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• a I w -tego fr.ont 
zdobywa większość wśród szeregowych socja
Iislów francuskich. - Szereg deparlamentów 

przeciw pąlilyce Bluma - Ramadiera ' 
- PM(YŻ PAP. - W przededniu kongre ! ,Si (} - jak dotY1ohczas - federaoje socja-lllYCh i jedności akcji z komunistami ce
BU . krar,iowe'go socjalistów francuskich li S tyCZ'l1 e Oranu i A~gieru ora'Z d<epa'rta- lem utworzenia rząd,1ł ludQ\ve2'o. 
SFIO pogląid, reprezentowany przez se- r mentów SekwaillY, Sommy, G~Nld, p ,UY , Ja'k widać, opinia sodjalistyczlla w 
kretarza generalnelgo partU Guy Molleta de Dome, A1pes MIa.'ritiJmes, Ule i Hera- Rhone odnośnie pomyki ministrów SfIO 
zyskuje COIl"a1Z nowych zwolenników. W ull>t. Za utr;zIYlilla.l')!~em rządu Ramadiera - piSze Marcel Cachin - pokrywa się 
P1łtYśkIoh klołaoh pol1tY'cz'llY'ch 'Podaje głosowałio jedynie -1 federaioj'e <lepa'rta- ze zdaniem Mo(}lleta, a konkluzja ich nie 
SIę, ~ Mollet POtę/pia ,dotychcza~o{\vą po mentahle. ogranicza g.i~ do(} elementów ne.gat~1w
lityJkę rządu, uważając, że nJie jest oua DaI€j 'idląlcy wn10sek ZQst,ał złoŻD-l1Y nych iaJk w.nLosek Molleta. Pwpotłude ona 
zgoona z wytycznymi, uchwalonymi na przez iederację Rhone. federacja podida- środek z'aradczy, lU, zastosowanie jedno
ost,atn~ kongresie: ~ kOl~~kwoocji ~o- j,e :,u!'oiWei krytyce voli~. 'illiJnistrów ści a.kcj~ .uzn~e, że partia> socjal,~tycz: 
maga, Sl.ę. on ustąpIellla mll11JStrów socJa- 'socuahistY;CzillY'oh. zarzUicaoąc 1m "zdradę l11a Ule ma InneJ dr()!gl jaik przymIerze l 
tis.fyc~łJ. inter0~'W ldasy rOO()łt'ltliczej" oraz dOll11a- jednośĆ wszy~tkic'h ol'ganlzacji robotni' .. 

Za '\\'ln'J.oSk1ern Mollefa wylpoWiedlziałY' ga się ustąpienia ministrów s@jalistycz- czy-ch. 
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Ille a • • ' - za obielnicę p~życzki , 

I P O P a r C I e St!;':~~~o~:;!~ ·;';;ądalya\a~o:~!ski~~U~~ 

., swojej noty w porłacli. Livorno we Włoszech 
-1 Bizerty w Tunisie, jako warunb.-u udzielenia 

. p t-· p 88 ł 6 dł d 77 ' IPoŻTczek WIochom i Francji. Amerykańskie ole ar II racy. , g os w pa o za rzą em - prze- władze wojskowe we Włoszech miały przed-

ciw, stu posłów wstrzymało się od głosowani·a !~~~!u~ego rodzaju warunek rządowi rzym-

LONDYN (obsł. wł,) , "News ChronicIe", po
wołując się na wiary,godne źródła, donosi, że 
premier Attlee zaproponował na ostatpim po
siedzenil,l rządu swą dymisję. Lecz M;orrison 

wstrzymało się od głosowania. W londyńskich 1_ zachował na posiedzeniu absolutne milcze- . R~wnież ,:,ed~ug. (~oniesieJ1. prasowych, ma
kołach politycznych podkreśla się, że mini- nie. Nie jest wykluczone, że mnister Bevan Ją Się toczyc DleoflCJalne I?Z~OWY w sprawie 
ster Bevan, którego rebelianci pragnęliby w poda się do dymisji na znak protestu przeciw odstąpIenia flocie amerykansklej portu w Bi-
przyszłości widzieć na stanowisku premiera polityce rządu Attlee. z~de. 

i Dalton, popierani przez innych ministrów 
apelo vali do premiera Attlee, aby poczekał 
les7.cze z dymislą. "News Chronicle" zaznacza 
przy tym, że wystąpienie Morrisona i Bevina 
zostało podyktowane nie tyle chęcią współ-\ 
pracy z premierem Attlee - ile obawa, że _w I 
wypadku ustąpienia Attlee stanowisko jego 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

roces .,Izb., "ontroliU UJ "rakowi e 

podjąłby Bevin. 
W kuluarach Izby Gmin omawia się prze odziemie oskarża ikolajcz a 

.-
bieg zamkniętego posiedzenia Labour Party, A I ł 
~tóre odbyło się w poniedziałek. Posłowie z pOS O 
Par~ii Pracy utrzymują, że na posiedzeniu ata 
kowano rząd premiera Attlee za odłożenie 
planu nacjonalizacji przemysłu stalowego, Ó 

orienlacji zachodńiej - która 
dni przeciw własnemu 

pchała ludzi do zbro
narodowi 

zbyt mała redukcj) sił zbrojnych, za zerwanie KRAK W PAP. No wstępie drugiego dnia 
rokowań handlowych z ZSRR oraz za opraco- ptzewodu są;dowego kontynuuje swe wyjcś_ 
wanie nieskutecznego programu gospodarcze- nlen$a oskarżony Karczmarczyk, odpowia
go. Premier Attlee przyrzekł rozpatrzeć .postu dając na pytania obrony, Pytania obrony us!_ 
laty rebeliantów po okresie wakacyjnym, łują wykazać pewną; nieświadomość oskar-

Po przemówieniach rzeczników rządu, którzy żonego co do istotnej szkodliwości organiza_ 
odpierąli zarzuty krytyków, odbyło się gło- ej!, do której n'aleiiał, W p'ewnym miejscu 
sowanie, w którym stanowisko rządu zo- d 
stało poparte drobną większością czterech glo pa a ~ytanie. , 
sów. Wniosek rząd~wy otrzymał 81. głosów- . ,Obr .. Cz~ osk, Kalczma~czyk objął kierow
przeciwko niemu glosowało 77 posłowo Zwra- W11C,WO komork! polttyczne]?, 
ca uwagę okoliczność, że około stu posłów r Osk.: Tak, objąłem. 

Obr,: Czy osk. propagował interwencją 

.zbrojną dla zmiany ustroju w Polsce? 
Osk.: W tym celu nie, 
Przew,: A w jak!m celu'? 
Osk.: Dla kontroli wyborów, 
Oskarżony podkreśla również na -pyl anie 

obrońcy, że przyznał się po aresztowaniu 
do swych czynów dobrowolnie i bez przymu 
su i ujawntł wszystkie dlagf kontaktowe do 
kierQwniczych figur WIN-u, 

Po oskarżonym Karczmarku przeCl sci'oiem 
staje osk. Ostafin, 

- Do winy się przyznaję - m6wi 'Osta
iln - do czyn6w z:arzucap,ych mi p'rzyznal f! 
sIę częściowo, 

Osk. Ostatin plzeClstawia są;Clowi p rza
bieg swej dzialalności polttycznej: legionls- , 
ta, komendant POW pow. trembQweIskiego, 
poseł na słjm sanacyjny, który uzyskał man,. 
dat dopiero po wprowadzenIu s'anacyjnej ar
dynacjl wyborczej - oto główne etapy jego 
dzialalnośc! przed wojnq. 

-I er. c P O J-a d ą d o G r e C' J- -I po~~~:~t~~~ ~~a~~~i~~~~j: ~~ir~R:e~ę :r:~ 
. 

nie polityczny i polegała na pisaniu ref eta. 
tów politycznych, obejmujących aktualne ZCl.
gadnienia w kraju. 

D ., Oskarżony Ostafin charakt ryzuje na~tęp:lie 
by zduslc powstanie według metod gestapo ob~zemie wy~yczne swe) ?ziałalności p~dzie1!1 

" ne). Podlegahsmy - mOWl osk. rządOWI eml-
obecnie przy współudziale doradców ame t1erowców i quislingowców, przebywa- gracyj nemu ~ powo~anej_ prz~z niego d~lega
rykańskich plan interwencji wojskowej J'ących w amerykańskiej strefie okupa- turze n~ kra]" ulega]~c ~ego wpływom l I?ro-. . . _ I pagandzle, ktora z biegiem czasu w miarę 
w Grecji, projektując utworzenie oddzia cYJneJ lub we Włoszech. OddZiały te mla klęsk niemieckich na wschodzie przedstawia-
łów ochotniczych, złożonych z byłych hi łyby wałczyć przeciwko powstańcom. (Dokończenie na str. 2!, _ 

donezja odrzuca m diację USA 
Wojska republikańsk~e stawiają zacięty opór Holendrom 

MOSKWA PAP. Agencja Tass dono 
si z Aten, że w dużej części spoleczeń 
stwa greckiego COP1Z żywsze niezadowo 
lenie budzi działalność misji amerykań
skiej w Grecji, na której czele stoi p, 
Grisvold. Utrwala się cOl:az bardziej prze 
świadcznie, że misja ta, której celem 
jest udzielenie pomocy gospodarczej Gre 
cji, zajmuje się sprawami nie mającymi 
nic w pólnego z tym zadaniem, opraco
wując wraz z rządem plany operacji wo-
jennych przeciwko powstańcom. LONDYN PAP. - Agencja Ahtara po- w sporze z Holandią, że Ide zmienił do- szybciej międzynarodoIwą komisje, arbt-

R l da ła w dniu 12 sierpnia. jż rząd indone- h 'chcza.sowego swego stanowiska i na- trażowa.. Rznd indonezyjski z,azną~'był . 
ozgoryczenie w spo eczeństwie grec zyjski zawiadomił Stany Zjednoczone w dal domaga Się, by Rada Bezpieczeństwa ilż nie ~PI1fleciw>ia się qld'ziałowi Australii 

kim budzi rownież fakt, że pożyczka ame odpowiedZi na ich IJroPOZycję mediacji wysła,ła do Indonezji możliwie jak naj- w ta,kiej komilsji, powołanej do żyda 
rykańska jest wykorzystywana wyłącz- 'Przez R.aclJ(} iBe~pieczeń\Sot!wa. 
nie na potrzeby wojskowe, 'uzbrojenie R d · d k · Jak \VYnilka rz napły'WaljąCych donie-
armii rządowej, budowę lotnisk i dróg a m a I e r r e u u J e si.eń, .wo,is'ka oo!en~erskie kontY1luuj a .. o-
strateg icznych w północnej części Gre- peraCJe na JaWlle 1 Sumatrze.. PremIoCr 
cjt, a więc dla celów, nie mających żad. indollezyjlSki WYSłał do D~ dy Be z;pi e-
nego znaczenia gospodarczego. LeNDYN (Obs!. wł.) Z Paryża dcmo-/ rzędników 0 300 tysięcy osób, ąo chwili cz.eń~twa teleglfaJm s.twier,dzaja,cy, że 

W k ł h ci l li f l wojska holenderskie prowadzą działanIa o. ac , . o )rze poin!orm0wanyc , s •• ' Ił _ rlncuskie Zgromadzel1ie Narado- obecnej liczba ur~,~qjK.Qw si,eg,a 2 .. ch wojenne wobec czego woj'ska indonezJI 
u~ymuJ ą , lZ rząd f,!reckJ o~r.aco.uJl4 a •• waliła wczoraj redukcję liczby, u- milionów. • sk.ie musza sw Jm:wić l staJwiać opór. 

, 
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. (Dokaiiczenia ze elr. 1) 
10" SIQ. cor, z bardziej z anlynif'mipckiej nJ 
-ry'raelzlecką. 

Os.k .. dokon.tł (lIlalizv swojpj plilcy p o lit y
C:'!leJ l doszetlł do wnio';k 11, że h\ l, ona 57.1 \) 
dln'I,! ella Polski. " ie rOZl1ln""'!'SlllY _ mllwi 
011 -:- .nowych pr:!dllW i nlt1 t:ll<ipliśmy ich 
rZ,YJąc .. Utwoflt:nip rZ;lclu il'dnusci lIilIOd,,-

:::?~~ Z~I;nilo ~n<lczllip. Tltl~/. TI,).t"WiGllip, I yll1 
,H~~CJ. ze poltlykil 1ll1(;dI. Y narado va len tlelII 

!l(l'vszechnie mil lld, Ori"!lldCia llil,Za nil l-z~cl 
lonrlYll<;ki prtpsllllt;ld 'IiE: na 1 z'!,! jPłlOl1~d na 
rOdrm:cj, liczą~ w' nim na \'11 clIon, który ).lO
chodzIł z omlgracji 'vii pien\,o,z\l'l rZNI'ti. nil 
Mtir.ołaj~zyl~a byłe90 prC'nlil" " lZ~ldLl ·101'11\ 11-
5J.,1"[l0 l WICl'prrfJlif".l 1I11dll 11·t!lJuśLi 1I,IIUCIIl. 
waj. 
Powołane do życi<l Publ,lu Slr,)nniclwo 'lu

dowc, Z. Miko)djcJ,yl:lt'm nu uel" za7n,ło:ylo 
wyrilł~nle swe kl')!yczne sl111l0\\islro do no. 
"ych przemian spolt·c1.n yeli, '/.dctlOd7.ących w 
Polsce. 

• 
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M 
. tw . EUlj"·I'~~Y.iull jlrQ)};:o)lnd. . lawlałrr chailby .. d{).!jr'lw ellllx;ri\c.ii. Mikołaiczyk 1VI1kolajczylc clonyl się u nas autoryte\ m. 
temu 7.ullOI V i lllttde IIlcy.~di tej Proll:l- wleul.ą •. iakim ciesl.l'ł Rie uutnrVll!telll jako przedslttwiclel orientacjI zachodniej. 
l(tluu7Ie. II w,1.y"lkkh ludzi l)OlII.Ię!OIla wiJlil'1I był Mncol.ajczyk lego Jednak nie uczynił i (:zl 

DIa':l.e~o .\ il,olak7Y]{. l\!61'\ł \\,r:l7. ze .I:lho wicepretl\ier. na akcj~ lI.iawlllania staj :lnaleillśnly się na lawie osltarżonych 
F:\\ oitlJl \\ jl.'.!jJl ,1~n\\' l1ibl1!i (;nll'kil rz .ld si~ WJ)łYH:I~ i "yra:i,Iłie I1ntt'lli~' Iloll1.i.e- wsp61nle i my z podziemia i ludzie ~ P~. 
IOlld\ (1,1(i J lJil' łl7I1n,,·~t ){O l i, lJl'/t'l:i\' mic. CUllr:t\\\(]n w)Pl)wi~d'li:1J "ie '(11' Z i.'. oskat:i:en! o wspólnq pracę przeciw par\.ll1w'; 
~la,\ iłit' lej Pl'Ojl::";tflt.,zie hl\\ uie j ot- ci\\' ak"ji N:'Y,.ll- h,l(ld~ (Y7illl ki l!:1'1I- t jeg41 ustrojowi. 
war~'ie, l:tko CZłGllCk l'L' Uli jcllll(Jś.:i lIa- Ih pult·j.Jia !\;')t,h IIc/,.:i\\ y t;I.l,o\\ it:k, - Ze razem z PSL byliśmy w blędzle, ,wiad 
rodc\. e.i !~!. Ind ,I kunal, t51ktl c7ęści~ł ·podzip- czy o tym rzeczywistość Odrodzonej ',")Irk' 

DJ:1('z(',g-o PO po\\'roci lo kraIII uie 1111". , ... t aktualna sytuacja międzynarodowa Naszf 
1H~.::d~/a\yjl 'pl1lbliC7I1i(\ j o{\\ ar ';e ()- hlikołaJ\'lyk j j·O.9.'O (),r~an<l ł~ra~()owo lIl',1 1 

I . ...., Obawy o suwerenność pOlski okazalv !; f, 
SIlI1 ,(IW na erlłi~rnc.ij i C:1/..:.i .i.:.i 7.:~l1ili?,- cl:,hr, a IlIY~fIlY to lJwa~:ali Za :1fImhatl; 

I , I 1 plonne. Odradzające się Niemcy. odbudQ_ 
II} O CZYlll lil'~ ' \\ ' ;', 'l.;) C":1ill d[)~i:.:rah '? "as/e~J} SiarlH\\ ;:-I.Ll. MikołajclvI jalw 
W~h {} dedJ. (lUPOW icd/. i, Ii.c~o JlHiż;t "i.ceprelll ier i .lalu) prezes SI. l\1i;tl 'wywane przez AnglOEas6w przed _innymi pc;' 

• tUlili odra/u zlIIi"uiłahy "'{lIlIl, ten.' i rzu CZas 11.1 udl.iał \\' ttf{l'CZW:tOŚI:I:H:h świt'- ~twoml, o bozpGśrednia. groźba dla naRz'Jl 
cił,:!JY świ: Un!la \ .Irtl ,'Ć 11!:)r'UJ:! etlli1?:'l";\ cCllia zt •. ml"rów PSl.-lI nieraz " ma- nI podległości. Nasza dotychczasowa w!lp61· 
e.li. . łl~:ZHą. b. 'ł? !lUZ ~ a \\'at.: .. iki dl!! ,!!;ell; I Iydl llli-c.lX':IJ;\ '0l4eheh! dhti:?e.lw,ż uie zna na linIa dZialania, l~k WIN-u j.ak l PSL ~bli· 
AJl'(lcr~a. Aw IzCba hyło leJ Jl:1ZWte tlat.; l.lIJ CZ.I)oiU lIa rZ/Jl'l'IlIC ode/wy rH1J:uj(}- c%.ona n~ onglosa!ow była tragiczną po
Jlttlicycie, ter,o 110111')'; ja ~\ iholajczyk 1l ie I w, \~ iI,klec i III}dl.iel1l ie.'!· I myłką. bo staw!.<Jjąc na Anglosasów tym SCe 

0.:1. Ni ulega nn;mniejszttl W~łpllwoścl, :te mym Itawicnny na Nillmców - m6w~ oBl~, 
Ll~d.d.e w ~ ;:/Jib :l pfluzic;lJia i nie sIli- b'lllbyśmy wszyscy wys:!ll z konspIracli, bo Osłann. 

,!,.o ~~zmocnilo na. te pO/ycje ue!Tarli ł lI

l'\'ICrd7~ł~ n~s w ŚWI.HlolllOści, że l,rocl.yrny 
po wlascn\'ej - w naszym I'OHlllliC'nin _ 
drodze, ldóra olmzal,l si: lednak lllk h.ndzo • • 

:::~~:~~lĘf~~~!~~ącos~~ilJIOh07.Do~Lnl~~~i~n~ rze W O U C··I b·ryłYJS 
.. lę I a pansIwa zachodnie. Stul,I1i:m się, ,IŻ,~ 
b'~ rząd jedności narotlowrj \l1!'CJł o. tylI' pru-

~:~ai\l~~n~\-~~~~;z:~1;~\~'Ż~~;;ef~l~~~:~ demo- Premier Nokras i Pasza domaga si~ na RadZie Bezpiecz'eństwa wy .. 
'''' lI;1ikolajczyku, lako }lrezeslll PSL I rów- f·· k i I ki h d II Nil 

llOc,e:inie wicepremierze rządu wid~.lelisl1q CO a n la WOjS ang e s c Z o ny u 
crlowicka majacego duże sloslInld w świt'cle W 1'·' .. 'd ł 
Jlnglosaskim O'rientowali ~my si' la je' . amely.{allskJm BIUletynIe Prasowym lIOIUSl<rllczych. Trwa on w dalszym ciągu. nad Odrą i Nysą. Zwraca on prze wszY' .. 

• ," łf I go po- World P .. kt' ób I . hl' k 300 Ob . l' N' 6 ! k 11 ' l' J 'Stowę i na jego pol1tykę. U1egajac nadal ?rC' , ",. over less, ~ry s ugu)e IS?. ecnle Iczbo ldhl~ w w.clłuż Odry N~- im uwagę na ostat9C1Zne wye m,nowan e ZTII 

propagandzie cmiqracvj,wj, byliśmy jJr7.0Iw-! dZlenmkó:n 1 czasopIsm na całym ŚWieCie, sy po stIonle polskte) slopntala do 400 tyslę deI prusktego miUtary1:mu 1 wpływ6w pru!;· 
nani, że ,1ikolajczyk ma ~Iale I\onl<lkty 1. , tik 2,\1 dę dlugi arlykul tn(ormac 'ny p t. cy. co stonuwi 5'1' prJ1:edwolenu J tcuulb]uej kich na kraje ll!emieck!e, Rewizja tej granicy 
ś.\"l<ltem <lll!llosasl"m i 'l.1:! swą \I u It: d/i.llau!,' l "POl!;ktt o~ dla Zach6d". lud 100;C1. W czasie wojny Niemcy sprQwadzil! zrodziłaby ledynie nowy niemiecki nacjona. 
W Polsce z nim lll.yddnia. I "Str ny Ziednocz,rme - st vlerdza na wsie 9ćlk! tyslli?cy Polaków do plzymu~owe.1 pra-ll1nn 1 tendencję rewIzjonistyczną, Zniweczy· 

W top .sposób Jlo~ityl~a 'VIN-II, jilko olga- pk BiL\!ot~1l - ~tw()rzylv w Niemczech przo cy na Dolnym Slqsku i na Pomorzu Zachod- łaby ona skutki bezwarunkowej ntemieck!ej 
nl~ilcjl mele!Jnlnel t PSL - ~I.'()nuictwd Je konanie'! ż~ bedel mogly one odzyskać tOIElny nitu, Mitilowoli Nit=mcy sami przyc~ynlll ste kapiludacji, słowem - _tworzyłaby ona erll 
gba'łllcg~, m<l~jął('eg~T PItiI tbl • .I\Vi('\p('ls~ W

l 
r./;\ld:lI~' ! przekazani) pol<:ktej at.lmlnislraci! uchwal:! do szybsze·g.:> procesu repr)lonizacji t"ch ekspunslł niemieckie'. W mon:.encie, kredy na 

y a rowno eq a. o, () ('1t'!I11 • L (ą:r·y il Id, d k C P 1 d k l' d' W -, { . N' 'ód l kt ." , '1 t t ,\ ni', myśmy · czynili '" po.i~ic)mill. PSL ol",,:} I poc,- alllS. ą ':09 ' ) o acy o ona I t8m o Ziem. oslatn.lel foz e wOlny le~cy luaso r po s na)clęzsza pracą ~Izywrocl ~ e-
wało wrogie na:,lawh:uie do t1cmohaC'ji IUdO-' <.akuńcl"!1la wOlny:! JCJk sllls.me są ich pre w.o oWCiku0walI swojq ludnuść tak, ze % chwl reny do normalnych warunkow m6w! SIę o 
wel. tensjc? Konferencjo moskiewska zwrócila raz la przybycIa wojsk po19ko-rad~lecklch maina tym, że owoce tej procy miałyby przypaść 

~'t[)<;II'lI~l\ PSL i \\lIN lido hl.oku wv- jeszcze uwag,,! na powojenne ąranice Nle- bylo przystąpić szybko do osiedlania Pola_ wrogowi. Czy można się dziwić - zapytuje 
~JOI'(';ZC~() był idełlt~' CZ/l,I " do 'p )Iit~ id mioc ~ Flancjq 1 Polska. Ale podczas gdy za lców. Biuletyn - że sama myśl wywołuje W kaź-
\i eW'nctrzllcj - taki .!lam. chodnia granico :niemiecka jest, olwartą do Obecnie Ziemie Od'Ytikane zatuleukuJe dym Polaku oburzenie?" 

1 II w_~p()llła ]l(Jsta wa obli ol'):;illlizacii dyskusji, polsk )-niemtecka granica :zosiale! S mmon6w Polaków. Wbrew obawom ntektó Podajqc powyższy trzezwy głos amerykań 
"". ·te slll1kll Jo lrc'h ;,;1111ych za~ad'llic;'1 zakre~lona de facto W Poczdam1e, Tereny, o tych mocarstw, Polska spulonizowała te zie ski o Polsce i j.ej sprawach, należy wyral.lć 
zblifala je <:Oi"a'z \\i~cc.i, Stali~lll~'" ic któryc'l! była jom mowa, stolI' się integralną mie w wysokości SD";' Ach liczebnego stanu żYf2enie, oby miarodajne czynniki W USl\ 
Snrz, I1tieI'Z'~(I":,lilli d·zial:li·.,'..:rllli n·Jii.I1Yllli cześcią gospoąarkt polskiej," przedwojennego, Nle ulega wątpliwośct. że W przysłuchiwały się uważniej podobnym ob!ek 
metlHbmi. \\'IN zbi('ra' .~ n',żlll · .:ll dzie- Omów!ws7.y szczag610wu deklarocJę pocz "kresie kilku lat gestość zaludnIenia wzroś· tywnym głoBom. Niewątpliwie unIknęłyby 
diill i:y..:ia \\C\\II', trzl1l~() \\ j"\\' iaJ. \\ \ _ damska \{ sprawie polsko-niemieckiej gra- uie do tej. jaka lstnial(J przed 1939 r." wówczal rozczarow.ań, do których prowadzq 
i , n:y~t~ \1 a lir llrze7. <"'.' \ 1111 i k.'j J>~L. P~L nicy, .Biu)e.,yn PiSZO. da:o j : "Akt ja ~Ylli:dla- ( Omówiwszy wartość pr2e.~nyglOWq odzys. ~osunięcfa czynioJle bez należytej znajomo. 
'\ I. lll1iau da",ało \\ i;II[OlIl1!lści z~ s\\'oic- nia lil1emcow 7. 1'Ilhkt lue spoUcala SlEl nUJdy kouych teren6w, Biuletyn zajmuje się W za- Cl .praw pOlskIch, myśU l uczuć narodu poj 
gn ,.trollnkhya, a Pll"l;I\\",j i SlO!';lllIkiclll, z oficjalnym prOteslem ~e strony m"cctlslw kończenIu politycznym znaczeniem p17.em1an sk\ego. 
do rZQdl1 Oraz partii p.()litvczllrcll. t. zw. " ~ - . _. 1I111111111111111111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllIU 
lltlźl1iej .,bloko\\,y~lI" 11·1\\ icnlziłn WIN . Maniles aCJiII a przYJ-ażni polsko. - czeskie)-
"" ;ic~o nic'przejcu'l1all('.i po tawic do 
\\ ,~lrslhclJ Zlllian, za.:t!oJqcy.:h \\' Pol
Sl..:e, tY'n wicce.i. że lHo:pa~al\tla zagraui
ewa nie ust:l\\':'ła, 

By!o- szere~ 1lłQ!IINit(l\V, które mogły 
dOPfQWw1zi0 ,d!} ZllPCjłlI'JI:(~ zlil,wiuowa
uia lHlrlzic\l1b. 1>\'1\ wezwania UO \ViillÓ! 

Jl acy i do ]}()Z;.'tywlle.i prHl:r dla Pali-

PRAGA PAP. W ubieqlą nipclzif'lę odbyła ,0 wyzwolpnip ' spoci jarzma niemieckiego i za 
siG w Opawie w obecności cZf'r.ho~l()wilckieqo znac7ył, ŻŁ' Czesi podobnie jilk Polacy domaga 
ministril hundll! Zmrlwła ll1;mifest.lCla pfzyja- FI sic~ wspólnie ze Zwi~lzkirm Rodzic -im, 
:i:nl i sclidaruośri czechoslow.teko-polsklt'J. waby t. ak łat pokoJowy 7. Niemcilmi zawarty 
klórl'j wzil:li rownież \1t1zi<Jl dcleuaci roJscv został l.~rodJ1le z zasadamI, \lsldlonyml w JaJ_ 
z Hilcibor7.il, W plzemuwipnill, wyqloszonym de l Poczdamie, Tra~lal tpn (Jwaranlować mu 
tlo IIczeslników ntanifestacji minister 7.UlThiil si ni\lotlom slo iilńsldlll ral\iowlte bezpierzel'l-

UWAGA ORMO-wcy OBWODU 
SRODMIESCIE 

W dniu 13 b.m. o godz. l-tej zarządzam 
odprawę kierowników komiS<lriat6w i komen
dantów fabryk ORMO Obwodu Sródmieście 
w sekretarIacie 'l-go komisariatu M,O. parter. 

Komendant O.R.M.O, m. Łodzi 
Obwód Sródmieście 

(-) L. Kowalczyk p~, porlkll'ślil l~()hilt('lstwo ubu nillolJó v wal e slwo ze stron NIemIec. 
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- 'Yszvs[ko IV po r Z'.!:uk II. I<U7.lł 111 i C 111. strD,'conych hOlllhowc(mr ! to \\,,\,>7.(' 
.... wyraźnie Zdellel'\\ 0\\ ~d );i(,' ~ł()<;. - A- ;,hbnk. A r !'!zta mnie nic nie o'bdlO
Je nasz~' 11I cplcm .idnaką - !Joll1l)()\\ce. c11.i. Pal11i~i:1jc'ie. że ta ,ylosl,:1 oielhY\\'.1 

- \Vicłl1o t~'llI - - ~)'dr/ekl 11:1:::1",. - jest .inż ()Q(:1lnh. 1H7YII:1.i1lIłtie~ przed z,,-' 
Al~ POtrZl:1J11,ielll~' IlzII]J ... ll1i"'lliu'-nl:.łlli~ · Z:1 kOl'icz.:ni 111 wo-iny. 
lIlało i'allllllotliw. ,- M6wiliście .ilt? rnz o t~'l1I. a.k 1-

- "I tlI trn 111:\ ~li\\'ce 7. wa,'7. .i n- n:lk,,, 
l"ado-. Skicl'lIjell15' je do wa<;, - en' moi.ecie Wy!:lIY ~'ić dwa razY 

- Dzit;klljq - od·po\\ i-l'd7.inł fL1cky, dziennie? - Pl'zer\\'al p;ło'l, 
- Ale to będzie .ie.~zc7.e za 111:110, -- Bez I1Zll'pelnidl nie 1110ŻCIllY. O ilc 

- A :ilqd \\'ei.l1IiCIIlY \\ i. c('j'? - zllzi- chcccie. ahyśnw traC:1Ji heJlil,ho\\'..::(' . 
wił sic głos. -- Co <;il' tYCZ5" bombo\\'· ·pr7.~ ślijcie Ilalll prz~'tlajl1lnic.i "łlllrri.~a
ców, to pallli r,'ta.i ie, o ,jec111YIll: ' \Vlo"i li y". 
rozpoczCli ()fclls\,\, ę '\1:1 sknlt' djJ!.'l,d nie - NiC 7. te:,"o nie ",duzie. Tn nie chq 
11oto\\'ana. (J1'l'C~' "k:lrża "i '. ii. kzcz"::\;lll- n1wet Slll1ch:1' o tym. 
nic 1lI0l'nO d;l,j~ .'ie im we 7.11:lki hom- _. Trltdno! Bpc!7.iemv wybtv\":1~ lh\'a 
bo\\'cc .. 1Iv111Sicie 7.:1 \\'s7.elk,;\ '('IlC nie (10- rnzy d7.i~l1l1ie. Czy malll.\, Il .' 1''; d/lsi.d 
Ptlszczać kIl d.o linii irolltll. Zr07.lllllia- jc.<;7C7.e rn? 
no? O szcl.e~6łaclJ dO\"iccic ;:;ir, 11a ll1:eJ- - Ohowi:j1.kowo! 
S"::lI \Y dowództwie ~r('ckilll. - T~ozkaz! 

- R07.l'l1awiano z nami lIa te11 tcm:lt - Z;1tcleionllucic jlltro. A teraz _ ży-
- zar-cp1iko\\'ał ~1a.:k\·. - Ale jesr liaS Clę powodzellia_ Wam i \\"zyRt~im, 
t,'lko siedl1liu, Włochów za~sctk1. - D7. ickll.ic! 

- \,'jelll! - zniecierpliwi! sic ,~lt)'l. - no widzenia, Jeslcze raz życzc: ])0-
.... !.'I)~kon:1lę ~":111 \·I'!ł"JI.( na wa,zYl1l \\ oc1ze!lia. 
OclCIllk~I," /1\~r-;l~le jCl!llak \\'rkOl1ćlĆ rol- no i{)llJaczcni(1, - \\'cstchnfll llacky. 
~az: \_' ~zJ i'it~o ,rn7..11111lcm, "le !rze~ltl .pod: I 09kł~d~.iąc ,;lllcll~\\·kę. !.aw1'ócll sie na 
,i:lo.rządkQwac I ~e l basta, J ak naJ'Wle.C~J .olęCle l zaklaił Slarcz:\ Ścia. 

'VYI11:1gany prze'" dow(}U7:hvo rarpoJ"t 11a i.e. Ni{;nl'cy zjawj~ się tli prędiko - po. 
pi~mie Uacky dl()rf'cz~'ł gred<'iemll porll- wied:r.iał Ta1) . 
c"7,niko\\ i, kt6ry 'byt obecny 'PodczaI' 'tel~- - Prawdo'Podon1ni·e Gre:cy maj.a,. rację, 
fOlliczn j rOZIlHlWY 7 Atellami. PrzYPolll - zjtoc}ót sie RicJwrd'. on. 
nial sohie- później, że ten Gorek władał - Nic boję się Niemców, ale. jeżeli 
:lrlRirhkim, hę ll.iemy miel'i nadal ty1ko "Glatdjatory" 

Vh-szecll n::t nIicle:. ~\Vic'ciiło słojlc{', był t.o prę(llko he't!'zie po na , 
,j3 . ..;11.Y d7.ie1'I, a jemll się zdawało, że Jest - Je·sz,cze part'! d'ni cie'rplilwości i 
jllk wieo'.!Jr. :1.iel'ownł się \\'PI'osL do ho \\·s7.ystl<o się wyja·śni. - zawy;r,okował 
lelu. \ 1101111 spotl,al Tap:l i Ri.:hardso-· J-Jacky. - Trmczasem p(jJclę PO zl1'kać 
IW. którzy za pośrednicl\vem portier:! II żarcia, , 
silu\\'ali CO~ z loby\,; d.o 7.'.ie,ct'z.enin. Ale \\'yszeuł z,d'ener\\rIQwa'l1Y i zatrzasnąl 
porl·itr kręc.il (y'11\O pr/eC7.ąCo głową. 'za S'oaf~ dl'/;wi. Tap i Roicthardson poszli 

- Nie lila co żre~. Il:1cky. AbsoliltllJe "paC 
nic. J 7lłikąd e 11Io'żn~l dO"lta ~ _ gorz- Po hlkll go,dzi'nach J-Tacky olbulclził ko' 

. legów. Iw k:1 I' i ~'1 s I ę Tap. 
- W"lawać chłopcy - zalbrZlmiał je-

- :Pó,.iclf\ zaraz i pogadam 7 .gr~c,kiJ11 gO glos. - DO'Rtalem żarcie! 
(/Jow()dl.l\\f'll1. Prodllkt~r dla Mli" IIIl1si,lly - Ki .d~· lecilllY? 
pl'7.yby~' .i (".-17.. C ze kUkn dlli (emu. C6ż oni_ Prn\\'dop'odounie za gad.zinę _ ()~ 
11 dintIJla, P,ohie myślill Oblll'zył sj'~ powiedz'bł. 
liR I'Y, 

- Chle~) 1110'%na hy10hy ,I\dzieś ,-do- Lotnicy Z{)szTi na d6ł. W ha1lu zastaH 
hy~! - 7.:1 'zf\ł Ricllard'soIl. lIakry'tv stół. Z trlldo(.!m 7.dohyte jedzenie 

- SIl'Clty <:Ideh mi nie "'Y'starcza! Je- łł!O h~'ło 7.1}~yt rozmaite. Nie-ś,v~e,~y grec-
. "tel1l gtO·dllY • .iak sto t y s·i <;cy 'Psów In d!leb, niczbyt aJ)etvczni~ ·wylglądają-
Illrnkll'l\'ł Tan. ca klclbal<;a, ,er i ,kawa. 

- Lc illlY znów dzi{ wieczorel11. -:- T3o'skic potra'\\iV dla bol1aterów -
_ Dolqd? 7.:1z:lrtował QII·t:I1. 
- TanI, <;Iqd pr7.ybyl!\lł1Y. z 7eg6ly - Dla jakich hohalerów? Dla Gre-

OJlo\\'it'1l1 pMI,iej. k6w? - z ir<>ni:,\ 7.ap~ tat Riehardi>on. 

- A 110 dbc7.e~o? - 7.nl1Ytał Tap. - . Nie. d~a IW ! Dla Greków - to w 
Co ich tak na~li? S:1111 raz. 

- (}rec~·. jllk I~jdac, cZllijn siC; nie tQ- Przy stole prawie. nic rozmawiano. 
go - rzekł J~ic1Jardsoll. Po nic\\'yRZ\lkanYIn j('dze,niu, Qllell PO! 

- To polowanic na bomhowc~ - ma· pieszy! do s7.ipitala. Za.,irzał do kancela
la prz".iclł1lla llistol'ia. Na 'przy,s'l.łh~ć 1JO rii, aie !ie1eny tam n·je h~"ło. \Vted, r 'kie 
staram sic tr~rfi~ ,do cskndry, \V której I'o\\'al 1~ do ~abi'netll, gdz.ie IIrl~'d'O\\ n 1.,-, 
pozą ,.Gladiatorami", hl:id,n rówllie't "lill- starsza, 10, tra. 
~'iCi'lIIY", ~il"'ze .. Zaią tki" l1Iało si'~ nada - '"Dzieli dobry "Inglió"! - po \ itr 
JIl) do ttlkJch zabaw. la ~{) ~iostra. 

- S.ły~ze1iściel O'te.f}; Ga P~~O!llan.~ ~D. cz, n:.: 
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Zakusy hillerowsko':fran ",Istowsldej podz~emnej organizacji 

Na lamach prasy zagranicznej, a przede 
ąszystkim, szwajcarskiej i francuskiej, uka· 
zały się rewelacyjne informacje, które ze zro· 
zumiałych względów powinny zainteresować 
i nasz naj szerszy ogół. 

Otóż, wedlug tych relacji, w Niemczech 
istnieje tajna organizac:ja, nici której prowa
dzą do frankistowskiej Hiszpanii. Organizacja 
ta nazywa się "Tod oder Spanien'" (śmierć lub 
Hiszpania). 'Celem tej o~anizacji jest werbo. 
wanie dla Hiszpanii młodych Niemców, z ka· 
tegorii tych, którzy są obecni€ "prześladowa. 
nr za swoje przekonania hitlerowskie. Czyli 
po prostu chodzi tu o młodzież hitlerowską, 
korzystającą z liberalnej "opieki" Anglosa. 
sów. Ośrodki tej organizacji istn4eją w Ham. 
burgu i Monachium. 

Jak' twierdzą dobrze poi'llformowane źród
ła, w Niemczech istnieje cały szereg zakon. 
spirowany~h marszrut i tras, 'przewidzianych 
dla ludzi, którzy pragną dostać się do Hiszpa. 
nii. Wśród tych ośrodków figuruje, między 
inłlymi, konsulat frankistowski w Zurichu z 
którego co tydzień wyr:uszają dziesiątki ~ł<J
dych Niemców, zdążających wprost w obję· 
cia gen. Franco. Przeważnie ci młodzi hitle
rowcy są zaangażowani do Legii Cudzoziem. 
skiej w Maroku, tej prawdziwej organizacji 
.,pretorianów'" gen. Franco. 

Z Maroka sygnalizują, źe tam już się znaj
dują pod dowództwem wyźszych oficerów hi
szpallskich dość liczne jednostki, złożone pra - ! 
"Vie wyłączni~ z byłych SS-owców, oficerów I 
Wehrmachtu ltd. Według zamierzeń kierow
ników organizacji "Tod oder Spanien", przy-' 
gotowują się oni do przyszłej walki, w ra-

Pod znakiem pracy 
i fachowości 

.Jrzygotowan;a do III-go Zjazdu Prze
mysłu Ziem Odzyskanych 

mach której "zadecyduje się los ostateczny ficerowie hiszpańscy: pułkownik Ze a, udeko
świata". rowany oogl5 przez samego Hitlera orderem 

Na marginesie powyzszych wiadomości, u- orła niemieckiego I-ej klasy za swe wyczyny 
jawnione są również ciek3.\\e dane o tajem- w "BłeJdtnej Dywizji", Don Jose Baron, puł
nicach informacyjnej slużby Franco w ramach kownik Corez Carrete, szef II-ej sekcji szta
hiszpallskiego generalnego sztabu, która jest IlU itp. 
kierowana przez pułk<Jwnika Ignacio Moyano. Powyżsi oficerowie wywiadu hiszpańskie-
Okazuje się, że pod kierownictwem franki- go nie od dnia dzisiejszego są znani ze swych! 
stowskiego pułkownika pracują obccnie reszl- przekonań germanofilskich, gdyż organizowa- I: 
ki informacyjnej służby niemieckiej, którym li w· swoim czasie przemyt ludzi z Niemiec po , 
udało się z pomocą organizacji "Tod oder przez .Pireneje do Hiszpanii. Niektórzy z nich 
Spanien" przedostać do Hiszpanii. Pracuje tam są jednocześnie kierownikami wspomnianej 
cała ekipa specjalis.'Ów technicznych i ,ściśle już organizacji "Tod oder Spanien". Należy 
wojskowych. Pracę prowadzi się głównie w zaznaczyć, iż pod pseudonimem Hiszpana _ 
kierunku udoskonalenia l'óiinych wynalazków oficera sztabu głównego Gollorata, występuje 
techr:iczno-.w~jskowvch Trzeciej Rzes~y .. Mię- jeden z wyższych oficerów niemieckich, któ 
dzy l~nyml, ... ~raz ze swo'ml memleCKlml .ko- ry w 1945 roku z pomocą gen. Franco ułatWIł r ,. • . 

legamI, .pracuJącymi w warunkach konsPlIa-

1 

przedostanie się kapitałów niemieckich do Hi-I Zaglowkl suną majestatycznie w blasku słok 
cji i. pod p~zybrany~i na~wiskami, ~ziałają szp?nii. Tak przynajmniej. twierdzi dobrze I' ca. Sport żeglarski zdobywa coraz więcej en 
tam Jako ohCJallll klerown~ nast~pu]ący o- pomformowana prasa Szwajcarska. _Pw. ttlzjastów w Polsce. 

, 

p • 
I 

Rozmowa 

a-elDoice dna. Bał'tyku 

z dyr. 
dawcze • 

I na a a 
Morskiego Laboratorium Rybackiego proł. Boguckiln 

NIEMCY NISZCZĄ ZDOBYCZE NAUKI 
W ramach Laboratorium zgromadzollo już 

\ H{;zne zbiory, przystąpiono do budowy lewe
go skrzydła_ gmachu, gdzie mieścić się ma la
boratorium. Ładny ten gmach 5'toi nad samym 

I morzem, na ,":ybrzeżu gdyńskim. Tam wlaś.nie 
miało powstac muzeum. Ale nadszedł !l"aglcz
ny, pamiętny wrzesień 1939 roku. Zbiory zo
stały zniszczone, nie oszczędzono nawet licz-

I nych fotografii. "Kulturtraegerzy" 3pod zna
ku krematorium w Oświęcimiu i lochów w 
Majdanku qdmawiali Polakom prawa d<J nau
ki". 

Utarła się już tradycja dorocznych Zjaz~ 
({ów' Przemysłu Ziem Odzyskanych. Zjazdy te i 
s~ p.odsumowaniem osiqgnie:"ó-" przemJsłu na t 
ZIemIach Odzyskanych w Clqgu minionego \ 
rocznego okresu czasu oraz niejako "walnym 
se.jmtkiem", radzą;cym nad potrzebami prze-

Dziś, w Odrodzonej Polsce Ludowej, MM
skie Laboratorium Rybackie powstaje na no
wo i przystępuje df) gromadzenia niezbęd
nych zbiorów. Od początku, na nowo". ale 
muzeum będzie. 

CO OPOWIADA PROF. BOGUCKI 
O BAŁTYKm Gmach LaboratQrium Morskiego w budowie 

mysłu tych terenów. ) 
. Przygotowania do tegor~czr:ego Zjazdu są; 
JUż VI' pelnJlDl toku. OdbędzIe SUl on w Szcze_ 
cinie, w dniach od 7 - 10 września. 

Będzie on posiadał charakter nieco od
mtenny od zjazdów dotychczasowych. 'Śwlat 
pracy zatrudniony w przemyśle na Ziemiach 
Jd.zyskanych, weźmie w nim bardziej gre
nialny udzIał. Każda z fabryk, zależnie od 
iczby pracowników, wyśle odpov.iednie de
,agacje. 

Tegoroczny Zjazd Przemysłowy w Szczeci
nie nre będzie natomiast posiadać tychspe
cyficznych cech politycznych, które ze wzglę
du na sytuację ogólną;, krajową; i międzyna
rodową; musiały cechować zjazdy uprzednie. 
SzczecIński Zjazd Przemysłu Z. O. będzie więc 
~jazdem pracy i fachowości. 

Na zjazd przybędzie licznie zaproszona 
prasa, reprezentowana przez dziennikarzy 
krajowych orClZ gości zagranIcznych. Spo
dziewane jest przybycie na Zjazd specjal
nych delegacji bratnich państw słowiańskich. 

Imprezą szczecińską Interesują się przede 
wszystkim Czesi, i te nie tylko :' racji ogólno
gospodarczych, lecz takźe ze względu na 
miejsce zjazdu. Szczecin stanowI bowiem dla 
naszych sojuszników czeskich ważny punkt 
handlowy i eksportowy. 

Na zjazd przybędzie Minister Przemysłu t 
Handlu, Hilary Minc, który wygtosi przy ok.<I
zji wielkIe przemówienie. 

Dyr. prof. Bogucki 

Szumią szmaragdowe fale Bałtyku, m:illC

wo uderzając o brzeg. Białą, koronko'Ną pia
ną jest pokryta sJebrzysto - zielonkawcl bń 
morska... A w zagadkowych i ciemnych .lej 
głębinach kipi życie... Zycie dna m')Yskiego 
jest pełne zagadek, niedostępnych dla istot, 
nie mogących bezkarnie przebywać w głębi
nach morza .. , 

PIERWSZE MUZE\JM OCEANOGRAFICZNE 
W POLSCE 

Jednak, nie dla wszystkicb dno morskie 
stanowi tajemnicę. O jego zagadka.:h opo
wiada prof. Bogucki, dyrektor Morskiego La
boratorium Rybackiego, znajdującego się o
becnie w Gdyni. 

W dalekim "pal1stwie hazardu", w maleń
kim księstwie Monaco powstała najdzi
waczniejsza placówka badawczej myśli ludz
kiej si yllne muzeum oceanograficzne w 
Monte-Carlo. 

Na piaszczystym Helu w roku 1932 7.0f.ta
ła założona polska placówka naukowa, cde i 
zadania której w pewnym zakresie bicuają 
się z celami muzeum w Monte Carlo. Było to 
Morskie Laboratorium Rybackie, które w ro
ku 1938 zostalo przenieSIOne z Helu do Gdy
ni. Kierownikiem i dyrektorem tego lelbOfJ lo
rium - został znany naukowiec, badacz ta
jemnic dna mOlskiego - prof. BO<:jucki. 

Sw·"t a i cieni 
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główny od 'sorca 

- Fauna naszego Bałtykou - opowiada dy-
rektor B09ucki - nie jest zbyt bogata, w po- nas również rozwój rybołósŁwa dalekomn' 
rownaniu z fauną mórz południowych. Wpły- ski ego, opartego nie o sporadyo::zl1" wypad 
wa na to d<JŚć niskie zasolenie wody bałtyc- lecz o naukowo - racjonalne podsLl,v\. N. 
kiej, w której mogą żyć jedynie ryby okreś- marginesie dalszej przyszłości myśFmy l" 
lonych gatunków. A więc, w pierwszym rzę- ważnie o Instytucie badawczo - w)'lwÓrc7.} 
dzie.: ~orsz, flądry, śledze z .ga~mku tvr. sl~Hr- 'I ściśle związanym z przemysłem konser'\\, 
lowlaqalych, szproty, łOSOSIe l węgorze. Stc- wym, il przez to i naszym eksportem oraz (lt 

sunkowo rzadko spotyka się foki oraz mors- 1 spodarką w ogóle. Nigdy nie byliśmy i nu 
liny. I jesteśmy abstrakcyjną placówką czystej na' 

Największa głębokość Bałtyku sięga 400 ki. Jeste:;my ściśle związani z ŻyCiem prak 
metrów. W granicach naszych wód 00si:tda- tycznym, zwłaszcza w zakresie zagadnieIl ekc 
my dwie głębie, nie przekraczające stu llle-!noJhiczno - gospoda~zych. Laboratorium n 
trów: głębia gdańska i głębia bornholmska .. sze jest obecnie jedyną placówką podobnsg 
Prow:adzimy szereg badań, zwią~cu:ych '? po- typu w kraju. 
znalllem charakteru wody n;-0rskle], przy po- Zadaniem najm:łodszego, ale pomyśl'lie raz 
mocy speCJalnych przyrządow oceanogrehcz- ... . . '. 
nych. Do polowu mieszkańców głębin Din- wIJaJą~ego SIę dZIału technologlcz~e~o Je. 
skich służą specjalne siatki, zrobione z tzw. szuk~llle nowych meto.d konserwo~ ;llll,: pIC 
jedwabnej ~azy młynarskiej. Badania p:o'W<l- duktow rybnych, a.by.mc w p:;zemysle me sz 
dzimy przcz cały rok, ale głównie w porze ~a mar~e. Badallla ~d~ w kierunku "uszen· 
wioserino-Ietniej. Często wyjeżdżamy na pEl- l sDlellla ryb. Wymkl są p~dawane czynl1 
nc morze. • kom przemysłowym, . z którymi jes~eśnty w 

Obecnie w Laboratorium pracuje zespół stałym kontakcie. 
naukowy, składający się z 10-ciu osób. W 
skład zespołu wchodzą zoolodzy, ichtiolodzy, 
chemicy itp. Laboratorium "'Ws.półprdcuje ze 
wszystkimi biologami w kraju, dla któryc.h 
bramy naszej placówki są zawszę szeroko 
otwarte. 

PRZEMYSŁ A NAUKA, 

Pró.cz kierunku biologicznego i ichtiologicz
nego, dołączono obecnie badania w kierunku 
technologicznym, najbardziej związanym z ży
ciel1~ praktycznym i przemysłem. Interes~lje 
--_._~ ...... 

PRZETWORY Z RYBICH SKOR 

ź Jednocześnie prowadzimy intensywne he' 
dania nad opracowaniem metocl ga!'bowarll 
skór niektórych gatunków ryb płaskich. I,"' 
my już własny warsztat garbarski. Osi'1gl"ę· 
1iśmy w tym zakresie bardzo pomyślne ";yn' 
ki, znane już czynnikom przemysłowym. 

Z rybich skór, przede wszstkim zaś ze s1'c 
ry dorsza, powstają ładne ''l'Yroby galanter) 
ne, jak np. torby, rękawiczki, panbfle dal 
skie. Rybia skóra jest mocna i bardzo h l 

na. Przypomina z lekka wężową, lecz jEst br' 
porównania tańc~a. 

POTRZEBNE SĄ KADRY FACHO\VCOW 

Morze jcst naszym bogactwem - z nar c 
skiem mówi prof. Bogucki - za mał·) .ie. 
tylko powtarzać, mówić i pisać o tvm. Ab 

Na.jwiększ.ym krajowym odbiJl.q w. ęSl._.h s'll d. o otrzymywania bezpłatn.:;go der:l,ta.l,E. k~lc -I Trzeba dod. ać,. że jedną ~. pr~yc':yJ1, zWi<:k· morze naprawdę było tym bogactwem -- n 
P' - . leży umicl: go wykorzystać. A tu są Jotrze' 

olskle Koleje Panstwowe. W rOKa Hl4.:> ode- Jowego z IG::J.OOO do 361.000 p1tCOWlll';:OW. szających zuzycle węgla !),leZ P.Kl? była, ni fachowcy, obeznani ze wszyslkimi Jego ' 
rały one 6,5 miliona oon węgla i 483.000 ton ZWiększone zużycie węgla spow)do\\ ailC zwłaszcza w pierwszym o,Kre ,ie, niedoslatecz- jemnicami. 
bryk~etów: p~d.czas gdy w r. 19~7 zużyły za- jest r~wnież. przez 'Zły W::"r'. jE'$/:CZ.! °t3.:1 la· n'c konlrola zużycia, co dlw;lłn pole do popi- Musimy być narodem morskim. Do te 
ledwke .3,6 mIlIona ton węgla l 172.000 ton boru I nawierzchni, p"lm;nn sla~'fch 'eni aD' su nieuczciwym jednostkom, ił nawet .:ałym nas upoważnia nie tylko tradycja historycz 
brykletow. tów. Okupacja i wojna pozost~wiły po sJbie'k l k d' i fakt posiadania ponad 700 km granicy m 

Cyfry te świadczą o prawie dwukrotnym ogromne spustoszenia. sza] 'om ~ęg o 'r~ owo . skiej, ale i moment polityczno _ ekonomiczr. 
wzroście zużycia węgla w porównaniu z .a- Kilkuletnia okupacja spowodowala poza tym Ostatmo male]ą stOp11l0 'NCl SITilty w węglu Aby być takim narod em potrzebni są facho' 
tallli przedwojennymi. groźne wyniszczenie .vyk\Hlif:i:olV'/ll}'cil "!idl l powodu marnotrawstwa' knulz:czy. Z uwa'l cy, od góry do dołu, od rybaka do ITauhw 

Różne były przyczyny tego zjawiskn. kolejowych. Kolejarze b yli jedną z n'.l)bar- q. Jednak na przewidywane w roku bieżącvMI ca-badacza . Mamy zbyt szczupłe '"lrlry f 
tNajpoważniejszą z nich jest zwię~szenie dziej eksponowanych w Cz.is'e okupacji grup . '.. "h db'" ' I b" chowców. Jedyną placówką w kra iti , kszta1c 

rn,u;;( w uIly!1omleme dalszy.c" o, ,l.~owauycn n, ao~ cą w tym kierunku, jest nasze Laho"alorin 
fługości eksploatowanej sieci k~le}owej o bIi- a terror hitlerowski w pi,}rws7ym wo zbudowanych Imll Koh~)owych, l uwagi Czynniki rządowe, społ~czne i przemyslo ' 
sko 25 procent. Zierltie zabużań5k:e miały sie':: nich uderzał. Brak odpow' :·.-)I~ .O WYSZl(\}ll' 

na dalsze zagęszczenie ilości kursujących po- muszą sobie uświadomić, iż zanac1ni"nJ' t;' 
:olejową słabo rozwiniętą· Ziemie Odzyskane nego personelu daje się ·J beclll'? mocna we . k d d' k' h . . 

ciągów i zwiększenie ich orzec'ą:r.ej ~zybko- rz~ma. "a r zawo ow~ow mors 'c . z rO,zllv 
Dosiadają gęsty i rozczłonkowany system ko- znaki kolejnictwu, a maja uo.'il; wykwcli:ilm- :.' d' " 'Jl" vm da'szy dZledzlll pOWll1no byc otoczone P!CC;;)[()1' 
'Jlunikacji kolejowej. wanych palaczy i pomocnJk0w POwoc!tlle czę- "CI, prze\'lI uje "lę w. ro.cu e~ąc_ j.. opieką i stać się jednym 7. nacz' ':1 ''1llas7 

Dalszą przyczyną wzrostu zużyc'a węgla w sto nadmierne zużycie i maT170ira",ien,c 0[:(1- wzrost zapotrzebowanIa na węgIel przez ko- zadall. Bo to jest przyszłrosr la Z2g0 mo 
:I.K.P. było zwiększenie 'h~ci uprawo. onych łu. leinictw~ 1.. przyszlość naszeao boqactwa. "r) " 

• 

• 
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Jeszcze na początku br. ogólną sensację w I o kilka procent stan przedwojenny I wynosi I pojazdów mechanicznych. Ruch pOjazdów w 
ŁodZI wywalało ukazanI.. się pierwszej Iilk- lS ty. właścJcieli rOWE'TÓW i motorowerów. l',odzi jest bardzo żywy i pod tym względem 
sówki. Była to niejako pienl'Ha jaskółka, za- Czynnych w Lodzi jPsf ogółem ponad 23 Łódź przoduje przed.. innymi miastami Pol~ki, 
po edź motoryzacji mchll ulfcznego w na- tys. pojazdów ~łowych, w tej liczbie 5.lliJO przpd Warszawą i Katowicami. IDz) 
szym mieście. 

DZIŚ, po kilku mlesiąC'dC'h, jest ich już pięć J- n -I a eJ-l- k r 
dz!esl t KUka. TaksówkI mają swe centralne 
stoiska na Placu Wolnoś " przy ulicach Po-
lUdnio'l'ej, Moniuszki, N,włfot i na PlaC'u Nie 

-U 
podległości. Wygląrlem swym odhiegają zna-I Ap I Dyrekcji P. R. okręgu łódzkiego 
~2!n~e od w:gl~dU taksówki. łódz.kiej przp.d W zWIązku z ogólną akcią radiofonizacji i przyłączonej do niego większej ilości głoś-
\ToJną · Da'\\Jlle), były' lo pJZeWaZllle mpwy- kralu, Dyrekcja Okręgowa rolskieqo Radia w ników mie~7.kaniowych. 

g.odne pudełkowate Fordy: ~zisiaj taksówka I Łodzi przystępuje rio przeprowadz~nia lej ak- I;<a.żdy, klo. dotychczas ~i~ jest posiadac~em 
łodzka to nowoczesna, mekiedy luksll':;owa cji na terenip całeqo wojewódzl:wa łódzkiego. głosnlk~ ra.dlo.wego, p.o~lDlen skorzystaC' z 
maszyna osobowa. Luksusowa nie tylko co do I W związku z tym Dyr. P.R. wydala do ogÓłu na~ar~a)ąceJ. Się okaz]l. I me7.WłOCZnle posta-
właściw.oŚC1, ale i co do ceny. Oficjalna ta- 0bywatpli orlezwę, w której informuje m. in. r rap c s:ę o . zalk~stalo~allle go. r' h 
ryfa opiewa na 40 zł k . d . ci k C l . I'" b' . .. omewaz a CJa '\\ ymaga po'\\ aznyc przygo "0,\" . .' ~a m. Jaz y, Je n". z "P e~ tOI a ~CJI ędz~e. r?zpow5zechlllęnle towań, wkładów inwestycyjnych i wiaściwe~o 
p odu braku !JeZnlkOW, opłata za przejazd oraz zamslalowanJe gło~ll1kow we wszy!'t- zorganizowania, Polskie Radio zwróciło slę 
TI'l5t~puie na zasadzie "UlI}0wy" między pasa- kich o~rodkach rohotniczych i chłopskich. Aby do' wszystkich obywateli, a w szczególności 
zerem a szoferem. I 'a umowie tej plIsażer nil tę akcję u!lprawnió. Polskie ~adio wysyła w do Zarządów Fabryk, Rad Zakładowych. Kół 
?cr6ł spor? traci. płacą<" rio 200 z:ł za kllomptr te.ren od 10 - 25 siprpnia b.r grupy facQow- Rolniczycb, Zarządów Gminny i Organiza
lilzuy. Mogłby coprawda zrezygnowac z le!1 0 cn~. Instalowanie głośników może się O~y-I cjl Społecznych o współpracę, polegającą na 
nowoczesnr>qn środka lokomocji na korzyść "": przez dołączenie ich do najbliższego ra udzielaniu naS7.vm grupom fachowców w te
Jednej z 360 czynnych na terenie Łodzi doro. dlOw~zła, lub do punktu zhiorowego słucka- renie jak najdalej idącej pomocy w zbieraniu 
żek. Ale naogół tego nie robi, bo po pierw- nia, który skłarla się z odbiornika radiowego materiału do radiofonizacji. 

Doroc ne 
. pulku Lotnicłfła 
,,'Ar dniu 7 wrze~nia r.b. Pułk Lotnictwa 

Szturmowego, obchodźi swe doroczne ś, 'i~to 
pułkowe. 

Z inicjatywy Towarzy:;twa Przyjariół Żoł
nierza, kola w Rudzie Pabianickiej. ttkonsty
tnował się pod protek toratem StiHosty Gro 
dzkiego Południowo-Łódzkiego Ob. Eugeniu
sza Kulawczyka komitet fundacji sztandaf1l 
dla wyżej wymienionego pułku. 

Komitet pragnie ufundowany sztandlll 
wręczyć OUłkowi lotno sztnrmowego w dniu 
Jego święta t.j. 7 wneśnia r.h. 

Na powvższą uroczy~tość zaproszeni bedą: 
Ob. Ob. Prezydent Rzeclypospolitej, Bolesław 
Bierut, M~rszałek Polski Michał Żymierski, 
Szef Lotnitcwa i inni Dostojni Gości!!. 

Apel Komitetu furwlacji sztandau do miesz 
ka11ców Rudy pabianickięj o składanie ohal 
spot.kał się z entuzjastyc7.ny-m przyjeciem, co 
dowodzi popularności i sympatii jaką cieszy 

. się wyżej wymieniona jednostka lotnicza. u 
miesz' a11ców Rudy Pabianickiej." 
"'U"""I""'III'''IIIII'''lIł'''''IIIIt'''''''''''''U'''1,"III'UIU.U.nUtulllł I - ZAKOŃCZENIE KURSU 

Dnia 9 sierpnia b.r. w Warsztatach Elektr?: 
tethnirznych Widzewa odhyła się uroczystosc 
zakończenia kursu na stanowiska zawiadow-
ców odcinków służby elektrgtechnicznej, _ 

Po dziC'sięciu tygodniach nauki Kurs ukon· 
czylo z pozytywnym wynikiem 37 absolwentów. 

Wszyscy absolwenci otrzymali pienięż.ne 
nagrody Dyrektora Kolei. SP.ecjalnie. wyroz· 
nionych zostało trzech prymusow, Kublak An. 
toni, Michalski Marian oraz Werner Stefan. 

sze - motoryzację należy popierać, a po dru- -')PO 
gi" i na przejazd dorożką nie ma taryf v UTZę- I 
dowej . Tak więc przeciętny obywatel naszego . 
miasta, rozważywszy wsz stkie pro i contra 
motoryzacji... decyduje się na tramwaj, do
chodząc do slusrnego zresztą wniosku, że do-

ó a powocz'esnego le 
rożką czy taksówką posługiwać się będzie po 
ustaleniu taryf na te pierwsze i po zaopatrz e 
niu tych drugich w liczniki. Kiedy to się sta
nie? Zarzą9. Miejski raczy o tym wiedzieć. 

Wzorowy szpital' PCK mieścić będzie kliniki un]wersyteckie 
w pełni odbudowy znajduje się jeden z kierownictwem prof. dra Jerzego JakUbOW-1 poza tym od amerykański?go i. ~a~adyjskiego 

największych przed wojną łódzkich szpitali skiego i klinika chiJlll'gicznil pod kierownic- C'zprwollego Krzyn. W ~('J dIWliI J.ednak ~ro~
przy \11. SzterI ilIga 1-1. Odbudowa rozpoczę- twem prof: .dra Jerzego Rlltl;owskiego. I ki sa j.l!~ na wyczerpalllll, 1TI1m.0'. ze czym SIę 
la się w kwietJlill bieżąc.ego roku, a w tej W ChWJll obejmowania gmachu przez PCK WqZeJ},lp stalllIlIa, by we wrZCSflJH mogły tam 
chwili prace są już daleko JXls\1ni~te, 2;e praw- szpilal znajdował !ilę w stanie oplakanym - I już pracować kliniki. un/wcrsyt~ckJe. , 
clopodobnie we wrlpqnltr nastąpi urocxystf' zniszczone instalacie elektryczne 1 wodocią-' Szpital na S7.te~lmga będZIe pl~co~ką o 
u/worci!! szpitala. gowe, brak wszelkiego wypnsaienla _ nie' wszechslronnym c1zlillan1U - będZie J~dno

Gmach szpitala został przydZielony Uni- 7,nipchęcily jednak P.C.K. do podjęcia tnHlnego cześnip bowiem szkolą mlodych Jekar~y I ple
wersytetowi, który z kolei odstąpił szpital zadania przeprowadzenia remontu. Wydatną lęaniarek i ta' potrzebną nową placowką le
P.C.K. z tym, że będą tam kliniki uniwersy- pomoc ol rzymał P.C.K. od władz samorządo- czenia szpitalneqo. 

StwierdzIć jednak t rwba, że motoryzacja 
w Łodzi s7ybko się rozwija. Dość powiedzi",ć, 
:e tylko' w 2-u miesiącach majn i czerwcn hr. 
zarejestrowano 499 po jazd6w mechanicznych, 
w tej liC'zbie 388 motocykli, dzięki czC'mu w 
Lodzi posiildamy o 20 procent motocykli wię
ceJ , nii: przed wojną. Równie:i: liczba posia
daczy rowerów na terenie Łodzi przekroczyła teckie - klinika chorób wewnętrznych pod wyr.h, państwowych, instytucji społecznych, W pf'lys'/.Iości, jrek nam objaśnia o~rowa-"""'----------------------------_______ ;..._;... __ ~_..:.. ___ ..:. ___ ...;,_..:.._;... __ .:...._ I dzajucy nas po szpitalu p~of. .Rt1tk0v:s~J, uru-

K 
". • ~homi się zukl(Jd ana/omil, bIblIolekI J audy-e m p f k a z a n y n a kar" m I e r c I /Ilri~:. piel wS7.ym piętrze będą się mi~ścić sa-

VI uniu w("zorilj~zym zapadł wyrok w spra 
wie VIi ilJ1Plma KE'mpfa, strażnika obozów 
koncentracy jnych na terenifl Niemiec, ° klÓ
r m pisaln\mv wczoraj. Kem))f został skazany 
I a karę hmierci. 

'ł le odtlZldłu \'ewnę\rznego. a dnlglm oglą-

8 . wrze • o.-a roces 'Pelzhausena damy Sd!!' jak najbardziej nowocześnie urzą-r11onego orlcl7.iałn chirurgicznego. Sille opera" 
cyine lilopatr'lOne są w specjalnie przysto 0-

Wilne światlo gÓlne - szkłany " dach. Nowo-Ten naukowiec nie wallał się iuż w listo-\ działn Gestapo, t. zn. walki z wewnc,tr7.nym 
padzie 1939 r. oddać swe usługi Gestapo. Zo- ruchem oporu i szpiegostwem, aby "mogli się 
staje przydzielony do ł"odzi i zaangażowany kryć". 
cio wyr1ziału obserwacji i wykrywania ruchu Według nowych dokumentów, Stier na7y
kon~piracyjncqo w C'harakterze tłumacza. Tłu wał się Karol Oberweg, z zawodu fizyk. Tym 

czesne aparaty sterylizacyjne zapewnią bez-
piet7eIi~two operacji. . ' 

• 'I' • maczy przecie wszystKim dokumenty i prasę niemniej zostal rozpoznany f uj ty. 

Na tr7ccim piętrze mieści się dzial naucz/J' 
nia i dział chirurqii ropnej, odizolowany cało 
kowicie od dzialu chirurgii Imtysept ocznej 
Tuta l również mieścić się h~dą laboiatoria. \V tllll'Sp0rcie zhlouniil.l'zy wOlennych nielerralnych organizacji Polskipgo Ruchu Opo W chwili obecnej przebywa w więzieniu 

Pro E. Rulkowski t>tojek\ uje tutaj urucho
mienie chirurgii - klatki piersiowej, miano
wicie: będzie to jedyny zakład w Łodzi, w 
którym zastosuje się chirurgiczne leczenie 
gruźiicy i raka przełyku. 

<prowadzonych ze stref okuparyjn ch. iemiec ru i zdobyw~sohie swoją gorliwością niesły w Łodzi w oczekiwaniu na sprawę. 
,y talnio zo~t i\ l przekazany prokuraturze łódz- chane zaufanie władz Gestapo, bowiem na Szczegółowe dochodzenie prowadzi prok. 
k.el Karol Slicr, ujęty w strefie brytyjskiej. ich usługach powstaje aż do 18 stycznia 1945. Lewenberg, plac Dąbrowskiego 5, pokój 211. 

Slier urod ził się w Polsce, ma lat 47, do 25 stycznia 1945 r .. jak sam zeznaje, prze- Tam też winni się zgłaszać ci wszyscy, kt6-
wybuchu wojny mieszkał początkowo w Zgie- dostaje się do Lipska, gdzie na równi z inny- rzy posiadają jakiekolwiek wiadomości o clzia
rzu, jilko słl1rhacz Polskiej Szkoły Podchorą- mi gestapowcami otrzymuje dokumenty na lalności Stiera - Oberwega. 
zych, a nast~pniQ. w Gdańsku. Z zawodu jest inne nazwisko. Sensacyjne to zeznanie świad- -- • * * 

Szpital przy ul. Szterlinga mimo, że jesz· 
cze nie został oddany do użytku, zapowiada 
się wzorowo. Będzie to jeszcze jedna placów· 
ka niesłychanie potrzehna naszemu miastu i 

bIOfizykiem I prowadził badania oraz wy twór- czy o tym że Niemcy starali' się Jak się dowiadujemy, został już wvznaczo 
nię nlesłychanie precyzyjnych aparatów, któ- chronić swoich luozl, a z drugiej strony o nv termin sprllwy Pelzhauseua, komendanta 
re miały na celu wyrównllnie zdeformowilnego tym, że wielu jeszcze niebezpiecznych zbrod- Radogoszcza. Sprawa odbędzie się 8 września, 
potenrjału elektrycznego na ziemi.. SUer de- niarzy wojennych m04e się ukrywać pod fał- przewodniczącym będzie sędzia Walewski, 05-
szył się w owych cza&ach poparciem i pomo-I szywymi nazwiskilmi. Stier zeznał również, że karżenie wniesie prok. Ciesielski. a obrońcą 
cą ze strony znanego dyplomaty sanacyjnej takie dokumenty otrzymali '}:lrzede wszyst. z urzędu został wyznaczony adwokat Deczyń-
Polski, hrabiego Szembeka. kim współpracownicy drugiego ! trzeciego od- skI. 

ostawiona na puro ejskim oziomie. 
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ZEBRANlE 'DZIESIĘTNIKOW 
SRODMIEJSKIEJ LEWEJ 

DzIś o goddJlte lG,30 w lokalu własnym 
pIzy ul. Południowe, 11 odbędzie stę zebranie 
dziesIętników kół pusmyału wełnIanego l ba_ 
wełnlane-go. Obecnojć obowiqzkowa. 

ZEBRANIA KOI:. PPR 

W dniu dzisieJszym cdb-tdq slę %ebranła. 

Kto przeciw j dnolitemu frontowi, dla kół w narrlępulqcych dzielnicach: 

tego niema miejsca w Partii 
SekreLadC1t KomUetu Łódzkiego PPR po 

rOlpcrlrzeniu sprawy dotychcza80w go człon

ka PPR, Dutk~ewlcza Edmunda, na posiedze
t1iu w dniu 11 sierpnia 1947 r. podlął nastę
puJącq uchwałę: 

.. Dulkiawicza Edmunda. ullunqi: :II steregów 
Pertll za ~L'lłalno{jć na szkodę Polskie' PartU 
RObetnieze t lednoUtego frontu PPR ł PPS", 

Sekretariat 

RUDA PABIANICKA: 

O gadzlnte 13 TkClbl1a o.ddalalu Bitt!el -
zmiana druga. O godzinie 18 Budowa Wozów, 
Wykończalnia f. Kunert. 

LEWA GORNA: 

O godzinIe 13,30 PZPW Nr 8 - '!miana. 1. 
O godzinie 13 I. Makowakl. O godzł ie 8 ra
no. Strat Ol:lozOW.(l. O godzinie 16 f. Hochlnan. 

_ Komlłalu ł.ód2iklego PPR, " Łoch:! WIDZEW: 
WSPOLNA N RADA AKTYWU PPR l PPS 

GORNEJ LEWEJ 
. DaHi o godzinie 17-eJ w lokalu PPS P!ZY 

ul. Wlgury 4-8 odb~dzle się od rawa ek e
larzy l prl!e~odntc::qcych kól dzielnic: Gór
Ite) Lewej PPR - G6rnej 1 FabryczneJ PPS. 

O godzInie 13,:łIl przę !lalnicr amerykcniske, 
e.gipaka i \er call\ta PZPB Nr 5. O godzinIe 
16,30 PMS. O godzinie 13,30 ł. Hiruberg. O 
gOdzInIe 15,30 "Znicz". O godzjnie ~5,30 Fa
bryka Kwaau. O !Jodziule 15 1. Kunert. 

ZEB!łANIE CZł.ONKOW PPR i PPS 'I PMS PRAWA GORl'lA: 
W clłwatlek 14.8 o g(!d~tnie 18,30 odbędzie O godzin o 15.e) Ubezp. Społ., PZPW Nr 5, 

lie zebranl4 członk6w PPR l PPS w PMS. O godzinie 13,30 PZPS Nr 6 "A" ~ola Nr l, 
UWAC'A PRELEGENCI I PEŁNOMOCNICY 2 t 3, f. BaIUckl, P2PB Nr 18 - kolo II, O go-

DZIEtNICY (~ORNEJ PRAWEJ clzinie 16,30 PZPW Nr 4 - koło 4 i S. O godzl-
[I j o godzinie 16 w lokalu właanym pr:ey I nte 15,30 ogólna zebr.(lnle c.złolllt6w PPR I. 

III Clen\'''nej Nr 3 oclbed:de lll~ zebranIe pr&- Scltwelksr\ 1 G'I ncr. I. 011" Hon, PZPS Nr 6 
leg~n'ów i pełnomocników dzielnicy GórneJ "S" - kolo 4 1 !I. O god:einia 111 t Wa1,....~lt. 
Pr. '!sl. Obecność obowicu:kowa. PZPW Nr 26· 
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GORNA: 
O godzinie 13,30 PZPB Nr 17 (Z_łliort) l zm., 

PZPB Nr 4, O godzinie 18 PZL. O godzinie 14 
13 kom. MO, 1 kom. MO. 

LEWA SRODMIEJSKA: ' 

TEN SIĘ URZĄDZIŁ 
O zgubnych następstwach picia wódki nie 

chciał wiedzieć Wadysław Jakiel, zam. przy 
ul. Przetwórczej 74. Skutki tragiczne nie dały 
na siebie czekać i Jakiel wskutek zatrucia 
alkoholem umarł. Zwłoki przewieziono do Za
kładu 1edycyny Sadowej. Dochodzenie pro
wadzi 13-ty Komisariat. 

NIE MA DNIA BEZ HARCOW SZOFERÓW 

O goclz1nle 15,30 ł. "Alt", f. "Goldlust", Cen
trala Odpadków koła 1 f 2. O godzinie 10 
rauo zebranie pracowników kln - ChoIny. O 
god?llrue 15 Fahryka Wózków, O godz. 13,30 
l Dlł2 l" koł 11 11[ O d In 14 I Kronika milicyjna codziel1. notuje nowe wy 
." e - o ł . go z fe . bryki szoferów. I tak dn. 10.6 bm. szofer Bro-
"t:iłingon" - koło 111. O godzinie 16 ł. "Ze- nisław Pawlak zam. przy ul. Konstantynow
nit", I. "FfnIł1er" - koło 3 l 4. O godzinIe skiej 22, prowadząc samochód w stanie nie-
16.30 GCI%ownL(f, ' trzeźwym najechał przy zbiegu, ul. Joselewic~a 
PRAWA SRODMIEJSKA: i Łagiewnickiej na tramwaj Nr. 13. Sa:noc?od 

i szofera· odprowadzono do I-go Komlsanatu 
O godzinllł 18 zebraru .. t re-nowego koła M.O. 

Nr 3 •. 0 godldn!e H-ol Państwowa Fabrvka * lO * 
Nr 12 - zmiana l. O godńl'lie 16 I. .. Pudelko", Na ulicy Pablanirkiej za'; samochód clęza-
!. ,.Kellxyckt", f. "Oł!k~ Milu". O godzinie 13 rowy najechał na jadący w przeciwnym kie
Ośrodek KonłekcyJny Nr 2 - o~dzfał "B". runku wóz. K0l1 został ciężko pokaleczony, 

ofiar w ludziach nie było. Dochodzeme prowa-
SRODMIEJSKA: dzi I Komisariat. 

O godzinIe 15 DyrekcJa Przemysłu MieJsco.. IIUIlIHllllllUtlJtIIlIIII."tlllmllll'UlłlJHlłłIlIlIUUIlIlIt1l 1 InłUIłUIII1UII 

wego. Woj. Un:qd Ziemski, Wydzial Aprowi- ~ Walne zebrania 
zac" zr.: C? godzinie 15,30 Z'edn. Prz~m. Cham.} Zawiad?miamy niniejszym wszystkicn zo-
O god:nme 16,30 MRMO - Wydztol Perso- interesowanych, że w czwartek dnia 14 sierp
nalny. O godzinie 16 - Strai ~lel!lka, O 9 0 - nla 1947 roku punktualnie o godzinie 1S-el 
dzlnle 14 Wydzl I Komun. DZleIDlc:tf, II \ m'l (3-ej po południu) odbędzie si(l w Centralnej 
O godzt ie 15 Starostwo P6łnoc;no-LodzklB. Świetlicy Zwiazku Zaw clo' "~ go Robo!nikó'N 

STAROMIEJSKA: li Pracow lkó'A/ Prz" wslu Budowlcrn€go 1 Po-
O godzinie 16 Przetwory Milplln "NC1wa~I". krewnych Zc:owod~w w łodZI , przy ultcy No" 

O godzinie 14 9 Kom. MO. O godzinIe 15,30 wrot 23, (w podworzu n~ prawo) WALNE ZE-
Fabryka Nr 20 - CenIrAla. O godzlnie 14 ł. BRANIE. > • 
Lanclau. O godzinIe 16 l. .. T.amara" Ob. Ob Kierowników Fam, Członków Rad 

BALUTY; 
O god:tinle 18 Fabryka Mebll, Słolcunla 

Dar". O godlllnle 18,30 "Radogosz:cz". 

Zakładowych, Delegatów t RefGrentów B~z

·pleczeństwa 1 F!Jgt ny Pracy 'ł1 Zakładach. 
Punktualna obecność obowiązkowa ;pod ry-
gorem orgo!izacYJnym. -



r. 2~r GŁOS F(,l.DOMSZClA.,· SKI 3łf. " 

K~oni a In. Radonlska1 
DWi. środa, 13 ':ierpnia 1947 roku. r • 

I tllj?l'IHa. . 
---

Dvźury aplek 
D\żur nocny pdui apteka "Mgr. Ma

riana Ga::,ja" przy ul. Reymonta. 

ina 
IIUt>jscowe kino "Wolno 'ć" wyświetla 

• fi m produkcji radzj€ckiej pt. "Nieujarz

m ione dusze". Początek seansów; godz. 
'17 i 19. , 
H 1111111111111111111111111111111111111111111 

YTAJCIE 

• 
W ?al zcj odbl1<!o\\ ie I przcblldo\Vie ~,t()pnia PO\\sz~chn()ści nauczania, przede l pizeci ,!żorJ,ch s zkól pr7.f'Z po,inie;iertie 

6z.kollJlclw3 po\\szechncg'o dla urze::z} - wszystkim przez uruchomi~nje punktów ich orO'anizacji, a przede WSZ)Stkl111 
\:,t.:tnicnia r~formy szkolnej \ 'y~u\\'ajC) 6zknln)'ch njeczynny~h, zwalczanie od- !;zkół o je.cJn:m naucZ\"clelu, c) Rozdąg· 
SIę do zrealizowania na rok szkolny plywu uczniów oraz podniesienie ()d~et- nięcie ob(}\\-iązku 6z kolnp.g;o na óSJTlY 
1947-48 nClslę-puj()ce zagadnienia: I ~a ko licząc \'ch. p-ełną szk>(J!ę po\\'szech- rocznik dla całt'go tf'renu Pal;stwa i u· 

a) osi;)glli<;cic możliwie najwi~k.~zcgo ną, h) ZWlększenif' ohsady s7czególnie PO\\ sze hnlenie kli'l5 ósm ych, d) Wprowa 
11_1111 1I11~1I11_1"1_1I11_1I11 1111...,.1111 oZf'nie l11oźliwif> naj\\ yż szej ~Iasy pro· 

gramo ~'e.i IV szk<1!ach niepe!nych. e) U· 
zn;kani~ \Yawnków materialnych, kOi 
nlecznych dd należytego funkcjonm\'ania 
ghoły. 

r ·r o a nad 
W dniu 5-ym ~ierpnia br. nad mielllcowo-I Grqd wl '1<;ości wl, ~kie<l or~echa :misz_ 

scia"'1i JankI. Wola 1ankowska, i I(onstanty- czyi w polach l ogfcd!Icn w It~,y", slopl'lfu 
nów gil. Blzeźnice pow. raclon':;2czańl>klegf) I rof.liny oltollowe, f!:rl1iewy larl, owoce i !a
przeszla ni~b 2.pieczn.a burza gradowa, którq Ir.yny. 

"ŁOS RAOOMSlCZANSKł" wyrządziła dość poważne 57.1tody tqk w po. P"Zq tym lIilny wIatr ufCTgClncwy pOlfy. "a lach. jak również w zabudowan!ach gOlpo- wal dachy I burJynków 1 porozwalał nap ł-

W roku 6zkoln~'m 1947-48 hędą zap!' 
Siłnf' ck) zkolv i p'Odl-eg3ły obo\viązkm"j 
h!,olnE'mu dzieci u rodzone \V latach 
1934-1940, a IV tych obwodarh szkół. kt6 
rych organIlu ie się kla"ę ósmą, ró\\ nif:t 
u~()(lzone \V 1933 roku . .. , darsldch. nlon4ł 2Q żem Blodoly. i 

1lI111,IIIIIIIII/III/IIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIII/IIIIlIlIIlIlIllIllIlIlIlli:1I111111l1I1I1II1I1I1I11I1II11I1I1I1I1I11I11I111Ii1i1l1l11l1/!liIlIIlIlIlIHIIIIIIIlIIlllI!lillliil!1I111I1II1I11I1I!1I1i1l1tl1l1ll1l1l11l1!II/IIIIIIllIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • Dla Iih"': idacji skutków wojny vi nau
czeniu i przf'cj\1ozialania nad opoźnie
niem w szkolach obok normalnych klas, 
do których uczęszczaja u<:znio,,,ie ',--e 
wlaści\\'rm wiel,u dla <"lanej kiasv j opo:· 
nieni ni'ljwyżej o ? la·h ponad "'jek kla· 
sy, będą nadal organizowane specjalne 

I·· 
Pa:1. Miketa. z "'-dzo~ ciągi skrócone. ' 

- _ Ił . n:1f'Tscowośr.i . \lVi~lzó~. ~owjalu rado~-, nie pań~twowe pllszcwn€' zostały na pashd- a rac7,ej star"lł sle ją celowo niszczyć, na co 
~~k llhklCfl.~ 7.naJdllJe Się ! clnstwowy Ma]ą-I ska, ~Jdzle zerowały ~tildd 9ęsi, owiec i krów. są nie7blte dnwodv. • k II 

7,ems~1 o przeznarzCI1l11 na Panstwową Jednym słowem CJO~lloddrka kompletnip \\'obec )'awnych dowodó'l' <abotażu qospo fA:I ~ U ra n 
H"'lowlG Koni Rosowych dl . . . . ' VI.~ ~ -W . r. .' upa a, Hdyz pan 1vl1kf'la przy7wyczCł jony rio darczego na s7.kodę Pal1stwa Pol<kieqo 1iketa N . ", . . . 

_roku 1~4,? ~lalątek ten ZOSl~ł oddany swego przedwojf'nne!'lo arystokratyczneqo ży- znalazł sie w areslcie, a sorawa jego na stole I ~ terenle .Cle~l1c w. bIblIotece, lm J S. 
pod zarząd nIejakiego !'1lkety VI. ładyslclwa cia, nie miał czasu na zainteresowanie się nią, I'omis 'j S ecjałne·. B.andKego nastąpl ,w na]bł.lzszym Czp.SI,: otwar. 
--:- byłego ob~zarmka, popleranerJo przez "wy- J P. ] cle 'lTYstawy k~lązek w Języku polskIm, wy. 
bItne" osobistości radomszczallskie. _. = danych na Dolnym Śląsku NR '~'Ysł.awle tej 

Jak ' się okazało, Miketa nie był admtnislrOl k ujrzYmy m. in. mało znane szerszej publicznoś_ 
torem, klórf'mu dobro ogólne, dobro Państwa , 'n a ci wydawnictwa polskich ewangielików z Brze-
l"ża!o na sercu, - lecz człowiekiem, który gu i Oleśnicy, druki polskie z Wror.ł~·"la z 
b ·«tl'ma'ycznie w 7,asięgu swoich możliwo~d XVIII j XIX wipku oraz dawną i obecną Ji. 
UIJri.".viał sabolaż gospodarczy Pil szkodę SI,ar teratmę o Dolnym SIc sku. 
bu ]>;łllsi'va. Z inicjnl)\\ ' \' Nlini'itrr:::.I\\'Cł n olnid\\'8 Czecho łov.acji orat Szwajcarii. Pro- * ~ " 

S korlnik (Jospodarczy -'ubrany w masl-q i R. R. roz poczl1i'c sil' l:, bm. w Kiilowi- gram prze\\-iduie łU61racię ognisk "ton- Zarząd . Woj. Z,\' Samopomocy ~hłopskiej 
den nk.tacji zajmo ..... ał się całym szereu:cm ró7._ cach, konfcr(,l1c ia POŚ\\ iccona zagac!nie- ki. za pnznania sie z akc i q przech\ :'oton· '\' Poznalllu praCUje nad uruchomIeniem t. zw. 
II -ch kombinacji, jn!;: nicleqalnym hand lem, . kowa Ilil terenie Polski oraz \\'za jemną Domu Chlopa, centralnego ośrodka kulturaino-
!ld którym zarabiał poważne sumy. nill 7\n',lcz:mia [onkj ziemniaczanej. \l.'ymii'l!1a doświadczeń :v walce z tym spolecznefJO rolnict a wielkopolskieqo I Z' e-

Przyz-",'y('~aiony' do pT7.ęd Iłojenneqo hu- W kOllfcr(,llcji WCZllli.1 uclzii'll, oprócz gro7nym szkodnikiem. mi Lubu~klej. Dom ten ma być v.'Yposażony 
laszrzcC(lJ

d 
ŻYCjla -. w ra7ie hra~u funduszów j1rzcds l nv ic irl i Pol"ki, fachowcy, Z ZSRR. Zal\' oll'czenI'e kOI1ferencl'j' na c tapl' "T O Wb bit;lio.t e kę , , czyte.lnię, klub, świetlicę , sale 

~PIZC awa po sInies7I1ie nisklei cenie róż- -,., '" -,ze ran I poslerlzen organizacji rolniczvch, a 
~ Horlu -tv rolne, jak między innymi i slo- ze Stan("I\\' Zjednoczonych Am. Pln., z rolu. ponadto w gospodę dla przyjezdnych rolnE' o' ..... 
m ·. k'órą na wio~nę 7muszony hył znó ł/ kll
I' '- 'ć po ccnar'h mocno wyrJÓrowanych. 

Rd owe konie pal'\5twowe, przez.naczone rlo 
rozpłorlu. z braku oopo viec!niego p<rżywienia 
do- ,~!y krz 'wicy nóq, 

Nilrzęd7,ia i mćlszylly rolnicze pmostawit 
~Bmo niSrCl(nŻ'l, !lM lżajac je nd ni5zczyc 'p ," 

sk, dl.ala/ność almosferyczną. 
osnnrlar' ą 1'1 z,lin ere'wwalil sic komisja 

kI) I 0\11..1. \,'óra rmln. ~ ~rrawc'l7.ania ksi,,? ... 
bucl1f\)~cryinyc:\', s wierdlila duże niedokład
nOścI w ich prowadzeniu. Mikela, chcąc za
llJuskować swo ie sprawki, wystawił fikcyjny 
bd iln~ z zyskiem niez90dnym z prawrl'1, lert 
i na tym pozni'llcl się komisja .. 

\.y re7.\.Jitacie okazało się, że Miketa s"rze
dOlł żniwiarkę wartości 100.000 złotych za Sll

m~ 40.000 zł., sprzeda;.. również qater tartć1-
kowv oraz . lokomobilę, z czeqo nie mOLe si~ 
Vivlr;r.yć. Pastwbko przeznaczone dJa kom 
\"1 dzierżav-ił okolicznym mieszkal1com, pohic
rap3C nd nich od 4 do 6 tys. zł,.otych, a ko-
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POwiatowe wystawy 
s~ółdz!elcze 

- Cp1e'71 zapoznania rolników z peJnym a~or 
t _'TI'i'n1pm towarów Spó1dzielni -..Rolniczo-Ilan
dlo.~w·h, Okręgowy Oddział Rolniczy .. Spo
łem" w Łodzi w porozumieniu ze Związkiem 
Samopomocy Chłopskiei urządza cztery 1'0-
\\' iatnwe w 'stawy spółdzielcze. \IV skład ek~
ponotńw wchodzą narzędzia rolnicze, maszy
ny, paliwa, smary, pasze itp. artykuły, po
trzebne do prowadzenia qospoGć)rstwa rolne
go, które można nabyć w spółdzielniach lUl1 
za pośrednittwem spółdzielni. \Vystawy odbG 
da siG na placach w miastach powiatowych w 
dni I argowe i lrwać będą 2 dni. Pierwsza z 
W) staw odh0dzie się w Łowiczu w dn. 8 i 9 
'Wr7,e~nia. Terminy dfllszych wystaw \\5talo
no 1'01 11 i 12 wr7,cśn:a w Radomsl"u, 16 i 17 
W Sieradzu, OTaz 18 i 19 w Opocznie. 

S"CZ C<1óły organizacji wyslaw omówiono w 
<in. B bm. na wojewódzkiej konferencji ki", 
rown ikc'lw spółdzielni rolniczo - handlowych, 
-\7Tzerlsta wideU Związku Re", izy jnego, ZSCh. 
\ oddziału rolnicze90 "Społem". 

, Uroczystości w. Zabi!~owie 
, Staraniem Komitetu Gminneqo Polskie i 

i'artii RolJolniczej \II 7al)ikowle k. Poznania 
odhyla się na tcrenie b. obozu koncentracy j
nerJo w Zabikowie uroczystmić żałobna z po
wodu trzeciej Tocmicy rozslrzelania w tym 
oh07ie pr7ez Niemców 12 członków Polski(~j 
pa r tii Robotniczej. Poleqlvm bohaterom złoży
li hołd przedstawiciele Wojewódzkiej Rad, 

i'lrodowej, WK PPR, Bratni i PPS, Zw. b. 
'Wi(~ź niów Politycznych or1lz tłumnie przybyłe 
spolf'cZE'ństwo. Pienia żałobne wykonał chót 
robotniczy fabryki w Ll\boniu. 

\V dniu 10 si!'l'pniil h.r. w qorlzinnrh pn_ ( \\rober oskarżenia Zilfządu przeZ' :zebra· 
Jllrlniow ch w !ohnlll .. SPOLE.'vf" w Radoln, nyc h,jakohv Zar;r.ad w dmu 18 czerwc<'l po
skll prz\' ul. DiJs?: 'Ilskieqo oribylo Się \ zią/ uchWAlę utrudniającą członkom pa lii 
\Valne 7.qrumi\(\·lenic C7.hnk,'Jw Pows7echnei polilynnvrh, rekrutuiącym ~ię z &zerokieg') 
Spólthialni Sp07. wców w Radomsku, przy Swiaii! praC")' tutejszeqn terenu - dostępu do 
obecności 268 o,ób. szeregów P.S.S., wpłynął wnio~ek o ni",ud"Z1e-

Zebranie ntworzl ł ob. Tryhulal-, który 0(1-1 Jonie absolutorium Zarzą.dow!, Wllio5e.k ten 
dał przewodnictwo nad obradami na życzenie Jednak został wycofany na sku1ek rezygnacjI 
c7,łoClków ob. I "irkie;lłiczowi w lowarzystwie człont<ów Zarzą.du ze swych stanowisk. 
as€'sorów ob. ob. Pawelca i Ciesielskiego Pomimo miaidżacej wiGksz'l~cI zebriln 'ch, 
Juliana.' domagajacych się zmiany Rady Nadzorczej i 

Cenne· wykopaliska przedhistoryczne 
, odk~'yto na terenie województwa łódZkiego 

.Micj-skie Muzcul11 Prehistoryczne i Za lu wypadkach był), to groby podwójne, 
klad Prehistorii Uniwcr"y[e,lu Łódzkiego Co każ-e przypuszczać, iź w -epoce pow
pro\\'adze) na !c'renie woi. łódzkiego szc- stawania kurhanó'~-. i<,1nial zwyczaj PQ'
!'cg prac wykopaliskowych. W 'ielu \\'y- zba\\ iania iycia \I.dó", \\" czasie pogrze
padkach prace te u\\'icliczCJne zosial)' b bu ich mężów. W grobach znalezione zo
cennymi \\ ynikall1i. ,."taly Jiczne przedmioty służące do 0-

Między innymi pod Lutol1!ier"l<ielll "J zd0by oraz codziennego użytku, 
po\\'. ła:-;killl Qclkr) (o dobrze zCłcho\\'ane Cieka\\ e \\'~-kopaliska dokonane zosIa
części osady z ()kre,~u tzw. Kultur ... tr2cl- Iy \\' gri'lnka~h miasta Lodzi. Na przecl
ni{' kicj (1.000 łat przed Chrystusem) 0- mieściu Ruda Pabianicka odkopane zo
raz osady l okrc ' u kultury łużyckiej s(al0 pra~k)\l.'ialiskl€ cmentarz\'sko I-go 
(400 - 250 lal przed Chrystusem). Zna- wieku przed Chryslu.::el11. Wykopano sze
leziol1n tu , również :Iady paleni. k, ułal11- rcg dobrze zacho\Van~'ch przedmiotów 

ki ceramiki itp. V..' pohliżu \\:-;i Josicllna- oraz kości ludzkich. Obecnie opraco\\'y
KIckot od kopa 110 c mcn(i'I 1'7. \ ,<:1\0 kmh a-
no\\'c. Ekspedvcje bCłdawcze U. L. roz- wana je t monografia? wynikach badarl 
kopały dotychczas około ~o kurhanó\l.', tego cmentarzyska, ktma ogłoszona zo, 

żi1\', icraj0cycIJ groby szkie!c(o\'.-e. W \\'Ie I (allie \\' najbliższym czasie 

• 
Zarz, du, z I1:'lI"żll się Jerlnllk członko, 'ie,bro
niac.y !'tarych, pr edwoi"'nnvc.h zasad "ana. 
c im'ch -oółdzlelni. jak In dobitnie podkreś
lił leden 7 m"'wcó Ił, ob. Kuliqowski. którv 

cale1 rozciągłości poparl dotychczasowa li. 
nię pracy ustępujace\lo Zarządu, odczytując 
zebranym uprzednio przygotowany i opra{:o~ 
','lanv w tym celu refE'rat. 

\V skład nowe] Rady Nadzorc.ze) weszli l 
·ob. ob. Cygnnkiewicz, '\-\' estrych, _KidawskJ, 
Perko~z; Pawelec, Kapuśchiski, Jęrlrzf!jczyk i 
Skubfsz. oraz trzech zastępców w osobach: 
ob. ob. Samkow, Kowalew i Sik wybranych 
jednogłośnie przy jednym "strzymu)ącym, si'? 
od gloso' ania. (ob Kuligowski). 

Nast~pnie po sprawozdaniu finansowym, 
czystą nadwyżkę w wysokOŚCi 166,115 zl 52 gr 
przekazano 'j"dnomyślnie na wykońclenie 
szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku. 

NastępnIe uchwalono pod .... 'Yższyć udział' 

czlonkowslne z 100 do 500 zł. ora wpiso "6 

w wysokości 10 proc udziałów. 

Zebranie zakończono, akceptUJąc przewi. 
dziany plan pracy na rok bieżący jak również 
i budżet. 

-=11 Ogłoszenia drObne.J= 
DO SPRr,f.DANIA dom ptr'ltrowy muro '::rny 13 
1,;,btkacjl tym 2 :;klepy. WiadC'mość VI fI;

dakcji. 

SMIT 1łOLESł.Il.W Zam!e6~ W'i!J wsi Gorz~. 
dó.'N gm. Kamińsk, pow. Piolrków ul1iewaznta 
zagubiony dowód osobisty, legf tymcrcje: PKP 
oraz karlę rejestracyjnq wydaną prze:: RKU 
- Piolrków. 

SZ' 
"SpO!('!l1" W poroZll111icniu Z }.1inister 

stw('m Oś\\'ia(v zorganizowalo roczny 
ktlrs dla ma jstrów młynarskich. 

w JCIF.CHOWSKI JÓZE zam. w BogllmTło. 
wicach gm, Sulmierzyce. po"', R"1domsko kH~' 

po oi'llszej prakt 'ce dojść do stopnia mi- rown1k Gminnej Sp6ldzi Int Samopomocy 
( Chłopskiej w Sl.llmietzycach unlGwain!a 2:CJ. 

, 
Uczc (!likami kttr'lI !l1og,J być dyplo

l,j() \,\, ,11 1 i (zel<l ~:II : (r. kt{)rz~ ' po IIkOl·I..:ze 

niu otr7.~ ma jn dvplotn" mislrzowsl<ie. 
Przyjl11o\\t1ni sa równi('ż uczcs(nicy bcz 
ci) plol1l()'" cz('laclnicz vch mogący się jeo 
nak wykazać praktyk(l. Ci mag,! C\\'CI1-
tualnie uzyskać sloriel] podl1la jstrzC'!Io i 

S rza. " . t 
Warunkiem prz~' i~cji'l jest wiek od 18 gllblnnq l g tymacjl? PPR, 1991tymacją Samo-

do 40 Jal. ukollc7.on.a ro ni'l il11niej 7-mio pomocy Chłopskiej, zezwolenie na broń. le. 
I;la-sowa szl'oła powszf'chna i 3 lata prak gltymację Zwiqzku Łowieckiego, akt nadania 
tyki \lo! ruchu młyna. Nauka i int('rm\t są majqtku pontemiecklego oraz rachunki spół-

dzielnI. 
na razie bczplatnc z (ym, że uczcstnir~' . 
bcdą spłacali należność / ratami z prz:-sz- CZAJKOWSKI EUGENIUSZ zam. we wst Saniki 
I~'ch pohorów. Na il2'nsi [I\7.nio\\ ie zo (a-I gm. Radomsko unieważnIa zagublonq kartą 
n:1 zwolnicni r0\\niE'Ż i oc! lei orlllty. fejestracyjl1q wydaną prze~ RKU - pro rk6W'. 

Wvdowca: Wolo Komlt'3t PPR w ŁodzI. Korn tel Redokcvłov. Red I Adm. Ł6dt. PJotrkowsl:o 86. (elelony. Redaktor Nac:zełuv 21'-14. Sekrołcriot 2.)4-21. RedakCja ClCICQO 172-'i1. 
Ozloł egłoszeń: Plotrlc'owsh 55 fel. 111.50 Konto PKO VII - 1505. Zokł. Gfaf. Sp. Wyd. ,.,Łódzki Insłvto.1t Wydownłez.'łf'. ,,' " /D 015361 

d -.,. 

CENNIK OC' OSZEłł WydawnIctwa .,Glosu R obotnlcz.ego" W Łodzt ~ _, • W tekście: od 1-100 mm. %ł. sn. lOl-~OO mm. ~I 60, powytej al 70, 
~ t~~: .Qd !.-UlO Q2m" li as. 1tll _ zet! QlIl. 11 45, p"o,wl{tej zł 60. Drob". SCI Jeano et owo: pO!ml1ciW:'lnf-e rod2f.n 'll 20, b~ł> Q.I U-f;e. k~ , W;_ed~ cł, ~ Z,Qu.b.r .J aa;1 

p'os,Zultiw,QlUe ~CJ. r.L 10. W. ~~ltl 1 a.w4B!;il ~ ~~ ... 
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ZYGODY 
lęCIU typków Z Banialuki 

Jeden Kajtek b~rł l1i(luin~r. Pozw-olił 
Wszystkim wyjść dQ miasta, ale roz
kazał. by o dwunastej w '1UCY wsz:v
scy znależli sil! z PO\vrott!m na wys
lJie. 

Nr. 221 

Ze sportu 
., 

s 
Trzydniowa rewia sporiu robotniczego w Lodzi 

Od kilku już dni włókniarze łódzcy przy· 
Gotowują się do wielkiego sv1ego święta spor
towego. \V dniach 15-17 sierpnia do Łodzi 
zjedzie z najodleglejszych zakątków Polski 
przeszło dwu tysiące zawodniczek i zawodni
ków włókniarzy, aby w robotniczej Łodzi za
demonstrować swą tężyznę fizyczną na wiel
kich ogólnopolskich igrzyskach pracowników 
przemysłu włókienni<;zego. 

Z PACHOLĘCIP; WYRASTA MŁODZIENIEC 
Podobnych implez nie mieliśmy przed woj

ną. Sport robotniczy był zawsze kopciuszkiem, 
małym, opuszczonym pacholęciem w dziura
wych butach i opadających spodenkach, led
w·ie dostrzegalnym i tolerowan'ym na naszych 
boiskach. Dzisiaj ~ tego pacholęcia wyrasta 
młodzieniec o mocnych bicepsach, świadomy 
swych praw i przywilejów należnych mu w 
państwie demokratycznym. Dzisiaj przywile
jów tych nikt mu nie potrafi odebrać, potrafi 
mocno stać na ich straży i nie wątpimy, że 
ju:i; w niedalekiej przyszłości wywalczy sobie 
już całkowicie należne mu t\ nas stanowisko. 
Wielkimi sukcesami na polu sportowym mo
gą się poszczycić włókniarze. Dorobek ich o
glądać będziemy w tych dniach. 

W ciągli trzech dni rozbrzmiewać bęrlą 
gwarem i życiem wszystkie nasze boiska. \"'e 
wszystkich niemal galęziach sportu toczyć bę
dą włókniarze bezklwawe boje o palmy pier
wszel1stwa. Nu starcie staną piłkarze, lekko
atleci, pływacy, tenisil§ci, kolarze, bokserzy i 
amatorzy gier sportowych. Uroczyste zakoń
czenie igrzysk nastąpi w niedzielę na stadio
nie ŁKS-u wręczeniem nagród zwycięskim zc
społom i wspólną defiladą. 

Piłkarze okupowa" będą trzy boiska, u mia
nowicie: boisko K.P. Zjednoczonych. K.S. Wi
my i ŁKS·u. Na hoiskach tych będą urały 
c1ruż)ny -kJasowe i reprezentacje n)..rGgów 
(te, w klórych nie ma drużyn A-klasowych) 
~ystemel11 pucharowym w dwórh osobnych gru 
pach. Juniorzy natomias' grać będą na boisku 
K.S. Ognisko przy ul. Tylnej. 

Bokserzy będą mieli do swej dyspozy,ji 
ringi na boiskach Tęczy i IKP. Finały zosta
ną najprawdopodobniej rozegrane na stadio
nie ŁKS-u łub w hali Wimy. 

Na boiskach Wimy i K.P. Zjednoczonych 
eliminować się będą lekkoatleci, pływac' na 
pływalni Zjednoczonych a kolarze walczyć bę
dą na trasie Łódź - Piolrków - Łódż (100 
km). 

OB. LESZEWSKI MA GŁOS ... 

A teraz przejrzyjmy listę zgłoszCli do p'o
szczenólnych konkurencJi. Glos o·ddajemy nie
zmordowanemu kierownikowi Wydziału VI/y
chowania Fizycznego i Sportu przy Central
nym Zarządzie Pracowników Przemysłu Włó
kienniczego, ob. Leszewskiemu. 

- Nujwiększą ilość zgłOSZ81i mwuy do gier 
sportowych. JU7. w chwili oberncj mamy oko
la 20 drużyn żeńskich ; męsk:ch. 

Dużą iloscii! zglo!<zeń mogą SiEC równieź po
szczycić' hokserzy: jest ich ponMI 200. Ale 
co nas cieszy najbardziej tn to, że w I<k ma
lo na ogół popularnych sportach, juk w lek
kiej atletyce i pływaniu, milmy zfjłos7.onych 
po kilkuset zawndnikó',Il i zawodniczek. \Iv 
lekkiej iltletyce stdrtowaf będzie 600 zawod· 
niczek i zilwod"1ików, a \" plywi'niu - okol 
200. 

- W turnieju pilkarskim w 9rulJie drużyn 
A-klasowych weźmie udział 8 drużyn, z Le-

CAPSTRZYK I PRZEMARSZ PRZEZ MIASTO gią z Krosna na czele, w gmpie drugiej - re-
Swe święto sportowe rozpoczną włóknia- prezentacji okręgowych 11, a w grupie trzeciej 

rze już w czwartek wieczorem capstrzykiem - juniorów G dmżyn. 
i przemarszem zawodników zamiejscowych z I - Pril.cy więc będziemy miel' w bród -
dworców do Donnl Związków Zawodowych uśmiecha si~ nasz rozmówca - ale mam wra
przy ul. Strzeleckiej. Następnego dnia, to jest I żCl1ie, że jej porloJlImv, t m ba dz e j, że- przy
w piątek odbędzie się przemarsz wszystkIch rzekły nam swą pomoc rovm e ', po, ('7eqól1e 
uczestników igrzysk ulicami miasta, a o go- zwią'lki SpOI towe, delegując swych sęd~,ów 
dzinie 15-ej rozpoczną się eliminacje. na poszczególne zawody. 

Przed zbliżającymi się Ogólnopolski lo 

Igrzyskami Sportowymi Włókniarzy w Łodz 
- zawodnicy łódzcy od dłuższeg-o czasu prze 
p'wwadzają intensywne treningi. Na zdjęCI 
sztafeta 4 razy 100 m podczas zmiany pałeczk 

ZA WARCZĄ TEZ MOTORY 

Igrzyska sportowe włókniarzy uświetni J€ 
szcze zjazd gwiażdzisty motocyklistów, ci 
których meta przed Domemf Związków Zawn 
dowych otwarta będzie w niedzielę w gadz 
nach od 9 do 10 rano. W zjeździe weźmie u· 
dział 6 zespołów po 5 maszyn. Trasa zjazdu 
wynosić będzie od 500 do 800 km. 
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PracownlCY S' 

KOLARSKIE DRUZYNOWE 
TOROWE MISTRZOSTWA POLSKI 

W niedzielę, dnia 17 sierpnia rb., zgodnlf 
z kalendarzem, z polecenia Polskiego Związkl 
Kolarskiego, Wrocławski Okręgowy Związek 
KOltuskl,. Wrocław, Trzebnic.k.a 33, organizu}, 

. Pallstwowa fabrYKa Kapeluszy Nr 2 .(da~- \ do szcrz.en,ia wych?,,\ańia [izyCZllCHo wśr~d 
KllŻdy poszedł w swo.i~ lóih'(}qe: mej Goepperta) l).le nalezy do rzędu naJwl"l(- pracowmkow, w fanryce k p01u"$zy r:zynne oą 

2 po raz }:llerwszy na tym terenie wyścig o ty
ruł druzynowego torowego mistrza Polski :-Ja 
rok 1947 na dystansie 4.000 metrów . 

Zgłoszenia drużyn ~lubowych należy prze 
sy1ać . odwrotnie pod udresem Okręgu Wr.)· 
ławsklego~ dla ~lI~ożliwienia opracowania prl) 
gramu dma wysclgowegb. 

Pik wesoły jak sk-owr()n~k szych fabryk w Łod..:i, a jednak i tu dotarł już sekcje: bokserska i ping-pongowa. 

W . sport. Dzięki przychylnemu ustosunkowu:J.iu Piłka nożna te:i; zdohiwd sable wielką po-
SIadł w tallsówkę i po mie~cie się dyrekcji, nie wylączają(" dyrektora Jlaczul- plllarność i coraz więcej sympatyków, nie wy-

W tę i tamtą kazał wieź~ się n~go ob. Lewandowskiego i Rady Zakład'1wej lączając dyrekcji. Przekonać się o tym !:Ję- Zwycięska drużyna otrzymuje szarfy obar 
wach narodowych z godłem państwa oraz trz' 
pierwsze - dyplomy pamiątkowe dla klubó\" 
poza tym przewidziane są nagrody honoroWI 
dla zwycięzców. 

•• ~ ••• mE.B.m.ED~ ••• ~a~e~'~m~m.~~~.~~g •• ~~ ~i~y~gli ~~~. ~hoi~u bo~~~ 
Arko przy ul. Wołowej odbędzie siG o godz. 
16-ej ciekawy mecz piłkarski pomiędzy Dy-
rekcją u pracownikami pradukcyjnymi. . r 

Wydział Aprowizacji Zarzqdu MiejskierIO I Kat. "C" "IvIK" 
:'1 Łod~i. podaje do \w!adon;.ości,!e na karty na odcinek Nr. 9 po 2 kg. chleba. 
zyVmOSClOwe z m-ca sIerpnJa 194, roku zwyk 

Ol,ie drużyny wystąpią w swych nejsilnie,i
szych składach, a :i;e w s7.ereg,'!ch dyrekcji jak 
i wśród pracowników prodllk( rjnych nie brak 
dobrych sportowców - spolkanie dzisiejsze 
zapowiadu się bardzo cie1<"lwie. 

T~tułu mistrza Polski broni RKS "Legia" _ 
Krakow, która ma poważnego przeciwnika sI" 
licy w drużynie Milicyjnego Klubu Sportow," 
go, mającego wszelkie dane na uzyskanie z~ 
szczytnego tytułu dla Warszawy, twierdzy ko 
larstwa polskiego. 

fe oraz opatrzone nadrukiem R.C.A. (Rejono- Termin reallzacJi wymienionych wyżej od-
'a Centrala Aprowizacyjna) w czasie od dnia cinków na chleb, biszkopty i keksy upływa 

l6 do 31 b.m. wydawany będzie: nieodwołalnie z dniem 31 sierpnia rb. i żadne 

':bleb żytnio - pszenny w 

({at. I i Kat I CA. 

cenie zł. 3 za kg. reklamacje nie będą później Uwz9lędniane. 

alrzańs 
na odcinki Nr. Nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 i 17 po 0,5 kg chleba na każdy odcinek. 
Kat. II. 
na odcinki Nr Nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, i 13 po 
,\5 kg chleba na każdy odcinel).. 
Kat. III i Kat. III RCA. 
na odcinki Nr. Nr. fi 9, !O, lI, i 12 po 0,5 kg 
'hleba na każdy odcinek." 

Kat IR i Kat IR RCA. 
na odcinki Nr. Nr. 22, 23, 24 25 po 0,5 kg, 
chleba na od,inek. 
Kat. II R. 
na odcinki Nr. Nr. 6, 7, 18 19 po 0;5 kg chle 
ba na odcinek. 
Kat. "C" i Kat. "C'" RCA .. 
na odcinki Nr. Nr. 3 4. po 1 kg chleba na 
każdy odcinek. 

W myśl zarządzenia Ministerstwa Aprowi
mcji dzieci, posiadające karty zaopatrzenia 
Il.CA na miesiąc sierpień rb. otrzymają za
miast po 1 kg chleba, po 0,5 kg biszkoptów 
l keksów. 

W związku z tym Wydział Aprowizacii 
komunikuje, że na odcinek Nr. 22 kart Kat. 
[ I "CA na m-c bieżący .oraz na odcinek Nr 
22 -wszystkich kategorii "Dz." RCA wydawane 
będzie po 0,30 kg biszkoptów w cenie zł. 32 
:a 1 kg., natomiast na odcinek Nr. 32 kart 
{at l R RCA i odcinek _ r: 23 wszystkihc kart 
"Dz," RCA w sklepach miejskiej sieci roz
lzielczl~j wydawane będzie po 0,20 kg keksów 
/{ cenie zł. 13,50 za kg. 

Na karty żywnościowe "MK" (Min. Komu 
'ikacji) na miesiąc sierpień rb. realizowane 
,ędą w tym samym czasie następujące odcin
'i na ,chleb: 
Kat. "MK" - pracownicza. 
.1.a odcinki Nr. Nr. 7 i 8 po 2 kq chleba, a 
[la odcinek Nr. 9 po 0,5 kg chleba. 
Kat. "MK" - rodzinna. 
na odcinek Nr. 6 po 2 kg chleba. 

SPREDAŹ ARTYIWŁOW BAWEŁNIANYCH 
TYLKO DO DN. 26 bm. 

Wydział A!Jwwizacji ZarZądu MIejskiego 
w Łodzi przypomina, że sprzedaż artykułów 
bowełnianych na kartki trwać będzie jeszcze 
do dnia 26 serpnia rb. 

Odcinki, niezrealizowane w powyższym 
~erminie, pu 2G bm. stracą swą ważność. 

SKŁADAĆ WNIOSKl O PRZYDZIAŁ 
OPAŁU 

'Wydział Aprowizacji Zarządu Miejskiego 
w Łodzi wzywa wszystkie instytucje państwo 
wr" komunalne, społeczne i użyteczności pub
licznej, znajdujące się na terenie iJuszego mia 
sta, aby w jak najkrólszym czasie złożyły w 
refercie OpałowylU Wydziału przy ul. Legio
nów Nr. 10, pokój Nr. 23.'> Wllioski o zaopa
trzenie w opał na sezon zimowy 1947-48. vVc 
wnioskach tych należy podać ilość pieców 
znajdujących się w lokalu odnośnej instytu
cji, a jeśli w danym budynku znajduje się 
centralne ogrzewanie, należy podać ogólną 
kubaturę zajmowanych pomieszczeń. Wszyst
kie wnioski rrfuszą ponadto zawierać dokład
na adresy wszystkich, zajmowanych przez od
nośną instytucję lokali z ewentualnymi nume
rami telefOnów. 

Komunikat powyższy nie dotyczy 
cji przemysłowych, handlowych orin 
tów uOlllov..-ych tych budynków, ~dzie 
instalowane centralne ogrzewanie. 

inslytll
kom~
jest za-

W ŚRODĘ WOLNO SPRZEDAWAĆ MIĘSO 

wezmą us~ział k~erowcy KS Tramwajarzy 
Sekcja MotoCJklowa KS Tramwi1.jarzy Z9ło- do Zakopanego. 

siła do Międzynarodowego Raidu Tatrzallskie- . Dzisiaj, '!" środę, dn!a 13 sierpnia br., o flo 
go 5 zawodników, a miallowicic: Wladysłuvl'l dZ~l1le ~~-eJ punktualme, Zarząd Sekcji Z1\ r 
KopC'Tlliaka, zeszlorocznego zwyciQzcę lego łUJe zblOrkę zawodników raidu i wyrusza J' 
raidu w swojej kategorii, i misllza Polski - cych na. zja~d, u kapitana sportowego s C'k( 
Zygmunta Sumiilskiego, który w sezonie bieżą- ob: .Jurklewlcza WIktora przy ul. Piotrko 
cym legitymuje się kilku doskonałymi wyni- Sklej 38, skąti nastąpi wyjazd o godz. 14,30. 
kami w rai dach, dwóch hraci Kołeczków, Ta
deusH i Witolda, którzy Wybijają się na czo
ło raidowców tutejszego okręgu, oraz 'Wierz
bickiego Zbigniewa, który po sukcesach żuż
lowych, pragnie wypróbować swoje możliwo
ści w bardzo trudnym raidzie tatrzmiskim. 

Poza biorącymi udział .., raidzie, wy jeżd'::a 
jeszcze 10 motocyklistów na zjazd plakietowy 

Tenisfści Whuy w półfillałac. 
Tenisiści K.S. '<\lima bawili w niedzielę 

Bydgo~zczy, gdzie w rozgrywkach o druźyn 
we mIstrzostwo Polski pokonali tutejszc[ 
\artyzanta 5:4, kwalifikując się tym samy 
ao rozgrywek półfinałowych. 

\ 

chcą pozostat Wyli 
i konkurować będą z włókniarzami o "In,edzę" 

Równocześnie z igrzyskami sportowymi I wnież w piątek na boisku ŁKS-u o godzin' 
włókniarzy, odbywać. się będą ogólnopolskie 11,30 meczem piłkarskim pomiędzy repreze" 
zawody sportowe ZWIązku Zawodowego Pru- . , .. ..-
cówników Spółdzielczych. taCJ~ klubow społdzlel~ych a druzyną Tęc< 

Tgrzyska obejmować będą piłkę nożną, gry z Kielc .. Przed połud01em na tymże bois, 
sportowe, lekką atletykę, plywanle, boks i Le- odbędą Się zawody lekkoatletyczne, a na b
'1iś. ~ senie zawady pływackie. Początek o gad' 

SpóJdzielcy rozpoczynają swe igrzyska lÓ- nie 9,15. 

Amerykańscy lekkoatleci w Turcji 
w związku z przypadającym w dli.' 15 Pięciu amerykańskich lekkoatletów, któ-\ den - 21,5 sek., 400 m: Whitfield - 485 seJ 

sierpnia rb. świętem, w środę, dn. 13 b~~ zo- rzy .starto~V'~li juź w Pradze i ~ ~a~owlc.ac~, 800 m: Whitfield - 1 :54, 110 m przez' plol 
staje dozwolona sprzedaż mięsa oraz prze. I a mlanOW1Ctle ~ł ouden, Ma rdc o m

h
, 'jVhkl,tfleltd

l 
t1 SI- - Simmons - 14,5, dysk: Fitch - 54,80, k, 

, . h mons, wys ąPI o na zawo ar c.' ,(O a e ycz- . . 
tworow mlęsnyc . I nych Vl Stam,bule. Am.or} ].;:al1le zajęli we la: Fltch - 14,25 m, skok wzwyz: Morcol 

Dni mięsne w'Y:radaj~ wobec powyź~zego w~zystkich ~;o~,:rencJach . l,lIHwsze miejsca, - 1,90 m, ty.cz.ka:. Morcom ~ 4,20 m. 
w b:ezącym tygodmu w srodę. czwartek l so- OSląg :l1ąC następUjące VvyI' lkl: Na wyrozl1leme zasługUje doskonały wy 
botę. 100 m: Houden - 10,6 ~ek., 200 m: Hou- nik FUcha w rzucie dyskiem . 

• 
• 

, 


