimy, że takie badanie przydałoby się 
i w innych firmach. Dlatego uważamy, ie 
pracownicy PZPB Nr 21 osiągnęli dziś przy 
krosnach o wJele więcej, niż kilkaset metrów 
tkanin. Zdobyli doświadczenie, które zarówno 
im samym, jak też i innym na pewno wyjdzi!ł 
na dobre. H. W. 

Sosnkowski żadnej sprawy z tego osarżenia 
Ąnde™>wi w sąd~ie generalskim nie wyto
czył (byłaby to zbyt nieprzyjemna historia), 
ale - i rtm. Klirn!kowskiemu nie wytoczono 
sprawy o fałszywe oskarżenie, czy oszczer
s,two, co powi'!lno było nastąpić w wyniku 

Gospodarz podwórzowy, Swietlicowy, Królasik Biuralistka JęcJ.riejcza. „Pogotowie ratunkowe", Dyrektor techniczny, ob. 
ob. Kubiak · kówna, członkini ZWM majster, Zych Roman Brauner AdoJJ 
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tak niezwyik·łego meldunku. 
~omanse z aktorkami i handel złotem n.ie 

wypełniają jednak całkowicie życia dzielnemu 
wojakowi. Zajmuje się on - jak wiemy -
również „wJelką po Li tyką", która polega ak
tua~nie, i:a okazywaniu - miarę posiadanych 

W Rogach i w Rudzie 

Troska o zdrowie dzieci ~robotniczych 
m:nnosci - pomocy i poparcia ruchom faszy- Tuż za Łodzią, w liściasta-iglastym lesie 
stowskim w różnych krajach Europy. Wła-
śnie, w związkt1 2 wykryciem we Francji spi· w Rogach, zdala od kurzu fabrycznego roz
slrn antyrepublikańskiego, prasa francus"ka 0 • brzmiewają wesołe głosy dziecięce. 
głosiła informacje o udziale organizacyj an- ..Przepojone zapachem świerków powie
dersowskich w proje~towanym zamachu. O- trze, smaczne odżywianie, staranna opie-
kazuje się, ze andersowcy za pomocą spe::jal- k k fi 
nej komó11ki łą<:zności pod nazwą „F. 2„ utrzy- ka - oto doskonałe warun i, ja ie zag a-
mują ścisłe kontakty z faszystami i kollabora- rowało R.T.P.D. około setce dzieci łódzkich 
cjonistami francuskimi, zaś Anders miał do- w wieku przedszkolnym. 
starczyć „oddziałów sztuTOtowych" 'al.a celów Przed wojną istniał zakorzeniony i ni
spisku. Działalnąścią „F. 2" kieruje syn b. dy- czym nieusprawiedliwiony przesąd, że 3 i 
plomaty - Morawski, a działa.lność ta rozcią-
ga s.ię na całą Francję i strefę okupacji fran- 4-latki nie nadają się jeszcze do rozłącze
cuskiej w Niemczech. Okazuje się dalej, że nia nawet na miesiąc z matką, że są za ma
jeden z głównych uczestników spisku, gen. leńkie, aby dały sobie radę poza domem. 
de Larminat, odbywał z Andersem narady w D · · · d · d ·k h 
Nicei, gdzie znajduje się andersowski „sztab", z1s1eJSZa me ycyna 1 pe agog1 -a wyc o-
r:łożony z 60 oficerów. Znaczna część broni po dzą z całkiem innego założenia. Twierdzą, 
demobilizacji Ko11pusu Andersa przewieziona że pobyt takich azieci, nawet malycłi, nie!yl
została ~ielegalni.e do Francji i tu „zar:ezer- ko 'im nie szkodzi, ale przeciwnie, dając 
wowam:i w podz1e?1nych składach dla uzytku gwarancję zdrowia przyzwyczaJ·a J'edno-
faszystow francuskich. . . · , . , 

P(Jml.J·dmy 1·ne szc 'ly te· f d· cześme do dyscyplmy, uczy wspołzyc z 
zego J a ery, są ząc, l d b' · 'b h f:e podane wyżej najzupełniej wys·tarczą dla groma ą, wyra IaJąc w ~en sposo , cec y 

wyświetle roli, jaką odgrywa w warunkach społeczne. Z tych wszystkich względow ko
powojennej Europy wielki „wódz" { uPOlityk'' ~onie w Rogach spełniają pożyteczną rolę 
- baron Andersen·Anders. I byłoby rzeczą bardzo pożądaną, aby do-

,/ 

szło do skuti%1 będące dopiero w projekcie 
zamierzenie przedłużenia kolonii na mies. 
wrzesień. 

* 
Inaczej jest w Rudzie. 
Tu na słonecznych ogromnych tarasach 

odpoczywają dzieci coprawda jeszcze nie 
chore, ale pochodzące z kontaktów gruźli
czych. Zabrać je szybko z domu, gd?~e by
ła, albo. jest obecnie gruźlica, to stanowiło 
najpierwsze zadanie. Zaś ożywcze powie
trze, 8-godzinne leżakowanie, leczenie sa
natoryjne, _forsowne ale mądre odżywianie 
dopełnią reszty. Te kilkadziesiąt dzieci, 
które widzieliśmy w Rudzie, powróci do 
Łodzi z pewnością w dobrej kondycji fizy
cznej, z zapasem nowych sił i energii. 

Dwa odwiedzone przez nas ośrodki do
kumentują wielki wkład pracy i dobrej 
woli, jaki poświęca łódzki oddział RTPD 
doniosłej sprawie zdrOlvia dzieci robotni
czych. 

STAŁY CZYTELNIK „GŁOSU !łOBOTNICZE 
GO", Kolporter Fabryczny Fabr. ObuWia Nr 
I. M. Nowotki 100. Mamy nadzieję, że w mię
dzyczaste udało się Wam ów nteszczęśliwy 
meldunek załatwić. Zgadzamy się z Wami, że 
nie .wolno członkowi Komitetu Dom wego U· 

chylać się od ciqżqcycr. na nim obowtqzków 
t przerzucać na zainteresowanego petenta 
ko~ieczność dopełnienia wszelkich formalno
ści meldunkowych. Niepotrzebne mitrężenia 
i II).arnowanie czasu, na które zostaltśc!e na:· 
rażeni przy załatwieniu tych formalności Wy· 
nikło ze złego zorganizowania pracy- komite
tu aomowego .. Pow!nntście tę sprawę poruszyć 
na ze0raniu lokatorskim i usprawnić działa· 
nie tego komitetu. 

Dztś na skutek niewłaściweqo podejścia 
do załatw!anej sprawy przez upoważnionego 
do działania członka komitetu Wy strocll!ś· 
cie wtele cennego czasu. Następnym razem w 
podobnej sytuacji znaleźć si'ę ni.ro;:e inny mie„ 
szkantec Waszego domu. 
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Nc:nważnlejszy,rt tematem flstcitnich zabrali 
fednolltolrontowych - to sprawa plonu ro• 7.

nego. Niewykonany plan piPrwszego p6łm· 
cza stał się sygnałem i p0budkq do rea'1111go 
czynu. Rozpflczyna dQ. prawdziwa mobl!Tza· 
ejcr. W .!obo1ę I w nlerh;f1;1lE! odbyły Rfę ~ebra· 
uio w wielu fabryknch. 

W ~wietlicy PZPB Nr 1 • zebrało ~ię do 
dwóch tysięcy peperowców i pepe~ow·:~1w. 
Po refemtcrch tow. tow. Ur ba' ski ego (P?6) i 

Jezterskteqo (PPR) rozwin9la i;!ę szerok:i 0y· 

skusja. Mówcy argumenlflwcrli cyframi l wy· 
ciqgcrli odpowiednie wntoski. 

„v.,r lipcu przy s_alfriktoraC'h .l<si•~Żef;o IW)·n~ 

nie wykon0l1śmy całego planu. Marn11j„rny 
wiele tysięcy kg. przedzy. Nie można l"'CJ':l 
dłużej tolerowcić. Uchwały naszych wład;i; pM
tyjnycb realizujemy przy warsztatach - mowi 
miedzy innymi tow. Kargiec, członek PP!t. 
„Rząd nasz twierdzi, że realizacja planu 

trzyletnieg-o to realizacja planu sytoś::i -
przypomina tow. Kw!eciński, członek PPS, -
żs w Polsce poziom życiowy pracownika I ro· 
botnlka bedzi~ stał o wiele wyżej, ani'żeH In 

był0 do 1939 r. Stanie się 10 prawdą, jeśl7 my 
własnymi rękoma zrealizujE>my plan. Rez na
szego największego wystłku, bez oliamośd· 

pepesowców i peperowców niczego nte do· 
konamy. Pamiętajmy o tym ! zabierajmy się 
cio pracy". 

„Kaidy wyprodukowany metr to nae~e Bo· 
qoctwa, to dewizy, nasze złoto na zakup su· 
:rowców - mówi tow. Dziuba czł. PPR - to 
''inntśmy mieć na uwadze i to my pepeViwcy 
r pepesowcy powinniśmy prostymi slowmnt 
wyjaśnić całej załodze. Każdy robotnik czy 
pracown!k wrnten dowiedzieć sie od nas, że 

d ilriści wyprodukJwanych metrów i kg p·zę 
dzy zale7.y dobrobyt Polski Ludo·wej i ni<JzoJ
leżność polityczna i gospodarcza kraju" Y 

Tow Koperski witany hucznymi okla3kmni 
przemawta w !mieniu młodzieży. 

,,O wiele radośniej i żwawiej prricować bę· 
dzfemy, gdy widzimy was starszych - na· 
szych ojców t matki zgodnych w jednolitym 
matszu". 

„Jeśli zostal!śmy w tyle z planem w na· 
szych zakładach - twierdzi tow. Bien'ios, 
członek PPS, to nie mamy żadnego pr -\W ::t 
czeqoknlwiek wymagać od naszego rzqdn. 
My, pepP.sowcy i peperowcy, dajmy sobie tu 
tcrf no soli robotnicze słowo honflru, ;'ł nte 
odFlqpimy od naszych warsztatów prz<?-z O· 

siem gfldzin dziennie. Jest ustawa o ośmioc;0· 
d·innym dniu pracy, a my jej nte honorujemy. 
Il"' tn razy dziennie zos1awiamy krosna, od· 
chodzimy wcześniej od warsztatów, przepusz 
czarny dnia robocze. Bądźcie pewnt. że gdy 
ten brak dyscypllny zwalczymy, łatwo wyko· 

czny będzie wv - I n n I 

i PPS "'" z B Nr t 
mimy plan. jl:'lst nas trzy lysiaca czlonl'.6w 
PPR i PPS. Cn trzeci robot11tk tn pCTrtyjo1ia''. 
MożPmy pritwać za sobą cało zalnq~". • 

Znbierolf glns jA~zcr."" I in11l 1owmiy!u• 

i ot 

)Pdnomyi!lnle zo~tala przyjel-11 konkr~tna 

reznlucja, którą tnwarzy~i" postanowili wy· 
knnać praktycznie na wszystkich orid11!0 ł('(oh 
zrikktdów. B. lłeatus 

w od z i 
Prezydent 1ow. E. Stawiński cze In zarzadu W P.Z P.W, Nr I - w l11.11yrf im \'/MyiJ. 

W 11hiPqlvm miPs1ąn1 p01'-''1nln w Łoc11l, 'qln>i:-111 <1orr1cluym p1 ·rlsl11w1c1P.li Liqi Knbirl. 11kir!Jn - zn~tałi oc!znariPni rtw'lj IArzy rn-
l11k i·ik i w innych min~tach Liqa Lotnic1.11. Bratniej Pomory, „Wiri" i Związlcu l-!11rcer- hntnicy za diugo\l>lnią I flfi~rną p1M:c; w Po1-

0bPrn1e 11•flnstytuow11ł się znrz'ld l.iqi. N,1 stwa Pol~kieqn. sr" Ludowej. 
rzp]p iPi ~lanął PrP7y riPnt low. Euq011iw;z \Vrhwili nlwn10·1 Uq11 rz.yni prr.\'qolnwa- robot-
• . · Tow L11hn!i!i ki - rzl. PPS -;t'tr~Z', 
Sta,vin~ki,1 \'irp prnzes~rni ~;i: tnw. Edw;irrl nin r!n mnj:1r..,qn ~ię orlhyć 7-qo wrzjl)Rnl11 
Anrlrzc-jrik -- prezP; MRN I wnjPworln ł,óc!7ki Swh:;lił Oclrorl1011Pqo J,olnlrlwił Polsldrgo. n!J.: W'l'~ztntu m chMirzm"r,Jr> prllruji;; w za. 

f'intr Szym1111rk, ;ekreldrrnrn ZPnon Chmj.p- Szrlf'qóły tegn święta oqłnsznne zMlaną w I ~l~rlarh kilknd1iPfti .t 1111. W 01<resi0 ki<Jdy 
liński - przrrlst11„,iriel OMTIJR, sl.nrhniki<>m prasie i n11 . ar1~zarh W rhwili nhl'cnPI 7n~l1J. 1 Mjlrurln iPj hvln n ęk{Jrr.> low. uhnl;ń~Jr.i 
Antoni ?;ikrwwski z OK77.. Pma tym w skłarl łv jnż uflillf'nP ren• hilPtciw na pok?zy na 11·h nvm przemysiC'll ZllC7f!I s lflSOwar śrubki 
Zarządu wrs1li fnż. Aleksander Sułkowski - lotniskn, klórr orlhęrlą się w rlniu Swir;ln. rln kr(\~irn 7.~miast droqic-h skórt>k, ktoryrh 
naczPlnv dyrektor Lot.nirzych \.Ynrnlatów Do- Dla mloc!ziE>ży c:ena h!lPlów wynosi 10 zł., dla w l:fnju orlc:.:uwamy ogromny hrak. 
8wiarlr7.1llnych w Loc!li, rlr. prof. inż. Czesław prarowników i rnll0tników zrzc~1on1rh w Ol T k ·k· . d I k li.. d. 
vVito~zytiRki, pllr Zuli Mirhał (lnwórlra Zwiazkac:h Zawoctowvrh ~ 30 zł„ dla wszy- 1. 0 ars 1 - przę za ni t.il ze rngo· 
S-go p11lk11 S7ł1lnnowe9n. Józef Rapoport z stk.i~h innyrh 50 zt. 'p0 7.il tym wvróżnieni ro- !Ptni ".11intn ik przem ·~ lu włókienniczC"qo Zil· 

Miej~kir>nn Komitrlu ZWIVJ. botnicv otrzvmają hezpJ 11 tn<> hil0ty na loty sa I ~lui.yt na odzn11czPnie oddaną ofiarną pracą. 
fZilr7ącl poslanowił dokonplować rln U~Ji 7 rnololowe. I (B.) 
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Łowca banknotów stanie przed Sądem 
Jak Grochala gospodarował w transportach NarodoweRO Banku Polskiego 

W najbliższych dniach przed Okręgowym zab"i•nała mu zaledwie kilka minut czmu. I Sqd ska:wł go na dom pop•awczy z zowie 
Sadem Karnym słonie AdoU Grochola, funk· Grochola cześciowo przy,;1110! sie do wint szeniem na 3 lota, dajqc mu w ten sposób 
ctonariusz Oddziału Łódzkiego Narodowego Poza tym potwierdził, że np: czterech bank· możtJtwoćcl poprawy. 
Banku PoJskiego. notach 1000 zł{)towych wycofanych z obiegu, Oskarżał prokura:or Leszczyński. 

Gror:hnla, z zawodu ślusarz. zaczął proco- a skradzionych 14 marca bieżącego roku na 
wać w Banku w czerwcu 1945 roku i zost ·:tł trasie Gryfice - Szczecin, usunął dziurko· 
przydzielony do Wydzi Administracyjnego wane znaki ich. umorzenia, zalepiając je Qd· 
Oddzialu ł,ódzkiego. Na ,~m stanowisku pr:-t· powtednlml cześciami innych banknotów, 
cował do stycznia 1947, a naslepnte przydzie równoczeónfe skradzionych. Tak ,.zrekonstru· 
!ono go do oddziału we Wrocławiu, a potym ow::me" banknoty Grochnla puścił \V Szcze· 
do Szczecina, gdzie został mianowany funk· cinie w obieg. Ponie\"OŻ czyn ten należy d'1 
cjonar!uszem Straży Bezpieczeństwa Nmnd,1· przestępstw szczególnie n!ebezp!ecznycb w 
Wego Banku Polskie-go. okresie odbudowy Państwa został on wydzte· 

Konwojujac często transporty h cmknotów, Jony i bę-dzfe sqdw•ny przez Sqd Wojskowy. 
Grochola dokonywał systemalyc:mych kra- Z uwagf na niezwykły swój charakter 
dzie:i.y z :-:apl,1mbowtmych worków przy po- sprawa Groclw/i wzbudza zrozumiałe urinl · 

Tnocy 1'pec)a\'t'"'90 -uc't\wy\-u., V.l~H'f "'' -p<>-..a- ,„. 
stawia! żadnych śladów. W ten sposób udcrlo 
mu się ukraść przes:>:lo l ?.O tys. 7.\. w bankno-

,,. „ 
Młodociany \\IUS\ ~\\ta 

tach po 500 I 1000 zł. Jako ślusarz slrnns\ru· 
owal sobie specjalny ptzyrzqd. 1.nojdujący O\;ręgowy Sąd Komy w składzie j<'!dno· 
się w aktach sprawy. Technic;mie czynn ś::i osobowym (sqdzla $wimuski) rozpatrywał 
G1och<Jlt przedstawiały sle w naslepujacy sprnwę ni~letnteąo Janusza M„ który doko · 
sposob: po wymaconiu przez malerlal work::t !lał szeregu kradz i eży w Cen:ralnej Szkole 
krawedzi p a czki z banknotami, rozsuwał ~ub Ministerstwa Bezpieczeństwa w Łodzi. 
nieznacznie przecinał włókna worka, nastap· Od slyczn1a do kwietnia bieżacego roku 
nie wpijał uchwyt, zwijał banknoty prz9Z !G·letni Janusz M ukradł około 20 tys . zł. prze 
skręcohie tch i wyjmował je.Odrazu pomy· 1 ważnie z pozostawłonych bez opieki 1orebak 
słowemu złodziejowi udawalo sie wyjqć oko· damski~'h oraz 620 zł z funduszu bibli61ek! 
la kilkunastu banknotów, a cala czynność szkoły. 

Zjednoczenie Energ~t:yczne 
O kręgu Lódzkiego 

l ódź, ul. Daszyńskiego 58 

zatrudni 
3 wykwalifikowanych księgowych 

oraz maszyn\s\ł(ę. 
l.Varur1ki do omów~r,ia. 
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MASLO NA KARTKI LIPCOWE 

I PR'AWA·GÓRNA 
O godz. 15-ej Ubezpieczalnia Społeczno, 

1 
PZPW Nr S - kołn I. O godz. 13.30 PZPB Nr 6 
„A" - koła I, II, II, f. ,,Barlicki, PZPB Nr 18 -

„Pudełko" O godz. 13·ej Ośrodek Koni. Nr 2 

oddział „B" 

Wydział Apr\Jwizacjf Zarządu Miejskiego 
w Lądzi przypomina, że od dnia 2.5 sierpnia 
br. c!o dnia 31 sierpnia br. w sklepach miej. 
skiej sieci rozdzielczej wydawane jest mleko 
świeze na niezrealizowane odcinki na mil~lo 
duńskie z kart „M" (Macierzyńskie) z niio,
siąca lipca br. w ilości 7 lit.r. za 0,5 kg. ma. 
sla. 

Po 31 bm. odcinki le tracą nieodwołalnie 
swą ważnosc i żadne r~klamacje nie br-;dą 
później uwzględniane. 

UWAG'I' członkowie terenowego kolo Kozinl 
Dziś, dnia27 sierpnia o godz 19-ej w lok::rlu 

własnym przy ul. Czortorysk!ego 10 odbędztP. 
się nadzwyczajne zebranle terenowego kola 
Kozin. 

Sprawy o. ważne. Obecność obowiqzkowa:. 

OdpraY•a instruktorów organi:r:acyjnych dziel· 
nicy Staromle!!lkiej. 

Dziś o godzinie 17-ej w lokalu wlasnym 
przy ul Nowrimiejskiej 6 odbędzie się odprn· 
w~slruktorów organizacyjnych Starnrnigj
akisj. Obecność wszystkich obowiązkowa. 

Zebranie c:lzie11lętnllców Sródmialskiel - Lewe! 
Dziś o g0dz. 16.30 w lokalu włornym przy 

ul Południow"I 11 odbędzie się odprawa dzi„ 
sTętn!ków przemys!n kotoniarskiego I dzi-ll· 

, wiazskiego fabryk Lewej-Sródmteście. Obec · 
ność obowicnk"wa. 

Zebrania k61 PPR 
W dniu dzisiejszym odbedą się z<>brantc 

lr6ł PPR w naslępujacych labrykach i tns~y· 

~u::jach: 

llUDA PABIANICKA 
O ~odz. 13-ej TkalnTa: Nr 7 - zmiana II O 

godz, 16-ej Budowa Wozćw, Wykończa:lnia L 
„Horak" 

WIDZEW 
O godz. 16 e-j ogólm; zabranie członków 

PZPW Nr 5 

LEWA-GÓRNA 
O godz. 13 30 PZPVv Nr G - zmiana l O 

godz 13-ej f. Mal(ow&k! 
O godz. 8·e1 rano Str::iz Óbozowa O godz 

16-ej f. „Hóflmcm". 

koło II. O godz. 16.30 PZPW Nr 4 - koła lV, 
V. O godz. 15.30 - „Schweikert - Guma" -
kolo I, f. „Otto Hau", PZPB Nr 6 „B" - kola 
IV! V. O godz. 16-ej f, „Walczak". 

GÓRNA 

$RÓDMIEŚCIE 

O godz. 15 -ej Dyr. Przem. Miejscowego, 
Starostwo Pólnocno·J6dzkie. Grand Hotel, Woj . 
Urząd Ziemski. O godz. 15.30 Zjedn. Przem. 
Chemicznego. O godz. 16.30 Wydział Persa· 
nalny . MK MO. O gridz. 16-ej Straż Miejska 
O godz. 14-ej Wydz. Kom . dz!elnica II i III, o 

O godz . 13.30 PZPB Nr 4, o godz. l6ej PZL. godz. 15.55 Wydział Apr. Zorzqcu M!ejskiego. 
O godz. 14·ej XIII XIV kom. MO, o godz. 10 
Wiskitno, o godz. 16-ej P"l:W szk. o godz. 13.'30 STAROMIE)SKA 
PZPB Nr 17 zmiana I, O godz. 14-ej 9 k<lm. MO, f. „Landau". O 

LEWA ŚRÓDMIEJSKA godz. 15.:30 Fab1yka Nr 20 - Centrala. O godz 

O godz. 15-ej Fabryk<'.r Wó?.ków, 0 godz. 16-ej !. ,,7.eidel", 

13,30 f. „Diotel" - kola li I I~. BAł'.UTY 
O godz. 14-ej f. ,.Eltingon" - koło lll, Elek o godz. 16 aj Fabryka Mebli, Stolarnia 

OFIARY 

Zamia~l kwiatów dla dyrf!ktoTa Roku Wstę 
pnego Studiów przy Uniwersytecie Łódzkim 
prof. rir Marian Gluth z okazji imienin 
zł. 1800 (tysiąc osiemset) na cele R.T.P.D: 

składają 

II i III grupa humanistyczna 
tegoż Kursu Wstępne.oo: 

W Związkach 
Zawodowv&h 

trownic_r .,- kola V, VI I VII." O godz. 16 ·~.i „Dar".O godz. 18.30 Radogoszcz. 
f. „Zen1t , o godz. 15.30 f. „Alt , I: „Goldtust · . . ZEBRANIE DELEGATOW 
Centrala odpadków - kola I i II. O god, 10·19} Uwagcr członkini• PPR Dz1elnłcy Górnejl . . 
rano pracownicy kin -- Chojny. Dziś o godzinie 18-ej w lokalu własnym Oddzw. l z

1
aw, PraŁ::. dsa_m. Tełryt; 1 Udżyt: 29Pubbl~, 

I i . . z1a -szy w o z1 zwo uie w mu m. 
PRAWA SRóDMIEJSKA przy_ ul. Bednarsk ei Nr 42 odbedzie stę ze-, o godz. 17 zebranie deleg<:.tów w lokalu w!a· 

O godz. lS·ej zebrantcx teref'towego kolo branie członkiń PPR i WyclzYału Kobiecego snym przy ul. Wólcz«ńskiej s. 
,Nr 3. O gocl~. 14·ej PF Nr 12. O godz. 16-ej Dzielnicy Górriej . Obecność obowiązkowa, ' 

Prn [~~i 
Juia 
Wi~ [i~i~U 

Oj, co to? Prędko z powroteml Urat.owan1l 



/Nr. 234 GŁOS 
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I 
~ 

CENTRALA TEKSTYLNA - WY DZIAŁ GOSPODARCZY W LODZI 

ul. Więckowskiego Nr 35 
ogłasza 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

nil ,. y kon<lni" r,.4 s;' lilów dla iPclno•lek Ce11!tuli Tr>K<t\ lnej TPl,~t. rnzmii\ 'Y. o·ilz i-'<11· 

·.v11 '~<I nst;•~<'"a dla wszv«lki -i1 SJ:larli1i:: i ~h,rto1„·ni w jPcnakO\'. ych roz.m"Mr1r11 p1zy 
zach<Wlc •1b nil>l0pn j<łryr·h 5z·;7rqół(nv. 

Państ ow~ Zakłady 
Przemvsłu ł c ł n i a n e g o Hr 1 
w Łod-::.i nf. Wó/c;: r11lsha 215 

ZATRUDNIĄ 

":ZOFI GRABOW!'KA 
1) tło s·n lrln winno hye czPrwi;in<->. natomi-1st olrnódkil iak i lit.ry - hiil1 1', . 

2) wvmiarv noda110 na wzorze GO rrn/12 cm, nalPŻV lr.iktovrnć .jako znonn,1lizo-

T I' C Z X KOR
TOWYCH, PRZYKRJ;
( \C7V i śRUBOW 11-
ldl\\ NI\ sr.LFAl<.TO-

"v~1w dla· wszv<łkirh szyldów til'i: clla Jfmtnwni j11k i SU;i'.lnic, . 
3) szvlcly winnv być wvkonanc na hlasze wypukłej, pokryte.i emalu1 bez plyty RV, ORAZ UCZN IOWI 

i AlFKSANDER iARCZYNSKI 
w Teatrze Kamcraln ~1 

'A n< ALNif;;'. i PRZI;'.-r-' Na scenie Tf'atm Kamcn1lneqo Domu Zoł
.;;ł'li"'r7.a w Łodzi, odnieśli niezwykły suLces 
~:znakomita art stka Zofia Grabowska i uluhie-
1niec publi9zności teatralnej i kinowej /\lek
jsander Ż11bczyt'l.ski, kt0reqo pu Jllczno(\.: t(vlz-

s;klanei. . ' 
\\•7ór na ninic"s<.v szvlcl jPst rlo dokładnf'qo oh<>jr1.enia .,". Wyd1inle. Gosnorl~rc.zvm 

CPntrali Tekst\ In Pi w F,0c1Ji rrzv 11\ic r :\Vieckov.'skiP<jO 1r :J.5 prm1 a of1C'ynil n pH;tro 

w (lnrl·1i1v1cl1 o'd R <l<' 10-cj ka7dPgn rlnit1 
· \V11<li11m w wysnl nki · '.{ prnr orl s1irnv <ofc1owiln0j nt1lt i.y wpłilciĆ n'l k~nlo CPn

trali T1·k~t nP: Yr 402 w Nr.rorlow~·m P.:inku Polskim wł.o(h:,h11lrlolar,::yccto.ofertv. 

DZi\LNil; . 
<'n I \ <ltia!11 l'<'rsonalni:;o. 

.ka oglada pe rnz pierwszy po ni!-'dclWl1' m po-

i wrocie z An9li! clo kraju. Arty~c1 daią n aw-1 
d7iwy konc<->rt gry w pełn0j na·,r emi a n hu- , 

I morn i senlvmc>ntu kon1erJii fran"u~kis i no

Ot 1nr<'ic of<>" na~lapi w „W,·<111al<' Cospodarc:zym CT przv ul. V> 1qcko11 sk ieno 

Jr 15 pTil W 'l of Jl p;•~lrn, W rbin I) W!ZCŚnin hr O qodz 10-l'j. 
('c-.:-il r ala TPk«ty1na znstneri;1 <nhiP prawo do\ oln0go wyboru oferty, oraz Ullt"

ważnienja prz0tiHqu bez pCldani11 przynvn. \ wnści repert{rnru pRrYskicqo Ill5TORT · DWU 
SERC Marcella Dullnda w reij ser ii Janusza 

•:V.'<>rneckieqo. ·------...--~----·----.... ··-------------- z „ 'rud „ i 
TEATR KOMEDII MUZYCZNP..f •. tun11 „ ł „atqchnlia..st 

J° ~olska Krew" Dziś o gorl7: 19-ei '·"' dal- Pań~lwowc Zakłady Przemyslu Wełni<i1wrro Nr. 41 w Pabia11k<1rh, ogłu~i..łją I 
4 

• „ 
•zym cią~1u barwna melody j.w op~rctkal PR..,,_ETARG n.c.yn1erow„ 
Oskara NL~dbald „Polska l"re>w"' z Heleną ~ r 1 h . k ~ 

I Makowską-;\1nrlrzycką i I \i~l!ahn $laskim ' - e c a n I o w 
na czele. \V pozostalych rohch wys!3oia: na pcnN?lny remont s!l,lfl•1i na pnsesji"' Pil. hianicach, ul Polna 21' ora7. na srnmn- I na kiero1tniC7.<' stanomiska 7. wir.lo-

"K. Koszela, B. Halniirska, D. Ln\iov•s1·a, K. I wani" rlilchów w naszn!l oclch;ąk we W!'i Grze~zvn. 
Chorzcw5ki. A Sawin, Grygalnn~,a Z. Rolil~- \YszrlkiP i~fonn~rje i śl„pe kosilorysy otrn'ma(· można w P.Z.P.'.V. Nr 41 w PR- ktnitł pr.11 lqką. \Yorunl:i do omó-
11is i inni. Re<i.vseria: R. Hqrsl·i. Chorroqrnfi11 hianir;irh ul. P<ilnil 21 12s. mienia, Z<•loszt•tiia 11-raz z ofertami 

'" układze 'J. Cesielsl;:icgo. Batufn w rc;ku ka- Otwarcie ofPrt ni><;fani cJ 11 . 29. 8. b. r: o rruo1. 10. \Vitdium w w) ';nkn~r;i 2 proc. l i L!JCior.i)..:;t:m do V\'ydziału 
pP.lmi,trza Z. \Vichlera. Bilety vucśniej do ofernwnnej sumy należy 'Nnlacić na konto P.Z.P.\\f. r 41 "Jr 1111 w 1':·T'·P: : l\ rsonalnt ,, 0 . 

. Tlahvcia w ks;qgarni przy Hl. Piotrkowskiej \ ' Zilstrzega się prawo dowolneqo wyho iu oferenta bez względu na ·cen~, oraz u·1ic- ł I " 
~r. 102a, a od oodz. 17.30 w 1 asie t<'il.tru. 

• ·ważnieni,1 przclarqn hf:z podani« przyczyn.Eiiii 
Nr. telefonu ka~y zamawian 13!1-30. --

TEATR „SYRENA" TRAUGUTTA 1 ---------------·---""""----..------------- OGŁ SZENIA DROBłł 
( Ostatnie dni komedii Alrlo de BencdC't- ., P.u·,:;~~~~~lt~~l~.d~;·~,~!,~~ ·:~·17, ~1r~·~.·.,in,•wao · 

00 

· 

t!'ego p. t. ,„5ZKARŁĄ.TNE P0'212" z ndział<?rn. I styt1·c·~ Pr'emysłowa c 
~ " 4 Nr. ~ in1. !) {IO }..{1j.l p1zy 111. 1 \ !l1l I Nr. o, lekarze /GUBIONO ksi~ŻCCZ• znakomitego komik.a Kazimierza Szubrrta, J11- . 

nod Zarz~"'·. Pan'stwowy1•1 I oqłtl'/<łjll pll<'ii\. rq ll\l'Oqr.<llllc·7·"·n\' JJ' lf'JUOnt p,·, 1·- l,P l b z11irp·ilni S11n-dwirJi Baronówny i Bolesława Mierzejewskie- I' """ 1 , 1 , 1 DR J. PENSO 
l111d ·nk11 i komina „ <>r 1on1rnri1 1 sz111 • na c'- I• 11 ej Ha r;1,;w. Ireny 

fl 0· 1rnszu1'11j„ 1c-ni" f;:h1v\i. SIPpy l-.os;Lorvs 01ctz l.d11"z in kow~b :)G l~lu. :..'!ill · l'). S;r;lkow l,i„1· z;n11i('szka 
Po•·i. prze<lst o godz. l'l,'10. Ka~u. Tr<ąlrn 

1 kandydato'vv 11a dyrektora·~~ lormdC]P OllZ\.·UlaĆ rnoźnil w \\'yrlziale Za- D,u\\•1·u'c1·1. lt·J· ·,1rz,· 11! .. Jo·etewicza ,,Sl'RE'J " czynna od godz. 0-k.l do !3 i od I · 
T l 8 opatr;cnia. JO 16

·te.j. e. l0
7

-
7 

' d .. tracyi·ny"h Oferty w kupcd11ch -<1l11kowdI1\'ch nulcży !(UplłO-Sprzerlaź ----a ffllfljS \I skl,da(: cln dnia 6 ir1ze.5ni;i ąodz. ltl r<11111 w P1\N·s·1·WO\"V ZA<iUlłlONO karle roi 
'l"f.~ATR LfiT, r „IJAGATFLi „ Piolrkow kii 94.. V hr011·ar porn. \\Ti.'' 11;1 n3z1{-. i-·u 

I 
do 5-ciu fabryk \\Tyrlliak Zr1<.ipattz«nifl. ..l.ridzki 7.dr<ii" "' Lo- ;111icrck s1.rni,J:in1 Z-e· 

OSTATNIE WYSTĘPY 13 J.1'Jll PAR 'ff!.:\ Dyn keja Fuhrvki zasf rzc q.: sohie p•awo dii. ni. ,'il. ··ow"l li :;4 
Billl?t Pdrnell11 z.e sw\.•m no11 'L \1~1 <1nia- k · d ' · g w\•IJoru ofńrl\' nier«\c>;i'nie od ~umy kosz.lory- low gm. Zt'Vi\\'. om sana ~szczę noscmwe OJ " :lG !'prz~rh dwa icdno 

( łyin prrqramem w1stc;nować hqd.;i t IJ,o jc-1 ,.;owej, jal-: i·ównwr. unir,wa1n1ruic 1nzel11rr;11 rut:zne 'lrl'h:iJ..i. kl··,1„ IJNlFWAżNl/\M skrn. 

\ 

f'ZC7f' pi<:ć dni t j. do nfed7icli dnia 3 I 11. m. i Hi. y n jerów oraz techników h<'Z pocluniR p0wod11. 1 !10Ż11'' o<rl;.cla«· \' ~;„dz dzinJ,;J palróll'iq'. le gily· 

"*'cinic. KicTownictwo 1rnlclu che· 7 uclostc;p mnchanikÓW i ChemikÓW OGLOSZENIE od (l t'j do Ili-ej. m:lt' '\' PPI?, !r;11m\·;1jn-
11ić najsz r 7.ym warstwom s )olen:cnstwil zo- li , ,, nb;rl1•:i•· i Zw 71· 

l.b •n."1e ll<l \' 0 ". o prorr. r·llll1J uclzl1:!l1"ł pewną.· Siosov.11ic d I i,(. 2 11kf. I[ n r ]h•ł ln ';ł'J~ ro I I' I . I' Si . 
~.. '" "· O(rrt;,1 ll'ra- ::::: :..11dor,11M'm na· d · 17 10 194!" r (Dz Tl I{· P· Nr 59 4'i ''-°'>' · d '"1' 11 \'t" • ani 

jJc~ć hill'lÓ\" ulqowych (50°/o zniż. i) WydL. z nia · · ' · ,: : · · \' ' ewy cit 1, ryczny 11-f.[o sb1w. G:Ja i<.ka 23. 
· z z f P'!;_)J 7JTzeslać na shr11thę /JOCZ- poz. 124) S<1d Okr<;qowy w Loc\li - TT Wy 

1 Knlt. O;:;w, Ok. Kom .• w: .a"·: <7 fi'fp"d1 t)r "'1 21 'r\. I 
1 l<asa Teatru Bagatela czynna od godz. 10 lOll'({ 'r [(j2 Łódt.. dział Knrny ogłasza, że w tul. Sąclzic w5zcze- · "'' ' ' ~u 1 · · UNIE\.\, Z ' M zac:u~ 
r d · • Ti r.., 70 le 7oslalo poslt;po1:n11ie p-1 o Amalii Strz(.'h- - - hion~ kr c: rejcstra· 
.\pr.e>: l'P:l. e, _, __ , ski0j - nr. 8. !?.. Hl14 \'/ Ricsickll'f7.·Górzewo, Zanfiaro a. ie pracy n·jn~ I<IT l\ut110 na 

'ADRIA - „Złota maska'" 
1 
BAJKA - Serenada w donie slońcn 
B ·\ŁITK - „Sąd Narodów" 

GDYNIA - „Ukochany"' 

HEt - MHość na !ek11rslwn 

MUZA - Goal. 

POLONIA - Cienie Prze~zloik" 

PRZEDW10ŚL 1IB - „Szc:rnśliwa 13" 

ROBOTNTK - 5-du Zuchów 

/ ROMA - Mały dżentelmen 
REKORD - Ojczyzna 
ST"LOWY - NarlzieJd 
ŚV,1 JT - Piolr 1 {druga seria) 
,TĘC7 - Naclzieju 
:TATRY - „Bolek i Lo11"k" 

\
'VOLNOSC - ·fy z Kron~zl„dtu 
15,30; 11,45; 20,00 w :::iiedz. 1-szy seans 13,15 
~WŁÓKNIARZ - Złole wrota 
tvvJSJ',A - D7icwczętn z baletu 
~ACHJ~TA - „Ciche Wf'sele"' 
'9śWIATOWE -- .Polowunie na }c ~ce ByłcJ 
\. sobie dzicw ec,.:rn. 

PUZETWG 'IEOGR \NK'.f.ONY 

Ll>ttzkie Zjed•1oci:cnie P1Zc111y ·h• }), . i, 1-

sldcgo ogłasza prz.darg uicoqrnuiuully lld 
rozbudowę centraln0go o~pzewm1ia w fabrycL~ 
A. s~ide i Skn, pt zv ul. No>1 olk i [15 w Lod1i. 

Sleµe 1..o:;zlurvhY s:i do pndi\.?Cii\ w Wnl/ia 
le Ruchu Ł.Z.P.Dt.. ptzy 11!: Curie Sl.lucluw-

1
ski<'i .Nr G w go<l)!;inach uLl 8-15-ej. 

Oferty w nlakowanych koµPrtach nal.·ży 
składać w Wydzia1~ Ruchu Ł.7 .. P.D1.. <10 rlnia 

( 

6 września 1947 r. norlziny 9-ej. w kt.órym to 
dniu o godzinie 11-ej n«sl~Wi otwarcie ofc1t 
w biurze firmv .1.- • Seidc ni. Nowotki 65. 

\Vndium w- w 'solwści 1 proc. od oferowa
nej sumy należ\' wpłacić do kasy ł,.Z.P.Dz., 
a kwit załączyć do oferty. 

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru 
oforenta bez wzqlędu na ·cenę, oraz unieważ. 
nieniu przetargu. bez podania powodów. 

FACHOWCA RYBNEGO 
obeznanego z handlPm konserwacją i prze
d1owµwaniem rub. na stanowisko główuego l 
magazvnie-ra - poszukuje Centrala Rt_;łma 

m Łodzi I Zr,loszc!lio .:pm1im11i<" \V!J<lzit1f Pl'ri.onaln)J, 
l,odż, 11 u,1opaJa 136 od godz. 8-15-e-j. 

__......,._ ........ ~ 

12.()6 Wic1<l. połudn.12.10 „Nd swoist:i nu- Li<it.ki" recenzja, 18,UO (Ł) rctielon literacki 
łę", 12,25 J\ud. cli a wsi, 12 :is Rul.im;l<'in -- Mariana Pi< clrnla p.t. .,Drama I o Sp<lrldhusic'", 
Sonata D-ur, l:l,00 „Z mik1olonem po kr1.1ju„, 18.10 (L) Najnowsze nagran1,1 płyt morki 
13,10 Muz 'kii obiadowa, 14,00 (L) T rnnika i „Odeon", 18,20 (Ł) „O gustach" pog. pop.-
komunikaty, 14.05 Poqadanka Slanis1a1\·a Ale. nauk. w oprac. prof. S!ef<1na Weqnera, 18,10 
ksandrowicza p. l. „Warszawa z qruz1j1•.' pow- (Ł) Koncc'rt życzei1 (część I-sza) 19,00 Z ztl
$taje'', 14, l!i (Ł) Muzyka z pl~ t, 14,30 Przerwa, gadnicń świutil pracy, 19,10 „U naszych przy
~15,00 Muzvka taneczna, 15.2\l Poq. dla dzieci, jaciół"' 19,10 Au<l. Chopinowska, . 20,00 Z ży
j15,40 (L) Recital ameryka'1sidej śpiewaczki cia kullurt.1lneno, 20,05 „W walce o zdrowie", 
Ruth RPnee sopran. AhJmp. Al ~sancler '.!O IO Sk.rzvnka P.h„O„ 20,13 Rezerwa, 20,20 
Tabaksblcltt, 16.00 Dziennik, 16 20 (L) TI-ma „ ·!elodie św i il ta„, 20,40 Arni. rozrywk .• 2 I ,OO 
'aud1·cja 5łowno - muzrcrna z c1•klu: „Od tak Dziennik, 21.10 Mmj•ka , 21,40 „Piusenk11 -
tu do '>ymfonii"' w oprac. mgr. ~ 1it•cz1 ,lnwil towarzysz człowi<'ka"', 21,55 Kwadrans prozy, 
brohncra p. t. „Son.J.lii" C7 JL 16.40 „!'rzv 22,10 Vviacl, sport., 12, 15 And. Rozrywk, 2:1,00 
głofoil,u„, rn,4.5 Sk.rcynka 1cclrnirzna, 16.50 ostatnie wiad. rl7i~nnika radio>1,e90, 23.20 
,,Głos mlodych", 17/10 „Na 11111zrczncj fali", (Ł) Koncert i1•czeń (czc;ść II-ga), 23,55 (L) 
17.30 Poe? je S. Jesienina, 17,45 „Szul;11rn Proqr. lok. na julro. 

qni. llir1!u - c. K1v„lirn,1 i Amnlii " d. l'od· !'lllRZl"llNY l.1ern\·•ii:, .az1r. \\ii!trcrnk Roman 
oslnl11iu :1<1m. w ~trvf..ov, il' - 11!. ''"' 1•1-:. 'Jl, Lw hr" a i·\1.1 I lu 111 Stvir l\rośr.ie\' icc- pl. Polud
<;lH'<'nie ul,rywająC't'i ~ie pr10.d w •111i,1r<•1·1 sr,1·1 tn1.1'\";o. R< ·, l't!l''j. \\'11 11io1\'e Il. 
wiNiliwości, osl·nrżonei o lo, Żr> w C'za~i<' od r1111ld clo rnnuwi,'11i0. 
rn:\<J -- 194.'i r. w SI ryluJwir> lwcl..e oln „·Mel l id<1l1:;k.i 8:i lei. l 1 !-33. 
ka pulsk<! zqlosiła sw:.i przyrlilll'/.ność do •"1· 

, ,,c1nw11ści 11i1·miPC'l-: ip • Zaguhiun dokumenty 
c.~yn ten sl,rnowi przMl~phl11·0 z nrt 1 ~ 1 

1
7GllBIOi10 doL11.1·~n-

IJdo.rel11 7. dnia ::rn. fi. rn.ic r. o odpowi ' l-1[1· na !lil"l"i~l:o 1\:11-
ności ], 11.rnej za od ·tc;p.;\wo o<l nurndow~ w tfum1ejU) k Skafn zam. -
czasie wojny 191'1 - 1()45 r (Dz. U R. P: Karpia :iO.i mi<'d'y in· llNIE\V.\żNl:\M z11gu
Nr 41, poz: 237, oraz Nr .S'.l, poz :100) 1,ymi J..irtę RI<lJ legi- bioną !cgily111acjr PPR 

UNIEWAŻNIAM zagu
bio11q książkę IJbezpie· 
l'7<il11i Spolccznej na 
11:1zw. Kunlel;1s 1\lichat. 
!~uda· Pabi<111icka Plyl0 

ka I. 

~\ i ! 11a 11:1r:isko \ikoła-
OGf~OSZENW ly111acfr z i pal~ c •1111s n jt•wsld Alojzy. 

awiazując do ogłoszeni z dr iu 14 G '!d••roi" •iie I !~ By- _ ---------
11l47 r Zarz<1d Mie1,ki w ł,odi'i Wrdział Orl- lom. tJNIEWAżNIAM ,zagu-
hudowy - na podstawie urt. l i n Dekretu l. ZAGU IONO-lcg. PPR bione wszys1lde dowurJy 
rlnili 5. 9. 46 r. o rejPstracji i p1znnusowvm 11n m1zl'!i lrn \\':1gncr osobiste Bromi1'iski Ka· 
zatrudnieniu sit technicznvch z rlzicd1nv hn- Bronislnw ul. Widzew- zimierz Rylrn:i_I_L __ 
rlownictwa na rzecz odh11~low y l·rnjn (Dz.. U sb G<la. SKRADZIONO w trnm-
R. P. Nr 47, poz. 266) or,~ n skryplu 'v1ini· waj11 \\; iiz0. Pro~7<;' C) 

sterstwa Oclbutlowy N. V - 2 - 24:1fi-47 z ZAG!JJHONO k-;iJżecz· 7.wrot nlbumu i folri!:!:ra 
dnia .5. 7. 1!147 T., ponownie zwruca ~i(' do h\' wo},l..0\1·0 :~i.r .. 7.. Z. fii BGS - [\ości11szki 
wszvstkich urzqdów i przeclsiPhiorslw puń- karle rC'!'Jfriary_i11q na 17 - podier. 
stw~wych, instytucji prawno-1folJficznycl! ora1 n;1zw . Sie1:1i1iski rranci 
tlo firm i osób prjrwatnych, prowadzących szek Bednar~kll 1 O. U 'IE WAZNIAM Y zgu

bione dowody samocf10-
pr_z_ cd_ siqhors_ Lw.a, a .• zatrud.ni.ający~h o<;ol.Jy o /-A-G-U'-'IO_N_O -d"c ·z·= ! n\\ n1 " ·1 ·1 
nize1 wvm1cmonvcn kw<1hf1kaC]ŁlCh 1,1cho- . . I u. r d' }! ,-6)0~· l li n„. ·". ,,r SI 

111 \a 
· 

1 
b ·i , , 1 11 1 01 0 

i·i·
17 

1

,ni ~7 ::n11owa „ z. fi1030 ·r poclw(lzill 
·wyci_, a Y -. 0 1 e ao,ycicz,s Pqo '. ~,' - t< . WH! 18: JO. ·lG r. fi:21G99 :\r rrjl'sfrnl'yjny 
J·u me clopełn1łv - dosl.arczyłv w t1c!!1111111e rl0 < • "l . I· li I ". ,·1n1ocl1od1_1 39", O,~) !)v. 

, . d . 'vf' . k. I w;ua ·' :irns .iwa. uc;1 , " 
dnia ?..5 swrp11ia br. Zarza owi 

1
' 1;.13 ~nrn ].;w l!Ja,ii:ini r l"a !"in~nso·va rt'kc i~ Uidzkich Zald°;1-

Łod7.!, V\Tycl11ał 0:11i'.1dowy, ~1 '. iolr ow.s, a 71 n1. 6. dów Wyrohó\\' P;ipiPro-
Nr 64, - wykazy 1m1cnne z rnw1scem zam1esz _ ---- 1 p· l I I •J?IJ 
kania osób o technicznych kwalifikacjach fa- ZAGUBIONO p;ilcr\w- w~ ~o r 'ows ,a : „ _ · 
chowych z clzicdzinv huclowniclwn, a miano- ),:!• br(r rejesfrncyjn~ ZAGUBIONO lcc:ity~ 
wicie': architektów, inżvnierów, dróg i n1ostów, l(IZU 11;1 11;11w. \\osz· rn:;cj0 PPR n~ n:1z\\'i· 
ini:yniPrów lqduwych inżynierów wodnv.::h czy1]~~.i Jan wid l'rt•d skn Zi:no1·1 Stani<J;p1", 
inż 'Dit•rów p]ektrvków i innvch o wvks1tał- wi11y g-m . . Ri;ila. Cho:·i;". Bronblawy 11. 
ce~iu zawoJowyn], którzy pracowali, w bu- 1Jc;:mim.i::2!!ll!mallr.!!1.SJr=:zas-i:mr::11111:111111'1m=•• 
downiclwie nic mniej niż 3 luta, \echników 
hudow!anych i instalacyjnych or-tz majstrów 
hLHhwlanych i instalacyjnych. 

Zarząd Miejs\,J w f,:>dzi 

KOMUNIKAT 
Zarzal! Oddziału I Związku Zawodowego 

\Vlókie~mczeqo zwołuje plenilrne posiedzenie 
"szystkich Rud ZakładoV1oych Przemysłu \\Tłó
kienniczeqo, które odhc;dzie się w dniu 30 
sierpnia i947 r. punktualnie o godz. 12-ej w 
Centralnym Roholniczvm Domu Kulturv - ul. 
Piotrkowska 243, z następującym porLątlkiem 
obrad: 
I) Sprawa wyścigu pracy między 1m.emysłem 

włókienniczym, a gin nk1ym. 
Oh•cność wszyslkich ohowi:v!·owa 1iotl ry

gorem organizacyjnym. 
Zarząfl Odrlziału T 

Zw. Zaw. Rob. i Prac. l'rzcm: Włilk: 
w Łodzi 

T<1k mój dior i, ppv11djllUHPJ 

czr,!am ri.ł w \H'7,a~<1ch. 
sobie wypoł 

WyrJp, wcil: Woj Komitet PPH w Łodii. Kom1t e;-RedakcyJ;;;. Red. I Adm. Łódż, Piotrkowsk 11 86. felefonv1 Redaktor Naczelny 216-14, Sekretariat 254°21, Redakcja nocna 172-31 
Dział og!(neń: Piotrkowskil 55 tel, 111-50. Konto PKO Vll - 1505. Ze.Id. Graf. R. Sp. w. „Pr11sa" D 017n9 
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PRZ GODY 
p~ęciu typków z Banialuki 

tlt. Rzekł Gr<Jmnicy: „żeguaj Panie, 
~ękne dzh}ki za zwiedzanie, 
Ale czas już nas pnyn:H?la. 
Jedźmr. ile wiątru w żaglach". 

tla, „Uif. nareszcie!" wykrzyknęlt 
Gdv iuż z portu wwhmen, 
P<Hlziwiali tylko zdała, 
Jak się w ogniach pali iała. 

TO NIEŁADNIE PANIE SZEFIE 

Przy zbiegu ulic Sródmiejskiej i PiotrkoW· 
!ikiej Władysław Lalek szef Centrali Samo
chnrlowej przy ul. Kątnej 12 spowodował wy· 
pad~.k. wskutek którego rozbita zost.ała do
rożka, zabity koń i ciężko ranna Wanda Ma
rochowska, zam. przy ul. Zachodniej 72 

NIEVi'ESOŁO NA RADOSNEJ 

Na gorącym uczynku kradzieży llapano 
Jerzego Urbaniaka zam przy ul. Kosynierów 
Gda11skich, który przez wyłamanie okna do· 
stał się do mieszkania Stanisława Króla ul. 
Radosna 7, zabierając mu garderobę. 

Jak już donosilismy w ubiegiq n!edztelę 
odbyły się w Radogoszczu dożynki Wielkiej 
ł.odzi, l,>:lóre zaszczycił swą obecnością Mi
n!ster R. R. ob. Dąb-Kocioł: Poniżej repro
dt1kujemy ciekawsze momenty z tej uroczys
tości uchwycone przez obiektyw naszego fo
•oreportera. 

• * * 
1. Przyśpiewki w wykonaniu ob. Jelińskiej 

ob. Kalinowsktego z Relktni. 
2. Prezydent miasta Łodzi ob . Stawiński E. 

przy wieńcu dożynkowym wręczonym mu ;:>rzez 
przodownicą z gromady Rel)cin1a. 

3 .. ,Kujaw I ,k" w \;ykonanTu „retkinlaków·'. 
4. Janina l~liiisl,;.;i z Relkini w przyśpiew· 

k::ich ludowycl1. 

rJ.r...os ROBOTNI~Z.t 

• 

Wielka rewia boksu łódzkiego jutro w hali Wimy 
Jakkolwiek w poniPdzialek mif'li~:ny iu:f. 

pierwszy po przerwie wakacyjnej men; pic•
:iciarski w Lodzi, to jedn<ik oficja lue o_t.Yldl'· 
cle se70nu hol;serskiego odbe.dzie się jutro w 
hali v\iimy. Od dnict jutrzejszego zabrzmi 
gong, 1 tóry umilknie dopiero ZllÓ\\ na wio~nę. 

KAMH'!SKI CZY BRZÓZKA? I pa~y: ~·l~rcinkowski - Grym\n Bagrow-ski-
v\T pierwszej walce trudno wytypować Gurnw„kL , . _ 

?.,wvdęzcq. Kamil1;ki po chwilowej przep•1ie [ .Je:lyme w l:J.!'>rW57.ym 7 ni.eh mozemy ~y· 
powrócił znów do rękawic i po powrociP z PP" ac. ~wyc1ę1.cę .tak na ~to p10ccnt. Je~c '.wr 
Czech, gdzie bawił z drużyn'i ŁKS-1..1 regular- oczyw1sc1e i'Vlarcinko~11ski. \Valkil . )e\lO Jed 
nie już trenuje. „Ciapek" niewątpliwie prze· nak . z Grymm~n;i·. mistrzem Polski _J.un~oróv 
wyższa Brzózkę ruty:ną, ale Brzózka znów ma pow1~niJ przyniesc _na~ troch'\ emoc Jl 1 sJ:ai 
han<licap w„. lafo-eh. Niewątpli>vie walka ta na mez ~i'.kłym P<?z:om.J.e. . . ·-tt PAR W RI· GU 

Orq;mizalorem jutrzejszej imp!<'L , jdK 

przyslalo na immezę oficjalną, jest Łódzki O
kręgowy Zwic\zek Bol(serski, który rozpoczy
na nią nową !;.arlencję na rok 1947 /48. Pro
gram z«wodow, trzeba przyznać, zapowhda 

będzie niei.wvkle zażarta i stała na wysokim \V W:!<':Ze leklueJ .Mazur b.ędz1c ~111~ p1Lr,' 
ciwniku w Bonikowsl;im. Bonikowski me. ~t:i 
na struconej pozycji. Jest młody i otrzasl1..an, 
już w ciężkich hojach i to nnwel mi~lrzrn; 
skich. Liczymy h! nrt wynik remisowy. 

poziomie. 
Stasiak po zwvci'" .·''" nad .Jóż'ł.·i~~.iem, 

powinien uporać się z Kargierem, cliw--i~ż •.en 
ostatni poczynił rlt1i" posię!1y. 

się ci0k,1wie. W rin~ru, o ile „nie n..iwalą" k~u TU BĘDZIE WIELE EMOCJI 
by i za\\·odnicy, co byłoby z ich strony k.uy- TU CHYBA N'l: B{DZJE N!E";!'ODLIANKI W wadze półśredniej Olejnik ma spotkał 
godne i ~wiadczyh o braku dyscypliny spor- W wauze k0guriei 1:-.c-.:1 !' Jg"ąd"ć jedną się z Trzęsowskim, przeciwnikiem w za!'arlzi> 
lowej, slun1<' t 1 par! I to jakie nazwiska. Już walkq: Czarncc:.-i (Z! Y'-YI - Ctarneckl (Zjt:!d· cięższym o kategorię. Olejni'...:, chociaż rozpl'· 
waga mu,;Zil. zipowiaua się wyjąt1rnwo ciek,1- noczone). Chotia:i nic·,. ' 0 1,-:y, w iakie-j obec- rzął treningi podobno niedawnn, nie rla. si~ 
wie. 01ąan1_z,a:.,.r'ZY ?:ap~wiadają w niej dwie I 11·1:_ formi" znc>1daje się <:=zarnef'ki 7~ Zrywu, pra~vdopodobnie pokonać swemu i:rzcch·ni: '! 
walk:: Kam:,1ski - Brzozka : Stas1dk - Kar· to 1ednak stawiamy na mego. wi. W każdym bądź razie spotkame to będzlf 
gier. W wadze piórkO"wej walczyć będą dwie I z .. pewnością niezwykle zażarte i emocjonuji · 
f(Hl!:ll i! ,,, -~:' :f:!l'Tli·""l!"tlt!'''·,j: :·li '•fl!!\HI, 1'!'!J I "· .r 11 • tt I 't('. ,, "',:;1 ·~i:ili :~' r.; 'I"'' -i~.t:ri~:~ „. •1>!1i;1U1, i;OJiltl!·'·•!IHli1S1'11 ,1:··111i1.~1:111~ C>Cl od pier,vszego uderzenia gongu. 

D b ' k W wadze średniej Rychtelski nic będzir o rana czwor a I miał ll'ltwej rozprawy z Markiewiczem, k.tór'; 
. doo.rą formę wykazał na turnieju juniorów <" 

t:'j\)['i'j\'·;.;.: )iili=~\i·l'~·;.·{;~)'i;f~JS'; i mistnostwo Polski \'! Soporie. Markiewicz rrc \< , :i.e 7.r0bić: niespodzia'.lr,C'. 

i' V..' '.'.'ad.oe pókię:t:...icj Urzędowicz v.·:ilc:zyl 
mr: zp Skrobinu·<la vVi~ksze szanse rli!.J-"tn' 

l piE·,..···~7e11iu. 
1 

· NIEVvADZJŁ - JASKÓŁA 

I \\ ··sadz.·e ciężkiej, a ile dopiszą wyzn?-cze• 
nl przez kapilaua ŁOZB ;awo~nicy, bętlz'.emy. 
mieli ciekawą walkę Niewadził - Ja::;kola : 
drugą Żylis - Stec. 

Niewadziła już d11·11nn nie ogl4d,1liśmy w 
ringu, nie wiemy więc. w 1ak1ei jest obecnje 
formie, ale przypuszczamy, 'l.e choctazbv był 
w najlepszej, to z Jaskólą nie wygra „J~d~a 

Drużyna J<S Tramwajarz (Łódź) zdoliy/a tylu/ druźynowego mistrza P.olski na to12e. ręką", VI/ drugiej walce stawiamy na w11?.'1 

Od Je\\ ej: Bek, Leśkiewicz Jerzy, Sałyga, Grzelak. sk·iego „Żubra" ~ Żylisa. 
11·11111111.J;tH0 l I I I l111M.I 1111n•IWl']"J. l l 'l111'.1l l' I HIPllll:IMlll l 'Ml l '1 l~lll'l •' l ''rl ' l ' l '' lrl'> ·im I l' l>l I ł ' l 'H M'l li'lll.I M>l 1 i !'ll.IJolol'il !Iii 1"1"1'1"~11· 11 '1 •l'll'' l 'IFI1"11" 1'11'1 1 1 <.1:'.1 11' ..... , , ,, , 11 .l l I ł · l I I I' l "ł I 

t t „ ak 
nalędzqnarodoweąo sezonu na!izqch teni§l§tów . 

\V IDltłdZv11arociowycb mistrzostwach t~ni· getti 2. Vad 6, Smolińsky Il, Vrba 2 - 4), '.o wgyscv interesUjqCV -się tenisem, w· tzą. 
~owych Polski, kt'óre w ciągu ostatniego ty· pa:yniesie niew<1,tp!iwie wiele ko1'7.yści na- fVqgler ·1eszcze przed •vojną, gdy ki."-"'"' ,,v..
got\ni.a od.b-ywa\y si.-. na. 'Lor\acb \rntowkki.cJ1, szym )'\ll\i.ornrn, któ1·zy w więks2osr.i ?:lli1.leff1 m.,;.'ll e.uw»e\">k.~1;.qo b'!la 'o~'!. -porownanl~tl'A~.~~j 
tytnły mistrzowskie zdobyli: 1 się w Katowicach, jl'Jk np. WS'ZY\SCY ju'llion:y szą od obecnej, prawi-e rok _ro~znie zna} .0 ~ 

Gri! pojedyńcza panów: Szigetti (\l\Tęgry). Legii war.szawskiej. I !'.ię na liście pieTW~ych d'Z.1es1~cm tP.1\.\SlSlOW 
G · d • · d · J d · . . . ' Europy. D-ii.si.a3· Szige~ti się zes·tarzał. ale t tak ra poJe yncza pan: .Ja wiga ę rzeiow· Drugą dobrą s~roną w1zyly rakiet węg1er· ·1 1

„ . . ki' · ·mui·e drunie mieisce k · kl h · k' 1 K t - b b ł t , . na 1sc1e węgters · BJ zaJ . · 1:ł • & a. s c 1 czes ie l w a ow1cac y o o, ze mo· 1 A h th' . · dzynaroclowvm m;strze:n 
Gra podwójna panów: SmoHńsky. Krejcik żerny w przybliżeniu już wyrobić sobie opi· 

1 
po ~. 0 ;ie - 1!u~ t . . ?nar?'" 

(c l I · ) · h' I „ t · ,~l~ , Frilnc tt. a o pr-z.er.1ez er. cos ,„ „ · • ZE'C 10s owa.c.ia . nię n 1erarc 111 naszego enisu na ry ... ..._,1 en- · . . •. , 11 . 1111, 11 1111111111 M 111 , 11 1 1 
Gra miei;zana: Jędrzejowska, Hebda. ropejskim. Otóż pod tym w29lędP.m nie soo· 1

'
1u 1111111111 11 1 

• • S 
Co poza tytułami mistzów p1zyniosły n:im clziewaliśmy. _&i.c: niczeg? dob~ego. Brak pilck z meczu Z1ednoczeme-ŁK 

mistrzostwa? w kra.3u opozml znacznie trenmg naszych ew· 
Przede wszystkim to, że ter1isgci r.asi na· łowych rakiet, a następnie brak przeciwni

wiązali już kontaikt z zagrilnicą, na który cze· ków, również nie mógł pomyślnie wpłynąć na 
kać musieli dwa lata. Skonecki I, Hebda i .Ję- ich formę. Tymczasem po mistrzostwach Ka· 
drzejowska. Kontakt ten nawiązali już kilka towi~kich widzimy, że z naszym tenisem riie 
miesięcy tem1.1, startując na największym \ur- jest znów tak ba;rdzo źle, skoro taki Vrba, któ 
niej;: świata Wimbledonie, ale przecież nd ry na lifoie europejskiej zajmuje z Cernikiem 
tyd1 .1'i'ech nazwiskach nie możemy budować jedno z 10 rniejsc, aż z trzema naszymi teni
przyszlości tenisu polskiego. Młodzież nasza sistami, Konczakiem w czerwcu, Skoneckim, 
dotvchczas l>yła odcięta od tenisu europej· a ostatnin w ćwierć finale z Hebdą fi:3. 6:8. 
skiego, skazana na samouków, bo przecież fi:4 . . . . . . . 
nie posiadamy w kraju nawet trenen 1(Vizy· .Por~zkl .I-itb?Y ~ Sz1g€l~1rn w siołfma!a 9!Y 
ta więc dwóch ·wegrów i trzech Czechow w poiectync1P.1 tez nie nalezy brac tragicznie. 
Katowicach, J tórzy ·na swych listacT1 państwo· I Szigetti, jak donoszą z Ka to wie, hył znacznie 
wych zajmują jedne z pierwszych miejsc (Szi- lepszy niż przed tokiem, a \te-, jE"st Szigelti, 

Sowi/iski (Zjednoczenie - Bydgoszcz) 
luje dzielnej postawy Wołośewiczowi rŁKS) 

,t'l, I t t I r;t 1111 H l'.lllł'iM l~''l lilill1'IHl'I łl'' li' l t;IJ,1 11'1Fl'il1 '1 !'1.ołl 

a Z C Z S C Komunikat Zarządu 
• , _ • Spółdzielni Sprzątu SporłHłego ZWM 

mogq przv1echac do Lodzi Zarząd Sp-ni Sprzętu S~o.rtowego ZW~I w 
· Ob · · k · d · d · , „ k d Łodzi podaje do wiadomosc1 członkom, 1z w 

01 uż.yu, [>lłkar~ka ŁKS·u. olrzyr:ia.~a ofertę\ t eoł11c, ia . st1ę PUO\W<naF UJem_y, lprdze~z ot a dniu 1 września 1947 T. odbędzie si_ę Naclz vv-
od druzyny czesk1e3 Cechte Karlm na ro- a zosta a usuntę a. ze wzg ę u na . o, . W 1 Z d . l a ·>ą-" · t kt · · d ŁI<S c 1 · cza1ne a ne groma zenie zwo ane n „ zegranie spotkania w Łodzi w dniu 30 lim. ze per ra' aqe pom1ę zy · -em a " ee ue I . . .1 47 l - s ó'· 
ŁI{S wyraził swą z9'odę, ale na przeszkodzie Karlin" były ~rzeprowadzon~ przed. wy<lar.iiem da.nie. członko; .w;~~ at~'.w r.us1;;)'u~ R: P. 
slanal zakaz PUVvF sorowadzania przez oe- za.kazu, zgodzi! s1e zezwohc na wiaz<l p1ł'-a· dz1elmach z nia · ·. k . _. 
wicn. czas drużyn zćlg;anicznych do kr.iju. rzy czeskich do P~lski. Nr 55, poz. 495) "!. zw~ąz ·.u z reorgan•.in. l'l 
Przy jaz. d więc Czechów stn..nal pod znakiem vV nied. zielę piłkarze cz.cscy mają się sp.:it· \ zmianą statutu Vl~pzołdzieln~. 11 l _ '· 

t · kać z teamem \•Vidzew - Zjednoczone-TOR. Początek . N. · - o goaz'. - CJ w. p1P.~'Ą 
zapy arna. szym tcmmnie, o godz. 12·1 eJ w drugun mr· 

· · minie bez względu na ilosć członków, 'V Io· 

Dożynki Wielkiej _Łodzi w ilustracji ~~t~~~:,n{::;~:·:.,:~: :~:·~·.:. 
~ tokół Nr 8. ZARZĄD 

Oleinik szczęśliwym ojcem 
Popul ann pi~ściarz LKS-u, mi.strz Polski '~ 

wadze półśredniej, Jerzy Olejnih. zostal w 
tych dniach szczęśliwym ojcem drugiej Juz 
z rzędu córeczki. 

Mistrz Polski jest nieco zawiedziony, gdyi. 
oczekiwał spadkobiercy swego t.yl11łu. Ale co 
się odwlecze, to nie uciecze„. 
lt,lfltftłlllllllflllłllllUtUUlllłłlł•lfłUłfllllflltlłlllłllłllUlll•ltllłłl'Hł'llUI 

DYZURY APTEK 

'

Dzisiejszej nocy dyżurują następujące apteki: 
Krasińskiej (Jaracza 32) Wagnera (Piotrkow 
ska 67), Pytla (Kopernika 26), Kohna (Plac 
Kościelny 8), Hamburga (Główna SO), Grosz
kow~kiego {l I Listopada 15). Raczyfo.~ieg!> 
(Kątna 54}, Jar-~ebows.kieao [Ruda Pabi1'.D.kU 




