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Sukcesy powstańców greckich spędzają sen z oczu faszystom. I 
, Tsal'daris pro,si o pomoc wojskową USA 
PA;R.YZ PAP, Radiostacja dem@kraŁy prośbę o udzielenie niezwłocznej pomocy prasowej w środę, że lotniskowiec "Ley-

- twej armii greckiej ogłosiła komunikat dla przezwyciężenia obecnych trudności. te" o wyporności 27 tysięcy ton, od wie
El wzmożonej działalności bojowej na ob- NOWY J0RK (0bsl. wI.) Rada Bezpie dzi porty greckie i tureckie podczas swej 
szarze Tracji xachodniej j M1acedonii. czeństwa uchwaliła wyłonić podkomisje podróży po morzu Sródziemnym. Nie 
Szczególnie ożywione walki toczą się w dla opracowania nO\vych wniosków zmie zostało jeszcze ustalone, jakie porty lot 
pobHżu Lerin. 0panowano kilka ważnych rzających do ,przywrócenia pokoju na niskowiec odwiedzi. 
linii lromunikacyjnych. W pobliżu Komo Balkanach". W 'skład komisji wejdą przed WASZYNGT0N PAP. Departament 
tipa przerwano komunikację kolejową 'stawiciele ZSRR, USA, Francji, Wielkiej stanu komunikuje, że w banku narodo-
między lAleksandropolis a Salonikami. Brytanii, Australii i Ć:olumbii. wym w Nowym Jorku zdepon'owano 5 

LONDYN PAP. Jak donosi z Aten agen WASZYNGT0N PAP. Dowódca floty milionów dolarów, jako zaliczkę w ra-
cja R:utera~ 48 powstańcó~ ujętych w amerykaI'i.skiej na południowym Atlanty mach pomocy amerykańskiej dla Grecji, 
ostatm~h d."lach ~ Mat~donłJ, skaz~,ny.ch ku i morzu Sródziemnyrn, admirał Ri- w celu przyspieszenia dostaw dla tego 
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ci!- <::,.1' t!!I' ,~tć!. "'-zosta1o w srodę wIeczorem na karę srnler ehard Conolly oświadczył na konferencji kraju. 
'ci przęz sądy wojskowe w l\oziana i Se- ----...;.---...;.-----...;....;......;.-------------~--------
res. Trzy kobiety aresztowane podczas 
obławy w (!irąwana w Macedonii, skaza 
no na dożywotnie więzienie. 

WASZYNGT0N PAP. W kołach to.
tejszych twierdzą, iż minister spraw za· 
granicznych Grecji Tsaldaris złoży w 
czwartek wizytę sekretarzowi stanu Mar 
shaIlowi, by zapoznać go z treścią memo 
randum rządu greckiego, zawierającego 

Zqon 

Wandy Siemaszkowej 

o rzucenie pośredni t a USA 
Rzqd indonezyjski oddaje spa-Gwę konfliklu - wylqczni w ręce 

Organizacji Narodów Zj dnoczonJ'ch 
PARYŻ. PAP. - Prasa ~<mo i, 'tlHŁl\d l 

• • GO\1wong około 160 Iklm. na zachód od 
indOli1ezyjlsiki odrzucił mediaci~ Stanów LONDYN PAIP. - Jak donosi UigencJ:ia Jogiakatrta, wzdłwż Hn'ii kolej{Jwej .na 
Z~d.11()ICzo<nych w SiPorze z Holandią. KQ Reutera, radio ittdo~zyjskie w J()gjakar wy!brzeiu pofll'duiowytm do Karangal1Jar 
munikat jnd{Jl1eZyJSlki podkreśla, że spra ta oskarża Holandię o 2.krmne w ciąjgu i dalej na zachód IW str{)nę J{)'giakarta. O 
wa lIJ3lPadu HoJ3inidii na 'Indooezję wlimta śrooy pogwałcen'ie zawieszenia broni gółem rząd republikański zanotował ( 
rozpatrzeć komisja! ONZ wobec czego po .oraz o !Posuwanie się W()ll 'k holender- IWYiPad,kÓlW po~ałcenla &kładu [prm;f 
średniotwo Stanów Zjednoczonych nie sk:'vch w kierunku Jogj a:ka'rta. Wojska ho Holendrów. 
Jest potrzebne. len d er ski e 'Po~unęły.si€! mianowicie z • • Dnia 6 siel1Prua rb. zmarła w Sur 

noweu (vmv. olkuski) przeżytws,zy 
lat 75 znakomita artystka polska 
Wan'da Siemalszkowa. 
Si~aSzkowa ~zPOczęła pracę na 

s'cenlie krakOiw~iej w 1887 roku i 
grała :Z przerwami przez 32 lata'. 

. Memorandum Polski dl Marshalla 
W ĄSZ'YrNGT0N P iW. Dnia 6 sierpnia I la ~alokształtu stosunków polsko-amery

br. ambasador R.P. Józef Winiewicz, od kańskich co do szeregu zasadniCzych za
był ełuższą rozmowę z sekretrz~m ~tą· gadnień gospodarczych. 

I 
nu generałem M'arshallem. DZlen01ka- . 
rzom, wśród ktorych wizyta ta wy,wo- Amn3sador złożył sekretarzowi Stanu 
ł~ła ?uże ~a~ntereso\~anie, ambasador Wi memorandum na temat ralPortu pt'k. Har. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!.01ewlcz oswladczył, ze rozmowa dotyczy riSoll'a o sytuacji gO~~arCizej Po'\sJcl. 

Wanda Si'WasZlkOlWa swoimi ro
lami scenICZnymj w Europie i 'w A
mery.ce - przeszła do historii sce
ny !polskiej. 

N10WY JORK PtAi? - K<lr.espondent 
Associated PreS8 donosi z BaŁawii. że 
Ho1et1ldriZY nie mają zamiaru wycofać stę 
z teren6w za:jętych w Cjzasie 2.tygOOnio 
,wych wałk.. W ro~kazie dziennym dlQ
,wództwa armii hoIe,ndenskied zQstat>o ~ 
głoszone, że w przysz;ł<lści o1)e'raoje 1()'~~ 
,n'icz3,i się do utrzymania POfZlądku i I}je~ 
!piecz~6,stwa na terenach z'ajęt'ylclt !przez 
J1<lIender>skie siły 1ibmtine na SumatrZe. 
Jawie iMadurze. . , 

W fozka'zie dZiennym dl) floty dowód 
.ea rnorski.ch sit zibmj'n11'cilt Holandii..@ld'iń,\ 
rał Pink oswi'adczYł, 'Że obrona ,fP'olTlad
ku i bezpieczeństwa PQlega<Ś bę~e ńa 
niedopus,zc'zeniu na tereny (}kuPów~ 
przez H()land,L~ broni o.rrez do e~ 
ltowarów. Jak twierd'zą w k{)ła~liole.n. 
derskicn. {Jznacz'a to, 1Z flota IIDteJuIerska 
IW dals,zym ciągu będlZie kontrolQwala 
,wybrzeże, uniemożliwiając republice lin .. 
dOlJlezYliskiej utr2ytmywalłtie SJłMUnków 
handlowych be'Z zgody HolaJlld1i. Holan
dia nadaJ będzie eksploato.wała zadęte 
,przez siebie tereny, WYWOŻ~IC illdonezyj 
ski kauczuk, cukier, chininę Hd. 

owa rewolta w Partii Pracy 
Polityka kapitulacji przed gieldq - doprowadziła ADg lię do ka
lastrofy gospodarczej - OpozJ'cja glosuje przeciw rzqdowi Alllee 

LONDYN PAP. Ja,k już podaliśmy, po 
ważna grupa członków Labour Party kry 
tykuje plan gospodarczy, pr.zedstawiony 
przez premiera Attlee. Grupa ta zapowia 
da, że o ile nie otrzyma odpowiednich wy 
jaśnień - będzie głosowała przeciwko 
rządowi. W zwj'ązku z tym odbędzie się 
w najbliższych dniach nadzwyczajna kon 
ferencja grupy parlamentarnej Labour 
Party: W kuluarach Izby Gmin krążą u
porczywe pogłoski o no wej "rewolcie" w 
łonie Labour Party. 

W dniu wczorajszym liczna grupa po 
słów Labour Party przesłała premierowi 
memorandum, zawierające potępienie pla 
nu rządowego. Labourzyści domagają 
się również natychmiastowego zwołania 
konferencji grupy parlamentarnej Labo
ur Party. W kolach dobrze poinformowa 
nych podaje się, że krąg Labourzystów 
Iliezadowolonych z polityki rządu znacz
lie się rozszerzył. 

LONDYN PAP. Podczas debaty nad 
rządowym planem gospodarczym zabrał 

głos minister finansów Dalton, który tyjskim. 
przedstawił sytuację finansową Wielkiej LONDYN PAP. W ostatniej chwili do 
Brytanii. Powtórzył on szereg cyfr, jakie noszą, że opozycja głosowała przeciwko 
podał premier Attlee w sprawie wyczer-- rządowi. 
pującego się zapasu dolarów w Wielkiej W kołach rządowych przypuszczano. 
Brytan'i. Mówca poruszył również pro- ż€ opozycja mimo krytyki pod adresem 
blem, związany z niekorzystnymi dla Wiei rządu, poprze plan gospodarczy, w:~gl~'d 
kiej Brytanii postanowieniami finanso- nie po\\"strzyma się od głosowania, Oka 
wego układu anglo-amerykai'iskiego. Dal zalo się jednak, że opozycja postanowiłlł 
ton zaznaczył, że układ ten zawiera punk I demonstracyjnie głosować przeciwko rZe! 
ty, które nie odpowiadają interesom bry dowi. 

Francja a odbudowa Niemiec 
LONDYN (ObsI. wI.) Rządy Wielkiej wyjaśnił, że zdaniem rządu francuskieg'o 

Brytanii i Stanów Zjednoczonych zwróci kwestia poziomu przemysłu niemieckiego 
ły się do rządu francuskiego z prośbą o wymaga omówienia bardziej szczegółowe 
przedstawienie na piśmie punktu widze- go, niż to jest możliwe, w formalnej w y
nia Francji na sprawę poziomu produkcji mianie dokumentów. 
przemysłowej Niemiec. Sprawa wymaga uczciwej dyskusji -

W z\\"iązku z tym rzecznik franruski(' oświadczy! przedstaWiciel rządu franct/:, 
go ministerstwa spraw zagranicznych kiego. 

Miliardowe dochody 
trustów amerykańskich 

NOWY JORK P.NP. - Biuletyn Natio· 
nal Ci ty Bank ~)ocIalje, że dochody wieI
Ikich przedsię'biorstw amcrykańskIch w 
IPlcr\\."Sze;i połowie br. wzrOSły JH',awie 
w dwójnas6b. 459 przedsiębiorstw w 
IPierwsze,i PQł{)wie br. wykazały CZysty 
'zysk w wysokości 1 miliarda :>90 milio
nów do-!arów (tlj. jU1ż 'Po zapłaccniu po
da tkll). 

\V po,,"ównaniu z 793 milionami ,dola
rów \\. trm sunr\1ll OKresie ub. r, 1Jollli
mo takiego astronomicznego wzrostu 
.dochodów. ni,cktóre 'Pr~cd'sie>bi()rstwa 
podnoszą jeszcze ceny, dą'Ż;1C do da]':ze
~o zwięk'izenia s\\ ych zJ"~ków . Tak np. 
niedawno trusty stalowy i wf'lxlo,,·y o
głosiły podwyżlre cen. RÓ\l,-nież Oenerals 
Motors zaPowiada dalsze podniesienie 
('en. 
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_; ,Ma·rszałek Tito demaskuje 50 rawcow niepokoju na Bałkanachl~~:r1~:r~'d~~dej~:~zwZ~;6~~~w~i~lir~t;~:l:~ \);~~: 
,BEl,,(JlV\D PAP. M<trszalck Tito IV wy mi, dzyn;lr()du\\'Q rC:1kcj<;, usiłujt' wywo- dawi10 miejsce na granicy jllgo!:>łowia:1' ny, ji'\k prez. Tluman forsowali gwałtowJlie 

1\O!a~zJ(:\ li(1.zlelonym agencji Tanjug, łać wrażenk, .inl,!)!>)' JllgO ... I:l\vi<l Illicc,Z<l sko'lluslryiack iej i jllgoslowit1I'ISko.".'łos· przyjęcie tej ustawy, która ma no celu. zjef! ... 
?swlar!rzył, ze f?łs~y\Ye os~\nrże~li(l izm\' l:l si\, w ;-,pl'nwy \\ ('\\'n~'trzIH' Gl'cl'ji. kiej, nl;1rszałek Tito zflZt1aczyl, że nic- noczenie wszystkl~h spraw o.bronv (arI~J.1~ lq-
slone zarzllly, Ja!\Ic Grcc.!;l wySl1wa 11:\ W tym ('elli pl!szczono \\' świHt !egen Idbre I(ola wojskowe 1l1oc:trstw zachorl. t!o~a,. flota,. lotni tw~) w Jedn m, mWls~er-
R,,(lz'l" B"ZJ)'ICC7CI'jct,,·., r" z " "1"'1'0 ~~S 'I I' ·t l I' 'I I '., . l . . t 'k' . l k' ' lIstwIe I - <tdlszą mllllaryzaCję zycla publtcz-
,u \",:>\"', ., -: n lO. I ,,( ,,\ . :-'t'. <I (ę O . 7:\V' JrY!!.il( Zle 1Tl1('( 'l.Y'l1arO( 0\\'1'1, !liC 1,IlOpI,erają cze Ol (lW,1 CZ 011 ~)W ~- nego W U.S,A, . 
:lom, nl~ przyc.z\ 1110 S 1<,' I~O polcpszc.nl~ S0 to I\VI<'l'llzC'III:1 \.\T",:;:\fk Z pnka. tas/I, klmzy pl zekracZ;l.1i) granicę dl~\ Projekt lisiaw)' wywołał liczne s[1fzerb.,y 
stosunlw\:' wza.lC'rnnych, 1l11~'/~/'Y GrecFI I !"'nrszn!el; Tito pnrlkn'śli1 ź(' .I11~nsln nł'/.t'pro\\'ad/.enia (\I~.tci ' kJ'!'ol'lI i S(!!JO nie tylko wśród postępowych dziulaczy pJU-
Jugosla\Ylą. HZi!r1 f2TCcLl, poplerally przez Wta ,pragnie ltlrzy.m~nia d{).bryc~l slo: lażII ,n:1 ,j(' ~'('ni(' JlIg ,In.~'ii, ~rO\\'Okil~()' tyc~nych Stanów. ~jedlloczonych. PrzeciWKO 
_w, ___ .. st1nkow ze \."s,~ys tklfitl swymi ~qs l;\(lal11l, l'1.y C'I liStlII Pi rJoprol ;1(lzl\' do Incyd l 'llt(l'!,' projektowi wystąpili - rzeCz Ch>lTakterystycz-

'WY,iazd PO rozkazy· 
lecz w obecnydl \varunl«ll'h r;rt'cja,' Zil- po~rr(\lliC.'zn)·ch, Marszałek Tilo podl,r('ślit n~. -:- n~wet niektórzy wyżsi wojskowi, a 
rhęcona przrz l1ieldńre wHki:- mo..:arst- !ln<;I('[Jnir. żr polityka .IurTosławii zmienił wHrrr~l Olch gen. Hudso~,.. . 

, I' - .. 'd " -I' ' . . "" k . "W \'ql0S11 on przemOWle11lC w' UUl wersvŁe· 
LONDYN PAP. \1' pi0lek \\'yjeżc1ża wa zaClOll,lIe, nIe 0Pll:,I.C ';, :" ler!·o. do utrwalenia prawdziwego po OlU 113 . - . " ł .. On ' .,.. '.. . . ~'" l' ;.: " ,'O l" '(\ . " .'O N • ' cle w \fermont, OZI1<lJffiWJąC s uchaczom, 7.11 

do \VaszYJl~!'ljltl (klr'~;o,.'in hrY!\'js!;a na . lLHd(lj,jC 111C~(':11 \. :",1(, Il.rn , 111 1}('lwys'He Balkllns,klm. na zn.,.k protestu przeciwko rzadom gepera-

k 
. .. , l'! ',1' ,'111'11'1,' III ł ' ł " H ,ł ,' ł III 111' 1 ł j Illl ł 11I1I1 ł 11,101 1 ł IH .. H 1,' 1'11"11111 '11111 ,1,"1 1"III.,I,tllI,II'IIIIII,'~I' II!! \ . " ..." '! . l 

onferencję W sorawie prodUkcji we.Q'ln I!<JW Opll~Z(,Zd szerCfJl armu, VI memon.] 6 
l b' .' 1 . '.' I S t ~ k h T· " 'zlolonvm ]<OJllisji parlatncntar-nej, gen. Hud-

w,Za.g • ." lu.R.lIJ~r~. Na ('Zclr dPiq';-<l('p br:, I ra~ SZAt uy W UnlSle Ison stwi"f\lZIl, że nOWd uslawa oddaje pełnó-
t.'jSklC] StOI Wdlwm Strang, r!nr<lr]('n;w . J . lU I I :1.iocni(' w" wł~d'lY cywilnej w ręc.e wojsko-

lJtvczn\' Sil' Shnltn DOlirr!~'.:, l-tlllll'iid 0!l ' " • l wyr", CO uwald '1..1 krok "bardzo mebezpiecz-

"a' bry, t\,oJ'sl\!cgo \\' Nic~cz,:,ch, 40 O S O b l ~ h t Y C b 1UOO r 3 li n y c h w s t a r c l U ny", T!stuwa - zd.llIlpU1 Hudsona,. - "w~kra-
" .. ' cza dalekI) poza ramy problemow WOJsko-

W LomlYllie St\\'irrcJ7011C' dzi:-.iaj :~I[lnr\ l zaft ri~rnler, 8 francuska wych, rozciąua siG bowiem prawie na WSlY" 
~ t' " .. st . Z' 1 l f) \R' ~ I) \ I "I II I 1 " I' I f" I' I '1 ł stklc dzicd1.iny CZVllllOści rzadu, a nawet na' la \\\llle, lZ nn\ _IC(d,n('zone n f' \\'\12 } rZ : ' ,,('1 .Je, 1:111\\'1 IliCfJll- 0('11<'1';1 ny () ICja nI<' za\Ot1ltlill{OWa o za t' j l' t l' O't' d . . , . . I I 1 . I .- . : , .~,' prywl1 ne zyc e o Yywa e I... wle,ra ona ro-
~lly dotychczas zgody na propozyrjl' bl ~ r liidl)'\' 1 \\' :;lar\'I:)( J z \\ ~JJ. klCI11, do kh knt'l\'/'l'nill strajku, ProJekt zmiany tary- gę do slworzpnla po\ężnego_ gestapo (I) pod 

'yjskie, by rOZ!l10wy ohj(,'ly nie tyli·:(~ .'1'0 l~. rh dO"I.lt) 'pl1du.a<; :;{r:lJhu ~ow"7.edll1(' f\' Jlł~\\' zlll7.0i1V \\ nh. l1lit'si~C\l przez spe postacią cent~alnego organu wywiadowcze-
duj . 'o .\ go w Tl1nlo.;l~, /f.llle!1J 40 os,,1I a okolu '. I I ,: o t !JO... W istOCie, uslawa powojuje do żyda 

\cJ~ \'~g 3. IOO() odldoslo r'llly .. 1:1" d\J/]()",z:1 Z TUlli',11 l'Ja n~ <olllISJę, zo~,tal1ie r07;pa rzony, sztab grneralny niemal pruskiego typu ... Orl-
--- \\'(~ ;d'odę \\ ir-czorpll1, rr'1IlC'11~!\i rpz~\tl(,llt p!"Z(·'z czynniki kompetentne. i daje kontrolę nud poljlyką zagraniczną U,S.A'. Howy rząd Llopisa l w ręce czJonków projektowa.nej "narodowej 

PAR.Y?: PAP, - Prezydent RePllhli}'! R~ma ... 6 ler przec·w robotn·lkom t ;C~~;lcl~ez~~~~:~~t~~~all~~órz;IO~:~~ ~!~j~~{d~: 
fliszpaJj,skicj M:ll'linez T1nrrio ' ... ·ierz\·1 " ' wym ... W rezllltacI8 ustawa Jest właSClWle alf 
b. premierowi L10piRowi miq.i-~ sionllo· tem reorganizacji rządu U.S.A. 
\\'allia nowcgo l'zndll. L01IDYN (()h-1. \\'1.) Z P;lryża dUllo pud\\ yżht' plaC' o 11 1)f(l('(ll1t, R311'1adll?t Sądzt1C z tej komplelnej oceny gen. Hlld' 
'\Vi'kład TlO~'e!l:O rząd'lI we.idn 111':1\',,11 cif}. i;'r pr('JJlipr r:.1n1Jdit'r o~\yi;l'l(,7yl rynirznie oswindrzyl, Iż "f,rarodawcy i sona, Stany 7jedl1oczone wstąpiły zdecydo' 

poJnlJlli.c nI'7pds!a\\'icicl. R:l"kli\\' i '11:U' \',I'zornj l1a l,onip!,'11C li pl WO\':"J, 'l.n prq tak płacą rouohlikom zbyt wygclrowane wonie na dron!) militaryzacji swego 1lstr.Jju 
. I I ł r' l panstwowef)o. Czy hęd~ie to z pożytkiem dla 

oi kat:tllli·l..;kiej. all:1r "'111,1(".\. rl'l)Ir!t!lk:l- (11 ,rlil przet1l.' <l W,] I ulIcJi rio ,11\\1':\ 1'0 Sł,'I\"kl' - 7 "'zynl rZó'·1 Ill'e .... lo·'·e II' 190- ł • , .,u" ~ wspó pracy mic:dzynarodowpj oraz dla ;)0"0-
nów Jc\\'ico,,":\,'ch. <:clllnlłTl rl'llilhlil.'lll ldl lti,oi:.j<,ck(J (J. i;!!!.llic pozlol1l z 10:18 r,) d • -II I . -lo I • "i J • J'U l' "ezpI·''''zen'stwa s'WI'ata - s'ml'emv ~v"t· . I.I( I C lO{,l!l" POWC:;ZN' lilie 'i. ,l( 01110, ze u...... .. 
;Kic~o i socJ;lli"-[I'i\\', Nic \\ t71l1f\ u\lziah\ 1:11. pić. B. D. 
W rz .. l,dzi~ k/)i1llltJi~ci i 1Jarti;] "f-l]1::tn:l 7<tp~t;lIIY o przyczynf oilrluct:llia pflez placf' rpnlnf' roboiniJJ)\V frnl1rllsldcli wa· 111/1111111111111111111111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111111:1111111 

CO!nlwticlltc". 11:1 czelc- ktĆJrej :-:loi hy!y r7ąd milowy mi~'d,y jli'acod:lwc:ił11i a hnjfj 3ię z~lcJwie od 2S do 40 procelIt 
Pfe'piel Nc~rjll. z vL}lkami 7ilwodnwyrl1i, pl'7Pwi!ltlj[)cej pl:ic przed\'ojenny<,h. 
"',1' IlIII1111/1"I'HI 1 j;oI f,""I'"II"III'ltlll,I'IIIPI,·lloIIII"I"IIIIII'.ł tri IH'I'·I M 11111,1 t l'HoIl,'IIIIIH'I\.III'II'II,I,II'~'~I,1I "'1111.'1"111 , ,,1,1

'
1.,1 MII'''''II'IIIII\OI'''''' 1 1 ' , I "~'II'II,""' I ',llł'I I II I ~IIIIHłllm"1I 

• cy I 
muszą przyjąć Anglicy do swoJe l strefy 

BRRUN rAflo - Włndze bryt~'jsld(3 \\!lIlS7CZt1!1. idl do Rt'rcfy hl'ylvrskie.i. I 01'11. Prawin " o, '''Ijlł w nocie, że cy 
Z,a\\'iac]oltJii,' f;zdapol,~kiej mi'iii \Yo:i- Dencral Prawin ,\ " .. lał w z\\'ią7. kll z fr::t 1.4 nlilioiHl Niemców ohejm1lje rów
skowej '.\' HnPI:iL', generałn Pr;lwiJl3, t:\ m 1l0l'" do T<ndv Knn.tl'oJl.,'O w, ktMelj nież Nienh'(j\Y. ktĆlt7.YIHZy1hy!i r; Pol,t;;ki 
że uważaj~\ swe z(}howiQzUllia odwośuie 7\Yrnca 11~'i.l~t;' lHl ok~JJ(.'7no'~~, ze \\'lil: UD Frtn'F\'" ";~k;ei prrcc1 znwnrciem 

, l I t t b t I ki J 1 I': III r1ze hrrtYI"lkle 70hO\\-lf17aly SIę 'Pr7yf,~c Ił J .•.• 
przv l('e' a (O s relV ry r. S e J,a 111 o· 1.:1 mili',oliń Nif'lIlc6w z Fulsh 1"7fld 'PO'I~ IJ \. fl.u ~ 'P./'ze~lecllel1JlI . NI~l11~OW dQ 
na Nic!l1cc'n\', re,prd!'i(>,vunych 7. Pol,s,ld - sk i nie l1Jo i.f' być od'po\\-iecJ7.1<1II1Y z,a "le h)'T' - ,1,1.'1 sl,ref\,' okn'PflCY.lncJ 1\1. 1fl1'zcd I 
za, wypcllliouc. Pr;ed~!n:vlc~rl hn·!:.d_- le~'ahHI, lmi~'·l.Idf' Niemc()w z różnych Hezerwen 19-.\.6 r. 
Rkl. ~(~dal w !\7.'::7Ci!.lIlnn~:.~1: 'I" do . dM\. .'!ifm" do stl'~ly bt·"hriskiel. zvl'łasżĆza. Nota w końcu ZalZIUaC,z.a, Ż~ w SlłreHe 
d7.1:-;le'J"/.l'.~O pl'7.y1rrlo ,)lI'!. 1 t 111I\1ona i.c: -prZ\ 'hy,~1.(, nk 1110~1i c1ol'\tać flię b 1;'7,- hr1" ' "i~; 1H1.vi,oltQ dr~ "II' więcej, 
N'Ie Illcr'J\\' '(jo "-Iref\' lnvtyj.,kitj n POZO-I i1)o'~reJllio z P ol'>'ki \Y~klltek hrnkn nIż 1,3 mIt NletilCÓW z Pol. kt W()Ibec 
stały.:::11 10fl,!~!JrJ li ,,"pelni.p, !\li,lllIC)'. kt~), wi';'Jlólnej gr:l1t1cy llliędzy ~l()j..~kn i oryty.i cze~1() wła-d:re bryh'!iskje z()lh(j\yi~lZ8ne 
~lY ,,' ,lrL'lr ~ln,en''';III~kl€'1 DC7rkl1Ją ska ~treft oklll)ac\:in::(. są prl. "l".~ jeszcze 20łlOOO os(~h. , . .' 
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Z;JI<1c;Lia Ide witle {Jo"klltko\\'aly. 1~{) 7. przf'gralihr \\'ojn/', [lonic\Y(\lźo\'l:1ŚIl' 
l.illl1e!\ (]d/IJ~ wn! Sr" hard/.'J powoli.. - w[]\iad;ie ~znk(iI~I\\'o h:vlo nodS~.l\';il,' i,ch 

((p'l\ll1)l \q'rai.n:e: cli" 1,..'0 o j'o, nhy \Y t:-rklyki. Ody])y nie 011a, Grecy '" 1)~()1e 
1fu j.dei hec/.ce zl,st~l\\'i~ troC'lIt;' bdlllllY nil" hyliby \\' st::tllie prowud,i0 \\"Jil:Y,-
cll.1 ~ic1Jie. T[]k . i<;> przcd~!a\\,jnla ~ylll[lda ~Ź do 
Mgła i;!;I\, .. ~d~1 . i, COraz gę!'tS?il. O od [}o'cz:,\lkl1 :limy, Chlod:.' n:1sb111i'ly rtl-c"pn 

fOLie lIic było JIlO\\'V. dzic\i'illlie, Śnil'g' spad l \\"c!.c,~l1ie, TllP-
- Do di[]/hla rog-ntego! N:lwlt kOI11I1- ni;l'ł 11n droii:ach. CZ:t~l'111 t\ Iko Ilk,17Y\\'U 

l!ibtll Illet('or{)logic7.llc'f!:o lIikt !li~ prze· l~ 'lir. łDlke. ~!.o'!y i dmgi we \\'s7.""lI· 
EJ In! - klit! w dul~zYI1l cirjl.?:11 r1:1cky.- klc'h kil"l'llnkach od Jnninv 7all1icniłv ."lię 
Czy'ż 1110ŻClllr, dn kr{)ćset, nn oślep le- \V isllle hfł9;na. (}I'CCV Ci~ln.;I1<:,1i ieLlllJk 
cic( w tn,k,n pogodę'? przez lfl l!:l')?;na, Przez .Inl1 inq c'l,I7,ic(1 

- A to nawct byłIJhy cf.ekawe - po- przcchod7.rlo mnl',:;:!\\,!) "hoz(",'. Qllell 
wiedział Tn11. - ::-;po!kalibyś!lIY 1l10'l-C k cze'sto zndn\\':11 ,':ohie py!alli;l: doi,ąd to 
go grcc!-,it'gn wHri;da. Jak 1l1,\·.~li!'!f., Co WR7.yslkD ciilgnit.-? ' 
teraz sir 7. nilU dzieje? Grecy mieli dziwl1:1. talitrke prowrt!ze' 

- tlilCch go jnflily TliortJl1, .. Nie ma co lIi:l "';lIk:. walcz,\ II z gM, 1l111~lcnia.inc 
rO\1ić. Trzcba o,d\\'\)lt!~ odlot. O. rrioro1(l' l:trll RWO.le pozyc.ie, WJDHi nnlol1ll,l!l! -
SK1C Cireki! przctr7.YlllC!I] 11:1)< t~·lc czas\] koncenlrowali ~ir na di'Og:lC !t I .~7i)Gach. 
z ta bCl17.Vnt\! Złodziei!" prr.clm;ci. Grecy wcin'.~iili s"" 01:1 :1r(y].rri~ fla 

()J.'M h~'ł I'l~'lr\\'i,ś:ic nic'Ill()%li\\'y fltl'OI1H' ~ĆJry nk' z\Yr;Jca[inc Ilwnll:i na la-
To trz:.:lJa hylo być HZ,llC(I.:C ill alho Orc' dl1e· Pl'zc.'lzl'o,<Ir. \VciQ~ali dziab ho PI'O' 
kl('l11. ;J'by lecieć w hlkic.i 111".;1(', 7.alado- stil l1a plcc:lch, ho konic j 1111Iły I'dc 1110-
~\'ali ':in z P?wroletrl do nlt!(llllll'lll i od· gły fJr7.cj.~~ 111'7.,CZ te g(JI·.~kje ~12:c,i.!\I. 
Jt:~'h~l!I do Illlas.la, . • ' cZ<;,f!lokroć \\"il'z~ .. ce nnd 1)I'7.cpaś'cin, T1, lo 

M\mo \\'''zelkl'cll IJrZe\\'I(]~\\'illl, N\tra- prawuziwrlll S7.,clcściclI1 ci l.., nlrl.:. 
leksl'o ' Paf) 10'(8)) "j' s 'I" I "I r ' " J A 1)\\ . ,::> I .. < ~ ... '., ~1\\"roCI l lCZę\JWl\'. ~,e ,er}l zelos l1o(rafil' w SwOin1 cZ8sie 
Gdvhv nIp. O()WfOC,h. 11::1ueWl10 Grecv ZOJ'I2':lI1IZO\"ać :ad:vlerie. Strach pomvśl~ć 

co z Im artyle'ria wYl'ahlała gre-ck.l ar-
min,,, Dziala i[)y'lV czę~ło w'P'r~t za'Wie
o ZOile- nad 'pf17,E"paścią, Flt\'7.elnno na chy
hił trafil •. ,. Rezl11t'atiednak' bylI dobry: 
gr~cka arty'leria, 7.a\,tje~ZlQ\la nad ~6rsl{i
rll iS7czelina 1l1fi. Ollt rze.Jiwa'la Wloc,lJów j 

zcw'ząd, g;dzie tyl'ko sil) lllkaza li. 

W mi an;- ?1Jlili;ani:J ~ię 7.i'illV, de3z'ze i 
~Ilif'j!:i ll':ld:11y coraz cZ~lścid, Bl'Vlyjl'łka 
('"kadra lotnic'7a zMliecha!a pl'n ;via 10-
tt'J\Y. L3\\'l0l1 i jeg;() 1<OIell1:'a. l'ównic'i a
I11CrYKall"ki ozienniknr7, Woli wyjechali 
IHI front. Nitr:1lel,\"iis i Paf)[t'.I1:0'''I, mi1110 ~)
krojlllyc,h \var.lllnk6w atmolS·ICrYC7.tlycl1. 
lliclml1 cOllzlcnnie wyl:llyw'ali na zwiady 
O il·p d()S(nl'i rozkaz, nie zwr:l'cnli 7.:'Idl1,ei 
II\\'fl~ nn po-godę. Kil s'zCzerell1'lI zc1ziwie 
ni II A n g-I!Idl\Y, szc'zęście il1l jako4 d()q,i!~y 
\\,n)o. Nitrnleki'lis 1111e!4zl\:l1 teraz w tY'111 
Srllllym hot,elu co i An'y;J'icv. Głośny ki;o 
'O'lllicch '!tnie rozl'ć'l(':lł .. \11 nn kOrl'hl'ZII 
; .hrod;lly Op.e,k COfaz bilt'dzit".i póc\rrhQJ 
SIt' Allg,ld(()ll1. Mint w ROlhic c1111i.o l-ycin i 
\vc'rwy. I'cwnego dnia wyleci:", .i~k za
wsze IHl 7,\Y'iady i nie powracnł ]ll'7.CZ 
c1hIIŻS'7.Y okrNI CZ:l'ilh Nikt l1'i,c widział 
co i c:z lIim ~tnlo. 

\V Janinie był CMar. \,,~ęl(~zy rtl'ch, -
Przn\'()'żono l frontu dużo raIlIlYC)I. Nie 
lil "'. lO wiedziano. rdzie icli rowli~,~l
CZOl:. ~'1.IP i ta Je hy'lv r"ri:'~'PCłlllhllle. R,Ul
nrclll 7.acz' j,o kierować do prrwatny,ch 
dom()w. -
Wśr6d ranllyclt, przeważnli 'l;oł'1ier7.c 

'l. Ddlmn i.onYl11i llDg ,l'Ini i r~kolll:\. Afli do 
~ ... ()(],: l \\'00. a II i 1 e kil r ze II ie wi cd'z i el i <:0 wła 
S'C.l \\' le. ll1n-.irt .z nimi rOlIJI6, Orecy wJrtści
\\'Ie nIe n(J~ladali żnunrch mcclYKamcn
t6",> ,~ c,o naiważl1ic!"ze - nie mieli .~;e
Ołc.! bh!!ll ;:11 y, s'k" rpetek, butów - w o
Ilól~, llle. Nie była 11a wet kocÓW, Ran-

_ Signlorinl, mbl klient nigdy nte był Ier. 
Izyslą. Słowo .,Duce" pisał zawlze przez 
med. "d". 

llY'Ch przykrywano S'Z'111iltami. Pn?:g 'ze
wali .'li~ :j,e·dynie marnym kOTJiakiem. Pa~ 
clfl,!gali na siehie najlfanlostyczniejszo ła
Cil'lY, jakie lyl'ko 'P'otra~i,1i zd,ohyIĆ. Naff,cz:ę 
ścj~j lnacH'i je 11 cytwilne\i lud'rWści. 

Je.!lz'cze ;jC'llllą plalgę stanoWli~y l1czne 
defrunda·cJ.e, zlwycznj'ne kradlzie'ż,e - 0-
raz niew\<'ł ltpll wa 7.c1mdn. OHcetowie za
bienl'j sobie lwią część wYliywlenia. 

Nigdy ich nie w,icl'ziano 11a poJ.u waliki. 
ani w og6le na li'll ii frontu. R.ole dowód
,ców Ro11el11iali 'Podoficerowie. Żołnierzom 
z re~llily nie lI·lIz'ie'lano lJlrlo1Jów. Na front 
pęcl'lono i-c'h pielszo. M IIIR1eli czasem ro~ 
hi6 'PO klllwAet ,I\1'lol11ct1'óW do o:Jwipów. 
Ten .,mal'~7." oclQJYwn1i wieraz w de,lgu 
pi~cill - oSllli'1l tygOd'lli. Nic dZli'wnego, 
r,e tra fi::tli nu irofl t 'P rze'l11('Iczeni. 'sc'!lofo
wanl, hel. lmt6w, kl(),rc zt1ar'ly się kom
pletnie \V d 1"0 d ze. Był tD jlllt ma,teriał 
nie nadający Alę do w8.'l'ki. Nier'az 'PO 
przy'bycin nn front. całe kOlJ11ipanłe ~i.'1>
ro\\'01no z nti c,jsca do szpitala. 

-Podohnv -"tan rze,czY wpływał derma
\'{I!l,nco lJj źolnlcl"zy. Na porząd1<u dzien 
nym hyły liczne wy ln'pienia -przeciWko 
dy.'ic;\ plipie woj'i'kowcj. Zoł'nlerz·e dyl$-
1{,IJ ~OW;ll1 z ofico{'fnmi. ::llI'torytet którycl:i 
1'l'J:ad~ ł. ~{)ra7. n.iI;i;elj w ocznc'h masy z,oł
I1!CI'"klc.I. ZdarzałY'sJr,' WJIIDll,d1ki, 'te zol
f.l1e't7;e 7!;lhi,i:lli .'!WVdl oficerów, 'PoslI,ldza 
.JCI'C lch o zdr;lc!G i 7-mowę "Z wrogj(')'iQ. 
Nastroje ",:ś1'6d .Qor~ccl'ó\V by'ły rówI1ie~ 
fatai't!~. N n'.J:w liŻ 11 I ci'" ze. że nie umie,111 :po
ffl.c];4I c I.~'OHIC z tl'llld~lo~dioami fro'n to wy
IT!I. Byli to przewa:i.nlc Jllldzie z miasta 
n~e PJ'Z\'7.\\TCza,iC!li do horyknn.la si,~ ~ 
I~l~wn~o~ami \\ .0.1'.:: 1111 e9:0 hytu. Pragllę
IJ .Jah.- nam.rę·(]'zeJ ,,'r6cić do do'mll. do 
TTll"st, gdZIe nie- stal{J przed nimi widmo 
głodu l nagłej śmierci. 
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Westfalacy muszą powró-cić do krajul 
Ręce polskie wprzągnjęto do pracy nad odbudową Niemiec 

.. Ni~jednokrotnie już poruszaliśmy sprawę! wiekaniem sprawy pod najrozmaitsz~mi pre'l PRACY. Polak jest DOBRYM ROBOTNlKIE1'v1, 
",?I3.kow z Westfalii. Na obcej niemieckiej zie 'tekstami. DOBRYM GORNlKIEM. Takich górników po
!DI~ w obcym, na ogó! wrogim środowisku, I W licznych wypadkach władze angielskie tneba, aby wydobywać więcej węgla, aby 
I~Je tam dotychcz~s blISko 100-tysięczna rze. stoją w PRAKTYCE na stanowisku, że POLA. przy pomocy tego węgla odbudowywać szyb
sza naszych rodakow. KOW W WESTFALII NIE MA. Obywatelstwo ciei i skuteczniej wielki przemysł niemiecki. 

W~Stfalacy przybyli do obcego kraju daw- niemieckie przesądzać ma o przynależności Taka jest w istocie rzeczy opinia decydują
no, ~lelu z nich to już dru~ie pokolenie emi'l narodowej. Vl1 stosunku do deklarujących cych czynników angielskich i tej opini dawil 
gra~to~: J~st to typow~. emigracja. zaro~kowa. ,swą polskość slosuje się naj różniejsze szyM- Iy one wyraz w formie mniej lub więcej za' 
OSI~dhh Się w !'I"adrem.1 w poszukrwanm pra- ; ny, które mają ich zniechęcić do powrotu do woalowanej w toku rozmów z przedstawicie-
ey ] chleba, ktorych me mogła im zapewnić t kraju. lami polskimi. 
ziemia ojczysta. I Polacy w Westfalii żyią pod niemieckim, WESTFALACY NIE CHCĄ .JEDNAK WY-

Str. ! 

Losem tych Polaków mało interesowały. CZĘSTO" JESZCZE HITLEROWSKIM PRA. DOBYWAC WĘGLA DLA ODBUDOWY NIE. 
~ rządy Drugiej RzeczYllosPolitĘ,~. Pozosta- WEM, muszą słuchać NIEMIECKICH burmi- MIEC. WES1'FALACY CHCĄ PRACOW AC 
wi~ni sami sobie~ znosz~c ~ ciągu d~iestęcio- strzów i NIEMIECKICH policjantów. Z Pola·' DLA ODBUDOWY POLSKI. WESTFALACY 
leCI .br~talny UCIS~ polItykI germanIzacyjnej, ków w Westfalii chce się gwałtem uczynić CHCĄ WRACAC. Tego chce również cała 
narazem .nieust?nnle ll~ wszelkiego rodzaju Niemców, tak, jak to usiłowano czynić w cią· Polska. I dlatego polska opinia publiczna głoś 
szykany I przesladowama zachowali jednak, gu dziesi~cioleci. no i dobitnie protestuje przeciwko polityce, Zniwa są już na ukończeniu w calej Polsce. 
mimo to, jasną i mocną świadomość łączności Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest która każe Westfalakom pracować dla Niem- Pełne ziarna kłosy dały zbiory na ogół lepsze, 
z na~odem i wytrwali w polskości. I prosta. Zagłębie Ruhry potrzebuje RĄK DO ców i wzbrania im powrotu do Ojczyzny. niż przewidywano. 

~~~;::~rri~o~:~i~;::::;~ i{~~~~~:ł::;~= i Z C" g ra' n I-c a o I s., n f ona do robk I- e' m P o I sk'l-daCję wszelkIch legalnych form zycla polskle- I '. t 
go, które zachowały si~ jeszcze wśród West- I '.:' li. .., , 
falczyków. Ostatnie lata przedwojenne, i la. i\;:, • , . • 

t~ wojenne, b~ły najciężs;yro okresem ~ ży- Gospodarczy rozmach Targow Gdan' skl·ch 
CIU tego skupIska polskIego. Wydawac Się .' . 
mogło, że uległo ono ostatecznej likwidacji ...... - k-- - r ~ -
i zagladzie, Westfalacy okazali się iednak twar .L--Alg a -wr l I -wr ft,--"·eola. 
dymi ludźmi. Przetrwali rozjuszony terror hi-, ( 6-. ... -, - -- ~ d t G I R b -
Uerowski i skoro tylko wojna się skończyła,' _lU'" §pe~ lU ne~ ' o .. o,..e~pon en ,0 u ~ O§U o otn,ciłleqol 
przystąpili do odbudowywania swoich organi Zwiedzamy' Targi. Przede wszystkim mała l czowość Targów, brak wszelkiego efekciar - ! . Goście zagraniczni' dzielą się na wystaw. 
zacji ~ _ instytucji, przez k~ór: u.trzY':l1ywali ~waga: "roz~arcelo~anie" Targ~~. - Gdynia st";,a. i zewnęirznej "lipy" .. B?r(l~i~j "wysta~vo ~ów i ~bserwatorów. Do pierwszych, jak na! 
łącznosc z kulturą, narodem I ZIemią Ojczystą· i Sopot -- me nalezy do szczęslIwych pomys· wy Jest Sopot. Ale punkt clęzkosCI - zawle· mformu]e Dyrektor Ob. Kobrzyński, należą 

Westfalaków nie trzeba było ag.itować za łów, Po pierwsze, odległość, a po drugie -I ranie transakcji, omówienie interesów - .przy : przedstawiciele 10 państw europejskich z Cze
pO~l'ote.m do kraju. ~esti~acy ~a~ll, z wła~.! koszty podróży samochodem lub trolejbusem. pada na Gdynię. gdzie zresztą ~asiada rów· chosłowacją, Szwecją, Szwajcarią i Węgrami 
neJ, meprzymuszonej wob chCielI do krajU To wszystko stwarza trudności i odbija się nież komisja akceptacyj na. Właścnve Targi od na czele. Z obserwatorów przybyli liczni prze. 
po~róci~. I tutaj dopiero ~asta,p~lr. zdumie- w pevrnym stopniu na frekwencji. Na margi- bywają się w terminie od 2 - 10.8, później mysłowcy z Turcji, kilku z Argentyny, Egip' 
wając~ I,. trudno to Inaczej okreshe, oburza- n.esie !1e.leży stwier.dzić, że Wybrzeże, specj~l- na ~i~rpień zostaje .wystawa w SopocIe. Ale tu, Francji, :Anglii . itp. Zwraca na siebie uwaq 
\ące zjawiska:. . .. me zas trasa ~dY~'lla -. Sopot, ma znak.?mltą to JlIZ poza Targaml. gę gru~a Hlszpa.n0~' ~ą to nieoficjalni repre
G:ner~lny pełnomocD;lk dla Spraw Re~at~Iacjl, ,wprost komuDl~aCJę. Wlelloe, "pakowne a~~ Największe stoiska, bardzo gruntownie ob. zenta:nCl. Republ1kansklej Hiszpanii, przybyli 
wIcemin .. tow. W?ISkl. zobrazował ~yslł~1 rzą- ~obU5y -: gul!wĘU'Y, dostarczon~ ze S%WecJl myślane i efektowne, realnie i ±yciowo zorga- ~a TargI cel.em, zorientowania się w możliwo
du polskle~o, .. zmlerzaJa,ce .do rozwlązama sp~a I AmerykI, a montowane w kraJu, dobre tn. nizowane, mają "Społem" oraz Centrala Ryb- sCJach poJs.klego rynku. 
'wy r~patnaCJI Westfalakow: ~ład~e. polSkl.e. lejbusy szwedzkie .. , na Najbardziej może 'zewnętrznie efektowne Z lotne] rozmowy, przepro',vadzonej z jed-
uczyn.ltłY;SZJS~k~,. abYN?TZ1~Ples7cł l ~łat~lc Najliczniejsza frekwencja przypada na So' _. Philips. nym z tych .His,zpanów. dowiadujemy si~, że 
powro es a a owo les ~ y: u a o ~lł: 0- pot. Nic dziwnego! Bowiem najbardziej przy- _' . . Rząd Republ1kanski wyka;zuje szczególne Z"l-
prowadzić do skutku repatnaCJę zaledWie dro_ cia.ga "szarvch śmiBrtelników" _ galanterio, Na prze~ry~le rybnym o,ra~ spoz~wczYJ?! interesowanie Gdańskiem, jako ośrodkiem 
bne]' cząstki tych którzy wracać chcieli. Tym. l na porcelame l szkle przewaznie W tej ChWll1 kontrakto'vvm do ,. ł l ' . wyroby artystyczne, w ogóle tak zwany prze k ... t . . l ' , nawlązama przysz yc 1 sto-
czasem minęła wiosn~, mija lato., mija najle.p- 'opc;entruJą ~~ę Z~lI~ eresowama zagramczny,c 1 sunków handl<.wych WolneJ' Hiszpanii. 
szy, naJ'właściwszy okres, w ktorym repatna- mysI lekki. W Gdyni są reprezentowane mniej gosc!. Są całkiem j,uz: realne perspektywy eks. 1: 1: * 

popularne, wyroby przemysłowe: metal, stocz- t b l S la het cl oraz a 
cję można przeprowadzać. por u ry , przewazn e z c .ny 1, , n .~ Goście zagraniczni koncentrują się w Ho. 

Gdzie leża, przyczyny tej niespodziewanej ni, ryby, Społem, górnictwo, nafta, maszyny szego .. s~romneflo dor~za, do. Czecnos~o:vaCJl, telu Grillld w S Dei. Sł . t _ 
.. . C .. d t itp. Sopot ' jest reprezentantem przeważnie illi Austrn l Węgier. Panstwa srodkoweJ I po- op e. yszy SIę am rozmo 

1 szlmdhwe) zwłokl1 o przyczyma Się o' e- cJ'atvwv prywatne]' natomiast Gdynia przed. ł d' . A k' M k k A t. wy, prowadzone w WIelu Językach. Tematem 
. d' . tk' t . yP laków wbrew sweJ' l ..... U nJOwe1 mery l - e sy, rgen yna - t h ' . t lk T' . go, ze zleslą I ySlęc: o . ' , stawia możliwości eksportowe Państwa. . t .'. ' l . kł . ' tek t l' yc rozmow są nJe y -o arg1. 

woli nadal są pozbaWIone O]c:tyznyl Klucz .. -' " .', .. "l In ~resują P?TCe aną" - .~z o. o~az s .y Ja. Smagły, żwawy Argentyńczyk wyraża zdzi. 
do rozwiązania tej zagadki to postawa . * * * Z:alllteresowanl~ te vvyłomły Slę .luz. realn.le '!" wienie z nadmiaru wszystkiego, zwła~7cza 
angielskich władz okttpacyjnych w Niemczech Na wstqpie mała uwaga: celem Targów. plerwszzch. d~l~Ch. Targow. Ząclekawl.t~l:\le produktów spożywczych i konfekcji, klriry 
i ich przełożonych w Londynie. Wiel?krotll~ jest ~OkilZ teg'ł, co. mamy na eksport, ~amy wzbudza. Towmez. przemysł .spozywczy, zwła- zobaczył w Polsce. To zdziwienie zresztą j(C~t 
interwencje władz p.olsk~ch spotyk~ły Się bądZ, realme, to znaczy, ze posiadamy, w nadJmarze szcza plzetwory Jagodowe l grzyby, charakterystyczne prawie dla wszystkich ~jog-
to z odmowa" ba,dz tez z rozmyslllym prl.e- na rynku wewnętrznym. Stąd ruezwykła rze- "' ci - cudzoziemców. W prywatnych rozmCl

Zwyżka cen uległa zahamowaniu 

Walka z lichwą daje pożądane wyniki 
Wywiatl z zastępcą przewodn. Delegatury Komisji Specjalneij tow. M. Bohdanem 

Celem zorientowania naszych Czytelników ' czny,mi. Skontrolowanych zostało 617· przed- nikiem w pierwszym rzędzie intensywnie pro· 
.... rezultatach walki ze spekulacją i szkodnic- siębiorstw handlowych i innych, w 188 wy· wadzonej akcji antyspekulacyjnej. Trzeba 
twem gospodarczym w ubiegłym miesiącu br., padkach zastosowano kary grzywny na łącz- stwierdzić, że ustalenie nowych obowiązują
przeprowadziliśmy wywiad z wiceprzewodni- ną sumę około 4 milionów. złotych. Sporzą- cych cenników w znacznym stopniu umożli
czącym Delegatury - tow. Mikołajem Bohda- dzono :'8 wniosków przeciw 131 osobom w wiło przeprowadzenie kontroli cen, jak rów
nem, który poinformował nas w rozmiarze i' sprawie osadzenia ich W obozie pracy. nież sprawiło, że zorientowane w wysokości 
skutkach działalności Delegatury Komisji Spe- - Czy lego rodzajll szeroko zakreślona i cen na., art~kuły pierwszej p.o.trzeb~ społeczeń-
cjalnej w Łodzi za ubiegły miesiąc. realizowana walka ze spekulacją przyniosła stwo łodzk.le l, z.ll~CZna częsc kuplec~w.a przy 

_ Działalność łódzkiej Delegatury w dniach zamierzone rezultaty, to znaczy - jak reagu- sprze.qazy l za.<uple przestrzega ofICJalnego 
od 1 do 31 lipca br. - mówi tow. Bohdan - ją na tę akcję przedsiębiorstwa objęte kontro- cennIka. 
szła w dwu kierunkach - walki ze szkodnic· lą społeczną? W obecnym miesiącu dążeniem łódzkiej 
twem gospodarczym i nadużyciami oraz wal· - Cel zamierzony stabilizacja cen na Delegatury będzie drogą masowej kontroli spo 
ki z lichwą i ze spekulacją. Chciałbym zwró- rynku łódzkim, ukrócenie haussy spekulacyj· łecznej zmusić żywioły spekulacyjne do pel
iić szczególniejszą uwagę na nowe zadanie, nej - zoslał w dużej mierze osiągnięty. nej kapitulacji. Nie może istnieć sklep, któ
.kie na mocy dekretu z dnia 2 czerwca sta- Jeszcze na początku bI. roku w czasie ak- ry nie przestrzega cen ustalonych i nie pro
nęło przed Delegaturami Komisji Specjalnej cji kontroli sklepów np. rzeżniczych przecięt- wadzi handlu uczciwie. zgodnie z przepisami. 
w całym kraju" Mianowicie w dziedzinie nie w 80 procentach kontrolerzy społeczni Jestem przekonany - kończy tow. Bohdan -
walki z lichwą 'I ze spekulacją, którą copraw- stwierdzali przestępstwa natury spekulacyj. że gdy Komisje Notowań Cen prace swe w 
rla Delegatura 'lódzka prowadziła i przed 2-gim nej. Na początku ub. miesiąca w 30 procen- ooecnyn1 miesiącu będą prowadzić regular
czerwca, z ~'hwilą ukazania się tego .dekretu tach kontrolowanych przedsiębiorstw spisy- nie'i, gdy zniżkowe wahania cen na łódzkim 
stworzone zostały prawne podstawy do pod- wano protokóły za nieprzestrzeganie cen, a w rynku ~zęściej będ.ą notowane i br.an.e pod u
jęcia tej walki na szeroką skalę, a przede drugiej połowie miesiąca lipca już tylko w 17 v:agę .przy ust?-lam;t ~OWYC~l cenmko,,:, w n~ . 
wszystkim) Delegatura dzięki dekretowi uzy~- procentach. Z liczb tych jasno wynika, że sl.erpmu spodz.ewac s~ę mozr:a dalszal Obili?' 
kała niezbędne prerogatywy do wykonywama spekulacja na terenie naszego województwa 1'0 cen no artykuły pIerwszeJ potrzeby. 
tych zadań. zostaJa poważnie zahamowana. Jest to wy· Wywiad przeprowadził B. Dziadosz. 

Przy pomocy 1391 przeszkolonych w lipcu 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 
br. kontr'olerów społecznych oraz inspektorów 

Inlerpeloc;e noszQc" Czqtelni"ó~ 

wach zagraniczni goście szczerze oświadcza
ją, że są poprostu zdumieni nie tylko rozma
chem Targów, ale W ogóle rozmachem gospo
darczym Polski i głównie, rozmachem na~zej 
"stopy życiowej". 

Mówią, że jechali, przypuszczając, iż znaj. 
dą tylko ruiny i bardzo skromne próby odhu
dowy gospodarczej. To, co znal'eźli, zmusza 
ich do poważnej i realnej oceny Polski i moż 
liwości polskiego transportu, jako ważneqo 
czynnika tranzytowego w ramach światowych. 

Drobny szczegół humorystyczny, świadczą
cy o pewnej naiwności politycznej zagranicy: 
pewien Anglik delikatnie wyraził przypusz
czenie, iż kartki w kawiarniach i restaura. 
cjach są zniesione tylko na czas Targów .. 
Gdy' usłyszał, że w ogóle nie wiemy w Pol· 
sce o takich kartkach, - z westchnieniem po
wiedział: chciałbym być Polakiem! W ostat. 
nich trzech latach ubyło mi prawie jedenaś. 
cie kilo!" 

Te wrażenia zagranicznych gości - to je. 
den z niewątpliwych plusów Targów na po. 
lu propagandy. Zresztą. podkr2śla to jeden 
z Turków, mówiąc: "wyobrażaliśmy sobie to 
wszystko inaczej. To, co widzimy, dopiero 
daje nam prawdziwy obraz Polski. Widzimy 
tą Polskę nie tylko na Targach, obserwujemy 
Ją na ulicach, w porcie, ba. nawet w restau· 
racjach i barach". 

* z. lJunktu widzenia ImpOltu w ramach Tar
gów interesuje nas sprowadzenie z l"'i111andii 
specjalnego drzewa do budowy kutrów oraz 
motorów dla przemysłu stoczniowego. Wcho
dzą tu w grę również kleje wodoszczelne oraz 
farby. Głównymi dostawcami powyższego są 
p.aństwa północne, Jak nas informują, ten te. 
mat już jest realnie poruszany w rozmowach 

* • • przeprowadziliśmy na terenie ' Łodzi 3 maso
we akcje kontrolne, a w terenie wojewódz
twa a:i; 56, w Łodzi p!'Zy udziale 1200 kontro
leró'\..\, w powiatach z 619 kontrolerami społe-

! SprostowanIe 

W dniu otwarcia tereny Targów w GOfn! 

C h O r e " k t o' r e t r l e b a u z d r o w -, c' ? i Sopocie gościły sporo przedstawicieli Rzą-du z Wicepremierem tow. Wiesławem na cze 

'" • ~~~:::d:=a~e~f~ie~~~usw d~l~~::~~~nizę~ 
-óo tekstu przemówienia tow, min. Rapac

ki~go.· zamieszczonego w numerze wczoraj
szvm naszego pisma, wkradł się błąd korek· 
torski. Wobec tego zamieszczamy tekst znie
ks1ztalconego zdania we właściwym brzmie· 
nilu: 

"Druga grupa to ci, co przyszli do PPS ze 
sl.rachu przed PPR. Z tej mąki - oświadcza 
mówca - chleba nie będzie. Jest winą pepe
rowców, że ich do partii sw'?; wciągnqć chcie
:1, i jest wina pepesowców. że Ich do Darli; 
llU vieli". 

Towarzyszu Redak1r:r1.el wtedy, gdy zaczęl.'l: sIę akcja antyspękula- : dzie. Obecni byli również ambasadorowie 
Ptzechodzqc ulicq Piotrkowskq zauważy- cyjna i nie myślą, zda.je się, wyzdrowieć. : Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych , po· 

lem, Źle JuŻ prawie od miesiąca, z'<:lmknięty Ponieważ znane nam sq takie "choroby", seł Buł~arii, .radcy ambasady francuscy, \llgO-
jest sklep "Sielanka" (pod Nr 137, ·NI. Janiny czy to "remonty", więc pr0l1zę się tq sprawą słowlanscy.ltd, .. T ' . t t 4 

.' • J • • Dowodem rzecZOWOSCI argow Jes o, ~e Szymczak) a na drzwlól1ch wywieszono kart-, bUrej za nleresowac, pOlozumiec się z odpo_ d . t . . t dl WI'ęl'SZ ch .. ", .. . " '., o plą ego slerpma ws ęp a ., y .• I -

kę: "z powodu choroby. wlednlml czynnikami i te pClJUe dobr 'e "u· 'eczek jest zamknięty. Kierownictwo w ten 
Kupowałem tam nJ~ jeden raz i płacil:m zdrowlć", jeśli są "chore", ~~oSÓb pragnie zapewnić kupcom spok .Jine 

zawsze drogo - np. klelb.<:tsę po 400 zł. i mę· z r~r?rl)wskim pozdrowieniem obejrzenie zaofiarowanych na eksport towa-
cel· Kobiety, które tam sprzedawały, wY9-ł- rów. Takie POBt'J1'1owienie jest inowa<::ją w hi. 
dały jak lanie, wa~9c najmniej po 50 .g. każ- ADAM WALCZAK storii Targów l Wystaw. 
da. Zdzi"...-iło mnie lo, że z .... chorowalv wło~l1ie Łódź, Kościuszki 65 J Pow, 
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Rozwiane bajki o ~.bezrobociu·· Otwarte drogi ,spekulacji 
Skutki b,raku stacH autobusowei 

• • 
I Z r d ra Na terenie województwa łódzkiego czyn-

watnych. Zjawisko skądinąd pomyśle, Nato
miast w terenie województwa i w Łodzi nie 
ma ani jednej stacji autobusowej. Fakt bra-Y 
nych. jut ponad sto autobusów PKS-u i pry

Urząd Zatrudnienia w Łodzi ma 1800 nieobsadzonych miejsc :~ ~~~~d~U!~b~~~~:\!~;~~suJ~to~~5ón~~ ~~~~ 
'w- pe. łni. sezonu budowlanego l po szeregu J'l kujących obecnie przeważnie pod gołym nie-

, es i chodzi o Ilość wolnych m!e/SC prn Cyfry statystyczne Urz~du Z/ltrlldD!t'oia ilJ~- bem '1 d h . k ' 
!!ll1an Jakle z powodu komasacJ'I' 'akłado' 'v ' l e z powo u c aosu, Ja -I w ruchu ulicz-~ cy, po przeprowadznne.1 Akcii n; dW!n 1 lip- ją swą prostą i przekónywujęq wyn··,...:ę· ł . 
pracx o~czuł przemysł włók'erllliCzy, \','arr.o ca, nie obsadzonych miejsc /e .• t 1600, w :7ym Rozwip.wają bajkę o bezrobociu, !akq /fiicła nym ~o Ulą według widzi mi się latrzymu: 
rzuclc okIem '~-slecz, aby przekonać <ię j'l.k w większość w Łodzi. Z I'ąóllll'lj :c':l LC'ib {7;';2 wywo/nt rec/ukc;a elemel1tów nieprodukc)'f- Jące SIę autobusy. Chodzi nam o sprawę o
:iągu ostatniego półrocza przpdstawiał się i miejsca wyrażają zapQtrz(->b'Jw1l:1I~ na silv wy nych, jaką starały się przpd pa:u m'esiącaml becnie nierównie watniejszą - walkę ze SPE!

jak obecnie się przedstawia nasz rynek nracy. kwalifikowane w pn:emyśle wl Jkuinn,rznD. wrogie r]-;1mokracji elementy' wJn';wlc pr.~stvm kuJacjq. Spytacie. co ma wspólnego walka 
. Według stanu zatrudnienia n4 lenmie W('- Zapotrzebowanie na te siły pr7e" !S'1\:ą m'Jźli- i łatwowiernym ludZIOm. Cy[r'l le ::lokJ.7uj;a zę spekulacją l autobusami łódzkimi? A j&d

jewództwa łódzkiego, jedna trze-::a zatrutlnit,· wości pokrycia je przez -Jrząj Z'ltruonipn:a jasno, że łódzkie zakłady cz'?kaią . 1r-",óE-CpII- ll~.k ~ i.yeiu gospodarczym w obecnym €,ta
nych w przemyśle przyp"lda na prze:r.ysł wło- z braku odpowiednio wykwC\lifikl'wallycn p • .;- ivie na ręce do pracy, których wciąi. I wr.lqż ple walk! o utrzymanie cen, sprawa samoWol-
kienniczy. cowników, jak t~il::::. p~:ąrlki it._c_. _~~ __ mamy zo mało. • " nego parkowania autobusów stanowi nied!)< 

Rozpoczęta już w ub. roku kom~scwj.a Z'a.. '* lAi ceniane na ogół za.gadnienie. . 
kładów pracy. przeprowadzana szczpqólnle Ul 559 t· · k" - t d· A t b branży bawełnianej, miała na celu :likwldo- 'V' S1lłCY mleSl ancow W O ZI o o ~ lllZek na potwierdzenie tych słów: 
wanie przerostu administracyjny~h ("raz n e. \ 'ł - '-. Z Sllle)owa wyjeżdża cod~ień prywatny 
produkcyjnych sił. W związku 7 tym doka- ~utobus w stronę Łodzi. Ponieważ w Sulejo-
nane były redukcje, które jednak nie zaWB- Stan I ruch ludności w Łodzi wie. podobnie jak i w Łodzi, nie ma stacji 
żyły nę. ogólnej sytuacji. Zwolnieni pracow' autobuso.wej, autobus wyrusza w swą podróż 
nicy zostali wchłonięci do Innych gałęzi pne. Na dzieD. 1 sierpnlll HM? roku stQJ'1 ludności tym czasie 989. zgon6w 500. Na 1000 mi~st: do ŁodZI sprzed tamtejszej piekarni ... zabie. 
mysłu. Obecnie. przy stale wzra~ta :,!cei pw- Wielkie; ŁodZI ""'Rosił 559.852 mieszkańców kańr:ów przypada w śtosuńku rocznym 21,22 ra ięc jasna bo<:hny chleba o przeciętnej war-
dukcji. zakłady PrrJcy wf'hlnni" lq 1'owe kaa~y (~a' 1 lipca rb. zamieszkiwało w naszym mieś- urodzell i 10,73 zgonów. Przyrost niłtufalny tości 200 tysięcy złotych Chleb t kt' 
oracownik6w. Również. w związku ze zwięk, Cle 558.564 osoby). Przyrost ludno ki W' ubie- luónr)śc:i Łodzi w lipcu wynosił plus 4ti\9, czyli w Śule' . k . ' en, ory 
;zeniem produkcji zakładv braniy l,awełn'a- glym miesiącu ob"imowi'lł więc 1 2S8 osób. 11).4~1 p,ro mille w stosunku roczńym. Przyrost .Jowle_ 0&2~uJe po 80 z! za 2 kg, cho-
nej w ostatnich miesiącach uruchomiły trzecią Uroelzeń żyw)'ch zameldowano w Łodzi w rrapływCf'lY wynosi! 7q9 I'lso.b. wany Jest !\krzęt~le pod ławkI autobusu i tak 

. I ł k t i "-'--- ukry.ty pl'7,ed okIem funkcjonariuszy M. O., 

~mt;~~, S~~~~h p!~;~~ó:V t~~~r~ya~:a~a~~;:. p O I k -I e '8 a d I-o' W y P o W I-a d a --. w' a I k ę pełnlących., swa, służb~'na punkt.aC:h kontrol· 
mysłu dziewiarskiego uruchom'ly jruqą zm a- lnyeh, . ?OblJ8. do ł.odzl. Tutaj zatrzymuje się 
nę. Przejawy te mają swói wycaz w zapotrze· Ila Czerwonym Rynku, zostaje zładowany 1 
bowaniu na pracowników. 'Zgła5z~nY',h do e- radiopaJ-czarzom 8pnE'd~ny po 160 zł~tych UJ bochenek.' 
rzędu Zatrudnienia. ~ P081aclamy obeCnie ponad 100 czynnycb 

Począwszy od kwietnia, do OŻYli! enia na Podczas ostatniej wOJuy polsk.a nd;ofor,ia się ujemnie na, jakoś~i nad~wane'10.l')rC\.g.r.~. autt>bus6w, sto "zmotoryzowanych" okazji 
lynku pracy przyczynił się równ:eż pTzemp:1 zostilła w znacinytn stopniu zni5zczon1. mu, oraz h~mu.Je. akCję radlohnlnty maJu. dostarczenia chleba, bimbru i mięsa z nIele-
budowlany, którego chłonność ndwet dla p.-n-\ Obecnie należy włożyć wiele pracy i po- PrzeCiętnie kazdego l'Jlleslltca konttolerzy galnego uboju do Łodzi, w celach spekulacyj-
cowników niewykwalifikowanych jest zna,,7.- konać dużo trudności dla odnt1zen!a I pcd- Polskiego Radia wykrywają na teren!e kraju nych. Stworzenie no tere-nte m. Łodzi 11acjl 
na .. W ostatnich miesiącach w clasi~ oźywle- niesienia poziomu naszej radiofonii. Będzie to 1500 . l l h d' ł h k'ó . . 
nla gospodarczego popyt na pra'J(lwników m. in. syfitematyczna i sŁała waJh z radlOpa- . . n:e ega nyc ra ~os ue .~czy,. ' r.zy 1l1e ",'to busawych, jak również zorganizowanie 
przerastał podaż. W związku z ~ym zaob'er- jęczarstwem. spehllah .0bo~lązku reJestrac}t I m!.I<!Szr.Zl\ll <1kich stacji w terenie województwR, stworl"y-
wowaliśmy napływ ludności '!.amiejs~owd z Polskie Radio jest dotych cza~ :ll'?eisiębior- opIat rad\Ofolllcz~ych .. W mys~ ~rl.e?js6w kar- łoby szerokie możliwości kontroli nielegalne
terenów mniej uprzp.myslowionych OT1'Z ludnc)" stwem deficytowym z tychże wzgJędÓV1. Nie nych -_podlegają OD! wysokiej k:uze 91ZYW- go załadunku ... szmuglu. z miasta do wsi i na 
ści bezrolnpi i malorolnej ze wsI n~wet b"l- jest ono w stanie pokrywać wszystkich 5Wc.- ny, aresztu, lub obu karom łącznie. Jednocześ- odwrót. . 
dzo odleqlyrh. Wfldluq informacil. ~esię~l1'ę' ich wydatków z opIat radiofoni:mych. nie wymierza się na rzecz Polskie90 Radii!. Przed wojną były 'w ł.odzi trzy stacje au
tych w Binr7.p Fwi:lrrorji, do. Łodzi przybrwd Radiopaięczarstwo uszczupla I tak niado- tytułem odszkodowania, conajmntej 6-mie,ię- tobusowe, z tych trzech - 2 niemal że niena
Dlio~i ,C'znie nl(l')!o 100 osób w p(l!l1'lkiwlln:ll stąleczne dochody Polskiego R~clicl, co odbijil clny abonament. . ___ .;;.... ______ ..;..___________________ ruszone, przy ul. Wólczańskiej i Lutomierskiel 

pr~('y. pozostały po dziś i'h:ień i przy pewnym ni .. dl1: 
Przypatrzmy się jeszcze cie!{<!wy1U cyf10m. żyro wysiłku Wydziału Motoryzac.ii i Przed-

obrazlljącym ilu luch! poszukuje zajęcia l ja- ! b 
b jesl przpriętna wolnych mieJ~c :)f1\cy. OIÓZ s El iorstw Miejskich przy Zarządzie Miejskim 
od dniil l stycznia Urząd Zatr ldn!en:<t w łoi'- mogłyby spełniać swą należytą rolę w cało-
dzJ WP!,/: z instylucjami zastętlczyml zarejC- kształcie walki ze spekula.cją i lichwą. Spra-
strowal pOllad 57 tysięcy osób, z ('leqo ok0łG wa jest pilna, powinny zainteresować się nią 
!OOO inwalidów i zdemobilizowanych. Z I:cz- jak najprędzej odpowiednie wydziały Zarządu 
by tej na tpren woje,·vództwa gmdzk!?g0 przy- O I I· . d . MRH roku o 'Zapobieganiu chorobom zakaźnym i o Miejskiego. (Dz) 
pada 44 tysiqce osób, a na feren województwa I wo anie pos eleDla 'iell zwalczaniu (Dz. U, R. P. Nr 21-1935 poz. 
l"'rlzkipc/o ponilcJ 12 Iyslęty Ptzez ok;es po- . ' b l Wilio dł d • wyższy zilimclniono ponad 4Q tY5i~cy lu::17:, Wyznaczone nu piątek dnia 8 bm. posie- 198) o owiązk?wemu zgła~zaniu P?dlegają nie Aga my a przy z'ałowago 

d7. l· Pl MI' . kl' . R d N d . tylko wyparlkl zachorowano ale I zgony na ! !ij qjr;wnie 7. terenu wu jew. CJlod/kie'Jo, w i;. , 'l . .en e enarne CJS ej a y aro owej w 
rym OrlctllWa się wciąż brok <ił robo ·~ycł>. f"odzi ZQr.tlJlo orlwołane i odbędzie się 20 wszystkie choroby zakażne. W związku z poruszoną w prasie sprawą 

Na,l'wi0kszy procent ~'Jośró! p0S7U'rlll1l':Y! to hm. o godzinie 17. wagi mydJa przydziałowego - MinisterstwlJ 
, STRAŻ PO:lARNA W AKCJI A'" pracy slil'1nwią niewykwnlifik'lW'ln!! '; .• I)i>;t~·,· prowlzac]I wyjaśnia, że ze względu na na tn-

których problem zalrudnie't:a j'!st ') tvle lt'ld- KON1ECZNOSC ZGŁASZANIA ZACHORO- .Jak wynIka ze. sp.raw0z,dania Stra~y Pożat.- ra.lną ususzkę mydła do prania, która nie 
ny do rozwiązania, że w 90 p.-C'..:eat'lc l) L'ól nfJ ' l WAŃ NA CHOROBY ZA!<A'lNE IW] m. ŁodZI,. w mIeSIącu l,lPCU rb. ml~ło. mleJ- . wpływa na jakość 1 wYdaJność ·mydła w u'iv-
wią one rohotnice nicwykwaUiI:0\ł'a"e , po- sce na terem e naszego ffilasta 40 pozarow, w ciu oraz ze względu na ']' . t -

W d . 'Zd . Z d M" k' t 18 .. d h' k l h 15 ' ogo me przYJę e za-siadające ' małe dzieci, co unierr.' żllwia p: z\· ję' . y Zla, IOWI~ .arzą u ,leJs :leqo w ym pozarow w omac Imesz a nyc , sady w handlu t t k l (k 
cie ich do innych miejscowo~c;. '/ol S?lilWie ŁodZI przypomina lllnleJSzym W52 rstklm leka- w zakładach przemysłowych i 7 w budynkach ym a.r y u em awałek my-
ich zatrudnienia wyłonione z::Jstałl' specjalne rzom. zamieszkałym na terenie naszego mia- specjalnych: Poza tym Straż Pożarna inter- d~a o wypr~dukowa~eJ wadze ~ kg. sprzedaje 
komitety. których zadaniem je!! zorąanizo· sta, o k?nie~zności z9laszania zgonów z po- weniowała w 42 wypadkach. Fałszywych a- SIę. zaWSze Jako 1 kIlogram) MJl1Jsterstovo sto
wanie ~póld~ielni pracy o char'lkterz/\ k.onfek- wo~u tęzca I zakazemft poł09owego, gdyz w larmów zanotowano 12. ewiczeń bojG.wych sUJe zasadę wydawania mydła według zade-
cyiM - dziewiarskim. mysI art. l, 2 I 4 U5taWy z dma 21 lutego 1935 ndbyt,!ł 100. k)~rdwa~e.j w~gi fabrycznej. Mydło to pacho-
1IłIIIIIa1l1l.-1I11 __ l!łI .... III1_IIlt_III1_UII_tIIl_IIII_UIl IIU_UU_UII_IIII_lill liII_liII_Uli nl\_IIII_Hu .... ntl_n dZl z bleząceJ produkcji krajowej. Odnośnie 

WSPOLN& ZEJl.IłAN1E PPR 1 PPS 

D21U o gOdzil1hl 15,30 odbędi:ie &1. zebru
nte w!lp61ne członk6w PPIł l PPS Wykońc:zalni 
Pierwszej RUdzkieJ. 

aBRANIE SEKRETARZY t KOLPORTEnOW 
KOŁ SRODMlEJSKIEJ PRAWEJ 

Dziś · o godzinle 17.30 w lokalu wlcunym 
przy ul GdaiLskiel 75 odbęd.llt. II. odprtlW.cr 
sekretarzy t kolportenl)w k61 Sr6dmielł1ciel 
PraweJ, Obecność obowiqzkowa. 

UWAGA SEKBETARZE 1 DZIESI'iTNICY 
Wll>Z~WAl 

l>złś o goddnle 17-al odb.dzie Ilę odpra
wa Ilekretarzy k6ł l dz1uittnlk6w dzielnicy 
Widzew. SpJawy bardzo wt.lme. ObeCJl,oić 0-

-obowtązkowa. 

ODPJlAWA SEKRETAl\ZY 
GOĄNEJ 1 GOBNEJ PRAWEJ 

Dziś o godzini. 17-e' w lokcrlu partyjnym 
prl!1Y ul. Bedn.ttrskit!1 42 odbędzie III! odprawa 
Ilekretaray dałelnlcy Widzewa. SprClWY ber
dzo ważne. Obecność obowiq.zkowcz. . 

* * * 
DzIś o god%łnte 18-e' w lokalu wlczJillym 

przy ul. Czerwone, 3 odbędzie III! odprClwa 
w~ltldch aekretarzy k61 Górnej PraweJ. 

ZEBRANIA KOŁ PPR 

RUDA PA!tANICKA: O godzinJe 17-el CZPWI. Dyr. Weła. mydła toaletowego produkcji UNRRA do cza-
O godzinie 17-eJ zeliua·nie k6ł tt'lre-nowycb O godzlnie 16_81 Dyr. Jeclw.-Ckrl., ZJ.dn. su. ~porządzenia dokładnych remanentów -

Nr 1 l 2. H ""l Mlńlsterstwo -w dwóch wypadkach wydało ua 
Pnem: Skórz., Zledn. Bud. AE Bau CII\ .. °Wl· kartki "D" kawałki o różnej wadze. Obecnie 

WIDZEW; 
O godJhtłe 14-e, Wydział Chemiczny 1 Qu. 

m6wka. 
O godzinie lS-el zebrCl\la terenowych kół. 

COJlNA LEWA: 
O godzinie' 14.el Pf!l~dzcdnta Cienka dru

ga zmiana PZPB Nr 1. 
O godzłnie 15,30 pracowrticy btur()wl PZPB 

Nr 1, PZPB Nr 19. 

GOl\NA PRAWA: 
O godrlnle 15.30 PZPW Nr l koło lU, P2PW 

Nr 5 - koło III. 
O godzinJe 1.-., Ośrodek Koniekc. Nr 3, 

Państwowa F~brykc Cz6lensk. 
O god%inf. 8,30 rallo 6 kom. MO. 
O godzinie 18-.1 terenowe koJo Nr l. 

CORNA: 
O ·godzlnie 13,45 Tkalnia 1'%'D Nr 17 nn. t. 
o !Jodł. 15-eJ rObotnicy c:!ld6wkowl PZPB 

Nr 7. 

LEWA ŚRÓI,)MIEJSKA: 
O godzinie 18-el Wolsk. Zakl. Bud., REŁ. 

Kola 6, 12, 15. 
O godzInie 15,30 f. "Petter". 
O lJodzlnie 14-e' r. "Eitingon" - koło II. 
O godzinie 18,30 Film Pol~ki Prod"keja. 

.0 g()d"Jllie 15-el Film Poliki Fab. B. 
O goddnt9 18-.' FUm Pollłkl At_lier. 
O gadzinie 13,30 Oirodek Komak. Nr 4. 

PiłAWA SRODM1EJSKA: 
O god!linle 14·e' f. Klnclermcm :am. I. 
(;) god:rlnie 16_el "Htgiena". 
O godmie 15-'1 PMT Odcbied U. 

O goclzłnl. 17,30 "Wlp6Ipraea". poleca wydawać kawałki o wadze powl'.l;ej 
O godzinI. lS-.1 PAP, Kontrole Pr.,.,. II. l~O gr. Mydło o wadze 56 gramów wydaje 

Sródm. - Udł, SI' po dwa kawałki. 

STAJlOMIEJSKA: 
O godzinie '.30 r&l\'O Strat Pe.mCl PIU 

Nr 2. 
'0 gocialni. 15.30 ł. ,,1':811'11111". 
O goclzlllł. Ił-aj bkGł« OUe. Pollt. Vłyeh" 

I. .,Dytrych". . 

BAł..UTY: 

O godzinIe lUD Społet\\-aakl«łI, ł{qprfIW., 
tkalnia f. .,&uhla". 

O godzini. 18,30 t.WEID. 
Dzień Łodzl 

FaJ1ot.astyczn.a bajka 

.. lON I K G'A R. B U S E KU 
na ekranach k.lo ł6dzklch 

Pl~kna ł naprawdę czarodziej
'ka baśń - napozór naiwna ale je
dnocze.śnle pełna głęboko ludzki~ 
treScl - jest interesu rąca zarówn 
clIli dorosłych jak młodzieiy ł dzie 
ci. 

Cieka wie skonstruowana, zapra-
.. ak6 wiona charakterystycznym rosyj-

Odznaczenie pracownI w skim folklorem w połączeniu z su-
Ubezpiecz"ftl Społlcznei j gestywną dekoracją, stwarza obraz 

z oka .. ji trzeciej roczntcy święta Od.i'od~& - " dużych walorach artystycznych. 
nla Polski. na wniosek Przewodniczqoeg() Bo- Piękne i oryginalne zdjęcia za-
dy ! Zarzqdu Ubezpteczalni Społeoznej w Łl!l_ cierają granicę między realizmem 
dżi ob. Sta·nislawa Krzynowka ~ Z<!l dzla.łal- l widzenia a nieograniczonymi moi-
ność na polu ubezpieczl!:ń .:p~łe~nych Mmt- liwościami fantazji. 
slerstwo PT~Cy l. Opi"ki :ipolf!cznej odzn-1c'Zy-' \ Całość oparta na tnotywach zna 
lo szereg praoowntk6w Ubezl'if''Czolni 511'0 - Ile.! baśni P. JerSZOWa _ :los'~ala 
leoznej w Łodzi. zrealizowana przez Aleksandra 

Zlotym! Krzyżami Zasługi ~dznaoZltnl W()-
stali Naczelny Lekarz Dr Ryszcmi lCunlcki Rou'a, twórcę równie pięknej baj-
Dyrektor Józef Gajewski. Vi,;:e-dYI. Ingr. Met, '<i "Za siedmioma Ilórami". 
rian Orl ,,; , ... ld. Główne role wykonują: N. Alej-

SrebT.t~rmr Krzyżamt ZasługI odZn'C1I!lZ8,ni nikow, I. Kowalewa, N. Gut. Barw-
zostali Vice - dyr. Józef Gierłow~ki, k;~row- ilOŚĆ fantastyki l oryginalność tema 
ni czka Przychodni Przeciwgruźliozej dr. Jcrd- tu potęguje plęt<na ilustracja mp~ 
wiga Szusier, Kierownik Wydzll!llu Finem!o- zyczna L. Połowinkina. 
wago Władyslaw Zajdal, Kterowntk Wydzla- "KONIK GARBUSEK" juz od 

W dntu dzisleluynt odbędą el. 
k6ł w n.trstępulacyc:h dzielnicach: 

zebrCJł1\a 1 SIODMIEJSKAI 
O ~dzini. lUD f. Ilajch, Grcmd Hotel. Ilu E ..... cid.ncj! Xl.mens Cie}!lłowl!lki. b d . k k 

B'Ol'l.Zowym Krzyżem 7,a5łu~1 ocd2:t).l!Iezt'Jl'ly I jutra grany ę Złe na e ranach 'In 
zosteJł Ob. Todeusz Władem!rskt. .."., ... , .. ó .. d..,zk_i""c ... h",' ...... _"""""""" ...... _-___ .~ 

-"-ł 
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65. Wzią~ kubełek, nabrał wody. 
Buchnął mapę, nabył lody, 
Po waMzawsku kiwnaJ "glinę" 
Wskoczył w balię i odpłynął. 

66, W pół godziny był na wysl)je, 
Op{),wiedział dziwy wszystkie, 
Tamci wo,dy si~ napili 
I odżyli w jednej chwili. 

PYTAJ O NAZWISKO GDY PRZYJMUJESZ DO 
PRACY 

Pomocntca domowa nieznan.ego nazwi'.lka 
t mieszkania przy ul. Nowotki 114 skradła no 
szkodę swej chleboda.wczynt Ireny BToch, -
kt6ra przyjmując ją; do pracy nte wylegity. 
mowała jej - czerwoną torebkę z biżuterIą 
wartości przedwojennej 8 tysięcy złotych. Wy 
padek ten powinien być ostrzecżeniem dla 
wszystktch, którzy zbyt pochopnle, nie żąda
jąc dokumentów ani referencji, przyjmują 

zgłaszające się osoby do pracy. 

SZOFER Z MOTOCYKLISTĄ 
TO ZŁE POŁĄCZENIE 

Ze nast szofer~y dalecy są wciąż od prze
strzegania praw jazdy, dowodzI wypadek ja
kt miał miejsce przy zhliegu ulic Na.wrot t Wy 
sokiej. Przez cłęŻ'arówkę C 41398, prowadzo
ną; przez Dołow!cza Wacława, najechany zo
stał motocyklista Stachowicz Paweł, lat 37, 
zamieszkały przy ul. -.\lilnej 6. Stan molocy_ 
kltsty jest ciężkt Sprawcę oddano w ręce 
prokuratora. 

POWA2NA STRATA 
W garaJŻ'U Piotrkowska 202 z u ' .c:manych 

przyczyn wybuchł pożar, który straż zlokali
zowała. Nie udało się jednak uratować sa
mochodu, który spłonął doszczętnIe. 

---
ŁODZKIE TOWARZYSTWO ELEKTR., 

Sp. Akc. 
(Ełektrownia Łódzka) 

po Zarządem Państwowym 

ZATRUDNI OD ZARAZ: 

3 wykwalifikowanych tokarzy 
3 wykwalifikowanych monterów na wy-

sokie napięcie 
1 rymarza (pomocnika). 

Zgłoszenia do Wydziału Personalnego 
Elektrowni Łódzkie~, uJ. Ignacego Da-

szyńskiego Nr 58, pokój Nr 23. 

Nr. 210 
'- - - ..... 

Ze §port.u 

zechosłowacji - Pols a 
W początkach października będziemy gościli najlepszych pięściarzy słowiańskich 

Pomimo niepowodzeń w Dublinie boks pol
ski nie załamał się. Sport ten ma u nas zbyt 
świetną przeszłość, aby jednorazowe niepo
wodzenie na mistrzostwach Europy miało za
hamować rozwój tego sportu. Obecnie znaj
dujemy się już u progu zbliżającego się se
zonu, który zapowiada się w tym roku wyjąt
kowo ciekawie. Bodaj jedną z największych 
imprez pięściarskich w kraju będziemy już 
mieli w październiku i to w samych jego po
czątkach (2-6-go). Imprezą tą będą mistrzo
stwa słowiańskie. Zawody te przybierają już 
realne formy i zdaje się nic nie powinno sta
nąć już im na przeszkodzie. 

wzięcia udziału w zawodach pięsciarzom ZSRR I groźniejszym ich konkurentem będą bezwąt
którzy dotychczas nie przystąpili jeszcze do pienia pięściarze radzieccy, groźni będą rów· 
F.LB-y. Ze strony ZSRR nasz Państwowy U- nież Czesi i Jugosłowianie. 
rząd W.ychowania Fizycznego i Przysposobie
nia Wojskowego otrzymał zapewnienie startu 
pięściarzy radzieckich w Polsce. 

WARSZAWA CZY POZNAŃ? 
Obecnie wałkuje się sprawę miejsca mi

strzostw. Pod uwagę brane tu są Warszawa 
i Poznali. Łódź, oczywiście, z powodu braku 
odpowiedniej hali w ogóle, prawdopodobnie, 
nie będzie zgłaszała swych pretensji. 

Oprócz reprezentacji ZSRR i Polski w mi
strzostwach najprawdopodobniej wezmą jesz-

WSZCZĘTO JUZ PRZYGOTOWANIA cze udział Czechosłowacja i Jugosławia, któ-
Polski Związek Bokserski o organizacji mi- re wreszcie już przystąpiły do Federacji Mię

strzostw słowiańskich zawiadomił już Federa- dzynarodowej. 
cję Międzynarodową i jednocześnie wystoso-I Zadanie naszych pięściarzy na mistrzo
wał prośbę o pozwolenie w drodze wyjątku stwach słowiańskich nie będzie łatwe. Naj-

JUGOSŁOWIANIE TEZ BĘDĄ MIELI coS 
DO POWIEDZENIA 

Z państw bałkańskich Jugosławia bowiem 
ma najlepszych pięściarzy, o czym mieliśmy 

okazję przekonać się niedawno na misLrzost
wach państw bałkańskich w Bukareszcie. Mi
strzostwo zdobyła Jugosławia przed Rumunią, 
Węgrami, Bułgarią i Albanią. Lista mistrzów 
przedstawia się następująco: waga musza -
Fagoraszi (Węgry), kogucia - Dziulaj (Jugo
sławia), piórkowa - Bordus (Rumunia), lekka 
- Szowljański (Jugosławia), półśrednia 
Wojineja (Rumunia), średnia - Cepina (Jugo
sławia), półciężka - Krleza (Jugosławia), wa
ga ciężka - Mencel (Rumunia). 

Bek • l Pietraszewski L. 
I 

kandydatami na wyjazd' do Budapesztu 
o krzywdzie jaka spotkała naszych kola

rzy na skutek odmówienia im wyjazdu na mi
strzostwa świata do Paryża, głośno jest już 
dzisiaj w całej prasie sportowej. Możliwe jed
nak, że jeszcze w tym sezonie chłopcy nasi 
otrzymają rekompensatę w postaci startu na 
międzynarodowych zawodach w Budapeszcie. 

starania związane z formalnościami wyjazdo
wymi za granicę. 

NA SZOSIE l TORZE 
Program zawodów w Budapeszcie przewi

duje wyścig szosowy o puchar Prezydenta Re
publiki Węgierskiej oraz zawody torowe, któ
re składać się będą z następujących konku-

ZAPROSZENIE Z BUDAPESZTU rencji :sprint, wyścig z dwóch startów 4000 
Do Polskiego Związku Kolarskiego w War- metrów, 500 m pojedyńczo na czas, 50 km 

szawie wpłynęło od Węgrów zaproszenie dla amerykański parami oraz wyścig z finiszami 
naszych kolarzy na zawody międzynarodowe punktowanymi na 25 okrążeń toru, w którym 
w dniu 21 września na torze i szosie. . P.Z.K.I startować ma po 4 zawodników z każdego 
zaproszenie przyjął i niezwłocznie wszczął państwa. 

I 

Może ci przełamią złą pas ę 
Przed 3-clm spotkaniem międzypaństwowym piłkarzy 

Po porażkach z Norwegią i Rumunią, nasi I (Ruch), Gędłek, Parpan (Cracovia), Gajdzik, 
piłkarze myślą już o trzecim spotkaniu mię- Piec II (AKS), Jurowicz, Flanek, Filek l, Gracz, 
dzypaństwowym - z Czechosłowacją. Mecz Wapiennik II (Wisła), Banviński (Tarnovia), 
ten odbędzie się za trzy tygodnie, ale tuż 18 HOGENDORF (ŁKS), Kulawik (Polonia, :By
bm. zostanie otwarty obóz kondycyjny dla e- tom), Anioła, Biała (I(KS, Poznań), Czachor 
wentualnych naszych reprezentantów. (Radomiak), Smólski, Kazimietczak (Watta), 

Na obóz kapitan PZPN, ppłk. Reyman, po- Dybała (Rymer), Szczepaniak (Polonia, War
w'olał następujących piłkarzy: Brom, Cieślik szawa). 

Kino "TĘCZA" Kino "STYLOWY" 
Piotrl\0wska 108 Ki1ińskiego 123 

JUTRO PREMIERA 
Fantastyczna bajka produkcji radzieckiej 

f)~IIl( 
łjA\l~ łBIJ ~ 

Z udziałem: M. Ale~nikow, I. Kowalewej, W. Guta 

Reżyser: Aleksander ROll Muzyka: L. Połowinkin 

Produkcja: "Sojuzdietfi1m" Eksploatacja: Film Polski 

"'O M1ohondzle 

Dwaj siepacze hitlerowscy 
oczekują na wyrok 

W dniu wczorajszym w Okręgowym Są
dzie Karnym odbyła się sprawa 2-ch zbrod
niarzy faszystowsko - hitlerowskich, sprown
dzonych ze strefy brytyjskiej. Na ławie os
karżonych znaleźli się Franz Wilhelm August 
Drangmeister i Fri/z Edmund Kralisch. 

Drangmeister od r. 1940 do 1945 pełnił fun
kcje dyrektora naczelnego w kopalni piasku 
w miejscowości Oberhohe koło Hannoweru, 
Kralisch był jego zastępcą a jednocześnie kie
rownikiem kantyny i kuchni. W przetwórni 
tej byli również przymusowo zatrudnieni ro
botnicy polscy. 

Obaj oskarżeni w nieludzki sposób odno
sili się do Polaków, znieważali ich i wyśmie
wali na każdym kroku. 

Natychmiast po wyzwoleniu robotnicy pol
scy złożyli doniesienie do władz alianckich i 
obaj Niemcy zostali aresztowani, a następnie 
za pośrednictwem Polskiej Misji Wojskowej 
przekazani Naiwyższemu Trybunałowi Naro-

dowemu. Następnie zarządzeniem N. T. N. 
sprawa ich została przekazana Prokuraturze 
łódzkiej. 

W procesie tym zeznawało około 30 świad
ków. Rozprawie przewodniczył sędzia Sza
łański, oskarżał prokurator Smiarowski. 

Wyrok podamy w numerze jutrzejszym. 

Zrehabilitowany pastor 
Jak się dowiadujemy, głośna w swoim cza

sie sprawa superintendenta Kościoła Ewange
Ijckiego w Polsce, Alfreda Kleindiensta, z bra
ku dowodów winy została umorzona. Pastor 
Kleindienst był oskarżony o wydawanie Ge
stapo pasLorów ewangelickich, ~przyjających 
Polakom. Między innymi zarzucano mu wy
danie znanego w Łodzi pdS tora Bursche. 

Śledztwo wykazało, że pastor Kleindienst 
nie wsp''!lpracował z Gest"po, a przeriwnie -
ułatwia! aresztowanym wvdostanie się na 
wolność. 

KANDYDACI JUŻ SĄ 
PZK wyznaczył już kandydatów na te za

wody, a mianowicie z Łodzi Beka i Pietra
szewskiego, z Krakowa - Kupczaka a z War
szawy - Napierałę. 

Kolarzom wyjazd słusznie się naleźy. Są
dzimy więc, że tym razem nie spotka ich znów 
zawód. 

Na trasie Parłlż-BnurganeuL 

Pawlisiak wygrywa 
350 kilometrowy finisz 

Kłąbiński, Pawhsiak! 
Te dwa nazwiska czę
sto pojawiają się na 
szpaltach dzienników 
francuskich. O Kłą

bińskim pisaliśmy już 
niejednokrotnie zwła' 
szcza ostatnio z oka
zji dzielnej postawy 
kolarza polskiego w 
niedawno ukończo
nym "Tour de Fran
ce". Teraz przychodz' 
kolej na Pawlisiaka. 

Na starcie wyścigu 

Paryż - Bourganeul 
(370 km) stanęła mię
dzynarodowa elita ko 
larzy. Wyścig rozpo
czął się ucieczką do
skonałego Włocha -

PAWLISIAK Lendero już na 20 km, 
który oderwał się od czołówki z Francuzem 
Rauhez. Po przejechaniu 100 km Francuz 

wskutek defektU. odpadł i Włoch pozo
stał sam. Na tyle trwał jednak morderczy 
pOSClg. Wśród ścigających znajdował się 
Pawlisiak. Polak nie tylko doszedł z sześcio
ma innymi kolarzami uciekiniera, ale obszedl 
ich wszystkich na finiszu, wygrywając w7/' 
ścig w czasie 11 :00,23. 

Zarząd Z. P. Z. S. 
dysk walili kuje Woźniakiewicza 

Jak donosi "Przegląd Sportowy", Zarząd 

Związku Polskich Związków Sportowych roz
ciągnął na wszystkie działy sportu dożywot
nią dyskwalifikację, którą Polski Związek 
Bokserski ukarał zawodnika, Stanisława Woź
niakiewicza (Zryw, Łódź) za znieważenie sę

dziego ringowego podczas pełnienia przezeń 

funkcji. 
}: ; 

Rekord Europy 
pobił Mieszkow w Pradze 

Z okazji Festivalu 
Młodzieży Słowiań
skiej w Pradze odby
ły się tu zawody pły
wackie z udziałem 
czołowych plywaków 
radzieckich. 

Na zawodach tych 
Mieszkow przepłynął 
100 metrów stylem 
klasycznym w czasie 
1 :08,5, a więc w cza
sie o 0,1 sek. lepszym 
od rekordu Europy. 

Na 400 m Mieszkow : 
miał czas 5:00,6. 

W wyścigu na 100 
m na wznak Krjukow 
uzyskał czas 1:12,8. MIESZKOW 

Z zawodników czeskich najlepszy czas u· 
yskała Prasilova na 200 m stylem klasycz
ym - 3:10,9, który jest nowym rekordem 
zechosłowacii 


