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Członkowie · •• 1 z b yl K o n 1"0 l i'I ~ Niepokolczycki. ,-=-=-~,.
Mierzwa i S-ka stanęli przed sQdem w Krakowie i 

w AI(SZAW A P :<. P. Od sierpnia do Inastępnie ''''IN-u, komórki w-ywiadu wojsl{.')we (zywania materiałów wywiadowczych kierowni- ; 
oaździeroika 1946 r. t-rwała likwidacja Igo t. zw. "Akcji Z" i kadry informatorów z ctwu stronnif:twa". . 
" iatk~ - W k' . d . ł' . d I lszeregów PSL. tak zorganizowana "Izba" 'roz- P M"k ł· k dbo , • szpiego S lej, Zla.,~jąc~J p~ , (r~p poczęła działalność szpiegowską na terenie ca<- • l O OJCZY O lera 
tommem "Izba, Kontralt opIerająC SIę lego kraju. ' , raporlyU 
'la ogniwach organizacyjnych WIN i Pol l Stosunki między "Izbą Kontroli" a PSL cha- . ' ,'~ .• • . 
"kiege Stronnictwa .Ludowego. "Izba ' ra,kteryzuje akt os,karżenia następująco: ,l,ie- l Inform~c.!e szpIegowskle .wsrod l~torych P?-

K t r H . d 't . d ' , t rownictwo siatki szpiegowskiej wylwrzystując! czesne" mIeJsce zajmowały lOformaCJe o WOJ
on ro l groma Zl a wla omoSCI o s 0- dla swoich celów bazę organizacyjną WIN: sku Polskim i jego tajemnicach, przesyłano do 

sunkach -wewnętrzn'1-politycznych W Pol i PSL nakazało podległym sobie komórkom Icentr'1li, która z kolei przesyłała je do oddzia
~ce i przekazywała je - . z jednej' ~trony ścisłą :v'spólpracę z. ~?szczególnymi o.gniwami lu s.zt,~bu tzw: ~,Po.Is.kich sił zbrojnych w L~n
_ kierownictwu. Polskiego . Stronnictwa St~on1Uctwa, od naJnIzszych do naJwyzszycłr"'a dynIe do, kl.eIowOlctwa . PSL, do pe~lch l 

d . • . lto drogą angażowania członków PSL w charak- ,przedstawICIeJr obcych panstw w Polsce l do 
Lu owe[{o, a z drugIej s!rony - . wrogIm I terze agentów siatki oraz regularnego przeka- (Dalszy ciąg na str. 2) 

P:;~~:~;i=::~::~~: Maksimos wola o i te weucję 
"Brygady wywiado.wcze" ("BoW" zorgani-

zowane zostały przez emigrację londyńskq je Oficjalne zaproszenie woisk USA do Grecji 
szcie w czasie okupacjt Zadaniem ich było 
prowadzenie wywiadu wśród demokratycz- LONDYN (Obs\. wł.) W (łniu fi hm,1 jako "krytyczną" i prosi o udzielenie rzą-
,ych organizacji niepodległościawych. Jednym premier Maksimos wręczył ambasado- dowi Maksimosa większej pomocy w uz-
z twóroów tych brygad był Strzołkowski. I'Owi amerykańskiemu w Grecji Mac Vau brojeniu i amunicji oraz zawiera prośbę. 

Oto co mów! osk. Strzał.JrowsJd: "Zadaniem gh'owi notę rządu greckiego. (\ wysłanie wojsk amerykańskich do 
"PiW" byłoŚled:zent~ działalności i prowa- Nota ocenia sytuację rządu greckiego Grecji. 
dzenie ewidencji (kCfl1otek! personalnej) wszy 
;tIclch dziaJaCfzy ruchu lewicowego od skraj
tl.ych do umiatkowanyeh. 

• n n Zla w 
Mahatma Ghancli oświadczył, że rozpoczpw 

"glodówkę" o ile w Indiach nIe zapa~ 
nuje spokój. 

ra u Statka, 'którq kleroWałem, rozpracowywa
ła PPR, SL, AL, RPPS, Wici, BCH, zwracają!c 
;Jłówną uwagę na część lewicową, bardziej 
pos1ępo:wą oraz ' Stronnictwo Demoktatyczne, 
PPS zaś mnIej dokładnie, ze względu na du
~e opanowanie tej part!i przez WRN". 

Według wzoru Gestapo 

·Radiostacja W Jod;akarla prosi o lekarslwa dla tysięcy ran
nych. Apel do Rady Bezpieczeńslwa o wyslanie ·komis;i śledczej 

N'J czym polegało to "rozpracowywanie", 
jakie były jego cele wyjawił osk. Karczmar
czyk. "W pewnych dziedzinach - stanowisko 
naszej organizacjI w traktoOwaniu polskich 
organizacji le,wtcowych zbiegało się ze stano 
wiskiem Gestapo. Postępowanie n.'.Isze róini
lo się od postępowania Gestapo tym, że or
ganizacje lewicowe Gestapo likwido.wało do 
raźnie, siatka zaś "BW" miał.a za zadanie 
zdobycie takiej pozycji, któtaby ułatwiła nam 
walkę z organizacjami lewicowymi w mo.men 
cle decyduiącym, przy ugruntow.aniu władzy 
rządu londyńskiego. OJlk. Karczmarczyk do
daje. "Wykonywałem tylko zarządzenia moich 
władz, t.,. rządu londyńskiego, premIerem 
któregQ był Mikołajczyk". 

Izba Kontroli a PSL 
"Izba Kontroli powstała w wyniku połącze: 

nia się siatki "brY!Jad wywiadowczych" siatki 
wywiadu deleg~tury' sił zbrojnych na kraj, a 

LONDYN (Obsł. wł.) - Według do- niem dla okazania pomocy republice raby mogła stwierdzić agresJę i bestiaI
nielSieri z Bi'ltawH stacja radiowa repu- I indonezyjskiej, oraz . nadsyłanie .Iekarstw stwo Holendrów, niszczących spokojne 
'bITikanów w 'Jodjakarta ubiegłej nocy drogą lotniczą dla tysięcy ludności miast miasta i osiedla. 
przerwała audycje, oś\viadczając, że indonezyjskich, cierpiących od bomb ho- Holandia bowiem nie zaprzestała cizi l 

nad miastem znajdują się holenderskie lenderskich. 
bombowce. Apel kończy się wezwaniem do Rady łan wojennych-wotają Indonezyjczycy. 

Młodzież indonezyjska ogłosiła przez Bezpieczeństwa o jak najszybsze przy- Krew niewinnych ludzi' leJC się w· dat
radio apel do całego świata z wezWa- słanie do IndoneZji komisji śledczej, któ- szym ciągu. 

e o a Par ii r 
Różnice zdań wobec polityki brytyjskiej pogłębiają się z każdym dnian:o 

LONDYN (ObsJ. wł.) Wczoraj adbyło 
się w Londynie trwające 2 i pół godziny 
ta jne posiedzenie frakcji parlamentar
nej Labour Party z udziałem premiera 

Attlee, ministra Bevina i Morrisona. Po 
zakończeniu zebrania wydano komuni
kat, w którym powiedziano, iż premier 
Attlee i minister Bevi~ odpowiadali nl 

amadier · prze orsow I 

pytania posłów labourzystowskich. I) -

baty dotyczyły między innymi sprawy.;; 
ły ,roboczej i nacjonalizacji prz~~ nys I: 
zelaznego i stalowego. Rozg.iośnia !'Hl 

c1yńska donosi, iż "różnice zdań w łoni 
Labour Party nie 'zostały uzgodnione". 

LONDYN (Obsł. wł.) 'Brytyjska Izb ,> 
Gmin odrzuciła wczoraj poprawki kon
serwatystów i libeniłów do rząd,w/eg 
prejektu ustawy o pełnomocnictwach 
dla rządu. wyborach samorządowych we Francji krzywdzącą 

, miliony wyborców na prowincji 
LONDYN (obsl. 

Ramadier 

wł.). Z Paryża donoszą, ii W 

dniu wczorajszym francus
kie Zgrobladzenie Narodo_ 
we ~,chY'a1iło votum zaufa
nia dla rządu Ramadiera 
większością 404 głosów 
przeciwko 180. Przeciwko 
votum zaufania głosowali 
komuniści, ,za rządem gło. 
sowali socjaliści, MRP,. ra
dykałowie 'j mniejsze ugru
powania prawicowe. 

Wniosek o votum zaufania 
,stał postawiony w związku ze sporem w 

.prawie ordynacji wyborczej do samorządu. 

W myśl projektu rządowego proporcjonalne \ 
wybory odbędą się tylko . w miejscowościach, 
iczących powyżej 9,000 ludności, podczas gdy 

w okręgach o mniejszej ilości wybor.ców WY-IPIOPo.cjo.nalno.ŚCi wyborów w każdej miejsco
bory będą "więltSzo.ściowe" krzywdzące szef(!- wości niezależnie od ilości ludno.ści. 

gi wyborców na prOWincji. Wybory samorządowe odbC;dą się w paź-
Pro.jekt Partii Komunistycznej do.mag,l sil} dzierniku bież. roku. 

Dnia 10 sierpnia rb. zmarł w Kudowie 

Tow. BO.lesław Falko ski 
długoletni, zasłużony bOjownik spraw!) robotniczej 

Cześć Jego Pamieci I 
Komitet Łódzki 

Po lskie j Partii Robotńiczej 

LONDYN (obs!. wł,). I(orespolHi( nt dyplom; 
tyczny r~dia brytyjskiego donosi, iż w najbliż 
s~clt druach rz-ąd brytyjski poda da wiadomo~<, 
skład sp.e<:jalnej misji angielskiej, która lida si, 
do Waszyngtonu celem uzyskania od rzadu S!:I 
nów Zjednoczonych pomocy dla usunircia "Irud 
ności dolarowych", w jakich znalnła s ię Wieli, , 
Brytania. 

W chwili .obecnej zapasy dolarowc, jakie zu 
stały po zeszło.ro.czncj pożyczce amerykańskie. 
wynoszą 250 milio.nów dolarów, co - jak prz' 
puszczają - wy&tarczy dia Po.krycia potr,.:eb ty'
ko do. października bież. ro.ku. 

Z drugiej strony Wielkiej Brytanii (rudno o· 
czekiwać pomocy drogą realizacji planu 11:1<1 
sl·halla. gdyż zatwierdzcnie tego planu przez ko 1 

gres amerykaiiski zostało odlożone do WłOSi y 
1948 r. 

Jednym z zadań misji specjalnej będzie osii~
gnięcic zgody rządu Stanów Zjednoczonych 11\ 

złagodzenie klauzuli umowy pożyczkoweJ. Z'I· 

braniająccj Wielkiej S-ry(anii czynienia zakupów' 
pewnych towarów w dominiach bryly jskich. 
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(DokOllczenie ze str l) ' . 

,gen, Andersa we Włoszech. Na ('ele wywia
do_~cze otrzymyw,ali oskarżeni z zil$'Jl"anicy po
wazne sumy. Osk. Niepokolczycki otrzymał w 

,~)ednej dotacji 23 tys. dolarów. osk. Strzałkowo 
~s~i, Karczmarczyk i inni różne sumy, Akt 
oskarżenia omawia szczegółowo sposoby, jaki. 
mlprzekazywano te materiały czynnikom za
graniCznym. 

Do l;:ierownictwa PSL przesyłano rapl}fty 
szpiegowskie poprzez ludzi, którzy utrzymy
w.aU stale kontnkty mlęllzy kierownictwem 
"siaW szpiegowskiej" i kierownictwem PSL. 
Akt toskarżenia charakteryzuje dokładnie dzia_ 
łcl1ność osk. Kota Jana, który był jednym z 
kierowników siatki ·szpiegowskie.i i jednocze
śnie ·utrzymy.y-rał stałą łączność z osk, Bucz. 
kiem, czołowym działaczem PSL, Kot przeka
zał osk. Buczkowi raporty szpiegowskie, które 
ten ostatni oddawał osk. Kabatowi, sekret'lrzo 
wi' zarządu W'ojewódzkie!ło PSL w Krakowie, 
dla przekazania ich pocz,tą organizacyjną do 
pre2tesa Mikołajczyka. 

Ten:i:e sam Kabat otrzymał od członka siatki 
szpisgowskiej i jednocześnie członka PSL
rapo:n:y 'szpiegowskie dla przekazania ich kiero 
wnictw,u PSL. 

Droga ta jedna'k nie zadawaJała k!eto:wni. 
ch'la:1siatki szpiegowskiej, które stale przemy.; 
śliwał& 'nad jej usprawnieniem, Jak zeznawaJ: 
osk, Strzałkowski -szef łączności siiltkl szpie. 

fJowskieJ Lewa:ndowsl"i ro?:mawiał z sekr€'tarką 
osobist(! 'Mikołajczyku (mi<'jsce "his toryczne· 
<Jo" spotkania -kawiarnia na Pl. Wolno,ici w 
Lod7i) o tym jak dostarcza ruporty wy iad,lw 
cze bezpośreonio M ikołajczykowi. 

Mordy, rabunki i napady 
Oprócz działalności szpiegowskiej, politycz. 

nej i propagandowej, WIN organizował banrlv 
terrorystyczne, c1okonywujące napadów, Z3ma· 
chów i grahif'ży. Działalno:%ć ttl nosila .na?:wę 
"Samoobrona". O rozmiarach jej świadc7.Y fakt, 
że na przestrzeni jednego tylko miesiąca 1940 r. 
na teranie ie<lDl~go tylko wojewód2twa lubel
skie90. bandy WIN-u dokonały 236 napadów, 
w których zabiły i raniły 127 o~ób. Bandy te 
współpracowały z bandruni NSZ. NZW, War
szyrd i innymi. 

Wsp6łpraca Z UPA 
Ukpronowaniem działalności podziemia była 

współpraca z bandami ukrai(lskich faszystów z 
UPA. Podobnie, jak zagranicą reakcja polska 
sprzymierzyła się z ukraińskimi nacjonalistami , 
wysuwając koncepcję "federacji z banderowo 
skim parlstWf'm ukrai11skim, podziemie w kraju 
porozumiało się z mordercami narodu polskie. 
go z OUN i UPA". 

Pl'opaga da oszczeJslw 
Ducha tej propt1gnndy ujęła w sposób do 

wzruszen' żegnamy drogiego nam Towarzysza 

o.lesława alkows iee 
starego bojownika Polski Ludowej, członka egz. Ko
mitetu D;zielnioowego P. P. R. Sródmiejskiej· Lewej 

_kt6r,ege na,g!a l śmierć wyrwała z naszych szeregów 
(!Jz.e~ć, Jego Pami~ci1 

ł 

f Komitet Dzielnieow, PPR Sródmiejsklej-lewej 

]Dnia 10 sierpnia hr. w Kudowie zmarł Dyrektor Centr. Dyr. Rltn 
Obj. P.P. "Film Polski" 

Tow. Falkowski Bolesław 
Nagła śmierć 'ąpJpuala na:m. ,najlepszego Towarzysza członka koła 

CzeŚĆ Jego Pami~ . , 
Koło ppa' przy C.D.K.D. - P. P •• ,Film Polski" 

i pracownicy 

Dnia 10. 8. 47 r. w KudQwie zmarł 

Tow. BOLESŁAW. FALKQWSKI 
długoletni działacz zVriqzkowy branzy filmowej 
W zmarłym tracim.y bojownika klasy robotniczei 

Wzywamy wszyS!kich członków Zwiqzku do wżięc:ia 
udziału w pogrzebie w dniu 12. 8. 47 f •• O godz. 13 
z Domu Przedp.ogrzebowego %lex cmenfarzu żydowskim 

przy ul. WojSka Polskiego (dawniej Brzezińska) " 

ktlir,'go ni'c nie mO~I1:1 dodać, Jedna. 7. inslrukcji 
g-IM7:) Cn; ' "propaganda dzialaj:)ca na nleprzyja
d~b l reguły mu~1 sir posługiwać f(llszem in· 
Iryg. kalumniami itd. 

:-.1 warzano' w I e j pf()pn~;1ndzil' świ:H.lotllq i zor
f"nnizownn~ prOlV()I,ilc je fal!\zO\\'t1no fakty i doku· 
mC'nlv, sz(\fov,r;:mo hojnie insyrtu,lcjdmi, stos:Jwa 
no terror p;;ychiczny ilp. ł?Olpr7('. tu ninno pr9-
wnkn cy jnf' IJns ln pochodzące rzekomo ze strony 
pnrtH bloku demokratycznego. .Tt'clnym z głów
ny('h celrJw. jl1ki slawiala sobie ta propngandJ 
było rozbicie jedności robotniczej. Jnslf'ukejc 
pod7.iC'min poleca1y "grać na amhicjach party j
nych". W tej dr.ieclzinie podziemie i PSL udr.ie
lały wszechstronnej pomocy WRN, które wyda· 
wało np. nakładem WIN. i w drukarni WIN -
pod firmą wladz naczelnych PPS prowokatorską 
hroszlfrę. "Do towarzyszy z PPS" og-łllszano sr:ll
szowane instrukcje, poclioclzQce r7.ckomo· z KC 
PPR ?:awierając(' Iw<;13 i polecenia o których a11-
torzy wiedzieli, że są sprzeczne z polityką PPR 
a' które miaJy być njęte jako "argumenty" w 
walce, akcja ta w kt6rej oczerniano nie tyłko 
poszczególnych dzialaezy demokratycznych i po
szrzf'góJne stronnictwa, ale i w której oczernia· 
no Polskę - nm;i!a nazwę akcji ,,0" ("Oplus· 
kwianie"). . 
, Szczególną uwagę kładli organizatorzy pro
pagandy na Wojsko Pol~kie pracując nad po· 
de>rwaniem wśród żolnierzy ducha patriotycznego 
i gotowości slużenia ojczyźnie (była to tzw. ak· 
cjll "Z"). 

.,Mdlerialy" dla zagl'anic:y 
"Oparte na świadomym fajszu materiały pro

pagandowe prze~ylane były wr.az z raportami 
wywiadowczymi za granicę W celu skomprcmli
towania demokratycznej Pol~ki. Lic7,ni zagra· 
niczni dzialacze polityczni a nawet niektórzy , 
mężowie stanu - stwierdza nie bez gOI;Yczy .. a1d " 
oskar:i:el3ia - opierając się na sfałszowanyd1< 
przez WlN ·owską, WRN·owską i PSL·owską pro
pagandę dokumentach_i kla'!lIiv.:ych informacjach 
niejednokrotnie rzucah pubhcame bl!zpodstawne 
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oskarżellia poci adn'sem Rządu Jcdnpści Narodo· 
wej i jcgo mini~trów. 

Mężowie zaufania WIN 
w PSL-u 

,.Izba I\r)!1troli" rozporlądzała grupą "m iÓw. 
zaufania \VI \J IV szeregach PSL" do nich należeli 
wedłllg 7. CI. n:l1'l lrzałkowsldego - m. inn. osk. 
Buczek i SIamach "mężowie zaufania" ul rzymy· 
w:tli slałe kontakty z PSL i inspirowali to stron · 
nictwo w duchu walki o rozbicie jedności sil 
demokratycznych i demokratycznego bloku wy· 
borczego oparcin polilycznego Polski o blok ano 
glosilski przeciw ZSRR. żądilnia obcej interwen· 
cji w Polsce, -kompromitowania Polsld za granicą, 
usprawiedliwiania dzial<!lności band jako "samo
obrony" orn?: w kierunku walki Ó zniesienie ~i. 
nislerstwa BClpieczeristwa Publicznego. Wspoł
praca WrN i PSL szł:J tak daleko. że WIN za
mierza1 wydać ulotkę nirlegalną. delikatnie m~ni. 
tującą Mikolajczyka za potępienie WIN-u na row· 
ni z NSZ. 

Karczmarczyk zeznaje 
Po zebraniu od oskarżonych danych perso

nalnych, sąd za zgodą stron postanPwił .uznać 
akt oskarżenia za odczytany i przystąplł do 
!rozprawy. 

Pierwszy staje przed sądem oskarżony Kal'cz 
marczyk. . 

"Do winy się przyznaję" - brzmią pierwsze 
słowa oskarżonego. 

~----------~~-------------------WiDZEWSKA FABRYKA MASZ\T,N 
WŁÓKIENNICZYCH "WIFAMA" 

uL Armii Czerwonej -89 
Zatrudni od zaraz 
ł) Księgowego obznajmionego z prowa.

dzeniem Kosztów Własnych i ar.ku-
sza rozliczeniowego, 

2 Samodzielnych Księgowych 
Kalkulatora warsztatowego 
KalIculatora odlewniczego 

DDia 10 sierpnia br. zmarł w Kudowi.e 

BOLESLAW. FALKOWSKI 
Były Dyrektor C.nualnego Zarzqdu Kin P • .p. "FUm 
Polski". Ostatnio Dyrektor Centralnej Dyr. Kin Objaz

dowych. Długoletni prac:ownik branay Kinofilmowej. 
W zmarłym Irac:il1lY niestrudzone,o i ofiarnego pra

cownika naszego przedSiębiorstwa 
Cześć: 'ego Pami_ci! 

Dyrekcja j "racownicy Cenłrafnero Zarządu Kin 

Kierowniczce z powodu zgonu Jej 

Bolesława Falkowskiego 
WYl'cd:aiq głębókie współczucie 

Wychowankowie Domu Dziecka w Helenówku 

I\ieroumiczce :Qomu DzIecka 111 Helenó1Vku z pOWOdu ~mierci Jej Męża 

Bolesława Falkowskiego 
swoje najgłębsie współczuoie wgraża 

Personel Domu Dzi cka w Helenówku 

lotów. Przez ,cały ozas dJi~czy,ła gO ' mYŚli - Ma"lz racjęl Prawdziwe łotry! 
kogostrf\dll Wlosi? , zflwtóm,,\nł mn. Con~tance. 

Ki,e,dy Qllell wylą,dowal na IOtl1l"kll \V Wracah w mll.czemu. , 
Taninie brakowało sarl1oloWw Brew,~ra Hacky zostaWIł kolegow w hotelu, .a 
i Tapa: Sam po;jecha! do szta~ll, alby złmiYć ra· 

- K,ogo strąc il i? - UIPyt:1ł gOl':jczko- port z prZenle,gn wal~l. . .' 
Iiacky poł{\czył SIę te,lefomczn1e ze 

wo. . sztabem w At,enach. 
- Jeszc7.e nie wia,domo. Rbchard'son _ aano! _ zatrzesz<cza,ło w słuooaw 

powiada, 'i.e po{lobno Tapa, - o(lrpoowje- ce w odpowiedzi. 
dział Ilacky. . - Co tam nowc,g'O 11 was? 

-- Tnpa?" _ Ii:111o! - ouezwał si e. łiacky. -
Quell 'pocZIl'ł nag-le, ink ostry ból śCll!- dopiero wrócjJjśl1IY. Nao,gół, \vszystko w 

nął m1l serce. Nie prz~"pn,'lzczał nawet. porządku. Straciliśmy Brewera. 
A 'tY1l1C'zasem 'włoskim rpolśc$g-oWGOl1:1 chwila wybuchały płomienie JJoclSków, ;te ta wi.ndomość Siprnwi mu ty.Jc Przy- -·Jaka Szl(~da - w gł·osie wyc:wwa· 

udało siC wzlecieć do góry. ZmieRzałY A nad tym wSzysi'kim świedlo s-łOlke. krości. Nagle na horyzoncie II'k:1Zal sit;: lo się nlllki lekccważn,'ccgo wSipółezuóa 
sio z atakującYlmi "Glu,c1ia:forami .... Sytu Nagle Que11 7.obuczył jak je~en z "Ola· samolot. To hył "Gladiator". WszYSCy - Co s'iJ~ wł.n 'ściwio stało? 
:leja Ang-li'ln')w stała l'iię mniej .przy'j,em- \iiatorów" rzucił 'si'i'j na pi,etnaiŚC1e pości- wstrzymali od,dech. S:1J11oo1ot wy];\'do- WykciCll'iśmy wedlllg waszych 
Ila: Trzeba. było< l]1ic tyJe . nfakować, ile gowców. S'kierownł się natychmiast na \-vat. Z k<1hiny z (r,n·dem wyla7.1 Złllt;:CZ'O- wskazówek. Przeprowadziliśmy niezlą 
bronjcU etar.nĆis5c wy,cof\lc Z 'Placu wnt- t)omoc, ale wY'przed'zi>ł gO hłyska\\'icz- ny lotnik. Qllcl1 poznał go z c1akka. operację. W rezultacie - stlą,cono dwa 
ki. Qu-cH zr,01JiofYl()shy wHnZ i 'TZucil si.t~ bym wirażem Iia,cky. Je,dl1a'k było j\l:ź 7.a To był Tap!. bombowce i 'Pi~ć ll,ości~owców. 
na dcdcn z "'K!I{-42", który zamierzał !lJióźno, i QUlecril zc].~ :żył ty.l'k\) zanw[\,zy6. A więc tcraz jasnym było, że to' Bre- - Tylko d'wn hOI11Q)owce? - nie1'fZ.Y-
wła~nio w tym mOlD1cncioe zaatnlkowac.jak z samolo.Lu wyskoczył który'ś 7. je'iw wer zostać stra·cony. L,otnicy przejc;l'i tE) jemnie zdziwił się ~lc-s . 

• Finllu. L{),CZli;z.nlbt.?Ko)V'My jego samego ~kolegó% a s.am "Gladi.ator" stan:jlcaly \viadomość jako fakt nicllnikniony. lecz - Tak - odpowiedział Iiacky. _ Ty1 
n·t d.w.a. P'b'ŚCJ'~oW'C"e"Trtt' raz. Willka m~· w czarnY'ch kl'QQ}:1ch {]Y'mll. dokonany. Tak samo przyi:(~1i fakt ocalc- ko diwa! Nie mo,,gllś111Y wkce'j. RY'ło nas 
gorzała llrh,dob're... Ha,eky dał s.ygrrał do. odwJ'ohl i "GIa- nin T<1na.Nawet nad t:i"111 ost<1tnim Jak- za mal'O. Prawdę mówiąc. alako\vani c 
Było ioJ.d'Ziwho i~.pies31110wjt~:\vid{);wi diafory" skict'tOwały sic do domu. tcm zastanawiano sil; dhtiej, niż nad w tych warunkach wygl'1dało raczelj n:1 

sko •. ' 'tlsiy.Sfk1~t~~lą~~ .zna:Vt12waly. . .. .się .'yłosi .nie J.)rz9-śl'adowa,!l .Ang,lików. Po I strąceniem Brewera. Nie ~'TrÓdł i t<Jo akt samobójczy. ,Do11rze. że w ogóle wr r 
na lo nleZnaCzne~~J!.~OK:oSS,:l· ,·'<ra'!~110~hW!I;.o.tw..dlD~!\~ł Sl~ SlPo'koJ'l11e. Ale Qnell wszystko. CliUS~~! Zgin,ął tyl.KD Jeden. Mogliśmy 
~nt{1)yt zad?nll'on~.> Tir" l ' riiWid1zle ./~~u~at~:&E?';WnacałoG~ ty,j'ko pi~ć Samo- - Hallo, to sz.tilirawc:vr! - 'zakłj'Ł !Jap~~_rć' .wsz-ys.cY'! 

• 
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Dyżury aplek 

Dyżur nocny pełni apteka "Mgr. 
rian:i Gasia" przy ul. Reymonta. 

Kina 
, 

Ma-

Miejscowe kino "Wolność" wyświetla 
film produkcji radzieckiej pt. "NieuJarz
mione dusz.e". Początek seansów: gvdz. 
17 i 19. 

~ulln .. ~ 1111;11,.;11111111111 rt~ 1I1'ł! UJlIII Iłll;; tSt lUli III II """'1 , ... itltlllllll 

Kronika teatralna 
Miejski Stary Teatr wystawił sztukę Tenne

see \l\Tilliamsa pt. "Szklana menażeria" w 
wykonaniu zespołu łódzkIego teatru kameral
nego. Teatr "Scala" TUR 'wystawił komedię 
R. Niewi'BJ'owicza "l co z takim robić" z u
działem J. ZakIickiej i T. Wesołowskiego. W 
teatrze .,Groteska" występuje gościnnie Wła

dysław Walter w komedii A. Cwojdzińskicgo 
.Człowiek za burtą". 

• • • 
Kaliski Teatr Objazdowy pod dy,r. Cichockie
go odegrał w Kole komedię Blitińskiego 
"Marcowy kawaler" oraz Fredry "Pan Benet'·· 
Teatr zapowiada wystawienie "Hajduczka" 
Sienkiewicza. 

Muzeum i b bl; oteka powstaną w Kobielach WIelkich ~ - rodzinne' wsi ReYł1Hmta 
W 20 rocznicę zgonu wieJbego pisa- żone dla dzie<:.i- chłop6kich ko·edukacyjne ·120 uczniów. Przy sżkóle znrganizówa

rza Wl adyslawa Rcymonta, 'v lego WSI gimnazjum i liceum ogólnoksz'tatcąc€ I hD internat. 
rodzinnej Kobicie Wielkie, pow. radom- imienia wielkiego pisarza. W bie,żąc~'m roku gróno <A5ób z2"ntere
szczańskiego, zostal'O w roku 1945 zalo- \V chwili obecnej szkoła Ji.czy ponad I śowanych. dążąc do rozszerzenia -t0br7ę 
1I1!IIIIIflllllllll/lllllllllllllllllllllllllllllIJllllllllllllllllilli/lllllllllllllllll!llllllllllllllllllUMllllIIi1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!!lIlIIIII r o z pM,z ę teg'O t1 z i e ł a po wo ł a ło t y m,'" z a so-

malo·rz • wy Kómitet UClcz-enia Pamięci Włady-r O W ero. W sława Reymor)ta po(] prz,ewodt1id'l\'~m 
próf. dr. H. Raabcgo, rektora Uniw. M. 

W rlniu 20 lipo br. we wsi Borowno I nym wstępnym dochodzeniu zatrzym ata C. S. 'IV Lublinie. 
gm. Kruszyna, na 6zk·ode Muchy Win- podejrzanych w osoba{'h Olejarzy Wa- Celem I\omitetu jest p,()\volani€ NarD
{:ent:go d~konano !\r8.dzie~y pieniędzy c!awa i Czesława oraz Banasia Jana __ dowej Fundacji Oświatow:i im wi~'kip.-. 
z mleszkal1la w sumIe 2 tySlę.cy zlotych, C 'k " g'<J pisarza MM stworZefl1fo w rod7lrJneJ 
oraz roweru. rolników, zamieszkałych. w ) arzev,J{\: wsi ~eymonta Muz~um i Biblioteki Rey-

Jednocześnie na, szlwdę SoczyI1ski~go gm, Mykanów pow. Częśtocho\\ia. montówskiej. 
Aleksandra - mi<.: zkaJ'lca tejże wsi do- Jednocześnie da,lsze dochodzenie po- Dalszym celem 2tej fu 11 r!::l.cii b) loby 
konano kradzieży ~otDI:~\\:eru.. ., tw;.erdzi!,o r1owo~y. winy podejrzanych., r~rz€kttttake.ni~ wsi Kobi.elE' Wi.elkie IW: 

Obecna na zabawIe MilICJa, gdzl,e mla- Spnnvcow kradzlezy lH~!Ó;7toWar'lO, przy- ! W70rÓ\vą wles chłopską w Pólsce. 
la miejsce kro·dzi'eż, po pnelprowadzo- znali się oni do winy. W roku bieżq.cym dla 6ZerSz€go zain-

Brzeźnica 
'Q 

Napad rabunkowy w Jankach 
W dniu 28 lipca br. okologodziny 12 ny \V sukienkę damską, drugi w kómbi-

tereSowania sp.nłeczelistwa rodzinną 
wsią R~ymonta Tymczasowy K()mik~,t 
zamierza zOl",ganizować w Kobielach 
Wiel'kich uroczystość dożynek, połijczo
ną :te zjazdem działaczy społeezno-ośwh 
towych. 
111"1':1

"
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• w n(lCV ' we' wsi Janki gm. BrzoCŹnica po- nezon. 
W okresie wakacyjnym Wrocławski Teatr wia,tu' radom:szczaI1\Skiego, dwóch nie- Napastnicy po sterroryzowaniu domo· Bó iki sąsiedzkie ~alki i ,Aktora objechał szereg k~lonii let~ich \ znanych osobników dokonało napadu ra- wników dokonali rabunku triech ubran 

l obo~ow na DolnYJ?- ,Sląsku, daJąc .w. CIągu bunkow€O'o na obywatela' Rusiniaka \ i kunonu na materia! ubral'1i'Owy. 
10 dm 14 przedstawlen dla 2 tys. dZIecI. Jest b, t" - , n;e na miejscu! 
to pierwsza tego rodzaju impreza na Dolnym I Tgn3{:{;.go. . _ I Po do,konanym rabunku sprawcy na-
Sląsku. Ban{]yci byli zamaskowani, jeden ubra padu zbiegli. . 

w dniu 7 lipca br. we wsi Chrzanowi· 
ce gm. GolSławice na skutek nJe'P'oro:w
mień osobistych Krawczvk Anbni usi· 
łował dokonać zabójS'twa na swvm kole
dze ob. Wiad.erku ·Romanie. Kra\",-.czyk 
oddał w kierunku Wiaderka rlwll'k'rotne 
strzały z broni krótkie;' które jednak 
chybiły, a następnie broń srę zacięła, 
skutkiem czego Wiaderek zd'Ołał uciec . 
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c spóldzie cz d msku 
Oddział "Społem" w Radomsku zostalI z górą dwu lat pracował w oddziale Mima braku warunków i kredytów od 

założony przez ob. K,azimierza Jędrzej- "Społem" w Radomsku, w chara·kterze I dział "Społem" w Radml1sku rozwinął 
.czyka, obecnego kierownika tegoz od- lu tratora. się bardzo szybko. 
działu. 

POlCZąLkowo lokal "S]}ołem" mieścil 
się przy uL Brzeźnickiej nr. 3. Na6tępni<e 
jednak przeniesiony został na ul. Dobry
szycką. 

W ch\,·m po\'Vstania oddziału "Spo/em" 
'" Radomsku - by/y zaJed" .. ie trzy spó/
\h~e\nl.e 'Z.w\ązko\\:.e na teren\-e powiatu. 
Po odzysl<aniu niepodległości nie zanie
dbaoo strony organizacyjnej, to te:ż po
wialt radomSZCZaI16ki został pokryty gę
stą si'Cdą rozdzieJ.czą spółdzielni miejsco· 
wych. 

Ob,ecni'e na tereni:e powiatu znajduje 
się 85 Spółdzielni Spożywców. W Radom 
ISku Jest czynnych 12 Spółdzielni rÓżne
g'O typu. Na terenie samego powiatu znaj 
duje się 8 zlewni mleka oraz około 60 
placówek Spółdzielczych. 
Duża ilość placówek spółdzielczych na 

terenie powiatu radomszczańskiego po
wstała do życia dzięki staraniom obecne
go ministra Rolnidwa i Reform Rolnych. 
ob. Dąb-Kodoła, kttóry kiedyś w ciągu 
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Po 'I1i~udanym zabó.ilStwie Krawczyk ... k d'· h zbiegł. lem ec o ra a o r znyc W dniu 10 li~a b:. we* wsi Sulanierzy. 
.. .. ce pow. Radomsko Paciorek Bolesław na 

W dflll1 10 luplCa Ihr. na traSIe kOlełO-!Ca Pow. Kom_ MO. w RadiOmskIU pr~ze. s/(lutek nieporozurnh::ń są.siedz.kich ,'zadał 
\\'ej Radon~sl\() - CJ:ę.:t?chowa w poetą- prowadził rewizję, znajdując powY, ższe (Siekie'r ą cięż'ki-e- us.zkodzenie ciała Gło
gu iSkradzIOno 26 tJ SlęCy ~JO'tv-ch ob. picniądz~ u Olszynki Franciszka lat 27 w k . M' hr' p . 'k 1 _ 
G\eor.owi Franciszkowi; zanueszkalemu _ ' '. • . ' ~-c lej IC a lme. acto! a areszov. a 
w Parowie pow. Rybnik. I NIemca,. czeladTI1ka r~ezntcze~o. zam. w l no. 

Po natychmiastowym alarmie, wszczę RduHowle pow. RybnIk. ZłódzleJa zatrzy , -
tym przez posz'kO'dowanego, wywiadow-I manc) i O'.sadzono w areszcie. Wystep bandycki 
Hlo",nice 

Przychwycenie rzezimieszka 
W dniu 8 sierpni'a hr. na trasie kO'Iejo- ' Sprawcę kradzieży 'przychwycono na 

wej Radomsko - Kłomnice nieostrożna gorącym uczynku w czasje wyciągani1a 
pasażerka okradziona zOistała przez za- pasażerce z to,rebki pieniędzy w sumie 
wodowego złodzieja kieszonkowego Sta-\lO tysięcy złotych. 
jeckiego Mariana lat 19 zam. w Waifsza- Pienią.clze zwróoono tP'Oszkoklowanej. 
wie. ' a złodzieja osadzono w areszcie. 

w Gidiach' 
W dniu 5 lipca br. we wsi st~zo-w gm. 

GidIe do mieszkania Kmczyka: Franc. 
około /godziny 2-ej w nocy 'wtargnęło 
dwóch nimna.nych osobników, którzy p.o 
sterr~ryzowaniu bronią domownikow, de 
konali rabunku garderoby i bielizny. 

Pomimo energicznegO' pościgu, spraw
eów napadu jednak nie ujęto. 

Morszczyn - cenna roślina lecznicz 
stanowić winien źródło dochodu narodowego 

Morszczyn pęcherzykowaty należy do ku sodu, małą ilość soli bromowych. a'r- na wiele specyfików ptleciw wymienio
roślin !TIDrskkh (nazwa lacijlska "FUCU6 sen i śluz.. nyrt1 wyżej chorobom" prócz tego z mor 
Viesi,eu iosus") rośnie masowo w wodach Morszczyn posiada dużą wartość lecz- szczynu możemy otrzyniywa>ć jod oraz 
naszych mórz, przytwierdzai0c się do niczą. Reguluje funkcje tarczycy, le-czy sole jodowe. 
t\vardego pocl!oża kamiennego. wolę chorobę Basedowa w okresie po- Przez należyty zbiór i prz-eróbkę mor-

Fale morskie porywają cale rośliny na czątkowym, nawykową otyłość, skrOfu- 5zczynu moglibyśmy wstrzymać przy
'Inot z małymi kamiennymi głazami i wy ły, artiosklerozę, astmę i inne derpie- wóz z zagranicy jodu i soli j'Odow}1ch, 
rzucają na brze,gi nacll11orski:e. nia, które wymagają jodu. oraz specyJików ·przeciw wymi.enionym 

Morszczyn rozgalęzia się do wys'oko- Pomimo tak wartościowych cech tej chorobom. W ten sp06ób zao6~czędzili-
ści 36 cm i szefo'kości około 48 cm, skó- rośliny na rynku aptecznvm nfe można libyśmy pokaźny.kapitał dla Parlstwa. 
rzasty, oliw,kowo-brunatny, nie po:clzie- jej otrzyn;ać. Swi~t.l~ka~-skj ,i. farma?e- Morszczyn w miesiącaclh letnich za-

. lony na Iiści·e i łodYRę, lecz w postacI utyc~ny nle doc;l1laJą teJ ~osJt,ny, ktora wjera największą ilość jodu i dlatego po-

~
I w~tęgowatej. Wi€.rzcholki rośliny opat- z wl-e.I~1 względow zasługUje na skrzęt- wini'en w mi,esiącach czerwcu, lipcu 

, . .. 'rzone pęcherzykami nap-elnionymi po-I ny ZblOr. ' i sierpniu być zbieranym. 

~_<;o;b'"'Og..:, wictrzem. ~ .Mors~czYn moż-e. być stosow~ny ": 
'~ .. _ lo tli' , ... Morszczyn zawiera do 0,0 proc. j~dl1. \vlelu n:leszankach ZIOłowych, moze byc Morszczyn wyrzucony na brzeg mo

W pop.iele wykrywamy do 2,5 proc. Jod-I przerablany na preparaty galenowe oraz. rza, lub w sieci rybaka, naleźy obmyć'z 

r 
11_1111_1111_1111_1111_1111 1111_1111 - 1111, 1111_1111 1111 1111 1111 1111_11 piasku, rozłożyć w ' ci~nkich warstwach. 

dna: .- Niena'1idzę tych o,dpoczynków na C t·· G l' , R d ' k .. i' wysuszyć dokładnie. Po wysuszeniu 

':?~-=' :'l':l:::m n. m.Ol,! zy aJCle" O S a .. m s z c z a n S I I ~::~~~ n:a~~~Y~~s~~~:::~;nYCh siry-

, K R d I. 1 R d Ad l6d" Piotrkowsko' 86 lelefony. Redoklor ~!'IW 216-14. Sekretarłct 254·21. Redakel8 no-- 17'2-3\ Wvdcwc'l: Wol.l Komll'3ł PPR w Łodzi ~ "I tel e O~CV nv e I m L. • _... ~ D ") 17708 
Dna' ogłoszeń. Plotrkowska 55 tel- \11.50 Konto PKO VII - 1505. lokI. Grat. Sp. WYd. ,,~6d'Z1d Instvtut W'(dmf_~ __ "_. ______________ .-. ___ .... _. 

CE'NNIK OC''' OSZ~A Wydawnletwa "Glosu B obotnlczego" w Łodzł . W taltścle: od l-JOO mm. al. 50, 101-200 mm. 1:1 60. powyier sJ 10. 
Za tekstem: od 1-100 mm. zl !ł5. 101 _ 200 1llm. ~I 45. powyż"l zł 60. DrObne wa Jedno sI owo: pOllzukiwame rcci':i:n zl 20. h~ .. a. kazze. kaDDo ł aprseda:) et 25, zguby si 20, 

poszukiwanie Dracy zL lO. W l1'1edziele { świ. roGI. d.ro8:el-
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PRZYGODY 
pięCiU t.ypiU1W Z Ban.ahdd 

73. J wtedy to nalsi przY.irzeli sj,,~ tubyl
com z błi:s'!(a i zauważyli, że wsZyscy 
zamiast zwyczajnych noSów mają. 
literę S przekreślolI1ą . dwukroil1ie 
pi~)ino,wymi kreskami. Bardzo ich to 
:=.."koczYło, ale z teg.o s,postrzeżenia 

14. Pik ogromnie się ucieszył, 
&) c.zuł nie złe interesy 
Z Dolaranni takiej miary 
Jak Man Tru i ShalI Mar ,'lItary. 

Zbrodniarz wojenny przed 
So;dem 

w dniu wczorajszym w Okręgowym Sq
aZle Karnym odbyła się sprawa sprowadzo
nego ze strefy brytyjskiej zbrodniarza wojen_ 
nego Wilhelma Kempfa. 

Razprawte przewodniczył sędzia Łus:zcze,w 
.. ski, oskarżał prok. ŚmiarowskI. ' 

Kempf w okresie działań wojennych we 
wrześniu 1939 r. sLuzy! w Wojsku Polskim. Na
stępnie przyjął volksllstę, został członkIem 

SS li przeszedł speojalne wyszkolenie na kie
rownika obozu koncentracyjnego na kursach 
w Oranienburgu. 

W okresie od 1943 r. do 1945 r. byl kolej· 
no członk!em załogi strażniczej W obozach: 
Sachsenchausen, Buchenwald, Dora Nord-. 
Ilcrusen. 

Ma on na sumieniu ,wiele istnleń ludzkich. 
Wyrok w tej sprawie podamy w numerze 

futrzejszym. 

51at wrez;enia za plotkarstwo 
Wojskowy Sąd Rejonowy skazał na 5 lat 

więzienia, 3 lata pozbawIenia praw i konfi
skatę mienia na rzecz Skarbu Państwa, Enyi· 
na Maglowicza zam. w Pabianicach, 

Maglow1cz był właścicielem składnicy ma 
1eriałów opatrunkowych we Wrocławiu i wra
cając z Wrocławia do Łodzi kilkakrotnie roz_ 
powszechnia! kłamltwe wiadomości o stosun
kach społeczno-politycznych w Polsce. 

Nr. 220 
• 

Ze .!iportu _.------

w re or y Polski 
pobiła Kalelówna w Bielsku 

Pływacy łódzcy nie -odnieśli s'ukcesów 
W Bielsku odbyły się tegoroczne mistrzo- stwa Polski w pływaniu. Ty-t.Wv mistrzowskie 

zdobyli: 
MĘZCZYZNI: 

100 ID styl. klasycznym - Szollysel\ (PCHO 11, Katowice) - 1:21,7 
100 m stylem grzbietowym - Zemyr iPo IO'nia, Bytom) - 1: 18,8_ 
100 m stylem dowolnym - Marchlewski (Grom, Gdynia) - 1,07 
200 m stylem dowolnym - Dzieli (B.B.T.S.) - 2:33,9 
400 m stylem dowolnym - Dzie11 m.B.T S.) - 5:33,8 
Sztafeta 4 razy 200 m stylem dowolnym - Polonia (Bytom) w skla~. Zemvr. liddz!· 

kiewicz, Pepesz, Ramola - 11:09,4 I 

Sztafeta 3.razy 100 m'stylem zmiennym - Piasl (Gliwice) - 3:53,2 
Skoki z wieży - Kloptas (B.B.T.s.) .- pkt. 82,06 
Skoki z trampoliny - Bredlich ~Sielllidllo wiczanka) - pkt. 10S,8t 

KOBIETY: 
100 m stylem klasycznym - Kaleta (Piast, Gliwice) - 1:35 - nowy rekord J:'OISKl 
100 lI). stylem dowolnym - Bemówna (B. B.T.S.) - 1:23 
100 m stylem grzbietowym - SZf!I.ągowicz ówna (HCP) - 1:31 
200 m stylem klasycznym - Kaletów;1a (Piast, GLiwice) - 3:21,1 -- nowy rebd Polski 
Sztafeta 4 razy 100 m stylem dowolnym .- B.B.T.S. (Wojewódzka, Szymikówna, Dzików· 

na, Bemówna) - 5:55.4 
Sztafeta 3 razy 100 m stylem zmiennym - B.B.T.S. (Szymikówna, Blemówna, B81i1ówna) 

- 4:40,2 
Skoki z trampoliny - Bęckie (Zjednone nie, Zabrze) - pkt. 51,2. 

I Tegoroczne mistrzostwa Polski w pływani\. 
, przyniosły szereg niespodzianek. Przede wszy 

stkim dużą poprawę notujemy u pań, o czym 
świadczą dwa nowe rekordy Polski, l1sta;)c, 
wione przez reweLację tegoH'lC%J1j' ':h ' m' 
sirzoslw KaJelówl1ę .w biegach na LOO n 
stylem kLasycznym i 200 m stylem kliisycz' 
nym. 

Wśród mężczyzn niespodzianką była po 
rażka Ramoli, który w roku ubiegłym hył he? · 
konkurencyjny na dystansach 100, 200 i 4U( 
m stylem dowolnym. Dzisiaj na tych dystan 

1 sach triumfują Szołlysck i Dzieli, oboj młodzi 
j i obiecujący plywacy. 

. A więc sport pływacki ruszył wreszcie na 
przód, a do głosu 2;aczyna dochodzić larodziez • 

Pływacy łódzcy w mistrzostwach nie ode· 
grali większej roli. W biegu na 100 ID styl 
dowolnym mężczyzn Manowski (AZS, Łód;·.) 
zajął czwarte miejsce, a startujący w ldąsi e 
I·ej Boniecki z 'KS Filmowiec w biegu ' nil .,CO 
m styl. dow . zajął drugie miejsce w c:lasil? 
6:02. 
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Ha,.o tu Proq~: 

• el,an-Slacho leZ- uźmicki 
zwyciężają w lekkoatletyce W koszykówce z~yciężamy 

. Palestynq a przegrywamy z Czechosłowacją 
"Złota Praga" żyje obecnie pod zlli;lklcm sce za szybką Czeszką Sicnerową (2'1,1), !)ciki 

Międzynarodówego Festivalu Młodzie:t.y De- miały czasy: 27,5 i 31. 
mokra tycznej. Z okazji jego odbywa się tu W finale biegu na 200 m mężczyzn LiDSki 
szereg imprez sportowych, w których nie bUlk był drugi za niepokonanym Rumunem Mc-ina 
również naszych sportowców. ' pjerws' wyszli (21,9), a Białkowski czwarty. Czasy P:llaków: 
na start lekkoatleci i, trzeba przyznać, start 22,5 i 22,6. 
ich wypadł nadspodziewanie pomyślnie. . . 5000 metrów wygrał JugDsłowianin Stera-

Oto ich wyniki: nowicz w czasie 15:29,4. Dzwonkowski 'mjął 
VV biegu na 100 metrów Buhl zajął w przed trzecie miejsce w czasie 15:41,6. 

biegu dmgie miejsce za Rumunem ~vloina w Skok w dal wygrał Kużmicki (Pols!;:(t) -
czasie li sek., bijąc Czecha Lamberta, Włocha 6,70. rzut oszczepem pat'i - S!achowicz (polska) 
Lombardi i Belgijczyka Van de Wile. W fi- - 38,26. Prócz tego Polska wygrała sztafetę 
nale Buhl zawiódł. Polak zajął tu dalekie, pali 4 razy 100 w czasie 52,4. 
piąte miejsce i dał się wyprzedzić nie tylko . W sz·tafecie 4 razy 100 m panów zajęliśmy 
Rumunowi Moina (10,7), ale również Wrocho- dmgie miejsce za Włochami w C%asie 14,1. i,v 
wi ' Guzzi, Czechowi LambeTto·wi i Białkow- finale biegu na 100 m pań Słomczewska (PeI
skieml,l, z którym uzyskał jednakowy czas. - ska) była drugą za Czeszką Sicnerową IV cza-
11 sekund. sie 12,7. Hejducka zajęła tu czwar·te miejsce. 

W biegu na 80 m przez płotki dla kobiet W rzucie oszczepem Kuzmicki (PoIsk'!) osiąg
Mitan (polska) zajęła pi€rwsze miejsce w cza- nął wynik 49,42 i uplasował się na czvl'artym 
sie 12,6 przed Czeszkami Volsitovą .- 12,9 i miejscu. 
Pias.kovą - 13 sekund. W skoku w dal pań Hejducka i Mitem ~a-

Kużnicki ' (polska) w skoku wzwyż musiał j~ły czwarte i piąte miejsce" mając wyniki: 
zadowolić się trzecim 'miej,scem (110) za Ru- 4,1)1 i 4,69, w rzucie dyskJiem S.tachQwicz za
munem Seterem (188) i Włochem Gabriazzi jęła trzecie miejsce (33,20), a Cieślewicz -
(175). Trzecie miejsce zajął również . .., kuli czwarte (30,69). W kuli Cieślewicz była \ dm
Adamczyk wynikiem 12,39, da.iąc się wyprze- gą, mając wynik 10,48, Stachowicz piąta (9,78). 
dzić Czechowi Hajny (13,55) i Cestrovi (12,81). W biegu na 1500 m Nowak i Dzwonkowski 
Kuźnicki zajął czwarte miejsce wynilkiem 12,25 (Polska) zajęli trzecie i czwarte miejsce, 'l,:YS-

Słomczewska i Wasilewska (PDIska) 'v bie- kując jednakowe czasy 4:18,2. W finale na 
gu na 200 m· pań zajęły drugie· i . trzecie miej- 400· m Buhl (polska) zajął drugie miejsce za 

-----------------
Milicjanci z Lodzi 

. kładą na łopatki Ormowców· 
W niedzielę dnia 10 sierpni,a br. w sali Do

mu Kultury Milicjanta odbyły się towarzyskie za
wody zapaśnicze K:S.O.R.M.O. Chorzów - Mi
licyjny Klub Sportowy Łódź. Zawody odbyły się 
przy dużym ·zainteresówaniu publiczności i obfi
towaly w szereg ciekawych momentów, 
Drużyny prezentowały się Bardzo dobrze, lecz 

K.S.O.R.M.O. musiał ulec lepszym od siebie tech
nicznie milicjantom z Łodzi. 

Do walk stoczonych na wysokim poziomie na
leży zaliczyć - walkę Kawała z mistrzem Slą· 

ska Wróblem, oraz Kamillskiego byłego mistrza 
Europy z Maiusiakiem. Obaj dobrzy technicy, 
lecz Matusiak okaza! się nie tylko dobrym tech
nikiem, który swym morderczym tempem j bły-. 

skawicznymi chwytami już \v drugiej minucie 
kładzie przeciwnika na lopatld. 

Wyniki poszczególnych walk przedstawiają się 

następuji!co: waga musza Przy turek Chorzów -
Bednarek M.K.S., zwycięża walkowerem Bedna
rek z powodu nadwagi przeciwnika, w walce to
warzyskiej zwycięża na 'punkty Bednarek. Waga 
kogucia Sosna - Łazarski, w 31/2 min. zwycię

ża Łazarski. Waga piórkowa lJliczka - Igna-

szewski, zwycięża w 9-ej min. Ignaszewski. 
ga ~kka Wróbel - Kawał, zwycięża na punkty 
Kawał. Waga pó!średna Kamit'iski - Matusiak, 
zwycięża w 2-ej min. Matusiak, Waga średnia 

Piec - Kindler, w 21/2 minuty zwycięża Kin
dIer. Waga półciężka Jenczmionka - Miśki~
wicz, w 3-ej min. zwycięża Miśkiewicz. Waga 
ciężka Rogenbuk - Slidzki, zwycięża w 11/2 min, 
Slidzki. 

Ogólny wynik zawodów 8 - O dla Milicyjne
go Klubu Sportowego Łódź. 

Widzew podzielił się 
punktami z RKS-em 

Z kilkudziesięciu meczy o wejście do Kla
sy PaństwDwej, rozegranych w niedzielę, tyl
ko jeden zakończył się bezbramkowo, 

RTS Widzew nie mógł się uporać w RadO-I 
miu z RKS-em i w rezultacie podzielił się z 
nim punktami, 

W pierwszej połowie meczu przewagę mie
li gospodarze, w drugiej natomiast - łodzia
nie. 

"adzwyczajne zebranie 

Sobolowiczem (Jugosławia) z czasem 50,7, p!ą
te Lipski - 52,2, a szóste Grzanka -~1A. 

W koszkówce Polska pokonała Palesty.1ę 
36;29, a przegrała z Czechosłowacją 40..12. 

Owej ście ' do KL Parlstwowe; 

Tabela rozgrywek Nr 1 
GRUPA I 

1. Wisła' 
2. Polonia (Bytom) 
3. Polonia (W-?,a) 

@ier 
12 
12 
12 

punktów 
23 
19 
19 

51. bramek 
51 :6 
49:20 
58:21 

GRUPA II 
1. Cracovia 14 22 [):J:l1 
2, AKS 14 22 46:17 
3. Rymer 14 20 ·~8,29 

GRUPA III 
1. ŁKS 13 21 55:ł9 
2. Warta 12 20 54:15 
3 .. Garbarnia 12 20 4·1:14 

262 hnt. no ~iode'hu 

Morderczy wyścig w Pradze 
zakończył się klęską Pietraszewskiego 

. Pielraszewski L. 

Lucjan Pietraszew
ski (DKS) , który wraz 
z Bekiem wyjechcł ua 
Międ.zY'llarodowy Fe
stival Młodzieży De
mokratycznej do Pra
gi, startował w wy
ścigu szosowym !la 
dystansie 262 km (!) 
i zajął w nim szóste 
miejsce w czasie 
8:38,07,2 godz. 

.Pięć pierwszych 
miejsc zajęli . Czesi. 
Wyścig ten nie by/ 
objęty 'programem 
imprez sportowych 
org1l'llizowanych przez 
Komisję Fest:valową 
lecz organizatorem je 
go była Czeska Unia 
Kolarska. 

Ze swej strony do · 
damy, że słabe miej · 
sce PJetraszewskil?go 
usprawiedliwia zby: 
długi dystans, n'e sto 
sowany nigdy w wy· 
ścigach dla k:llarzy· 
amatorów, 

Pilkarże Zrywu 
zwycięzajQ W Lutomiersku 

CentraJn e Zjedncczen!e Spółdzielni Przemysłowy~h Oddział w Łodzi 
. Milicyjnego KI. Sporlowego 

W związ'ku ze zmianą nazwy Milicyjnego 
Klubu Sportowego na Klub MiEcyine90 
Stowarzyszenia Sportowego, Zarzą'} l':lnbu 
zwołuje nadzwyczajne walne zebranie, które 
odbędzie się w Domu Kultury Milicj :mt.a w 
czwartek, dnia 14 sierpnia br. o godzinie l";-ej 
w pierwszym terminie, o godzinie 17,30 w d1U
gim terminie. 

W meczu towarzyskim piłki nożnej pomię· 
dzy zespołami Zrywów Łódż - Lutomiersk 
rozegranym w Lutomiersku, zwyciężyli łodzia · 

nie 5:0 (2:0). Bramki uzyskali: Kajtek (2) 
Zdziechow 3k i, Jankowski i Limiera (z karne· 
go) po jednej, W drużynie zwycięzców wy 
różnili się: bramkarz, lewy obroJlca 1 śrC'd 

kowy pomo,:nik. 

zawiadamia iż odływa się w lU a g a z !J n i e 
prZfJJ ul. Zeroii'UJhieqo 98 

wyp rz.edaż rze cz V codZiennego użytku 
P i e r w s z e ń s t wodo ku p n a mają Członkowie Związków Zawodowych 

------- '- --- -

• 

Na porządku dziennym zebrania - wvbór 
Zarządu Klubu M.S.S-u. 

Drużyna lutomierska nie wykorzy;;t'lld JE 
denastki, podyktowanej za rękę obr::lIlcy, Pl' 
blic7.llości mimo niepoąody około 1500 osób. 
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Na slraży pokoju i dobra ludzkości -owyet • • ch 
Wszechświatowej Federacji Związków Zawod'owych 

Zakończona ostatnio w Pt"adze sesja rady 
naczelnej Wszechświatowej Federacji Związ
ków Zawodowych i przejęte tam uchwdły 
stwierdzają niezbicie, że międzynarodowy ruch 
zawodowy przeżywa obecnie jeden z nrzjod
pcr,viedziaJniejszych okresów w swych dzie
jach. W walce, która się toczy pomiędzy si
łami reakcji a demokracji - Związki Zawo
dowe wchodzące w skład Federacji zajęły za
sadniczo pozycje demokra1y=e, broniąc in
teresów szerokich mas pracujących, wolności 
i niepodległości narodów 1 stojąc na straży 
trwałego pokoju. 

Ostatnio Związki Zawodowe stały się jako 
masowa i zorganizowana siła klasy robotni
czej celem wzmożonych ataków reakcji. 

W niektórych krajólch, jak np. \~ Grecji, 
Iranie, Chinach walka pr.zeciwko· Związkom 
Zawodowym toczy się w sposób rupełnie jaw
ny za pomocą środków policyjlllych. W Sta
-nach Zjednoczonych stosowane sa natomiast 
sposoby bardziej subtelne, mające IlOzór "pra
worządności". Krępują one za pomocą wszel
kiego rodzaju ogianiczeń i zakazów działal
ność Związków Zawodowych, starają się wy_ 
dać je na 'łaskę karteli. I wszędzie reakrja 
stara się nie dopuścić lub rozbić jedność ro
bo1niczą. 

Atakując Związki Zawodowe, wchodzące 
w skład Federacji, reakcja miedzynarodowa 
spodziewa się, że w ten sposób' uda si~ jej 
rozbić jedność międzynarodową ZWią;ków 
Zawodowych. 

WszeLkie wysiłki jednak, zmierzające do 
osłabienia autorytetu Wszechświatowej Fede
racji Związków Zawodowych i do odciągnię
cia od niej elementów wahających się, na
poty1kają na zdecydowany opór wśród mas ro
bo1niczy.ch. 

Rolę i znaczenie Federacji zrozumiały obec
nie wielomilionowe masy pracujące, zarów
no w krajach postępowych jak i zacofanych, 
W' niepodleglych i kolonialnych. Klasa robot
nicza wiąże wielkie nadzieje z Federacją i 
słusznie oczekuje, że w obecnym, odpowie
dzialnym okresie wykonywać będzie ona z no
wą energią oczekujące ją zadania. 

O słuszności tej opinii świadczą uchwały, 
powzięt.ę na konferencji w Pu:adze. 

Słowa generalnego sekretarza Federacji, 
Louis Saillant'a o' jedności, braterstwie, przy
jaźni i zaufaniu, Móre stanowią naszą siłę mo
ralną, spotyt.lcały się z entuzjastycznym przy
jęciem u wszystkich uczestników konferencji. 
Atmosfera wzajemnej solidarności, panująca 
na konferencji, znalazła swój wyraz w jedno
myślnoś~i, jaka c;chowała rozstrzygilięcie 
wszy!'tklch zagadnien. 21 spraw stojących na 
porżądkn dziennym zostało załatwionych jed
nomyślnie. 

skiej rezolucja podkreśla wielką odflowie- Ożywioną dyskusję wywołało sprdwozda· 
dzialność, która ciąży na Federacji w sta.sun- nie komisji, która zwiedziła Niemcy i zbada· 
ku do wszystkich narodów n'tiłujących wr,l- la działalność niemieckich Związków Zólwodo
ność i pokój właśnie w chwili obern'lj, gdy \'Iych. Delegaci podkreślili z naciski 'lm, że w 
reakcja przystąpiła do ofensywy. Zadaniem strefach zachodnich denazifikacja w istocie 
Federacji jest zmobilizowanie wszystki:::h or- rzeczy nie odbywa się i że Związki Zawodo
ganizacji, wchodzących w jej skład, do walki we nie są do niej dopuszczane. 
z wszelkimi pozostałościami faszyzmu, prze- Konferencja w Pradze dowiodła, że Fede
ciw!,o reakcyjneł ~ziałalności i podżegaczom racja Wszechświatowa rozporządza dost:ttecz-
wOJny. Wszechsvllatowa FederaCja powmna ... . . . _ ' , , 
bardziej aktywnie i stanowczo występO'tfu.Ć 'IV uym! ~lłaml I wpły,:,,~, by zJednoczyc klf1l:<ę NA WY1t\; CZASACH 
obronie praw z'wiązkowych i w v.'alce r. po- robotmcz.ą w o~ro~Je pt~w d:mokratycznych, I Powietrz~ - sł<?ń~e - woda - oto najceJniej
lepszenie warunków materialnych klasy pca-/ w obrome pokOJU .. 1 b~zpleczenstwa przeCiwko sze wspołc~vn-:llkl peł~ego wypoc~ynku, dają· 
cnjącej. knowaniom reakCji międzynarodowej. cego Siły I zdroWIe do dalszej ;:Hacy. . 

Wolku O ioko~ć produkcji 

Wyś ig pracy w przemyśle konfecyjnym 
Godna uznania- iniCjatywa Związku Zawodowego 

Niedawno o'dbyła się wspólna narada ·Celem narady było poddanie analizie nie-
przedstawicieli Zarządu Głównego Związku dociągnięć technicznych, które przyczyniają 
Zawodowego Konfekcyjno - Odzieżowego oraz się w poważnym stopniu do obniżenia jakości 
dyrektorów i kierowników technicznych fabryk produkcji. ' 
konfekcyjnych z całej Polski. W konferencji Przedstawiciele Zarządu Głównego - tow. 
wzięli również ndział przedstawiciele Dyrek- Man i Kruczkowski, zabierając głos, podkreś
cji Przemys~ Km:tfekcyjnego. Uli konieczność usunięcia nawet najmniej
nIUlil~ I I I: I~IIIIIII",IIII1II1II1II1II1II1II1~lIll1l1ll1mllllllilIIll1lIIB:trrrl1I111111111111mltlllllllllllllllllll!J,'IIIIillllllll:llllllll111llJJlIIIIIIIIIIIIlIlJlllIllIllIllIllIllIlIIIlIllIllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll1lIlIlillllllllillll 

Ś'ode ... nOSZQcIJ urt"hulóUJ 

Towarzystwo Ogródków Działkowych wyjaśnia 

szych usterek technicznych oraz konieczno§ć 
współpracy dyrekcji z radami zakładovJymi i 
Związkami Zawodowymi w walce z brakami 
produkcyjnymi. 

W wyniku obrad zwołano rozszerzoną kon
ferencję również w skali ogólnopolskiej. Od· 
była się ona niedawno z udziałem przedsta
wicieli Zarządu Głównego, przewodniczących 
i sekretarzy rad zakładowych, przewudniczą, 
cych i sekretarzy zarządów oddziału Związku 
Zawodowego, Dyrekcji konfekcyjnej oraz 
przedstawiciela Komisji Centralnej Związków 

Szanowny Reaaktorzel ł do śródmieścia, które ,wogóle pozbawione jest Zawodowych, tow. Pirutina. 
Odnośnie do artykułu zamieszczonego w zieleni. W toku ożywionej dyskusji nad referata· 

,Głosie Robotniczym" z dnia 2 bm. pl. "fum- Zcm:qd Towarzystwa chcąc pójść na rę- mi wygłoszonymi przez przedstawiciela Za· 
kniąty zieleniec" - Zarząd Towarzystwa 0- kę ! przyjść z pomocą robotnlkolJ1' z ulicy rządu Głównego, tow.' Kruczkowskiego, ora2 
f"tT6dk6w Działkowych im. Wł. SL Reymonta Brzeskiej zgadza się :wydać zezwolEmie poje- przez przedstawiciela Dyrekcji Konfekcyjnej, 
". dy;r, KałuŻDego, postanowiono skoordynować 
w Łodzi wyjaśn!a, że: terEmY, ogrodzone przez dyńozym osobom na przejście przez tereny i wykorzystać wszystkie stojące do dyspo:zy. 
Zctrząd mieszczą 134 'dz!ałki skrłe i 80 dzia- ogr6dk6w działkowych (no podcrn!e umotywo cji środki w celu podniesienia jalwści produk. 
lek se:zonowyCh, stanow1ących własność wane np., ż.e miejsce pracy ZIIlajduje się na cjf w przemyśle konfekcyjno - oazieżuwym. 

dztmkowców, rekrutujqcych się przeważnie z ul. Zródbowej, Wierzbowej, Nowotki tlp.) , lecz Na wniosek Zarządu Głównego Związku 
pośród ro15ot,nilków, zorgcmizQwanych w To- lIl1e będ:zie w pt:ZYszłości tolerował samQwoli, Zawodowego postanowili zebrani delegaCI 
wa:rzystw!e Ogródk6w Działkowych, jaka wyd=yla się w ostatnich daliach, że przystąpić do WY$CIGU PRACY. 

Terellly te zostały p1Zez Zarzqd ogrodzone obywatele z ulicy Brzeskiej poprzecinali dru- Postanowiono, że widomym symbolem dla 
na skutek uchwały Walnego Zgromadzenta, ty i zdewastowaU zamki w furtkach. by zwycięskich zespoJów będzie sztandar i dwa 
ze wzgl'ędu na nieustające 1craaziel±'e, n!sz- przejść sobie krótszą drogą. proporczyki, jako nagrody przechodnie. 
czenie drrzew i krzewów, = orgie, odbywa- Zarzqd Towarzystwa w odpowied2i na py- Ilość zdobywanych w wyścigu P'linktów i 
lą\Ce st-ą '!oN skuptnach na terenie ogródków tanie w os'lcrtn:im ustępie artykułu zapytuje: sposób klasyfikowania podawać będzie co 
dzkr.łko;wych (s1wierchone podczas kilkakrot- "Czy obywatele z ultcy Brzeskiej, Reja, Prze- mies~ąc biuletyn rozsyłany do wszystIclch za
nych kontroli, przeprowadzanych w r6żnych mysłowej zgłosili się do Sekretarlalu -Towa- kładow pra:ą- przez Dyrekcję. Konfekcyjną w 
porach dnia i nocy). ~stwa w tej sprawie? Stwierdzamy że N1E porozumlemu I.l Zarządem Głownym. Pod~ta-

.. . . In' mI . . ,. wą oceny będą sprawozdania kierowników 
.!tYSki

j 
wam~ na ~~:~ zlelen

t
i w dzIel 'ldcy Po l mo, ze Zarząd Towarzystwa za~pa:trzył technicznych poszczególnych fabry.k. 

Po>".oc esł meuzaSUiU.UIOne 2 ego wzg ę u, wy oty ł fwtki w ogłoszenia na 3 dni przed " . . . 
że znajdJufe się tu szereg ogródk6w i parków. tenninem, że przejście będzie zamknięte i r ~~ .zakonczen.le postanOWIlI z.eb.rani. wez-

. , . . ,w ac 1 mne branze przemysłu włoklenn1czego 
Mlesbzkan

k 
~y :e! dzielnicy ;::,e mogą n,arzek~ć wzbwstęp ~ tereny działek dla osób obcych jest do przepro. wadzenia specjalnej akcji ~ kie-

na ra sw.ezego powle,-,,,,a, w porownanm !I'Olllony. runku podniesienia jakości produkcji. 
'_1111_1111_1111_1111_,"1_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_011_1111_1111_1111_1111_1111_11 
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Jak Wydział Kwaterunkowy wypełnia swe za~ania? 
Konferencja praska 2amknęla pierwszy o

kres w dziejach Wszechświatowej Federacji 
Związków Zawodowych. Okres ten, trwający 
okol0 pól1o;ra roku, był właściwym okresem 
organizacyjnym. Wyn'iJl..-i tej działa-Iności są 
z~aczne, Federacja jednoczy obecnie w swych 
szeregach 71,5 miliona członków Związków Pod adresem Wydziału Kwaterunkowego . jaką )e~t RO,botm.cze ~~warzyst~o ~rzyja-I ~waterunkowego na 4-pokojowy lokal, zajmu 
Zawodowych. Ponadto wpływy Federacji roz- padały nieraz już, niepozbawione !facji gorz. cIOł DZIeCI, po.sI;dnlO zas w setkI zamtere· jący parter w willi pIzy ul. Wólczmskiej 199 
ciągają się na Japonię - 4 miliony członków, kie słowa. Prasa dawała im wyraz solidaryzu- sowanych rod~IcoW. .. oraz ~a obszerny ogród, do niego przylegają
i lIla miliony członków Związków Zawodo- jąc się z ludźmi, którym nieforłunna gospo~ ·Przy ul. PlOtrkows~IeJ RTPD posiada żło- cy. LOAal ten - idealne miejsce dla dzieci _ 
wy<:h Korei, Vietnamu, Fi1ipm itd., którzy darka Kwaterunku dała się po'!ządnie we ;;ma- bek i przedszkole, przeznaczone dla dzieci. zajmowany był prze'dT:em przez rejenta Nen-
w.:y.razi1i chęć należenia do Pederacji. ki. - t k' t d' h 'lOk 

Cechą charakterystyczną prawie N5zySt- - ma e me za r:u monye w. I;>rzemys e. gr~- ~ar a, Mesztowanego pod zarzutem nadtr2yć 
kich mów, wygłoszonych w Pu:adze, było żą- Sprawa, którą dziś poruszamy różni się o mna frekwenCja przerosła ,Juz dawno o~ralll- l osadzone.go w obozie pracy, w którym do. 
danie wzmożenia walki przeciwko r.0!1kcji i tyle od poprzednich, że nie tyl~o dow~dzi ka: czone ramy lokalowe: ~tore ~k~zały SIę .za ,tychczas SIę znajduje. . 
znaczniejszego w·nlrorzystywania siły i auto- rygodnego marnotrawstwa mleszkanla tej szczupłe na zaspokoJeme WCIąZ wzrastają- Sprawa wydawałaby'ę' ł . 

. 1~ • . k d . d' al d . SI WIęC zupe me pro. 
;ytetu Feder:acłi.· . '. I czy I~neJ . po rzyw zonej. ro zmy, . e go .zII ~ych potrz~b. RTED' otrzymało wobec tego: sta. Tymczasem ..• RTPD napotykać zacz na na 

Jednomys1me przyjęta na konferenCJI pra- bezposrednlO w tak pozyteczną InstytuCJę, Jeszcze w lIpcu ub. r. przydział od Wydziału' trudności okazuJ'e 'ę b' . Y 
• ' . SI. oW1em, ze w obszer-

eszcze o przydzia ach wlók:enniczych 
Kochano Redal{cjol 

nym lokalu mIeszkają 4 kobiety, krewne 
aresztowanego. Nie pomaga nakaz kwaterun
kowy ~ sprawa po długich kolejach trafia 
wr~szc~e do Prezydenta miasta, który 12 
kWIetma br. wydaje decyzję natychmiastowe_ 
go wysiedlenia zamieszkałych tam osób, któ-

znaczenie czeka materiał, który drogą pnll- OD REDAKCJI: rym, nawiasem mówiąc, RTPD wyszukuje in-
Proszę o umieszczenie mojego listu na ła- działu nie dotrze do rąk człowieka p •. acy? List ten można uwaiać za głos wielu lu- ne mieszkanie. 

mach "Głosu Robotniczego". I Czy odcięte kupony nIe powinny wrócić do dzi pracy, którzy mają podobne-komplikacje W tej chwili po 4 miesiącach sprawa nie 
W czerwcu została ogłoszona przez Wy- nas, jeśli materiału mamy nie otrzymać tv1- posunęła się ani na krok. Jak się dowiadu~ przy otrzymaniu przydzialu tekstylnego. Mc:- . , 'd ł k 

dual AprowIzacji rejestracj.<J kl'ponów kart ko dlalego, że brakuje odcinek Nr 32? A mo_ Je~y ze zro e ompetentnych, urzędnik Wy-
ł my nadzieję, że Wydział AprowizaCji po"ta_ dZlału Kwaterunkowego dec' P d t I kat. z miesięcy kwietnia, maja i czerWca że miarodajne czynniki za nteresują się tą YZJę rezy en a 

1947 r. na przydział materiałów bawełnia- sprawą i ułatwią IMlm otrzymanie tok koniecz ra się tq sprawę uregulować i wyciągnie na- odesł.~ł do. archiwum, wobec czego sprawa 
h nego w gospodarstwie domowym płótna cz.y ukę na przyszłość r za każdym razem Upr2('- UtkWIC muslała na martwym punkcie z tą tyl 

nycO' kretonu? dzi z góry posbdac:zy kort żyvrnościowych, ko dość poważną różnicą, że lokal zna1ezio-
k.lZU!O się jednak, że przy rozdziale ma- ny dla mieszkańców domu Wólczańska 199, 

terlałów brak jest odcinków Nr 32 kort kwiet- CzytelnIczka "Głosu Robotniczego" które odcinki należy przechować dla ewen.. zdążył już zająć ktoś inny. 
niowych l wiele osób materiału na te odcinl\i .. Z. Ch. tualnego późniejszego pzzydziału. Wystarczy przejść się na ulicę Wólczań. 
nie otrzyma. Odcinlń te zostały odcięłe, z9!- ~,---~-------~~-..... ,,".~~-_.- ską 199, aby przekonać się, jak dalece cała 

nęły. Duża ich Ilość została spalona w piecu S · t I· I k II h t ' . ta sprawa zakrawa na skandal. Spuszczone 
spóldzielni - jak !m powiedzitda lderow- W I a p o s z U K U I e p o S I C o war o W żahlzje w oknach. mieszkania w którym SW{)· 

:::~:p:;;~~:~ ~p~~~~z~:~r~:!ie b!:;: ~ B ~~;~:~a p~~~~~~~ ~~~d~~ż~y~~~aC:~:~~:t ~Zi~~~ 
:t~eo:~o;i;::e;i~~ .. ~ ~=c~t~:st:;!e 6~;~ Już są realne rezultaty Targów Gdańskich I co ~;~;;a~~~l~~~ie Wydział Kwaterunkowy 
Sierpnia tlO tę samą obojetnq odpowIedź. A Dowiadujemy się, że już w pierw;z/ch go- mowy na temat realnych możliwości ekspoJ . dlaczego d.oty:chczas nie honorował przydzia. 
n3tn Z ttudem pl'zy cb " i": :-;"zygnować z ~"2;y I rJzjnilch Targów zostały zawarte umowy, do: tu do Meksyku i Egiptu. NaIe-ty podkreślić łu przez. SIebIe wydane~o , ani. decyzji ob. 
dzialu bo któż pozwoli sobie no kupno ma- tyczące eksportu pOJCe~dny, s~kła , tekstyI!: . . Prp.7.yoen.i\. Domagamy SIę szvb.!m'!j .odnow)p. 

• ' _ z Argentyną. Natomlast Dun:zycy zakup!!; że o ile Tar) r'l!' )'1sk:ie ,v n!l< '-SI'l 'brotO'ł~ I dzi w tej sprawie nie wątpiąc, że dzięki niej 
tenału po cenach wolnego rynku? Kupony n.a I już za 150 tysięcy dolarów galanterii i jcdW'l' przY:1iosly do 5 milionów dolarów, to Ta,gI

t 
t~n ob~zerny lok~l znajdzie się wreszcie w po 

materiał odclęte - czy to nie będzie dla nie- biu. . / GdaI1.skie, prawdo DO dobnie, o wieie IJrzevryc:' SIadanIU RTPD, Jedynego prawowitego wlw 
których osób okazją 'Cło nadużyć~ Jakie przE!- W najbliższym czasie są spod7iewanp TOZ" S7ą tę su m E;}. 'P.l śC'iciela mles7.kania. . 
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Przed tysiącem lat nad Polską rzeką Odrą 
pojilwHy się hordy gerrnaliskich najeźdźców. 
Szli na wschód, napadajf!c na słowiańskie ple· 
miona. mordując starców. kohiety i dzieci, nisz
cząc polskie wiosl,i i oscdy. Tysiąc lat trwała 

ti! w~IJ.:i! z Neimcami. Ol,ruf ny wróg zabiera! 
na C 7e [liękne ziemi'.! pod swoje jarzmo. Aż oto 
fH' Z ',1 k:lku laly chcia1 połknąć resztę naszych 
ziel1l polsbch i wyniszczyć naród polski dosz
cZflnic. 

=-----~== ~-=-=-=-------------------

~ dll ODPOWIEDZ REDAKTORA. . a Kochana Ma.rY'siul 
• 
eCI 

• 
piszą do nP O Bardzo się cieszę, te' mo je rady Ci się przy-

Kochany "Promyku!" l erebie o to !;amo: wybacz, ze list Twój wy- dały. Odpowiedź na Twe pytanie dałaś czę-
!'lie gn~ewal się, że nie oaptsalam et zaraz. drukowałem z takim opóznieniem. Bardzo mi ściowo sama w liście. Siła 1 zdrowie obywa

Liłowa moja była bardzo zajęta egzaminem. ~ię Twoja szkoła podoba i ogromnie źałuję, teli - czyi to nie ma wielkiego znaczenia dla 
. . . . . . ze już je?tem za stary, by do niej uczęszczać. Ojczyzny? Sport jednak daje jeszcze i inne 

Ale, dZIękI Bogu, egz".mln wypadł mI Jednak Hel R $" n t ł T . kl' . ę Y IOW ę oraz pozos a e wOJe o ezan-
dobrze. Teraz jestem wolna, Jak ptaszek pol. ki najserdeczniej ode mnie pozdrów. Aczkol-
l1y i pofrunę na kolonie letnie. Ach, jak się wiek już trochę za póżno - życzę Ci weso
"ieszę. Tam tak wesoło i pięknie. Gdy przy- łych wakacji. 

Jadę, to ci wszystko .::powiem. Pragniesz, bym 
napisała coś o sobie. Chętnie ' to robię. A więc: 
;zkoła nasza to trzypietrvwy gmach. Podobna 
jest do zamku z bajld. Prawdopodobnie stoi 
Jna na miejscu małego jeziorka (tak twierdzi 
pan kierownik), które z cza~em wyschło. Zda
je mi się, że J~st to l!.ajwit)ksza szkoła pow
szechna w ł"odzi. Nasz pen kierownik jest 
hardzo lubiany Przez ' <:ałą szkolę, tylko kiedy 
jest zdenerwowany, to nie daj Bóg któremu 
7. uczniów dostać się VI jego ręce. Na ogół ży
de upływa nam cicho i spokojnie. Na każde 
"więto koło Czerwo,leqo Krzyża urządza przed 

Redaktor. 
P.S. - Oto adres, o który prosisz: Lusia 

Binderówna, Pocldębice, ul. Kościuszki 12, po
wiat Łęczyca, 

DZIECI pisz q do PROMYKA , 
Drogi Promyku I 

Dziękuję Ci serdecznie za odpoWiedż, z któ· 
rej niezmiernie się ucieszyłam. OdpowiedZ ta 
przekonała mnie o moJm błędzie i, Qczywi

ście ... wzięłam się do pracy domowej. O dziwo! 
_ praca ta nawet jest dla mnie przyjemna, to 

wszysllko dzięki Twojej radzie, "Promyku". 
W tym liście chcę Ci się spytać, jakie zna

czenie ma sport dla ojczyzny? Mimo, że bio-

tawienie. Natur.alnie, że na zakOllczenie ro
ku szkolnego 'Hl" rl~i!iśmy też przedstawienie 
',Hem z VlI szkotq. NSj:.urnnę ci wruzcie coś 
, moich koleżdnkaC'h. Mam ich dość dużo i rę udział w sporcie, to jednak nie wiem jego 

znaczenia dokładnie. Wiem, że wszyscy spt;rts 
··.;zyslkia bardzo lubię, 'Clla najwięcej Helę Ry 

·.i6wnę z ulicy Mazur5kiej. Jest ona dość łaa-
meni' są zdrowi, odporni, si!ni, korzysta więc 
tylko rozwój fizyczny, ale czy Polska ma ja-

n'l, a pri!'ede wszystkim bardzo miła. A teraz kąś korzyść? 

. ' Jllezę i proszę Cię, "Promyku", o podanie Raz jeszcze dziękuję za odpowiedź i uprzej-
I ,i adrea~ Lusi Bi1lder6wny z Poddębie. Choć mie proszę o następną. Marysia. 

'j nie wid~iałall1. ale bardzo polubiłam. 
"'1wnicka JadwIga. lat 14 Z 

ul. Rzgowska 104 m. 9 

~dpowfedi Redaktora. 
Droga Jadziu I 

. Nie gniewam sie na Ciebie wcale oroszę 

wierszykg. pt. "PRACUJMY/" 
Czy przyjdzie złocista JesIeń, 

Czy przyjclzie srebrzysta zima, 
Gzy nawet prześliczna wiosna, 
~y patrzym w książkę oczyma. 

Mru:vsia S. 

korzyści: zręczność i gibkość ciała, .Jobre sa

mopoczucie i radość życia, a ponadto wyra
bia silną wólę, dyscyplinę, zdolność l wolę do 
pokonywania wszelkich życiowych trudności. 

Widzisz więc, ze są to wszystko cechy, które 
bardzo, a b~dzo potrzebne są obywatelom na
szej demokratycznej, ludowej Ojczyzny. 

Redaktor. 
P. S.: Proszę Cię, podaj Twój dokładny 

adres. 

Pod troskliwa opi-eką 

/ 

Tak. jak pobito go ongiś pod Grunwaldem -
tak i teraz wróg niemiecki został ~obity prZ'el 
wielkie armie plemion slowańskich, przez Woj. 
sko Polskie, przez Armię Radzecką· 

l oto stala się wielka sprawiedliwość dla 
narodu naszego. Ziemie, które Polakom zagra
bił Niemiec w ciągu naszej historii - wróciły 
do Polski. Wróciło dwieście miast, wróciły lasy, 
kopalnie, rzeki i pola. Wróciły do Polski na 
zawsze. Skarby w tej ziemi piastowskiej ukry
te wydobędziemy na światło dnia. N as,Z jest wę
giel, nasze Jest żelazo. i kamien, i glina. Nasze 
są góry i doliny, potoki i jeziora. Nasze jest 
słońce l powietrze! 

Kocbamy te Ziemie Odzyskane - bo one są 
naszą przyszłością naszym skarbem i naszym bo· 
gadwem. 

Tej świętej ziemi piast9wskiej nie będzie już 
nigdy deptała stopa podle~o krzyżaka· hitlerowca. 
Nie pozwoli już na to Polska, przy której ramie 
w ramię stoją inne państwa słowiańskie - Zwią
zek Radziecki, Jugosławia. Bułgaria i Czechosło· 
wacja. miliony n~szych braci Slowian. 

~ 

Gdybym to ja miala skrzydełka, jak gąska, 
Poleciałabym ja za Jaśkiem do Śląska\ 
Lecę ponad gajem, lecę ponad wodą, 
Szukać, gdzie to Jasia srogie losy wiodą. 
Orze rataj w polu, pieśni sobie śpiewa, 
- Czyście nie widzieli, gdzie się Jaś podziewa~ 
Kosiarz kosi łąkę, w kosę di.więcznte dzwont; 
"Nie dogonisz Jasia, chociaż i w sto konU" 
Przylecę ja' gąską do' Jasiowej chatki 
I pięknie się spytam jegQ pani matki: 
- Moja pani ma1ko I Bądźcie długo zdrowa, 
Powiedźcie mi, proszę, gdzie się Jasiek chowa? 
"Nie znajdziesz go, córuś, ni w polu, lli w bo'ne. 
A-ni w małej chake, ani w pańskim dworze. 
"Trzeci dzień już mija, jak Jasio nie wrac9 
Pod ziemią go trzyma ciężka, czarna praca. 
"Bije on kilofem, węgiel w ziemi kopie, 
A z nim przyjaciele: chłop stoi przy chlopi .. 
"Trzy dni już nie wraca, proszę' łaski Boga 
Bo o jego iXcie chwyta strasz<na trwoga. 
"Może ciemna wod·a wytrysnęła z głębi 
I mego Jasieńka wiecznym chłodem ziębi? 

"Może się podziemne zawaliły schody 
I zginął mój synek, zginął Jasio młody?" 
- Ach, po cóż mi skrzydła, po cóż moje loty, 
Kiedy w glębi ziemi ginie Jaśko złoty. 
Matk~ moja miła,. na~cz swoją córkę,. _ 
Jak SIę ma przeJruemc \'OT węża lub jaszczurkę. 
Zmienię się w jaszczurkę, zrobię się maleńka. 
Poszukam pod ziemią mojego JasietikiJ. .. 
W każdą wejdę szparę, wcisnę się w 3zczelinę. 
Albo .. go ocalę, albo sama zginę. 

. Jatof!ław Iwaszkiewicz. 
... UIU!lłllllll ... hullJlIl .. IUUI!llllłlllłltll.III.llllłIUIlIUIl .... ~ ..... , 

Zagadki 
Patrzaj, chłopie, 
dziw się, chłopie, 
jak się szpadlem 
wodę kopie. 
Z jednej strony 
łodzi, 

z drugiej stron) 
łodzi, 

jeden szpadel 
chodzi, 
drugi szpadel 

- chodzi. 
Nic nie ukopali, 
dalej pojechali. 

Pachnie - a nie kwiat, 
lepi się - a nie h~p, 
pali się - a nie drzewo. 

• 
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Ił' służbie sztu';' na 'fNqbrzeżu 
~'WRf"""'"'_ za 

1/ 

I 
tr I 
"" .. ,;, z początku - ciemna, l Iwo Gall wiedział z doświadczenia o tych 1 s"lawic. Cech cl zasadniczą inscenizacji. <?al~a l 

, pełna zgrozy, koszmarna nastrojach pewnego odłamu naszego aktorstwa. li gry zespołu jest prostota, przemeSlenle 
noc okupacji, zawisłej IWszak, pracował z Jaraczcm, Wysocką, Kil- lPunkl:u r.iężkości na autora, a nie na ,.'nadbu~ WIECZNA ŻARÓWKA. 
nad jęczącym krCll.!em. mińskim, tworzy! "Redutę" z Osterw'l ... A 'I dówkj" reżysp'tskie... TE'n aktor moze rJra,c . . . , . 
Rozstrzeliwania, obozy, "Tzedl<:'m hył Wiedeń i praca z Rittnerem ... gorze; lub lepie;, al e on i tylko on, w mysI William Krall, fizy k am.crykanskl, wyna-

J w międ zycza sir>, - pr,1ra sIlId" jna w Tamach !7.asady sampgo Szekspira, jest podstawą prd\v-Ilazł stop niezw-ykle trwały l odporny na wy-
uHczne łapanki, terror . S d J k . ,,5tudium hebrajskiego w VVilnip. Był nie tylko (1ziwego teatru szek.spiraWRklCrjO. ,tą ," a - soką ciepłotę. Druciki, wykonane z tego sto-
Hestap.o l p~aca, natęzo- rzynnym CZłOW)PK;nm tfl<ltrn, alI) Jledagoqiem Wilm Rie; podoba" było naprawdę szel(splTow- I pu wytrzymuja ciepłotę łuku elektrycznego. 
na, meb,ezpIeczna praca li wnikliwym tp.atrolorriem". Był pnlm:jaslą i sklm w pełnym znac~(>niu tego słowa przed- Ża~'ówka w której zMtoeowa'loby taki dm-
w UkryCiU, praca w pod- zapaleńcem", A to w tpiłtrze jest' ważniejsze 5tawie11 [(>11\. Były nalmalnie i cienie, ale jaka 'k b ł' b . t- 'i -d' dr 'k ten 
z:emii'lch, ,celem której Inn zawodowej rnty11y. młodość ich nie ma? . CI.', ya Y Wleczno rwa '/l, g yz UC1, 

iest zrzucenie "", pat na- Dlatc(!o wła~nie. rl7.isiejs7Y Teatr Wybrwża Perspekty\<Iv Teatru Wybaeża w zakreSie nie ulega przepali.!Ulu. 
j eźdźcy ... Zdh~wiona, raz- l jest jedynvm w pnl~ce leillrr.m, który jest repertlliJru na przyszłość są ambitne, Dyr. :-,a11 Wynalazkiem Kralla zainteresowało się 
deptana butem prusac-\jerJnoczpśnie st1,rlinm. Bn '1ktorzy teąo tea tru wymienia "Balladynę", "Judasza" Tetmajera, kilka koncernów żarówkowych, proponując 
kich żołdaków, ale nie nadal poqłęhiają swoją wirdze; scellie7.n'l w "Chore90 7. urojen:a" Mouera... t: gdzieś na wynalazcy kupno tajemnicy wynalezionego 
~Jamana na duchu \Va:~ tra,kcie 7,awodowej l?rilf'y pod, kipT\1J1kicn1, t,,9'o, marrrinesie ~,alszej przyszłoścI maJaczą kontu- przez niego stopu, wytwórcy żarówek nie 
~zawa... I mały pako] . ktory ~tworzył z 'llleh ił!dnrow. Owa plecz~ć ry "Hamleta ... . t . , . , k t' t o 

.. przy_ ul. Tamka Nr. 5 na I Studium, a więc:, entllzniRtyczne posuwanie Praca Teatru, w przyszłym sezonie ma być . ~aJą lynajmmeJ zamIaru s orzys ac z e,g 
, , " pierwszvm piętrze ... A w się ciągl!' naj)rzód lrży na wszystkich pra- pod7.ielona: W Gdvni - teatr wielkiego reper j wynalazku, lecz pragną w ten sposób uma-

D!)rektor Teatru fi !}brz,c-u • , I I . kt I 'l' 'ć ' . . . • h' ó ' 
IWO G.1LL ~ ly~ samym. d.omu jedna I cach teiJtn.~., W. repe:tllarze tego. "młodeg,? tuaru, w Sopocie ,- ~eatr kamCIa ny ! pu~ . moz lWI pOjawwme ~~ę. w:ecznyc z~r w.eK 

. . z hcznych fllu Gestapo "teatru młodych' są pIękne pozYCJe, przewaz- wypadowy do obla"now po całym Wybrze~n. w handlu, co bymlJmDleJ me lezy w Ich In· 
l WIdmo śmierci, przyczajonej za, każdymi nie rdz r nnie polskie: .. 'V Małym dom]ru", T znów cienie: nie ma odpowiednich srodk,?w: teresie. 

UNICESTWIENIE PRZESTRZENI 

drzwiami, wyzierającej z każdej twarzy i szklan "Żealan:", "Homer i Qrrhidea ..... J, wreszcie, komunikilcyjnych ... Czyżby naprawdą czynnIkI 
nych, rybIch oczu przedstawkieli "herren- pierwszy autor zi\qraniczny, 11 zarazcm picT"'- rządowe i społeczno - polityczne nie 1110gły tu 
v olku..... I grupka polskiej młodz:iezy, entu- 5Zy sukces na skalę kriJj0Wą Szekspir. przyjść z pomocą teatrowi? Wszak, lakj objazd 
zjastycznych adeptów zdławionej, lecz nie ,)1Ik wam się podoha" otrzymuje pierwszą na- - to utrwalenie kultury ~lskiej na brzeqacl: I W ostatnich dniach lipca na linii koiejo-
zl:amanej sztuki polskiej .. , Przyszłe kadry pol- grodę na konk l'"sie szekspirowskim w War- polskiego Bałtyku. Stanisław PowoJoclo wej Paryż - Deauville odbyły się próby naj-
5kiego aktorstwa, uczący się swego pięknego ' nowszego wa[Jonu motorowego, który osiąg-
zawodu w obliczu śmiertelnego. njebezpie-
czeństwa konspiracji... A na czele, siwiejący ną! szybkość przeszło 200 km. na godzin\';. 
zapaleniec ulubionego, dosłownie w tym wy- Obecnie dokonywana jest przebudowa tego 
padku" ponad życie teatru - znany teatrolog woZu, , dzięki której inżynierowie francuscy 
i rezyser polski - Iwo Gall. spodziewają się zwiększyć jego maksymalną 

To dziwne studium, powstałe w padzie- szybkość. 
miach konspiracji, jest realnym dowodem ~e!1o, 
co mozna zdziałać, dla teatru, gdy się kocha 
go szczerze i prawdziwie od serca. Nie było 
to studium liczne z początku. Zaledwie 4-ch 
słuchaczy, Ale wkrótce urosło do 36-ciu osób. 
~tudiowano przy drzwiach 7.amkniGtych, sIu
chano o tajnikach czarodziejskiej sztuki te
atru pod groźbą niewidzialnych, lecz całkiem I 
realnych luf rewolwerowych i pięści gesta-, 
powców. 

A jednak Studium, zalożoąe przez dyr. 
Galla, istniało i rozwijało się. Przetrwało aż 
do ' powstania. Gdy zaświstały kule i rozległ 
się huk bomb - studium rozpadło się. Roz
padło się dosłownie, bo dom przy Tamki le
żał w gruzach... Jedenastu słuchaczy zginęło 
bez śladu podczas pows,tal'lia, a sam dyrektor 
Gall, cudem ocalały, znalazł się w podmiejskim 
szpitalu, ,gdzie pracował w charakterze pomoc 
nika ślusarza ... 

"Jak wam się podoba" Szekspira na scenie Teatru JV»brzeża 

16 GODZIN NA FALACH MORSKICH 

, Thomas Blower przepłynął po raz pierwszy 
I Kanał Północny dzieJący Anglię i Szkocję od I Irlandii. Odległość 23 mil przebył on w ciągu 
i 16 godzin. Dotychczas nie hdało się jeszcze 
l nikomu przepłynąć tego odcinka kanału, al
I bowiem morze jest w tych stronach zawsze 
wzburzoąe, a ławice śledzi utrudniają znacż
nie poruszanie się w wodzie. Kanał La Man
che natomiast niejednokrotnie był zdobywa
ny przez śmiałych pływaków. 

TRZĘSIENIE ZIEMI W ANGLII 

W ubiegłym tygodniu w południowo
wschorlniej Anglii dały się odczuć silne 
wstrząsy ziem1, powodując w niektórych ok6. 
licach drganie szyb i gwałtowne otwieranie 
·drzwi. Wstrząsy spowodowały pęknięcia na 
niektórych domach. Ludność w panice wybie
gła z mieszkań nie orientując się w sytuacji. 

Tak było... I, _ gdy zabłysła jutrzenka WoJ
no.ki, niesiona na zwycięskich bagnetach bo
łJdlerskiej Czerwone} Armii i Wojska Polskie
go - w wolnym już Krakowie, jak Phenix 
oz popiołów, powstało 'l. gruzów i zgliszcz Stu- 1:'mll"\I\llml~lt'I\l\\l'\lllllll\il~I\'I\"\\"\lI\ml\'m~łlll1l1ll\\\'\I'1l,nl1l'II1IIł\II_II\IIIlłI'lllil\I'II'IIll1llI,nl\~",lal\~lłn'1I11\mll'II"I'1IFIIIIII'\IIłu\'IłI'1ł1\111lIllIllIIIlIIlIlJl'IIil\llłl\l1allł1'll'ł\1ł111111 1',Il'11'lllllllllllllllllll\lll!ll ll\',1 il\lI1\IIIłI'I:I!"l\\IIII1~II'\lI\llll1\II!IIIIIII I\111I 11I1\I'illlll:;l\:Ii'l \11I11~ntnl.l 
dium Iwo Galla Bo idea teatru jest wieczna 

i żadna przemoc, żadna siła jej nie zdusi.... O I k a 'd o s t a w c ą r y b d I a z a g r n I- c y Po jednemu, jak, grzyby po deszczu, zjawili 

e~r~~a~~~iałsłf:~la~e~~~j'~:y sit,i~~ !:~~~ k~ , ' 

~~ok:~~~~f:P~:~~f~jo~~~~~, 1;45w~~ó~~~d~U:- Połowy dalekomorskie zaspakajają Już nasze potrzeby 
był się pierwszy, publiczny', egzaminacyjny (Wywiad z dyrektorem Centrali Rybne]' ob. Romanowskim) 
pokaz, przygotowanych przez słuchaczy ~rag- • 
I~entów. ~okaz. zamienił. się w t~iumf. Korni-I Jedną z pi:IWszoplanowych pozycji na te: ., domo, plaCÓWka, ,ogni~k~jąca c?łokszt?ł prze-I zamierze;liach Centrali Rybnej na naj'tl1iiszq 
sJa EgzammacYJna oklaskIwała !'-az?ego młode- go rocznych - Międzynarodowych Targach Gdan mysJu rybnego te] wam e] gałęZI nasze} g05P,Q- przyszlosć. 
go aktora. Dyr. Gall zastanOWIł SIę nad tym, skich zajmuje, mieszczące się w osobnym gma darki. Dyrektor ob. Romanowski chętnie o- - <!entrala Rybna - mówi dyr, Romanow-
czy nie warto byłoby Studium przeistoczyć chu stoisko Centrali Rybnej. Jest to, jak wia- powiada nam o pracy bieżącej oraz planach i ski - nie tylko skupia w,swych rękach ca-
w prawdziwy teatr... . J łość przemysłu rybnego W kraju, ale jedno-

Takie są, jedyne w swoim rodzaju, pOCZąt_] Interpelac,·e na-z.--. " Cz--te',,'.óUJ cześnie współpracuje ze Zjednoczeniem Prze-
ki Gdyńskiego Teatru Wybrzeża. Iwo Gall ze _ - ~ ~, mysłu Konserwówego, odbierając wszystkie 
swoim Studitfm przeniósł się na Wybrzeże z T jego przetwory -l rozprowadzając je w kraju 
Krakowa. Tak powstał prawdziwy Teatr Mło- I ' i za granicą· • 
dych, b~ dla wszyst~ich: uczniów dyr. Galla e a r a Dl a s y Obecnie przemysł konserwowy przecnodzi 
był. to 'plerv.~sz~ w ZyClU za~odowy teatr. t k~yzys.' powstały z braku puszek. Stąd wyło-
ŚWięte] parmęcIOsterwa" z ktorym Gall on-, mły SIę pewne trudności dla eksportu. Ale 
giś tworzył ."R.edutę", nazwał .tę .grupę mlo- '\ . OBYWA.TELU, REDAKTORZE I , cji. Nie jesteśmy w..stanie wydaĆ na bilet do powoli sytuacja na tym odcinku już się po. 
dyc~ zapalenco~ po zob.acze.mu lch. w. Kra- . Juz od. dł':lz~eg? czasu w naszych dZlen- teatru jedno lub dwudniowego naszego zarob- prawia. Mamy nasze oddziały we wszystkich 
kO~le, ,-;- noran~epą, .9?7.Ie ~lę hodUJą. pIękn.e ruk~ch, pOJawIają SIę artykuły na temat ~ma- ku, tym bardziej, jeżeli się chc:e iść z żoną w:ojewódzkich i większych miastach. Szczegól, 
kWIa~y: Od tej ~h~l.h kWIaty. te mIały SIę sowłen~a tea~,ru. ~statnto w nr. 201; "Głosu i dzieckiem. me. ~ęstą sieć placówek, nastawionych prze-, 
rozw!]ac pod orzezwIagcym "Wiatrem od mo~ RobotnIczego z d!lua 24. 7. ukazał Się art y- I drugą, również bardzo ważną rzeczą jest wazme na produkcję, mamy, ze względów zro
rza", ' kuł p. t. "Zbliżenie teatru do mas". "Rozmowa odpowiedni dobór sztuk i widowisk, które są zumiałych, na Wybrzeżu. W Szczecinie, na 

Dyr. Gall specjalnie wybrał Wybrzeże. Pol- z Janem Kurnakowiczem". Ob, Kurnakowicz przezmaczone dla mas robociarzy. przykład, posiadamy jedno z największych i 
skie życie teatralne nigdy nie było tu normal- drogę zbliżenia teatru do mas widzi przede Niby to rozprowadza się od czasu cIa cza- najruchliwszych skupień produkcji wszystkich 
nym .. Natomiast, teatr polski miał na Wy- wszystkim w umiejętności nawiązania riUcJlO- su za pomocą Związków Zawodowych pli\v- przetworów z dorl;za. 
~rzeżu. ~ielkie _ zadanie do .s~ełnienia -:- być ~ego, l?ocneg<? ~O-ntak.tu. międ,zy akt?Iem, ~ ną ilość biletów po zniżonych cenach, ale to ' RozprQlWadzamy nasze ryby przy pomocy 
rozn~slclele~ • kultury polskIeJ; A mIsję tą v/idowm~. I mO~l dalej! ze ogoł publlc:?:noscl nie jest to, co powinno być i jak powinno wlasnegó transportu. Posiadamy sporo auto' 
mo!?ll, ~pełmac przede :v~zystklt~ szczerzy ,en- zawsze l wszędZIe łakme t~atru. Jest to pra- być. Chodzi o zniżkę cen biletów, o dobór oel- mobilowych, olbrzymich chłodnic, pochodzą
tuzJascI, czase,? o.bd~rcl l gł~dm, a!e. uzbrOjeni w~a, ale w tym wypadku me o to tylko cho- powiednich dla mas sztuk i widowisk, o u- cych ze Stanów Zjednoczonych. Prócz tego, 
w. ~apał UWIelb lema sztukI... Nle ,było tu dz!. , . .. ,. przys/ępnienie biletów tea/raJnych wprost w są przeznaczone już specjalnie do eksportu 
nlle]sca dla. rutynowanych ~awodowcow, czę-l ,:""yłania SIę. zaga~n~eme. m~ mnieJ. wa~ne lwsie teatralnej każdemu, ktowylegitymu.fe zagranicznego, tzw. zespoły kolejowe. 
sto poza okIenkiem kasy me mogących sPo-, 0<1 lpnych. a mIanOWICIe chodZI o znJzkę cen się legitymacją zwiqzkową. . . . 
strzec bardziej szerokich otworów na resztę biletów, które w stosunku do naszych robot- Czapski Józef . Na. odcmku .lml?or~ow:vm ostatnio notujemy 
świata. niczych wynagrodzeń nie są w żadnej propo! Łódż, ul. Ogrodowa 24-26 m. 11 dązeme do ~astąplema Imp~:tu przez połowy 

, $ dalekomorskIe, Importowallsmy 'dotąd głów-
. ni~ śledzie solone i świeże z Norwegi!, Szwe-

al-zo o ""auce ~n;m~~lii, Obecnie import zmniejsza się do ..,. ~ S e A i. z importem ściśle wiążą się sprawy eks-
.. ' portu, tak ważnego dla naszej gospodarki. W 

Ludzi pracy I dobrej woli wszystko łączy w Polsce ludowej ~~~~~i; ;1~;:[J~wa~a~y rok°'rg!~,e b~~~~:l~;; 
. . W gościnie u kursantów Blędowe; Woli mieli w bieżącym roku z eksportu ryb okoJo 

"vii drodze do Łowicza zupełnie przvpadko
wo wypadlo nam zatrzymać się 'w Błędowej 
Woli. Znajdują się tam słuchacze Kursu 
przyszłych zarządzajqcych państwowymi ma
jqt!{aml ziemskimi. 60 obywateli z całego kra
ju pod I>ienmkiem ob. Prigiela - jak się sa
mi wyrażają - "przysiaduje fałdów" nad rze
telną naukq. Osiem god'Zin wykładów dzien
nie z dziedziny roł!!.ictwa i przedmiotów ogół
no kształcących. Słuchacze różnych okolic Pol
ski, wszystkich organizacji demokratycznych 
- starzy i młodzi z żarem uczą się i pracują 
jedIiocześnie społecznie. Zastali wieś "śpią
cą" i postanowili zgodnym wysiłkiem post,,
wić ją na nogi. Pierwsze chłopskie 7ebranie 
już się odbyło. W bieżącym miesiącu przy
gotowują uroczystość dożynkową, na którą 

zapraszają nie tylko chłopów, ale również ri:i
botników z Łodzi. 

Atmosfera 'w tym maleńkim, jednolitofron
towym państewku jest koleżeńska i serclecz
na. Towarzysze twierdzą, że trudno tutaj od
ró?;onić peperowca od pepesowca członka 
S, L. i bezpartyjnego. Wiąże wszystkich 
wspólny cel - nauka i praca nad sobą. Przed
stawiciel tej gromady - tow. Nowak, witając 
konfm-encję PPR i PPS w Łowiczu krótko 
stwierdził: "My - w nauce i wy - przy swe,>
ich warsztatach i roli mamy jeden :=el - u
trwalić zdobycze demokratyczne, budować sil
ną Polskę Ludową". 

W pogawędce z nami słuchacze stwierdzili, 
że pomimo ciężkich warunków - rod?;iny zo
stały na razie na własnym u·trzymaniu - w 

całej pełni odczuwają, czym dla nich jest no
wa Polska - Polska pracujących, W ktMej 
ollli, dzieci roł1otników i biednych rolników, 
realizuj q sen o szkole. Nauka jest bezpłatna. 
Pobyt w bursie zape~lia im spokój. Wikt jest 
wystarczający, Stwierdziliśmy to sami -- gdyż 

razem ze słuchaczami zjedliśmy śniad;m\e i 
póżniej obiad. 

KoleżeJiska, przyjazna i pogodna atmosfe
ra panująca w bursie, zarówno podcziis nauki, 
jak i odpoczynku, jest dowodem, że peperow
ców, pepesowców, S.L.-owców i bezpartyj
nych ~ ludzi pracy i d<lbrej woli nic nie 
dzieli w r>olsce Lud.owej - wszystko 'zbliża 

i łączy. )3, Beatus, 

5 milionów dolarów. 
\V najbliższym czasie wybieram się do 

Czechosłowacji, celem sfinalizowania umowy 
na dostarczenie 2400 ton ryby morskiej i słod
kowodnej. EksportuJęmy do Anglii losesie i 
całkiem .ładne .ceny uzyskujemy,;za tzw. szla
chelne ryby w Szwecji. Nawiązujemy sto
sunki handlowe w zakresie eksllortu z Austria, 
Węgrami, Włochami, Szwajca;ią itp. -

Najbardziej popularne Sil za granicą prze
twory z dorsza, głównie zaś tzw. filety dor
szowe. Nadają się w zupełności do eksportu, 
Na ma rginesie popularności dorsza za grani· 
cą należy podkreślić, iż np. w Anglii dorsz 
.lest droższy od śledzia. Filety dorszowe idą, 
między innvmi. w , wielkiej ilości do Al1strii. 

Pow. 
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Po:t«;pienie .zaborczosci , i g","a~u ARCHIWUM PAŃSTWOWE Z flIOTRKOW' 
ZOSTANIE PRZEWIEZIONE DO ŁODZI 

sw· lat sto· 1 po str nl- , wa' lmczących o w·olnos' c" CZy~~~e~~!ao/~~:;:~:o :~~~~:~~€~ !o:,~ dziale Archiwów Państwowych przy Minister 
stwie Oświaty o przenIesienie do naszego 
miasta Archiwum Państwowego w PiotrkowiE 

Holandii. W Kanadzie odbyła się wielka de- Starania Dyrekcit Arch!wum spotkały się 

monslrocja weteranów wojny, którzy nieśli z życzliwym stanowiskiem Wydzialu Archi· 
transparenty, potępiające politykę imperiali- w(',w Pailstwowych, który wyraził swą zgode 
stÓ'N, "Myśmy dopomagali wyzwolić Holan- na przenieSienie Archiwum piotTkowskiegc 
dtę, d a jcie republice Indonezyjskiej wolność" do Łodzi razem z aktami, wywiezionymi w 
- wykrzykiwali przed rezydencją konsula C'Zasie wOjny przez NIemców z Piotrkowa d r. 
holenderskiego w Montrealu, Członkowie PoznanIa. Sq to między innymi akta b. Dy 
zwia;zków zawodowych prawie wszystkich rekcji Szkolnej w Łodzi, b. POl!cmajstra m. to· 
krajów protestują przeciw tej ,wojnie, SOlida-I dzi, b, łódzkiego Gubernatora Wojennego 0-

Indonezja wzbudza obecnie na całym świe stronie Indonezji na Radzie Bezpieczellstwa, 
cie ogromne zainteresowanie, Codziennie ga- żądając słus,znego rozwiqzania sprawy, }\n
zet y amerykańskIe, europejskie, CllZjatyckie glla l: Ameryka wyraźnie opo,wiedzialy się za 
donoszą o przebiegu walk w Indonezji, co- Holandią. 

dztennie mmony ludzi z zapartym tchem śle- Nie znaczy to jednak, że Tlaród angielski 
dzą zmagania Indonezyfczyków, walczą;cych i amerykański popiera stanowisko swych rzq 
O s,wą WOllmść, dów. Angielskie masy robotnicze żądaj q po .. 

Dla Holandii, której obecny rząd podjął łoż!l9nja kresu "niesłychanemu naruszeniu zo
wojnę zaczepną przedw narodowi słusznie bowia;zań międzynarodowych", robot.nicy w 
bromącemu sprawy swej niepodległości, jest portaclh odmawiają ladowania amunIcji dla ryzując się z ludem Indonezji. raz akta b. Inspekcji Fabrycznej. ' 

to problem wielktej wagi. To problem kauczu I c' n n~ 

~~r;~t~t:~~~~~ę~~~r~::j~ :::~~~i~Jl~~~~ lor Z U' m a m au n a kar I k 18 9. 
holenderskich, To kwestia koloni( którj3 od O.. ~ 
wieków były źródłem wspaniałych dochod4Sw ł '" •. . 
dzięk! umiejętnej eksploatacji bogactw natu- Wydz_aJ AprowIzacJI ZaJ'ządu Mle)sluego 
xo;lnvch mieszkańców wysp południowych. w Łodzi niniejszym podaje do wiadomości, 
, Dla monopolistów amerykańskich Indone- ,że n~ kady żywn~ściowe zwykle oraz z ~o:-
- t kw tY t . a ały s'wiec10 drukIem RCA (Re)9nowa Centrala Aprowlza-zla o es la u rzymama n c m - _ . •• 

baz wypado.wych, skąd dqżą oni do ujarz- c~)na) na h ~_c ~l~T~e~ ~94? r. ~I s~le~aCh 
mtellia reszty, kontynentów. Indonezja jest w ącz?nyc d o ~leJI> tl.e) Sl?CI 10Z e cze) po 

, . d t h b czyna)ąc o dnia 16 SIerpDla rb., sprzedaw.o:-
WIęC )e ną; z yc az. b d' . 

' .. k-.... t' ne ę q następujące artykuły spozywcze: 
Indon.ezYJczycy me szczędzą HU w ej 

nierównej walce. Przeciw czołgom t autom KAT. 1 l KAT. 1 BCA. 
pancernym występują z kijami, 'Z archCItcz
l1ymi karabinami. I mimo braku oIoni, mimo 
marnego ekWipunku odnoszą zwycięstwa nad 
świetnie wyszkoloną cm:mią holeillderską, u
zbrojoną W kanadyjską hroń, i angiels,ką a .. 
mun1cję· 

Nie nalerity się temu dziwić. Wojna prze
ciw najeźdźcy to sprawa życia , i śmIerci dla 
nich. Albo zwyctężą; [ zdooędą woLność, albo 
wyginą po'd jarzmem oocych wyzyskiwaczy. 

na odcinek Nr 18 po 
nie zł 16,50 za 1 kg. 

0,5 kg cukru, w ce-

na odcinek Nr 19 po 2 kg mąki psz. lcraj. 
80 proc. w cenie zł 3 za l kg., ; 

na odcinek Nr 20 po 1 kg smalcu, w ce
nie zł 11,50 za: l kg. 

IM! odcInek Nr 21 po 0,20 kg mydła do 
prania, w cenie zł 15 za 1 kg. 

KAT. I PRACOWNICZA (powszechna): 

KAT. IR (RCA): 
na odcinek Nr 18 po 0,5 kg śledzi, w ce

nie zł 17,50 za 1 kg, 
na odcinek Nr 19 po 0,75 kg konserw mięs 

no_jcuz. lub krwawej kiszki, w cenie zł 13 
za l kg. 

KAT. lIR (II rodzinna): 
na odcinek Nr 5 po 0,25 kg konserw mięs

nych, w cenie zł 13 za 1 kg. 

KAT. "Dz. O - 3" i "Dz. O - 3 BCAu
: , 

no: odcinek Nr 19 po 0,5 kg marmolady lub 
dżemu, w cenie zł 46,50 za 1 kg, 

na odcinek Nr 20 po 0,25 kg cukru, w CG

nie zł 16,50 za 1 kg. 

KAT. "Dz. O - 3" (powszechna): . 
na odcinek Nr 18 po 7 pusz. mleka skon

densowanego niesłodz., wagi 0,411 kg katda, 
w cenie zł 2,70 za 1 puszkę. na 'odcinek Nr 22 po 1,5 kg konserw mięs

Dla żołnlerza holenaerskieg'o zaś sprawa no-jarz. lub krwawej kiszki, w cenie zł 13 za 
przedstawia się inaczej. Wysłany on został 1 k 
, b k' Zda g. KAT. "Dz. 4 - 7" i KAT. "Dz. 4 - 7" BCA: 

wbrew swej wolt, w rew prze on,anlom, I - na odcinek Nr 23 po l kg pasty mięsnej no: odcinek Nr 19 po 0,5 kg marmolady lub 
je sobte sprawę, że oagrywa haniebną ro ę, lub 0,5 kg konserw mięsnych, w cenie zł 13 dżemu, w cenie zł 46,50 za 1 kg, 
h jego udział w walce przeciw narodo;wi. in- za 1 kg. na odcinek Ńr 20 po 0,25 kg cukru, w ce-
'donezyjski~mu przyllosi ws1yd jego ojczy~ie , ' i zł· 1650 1 k 

. l t t I l on w swoim' n e , za g. 
Nlecałe trzy a a emu wa czy. b KAT. I (BCA): · I na odcinek Nr 21 po n'20 kg czekolady w 
kraju przeciw aglesolow~ ntenue~emu, o e- na odcinek Nr 22 po 1 kg konserw mięsn., cenIe zł 25 za l ł.!Ibliczke: ' 
cnie zaś walczy po stronle agresoTow, depta- • 
jc:{cycn w,szelkle prawa narodowe. , KAT. II: 

To tGiŻl przeciętny Holenae!I', przybTany w na odcinek Nr 18 po 0,40 kg cukru, w ce-
mundur żołnierza buntuje stę. Zdarzają się nie zł 16,50 za l kg, 
wypaaki dezercji z wojska, ostatnio prasa no: odcinek Nr 19 po 1,58 lig mąkI psz. kro 
Cioniosła o przejściu grupy 750 żołnierzy ho- 80 proc. w cenie zł 3 za 1 kg, 
lenaerskich na slronę !ndonezyjsIią w rejo- na odcinek Nr 20 po 0,75 kg oleju kokO-
nie Sukabu. Nie jest to wypadek odlosobn~o- sowego, w cenie zł 41.- za 1 kg., 
ny. na odcinek Nr 21 po 0,75 kg Konserw mięs-

W samej zaś Holana!t t,rwają ciągłe straj- nych, w cenie zł 13 za 1 kg. 

ki robol11tków, którzy nie chcą pracować na KAT. III l KAT. III RCA: . 
rzecz imperializmu holenderskiego. Wtelu od- na odcinek Nr 6 po l kg mąki psz. laaj. 
ma.wla wyjazdu do Indonezji, pOlicja holen- 80 proc. w cenie zł 3 za 1 kg, 
aerska często musi gwałtem ściągać żołnie- na odcinek Nr 7 po 0,375 kg konserw l1lłęs 

KAT. "Dz. 8-12" i mT. ,,'Oz. 8-12" BCJt: 
u,o: odcinek Nr 19 po ",5 kg marmolady lub 

dżemu, w cenie zł 46,50 za 1 kg, 
- na odcinek Nr 20 po 0,25 kg cukru, w ce
nie zł 16,50 za l kg. 

na odcinek Nr 2t po 0,20 kg coze'kolauy, w 
cenie zl. 25 za tabllczkę 100 gramową. 

KAT. "M'" i KAT. "M" BCA: 
u,o: odcinek Nr 19 po 0,25 kg cukIu, w ce

nie zł 16,50 za ł kg, 
na odcinek Nr 20 po 0,25 kg oleju kokos'o

wego, w cenie zł 41,50 za l kg. 

UT. "M" (powszecl1naJ; 
na odcinek Nr 18 po 7 pusz. mleka skon

densowanego niesłodz., wagi 0,411 kg ka~QO, 
w cenie zł 2,70 za 1 puszkI!. 

KAT. "C" i KAT. "C" RCA: 
na odcinek Nr 5 po 0,25 kg olelu kokoso_ 

wego, w cenie zl 41,50 za 1 kg. 
na odcinek Nr 6 po 0,25 kg konserw mIęs

nych, w cenie zł 13 za 1 kg. 
na odcinek Nr 7 po 1 kg kaszy, w cenle 

zl 1,50 za 1 kg. 

Wydział zaznacza, Źle termin reaUzacjl wy
wqłconych powyżej odcinków z karl żywnoś
cłowych zwykłych i z nadrukiem R'CA za m·c 
s.ierpień rb, upływa z dniem 25 sterpnra :947 
r. Po tym tennin~e żadne reklamacje nie bę
dą uwzględniane. 

Towary nie o'deorane 'do powyżej poaa~~_ 
go 1e.rminu, przechodzą; z d:qiem 26 sierpnIa 
rb. do wyłącznej dyspozycji. Ministerstwa A
prowtzacjt w WarszawIe. 

P07.tt tym Wydział zaznacza, że ż,aane in
ne ceny pró.cz podanych, nie mogą być przez 
spółdzielnie pobierQn.e. Całk,owite koszty tran 
sporlTll t opako.wcmia mielWCZq się już w po
danych powyżej crenaC'li. 

UWAGA: 
1'. Konserwy mfęsne CHa Kat. I ~CA) wy

dCliWane oęClą l:ieeposredn.tG przez RejolliOwą 
CentrClllę Aprowizacyjną. 

2. Sled2ie, Iionserwy mięsno-)<tI'ZY'llowe, 
konseńvy mięsne i J'Osta m'i'ęsna, '5ęCIq wy
aaWGlle zaml'asf mIęsa. 

3. Wydaje Sli.ę 'WlZam.ian: wyrooów cukie.t
niczych - mcumoLaCłę luli ~em - mleka dla 
d.z~ci 0<1 4-'lt lat - czekQl,a'dę. 

4. "Dz. O-!3" lat oraz Kat. "M" kolejarzy 
(M1n1Isterstwo Komwrlka1cji) otrzymują; mleko 
skondensowane naesloazone po 7 puszek, wa
g! 0,411 kg, W cenie zł 2~"0 ICa'ż:'d'a, w kole_ 
jowej sieci rozd"zieIczej. 

rzy na s1a!ek wyruszają;cy na wojnę. Sądy nych, w cenie zł 13 za 1 kg, 
zowalone są sp.rawClwi opornych, więzienia ' 
zaś zapełniają sIę źoŁnierzam!, którzy - jak KAT. IB i UT. IR RCA: 
podaje jeden z list6w do prasy - "walczyli na odcinek Nr 5 po l kg mąki psz. liraJ. O,ś'wiata cz'y"ni w'ydatn,e postępy 

Rozwój SZk~lnlc,tw'a W Łodzi przeciw faszyzmo::wi, ooecnie zaś nie elicą ,80 proc. w cenie zł 3 za 1 ltg, 
walczyć przeciw wolnej Indonezji. W ~mster- na odcineIt Nr 6 po 0,5 kg oleju kokoso-
aamie -p. Rotrterdamie strajkQwalt w ubiegłym wego, w cenie zł 41,- ·ZQi 1 kg, O ro~wo1u szkoLnictwo powszeclinegG nCl\, Cfziećm.!, w październIku 1946 rOKU mieliśm}> 
tygodniu, rODotnicy portowi, ktdrzy Ż;ąa.'ali na odcinek Nr 7 po 0;25 kg culUu, w ce- terenie Łoa-zi W lafa:cn pOM'iolennycIi sw:!aa-- j~ W Łodzi 145 szkOl, w Ia.6ryoli pobierało 
wstrzymania: ·w~syłail1ta żołttierzy na !ront. nie zł 16,50 za J kg. ' czą; n:astępuj~ce cyfry: w czerrwcu 1945 r. DY- ucruICę 52,308 uczniów. Przytoczone zest,awie--

Masy robotntcze całego świata potępiają I KAT. IR (powszechna): 110 w ntISzyln miescie 97 szkól, ao których u- me -:- dOk~~an~ przez ~yd2iał.Stc;rtYsty~y 
tą najnows:zą wojnę Imperialistyczną. , p'ań- na odcinełt Nr 18 po l kg śIeazi, w cenIe częszczało 35,439 ifziecT, w styczniu 1946 ro- Zarządu Mie'Js~eg? w Łocr:t - sWladCZY.. ' ze 
I>łwa prawdziwie 'demokratyczne stanęły po zł 17,50 za.l kg. 'ku cyfry te doszły do liczDy 123 szk6ł z 45.22 ' ~na ,pol~ c:rganl~oCji szkOlX:I~!,,:,a p_ow~ze.chne. 
, : ,go doko'nano w. ua~ym m~~S'Cle wie:IKfeJ pra-

WSPÓLNE ZEBRANIA PPR i PPS 
Dziś o godzinie 16-ej odbędzie ' się wspól

nie zebranie wszystkich członków PPR i 1,)PS, 
PZPB Nr 5 - "Wima". 

* .* * 
Dziś o godzinie 13-ej odbędzie się wspól-

l rzy kół t dziesiętnikó,w t~weJ ~róCimieiskiflJ. 
Sprawy b. wame. ObecDoić obOWiązkowa. 

I 

ODPRAWA SEKRETARZY KÓŁ STAROMIEJSK. 
Dziś o godzinie 17-ej w lokalu partyjnym 

. przy ul. Nowomiejskiej 6 odbędzie si, odpra-

I 
w,r.1. sekretarzy Staromiejskiej. Obecność 01,;0-

wiązkowal 
I 

\ ZEBBANIE KÓŁ PPR. 
W dniu dzisiejszym odbędq się zebrania 

k6ł w następujących dzielnicach: 

RUDA PABIANICKA; 
O gOdzinie l3-ej II zmiany f. MUler, II Z11I. 

Tkalni Nr 7 (d. Habig), Tkalnia f. Morak. 

LEWA ŚRODMIEJSKA: 'oy I ł:l~. zaGcme na t~ po~u ~ nCli~zemu 
O godzinie 15,3n Sortownia Ol!padk6w Nr społeczenstwu przez w<lJnę 'l okupaCJę, są; 

3. O godzinie lO_ej Pracownicy Kin (Śródmie- szybko leczO«le. 
ściel. O godzinie 16-e, KEt: - kolo dziesiąte, Należy zwr6cić, również uwagę na b'arazL 
f. Szreijer. O godzinie 13,30 f. Klajnman - ko. powalż.ny rozwój przeQS'lkolł, których liczba 
10 pierwsze. O godzinie 14-ej f. ICeDsz kolo w ostatnim roku szkolnym wzro-sła z 19 na 45, 
trzecie. Do pllZeds'zkoli u'częsz~a :ł,31,2 chłopców i 

!PRAWA ŚRODMJEJSKA: 
O godzinIe 18-eJ zebr,o.nie terenowego ko

ła Nr 2, o godzinie 14-ej "Karolewska Manu
fakturo". O godzinie 16-ej f. Grabski. O godz. 
15,30 f. "Durabella", o godzinie 16.eJ Zaldady 
Dziewiarskie. O godzinie 15~j Fati'ryka Nr 
12. O godzinie- 14-et f. "Eisert i Schweikerl" -
zmiana II. 

,Ci~te.w.czqt. 

ne zebr,anle członków PPR i PPS fabryki .ek:-
tury "Ruda". _ , ŚRÓDMIEJSKA: 

GÓRNA LEWA: O godzinie 16-ej Zjedn. Przem. Jedw., Zjed-

Je'śli choi:l2t o szkolnictwo· ZaW<laOWe, nie 
llależy z.apomtnać, Ż!e poi:! koniec pierwszego 
powojennego roku sz,kolnego miel1śmy w Ło

dzi 27 szkół i kursów zawoaowych, Cio których 
uczęszczał-o ogółem 3.174 ucznIów. W następ
nym roku szkolnym 1945-46 liczDa szkół i kur 
sów zawodowych w Łodzi wzrosła: 0.0 86, a 
włęc pow!ękS'lyła S[ę przeszŁo trzykrotnie, 
liczoa uczniów doszła zaś 0.0 7.138 os6o, 

'" . '" 
Dziś o godzinie l3-ej odbędzie się wspól

ne zebranie członJtów PPR i PPS - II zmiany 
oddzIału SIarorudzkiej. 

O godzinie 14-ej PZPW Nr 5, PZPK Nr 2, o I noczony Przem. Pończ., Warsztaty r:leJslcle, 
godzinie 15,30 PlPW Nr 3, o godzinIe B,3() o godzinie 15,30 Zjedn. Przem. Gum,. RTPD: 
Dom Propagandy, o godzinie lS-ej ZPPO. O godzinie 17-ej koło Inwalidów, o godzinie 

Z zakresu statystyki szkolnictwa' zawodo
wego dokształcajq-cego notujemy, że pod 
kOlllec ,pierws2ego powojennego roku 'szkol
nego azynne były w Łodzi 2 szkoły za.wodo
we dokształcające, gdzIe korzystało z nauk' 
465 uczniów, natomiast w następnym roka 
szkolnym uruchomione były w naszym mieś
cie 4 szkoły tego rodzaju, Uczące 1.656 ucz· 
niów obojga plct, w ~ym mniej więcej dw!e 
trzecie chłopców. 

., 
* 

Wspólna narada sekretarzy i przewodni_ GÓRNA PRAWA: 
czących PPR i PPS dzielnicy GÓRNEJ LE'NEJ O godzinie 13,30 P2PB Nr 6 "BU - kolo 
PPR - FABRYCZNEJ i GÓRNEJ PPS. trzecie, PZPW Nr l - koło czwarte, PZPB Nr 

W śródę 13-go sierpnia ' o godzinie 17_ej 
w lokalu PPS - Fabryczna - przy ul. Wi
gury 4/6 odbędzie się wspóln,a nmada selne· 
tarzy i przewodniczących kół dzielnIcy Gór
neJ Lewej PPR-u - Fabrycznej i G6rnej PPS-u .. 
U W A G A SEKRETARZE KÓI:. I DZIESIĘ'l'NI~ 

CY LEWEJ 8'łODMIE}SKIEJl ' 
Dziś o godz. 16-ej w lokalu własnym Po. 

wcll!llcwa , 11 odbędzie si~ odnrawa sekreta_ 

18 - koło pIerwsze. O godzinie 15-ej PZl'B 
Nr 6 "A", koło 6 i 7, o godzinie '6,30 PZPW 
Nr 4 - koło 3. O godzinie 15,30 Ośrodek 
KonI. Nr 3 - kolo pierwsze, f. Otto B,anke -
koło ' pierwsze. 

GÓRNA: 
O 'godzinie 14~ej P!'zędzalnia - ~mianu 

pierwsza PZPB Nr 3. O godzinie 13-ej pre/VI
sza zmiana PlPB Nr 7, PUB Nr 8. O godzL'lie 
16-ej f. owalsld_ 

16,30 Zw Zaw., o godzinIe 15·ej Urząd POClt
łowy Łódź Nr l, o godzinie 16,30 MKMO Wydz. 
Gospodarczy. O godzinie 14-ej ZWM Wydział 
Plantacji Okr. IV. 

STAROMIEJSKA: 
O godzinIe 14_ej Tkalnia PZPB Nr 2, o go

dzinie 19-ej "Koziny". O godzinie 14-ej Fa~ 
bryka, Wyrobów Gumowy.:h. O godzinie 17-eJ 
1.1. "Kapuściński", I DYZURY APTEK 

Dzisiejszej nocy dyżurują następujące apteki. 
BJ\ŁUTY: 

O godzinie 16-ej CSS. 
O godzinie 17-Ai oaólne 

członkiń PP'" 

Rembielińskiego rAndrzeja 28), Szymańskiego (Ra· 
kiclńska 8). Zundelewicza (Piotrkowska 25). Szlin· 

%I!brani'" kobieł- denbucha (Srebrzyńska 6'f). Kasperkiewicza (Zgier. 
~ I ska 54), Lipieca (Piotrkowska 193). Pastorowej r-

giewnick" .- Pawłowskieoo (Piotrkow.ka 3D?) 


