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An1erqka dqhtuje Franc;i 
2- ....... „ ~ 

ogi szq dziś Anglosasi w Berlinie 
PAR':'ż PAP. Francuskie ministerstwo spraw f metod co pozwala na opracowanie programu nej do eksportu węgla i koksu z Zagłębia 

, 1) T_roJstro~ne. roz~owy. między przedstawi. zużytkować na odszkodowama skoro tylko fry ob-;cnie przewidziane. 
lagramc;_nych komunikuje. : . . ustalającęgo, które. fabryki i instalacje należy,. Ruhry. celem rozszerzenia tej skali poza cy-

~ielam1 rządow Stanov: Zjednoczonych Fran-• b<>dzi· o t ~1·· . · · · ' 
•• • ,, • • • •• 

1 
• I " ~ 0 rno,. iwe. Daleacr::ie amerykanska 1 brvty1s1~a zqo-

CJ! i N1elkie3 Brytann . dotyczące poziomu 'J) T cl l l rj!tll • d t · • 
przemysłu w sl:refie anglo-amerykai'lskiej Nie . I~ e el;la~ e zg~ y s1.ą . co o e~ I dzily się, że propozycj<t h'ancnskle b~dq nie 
miec, .iak również- zarządu i kontroli kopalń go. ze .k•okł. jokt~ ~a}ą P0"'.n~i;; ~:JczelnX zwloc:r.nie przr!dy,du<1owt:1ne w .B'!lrlin1e ~o~ 
w .zagłębiu Ruhry, odbyły się w Londynie w I dowó~c1 lllllerY.kcmsk1 1 hryly1sk1 u1.e. pn:e-1 warunkiem, :i:e n;:e ulE>gną zmnu"s:i1?<11lu 1\os 
rlmach od 22 do 27 sierpnia. Po~oliły one sąd:zaią decy:zp r.~dy cr.lerech nums1rów ci węgla, l·tórymi dysponuje sl") dlr.t l<o'.lsu:n 
.deleg\J:cjom ~erykai~s~iej i brytyjskiej .na spraw .zagranicznych. co. się tyc~y caloksztr:d \ cji w zjednoc::onP-j strefie ~- tych rozmia- · 
podanie do w1adomosc1 planu swych rządow, J lu poziomu przer.iyi;!n memieck1eqo. lub te;!: , Jach. jołrl.e wynikają z obow1ciz11jf!CP.j obec:- . 
,ę. ~elegac~i fr~ncuskiej - na p;zedstawienie cgranic:zeń, jakie mo7.P. WfHOW'ld.i:ić !Jakla! · nie niebornej sltoli. 
J:!unKtu w1dzcma rządu . francuskiego na te pok!ljowy w !!'tosvnku do pe'"°"Dych gałęzi 9) Delegc:cja amerykańslr.<:< t brytyjska 
P,.roblemy. Trzy delegaqe w toku sw·11ch roz- pnemvslu. l · .1 dl t 0 od czyć oglo 
~w mogły stwierdzić całkowite wzajemne , . , . wy asni 1 qc:i:ago 11 e. m 9~ rn 
:,,,. • 1 1 kt" 'd - 8) Dolegacia francu.~"a podkreslo wagę, szenio plonu w sprawie po:i:1omu przemys;łu 
..,,.,ozomien e swyc 1 pun ow WJ zenia. . · . . . . 
:·· 2) Trzy delegacje zgodnie uznały, że 'lamie· 1ako: .Pr.zyw1c:;zu1e je1 rzqd do uzyskania za· Y' ~Jadnoc:wnej :strefie do czasu :r:a.koucl!_en\a 
fZOlle ŚMdk.i nie powinny pociągać za sobą pewruen. dOlyr::r.q:yc:ll stopnlOW'.1~0 . Chara~te wspomni.~nyc:h ~tej dyskUlSjf. _orn :c pomlor 
c\,ani11 pierwszeństwa odbudowie '·iemiec ru <>tllnidowy fJleml~c:.~ o \:tor~J. wspomina mowały deleg.ac1ę fltrn:::•Jską, ~A plon _ten 
przed odbudową demokratycznych krajów Eu punkt ::'), co powinno się v„y1a,;1c w konluel. ::o:Jt<ntie ogłos;m1ty "' 81'!71.laie '1nla 29 SllHP 
tOP''. lch zdaniem, konieczne jest, by zaso'Jy nym uicładaie :!:tnler:wjqcym :sp!!;;j~lnie do i ula, 
~em1sckie przycz:ynia!y się do ogólnego po. repartyf:'Ji węgl-:i i kokzu ir::agłębia łh1.'1ry. ja I Hi) Df'i.,.ga~ja fran~u·J.:a i:m:yjlj'la do wim:!o 

dniesiema Europy. ko zas~cl!1iup::h Z'.IBobf.Jv; ciężkiego priremy mo:Jci In deitlr.rrn-tie l prl!:ocl;;lnw.ila pm.~ ncly • .... _., 
31. !rzv de.leg?cje uznają. ~e r~zbrojenie, . siu emopejskie~. i dlcr ltlórvch i:6 i;We.! strr.n7 11i'.l mnł.r- i:ohwć 

?emihlaryzac]i• 1 demckratyzaqa N1ermer sa j DeleiJC:>::jcr !rcwo:•;<l a zoi-qdalc ftlstn~owi: i 11,„.ycll ztitlr:?eżeń >}' oc:;r.ki'Y.'cmii• ~.~ ~od,n10a i!. ZABU!HN -:- al'.llba a~or ZSRR w Am1Hi pr;y 
' ":' „d"152Y1:"1. c;ą~ . n}ezbecti:: dla zapewmema l n1a o!Ywic;zuiacycil nk'.łdó''. -:!S}"'m ~:Tl'l""\" l.ajqc:~ ;;v.1 !,;vfir;7.c>tlr Tl'~pncz:ęlycit c!vl'ik<.111!! '."! ląl bry1yjD!m19n J11ll\•i;trc:i l><111dl11 ~łill'"'d 
<e."!_lieczenst 'il 1 ze J:HOJeki ~ ~r~ne. poa U" a- I nien.io sobi"' wiekszego od6e~ka kOk$U w d'l\oci:eś•lil!J -0 godz\ni i3 wiecil);em -~ ana' Ciippi<':l. który mu P ll'Cdloz,yl prnpozycie w:r.no 
g~ w stieh:i anglo-ki~erykW::5kibeićnie u

1
chybia koniyngentaeh prz,ydzl elanych obecni"' na togii::ll'>IY kon:rnn.ikcrt oglc„210110 w Londynie il'Yionkt rnkowań htmdlowych angiel::iko - ra- · 

Ją g 'aranqom. -- tore ma1ą y usta one w · · · . · ' • 
późniejszym terminie. · r.ksport. oraz zrewid()waiµ'O' i5kal! slosowa.· I Waszyngtonie. dueckk.h. . 

4\ Delegacje ameryka1iska i brytyjska wska _"""'_._._.._.._,.......,""2"._..,,,,,.._. ___ ...,.......,.__......,,....._...,.. ._._.....,,._.,,....._ _,..._.....,,,_,.,._._.._._.._.~""'f""""'_,_~:"""'"'I"'"'.,..._..,... 
zały, że projekt :i.arządL1 i kontroli kopah'1 Za !IJl mi ' ' ' 11!!1 

gJęb: .... Ruhry, zakomunikowany delegacji iran r e c p -~ . J· „ 
cuskiej nie przes<>,dza przyszłego statutu tych _ 
kopalń i nie może przeszkodzić zastosowanil! . 
zarządzeń koniecznych dla zapobieżenia te. 
mti, by Zagłębie Ruhry nie stało się znów na ł „ k lh. • I k " d f ł " 
rzędziem agresji ani też uchwaleniu postano- o p o o ie. e n i e res u u e s t s a s e m r z ą o m . a ~ z Y. s o w 
wień, mających zabezpieczyć innym kra3om k h 
dostęp do tych zasobów. LONDYN ~.AIP. -:- q1eck.!1 oiig.amzac!al!wycięski pochód wojsk demo ratycznyc trwa. 

Delegacja francuska przyjęła do wiadomo· ludowa po~c~r ·olfi~m~ fo.szyzll_!IU :Pod· Maksi:&.1.0S tworzy nowy rzqd 
ści te stwierdzenia i zast~zegła ustalenie sta- lla'ZW•11J „Narnd'O'wa So11•darnośc Greiclka„, . . . . . . . . 
nowiska rządu co do szczegółów zarządu 1 wy1St-0S!owała a;pel do woinyoh na.r1od:ów wra1drne cia ł.o Mort1uowane·go dziecka. s-zczcrna is~vych \V'SI. Błą'kaią. S·lę ;'J·~l pe 
kontroli. ca~~go ~:-.via-ta, który g:ł-O'Śi m. illu J Przed dwooia dJniami, jeden tyl1ko pJu· caJy1m )u~JU, w łach!11~1;1ad1 1. g1ł?dn1. 

5) Delegacja francuska sformułowała swe „ w Qre<ił wzoowiciiro p:rześł~v~fa , f1Jin egzekucyjny .z3strze-1il ~wą 898 O'fiare Pr.zy.1~c1e.le W?l:n~~c1. Przy1a~1el~ Iudz 
główne zastrzeżenia co do pewnych cyfr, W"! wszysilkłch wolnych ludWi. ei sami ~ni z pO'śrM Jud.ooiści cywilne.i. Na skalistej k?śc~ me J}O~wolc1e na _w~t~ipieme pa
nikających z ple:nu amerykańskiego i brytyj cy, kłórzy t~rturowałj wQJnycb Greków wysC'hłej od silofrca wyspie Ps:rttalia - ~rmtow .greckich. Z-Oirgam:zu_Jc-1e ltl{l;ralną 
skiego, dotyczącego poziomu przemysłu a mia -..t 11 , • • t d •~··ĄA d ł ~ ~t- , .. , , . , . ., . I 1 matenalną Poou-0c dla ohar faszyzmu 
l'lowicie: obrabiarek, podstawowych prodnk- P~cza~ "o.l!IY, czyma .o Z~la.i w a - po~o- a\\1an-0 wygnanCO\\ p1ze~. wie e 
tów chemicz.nych lak również wydajności S'Ljm c.ągu. W ~ych danach vmarj ·~ P~- dn! bez chleiba 1 wod~r. \V c~w~J:i ~bee- greckiego, z.wróćcie ~ię do waszych rzą• 
utrzymanej w niektórych gałęziach. wod.u tortur .z:aa.ainy1'='b. mu w w1ez1emu Ji{!J na. wyspac1h grecki.eh z;naJiduiie się w dów o taką pomoc, kt<ira pozwoH na !>O• 

Delegacje amerykańska i brytyjska podkre rzą·dowym zna1ny d~1ata~ demo•kratycz-1 straszhwycll ·waninka,ch Przeiszło 50 ty3 wrót w-0llmści w Grecji." 
sliły, że wydajność tych gałęzi przemysłu zo· 1 ny Gregorak0\3. Bodczas Jedme.g-0 z i.:>ro- slęcy 'de11ort-0wanych osób cywilnych. LONDYN (Obsl. wł.) Z Aten donoszą, 
stąła staranni~ określona według normalnych ~ cesów na sal'. &a>ct·ow.?) wniesiono bez- 300 t~rsięcy chłoinów zmuszO'!lo do opu- 1z wczoraj w godzinach wieczornych 

został tam utwurzony nowy rząd, na 

2 O gramo• w chleba e Franc··1 ~:~~l~~~.r~osl~ł~~l~~ą~~pl~~~~~lz~r~~:=~ 
. . stawiciele siedli iu innych partii. Podział 

tek jeszcze nie został dokonany. 
BELGRAD PAP .. - Ra•d.io woj'Sk de-

5 O • N il h w kDmuni1kacie, ogłoszonym po czwanko mo-kraitycznych w Grecji p.odaje komu-r am O W W Iem CZ e C 1 
wyim :vojedze'.~i1.. wyxaża głęb~ki żal z ni kat sztarbu naczel1ne.(('o pow:;tar1c·ów o 
powodu decyzJ1 rządu w S1prawte zredu- prze·biegn dz'alań \Yofonnych. Kom11nik"t 
kowania racji chleba do 200 gramów w g!fosi, ie w duiu 19 sicwnia wojska <le

Ramadier ogłasza nowe 
PARYZ (Obsł. wł.) Z Paryża donoszą, 

li francuskie zgromadzenie narodowe 
uchwaliło wczoraj wprowadzenie suro-

~ wych kar za ukrywanie· zapasów żyw
ności i za handel na czarnym rynku. 
Karv przewidują więzienie do pięciu lat 
i . grzy\ ny w wysokości do pięciu milio 
nów franków. 
Władz~ francuskie zarządziły zamyka 

nie sklepów z pieczywem na frzy dni w 
tygodniu, zamiast jednego dnia jak by· 
ło dotychczas. 

Premier Ramadier oświadczył WGZO· 

raj, iż nawet przy nowej .racji chleba, 
wynoszącej zaledwie 200 gramów dzlen 
nie i będącej najniższą w historii Fran
cji - zapasy zboża wystarczą na pokry 

drastyczne zarządzenia tej samej cłtwHi, gdy wład>ze.. w zjedno- mokratyczne rozpoczi ły jeidnoczcśn.ie na 
tarcie na teiryforium Pinc1u, w Tessalii i 

cie 'zaledwie jednej trzeciej potrzeb. cz-0•nej strefie anglo • amerykańslkie;j Nie w fa.irze, .z dobywając przeSJZło sto mia.st 
PARYŻ (obs ł. \vt) - Biuiro politycz· miec ogła~zają Podniesienie racji chleba mfasitec.rek i wsi, oraz teryf'O'rium ponad 

ne Fraincuskiej Partii Komunistyicz;nej, dla Niemców do 500 gramów .d.zie;nnie. 6 tys. kim. kw. 
1111mm111111111111m11111m1111111111111111111111111111111111111111u1111m11111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m 

Dwieście tysięcy zabitych w -· endżab=.e 
Podział lndli - według projektu Anglików - doprowad~ił ao 

krwawych walk bratobójczych w podzlelonym kraju 
LONDYN PAP. - Agencja Reuitera, I Jednocześnie 1prz.ywódcy Sikhow i łiin-, nami a Hiudusami. 

p·owołuj·:;J,'C s1i•P.i na inforimaG-je ~e ~róde1ł d:1s6w ocen!a.ją sw~Je stra·ty w. ~endia~ ~Z·~.id Pen d:żabu wschodnieigo wydaił w 
urzędcwyc1h w Laihore donosi, ze we b1e zac-h'cxJ1J1.1111 (Pak.is!ain) w ta1k1eJ sameJ dniu wcz:or~1szy111 komuinikat, w kt6rym 

'"'~scho·dnim Pendi:abfo (ttirndusitam) w cza 'WY1Sokośd . Z olksęg16w nadig!ra.nicz.inycJ.h stwierdza, że z;.iriłwno w/. Wi'P,ib.zych OŚ• 
sie zabn·r'ze·ń. trwaja•cych od prz.eszfo 10 w dalsz3nm ciagu na·p!ywają wiad-0mości rodkach kraju, jako też i na J""""wiittcjf, 
d1ni, zg'męło 100 tysl-ęcy Muzułma11Ó'Y. o krwawych walkach miedzv M1!?:uł???~- :::::cl:;.n~~~ :;zwne u&mkoren~e. 



tr.- t GŁOS 'ROBOTNJC?:Y 

T1rząnastq dzień procesu u; 11.rakowie 

•• 

Franciszek Niepokólczycki w obopólne1 inspiracji podziemia 
~r I rz 1li!~t m dniu priewodu sąd J•\ eąo i nich, że w ma iu 19-1() r. n" terenie woj lu nie ri!lych rod7in, naparły na posternn'-i M O. 

"sk. it'p01 ókzyck.i kont nnował swe odpo- belskie90 dzi11łah> 13 band. Bandv Le tlo~ ona 1 ~palenie :i:vwcem trzPch ludzi w Piol;kowic 

'Wiedli na pyl,rnia prokurc1tora. ły 236 napadów zbr('/nych, rnnrrlnj>1c 5!1 os6h, ;i"nt"lskiem (Bandy „Z.por ·"), napild na po

Prn~ ural nr olrnz.ujc oskąrżonemu sfahry ho· UJHOW<Ld7.aja:c 38 i rab une 7 'l2 '·"- 71. w ~JO- I cią!f itp. Tillde są efekty „samoobrony", o 

waną przez 'NI prowokacvjną nlotk<: zaty- t<">wce. I klfir_eJ rnówiłl plk. RzepecJ,i . i Bońc. zyk -

t11łuwaną „do towar?.\ szy z PPS„ 
. Od począllrn 19·1/l ro'-"• do m·•i'l tego TO-· stwwrdza prokurator, skłaclaJąc wmosck o 

Osk 1ri.ony mo,.vi: „Znilm Ir; 11Jatk.ę". 
I d k · 1 

I ' 

Nr 37 

WIELKIEt;o ro KU {SU 
SZKOLNEGO 

pt.: 
,.GL' S" DZJE M :-; \\' lCl' 

C Z Y T E J, I K () V 

Imię na z w i:-ko , 

Prok.: Kto był jej illllon•m ~ k.'l hu111lv t" lflt'!01 •lnwalr r ,,(1!0n1 •t;n '" •1h1. I przyl<!rZPnie tych n ·mnentow do l OWO( GW 

Osk.: Obszar południowy. S1in'p·1rowano jf) r:inily 2.>9, uprov•.irl1Hy lll<l, osi>'>, '.•r;>hn,v .iłY w sprawie. I 
w cel11 ,powotlo""illlio. rozłamn w PPS. Głów- "'łŚ 10,210,000 zł w qniii•«r<'. K,-„nilr;• .. d1i<>- l Dalszr:: pyt,mia oskarżonemu zadaje obroń-

Miejsc.~ pr;icy ....•... 

S7J-0h i klH, l uc..:ząc0~0 si 

ny ""! leżał w rozbiciu wspólprucy n'lrtii. ro-,l'lln•iśr-i hand vnool•"W·•li1 w n1«1J• ![)łfl r. ""- cot m<>c. M;1~Jan!,o, poc:tem na:;ępuią ze:<na-
1
1 dz;, ·,ka . 

bol.mczych. J'old} na po ·u:1 ~i°•lnyrh !mld, w 11>o1!1ł<'I'•'- ini.1 5wiadk.ów. Odi~~~~ Clill!li'ICll!lOll!'!l!llllll:l'!lla!m.lll'!!!illl!!l:!Ml!:lll:::Z:c=!im!I~ 

Prok.: To rozbicie WbpÓlpracy PPS z PPR · •• • • ~~---~-~~~~~~~~~·-~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bylo CPlem V"1N? I ft , 
Osk.: Tak. Ten cel. wchodził w zakres ogól ~ ·' ~ s· ~~· p 

ne j inspiracji. li 
Prok.: Czy oskl1rżvny nznaje że la 11!0{1;..1 · 

t~:~v!~1~~~~~!ł'1a, tenrlcncyjniP Fiill~Mwan·a drl c~ru prop zycji brazylijs iej prze Rade ezpi czeństwa I 

" 

NiepoJ,ólczycki twierd1i, że tak, ze nawet r I 1 ;--.: f I z I · · · · I I I 
0 

zgaml za nią obsrnr południowy. I · ;; ·: <.nnn"z:t 1 i1\"•'irn , or \li 'l \\Tzn. . r zte"l\'Clll 11pr.1\'n1011~·c1 co ~ O:'O- , Jlil\1:a 1 w· ' l"l'L luo..:ję wz:, nJ;!c:J obit 

Pm rnAJtor cytuje z ttok11menh1 lrn!Jmt'nt .-;ij:;1.)·111 pi-7.rdoidt 11 111 j.1,.,-, 111 pn'-icd:ri'nifl '\\ ani::i, za rrznlucj;i glosO\\·aki G dclrc:a lron) o podjrda rohtl\ni11, maj;1\ ·d1 

mówi4cy o grup!c: łhllriot(1w i t1:ad1lc jerl110- '' . . 1 ,., . ' . 1 . ! 1 . .. I 1r'1\Y irz<'ch \\'Slrzvnrnło sie od ało;;owa- I :ia celu dDjJrG\\ ad~, , · do: 1) wycofa-

•. I . . ";11 V 11<'?p1<'1?r11..; W;l po r \'-, ,thp q;i, I· · · · · · " "' 

sci narocowc1. . · ·. . . :.. · •nin. a d"legat Polski gloso\vał przeciw-(• '·1 wni 1, br)h ·<kicli 7 Egipt11. 

P_rzez w_stąJ>i..,nie „paln_·oló_w".do _rządu do_- :-1\arg·:i F.~2:1pl11 p111•1'1\': \!!.!;Iii [ll"/l'gf11so 'i,,, 1
.„

7
C)l!I<'·l·. 

l , J 2) w nólnej o rn>11y kanału S11„zlde o, 

nosi dalej duk unH,nt zn11en1ł ~1ę kierunek 11- •. . , I . · I • . . I' ., .. 1·· . · · · • · · -

·· lt · "'l - · . · k 1.1u ·· \\ .iiiu I' ''l 111 j', ' 1
' 1" 

1 "'c1 11 '' 1-
1 11 piopo \\ ohec \\\'!lla<r·uw1 w1°ks1n c1 c:1ccl- -3) L1k11n'c,•·111·,... '"S•lo'l11cg(1 z;11·z;id1• 

nu po yczne1 n 1 wreszcie w on"- ZJl, · · • ;:,< . < • • · · ~ n „ 1- ·1 „ 

mądrość pulit)1.:ma 1>olega n r.il~losowaniu 1111.i0c;1 z;ilalwieni•· kn11flikt11 dr•i_,;! hez- rni11 głosów reznlucj;i została. oclrzuco· n:id Sudanem. 

podwójnej ~1ry. no~rr<lnlrh roko•v;11i międzv obu kraja- nil. Dysku::; _iil nad tvm : nioshem zosiala 

Prokuratur zap~ luje: Klo zd,micm WIN był' i11i • Następni\' cJpJC'gat Kol11mhii zapropn- i 11r;'r11icsioua na nn.:-l\'!JnC !JOSirdz<>nie 

Patriotą w l'Zl\th:le'ł · 
_ 

-~-~-· ~--~- ~--~-~-- 'H:i ly Dczpicczcr'1siwn. 

Oskarżony po dl ui. t) m miki.en i u. fi oła i· 
t 

~:~·:u.i grupa j~!JO ludzi, która wc:itła do r o V e a Przydzłały kartkowe ~, Anf!lii 

Prok.: Kto zatem podwójni~ gn; prowa- ZSRR • d • 9"!..os' un1· t'.llc;omUSA LONDYN PAP. Zgodnie z now 'm proqra-

dził? \ pr~e!ClW$4.t'1';~'.Cf S~e zdecy OWQl\1 ,..,, "f' "- mem OSZCZQdno:Sciowym !U\dU hry lyj kiego 

Osk.: Właśnie ta gruva. NO\VY JOr:K PA?. Na śrndowy;?1 posietlze k<.1:ń.~k! do komtsjl rzeczoznawców, ceiem dal ogłoszonym w dnlll wrznrajszyrn ws:?:y,th.io 

Prok.: Teraz zaczynam rozumieć p. r,Jif~;zwę. ni u Rr:dy Bezp · c~z">ńs•· T't d<ilo.gai crmerykal'1 s?:egn przestudiowania. produkty żywnościowe będa rarjnno;«ane i 

Prok: Vv jaki sposób oskarżony otrzymywał ski Jobnson zlożyt pnjekl prcicedury gloso- PrzP.dslawfciel Związku Radziecl~iego An wyRjątkiem ryb, owoców i jarryn. 

wiadomości z PSL? 
• d . G k kl. 1 1 . d 1 acjc mi<;sa wvnosić b<;d·\ :1.<>o [lP'lIDÓ\'' ly• 

. ~ . • wania na Rnd~·ie l3e7.pl:eczei1~i.·.c,·o, ogrcrm· rzei . rnmy ·o, ory w~. rz'.m~. s1e o go- godnlowo, bekonu -57 gr. i.era -:-,7 gr. ma• 

lÓ\~s~;is~a~·ó~~Ulch referemo v lub koi>lendan-
1 

c7ajacy pra\VO korzystania z ve cr d~ k!Jku sowania: d.al do zro~~m1ema iz Z~RR prze- sła -85 gr, marymyny 05 gr. lin. Z\ u -'lłl,S 

l> k w· . k . , .ł. 1 t k spraw proceduralnych oraz wyp::r<lkow za· dwstawi 111ę n.a se•.11 Zgromad;r;.ema Gene- gr. mleka _ 1 litr, herbaty _ 57 gr. dt.e 11.l 

cie z dołami czy to mam rozumieć jako kon gro.zenia pokop1. Reda B<>zp1ec~rnnslwa po- rolnego ws:i:el ·1m pro om 09r.<:1n_1czen a prCI· -115 gr, chlebil -1,0.3 kg, llo~ć jajek ni"' 7.0• 

ro : czontJ os arzony mow1 o zon a - . . _ . · • k b I I · 
takty takich' dołów, jak komendanci obszarów stanowi la 7 glosami przy 4 wstrzymują:cych• wo veta Wielkiej Piątki. stuła ustalona, ale pl'dWdopotloJmie jajko pity 

\VI z waszej stroay i Mierzwa ze strony się o d głosowania przesiać proje:kt amery- • --- padnie na tydzień. „ 

PSL? 
Oskar3'.nny na to pytanie niejasno tłuma

r.z\·, ż„ rnówi~ wo:oraj o dolach organizacji 

miał na Dl) śli takich ludzi jak np. Strzałko.w

, h.i. 
Pro] : Do jakiego ostatecznie oskarżony do-

="""'-~---~- ...... ~-

il • ' 

sz~~ły ~:i~~lu
1inspirowało WIN, czy też Wl1 wyruszyła do F' ryż celem „po ierowan ·au pracami nad planem Mar baJJ ,._) 

- p<;t, • • 
1 

. 
1 

v\TASlZ.YNGTON P/\P. \V środę wiec,.()rcm do PHyża oceniane jest w l, ·.łach tutejszyc;1 kle1ować pracurn\ konierencji. Plan oprncowa 

~sk; Ocli~losłem wra:ieiue, ze to by 11 msp - udała się sarnf))ol• m du p,i1yża misja dlnery- J~;~,o \.\}raz zaniepokojenia departamentu sta- fny na konferencji w dolvchczarnw•1ch ~woicn 

racia obopol_n~. . . kn'iska h.!Óril rna dopom1ic w prncuch koufe· ~n dol} Lliczasowyrni w)-niki.i"Tli konferencjl. formach uważanv jest w -Wasz"ngtonie za m 

\\T lym llllCJ.Sc;U prokurulor. o~al~JC os!'ar4 o I 1-encji lb pań~tw, w sklail misji weszli m. in. Stany Ziednoczone które poczqlkowo oświad ło realny. Ponadto Stany Zjedno~zone praHnę 

nC';nu rnstrul·;Cję WIN, w kloreJ Nwpokolczy- szd ,n dziali1 pl11110,, <.!!lid dPpc11 la!11enlu sl,1· • n·Qi-, iż pai'1sl\V1' curQ,pejskil') '"inny 511111'J· l ·by wywrzeć nacisk na uczestnll1.ów lwnfe-

cki puzna.11' ro/l,uz Rzepe:ckiego. nu L.o\ t·ll.i -Cli.1rle" Hom11!slc ·l. dzi1·l1!_l•' up1 ,ic·o .'Ji.!Ć. pli!n odlJ i.Iowy, yos.J»c!a• nmcji w kierunku pn.) iipie. zenia p1ac nad 

Piuk: Jc1k O',harżuny rozumH' ztl 111 ic z. ioz~ \Vyslc111i" sp<"<'J,1l11vj u1i,;1i .1m1 1 \i <1i1 : h·i 1 l.llł'C•j y, 11.>eoue pr. gną be1:11o!>rndm.1 J>O ul vor:t•.-nlem •ttrope!sklej unii celnej. 

pozn neyo przez siel,ie rozk,1z11 „ldS musi by1· _.,.._ ________ . d P1eSJ".l, wvwierbna prze' USA 'V teJ· spraw1·e, 

rozładowany, Judll skierować 110 pracy, bron 
, " b • 

Zi!Chować"? o z . I zy r dała jtlŻ zresztą S\\e rezultaty Mimo począt-

Osk: Rozkaz jc:,l niewyrazny. AC.Ze# . 
kowi eh sprzeciwów pa11stw skaudyna,1·skich 

r e p Ub 1 i ki hi S z p a ń,.,. ki ej i Szwajcarii oraz zastrzeżel'l Wielkiej Brytanii 

na wczorajszym posiertzeniu konfernncji po. Prok: J~kie jest zdanie oskarione<;u, czy 

rozkc1z ten spowodował rozładowanie lasu? 

Oskarżony daje wymijającą odpowiedź. 

Prok: Czy oskarżony czytał w pra5ie o mor 

dach, rabun ach i podpalnninch? I czy upatry 

wał w t ·m d:>:iałalność „samoobrony' , powsta 

~ei z rozkazu płk. Rzepeckiego? 

PARY.l PAP. \V środG wieczorem ogłoszono lmlnhler do ...11praw emigracji - Mi1nue] Tor- wołana zostafa d ż 'cia pod! omisja, ·tórej za 

skład no\i.'ego rz:,icln Repuhlil;i Hiszpal'lskiej. res C<1mpana, minister gosp ciarki nar~d~wej daniem będzie opraco vnnie wytyc1'.llych dlil 

Podział łl'k mini~tPrialnych przedstawia się - dr Aram:, minister propagandy i oswrnty, 

nast1;p•IJ<1Co:premier i mlni. ter spraw zagra- - SalY11dor Quemades. komisji rio spraw unii celnej, w ~klad podko

ntcznych - Alvaro de Alhomoz, minbter 1'owy premier Alvaro de Albornoz przy- m_~sji weszli przedsatwiciele \Vielkiej Bryta

obrony - gen. Horantles Sarabia, minister \'Hlllca le" ego skrzydła parlli repulika11skiej, nn, Francji, Włoch, Portuga!Ji, Szwajcarii, Szwe 

s1naw wewnc:trzn' eh - Julio Just, minister był ministrem spra,\·ifcdliwości w rządzie Gi.- j cji, Grecji, Austrii. Irlandii oraz wspnlny dele 
Pi o kurator dla zobrnzowm11a sądowi, jak 

'yql4dała w rzeciywistości omawiana „sarno 

1bronrr„, kłada 57.ereg dokumentów, wynika sprnwledllwoścl l skarbu - I'ernando Yłllera, rala, J...l:łiry podał się do dymisji w lutym br. gat B!lgii, Holandii Luksemburgu. • 

r na :-lobie„ DO\\'kkli sir efo mostif. T11 

43 I z111.)\\' z.oba.;zyli ciciarówkc;. która 0111irn~ 
b rniastecz·ko polem. 

- SzoforzJ- bo.ją się sanwlPtów - \\T
l fa~nit z uśmiechem mały Orek. Ale Quel! 

g-c} nic rO'.wmiał. 

Trzy i:i;oclzinr? - za11ytał Oueil. 
M11sia-ł krz~·czeć, ho 111010r \"C1rcz:11 •1ie

amo\Yicie. Grek znów :-;kin'1l głową. 

Na szosie p.rnował • bezła<l. Tloczyly się 
ciężarówki ze zmęczon,'mi ż,oh1ierznmj, 

któf"7;y nic zdawali !'lObie spra\\ y, co sic 
'\·ła .'ciwie dzie;ie. Czy idf! 1iaprzód, czy 
.s1e cofa}ą ... BJ'li przemc;czcni i strudze
ni ... Kn~:r-czano, rzuc-.~m o przekkń5t\··a, 

l;i;o•no dowództw.o ... 

~70krn z zaci·2·k~rn leniem 120Palrty- Gd~· przyby•Ji d-0 Ar!!:ir·okas1t.ro. mały 

li 11.1 111e.1?;0 i Q11cHa. Or-ck oibud·ził Q11C'la. rarmoszl',<C go za r;t 

- A 1o kto'? Czy to ty, gaduło? mic;. Była :i11:i: 11-0c. Q11C'll z trudem W.\'-

- 'l'-0 1 11 ~1;l izi . Lo-tnik. którego ·tni ·ili szedł z. cit;·ża rciwU i 11.irzał w ciemno~-

\.\ 10,..i. Bon•bardował \\lochów. c'<1d1 bi ale nmry 11iewidkicli domków. 

- z,1 tJuż{l g-adast _ rzekł icden Z :•r.o .Je:lnoctt.:~nic, \\~ Ci'llł .SP?C~iiczn~· z,1,p,1.C'il 

fcrÓ\':. o;;rom11e,i , at!dyczne~i b1NJ.01.'.:r ];tory zo~ta\\ ,a.i:1 p11 .sol)lc l.Ju11!'lrr T1u \\T 

cliłr ni k(I. h11cl111. Na\YPót se•nny, pD-:i'ZC·dł za rnałn11 
(!rekiem. Zaczqł i1aJa~ dro•b11y Joe, zez. 

- Mo71h' c. Ale frndi.d masi tr,ifi._; do Mia,!cczko było prawric zupełnie zb11rzo

JC111i11r. Z;ihicrz na. do :<wo.iej llW''·:~;i-;i y. nc. Po drod7..c spotykali d11żo ludzi. B~'li 

- .lade Lylko do Agrirokastro. to przewa·żnie żołnierze g-rcccy. 

- Niech i tak bi Jzic. Podwicz.iesz :ias - Dok'1d idziemy? - z:1P~'tat Q11cil 

ta 111. . w ego lo\\·a rzy;;za. 

Na~Je cl.il si<1.' styc;zeć warkot samo.Jo[11. Trn ~·obił nieokre~lony Jl!Ch g-łow<l ! 

S1c 1 krz~· clio\\·a!i '>:e prz~: JroJzt!. Quc·il r !q \\skaz.al kierunt.:k. 

spal. nkołys, llY .iazdą ora7. . .swi111cm mo- Maszcro\,·ali talk 11111iej wh.ccj zo<lzi

({J,ru. Przez 'se.n \\ 1dz iał jakieś wy,;o~ic 11t;: C?as11. AngJ;k POCJ?til, że krew zllÓ\V 

~ory, \\ <l\\•OZ~. MDt'.lr pracc!wat 0!c. ~r,.o- 11dlrza mu do głowy. Siadł na 1r;kre:i 

1e1: pm" 1e co cli\\ Il:i rnn..;1ał i.;o 11ap.i';1- i;:~~,111i. Nic 'il\J.gl sfo ru zać. Chciał s 1nć. 
"~ac. ~\le '~11 dl. !J.·l, ~<lx z.mcc·Lo11y. że 1u- Z:1 W"zcik".', ce11<; - '?J1<1..: ... Mały Cire:\. 

'_'.rt tlJ'.'_ /. J.11, ;ir '?Dl·· .... 11ra'P' z. 11,rbez-1 c1ęt.ko sa1n:11~. PO't~"1·ił i::n na 11u~i l 

1ne1.."~eH1:lwa. ~-P J.; - t;·Jko s·pac„. w z i.il p-od rami1e nic{' nul dŻ\\ igap,c go 

Malr Orek zatrznnał jedną z cit'.7-aró
"-ck, ppepelnion::i żo.l11'crza111i. Za111ach,1ł 

n(·k•~, i krzrlrnął do szofera: 

- Stój! Prowadzę I111g<J.i zi. Mam pilne 
za;danie. Mam rozkaz zatr1,y111y\\ać 

\\szrstkich. Jng;lizi nrn i być dostarczv
nJ' do JaninJ'· Zalbicrz nas ze sobą. 

Jak dł11·g-0 trwały pertraktacje z >zofe 
re·m QueH nic ·iedz.iat. I3ył zaii1ad!.a zmę 
czony, Jak we mgle, dola t~'Wa1ły go od
.Q."łosy oż.1 \vionc,j dy.sk•11s.i·. w które.i cl.o-
111i110\\ at do11ośi1~' gJo małt.:-go Greka. 
P1'1ź11ic.i Pm:zul, jak g-o zal<1dow::u10 na 
auto. i at:i c·h111iaist za•11ał. Nic wie-lL~i.11 

ile cz;is11 przcszt.o. ,l!;dV s.i.; obud1,ił... Sły
szał tylko 'jakie~ krzyki.„ 

- D<ileko jeszcze do Ja11i11v? 1.;a-
TlJ'tał QueJil PO a11g;elsk11. Nic 'móir! !)1·zy 

pomnieć sohie ani słowa llo ~rech11. Q..lo 
wa po prostu pęiknla z bólu. Małr 0i"ek 
dyskretnie sit' uśmiechnął. 

- Daleko je!' zez~ do J :mi ny? Ile zo
stał·o ·~ ... 
Mały Grek sk<in·a;ł głowq i znów F"ię

t1ś111iechna ł. 
- Czy·Y,by dDJprawdy p·a<11 nie rnz1.m1 ia l 

Od c7.as11 do cu1~11 na nieb.i, 11kazrKa· 
ły ,!ę san10J.oty. Greqr 11atn.h111ia t ch'1-
wali siG \\' przydrnż1n"ch krzakac~1. 

\\Tszystkie au l'a za trzymywah' ~ie na 
szosie, a c zofcrzy i ż.otnierzc le.te ii przy
czajeni w mwach. 

Mat\· Grek clJownł sioi' prz<'d samoloh1-
111i razem z innymi. Quel!, ob~CU.'u:iac 
te. obrazki. z .tycia gre.ckich żnhi.:>\·zy, 

1111mo\voli śltliał sic. Og-ar·niał ,g-o ja!{1g 

n:cs:-imo" i!y 11a<;tróJ. Prz)'!}Olllinai sobie 

filrle szkolne i ~pie\\'ał na c:t" nrcllo 
piosenki z lat dziecinrw h„ .. Nie 1mshł 
'':..::a~e '! nieher,pi,~cze6stwie, «1k i;d;by 
rne 1stn 1alo. \V oi;óle nie 1m·śla l o ni
c„y111. Malv Grek o•b, crwował go z wy

raźnnn zdziwieniem i od cza u do cza
"11. wsi az' wał- Pak-cm na ~z,olo, poroz11-
m1ew·a w czo mrużąc oc.zy do koie,,.ów. 
Jedna.k ten I11f.;liz;i· z·ad1·ow ·wał sie na· 
pr;n\"dt: dziwne.„ 

o co n~ tam? Czy cl-0 Jani1r.1' daleko? Ja Ale Quell nie zo:istanawi .ł tie nad tvm, 
i,~kie wrażenie spn.nria jego z1.:Jiowa:1ie 

trz~· s1~. 
n111a ... Ki dr?• 

Grek tśmiec.ha•jąc się. 1Jodnió. ł 
pa'lce do gón .. (D. c. n.J 



GŁOS flOEOTN!CZY 

bratobójcząte.h zlbrod i 

u1 artoteki i „ rupy egzeku 'yjne" 
\..1~~uk~, _ws azania i przeslrog~ z krakowskiego proc:e~u ł 

IN 
Wfol.ld )J/'Ocf'S ~zpiP9o·wr.ko -dywersyjny, 1.o dfm1 wlddz hillerowskich (wpis<1no np . do kar I boją wronowie Fnl~k.i L11dnwe,i, wro~rowie pn

czą•·y sic: pr·1.ecl sqdPm k1al11wskim, Hdzie t1a totPki nazwis1·o czlowieka, który pnygoto- kojn, postę.pu i rlemnkracjL 1'roczymy - rna
law1e oskMżonych 7.uSiPclli ob ,-,k siebie WY· wywal podob1m wysudr.P ie w powietrze gma rzy ię - po włakiwej drnrl7:E' i 11ie powin-
~11l11i driulc1czc. WrN-u i - PSL-n, obfituje v1 chu„. gl'slapo!. .. ).' ni.~my mieć ~obie nic do wymtC'enia. 
~zcze~Jóły i 7darzenia, uotlne ohszerniejszeqo PM.niej, j11ż po wyzwolPniu, prze<lmio'ern Atmosfora T.hrodni„ nikrzemnośri, lw.1d11 
komerrtarza, Publicystyka polska d1isiejsza i uwdgl pr·n)w ot! kariolek siali się dr.la!acz" i zgnilizny moralnej uno, i się QP,!'ityrn ''P?lr0m 
jutrzejsza, bqdzic powra ac 11iejfdnokrotnie stronnictw tlc>mokratycrnyC'h i związków rn- nad ławą oskarżonycb w prorPsie krak'lw~klm 
do historii tego procesu, wyciągając 1.ei1 na- wodowych, cz!cinkowie rad narodowych, fonk- i nad tymi wszy~tkimi, którzy im sprzvji;!i 
uk/, wslrnzniiia i pru„strogi. · rj011arin-.r.c p.1t"L5lwowi - cywilni i wojskowi. lub wspóldziałali -z nimi w Ja\.ikołwiek >pn-

Jc>dnym z 11ajl°i{lkilw-;zyrh i najb.n<l7.iej po- '\In to nie wszyslko: trnflaln się do kartotek sób. Ale r.óż powiic>d?.ieć można n luri'llM·h 
U.czających momŁ·llliiw prncesu krakow<;Jdeao 1 7.i• pomoc µ1·1.y śriqganiu kontynge11tl1, i 7.0. wyz1rnjącyrh cynirrnie w ~wyrh porltiPrnnvrh 
!est. niewątpliwi(' spiaw~ lzw. kurlol.-/f, wy- OlłJitllizown111c' pirkaiit s.póldzif'lt:zycli, i zn rn· świslkarh. re· „homha olommnt, Io nu•zn nn· 
lani'liąca się rn·1. pn raz w ze1.n;iniJr·lt osl:.ir· 110 lf·mn podolrn•J cif)7.lie - w or·zach vViN-11 clziaja i jest to nojharrlzif'j h11nwnilc1rny .~po-
zonych i pyt,u1 i,u.:1 1 rrnlrnralorn. Te k~rtol~k.i, - zbrodnie. .ąób~rowr1dzf1'1i<1 woiny'' (!). fi.he '~dzimv, by 
to w pewn'.'lll sensie nlzei"t aklu osknrzenia, ' , 1 le ct~ .. 1·eJ'e" 'l\li'N-ows'Klrli 1· .,.,S.'L·<J",'S'.·, ,;c •,1 ·

1 Roznmie się samo prz,:iz się, iż Z)ieranc " ' ,, ' ~ -rzurnją one bowiem niezmie1 nie> charaktl'J V· „to rzysznw broni" ~edykolwiek zi~rić się 
5 tycznę świJllo na dzi:ik.Jność LFzystowskie- „fis? ek"' najzajadlciszą nien<lwf.ściq darzyli . l 0 '·. , d .. 

l 1 l · 1 k • PPR \"l l 1 b · mia y. cze,;1wac zis mu11zą nie bomb at<J-;:ro podziemia oraz jego kompan(-." z partii p. 1 z u ~czy 1 ci on ·ow . . · ys arczy o .y.c mowych, !Prz surowego i spurwiedliwego wy- Piękne i aprtyczne jab/u,9zka noilepiej ama-
Mikołajczyka. · po<lP,i, 1 z~nym lub pomowio~.vm. 0 to ,,przes,ępj roku sądu Rzerzypospolitej, który dział;i i o· kują, gdy sq zern·an1> własna. ręką - choćby 

Jeszcze w lalach ol,\1p:1rjl ni1•miecJriP] kra- siwo , by z r0guły znall"'c się w kartotece, rzeki! w imieniu naroriu. Trzeba snbis Jiednak 
I lak malutką . . owe agendy r1.ądu londv1iskiego zajęly siP, a stąd w ewidenr.ji „grup enwkncyjnych" . dobrze zapamiętać wy;:nan·n i zeznAnia oBlc~r-
ua ]·ego ro1\--1z 'l cl en · ~ru d·'1~łaczv demo T · Radość dla oczu dziecka i clorosJe„o - p.lo.~ ·" - s P L 1c- "" • · - a nienawiść, ta zac.i0klość podziemia, do- żonych w procesie krakowskiJ11 i :i: rnateri?'u, ;< " 
kratycznvch i 7hieianii'JU o nich hm d7.o rlro· prawdy, zaszczyt nam ,przynosi, skoro tak dostarczonego w toku przewodu :;ądowegn --- ja.bioni, Nie$lely, le pierwszy symbol kończq; 
bia„gowych info11nc1cyj. Utworzone rnslały W IJ11rdzo nas nienawid1.ą i tak hanJzo się 11as wyrią.gnąć odipowiedniP. wnlC!skf. R. D. cego się Jata 
tym celu specjalne 11 brygddy wyvv ia.dovvc:zo'' „ i1t.w ~ .„ i.y.~„-·""...... ~·· u~ _.......... ........ ..... .>Wf"F„.._...,.,....,..~.~ ........ """"el ....... „„ • ..,. """'~==„==-=<====="'" 
{BW), które - j,1k wynik,t z 'Zeznań oskn1żo· N ' - j d • I 
nyc11 - 1ak 9or11wic ~1.-thily 1 trr,rilY „nie- af"W'a.Zn.Ie_ sze Zi:\Qft. ftleł'l. e 
bezpiecznych" lewicuw.:<'.iw, że na „rnzpraco· 
wywanie" hillerowski.ch oprawców i grnbi'!'i:·. - - lllWWWll!!_"llWl!l!ll\l,Q--QX!lli „ „ 

có0:~{~abr~w1~~~()~~\:.1o;lt~~ac1;(s~gacl wywin-1 rnan·1zac= a p~rty1·na PPR w· walce ~~~;c;~~~„ n;,~n~\~\~{~y i s;ęo ~' ~~v~'.'.~\~tl~~ls~\~ 1 & J U . pl n 
>:mi11.ua nnzwy nie pociąqn„lii 1.a solią tad ' \V . . . . N · l · 1 · • · r ł j · j dn i· ,., nych zmian co do kl!!l\lnkn i celów pracy, „ wy I , 1'."łarczy ch:1•:u:. na. <:'.1w1.11.1 "11'.pasr, na a posiec -zen lu ewe i qnrnPJ rP NOWI\ spra ni:! e (} 1ty front PP" t PPS poprzez bryga• 
,.iadowców". Tf'ra?: na sce"e wv.,f~plli sp!!ce /1eh1an1P. aktywu J,lo1_e1kul'.v1e>k dz1elnlC.y IPR, wy wykonania planu low, B11ryła - drugi dv robo~nlcze współzawódnic:zące ze Pl'.lbl 
1 fachowcy od „karlotpJ.;", ja·k np. ucwny hi- il~JY .odr;;in. 21~z111n.IPt', j<1k1e olH!< nie zaqaclnie sekrr.tarz miP.jskiego_ komilP.tu PPR. \Mam nadzieję, że niedługo tnwa.rzy$Ze przy 
!\oryk Munch..._ profos or IJn:,\ ersytetu Jagi"! / nrn Jdt. na 1:v1tZD1P.J;z.; dla 111.is plilcuJqcycl:, Sprawy nrga.nizacyjor omaw.~al sekr"tarz po~ocy cy~r i f~któw o~:wietl.ą .'wo ją dz1ał1.1l· 
!ońskiego. z zapałem, godnym lr"p~7.ej sprawy: n~rodu _ t pilll~lwo. Kclzdy. W~I', z~ obecnie na.J· kom1tplu dztPln1cowPqo tnw. !(rol. Szkoda tyl nos<', por!zu•l11 się ~'A"'ffil dosw1;idczeniawf. 
tontynuowano cl'T1e1o zhieranla t7.w. lis?.ek., na \h<11dz1e1 palqcyni zauatln10mem inst ~eal1zaCJ~ ko, źe niP wiele rzarn pn?.Mlało nil wypowie-1 ,,. * • 
lctórydi wpisywrmo szczC'gólnwe tl<!n<!.. do\y· l'lam1 \ rzyleln1Pcro, bo od teqo 7.illezy byt 1 d~d towar:>:ys:i;om z fiihryk. 1"ow. Kró1 z11po- VI' toku krcidutldej dyskusjL która na ostat. 
·zące „niewygodnych" dla po<l'Zit>niitt lwlii. · 111Lvs1.l'1Ai' l"l'i.dPqo Pti!.ika i pm'lslwR. C7lon· wlPclzia!, że na nM~łi~pnym po~!Pr!zPniu W!'ZY· jilin omawianym 7,f"hranlu Tl'liała mlejace wyło. 
lvła to rohota piowarlzona n,1 sierok<l s.kr<lę: kowie> part il wa\<'7.'1 n zjPrlnqczenir. i sk11pie scv sekretarze złotą sprawozcfonia i to cyf- I nlło ~lP jt>dnak klika istnl11yr:h spraw. 
frr.ha „fiszek" rostil w f;'>)iJrP, „sliJLl;l Wywi.1- ni<' wszyslkkh :dt w walcP o ;1.więks:r.Pnie i\n- rowc>. 'rrJw. llracharz (z fahiyld P.Z.P.B. Nr I 
lowcz<>"' !iOZciąąalr s1pif'qo;1-slcą paj1;r1.ynę n,1 ·\"Jnwe i j.i!,1 -.:c produkcji. Nasi członk'l- "\/IT moim nolalnil..u 2.anl~lilt11.m rzPrwnnym na' nifi ~rhr-iihlPr) ~twi„rrhil, nJ„hez;łunno· 
''H•l nowe midsl,1 I powialy. Wif' - rnhol111 i i11l i>l ir[Pnf'i - powhrrnją: olówkiPm: ,,f\prl!wrł'rlt kii?rly ridhęrl;rJP. ~i!; na ~c;ł. ŻP ?lady 1.11kl1JrinwP "'" po'wJę<'s.ją do. 

11 pyl nin S<ilłu, j.ii 1 hyl wJn~, iwie rPl "~" ~ •. uny u1,1„, ,;q q1'mii~"111, z k.ló1 yml pod-
1 ~lc·pn<?_ nn'i"rl7."ni1> ~~~:wu LP'""f r;nrn'!i I k~1 ~lalt>r•7n<>f uwagi rł1a.li111rjl pl11n11. 

~bierania tych inlnrrnuc:yj per.;onc1lnyr·h, osk„i p1>~h~111y llJIJ>JW<' o wspol';":"ocl111t.tw1_l' jn.lenn1r na lJtt iirzv.isc, P? lo, hy d'l'l'terlidec A przPr1toi. jroi:1 <;T'!rPg trurlnof.d. które 
,eni odpowieci1.icli, ·i:p rhor!ziln tn 0 nnozll- fP. .oto. ~pia:':"' były lrr'.~t!::J ~~.J11anrn aktv: .s1~ co k(')lil .na~'~ JUZ z.robiły w w.air„ o plan, d7-ięld swoim ~nmpet<>nr:jom właśnie Rd.dY Za 
.denic i zaliezpii„ci•·~ni<' „odwdu", qrly Klo- WLJ clz.1<-'lniry Co11ir>.1 Lewej 1 < ,tJinej Prawe]. i Jak w ogniu te.1 w11 lk1 hnrtu.1<> się I wzm11c. l<łarlowe moq!yhy wraz .,, rlyrP.kr.1a przsi"'Y-
unki tak si~ uto:f.ą, 17. odwet ten stniiie się rieżyć. DtJ 1·yrh n~leżfl sprawy b>?.<:piPcze1'l$t-
1klnalny. W J'1C'C'Z) W"i lbści - nie czeL;fąr ni! C_,z1u telni<'f# fł/fi,I q " wa i hyqiP.ny pracy, o kti'l1:.e W na\fa!e ~praw· 
ald „poąiyśluy" zwrot - w) adze WiN u za - - wAinyrh rodry Zit1Clgnwi ~pyr-ha ją na ~Ian nie 

rz dzily tlwnr7< nir· „grnp Pfl~'..dwcyjnyc·h", któ· N • d • I d • ł nial ostatni. A przPciPż w wąlrp o plan W$ZY• 
ych zadai1:e1,{ hyta wiaśni,; akrja \HlW t11Wćl, I e p r z y z I e a n e p r z y ,· z I a„ . y stkie tryby wir>lkiei l"ar:hiny fahryczneJ mu· 
·iy1i po prostu podstępne ! beslidlo.kie mor· R na "tgoihrie wsp01prąrnwać. Dbało~ć o popr: 
·~owanie dzia\at1.y dernokrntyrznyeh. Na po o wę stamt hP1.piPr1.et'i~lwa i higPny prary ułllt· Do Redakcli „Głorou Robolukzeqo" wizac:ji • Do!'lrnwdy, iti; czlo'l"l!'k n!<:: z lego lPdzeniach Sądu odnytrtna zoslala dluqR li· wia rohqlnilMwl wydajną prar(l, poml1ając 
~ta ofiar pod·lic1Jirnego t."'iroru, ·dzif\slątki 11 ,1• Wyd.ział Aprnwi:r.acji Zarządu Miejskleqo nie rozurnl"'. Dl r1czeg-o rribołn\k trny razy ju7. sprawę, ZP. j<'st naturalnym i bezpnśred· 
rnofRk tych, na których - zgodnie -z klasyfi- pocluł do wtcr<;iomoścY o sprzedaży artykułów musi chodzić po smalec i inn~ cri\ykl1ly l'\t'I nim ohowiązki".J1\ R1tdy Zelogowej dbać 0 kacją w karlotece - wydano wyrok śmierci ~poiżywczych na. kartki od dnla 16-go do J,artki i ni'1 Jl'lożn~ irh otrzymnf? Dl.;i.rz„gn zdrowie robntnik~. 

A zatem zabawil p. p. Niepokók~yckich, dnia 25 sie.rpnia. Po \ym dniu artykuły nie przedsiębio~stwa wydaj(;1 z opóźnt<;miem Tow. Król w swnlm pr:z.Pmówleniu zwrócił 
Strzałkowskich, J\foncllów i im podobnych - wykupione przechodzą do dyspozycji Mini· kartki żywnościowe,· a polem ~póld:d!il"n!r:i uwaqę na konieczność odhywania rzęs!yrh na 

. "' „kartoteJ-i" nie hyla bynajmniej tylko na· sterstwa Apr„iw!zacj! w Wars:wwie. robią wstrąty jedn!'mu &przedajq wcześnlP.j, rad tPchtJ.icznych w fahryk:ach, oraz wyst.::ipil 
miętnością kolekcjnnernką. Tll byly zamie:ze- Bylem już trzy razy w sklepie PSS Nr 176 a drudzy jeść muszą suchy chll'lb. Chciałbym ze ;;hJSZn'J irir::j11tywą powołli.ni11 fabrycznych 
nia przemedy\OWilOt' i natniętnoki zbrodni czi!, N . N 22 . ! l . „ l . „ d ! d . l ko1n·1's1·1· tnC'hnlcznyr.h, "' •.''lad '·to'rycl1 obok 

I · przy Ul llW01k1 T l n C Otrzyma etn me· Wiedzie.,,, {\() poncs1 za to O pOW e 'l:10 · c· n Ą ~ • których wynik 11trw<.1lony zosta szerF< i~m racho*ów we1'ść rówrtiPi powinni tnwarzysze 
bratobójczych moLd-Ow, śrtJ!erdą niewl nuyi;J,, rio przydzialll . Za pierwszym 1 azern po rJwu- ność? deleqowani przez knla ohu part U robotni 
żałobą i lzami osieroconych 1od1.ln. god.zinnyrn !.ltuuiu w 1wlejce oświadczyła mi Up-r4eimie proszę S?.annwnq R"ld'lkcję o 

Abv trafić do WiN-owskiej kartolek.l, nie sklepowa, ie nie otrzyrnmrl· towuru, ·gdyż wyjaśnienie tych sprctw i o lnlf'tWl'!nc]ę, aby nych. W ten sposób kr1ta partyj!'le będą mo· 
tr„eba'bylo miec" "'ielu grzechów na sumlenl11. 6 I j j t . d . I , b l ,_ ió 26 gły śledzić za wykonanieni planu. ·z~ 1, 1. 11,udzies.i·e,ci'u "od·c".ylr" riycli p!"'.ez 

1
, 1 ok.urn- kar\ ka została p źn e źare es rnwcma, ze przy z1a y mozna y 0 "''Yt<UP po , eier- "' • * 

• ~ " " '· ma1n przylść w piq.tek tj. 22.8. W piątek kaza pnla. gdyt !naczaj czeka mnie i moich k~" N' d b l t ł · t. • d ; 1 lora ,,fiszek" dowiedzteliśmy się, kogo 1 za co !e o rze s ę s a o, ze na zeura111u z.e .• k j no m"i przyjść znowu w sobotę, w soboię o- legów głód. D-obrze byłoby dał: pouczen:e iiicy G6rne.i Lewej nie sprecyzowane zostały 
wciągano do lcarlolelr. \V czasach 0 ·u pacy - z1ta1·miono m1, że brakło towaru na kartki, i niektórym pmiom, ai:iy robrili Wfl'zys1ko z rn· h · I · d l · 'k · A · · k • nych _ poglądy demokratyczne Jub lltrzymy- o. owiąz u z es1ęfJ11 ow. przec1ez ta s-a.rno 
wanie stosunków z lewicowcami, za ndzial w że moze będzie we wtorek lj. 26 sierpnia mo:ennym obliczeniem. jak w fabryce dUZI\ rolę obok dyrektorów i 
partyzantce, za okn1.ywanie pomocy lroJJion YIJJ Więc jak Io jest? Przecie:!: dnta 26 sierpnia Stały czyielnlk k.ięrown.lków odgrywają majstrowie i perso. 
Żydom, ba! nawet -'ta wrogie znmiai y w1.glę- przydz.i ał ma ~rócić do Miulste.rstwa Apro- ilozh.icld llńlm!l nel techniczny, tak w pracy partyjnej - duże 

znaczenie posiada praca ciziesięt.nlka . .,J>otych· 
czai; dzialalno$ć c!zie~ięt.ników faktycznie o
graniczała ~lę do .>praw t"chnlcznych: dziesięt 
ńik ściągał skłi!dki partyjne, rozprowadzał 
„Trybunę \"lolności". Przyznać trzeba, że po 
prostu ~ekretarze kół nie st.arali się wytłuma
nyć dziesiętnikom z11dania ja~ie oni faktycz. 
nie powinni wykonywać. Stąd fakt, i:e tak. po 
tężny lnstnJmE>nt w ręku partii jak dziesiętni· 
cy h ył nlewykmzystan y 

ri:obolnicy odznaczeni srebrnymi i brązowymi 
Krzyżami Zasługi za oliarnq pracę. 

Uroczys\ość wręczenia stalyc'h legttyma
eji członkom PPR·u zbiega sią w wielu labry 
kach z odznaczeniem robotników Krzyżami 
Zasług! za ofiarną pracę . , 

, Taka podwójna uroczystość odbyła się w 
fabryc.- im. Norberta Barlickiego. Z 1918 za· 
•rudni:mych robotników przybyło około tysią-
c/' na lo niezwykłe zebranie. . 

250 czlonków PPR na ogólrtq liczbę 347 
otrzymało stałe legitymacje. 4 ozlonkom 
.vstrzymano !eh wydanie, pozostali otrzymają 

1e w noj):JJ!Z,szych tygodniach. 
'fow. Pokorski wygłosił krótkie priemówie 

nte, podkreślając, ?Je legitymacje, które wrę· 
-:za towar;;yszom, obowlcrzuie frh p::i~foda

cey do najlepszej pracy zawodowej i oflar-
1'.l.&j słuzby dla naród1.1 i kraju. 

fi ar c •łk I ( SI OW 
Podwójne uroczystości w fabryce 

' im. Norberta Barlick;ego 
1·; :rwsi otrzymali legitymacje SW'retarz 

kola i jego zastępca, tow tow. Jakubowski 
t CYelep a. Dwaj założyciele kola - dwaj 
pierwsi robotnicy zakładów. Jeszcze w lu· 
tym 1945 roku gdy szklono dopiero okna w· 
zakładach, oni dwaj ju:l" zebrali kolo PPR 
wówczas z dzies!ęciu czlonków, na którym 
omawiano, jak odbudować z.niszczone za · 
'_1ldV 

Tow. Jakubowski przyjmując iegllymJcją 

oświadczy! uroczyście, ż'e tak jak dotych· 
czas. tak i przez cale swoje ży;:::e będzie 
ofiarnie pracowol dla partii i dla dobra o
gółu, że 1wardo będz!e stal w slu:?.b!e Polski 

Wszyscy ci towarzyn"' przystcip!lr (\f' Na oslaniej nantdzie dz!Psięl:l"ikow dzielni 
pracy od plerwszeg • dnia po wyzwole11lu ry. Gńt nej porusz?n~ tę waż;ią spri1wę. Po 
!',odzi l pracujq be.z z.Rrziiłt.1 do dnia dzial€lj- krn t.k1m prze>~ów!e~lll tow. Mielczarka o. z~· 
szego t są wzorem dla całej załngj robotni- dan1arh dz1Ps~ętni~ow - 1owarzl'.sze omow1l! 

. ·~prawy orqamzacyJne l produkcy1ne. Towarzy 
czeJ_- Dyr. naczelny zakł.ad.ów'. to:'. Osys, pod 11 sze zi•róci.li uwaqę, i.e ~ekrt?tar7.~ 'kół nie za-
k:esl!l w sw;~ pr~e111ow1ł?m~, ze ?dznacze- sięgają opinii dzie~iętników w sprawach waż. 
111e 9 roboln1;<0"." i pr~cowmków 1est zasi· n eh jak napr7.ykład prr.y wydawanhi sta.tych 
czytam r:lla cale1 irnlOgl, która w 90 proce11· 11egitymarji. Dy~kusja nad sprawami produkcii 
toch przyczyniła się S'Nq ofiarna pracą clo potoc:;;yłn się znpel.nie nriwym tryhem. Towa
urnchomienia fobryld w pierwszych dniach 17ysrn - omówili sprav.rę organizacji wyścigu 
po wyzwoleniu. prll.C'y. W·nloski był • n a~tępujące: dz.lesiętnik 

Tow. Nowakow·sl.d odzncrczony brqzowym ~usi dlJać n dyscyplin~ 1>racy RWO.lei d~iesląt 
Krzyżem Zasługi orzyp·t1mina w swym prze· kt. Peperowcy pow1.n111 p_l;rwsi sta.wac przy 

. . • . , _ maszynach, a 0~tatn1 ode 1sc. Peperowcy po-· 
mowienlu, jak to było przed woiną. „po tam winni zwalczać marnotrawstwo surowców. * tej wojnie także walczyłem o Polskę ! potem DŻiesiętnik powinien starać się o poduiesiene 

• ,,. Ją budowaliśmy. Ale dla kogo? Żadnej za- poziomu politycznego pocrległej mu grupy to· 

Ludowej. 

W drugiej części uroczy,;tości zostali odzna- płaly za ofiarną pracę nte otrzymollśrny , an! · warzys„y. 
ct.eni srebrnymi 1 brqzowymi krzyżami za- !1lOTOlnej ani mat<?rialnej. Obecnie Rzcv.I Pol- Towarzysze dziesięlnicy postanowili zwr6-
slugi naslępujqcy tow. tow.: ski Ludowej nte ma jeszcze możliwości wy- rić ~ię r!o Lowarz.yszy -z PPS w fabryka.eh w 

1) Cielepa Jan - techntk wlókiennic:zy, nagrodMnia materialnego, ule ~y~holiczr1,it1 sprawie wyścigu pracy. 
2) Trzesowski Kazimierz - Jdsrownilt przę· odznacza s:mrego, ;>,WykłegC'l robot111kr.C f prd . , • * "' "'. 
cl.zcilnt, 3) Czerwiński Alek~ander - kfarow- cowniko: Krzy-2.::irni Zn~ługf za j~qo pr·acę dla Przel~~~g ohyd\;'och. opis~nych przez n

1
as 

nik ikal~t, 4) Jó~wiak Stefan - majster 1ka· Ojczyzny "Dsmokratycrz1\ej. Nil'! fabrykc:tnl-ów, posied~en wykazu1e niezbicie, ze mimo us .:· 
jak io on 11.; b Io ·ale uareq_n czlowialw rek, tt1.1mt1 hrnkó.w, o których bez ogródek P~" 

ck!, 5) Rosiak Antoni - przędzalnik, 6) Pa· c ,, g Y 1 szemy fakten1 mezbltyn1 Je5t, te PPR źy'Je 
welm:ylc: Rom~~ - kierownik wykonc:wlnT. pra Y . : I sprawą planu, PPR walc.y r> plan trzyletni; 
7) Nowai,owski! Józ"'l - 1kocz, 8) Or!Jknwskt Wszy~tl„'1nt od:ml'rozonym tovvr.rrzynom zy· •którego reallzacja. zapew111 dobrobyt pracują· 
Joz.ef - majat"'r tkacki', 9) Nmvirie:k1 Slanl- 1 czymy dcrlazej ow·ocnef prócy dla ew6kh 4~ I cym. 
sław - podmajstrzy na przęcboini. ' klcrdow, a wiąc l dla kre!lju. 'b) ~.T. 
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w/ Polsce Spółdzielni Spoiywców 

j swe placówki 
sieć własnych wytwórni 

Osiągnięcia 

PSS 
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Nr. 237 

CZYTELNICZKA~ Mamy wrazenie, że UO

góln1a Pani wypadki, które występujq spo

radycznie. Obowiq;zkiem Komitetu DomoNe-
. W zaspak~J~nm po.tr~eb ludności naszego jednak została na znacznie wyższą wydajność, Wszystkie te warsztaty wytwórcze pracu-

lll'.asta w na1mezbędme sze arlykuly, coraz która zostanie w pelni wykorzystana w mia- ją na potrzeby sieci sklepów spółdzielczych. go jest przedstawienie no zebrontu loka'orów 
;;~s~ą rol~ odgrywa . Pow~zechna Spół- rę uzys1<iwania większych przydziałów su- Budowanie nowych, własnych placówek rrze- rachm1kó,w na dokonane prace remo:i•owe i 

wyliczenie się z otrzymanych na ten ::el pie· .1e nra Spozywc?w· Setki posiadanych przez ro wca. Zmontowana w kwietniu br. rozlew- mysłu spożywczego, jak i organizowanie war
mą s~lepow sp?zywczych._ Domy Towttrowe, nia piwa ekspediuje około 2 tysięcy butelek sztatów już istniejących, a przejętych i czę· 
.P~~kty sprzeda_zy a.rtykułow bław~lnyc?, '? piwa dziennic. Przewidujemy, że il<lść ta zo- sto zdewastowanych, wymagało od spółdziel- niędzy. Je śliby istniały niedociągnfęcia natu
w: omy. dla wszystkich znak rozwoiu teJ na1- slame w najbliższej przvszłości oodwojona. ni wielkiego wysiłlw organizacyjnego i finan- ry ftnanso'wej w pracy K. D„ sprawę naleta · 
~'1 ększe1 ~ tej chwili w Polsce spółdzielni Wytwórnia wód gazo\vych została un:ą- sowego. W roku bieżącym PSS ulokowała po-
/,onsumento~. . . . . . . dzona wiosną br. Praruje ona zespołem naj- ważne sumy pieniężne w działach produkcji. loby skierować na drogę sqdowq. Kaidemu 
PowO ostati~ich . os;~gm.ęciac~ w . dz1~łalnosci now~cze.~niPjszym dla tego działu produkcji, Pomyślny rozwój stworrnnych wytwórni, !'ló- poszczególnemu lokatorowt oddzielnie czło
. szec?~eJ Społdzielm SJ?ózywcow rnformu- speC]alnte sprowadzanych maszyn. Jej zdoi· rych cała produkcja, dzięki wysokiej swej ja- nek KD nie ma obowiqzku przedstawiać no 
ie nas JeJ .prezes'. t?w· Janczy!c.. . ność produkcyjna została obliczona na 16 ty· kości znajduje szybki zbyt, każe przewidywać 

. - W rok~1 b.1ezącym sp?ld.z1elma nasza, sięcy butelek dziennie. szybki zwrot poczynionych inwestycji. jego i"ądanie dowodów rachunkowych. 
skierowała glowme swe wysiłki na rozbudo- --·------- - ~-·-~·-· ·-·~-··- ~- · ·· - -· ·----·-······-· ·- • •·· „......,..,_ 

Łódź koli -W'! działów wylwórczyclz, w myśl za-sady, że 
spółdzielczo~{; wielkomiejska, posiadająca wiei 
ką sieć sklepów i olbrzymie zastępy odbior
ców, powinna sama produkować artykuły 

5~ł~1t~;:~:~~~~hf~;S\i~;:;;;;,~;: ydział włókienniczy na Politechnice tódz iei 
Ilość własny.eh piekarń mechanicznych zosta- Nie wszyscy wiedzq, że trzywydziałowa trzeby budownictwa maszynowego w zakresie włókienniczego, które kształciłoby nielylko 
ła zwiększona do 14-tu. Wypie'ka się w nirh Politechnika Łódzka uległa w roku bieżącym włókiennictwa. Drugi kształcić będzie kierowni chemików wyspecjalizowanych w wyko1'iczal. 
do 40 ton pieczywa dziennie, co 

1 
w poważne.i przekształceniu na uczelnię c.zlerowydziałową. 1 • • t I l · h ·1 · t · · f b" t · I · b h d · mierze pokrywa zapotrzebowanie Lodzi 

110 
KOW procesow ee mo og1cznyc_ w poszczego - me wie I ar iars wie, a e I o eznanyc z z1a 

~!~j~~:l!~~· :o~~~zK~e~~~~!łom~[~Y P~~~~~~~1~~ rzq~~zyp~~~~~~łi~1 ~~~~~~:~e;;,nt~~~e~~ię~~ ~~i~~~a~:t~~~l~ ~::k~~~fa\~1;~~!~i~;;).' tkactwo, I ~~~bn~~~;~e1~e;t~t;~·:~~~~~~nakt~ei~ls~:~roka 
własnych młynów, co qwarantowałobv dosta- nadzwyc:zaJ p~zy~wnemu u~tosu:ikowamu :ię Studium na \'\TydziaJe Włókienniczym bę- 1 Wydział Włókienniczy - zarówno sale wy 
wy systematyczne maki 

0 
możliwie • jednoli- :vładz. akadP.mick1ch powsta1~ w na_szym m1e· dzie czteroletnie. Pierwsze dwa lata (przed 1 kładowe jak i laboratoria mieścić się będzie 

tej jakości. Kweotię tti: rozwiązano przejmując scie Jed.yny w Po~~~e ~ydz1ał Włok1e~1~iczy: półdyplomem) obejmą przedmioty teoretycz-1 w olbrzymim kompleksie budynków dawnej 
na własność dwa młyny, z których jeden daw I Na!P.z:y _ podkres!ic, ze ~rzemysl ~~okienm ne. Trzeci rok zaznajamiać będzie z podstawa i-ki Rozenblatta, pomiędzy ulicami Radwańską 
ny „Eiekiromłyn"' mieści się w Łodzi przy ul. czy w Pohc~ przezywa duze trudnosc1 z p~- mi technologii włókienniczej, którą każdy in-

1
· i Zwirki. Każdy dział wyposażony będze we 

Pogonowskiego, a drugi w Łęczycy. Zdcln'1ść I ~odu wyJąti~owego br~ku wysoko w~kw<i?,- żynier włókiennik winien znać niezależnie od wła5ne urząclzenia produkcyjne, które utrzy
przemiałowa ty<:h młynów wynosi okoł<J 45 flkow~ych Kadr t~c~mcz_ny~h. Okohcznosc swej ścisłej specjalizacji. Czwarty rok studiów l mywane będą w slałym ruchu. Do tego celu 
\o.n mąki dziennie tyle, ile potrzeba na t ta moze w przyszłosc1 stac si~ ~a~et przesz- poświęcony będzie tej właśnie ściślejszej spe- ,. przeznaczy C. Z. P. Wł: najbardziej nowoczes· 
~aopatrzenie piekarń i sklepow. kodą w drodze do unowoczesmema naszego cjalizacji w wyżej wymienionych działach. ne maszyny. 

Posiadanie młynów - to pełny cykl chle· przemysłu. . . . . . yv pierwsze; fazie w Wydziale Włókien- Cwiczenia z zakresu badania surowców, 
ba. w ramach spółdzielni. Umożliwia to rów· Nowopowstały Wydział Włok1enmczy dz1e niczym przeważać będzie jeszcze pierwiastek półfabrykatów i gotowych wyrobów odbywać 
no.mierne co do ceny i jakości zaopatrywanie li się na Odziały: Konstrukcyjny i Tecbnolo· mechaniczny. W przyszłości przewiduje się się będą w wyposażonych w niezbędną apa· 
od•bJo:rców w chleb. giczny. Pierwszy z nich zaspakajać będzie po uruchomienie specjalnego studium chemiczno- raturę laboratoriach Naukowo • Badawczego 

Qd lipca br. spółdzielnia przejęła i pro· ---~ Instytutu Włókienniczego. 

wad'Zi firmę „Konserw-Export'", stając się :;; I Potwo' r w ludzk·1e1· postaci· Studenci Wydziału Włókiennictwa otrzymy 
tą "chwilą producentem wędlin i zdobywając. wać będą stypendia od Centralnego Zarządu 
tym samym warsz.tat przetwórczy, który jej l Przemysłu Włókienniczego, a w czasie ferii 
umożliwi zaopatrywanie własnych sklepów Dziś proces bestialskiego. lelnich odbywać będą płatną praktykę w fa· 
rzeżniczo-wędliniarskich w mięso i wędliny.. oprawcy St. Kaczyski brykach włókienniczych znajdujących się pon 
Wkl te) chwili powsta( je n~dte;renie .miasta 5 t zarządem C.Z.P.Wł. 
3. epow tego typu przew1 u1emy. ze zorga- W dniu dzisiejszym na ławie oskarżonych opomych likwidował. 

·zu· · 1 20) t 40 1· eh s'·le I Ok s · · · 1 Przed młodzież„ otworzyły się możllwok 
ni. 3emy ie i . , poza ym .nny .", -1 w ·ręgowym ądzie Karnym znajdzie się W aktach sprawy znajduje się pamiętm > . k . ,''. . . . 
pow typij spozywczego ~osta~ie . wkro'.ce ·Stanisław Kaczyska, zbrodniarz wojenny, spro tego zbrodniarza, napisany w więzieniu już pozys !'-ma ~oszu~wanego 1 ~ie)>.awego zawo 
przystosowanych do sprzedazy mięsa 1 wędlm. wadzony z jednej ze stref okupacyjnych z po Wyzwoleniu. Wynika z niego, że głównym 1u 

1 
włokieruiika 1 to na wyzszym poziomie 

W przyszłości mamy nadzieję stworzyć takie Niemiec. motywem zbrodniczej działalności Kaczyski ac ~~vymi . ·,. . . <. • 
d'Ziały we wszystkich posiadaiiych sklepach Kaczyska urod1Jł się w Wismarze w Niem- był stracl1 przed śmiercią: żeby ocalić siebie, _. i.este Y .1losc mieJ~C na ~Y~li 1.ale Wł~-
spozywczych. . . . . czech, ale z pochodzenia jest Polakiem. Za ta nędzna kreatura zabijała innych. W -pamięt ( k~~nm~zym iest ogiam~i~na. . ,,_' ona nze 

Ponadto l'SS uruchomiła 1 prowadzi mnn kradzie~ i sutenerstwo w roku 1942 został niku tym Kaczyska przyznaje, że Sclill zabił 1 "':i~ce7 Jak lOO. Mlodzie~ wslę~u1ąca w ro~u 
zakła~y iprodukcyjnr:· . Zmontow~~a fa?ry.ka osadzony w obozie koncentracyjnym w Gross wielu ludzi i że więźniom wyryw al złote zę- I biezący~ na sz~oły, '~yzsze wmna sta:annie 
cykom, po urucb~n.ne~i~ wszystkich piecow Rosen i nosił, jak pospolici przestępcy zielo- bv, wieszał za sabotaż i rabował złoto i biżu- l r~z~azy~ . o~o~icznosci._ k!óie ~twar~aJ~ dl~ 
1 przy dostatec-zne1 1losc1 surowca będzie mo- t ó .k t · ' t~rię. Vv zakoiiczeniu Kaczyska pisze: Byłem iue.1 ~o~hwosc1 pomy.slneJ kanel)' zyc1o~eJ 
gła onrzerabiać 80 ton cykorii. Obecnie produ· ny r ·! ą ·. . w naiwiębzym polskim przemysle wytwor 
k.uj~,.. się i.

500 
kg gotowego produktu, który Porn~waz zn~y był ':' o~oz1e ze swego zbyt wielkim tchórzem, by popełnić samobój· " • 

c:zęścii>wo jest paczkowany, a częściowo idzie okrucienstwa, Niemcy i;n~anu3ą go Block~estel stwo, kiedy w lutym 1945 roku w czasie czym. 
de sprzedaży luzem. terem. Na tym s~ai;ow~sKu bl'.ł on gorliwym ewakuacji z obozu w Halbau w1ę.m1owie z 

Z1lrganizowana palarnia kawy przerabia wy~onawc~ ~r~ep~sow l zlecen władzy. obozo powodu braku nabojów byli paleni i chowani Obrady plenum Zarządu 
Miennie około 2.000 kg żyta. Przygotowane ."ł~J· Przy1az111ł. się ze znanym z best1als~a żywcem. Wiem, że przez to moje samooskar-
na kawę żyto po wymieszaniu go z mączką N.1~mcem, Amonim Thmnanem. Z~uszał w1ę~- fonie zniszczyłem swoje życie, ale chcę przy· GfÓWUOgO 
cykorii, zostaje paczkowane i idzie do sprze· mow d? zbyt dłuJ!otrwałego stam~ . na. m~ozie najmniej teraz dać świadectwo prawdzie'". 
dafy, jako namiastka kawy. w czasie '.lpelu._ prz:trącał ręce .~11am1, p1łn?- Sprawa Kaczyski odsłoni wiele strasznych Zw. Zaw. Pracownik6w Przem. Snożywcz. 

Rozlewnia octu została uruchomhma na wał, by me uc1ekall z krematonow, w czasie szczegółów życia, a rnczej śmierci w obozach 
początku bieżącego roku, rozprowadza ~na o· \~iesza1~.ia lu~. zabijania kwasem pruskim .. za- koncentra_cyjnych. . „ . 

Onegdaj w lokalu Zarzqdu Głównego 

hecnie 2.000 litrów oc'lu dziennie, obliczona b1erał zywnosc, a w wypadkach sprzeciwu Oskarzać go będzie prokurator C1es1elsk1. 

1111iiiiim1111-m1-1111-1111amm1mtm11111111-1111-1111-1111-•m11-1111-.i1111-1111-•1-1111-1111-1111-1111-1111-1m-1111-1111-11 

Z·.l'iq.zku Zawodowego Robotników i Praoow· 
ntków Przemysłu Spożywczego odbylo się 
posiedzenie Plenum Zarzqdu Głównego. w 
posied21eniu udział wzięll: przewodniczący 
Zarządu G1ównego - iow. Lisowski, wice
przewodniczq;cy - ~ow. Kulesza, Sekretarz 
Generalny Zarządu Głównego - tow-. Bień· 
kowski, Skarbnik ob. Mikołajczyk oraz k1e
rownik Wydzlalu Spółdzielczego przy KCZZ 

o gotizinie 16,30 PZPW „warta", o godz. 17 PRAWA • ŚRÓDMIEJSKA 
„Kiliszczcmka", o godz. 14·ej „Księ'iJy Młyn" O godzinie 16·ej Fabryka Nr 15, o godt. 

· - zmiana pierwsza, przędzalnia C!.eilka - 15,30 f: „Kurt%'', o godzinie 16·ej Elektromlyn. 
1mtmia pienvsza. O godz. 15.30 f. „Kerge.r", o godz. 13·el Ośro· 

: PRAWA • GÓRNA 
dek ltonf. Nr 2 - oddzi.oł I _-zmiana I. 

ODPRAWA REFERENTEK śRóDMIEŚCIA 
D~ś o godzinie 17-ej w śwletlk:y dzielni,„ pi:iy 141. P::otrk1:wskiej 63 ndbqdz!!ł się oC: 

p;:awa reJ1nent.tk Wydziału Kobit::cego środ· 
mieścia. 

UWAGA PEPE:ROWCY $RóDMIEśCIA1 
Wydział Propagandy przy dzielnicy śród 

mieście przyjmuje zapisy na ltursy ogólno· 
1u1~ałc:ące w poniedzialki i piątki o godzinie 
16-18·ej w lokalu własnym przy ul. Plotr
ItowskieJ włącznie do 1-go wrześnila. 

WSPOLNE ZEBRANIA PPR i PPS 
Dziś o godzin.le 16-ej odbędzie się wsp61 

ne zebranie członków PPR i PPS Spółdzielni 
S!lożywców Rudy Pabicmickiej. 

O godzinie 15-e) wspólne zebranie człon 
ków PPR i PPS Starostwa Grodzkiego. 

ZEBRANIA Kół. PPR 
W dniu dzlsfojszym odbędą się zebrania 

1•ół w następujących dzielnicach i insty
lutjac:h: 

O godzinie 13,30 PZPW Nr 4 - koło szó· 
ste, o godz. 15,30 PZPW Nr 1 - koło mugle, 

l•alniet Nr 12 - koło pierwsze, f: „B.ucholc" 
- koło pierwsze„ f: „Jachowicz" -· koło 
pierwsze. 

LEWA • śRóDMlEJSKA 
O godzinie 16-eJ Woj. Zakł. Bul!owlane, 

Film PolsktFabr. „B", o godzinie 15,30 f: 
„Pell~t", Woj. Zakł. Motornlczn. O godz. 14·ei 
f: „Eilingon" - koło Il, o godzin!G 13,30 E-
1-:ikliownia - kolo lV, o godzinie 16,30 Film 
Polski Produkcja, o godzinie 19-eJ Film Pol 
skl Atelier. 

::~Ai9~~:~;:~;:;3~:~r;:::o!:~~~~~:n~~; 
1

Wi ~ f[ j ~ i UJ 
„Horak". 

Gć:RNA • LEWA 
O qodzinle lS·ei „Folw„rk". PWP. PKS, Cudotwórc.<rl 

ŚRÓDMIEŚCIE - tow. Brzozowski, przedstawiciele oddzia· 
O godzinie 14·eJ Tkalnia f: .,Lewin, o go\ łów Związku z całego kraju, oraz delegacje 

cl.zinie 16·ej Centr Zbytu Maszyn Rolniczych, młodzieżowe szkoly zawodowej Zw1ązkn. 
C.B. Przem. Chem., Drukarnia Wojskowa, Z~gajen~a 'dokonał przewodniczący - tow. 
ZMZOM, o godzinie 15,30 CH Ptzem. Elektr., Lisowski,. pvczym, po odczytaniu protokółu z 
Telefony Miejskie O godzinie lS·el PAP poprzedll.lego zebrania tow. Brzozowski z 
w dział Ewlden 'i, Ludności ZM ' ~~ZZ wygłosił referat na temat sp6łdzielczo-

y CJ sci. W swym referacte tow. Brzozowskt po· 
• ruszył szereg aktualnych ~ematów, zwiq.za-· 

STAROMIEJSKA nych z umasowientem spółdzielczości na te· 
~ godzinie ~6-ej Centr. Mag. MO, o godz. renie Związków Zawodowych. 

1B-e1 f: „Rasik Tow. Bieńkowski odczytał sprawoziianie 

BAŁUTY 

O godzinle 14·eJ 10 H kom MO 

Ja leżl 

Prezydium Zarzqdu Głównego z dztałalnoścl 

za okres od 31 kwietnia do :H lipca br. 
(Dz) 

Ratunku I Oto sposóbl 

I 



Nr.. 2.j.,. 

Z Tf · TRU WOJSKA POLSKIEGO 

GŁOS ROBOTNIC Z~ 
-"r>'!""S~ •• -· • .::'Q. „.--.... -=="""'"'"""""""'..,.,'"""'="""""""'"""''"""""™"""""""""===_,,,,,..,.""'""'"""' ..... """"'""""'""'k!...~· 

Zgodnie z 1kolm::.!em 'i. J Główneqo Peł· 
l nómocnika Rządowego rfo Spraw Podatk•1 

Gruntowego 7 dnia 11.'f.;'1J7 r., Nr I-10" 41 
podaje co następuje: 

IT 
\ 

Go<i p11d.irstw,1 rolnł!, h.lor!' 1ue uiszcza I płdcona za1i'lclF>Vd'll1a to;tanie na pocz~t żll.le'-3' 
podatk11 grunt o .•eqo -,l rok 1945 i i ~łości po~titku ']run lo Vl'Jg~ za lata ubiegłe, _<1 
1946 w termi1'1c do dma 1 wrze"nia 11le taka istnl''J" wzglednJP ial r'zona zostanie 
l94'i' r. lub Pie wpkre zaliczki podat-1 na pocu~t po·" ·'.ało'c1 . na p<'d utrk qrnn.towy 
ku riruntoweao za rok bieżącv w te;- j za. 1~4~ rok, n ile ~" F'Sl płilll'a w qotowce, 
111ini" do rhi 0 • 15 w 1 z<' -nia ID47 r. u1sz a .Jezeh płat.n.; \" ZH 'lll•.lptoda 11 - Z<tllczona 
czą p "1 dalek qruntnw:' na,tępuj;Jco: zost1:rnie na rr.k 1~4.R lub na żc;danle zwtóco· Dnia 29, :io, 31 h. m. o qodz. 19.30 w Te

)trz0 Wo i~ka Pril~t. ier10 wvst.aplą w koncet. 
ie znani 1ntyśr:i Dwrnl l Szurnachi>r. I 

I. a) Posiadacze gruniów o powierzchni do 
135 h11 lktórvrh P' ...i' cH;tna orzyrhodo 
waść nie przr>luacza 40 kwhJali t.vla 
rnc-zni"). !Hl 7v:nln\~r1 od 0bowią;!:u 
11ii;n;;.,nia pod11tku 'JfllnłowPgo za rok 
1947 „, .. zkmoptodarli i uiq7rz11ją tPn pn 

~l nrz przcr-i;Jn i pr;;yr !Jodowości go~pn 
darnt". od itn k·„wtali żvta - polowe 
oż1iicy miedzy wvmidfPrn, 1.t znli<::zka 

·ii\ 19-~7 r. w 7iPmi0p!od11ch, a re:o.'"t() 
7.nległośr; 1 , · gotn•.1 ce. 

na, ponir>wat. \" 1nie1 zon' p<lt!,itek w ziemio• 
płod,1c.h musi h1rc '" nal~11 7l li ealizowanv. 

ZOFIA GRABOWSKA 
i Al..ET\:SA.i.'l"DER ZA11CZYNSKJ 

w Teatrze T{aineralnym 
. Na scenie Teatru Kameralnego Damn Zol· 

nterza w Łodzi, odnieśli niezwykły sukces 
zn..rkomita a1jystka Zofia Grabowska i ulubie. 
.lllec pul;>lkzności teatralnej i kinowej Alek. 
łe.nder Zabczyński, którego publiczność łórlz· 
ka ogląda po raz pierwszy po niedawnym po. 
w~o~ z Anglii do kraju. Artyści dają praw. 
d iwy koncert gry w pełnej naprzemian hu· 
moru_ i sentymentu koroedfi francuskiej -; o. 
waści repertuaru paryskiego HISTORIA DWU 
SERC Marcella Dulluda w reżyserii Janusza 
\Varneckiego. , 

TEATR KOMEDIJ MUZYCZNEJ „LUTNI." 
Ostatnie dni. Dziś o godzinie 19-ej piękna 

operetka w 3-dt aktach z muzyką Oskara 
Nedbala „POLSKA KREW". 

Udział bierze cały zespół artystyczny z 
Makowską - Modrzy1iską i M. Slaskim na 
czele oraz chór, balet i wielka orkiestra Lut· 
ni" pod batutą świetnego kapelmistrz'~ Z. 
Wiehlera. Bilety wcześniej do nabycia w 
księgarni ul. Piotrkowska 102a (tel. 139-30), 
a od godz. 17.30 w kasie teatru. 

TEATR LET 11 „BAGATELA" Piotrkowska 94. 
TRZY po/.egnalnP występy „BALETU PAR

NELLA" Ż niedziPlną popołudniówką. 
D7iś, jutro i w niedziele: wystąpi ostatniP. 

trzy razy e ituzj11,l nnie p•1vjmowany RA!_.ET 
PAl\NTILl.A. 

Nowy, w.<pani11ly pr0nram wzbudza za. 
cbwyt pom >:.łowośrią, orygin!llnością i "inwen 
CJfJ twórcza. 

Zniżki 50pwc. dla świata prary wdne tyl
ko w piątek i w !!Obótę, 

Zgłoszeuia zbiorowe (mininium 10 osób) 
przyjmuje kaga „BAGATELI" od 10 rano 
przt'z cały dzieli. Tel. 272-70. 

ĄDRIA - Bohaterzy Pacyfiku 
f3AJKA - Serenada w donie słońca 
BAŁTYK - „Sąd Narodów" 
GDYNIA - Bohaterzy Pacyfiku 
HEL - Miłość na lekarstwo 
MUZA - Wilki Morskie 
POLONIA - Cienie Przeszlości 
PRZEDWIOSNIE - „Szcześ\iwa 13 
ROBOTNIK - 5-ciu Zuc:hr'" 
ROMA - Na gtanicy 
REKORD - Ojczyzna 
STYLOWY - Nadzieja 
SWIT - Piotr I (druga seria) 
TĘCZA - Nadzieja 
TATRY - „Bolek i LolP.k" 
WOLNOSC - My z Kronsztadtu 
t~.30; 17,451 20,00 w n!ed:r.. J. zy seaM 13,15 
\Ą'.f~óKNlARZ - Złote wrota 
WISŁA - Dziewczęta z baletu 
ZACHĘTA - Ukochany 
OŚWIATOWE - Polowanie na ~lóńce I .Była 

sobie dzieweczka. 

Program na piątek 29 sietpni11 1941 r. 

l:! .06 1/\fiad. połudn. 12,10 „Z naszych gtrnn", 
l2,2S Aurl. dla wsi, 12,35 Współczesne sanati
ny fortepianowe, 13.00 „z mikrofonem po 
krain", 12,10 Muzyka obiadowa, 14,00 (ł..) Kro 
l ika i komunikaty, 14,05 (l.) Polski Związek 
Zachodni w ośmą rocznicę niemieckiego na
ja;r.du na Polskę, 14,10 (Ł) Kompozycje skrzyp· 
cowe z płyt, 14,30 Przerwa, 15,00 Muzyka ta
necznd, 15,20 l\.ud. dla dzieci, 15,50 „Nasze 
uzdrowiska", 15,55 Aud. Zwi9zku Straży Po
ta mych, 16,00 Dziennik.,· 16,20 Pleśni. w wyk. 
Że11skiego Zespołu Wokaln. 16.35 Aud. dla 
chorych, 16,50 Pog. sport. 17,00 (Ł) Koncerl 
dla pr7odowników świata pracy, 17,45 Aud. 
dla mlodzi ży z cyklu: „vVielka przyqod11", 
IR,00 (L) Wiadomości ~portowe, 1fl,05 (L) 
„Szkoły artystyc:;,ne w Łodz;", 18.15 (Ł) Chwi 
la muz •ki z plyt, 18,20 (L) „Spółdzielczo~ć' n~ 
rynku ksir;garskim", 18,30 (t,) Koncert życzeń 
(r.zęśr; I-sza). 19,00 Koncert symfon. 20,05 Auc\. 
literacka, 20,20 Aud. ludowa p. t. „Plon nie
siemy, plon", 21,00 Dziennik, 21.'.JO Muzyka, 
21.40 „Kwadrans pioscnllk" w wyk. Mieczy
~J: ,1wa ro9ga, 21 ,55 Kwadrans prozy, 22,10 
Vtiacl. sportowe, 22,15 (Ł) Konr1>rt rozrywko
wy, 23,00 O. t11 l.11ie wiad. d7iPnnika radioweqo, 
:n,20 [Ll Kon.-Prl. życzcn (rzę~ć !1-ga). 23,55 
(Ł) Progr lok. na jutro. 

datek ,._, całośri w qrilówce. 
b) Posiańnr7,., qr11nlÓ'' o powierzchni po

nad 3.35 hi\ do 5 ha' tJ.-1.uryr:h przecięt · 
na przyc.h.odowo!ić wvnosi 40 do 60 
kwinti:lli i..vta). uiszcza]ą nale:i:no.;ć po 
datku gruntowego za rok biPżącv po 
potrąceniu laliczki wpł11conPj n1 poda 
tek gruntowy - w polowie w zi.emio
pforlach, a w połowie gotówk;:i. 

c) J'losiadac;r.e gruntów o pnwicn:chni po
nad 5 ha (I.. tórvch p1zPciętnn. przycho
dowoM: wvnosi po:i11d lin k·w1ntali i.y. 
ta) 11is1czają nale<i:noi\ć pr:d 1t ku ąrunto 
wego za rok bieżący po potrącenłn 
zaliczki - catkowicic w ziemiopło
dach. 

li) pr7. ' prLe>r;iętne1 przychodowo"ci gospo 
rlarstv: od 40 d0 bO kwintali iyli'! - ca 
t<1 różnic.._ między wymiarem, a zalic7. 
ką na rok 1947 w tiemlopłodarh, a re
sztę w gotówce, 

c) przy prŻeciclnej przychodnwo:<d qn. 
~porlarstw pon.id tiO kwintali ·j;vtc1 -
e1tlą Zdle~JlOEĆ poddtkn g1 unto1'1 pqo za 
rok t9A7 w· 1.iemiopłoda.-11, 'l 1.ale
(llo;;ć ui ienl~·cl1 lat w ąotńwce. 

W wypadku niszc-zenia rałcj nalP.żnoóc1 z 
tvtnłl! porl.1tk11 grnntowego za rok 1947 'V go 
tówce lub powyżej 500/0 wymiaru, kwot11 nad 

\V sto~unk11 rl11 il eh płatmJ...ó1,v, którrin do· 
ręczon11 1uż 11111..~zv płntnicze na poda.tek qrun 
towy za rok 1' 7, t n dany jdko platny w qo.: 
tówce, a który zgodnie „ nini"Jszvm obwiesz • 
"czemem . 'l'tinien być zaplaconv całkowicie lub 
częścim\ o w 7ieminołodach, wy~tosowane zo• 
staną skwygc" •c<nr 1J1'l1 7 płatnicze. a dorę • 
czone uprzednio nakazy w gotówce unleważ· 
uia ~i~. ' 

Podalek plalny v gotówce 1est przyimo..; 
w;il1_V: 

1) ·w Gló'"'rnPJ Kasie Miejskiej ul. 11.onse• 
velta Nr. J 5, 

2) w I' asie Wvdzialu P0clctl.bov ego, ~ T. 
Kościuszki Nr. 1, badz też może bvr wpłaco
ny na następuiąci; kont.»: 

11 w Komunalnej Kasif' Oszczędnosci m. LP 
dzi Nr. konta 14. / 

OGŁOSZENIE O PRZł~r_r~ RGU 2) w P.K.0. Nr konta Vl-4505 
3) w Narod. Bar;:rn Polskim Nr konta 5«7 

Ang1eJsko-Pol8ki Przemnł Gumowv „GEi'\'ILEMAN", ódź, ui. 1 iM<inowsldego J.>6 
ogłasza przetarg nieograniczony na -zwó-i:kę ,,·ęql11 i su1C1'<·cń" fa hr} o.nych ze sta„ji 
kolejowej w Łodzi rlo siedziby fabryki. 

4) w Banku „Społem" Nr konta 37 
Jako ziemiopłody przv jqte jest 7.yln. 
Punkly zsyp11 i term111 dnstawy poda11e b~· 

dą na nakazach płatniczych. 

Ofert z podaniem cen jednostkowy eh za jerln:, ton~ nał!Oi." składać w Biurze 
Dyrekcji do dnia 10 września rb. 

Łódź, dn. 25 sicrpnia 1947 r 
Z.u-iąd l\fiejskl w ]',odzf, 

Otwarcie> ofert nastqpi w tymże dniu o godz. 12-Pj . 
Bliż.-.1ych inlormarii udziele> Biuro Zakupów firmv. ~rdziP tl'i: mnrp1 oferenci ottzy. 

mać warunki w~· konania hansportu i projekt umowy. 
DY!t'kcja Filhryki 7.nslrzega sob!Ei prawo uniewai.ni•'niP przeta1~p1 

priyczyn i ponfl~zenio jilht'hk:ilwir>k orl"-~ kodowań, )1rnwo wyboru 
he~ pndania 

nfe1·enta bez 
w ;niku. wzqlędu :>t• cPn" oraz rirnwo uznania, że prze tar!J ni··· rl;ił d"rfotnie:io Kupno-Sprz dat l z. (il 'r.i.Y •. kc~' a.r.la, 

. , '<14•r ' · Lbezpie ''al• 

WI lk ~f'łiika f:Aft J 
zon zimowy 

PLASZCZ'E · 
na 

dam kie na ~ atolinie 
7 kołnierzem futrzanym 
futra damskie ptlis~ z koł-

7.500 do !ł.GOtl 
l".!<00 

nierzem futrnnvin 
hl~m~ (spndy f11ir1~n~l 

·)~ f,fl(I 

7.1<110 
palh męskie 
reglt1.ny dawni• i 

~uno .J„ t'l."flfl 
IO.~llO leraz 8.:'iOO 

G A R 1\1 T U R V 
ITl~~kir R.O!l!l do I fi}jOQ 

hrvrr.<'"Y• sporlni<" w rlu7ym \\ ybnrz 0 

Zniżl:i dla rzłonkol'.' Zwia7.ków Zawoc!n
wych za okazaniem legitymacji 

lóz f Stankiewicz 
Piotrkowska 18 (sklep w podwórzu) 

Firma egzystuje od roku 1922 

ŚWIECE STOŁOWE 
cen~ dla detalistów zł 500.- ia 
cena dlit \t.unsumcntów zł 5:-0.- za 

OPONY ROWEROWR 28xl3/4 

kg 
kg 

n.na dla det.i.listów zł 1.056.- za •ztuk~ 
cena dla konsumentow zl 1.267.- za si:t. 
sprzedaje: 
CENTRALA HANDLOWA PRZU\VStU 
CHEMICZNEGO, Oddział w ~ ndr,i, 

ŻWIRKI Jll13 

PA STWOW\ liro\ Jl 111 :~n \,- zfl~i, Z.35""!łdo 
. ""-~~~-....,,.,._„ • .....,,,.....,....,~,..,.,,...,_ .. Łódzki Zdrój" •v Ło - r . "'l" Staro~t.-va lód z~ 

J O ł • - dzi, ul. M. \r. 'ot ki 3-1 kiegn na S~kf,,,·sh~ Jd• . 1! oszen1e 36 sprzeda dw::i j('(lM· riwig-ę Łódź, PiotrkO'.I!• 
,.., roczne źrebaki, które s~-· _____ _ 

Dyri•kcja VIII Pa1istwowego l11·.i1M.· moina Of;ląri~ć w gorłr.. ZGUBIONO dnwód oso• 
tjUITI i Liceum w ł.odzi Nowotki IOFi od 9-ej do 16-eJ. bi ty na naz.w. Podl;u. 
Ofit A "ZA, :>. w bieżą~ym roku s7.koł- - - - linski Jólef, Snlcc 18. 
nym l!łt7/48 .POWSTAJE przy tymże Zaofiarowanie pracy ZAGlllllONO -l~giłv: 
Rinmnjum KtASA WVIWWNA WCZA POMOC. k~i t~OWPQO mację PPR n3 nazwi5ko 
l\OEDIJKACY.JNA dla uczniów (uc.n-11· n'I pm~bi!kę i rutyno· Apolinary DrewM1"1cz 

wanq ma~r.ynisU:i,: po Zawadzka 6. nir) drngr1rocznycl1, kłór1y niP otrzymali 
szukuje Firma Profr· 

promocji z: klasy I gimn. do klasy li llimn. 1 

I 
~ r~ki, l'..óc 7:, , 'o "olki 

ZAGIJBI01 O 8. 5. 46r. 
dowody oraz !.;art~ reje 
stracyjną RKU lódź, 
na nazw. Kartmarek 
Piotr zam. Wie~. gm. 
Biała. 

Z PlS Y I rw;;ć h~dą od dnia :rn ierpnia 98. 
l H47 r. !Io linia 2 wruśnia 1917 r. - -- - -

...... ---------------...; SZl'ULA~KA. wykwa-

PAŃSTWOWE ZAKLADY 
;- PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO Nr 3 

IM. 9-GO MAJA (<lawn. Barci11<ki) 
tODż, UL. TYLNA 6 

110~zukują: 

kierownika wydziału księgowości 
i finansów, głównego księgowego, 
k"lięgowego samridzlclnego do pro· 
wadzenia dziennika przebitkowego. 

Zgłoszenia z podaniem i życiorysem 
w Wvd1iale Per analnym. 

PAŃSTWOWE ZAKŁADY 

lifik. do mechan. fabr. 
pońrzocb potrzebna za
raz. Wiad. Nowomiej
ska 10 m. 40. 

POTRZEBNA bukieciar
ka. Oferty składać pod 
, Bukieciarka" Piotrkow
ska • 'r 55. 

ZAGUBIONO kartę 
Rf(U Pabianice na nazw. 
Kaczmarek Aieksanderł 
Czarnocin pow. Łódź. 

SKRADZIONO kartę 
żywnościową na naz· 
wisko Wł. Szeligows· 
kiego zam. Kiliflskiego 
48, którą unieważniam; 

Zagubione dokumenty 
UNIEWAZNIAM z~u
bione do vodv samocho 
du RM.W. -Nr silnika DNJA :JO, VIII br. IS 
53039 Nr podwozia g~dz .. 21 odbęd:-ie się 
623699 Nr rejestracyj- Wielka, Zabawa Tanecz 
ny samochodu 39305 na klorą urządza Kolo 
Dyrekcja Łódzkich Za- Z. W. M. przy firmie 
lfladów Wyrobów Pa- Miiller i Banks Lódź; 

ORAZ SKLEPY WU' S\"E: l 
PlOTRKOWSKA 97. PIOTRKO\\."i!,,\ 6li, 
JARACZ.i\ IO, pu~nty111 wszystkie sk!{'py 
branfowe. 

PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO Nr 3 
w lodzi, ul. Sienkiewicza Nr 82i84 

przyjmą do pracy , 
PLA\;JSTJ,:, KSI!;:GOWEGO. KETLARKl. 
SZWACZn Rt:KA WICZE!( (ręczne 
i maszynowe) RJ;KA WT CZ Kl Z MASZY :\ 

SA, -ECZKOWYCH, POJ\CZOSZ: :rKOW 
NA MASZY. 1Y OKRAGLE I '.\JAPY-

picrowych, Piotrkow- Matejki 9 na którą za• 
ska 238. pra~zamy miłych gości 

IJ1 IEWAZNIAM zagu 
bioną lęgitymację PPR. 

I na nazwi~ko Kolasiński 
Tadeusz zl\mieszkały 
Kołowa 12. 

Dojazd tramwajPm 6. 

I( o Mu I I KAT 
PANSTWOWE. ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO Nr 
(dawn. Plichal) 

lODZ, K~ZEMIENIECKIEGO 2 
?":it.-udnią: 

wykwalifikowane "Waciki. 
ctyni~ i l majstra 11~ m~~zyny 
osnowowł (Kt>ttemstuhk) 

Zgłoszenia osobl&te do Wydz.i;:iłu Perso
nalnego. 

CHACZKI NA KOTONY. 

'- Zgłaszać się do Wyd~iału Personalncan. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Zarząd Miejski w Łodzi ogłasza prt:eldrg 

nieograniczony na wykonanie robót remonto· 
wo-budowlanych w Sanatorium na Chojnach 
przy ul. Kosynierów Gdyńskich. 

KOMENDA GŁOWNA Oferty pisemne odpowiadające treści ko-

UNliWAZNIAM zagu
biony odcisk palca i leg. 
Zw. Zawod. Kotlicki 
Andrzej, Gdańska 123. 

ZAGUBION-0 riecyzJę 
mieszkaniową z 1946 r. 
wydaną na nazwisko 
Gruszczyńska GPnowefa 
Sanocka· 39. · 

Zw. Zaw. Włók. Od· 
dział 2 - Dziew. Poń' 
czoszniczy komunikuje, 
ie w dniu 2 września 
1947 r. o godz. 13 p.p. 
w sali C.R.D.K. Piotr• 
kowska 243, odbędzie 
się zebranie Rad Zakla• 
dowyl'Oh , 
Obecność RBd Zakła• 

dowych ob1Jwiązkowa. 

MILJCJJ OBYWATELSKIE.l W W<\RSZ WtE sztorysu slepego należy składać w Wydziale llllfl'lll!!ll"l•Rmi::r!IMRlll'!IR•••ia!sl!!!M:l!Bll111!7 
ogłasza przetarg na sprzedaż: 

1) Beczek żelaznych ro smalcu 
Odbudo "Y przy ul. Piotrkowskiej Nr. 64 po-

600 szt, kój Nr. 5 do dnia 5 września 1947 r. do qodz. 
2) Beczek dębowych po m·•dle 

200 kg 
3) Beciek różnych 
4) Skrzynek po słoninie 
5) Skrzynek na wódkę 
6) Skrzynek ró~nych 
7) Worków juto; ych 1Jzywmych 

25 " 
242 " 
660 " 
172 ., 
160 " 

- dobrych 1.46fl „ 
Wymienioną tarę można nb~JfZ"'C w Ct>n

tra1nvch Magazvnach K.G.M.O. w Łodzi przy 
ul. 11 Listopada C!f! do dma lO września br. 

W tym czasie retlektanci na kupno tary 
w całości Juh oddzielnie mo(M wnosić oferty 
bezpośrednio lttb pocztą w zalakowanych ko
pertach z napisem „Oferta na kupno" na 1\d
res: „Centralne Magazyny K.G.M.O. w ł'Jodzi, 
ul. 11 Listopada 99. 

Komenda Główna Milicji Obywatelskiej za 
r.tr· ga sobie prawo wolnego wyboru oferenta 
bez podani pn:yczyn. 

11-tej w kopercie należycie zamkniętej z na· 

I pisem „Oferta na roboty remontowo-budowla 
ne w Sanatorium na Chojnach przy ul. Kosy
nierów Gdyńskich". 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu 
o godz. 12-tej. 

Szczegółowe informacje oraz kosztorys śle· 
py z warunkami przetarqu otrzymać można w 
Wydziale Odbudowy, Oddział Budownictw11. 
przy ul. P10trlrnwskiej Nr. 64, pokój Nr, 116, 

Zarząd l'v!iejski zastrzega sobie prawo wy. 
horu ofert lnb unieważnienia przf'targu bez 
podania powodu. 

Wadium przetargowe zgodnie z przepisami ! 
obowi<1zującyrni w wysokości zł. 20.000.- na- lt 
leży złożyć w Głównej Kasie Miejskiej przy ;• 
ul. Roosevelta Nr. 15, a kwit wpłaty dolączyć I 
do r1ferty. 
Łódi:, dnia 25 sienmia 1947 r. „ ,1 T1lko 1 

ZARZAD MIEJSKI W ł.ODZJ _ i:'!ł:tnniu! 

c:hniJ się 
PANTOFLARZ 

muja droga, nie ;;iedi za 

..,„....., ....... _..==..,.,,"""'"""' ______________ ,,,_..,....., ..... ,,.,. ... ~------~"""--=-""'"""-="""',..,.,,..,"""' ......... """""" ........ """' .... .,..'"""'"""'"""_,.~......,,,_,...., ...................... """',... ..... ,_,,""""'""""" ........ ~.,.,,,,,,,,,,,.., ..... """ ........ ... 
\V ·da,11.-a. Wn1 Komitet PPR w Łodzi. Komitet RedakC';'Ji:lf. Red I Adm. Łódź, PiotrkowsJ. a ó. Telefony: Redaktor Naoelny 21 •14, Sekretariat 254-21. R dakr '; oocna 172-31 

Dzlał ogłosi.i:on: Piotrkowska SS tel. 111..50. Kontó PKO VII - 1505. Zakł. Graf. R. Sp. W „Prasa" D-617823 
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PRZYGODY 
pięciu typków z 8a11łaluki 

GŁ O S. RO BO T N I C Z Y 

lLe 

Pięsciarz 
.,. 

r.odzcy 

.„ ..... „„ 

o ny 
ot-worzylł 

Nr 20J 

I 
• 

sez.on 
Wczoraj w hali \ ruwndnych mniej więtej dwóch pie1'wszych Kaneckiego jest zbyt długie wyczekiwanie na 

Wimy nastąpiło ol- rundach zwycięża na punkty, zdobywając du- cios. W każdym bąd:i: razie jezeli Kanecki hą-
warcie sezonu pię- zą przewagę w ostatnim starciu. dzie trenował mo:i:e by(; z niego dobry boks'!r 
ściarskiego Łódzkie- Tymczasem zwyciężył na punklv Czarnecki, 
go Okręgowego Zwią MUSZA Il który miał nieco lepszą końcfiwkę. 
?ku Bokserskiego. Vli BRZOSKA (Concord:a). 
ringv oglądaliśrnv W p,erw!>zym star W AG/!·, PIÓRKO IN A 
dziewięć walk, z któ c-iu Brzoska bije du- BAGROWSKJ (V;ctoria)-GUZO"V\'SKl (Tę:n 
rych kilka stało na "I żo, ale nerwowo, Silniejszy fizvcznie B .growsk1 ju<'. od ptcr-
niezłym jak na po- ciosy Jego są chao- wszej rundy nadziewa się na przytomne kon· 
czątek sezonu pozio- tyczne nie mniej je- try Guzowskiego, które też nie są poz ba wio-
mie. dnak dużo z nich ne dynamiki. Po jednej z takich kontr Bagro-

Pewnego rodza- s1euz1. VI-' zwarciath wski w drugiej rundzie znalazł się na chwilę 
ju sensacją był start Brzóska jest wyraź- na deskach. Po dwóch rundach Bagrowski 
1Ni.:wadziła. Niewa- nie lepszy. W dru- poddał się. 
dził _jedne'< nie za- gim starciu Kamili- WAGA LEKKA 
chwvcił na!< wczoraj. ski irlzi0 ciągle do MAZUR (Tęcza) - STEFANIAK [Victori3.). 
Vlidać po nim dtuż- zwarcia, unika qy- Walka od pierwszej rundy p0rw t<1 nublicT 
~zy brak 1reningu. stansu i µoprawia ność. Atak rozp~cząt Mazur Prze l'lCI ortacm 

Dob.Clle zaprezen- swój stan punktów. al~ _Stefaniak wkrótce stopuje go przytomny-
lowali się Kargrnr w vr trzecim starciu mi 1 celnymi kontrami. Stefaniak doskonale 
walce ze Stasiakiem „Ciapek" finiszuje. u~::lymuje dystam; i ma tę wielką zaletę, że 

19 
oraz Stefaniak, któ- Jaskólrz zwy- Atakuje dolne par- b1Je z obu rąk nawet w chwili, gdy się cofa. 

1 • „Tu mmemy :wstać dłużej" rv stoczył równo- cięzca Nicwaclziła. tie Brzóski z dosko- Mazur pomirn:>, że cały czas atckuie i idzie 
Pik oświa.d<::z~rł: „B-0 kvrale rzędną '''alkę z Ma- ków. ale pod koniec do przodu, w pierwszej rundzi„ iui krwdwi. 
Nię są dzisi.aj tauie wcale." zurem. Walka ta wzbudziła na,iwię.ksze zarn- rundy Brzóska zbie- W trzecim starciu Stefa~iak ma nadal 0 wiele 

±11mww teres?wanie na widowni. Wyni.Jc przyznający I B . k ra siły, pr'lechodzi czyściejsze ciosy i częściej trafia, to też przv~ 
zwycięstwo. Mazurowi \~y_rażnie krzywdzi Ste- .rzos a (Concordia) do _irnntratJ.ku i w znanie zwvc.ięs-twa Mazurowi publiczno~ć 

Na pol{3hJch ekranach fama.k.J, ktorv cona3mme1 zasłm;ył na rem;s. reztmacie wywalcza przyjmuje słusznie burzliwym protestem. 
\A/ ringu walki sędziował dobrze ob. Cz\"r- ""Ynik remisov.'y. W.AGA SREDNIA 

J1kłe filmy zaaraniczne nik. WAGA MUSZA , WAGA KOGUCIA TRZĘSOWSKI [Tęcza) - SCIBUT (Concordia) 
~ STASIAK !ŁKS) - KARGIER (Zjednoczone). KANECKI [Zryw)-CZARNECKI (Zjednoczone) Trzęsowski od pierwszej rundy poluje na 

UJfZJmJ W tym S0ZOł?Jt Obaj rhłopcy roz-poczynają ·walkę od.razu Walka ta stała na dużo słabszym pnziomie k. o. Zasypuje Scibuta lawiną ciosów, z !;:.tó-
W tych dniach odbyła sie_ w na v,rymianę ciosów. Kargier poczynił bardzo anizeli dwie poprzednie .. Przede wszystkim rych wiele jednak Jest c;hoatycznych.- Scibut 

F'l Dyrekcji dużf' po5tępy. Bije czysto z obu rąk i przv- tempo jej było o wiele słabsze. Obaj bili jednak chociaż fizycznie wyraźnie ustę.puje 
" 1 mu Polskiego" konferencja prasowa na toranie kontruje. Drugie sti'.i·cie jest widow- mniej ale mocniej. Bardzo silny cios zade- „Misiowi" chwilami b. przytomnie. odgryza 
której dyr. Wydziału Zagr;micz1ien_ 0 To~plitz · · t · · · · 'N · · 1 1 ·ik K k' 1 h · się. Zwyciężył na punkty Trzęsowski. ,., mą zac1~ ei wymiany c1osow. trzecim I monsuowa · KI a razy anec 1, a e tec mcz-
zapoznał zebranych z planem importu film.ów starci11 Stasiak finiszuje i w reimltacie po wy nie ustępował swemu przecivvnikowi. Wadą ·w AGA SREDNIA 

;~;~~;:;:~:~,g;;:~;i:~~~:~5;; iiy·' '''SClfj"'™'d'OOk 01a· '' ···po'i'Ski ;ł!~f wE~ffi~l::-~:A~~Fi!~~~~ 
kich, ponad 20 angielskich, kilkanaście fran- WAGA Pół.CIĘŻKA 
cu!S_kich oraz szereą innych. Charakter tych W' tyJD. sezonie URZĘDOWICZ {Vie.) - SKROBrRANDA (T.). 
filmów jest bardzo rói·norodny· znajdni" się Po mało ciekawej walce, przypomina1ąc:ei 
wśród ~- h fil . . · · · q Wedlug uporc..~ywych pogłosek, pochotlz'l-1 Obecnie bardzo rlobrze by się stał-0, ab~r Wy- chwilami zap-a.sy zwyciężył na punkty Urz~-

1 . ie .mv W:0 JFmne, historyczi:ie. psy- c:ych z kół zbliżonych do Pols1·iego Związku scig dookoła Polski zos'ał przez PZK wzno- dowicz. 
ch_o-~1ci:ne, h1~grahc~ne, detektv;-v1rn itp. Jest , Kolarskiego, jeszcze. w tym sezonie cze.ka na;; w!ony. WAGA CIĘŻKA 
w:iro~ n1rh di.1zo ~łosnych lub_ cieszących 5ię I n:ecod?ienna impreza kolarska ,,Tom de Fo- Trasa tego piE:rwszego wvścigu ma wy:-io- NIE~7ADZIŁ (ŁKS) - JASKÓŁA (Tęcza). 
wielkim powodzem,nn za gram cą. j log!le" - wyścig dookoła Polski. ,•, 

1 
, . 600 k '·t, k. 1 _ b . , Po Jedynek ten w sezonie byłby n1,ewątpli· 

1.V~rórl filmó" anwrvkańskich ptzewidzia. ! Przed wo}ną wyścigi dookq_la Polski cie- -.c za· ec;wie_ ~· A ore o ahe ~ą mrnn wie ba·rdzo cie.kawy. Niestety Niew·ad~it nie 
ne _ieef sprowadzenie m. in. filmu „Madame I szvly s[-?. u. na~ ogr?ni'Iia popularnp~ścią. Poź· d~ P""ko-.iama w nągu czterech etap?w: Kta· / jest jeszt:ze w. f?r~e. Prze7. tnv ~tar9'"- i1ie 
Cur~.1•>'' - o wielkii'j uczonej ·polskiej Marii •t,e.t wvelimmowały, Je .z ll?.?Zego Kalendar7:y- kow - Opole -;- C-zę.stochowa - l.oaz-:- War ~ka·zel :adnei m1r:1a.l!y"':'y 1 w -::.,l'.: ł ~ dał 
C::une-Skłodowskiej, „Stracony \A/eek-end" _ 1'.a sportovrng9 wys~J.gl \Va1-szawa - Be1lm. sz.awa; · •I>; wysoko wxrrnnktowac .Jaskole.. 

nagrodzonv na f"sthralll w Cannes, ,,Casa- ' 

Przed •ledzl:~lną batalią w Pradze 

z-li ·y·- ·i -ujS ·1niejszą reprezentację 
blanca" -- Mgroda Akademii Filmowej USA, 
,,Błękitna Rapsodia" - z życia znaneqo kom· 
pozytora muzvki jazzowej Gerschwina, „Jak 
zielona h" s moia dolini'" - wedłuq pow·P.
sr:i Cronna w rez\·.>erii Johna Forda „Mister 
.5m1th wdz.ie do Waszyngtonu" - ~eżyserii 
F Carpa, „Gilda" - z Ritą Hayworth, „Swia· 
tł~ ~a;ow;e" - z Ing~~d B · rgman oraz .' .~ło- Dzisiaj wvjeżdża do Pragi. pi~arska r_ep.re· ·~kJ:\:ty<lle, po,1edzie jeszcze drugi. łod'Zianin. j Ob!onę swej ?ramld. E:zooi powi~Y'li Ho-
1111en Nov;eg(l Orleanu - z Marleną D1tnch. zenotacja Pol5k!, 'która w niet!zielę na stadio- V\'łodtn.czy1', 3ako rJ;Zf?:pw<rwy o'bronca. rakowi, na obronie gra1ą: Seneeky 1 Koucou· 

~r?dukc1ę r_adzie.cką ri;prezenlują m. in. nie „SpMly" rozegra dzie.•>.;j~e _spO.tk'~ię_-~r . !'_RZE~IWNIC~ P?~AKÓW rek, na porno{:y Ludi, Jita, Kalel, w. ataku od 
„Ac:mn~. 1 achimow' - rezyseria Pudowkina, ł dzvpanstwo.we i: .• „cząc;,hosłow·acJą. P,.p/'m~ W sro,gr~tąlo.ny row~1ez zo~tał skład. r_e· leweg_o skrzydła Zachar. Kopeck)', B1can, Kou 
„iNiosna z Orłową w roli głównej, _.Rodzina! ~parrmgowvm w· środę kapitan PZIPN, ~~ ;p.r~~~ac:i-~ G~,rc~osto:wacJ1. Będz:i~ on .n.a1sil· bula 1 Kvap11. 
Artamono·wych"- według powieści Gorkiego, Revman uslalii już ostateczny skład naszej niejszy, :ia iak1 slac. W obecn~J c~w1li na· 
„Lermontow" - z życia. wielkiego poety ro- jedenaslh.1, klóry podaliśmy wczoraj na5zym szych sąsiadów, a wrnle nazwisk Jest zna
svi~kiego, .• ~rążownik Wareg" _ z okrnsu Czytelnikom. Dz~siai ci9,:tamy ~.Y.lko, że obok nych nie tylk-o u nas, ale na cafym kcmtynen
wojny ·l'Osyjsk.o-iapot'i.skiej oraz „Dwaj pano· Hogendęrfa, ktory grac będzie na prawym cte. 
i'w'"ie F" - z czasÓV/ pochodu Napole.ona na łłJflll!llłllflllllłlll'11Jlł\HH1Hl'll!LlllUJIUłltlllt1l!lłUllUJl.~!:~~-~·~·i..11un111111u1u•u.•u11111łJUtllUłtl"łłlU\~~„UUłłłllHlflllUłUl!ll/Ulłlllłtllt1UIUłllt 

Rf>sje w roku 1812. Dooholo Liąl ' z.abfĄB2a •s Tramwa1·arzy 
·z filmow angielskic:h wybrano: „Wielkie ~ U'll' I!\' 

oczekiwania" wg. powieści Pickensa, Uwaga widzewłSftU I 
,,Zwycięzcy stepu" - z życia australijskiego, 

11 . U._'N 
,,Magiczne skrzypce" - z życia 'Paganiniego, Vstalonv już został termińarz finałowych 
, Cezar i Kleopatra'' - reżyserii Cordy, ,,Pyg. spotkali. mistrzów 5 grup druzyn A klasowych. 
malion", ,.Niepolrzobm odejdą", .• Spra\•ra ży- P'rzed~tawia się on następująco: 
cia i śmierc'.·', „Krótkie spotkanie" l inne. 7.9. - Tarnov1a - Legia Warnzavra Vli-

dzt:cw -- Ruth. 
Z filmów produkcji francuskiej mają byc 21.9. - Legia 'A.!·v-.'a - Widzew i Legia -

sprowadzone: „Bitwa o szypy", „Symfonia Pa- Ruch 
storalna", „Gorączka", .,Kulka łojowa", ;.Na- 28.9. 
dzieja''. „Volpone" oraz z da,•11nej produk.cji Lechla. 
„Pod dachami Paryża", Jej pierwszy bal" i 5.10. 
szereg innych, dzew. 

Ruch - Legia \'V- ..,-a ! '!}.:nnovia-

Ruch - -ramovia i Lechia - Wi· 

Ponadto w planie importowym figurują 19.10 - Legia W-wa - Lechia i Ruch -
filmy włoskie: „Rzym mia;;to otwarte", , Czte Vv'idzew 
ry kroki w chmurach", „żvć w pqkoju" 'i in. 2.11. - Legia W-wd - Tarnovia I Ruch -
Czeskie: . Ludzie bez skrzydeł", oraz „Jan Widzew 
Rohacz z Duben", szwedzkie: ,,Droga do nie- 9.11. - Tarnovia - Ruch 
ba", a. nawet jeden film meksykański "Pepita Lechia. 
Imenez". 16.11. - Widzew - Legia V-wa i Ruch -

Widzew -

W sobotę, dnia 30 bm. o god-z. 16-tej, ze
branie członkow sekcji łowieckiej W' lokalu 

klubu przy ul 11-go Listop<ida Nr 30. 
Z powodu ważnosci spraw w przede dniu 

sezonu myśliwskiego, stawiennictwo obowiąz· 
ko we. 

W piątek, dnia 29 bm., to zna{:zy dŻ'iś o 

godz.inie 19-tej, także w lokalu przy ul. 11-go 
Listopada Nr 30 - zebranie członków ie!tcji 

kola;skiej. 
W związku z przygotowaniem się do wy· 

jazdu na zawody VJ Kaliszu, stawiennictwo n
bowiązkow·e, 

KOMUNIKAT 
Kapitana Łódzkiego Związk-u Kola.rstiego 

Czynione są również ~tarania w celu spro- Lechia. 
vadzenia filmów „Monsieur Verdoux", ,Char 25.11. - Legia W-wa - Ruch 1 Lechia - W niedzielę, dnia 31 s:ieTpnia br. odbędą 

le Ch~plina•·, „Mikzc;nie jest złotem" i:::laira Tarnovia. się na torze w Kaliszu jubileuswwe wyścigi 
oraz kreskówek Diney'a. 30.1 1. - Lechia - Legia W-wa i Tarnovia kolarskie, organizowane z polecenia PZ Kol. 

- Widzew. przez Poznański Okr. Zw. Kalarski. 
• Okręg Łódzki reprezentować będą dwie 

I Zebranle s L I J u t r o l'D e c z drużyny. do składu których wyznaczam na-
P1 - · ~teoującvch zawodników: 
.erw:sz~ .powakacy1ne z.ebr-'.1.r11e l:'z!onk6w Czeeltie Karlin-ŁKS -·Beka· Jerzego, Sałygę Teoflla, Leśkiewicza 

Koło Gyad2]{;ego SL odbędzie sie w Piątek w • • Jerzego, Grzelaka Stanisława i F-0ry;;ińskiego 
dniu 29 sierpnia br w lokalu s1~onnb•wa Polo1ua (Bytom) W Lodzi I Ka~t1µierza z KS Tramwajarzy. - Wojcieszka 

Ludowego prz.y ul. Andrzeja Strngo ! 2 .:i :;c

dtlni!'; 19-ej 

DYZURY APTEK 
Ozislejszej nocy dyi:urują na•tępujące apteki: 

Nielada uczte będa mieli w sobotę i nie- Ludwika z DKS. - Wojciechow'6kiego Zdzi
dzielę zwolennicy piłki nożnej. Obok bowiem słavrn z KP Zjednoczone. - Grynkiewicza 
występu druzvny czeskiej „Cechie Kaulin", Andrzeja z ŁKS - i Leśkiewicza Ludwika jur. 
przyjedzie również do Łodzi Polonia bytom· z RKS TUR Łódź i Stolarczyka Tadeusza z KS 
ska, która· w drugim dniu ma grać u nas z „Naprzód". 
Czechami. / Wszyscy zawodnicy zabiorą z sobą sprzęt, 

Przyjazd Polonii do Łodzi. ŁKS chce wyko- oraz koszulki klubowe. Zbiorka w pełnym 
rzystać dozorganizowam a jeszcze trzeciego przy'.]o!m•raniu do wyjazdu w sobotP, o godz. 
spotkania Poionia - ŁKS w ponicdziale;k. ( 15-tej na dworcu Łódź - Kaliska. 

kowsl_>'.a 2251. Tra .~kow'~ e1 1Brzezd„'<a SG\, .!'awlit· Spotkanie „Cechte Karlin" - r"KS odbę- Za Zarząd: 
ki<Jw1cza tPom·Jrska \~i- dzie ;;ie na boi!'.kll ŁKS-u jntro. K. Tarczyński - kapitan 

Cy ro era !Wólczarl~ka 37) Bojarskiego IPT?ęjazd 19) 
Unieszowskizgo (Dąhrowska 24bl, Epszt~jna (Piotr· 

UWAGA NA LUDLA I BIOCANA ! _-f'· 

Na czoło tej jedenastki wybijają się le\17V 
pomocnik Lud!, kt6ry brał · udział w pa.mięt· 
nym meczu Kontynent - Wielka Brvtania, 
oraz stary internacjonał, Bi~an, grający na 
środku ataku. 

Mecz sędziować będzie jeden z najle~
szych sędziów Holandii, Van der Meer. 

Od 5 X. do 3C) XI. 
Finały mis,rzoslw Polski 

Polśkl ZwJązek P.iłki Nożnej ustalił już 

Ka!e.ndarzyk rózgrywek finałowyeh o mistrze· 
Sitwo Polski. Do finału mają wejść mistrzowie 
trzech gru.p rozgrywają{:ych boje o wejście 

do „Klasy Państwowej", a więc najprawdo· 
pod.obniej: Wisła, <::racovia i Warta. 

Kalendarzyk przed&tawia się następująco: 

5 października grają m~trz grupy r z mi· 
strzem grupy ITI. · 

2 listopada - mi5tl"Z grupy III z m1st1zem 
grupy II. 

9 listopada - mist·r·Z grupy 1I z mistrz.em. 
!rfupy !. 

23 listopada - mistrz grupy II z mistrzem 

91'\lPY III. 
30 listopada - mistrz grupy III z mistrzem 

grupy T. 

OGŁOSZENIE 

Zarzqd Miejskt w Łodzi. - Wydział Motory 
zac.j, wzywa wła'ścicleli {p<>:siadaczy) pojaz· 
dów mechanicznych, zarejestrowanych po 1 
maja 1947 r. "a numer.ami rejestracyjnymi 
A 2500C -- 25·999 C:o zgł-0szenia stą w Wydzia 
le Motoryzacji ul Piotrkowska S4, z dowo" 
dan1i wpłaty w celu odbioru tablic rejestracyj 
nych 

Łódź, d'1tci 25 sierpnia 1947 r. 
ZARZĄD Ml~.iSK! W ŁODZI 




