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Mimo p·rzechwalek Bevl·na _ ZagłAb~e Ruhry prze I p o.!! do Niem:ec, z~ajdzie się. no p:Jlzqdkl 

h
. • "'ł' '" - dZIelmym kOl1lerenc]i. 

C OdZl faklyczn:e pod kl ' l I I · Jakkolwek Marshall , mIał podobno udzielić 
. ł& on ro Et. rus OW amery- instrukcji delegacj~ amerykmisktej, by unika-

kan' sk;e'L Zaml·asi l dl F •. 81 ł · 1.. la dyskusji nad kwestIami. nie związanymi Z9 
, ..... , .. ~i. . węg a - a raneJI - mi e s OWoKa sprawą wydobycia węgla w Zag!ębtu Rllhry, 

NOW,Y JORK. PAP. _ We wtorek rozpo_ ,...--::;:;;;;;:::::.. częś~ p.rasy ~~wojor.sk!ej sqdzi~ iż. DO ·konfe· 
C'zęła SHł w Wa.szyngton!e anglo-amerykań. ~ renC]1 me bęQZle mozna zagadnlsrua tego po-
s'ka konferencja w spraw!e zwiększenia pro_ ,;... ~ - <:::f!!f} minqć , Przedmiotem ożywionych komen.tarzy 
aukcji Węgla w Zaglębau Ruhry. jest również sprawa informowania Flancjl C1 

Zarówno departament stanu jak f delega- przebiegu konferencji, r CI co miały się zgo-
ela hrytyjska sq bardzo powściqglTwe w wy- dzić obie delegacje. W kołach. vł8szyngtoń-
pow1edlZiach na temat prac ~ per..spektyw kon sklcłt podkreśla się,. ż<e Fwncja nie bedzie 
f,erencji. Zdaniem kół poin10rmowanych po_ miała prawdQpodobllle swe90 wl

r1
snego ob-

wodem takiej dyskrecji ma być fakt osiąg- ser,watora na konforencji, i że zgoda Mar, 
uięcia porozumienia między Marshallem a Be shalla na wysłuchanie opinii Fwncji IN spra-
vinem w sprawie odloienia nacjonalizacji wie podniesienia poziomu proGcókcji prz",my-
kop.~lń i przemysłu Zagłębia Ruhry na okres •• slowej Niemiec i od.bycie w tym celu konfe-
3 do S lat, a naWet _ jak twierdza niektórzy rencji trzech mocarstw. nie jest rówAlmmacllna: 
!!la czas nieokreślony. - , • ,j'!- • ,. , z przyznaniem Francji praw veta w t\:lj [~we_ 

~aog6ł ustępstwo Wielkiej Brytanii nie lest. • -. slii. -
uwai'ane za niespoiiziaukę_ Whrew zapew- Ostateczna decyzja spocz"jw.'lĆ będzie wy 
niemom Bievina w Izbte Gmin od dłu:ŻJszego '- .~ łącnie w rękach USA i Anglii, kt6re, jak 
już CC!:a.su nIe ulegało wqłpliwości, iiZ: Anglia twierdzą, nie będOj skłonne do uS\~P!ltw_ VI te} 
nie potrafi oprzeć się naciskowi USA l będzie n:iędzy Marshallem i Bevinem, z pom\nię- t, lięcy 'ton dziennie, Przewaza t'~yląd, iż zasadniczej sprawie, jaka jest usl.'lleme po
zmuszOlliO zrezygnować ze swoich planów so- ciem konferencji Waszyngtońskiej. konferencja bedzie musiała się zaj ~ spra_ zfomu produkcji ntcmieckiej. n.awel z:::r ce-
cjalizaoji Zagłębdct Ruhry. Tak też stę siało. Zwycięstwo amerykańskiego punktu wi- wami, związanymi z tq produkcjq, a mlano- nę pOłączenia stref"{ fr(lncllsltiej ze słre!ą au-
Kwestil!l la 'Zoslała .załatwiona d.zen!a - utrzymania w Zagłębiu Ruhry sy_, wicie transportem, zapewnieniem dostatecz_ glo-amerykań!';kq . 
......... lIIIiiiiiiiiiii .. iii ... iiiii~ stemu "Free enterprise" - oceniane jest jll- nej ilości żywności i odpowednich mIeszkań Zdaniem obser.watorów, glówlla przvczyna 

ko Oiw.'Xlcie Ruhry dla Inwestycji prywatnego górnikom niemieckim. oraz formą za zqdu' zaproszenia Francji na konferencje trzech mo _'w... amerykańskiego. Penetracja kapi- przemyslu węglowego w Zagłębiu Ruhry, carstw jest nie tyle cheć vTvsluchan!a: jo) o-
prywatnego do Zagłębia Ruhry. nastq- pInii - ile usunięcie je; obaw i p 1zekol1ania, 

Delegacjo amerykańsko domagać si~ bę-
Pltm. przem.-yslu włókienniczego na 1 może Iówn<ież. poprzez Bank Mtedz.ynaro- ż,e jedynym skut.e-c"lnym IOZ'vv\q7.ar,t'lm 5(. pro-

19 l d 
dzie podobno na nteIencjt utwnrzenia spe-

cz.e 47 r. n e został wykonany. owy, którego prezydent John M<:Ic Ctoy za- ' pozycje anglo-amerykańskie. cjalnego niemieckiego zarzqdu przemysQ.t wę 
ma, zablokowanie przez pola lodowe 'A.nlłvlkul.deldarował niedawno pomoc Banku dla od_ Ponadto v{,c~dziła podobno również W grą glowego. conajmniej na okres 5 lat, pod nad-
f związan& z tym trudności w dostawie budowy przem.ysłu Ruhry. obawa, że ca*wite wykluczenie Francji 2 zorem anglo_amerykańskim. '1 
rowca, niektóre inne przeszkody w W kołach waszyngtońskich zywo komen- rozmów. nad ustaleniem poziomu produkc] 
Irzeniu technicznym _ takle były jest sprawa porzqdku dziennego kon- Zarzqd taki ,miał być - wedle sugestii przemysłu niemieckiego, może osłabić rząd 
przyczyny. ferencji Napgól mało jest prawdopodobne, amerykańskich wyposażony w bardzo szero- Bamadiera W związku z powyższym m6wl 

Ale fakt pozostaje faktem. Przemysł by obrady mogły się ograniczyć do ściśle kie kompelencja. sIe tutaj nawet o ewentualnych drobnyc:h 

klenniczy nie dostarczył kri:Jjowi z górą l technicznych spraw produkcji węgla, która Nie zostalo dotychczas ostatecznie wy ja- ustępstwach na rzecz stanowiska F~oncji, by 
lionów metrów bi~qcych tkanIny_ daniem przedstawicleli USA winna być ja~- j śndone, czy sprawa przerzucenia na USA wy- wzmocnić pozycję rzqdu francuskiego -net 
kiem największym jest przemysł b n'ajszybciej podniesiona conajmniej do 350 datków dolarowych Wielkiej Brytami źa im- gruncie wewnętrznym. 

Te 10 milionów melrów trzeba nadrobić 
ciągu U-go półrocza bleżąc&go roku. T rzec; dzieri proceJU "Izbą It.ontroliU 

~aga intel'es państwa, narodu" klasy fi ---,~,--------

botniczej. p S L b · Górnicy i hutnicy, robotnicy wielu lnl.v"hll r- a t n · a ł g,ałęzt plan wykonali i wykonują p .. >. I p ar' I a 
Górnicy, którzy pr,tlcują w szczególnie ... 

I 
kIch warunk'ach plan wykonali z dużą 

~~~~rz:.ę:::rz~ :(I~SScz: ~~li~:~:;::'z Zamiast walczyć z Niemcami walczyli z obozem demokracji polSkiej 
lowych oadziałów polskIej klasy KRAKOW.pAP, VV trzecim dniu przewodu są wały jeszcze z okresu organizacji "nie". Oskar których linia polityczna najbardziej mu odpo· 

wiadała. Do Polskiej Partii Robotniczej WIN 
był ustosunkowany zdecydowanie wrogo i na 
stawiony na zbieranie informacji oraz nCl two 
rzenie t. zw, wtyczek. Jeśli idzie ~ PPS 
głównie zbierano informacje i oddZiaływano 
w kierunku rozluźnienia współpracy z PPR. Do 
WRN stosunek WIN·u był ozytywny, Jeś~i 
chodzi o Stronnictwo Pracy - WIN odnosll 
się z zaufaniem do grupy Popiela, ~ negaty
wnie do grupy Felczaka. PSL zajmowało sta
nowisko wyjątkowe. Stosunek polityczny 

pozwolą się zaySlansow.«ć? Niewątpliwie o osk. S Lrzałkowski kontynuuje swe żony - jak twierdzi - miał zastrzeżenia co 
Czy bę'dzie łatwo nadrobić owe 10 rozpoczęte w' duiu poprzednim. do antykomunistycznego ducha instrukcji, za-

nów metrów tkanin w II-im półroczu, a walki politycznej 'NIN-u mówi oskar wartych w t. zw. wnioskach, o których w 
był wywiad i pl'opaganda. WIN na- sprawI'e kl'lkakrotn' ,. l ł śle-, mówiąc w ciągu pozostających 4 i le lUZ Jy a mowa. , linie działania wywiaclu, który był ]'ak W dalszej' czes'cl' SWYCll wy]'aS'nl" k mIesiącach? Nie, nie l-es! to łatwe -mó . . .. en os, 0-P',''''LI1llL.·' =l1J." . prowadzonej przez niego mawia rolę, jaką chciał. odegrać WIN w ży-

o tym szcżerze, ale leily to w granicach . Wywiad ten ustala się w końcu jako .ciu politycznym kraju. WIN wedłi.1g Strzał-
nych obecnych możliwości przemysłu_ .;·n'~.~ a polityczno - społeczna, penetracja kowskiego, działalność swą nastawiał na wy-

Potrzeba w tym celu jednego _ działających partiach politycznych hary, Nie mogąc jako organizacja nielegalna 
cji wszystkich sił i energIi wszystkich lie w tej dziedzinie oddziały- wziąć w nich udziałll, WIN postawił na tych 

ni.~rzy - od dyrektora Centralnego 

Przemysłu Włókienniczego ao Z waJ- c a r I· ań • prządki w fabryce. Wszyscy muszą m o 
do wyścigu pracy. A w pIerwszych ' 

• 
WI N·I E ! 

gach muszą się znaleźć peperowcy f d 
sowcy. Osobistym przykładem lta~dy lDowa wstąpienia do unii celnei w ramach planu Marshalla 
fowiec i pepesowiec powinien MOSKWA (obsł. wł.) Rozgłośnia hambllI-
walkI o wykonanie planu wszystkich donosi, iż przedstawiciel rządu szwajcar-
towarzyszy pr,acy. Tu Jest pole dla zakomunikował, że Szwajcaria odmó-
chetniejszego wspólzawodnictwa i n"'ii,,iś][f!; ..• 'willa przystąpienia do Związku Centralnego 16 
szel współpracy. lw, który ma być utworzony w ramach 

Pamiętajmy: na te brakujące 10 u. Marshillla_ 
"Jeżeli Szwajcaria pragnie przyczynić się do 

metrów tkanin czekają krocie źle (dzion 

o<lbudowy Europy, lo winna zachować pełtLą 
niezależność, a przede wszystkim niezależ
ność finansową" - oświadczył pJzedstawi
ciel Szwajcarii. 'vV ten sposób Szwajcaria 
przyłączyła się do stanowiska państw skandy 
nawskich, które również odmówiły pfzystąpie ' 
nia do un ii celnej. 

na~~~~s w:~~!~~~~;,~el~ędzle nieodst .. nnvI,..B. S O C J-a I-I s t o' w f r a n c u s k -I C h 
tow:«rzyszem włókniarzy w ich walce o plan. 
Będziemy pomagać włókniarzom usu·_vać plze • 
szkody na drodze wykonania planu. , I rozpoczyna SIę 
które pochodzą zv złej pracy władz z\\/ietllc:h-. PARYŻ, (ob sI: wł.). - W dniu dzisiejszym 
nich i te, kiórych przyczyną jest zła otwarty zostan'ie ' w l Lionie kongres francuskiej 
zacja pracy, i te których rodowodem partii s~cjalistycenej. Kongres wywola! dL.Że 
nistwo czy zł.<:I wola. zatnteresowante ""szerokich kołach"'!;połe<.;zeń 

Wyltonanie planu - to s~ltawo stwa francuskIego , od jego uchwał bowiem 
wlókniruzy_ - zależy, czy socj':diści pozostaną nadal wrzą-

dzi~iaj w Lionie 
dzie . bez udziału komunistóW. Z szeregll ae

parlamentów donoszą o uchwałach lokalnych 

organlzacj! socjalistycznych, wzywających 

kongres do nawiqzania współpracy z partiq 

komunisiyczną. 

DOkończenie na sir. 2-ej 

WSPOLHE NARADY 
GO SPOOARCIE 

aktywu SL i PPR w woj. łódzkim 
, Zarząd WOjewódzki S. L Qraz 1(0 
mitet Wojewódzki PPR w Łodzi po· 
daje do wiadomości. iż dnia 17.8.47 
roku o godz. lO-ej r3.UO odbęd.ą si~ 
NARADY GOSPODARCZE AKTY. 
WU WIEJSKIEGO CZŁONKÓW S. 
L. i PPR. z udziałem przedstawicie
li władz wojewódzkich w nas·tępują
cych powiatach: KOŃSKIE, KUTNO, 
LĘCZYCA, RAWA MAZOW. 

Zarząd Wojewódzki 
Str{),u,nictwa Ludowego. 

Komitet W().icwódzki 
Polskiej Partii ROb()tniczej. , 
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dzi.eń proce .. " u1zb.., HontroliU 

(DukoI'U'7rOl(> .'P ·:!r. 1 pi} 

\~lN do ~Sl. omiiwil J"i 'h' "w) II \I Y J" "ii'
nt~ch ZdroWO/) Oslal"l J.,I. i K,II( 11Il~1' 1)'1 

1110wl osk. SI'7,iłl.,,\\ ski \\ It·' III bŁ'{]. ill? 
Pqo POWlilIZ,,1 

I Osk. omc'lwi! lIillr,mi.l'.t 01;<; •• -1'''1' "lo~I!1It']; 
I ° PSL nil 9ltHlricl "y I'i.,d ... l 'jJI,r,]d,l \Vlill 
m~ Wywiddll, "Wh't'ZI,j;" I~ p,,> I ni, •. ml .. ll""l)' 
NIe poilzt'hllf' by!..l I"i 11 1.-, 1'-;",\ .lnif' inllHlUd
. yjnc tym si !lJlIlII. lwem : li, pol T7 ... L'l l, h) 
,hlbloWil~ ,oboi \ p.:;lilvr711fo l, bil V,Na !'''1. lo 
h),la bralni .. "arlia - ~1\vi"!<ll,, oo,ka'·Ż011).- i 
h.o.ntaJdr: '/ . P~L r~it> \ vnikilły 7 Ol<j~J,j/d(,Y I 
neJ zalczn.u.':CI. 'II' my"my 11rh.di ~if' dn p l I 
-- pOdl-rpsl,l elsl uf/:ony -lylJ\o oui n.j~ p'7yi 
~\?~aIL .Ocld/icilvw mp n.l h n;] PSL - IF-
~lll chocl1.1 o WVr.Uly - pól'-!ł"}o UU jlll i'jl I o
','adzeniu lr:i liuii polil}·c/.ut'i P<:L. 1:I<lfJ ud
"owiadal.l "\fIN-O'"i l oi,iiil<my lo pl'lt-7 do
~ti\rc7aJlil' olUPlllli,' lllllrh m.,Il',i,.lu,. li""I.,) 
'zykowi. 

Wywiad III MikA1, :czvka 
.DoslarCZilloip 1'1' 11 millć"~,l,,w ,)(jLY~I'.,l., "iI' 

"l:~o.ma (!J"q.l1l1l. P'''I\v'57il 7. J1H,h h In lJJI 
')lJzel 7.111111il .. 

Kiedy Nit'plll,u1c7Yi ki dO"'Il"tL".l "l", ir 
.l'rzesłalelll h"l,fl(JNi'pllliio m.II ... 'il~ do l\Iil.o
lajczyJ..a, polt'l'il mi l1.ot· dotlall;o 1'1;1 wyi.'~J1i('
nie, że po hOdl.l\ OlH' I. It-go .... 'mpgo ;;""11_,, I 

l,tórego /llil.olajrlyk oln)m .. l wal!'l, ... ly Jlll
IHzednio. l'uJc."·ł·nit> lu p,zpkan,]rUl 1",10\,.1. 
Jdóry z kul. i płJWI':'17yl II" EilC7h1\,i 

Druga dlO{/J -;11.1 pr/d BIl "k... P0n!pw"z 
oip miałf"m Jl"WlllJ~.lI tli' mutf'/lolly pr/t:,~ l :1n,' 
\1ikolajC'7\1 !lwi jJJ7f'7 Bmzhl dOł horl"\ d., 
cldresal.1 po\prileill pnd,;17yw;l\! I" Pl/.t'! 

tierzwc;. \V C:7Jsip <;poli:"nid 7 T,PI Jnduw 
.kim w Lod/; w 1'11('1\. '".wlnuczvl mi nu, I.P 

usHował zgodni\' I. JliJli'r\-llh- dol, II'" do li
l,olajczykil i l'o!.m.t\\ i.d 7 I .. ką~ l,otidq, I.tii
rą określił jilko ~t-I ... 'lal'l ... _ fil,olollr/YK.l. I u 
')Jela 111 p',IVi('d!.I"I", z" li ,,1.ojcLYI, ,poII •• ", 
,ię z nimi nil' IUO:i.,', n ... lunJi,lst su;,t.·tI."y 1'1'11' 

711~c7one clI.1 lIil'!jo 1"/ł'~) 1,\4' lI.d "'i. Y flrl!" 
\hef7w ę, doddj~~r PIZY Iynl. j.,. J\.Jil·I/"" },·,I 
'liskim "piilpl'acowniJ, ieOl "lilio\.1 jU) K.l, 
Po,~ przekazvwilnic>11I n1ill"liJłc'J\\' illf",ml1-

<,,'jn\'ch - "ontYI11111jt· s V(. Zł"ZlliJ.l1iil u~l.. 
trZlllkow~l, i - wywiad OOI(,idł\'wal Hol . PSI 

Zi! pomocą materlalbw !ll'UP,I<jiIlH]OWy('h. du
-!Ó>TC7ajllc referaty po)ihrc'lne i lIlollcri.lły IHU 
D 'J'itndowe. JH7.ylfolowvwane w t,l)Jnórrc IHO

!1~,!lalldowp! WIN-u i o!rI.ymyw.ltu> OlI kil'lo
"nlrLwiI 'WIN-li. 

,,8 efera1y" dra obcych p'tU!3rstw 
V H\iaz1,1I z wvsylalliĘ'Il' !lClslulilłów, !Iuly

czII;,cyr:h interwencji zagl'illlicy i plZC'iJI'O' d
dz.eniil wyhorów pl''lV urllii1le pI/ ... dslilWiC'iI'H 
zagr'll1ir7nvch - opracowane 70slaly rc[er,,
ty dla pllwnych pT7cdsl;:l\\icielstw dyplomaly 
tznyr:h. Oskarżollf'mu wiadlJmo. że nit'kl6re 
zo~lalv przekazane adrrs,llo!To. cu elo inllych 
111P .ie~t lego pewipn. - Na nyje polecenie 
opracowywałem te referaty dra obcych '''Lcll
,tawicielslw - mi.wi osk. - C'hci"lhym wy
jil~nić dopiero pll zloieniu zeznań IU'Lel 1l~IL 
NlepokolczyckieHo." 

Po przych y lPlliu si~ SljOll do Ili'j pl osIJv. os~ 
knnlynuuje w dctls7yrn riągu ~Wf' wVI,lsnil'-
nia. 

"W kwielniu 1946 r. - mówi on - l,ol/Y' 
·'t~.i8c 7. wy jazdu ks. Mazauka, l.lóry w lOWd
rzyslwic doslojników kościelnvch UclilWilł ~iE' 
'la granice:. przesIałem materiały JlTOIJ",F\ft(lo
'Wf' do Andersa. 

A ngltlsasi a Polska 
Osk. Slrzal1,uwski st " il'Hlw l1usl" ')I ' , I'e 

ultzyrnliwal się lak (lI11qo w UI"~';Ll O'· 
'\nglnsasów ~Olliewdi: Wit,i'zyl, 1.1' W<\]r7,1 oni 
lylko z rladE'm (l0Iskin1, il nie 'I. p.J ''':Vt('1I1 

polskim . .. Nic mog/o~i't nC/fIl w "/IJwi,' 1)1,,,,;,· 
.kić, że Anglia TIli1jijC w stos.tnk" 'lo l'ó11,ki 
lal, olbrzymi rachlll1cl. Hi(> I)/',h,,' ,'ill :id .. łJll 
placić. Z bieUił'Jn t'7<lSU , ; !;I",(' C,.I .. -

klvlycyzm wzrasll//, fil" tlopie/.) w o IleJl,rll', 
cznsie :wrlentowa/em .~ię, :le ~a oni ;'(llC IW 
ni Pnl~ce. Prze/wna/o Jllnie o !VI/1 ,lt/ll!Jwi"l.u 
"1nnhnJJa w sprawie qrnnic z J( llO<lnl. h I Ił). 
IP obecnie Anglosasi s/awiojq I, 'J Ni{'/l/(',j", i 
irh odbudowę". 

Z kolei osk. pr7.crhodzi do wyjuśniplJi'1 ,1·)
.unku 'WIN-u (lo UPA. 

Dol<oła krakow 
Przed 'Wojskuwym Sądem Rejunowym w 

Kl'ąkowie rozpoczął się, jak donosiliśmy, pru
celi Nieopokolczyckiego, Mierzwy i wspcil:>s
karionych z WiN-u Charakteryzuj<!c przp
biPIT pierwszego dnia rozpraw i daj'le sylwc,l 
kę oskalżunych - "Glos Llldu" pi.fe: 

"PrzC'Vo'oclniczqey długo odczyluje pf'T~ullU
/ia MkorżonycIl. Jesl wśrud niell profe~or ti

rli'. ej ~y lelu, kil/m docentów, jf'., t ~z(>rpq l')Ta-
oWl1ihńw jll.~lylllrij nauhow}ch. sq nClllczycif

II! gimn07jrr}ni, .~q I('qnlni d7.inlnrl.f' 1'Sf. - III/..
:P. przpwflimip n wyż.~zvrn \\ t/'s7Inlrf'ni!1. Or
&anizCicja szp'egowsko WiN WIO si a tu w p€'-

, 

-' --• 
II l 

mó· 

I "\ł t.lllLri 0-

\\ V\, I~Jt/ .... " 'iI U~;j ! 11 
;,0-:,'" )iGII:ipUl/r\jlICl \I" (Aj(J), nHI.1 .. ,tl.{(,\ 11,'1 

,)1,,), ].i) lanln, (JIoJ (7} I' qo ,Iol,m ie I fl"JI' fi 
J701,a. Te belinll pulll\'.",·. }!UTf' '~'JIY\l'l
Iy IIJ lllf1\!1lwlllk' I_ 1 .. rHJi .. r.'1J ,0 ',(I,CHII< 

rI7/(/11,C: ",/ i,tlJidllc l. hEn)11 \I d,\ ,I 1.1/1 I'u 
,,'uJłlle oigafiJll/1 l' jH)d/'/ł"11III\ th \V' )1,1t! \, \ 

I (",J.\VC'UW 'WIcIn j'1l111 s~rlZ,10, tp • h' 1'1.1.:, 

I",sr pozyl,Wnil sIli "ą ,,1,1 1,,,1051\'!'i , :r.l t: 
ul;:·re~kln}(ll ltll,"\. t) tl:udI.h·(lf lllhJoo.'ynl 
N,qI/3q.rznl 1':Zi:' I" ,\ 1"1 7 pl ci , II h : P:J-
fJ\Vir,-PftIP \I dubli i \'vif IlP IJ} , u,.łt I:,~( .• 70JII f\ 

r /i"'IIJt'ln fi ,,-,11,,\-,"", '" IniH l Inl \ rh nrdt t' !t" 
}1l rl\'\ .. lti ,I! II • • • 

Zttllli~st walki 1 Hit:lme:uni 
z lewicą p11 ką 

walka 

Pn l'-(u!),.IPj r~j .. Cl,v!~ (,-1-:, Ildp~1·.vcł·1:l fj~ 
Pytii".iI. ]>",.1;111 ~ "i';i, 

. Prnl~, 1 a ) .. J 11ft (,tl( Illl~u OSK.. re" fh1 C 7 .!1 
rr;1t p. ł~ulbłJll \ \ JU-!/. . 

lhl" \V iC",1I I'j 'O. nrl (,d, IIIK,t \v\ wi~cI(J 
prlP~ 1W P.!,r-l'1(I,UI 1 'l. \1 t:;, ('"Id pJ7l"'( i II C '11(11)1). 

Ploi . Cl.I< w li III .. /,11 ol/l' \\') \\'11/ / "1/1 <I" i
,7f1/ ",. I. vla,·Zltl. ci" "I,"pu"I'I' 

()·l... f.,1~ I. ,I. 
h"I-.: l"ed)' o I, iJllh/Hl! ,lo pl.lI y \I' 

"B\V', 
0:.1 : Jpsirnt~ l ellI r .. \V [.11 II j.,llhl )11.,--

t:!\ \ 7t1I:Gl.lu\ ... ,.d"u ,tŁ~ j.lhit" ~. l.\HJ\V q:':.1 
Iłl! \V", 

hul : .r.lI .. ,' lild.1l'lla nll7.vm.·l 0':1. VI 13\\,1 
CI,,!': Ru/.I)' dl·("" "W.llllI' l,il'llllll."IW 1)1)1,

IY(I.11)och, clziu/lIllIu'CI .,Irol/fli, ' .. " fJ"liI\'c7-
H\,< h. 1\ \ ",iud polilv, Z/lIl - ~I)olł·'·ln\. O/JI'j
JJI(,\\ a/ Uli ru\\ nh-ż 11111;t r\ZU~;(j 'Jt:!iCJ(/()\Ve 

P'lIk.: Czy do ol>"'W)'I'I."o\,/ .. fi\·"· w p.l'r-
WS'I.}1ll r",;"zlI: /liC' 11..11<'1,11 II) '''iacl IJTl(·.:i\\ 

Nit'/IH'CIIJI~ 

<hl •. : W piC'IW I~IH o1.le"c ,BW" o:P. h)
I Y ki "pl/Welllł' W I" ,wy pl z('"i w '\! i,·"ICOJll. Od 
"IIIIl 'I['i ""11. Sil.l>lsl,ił'!I() pl'W,l w "B\V" 7n
sldlo 'I W f"" 1111.1 liII Il/Zjll"ł·I1W',Il.;{, 01gun'7i.<j: 
h'wi("]\"\i('h. 

1',,,1..: A Nit'lIl1:y SIIII"lz,. r., 'llal) ddJ~Z,!? 
(h!;.: Nil'llll" wsl,lli w o;/lile po:nia:ę,·!. 

W) widd jJ",lllYlI.nll - ~polel.Zny ilhs,):br,\,!fl 
(,d!.lJwi('ie "I.as i ('I1,-r\li(:, S!.I";\,pl~ k.,)(l~y nic 
j1ozw,lI(d~ 111'l.prdcowywd.C NII'mcuw. .. 

T1rok.: Czy 'dk/('s el'nal,III',l Yo' .. BW wy-

plYW.lt z illkjllt) v,y osk., czy 

,,,'IIV '1 'I'" v? 
też był na:llI- Prok.! Co 7nilClV okle:lenie. że maleY~'1I" 

te wi'nny 1Iyć r .. jesllowime dla wyi<Orzystdn .a 
s~.ok·t7ny by; w odpowiednim czasic? U,I,.: \ 'WiOl 1 pł,lill'cl.l1l1 

,,1 I'I',I"uv ,1I~111I1,f i"mi. 
1',.Ii..· 7,,1~1ll1. 'łÓIY? 

0 .. 1.· 7 (l'''Y' • 
Pr(,I··: .J.,k.if· c.~id, ... k '\\';,l1\~Hli lUllzl(> pr7C' 

C'iwl,', Pl ol' v w .. 1l \'17". 
(),k .. r.\ II' lo obi,·l .. i" 7.loZ1lmidle. Ludóe 

Wi,·elli"'i. 'i:c OI<llpa II I jest prlcciwnikiem. Nie 
1ł1/lIllIidi .11.1 :t"'Uo lrl"u,1 r07.llT.lcowywai· or
H,lIii/ .• lrjl' h·,,,i,owe. 1)1"t(·((o tli. W(',huu' k 
o.zr,dl nplJ'lIi~.. V\' mi'lr<" IlplyWII ('/.11511. pod 
\; "IYi',(·m plC/po/p,H"I" nit'); t':'lych qazptl·k po
<t7ip1o\li\ [11 n"~t,,wil-'ll plyn<1cych od t!f'1('C/i111l 

I , pud 'q,lv""'l., 1.10f.>aqilnd, diowel --ul,,-
LJ .. 11l tll fJt'IVII'm '(. lni:Wulll. 7.'\711"I7.ylu się 101 
"'I:\I.,I\t' po ~llii"r, j lWI,. S,l-u,sl,it'l[o. 1\luwlO. 
tlu u ni.-I"'7.pl"C'7et',~II\ \r> ljlO/.iJC YIII 7.(' strolly 
7.\,'i;.r/Ln nudZIe. l·.it'qo Bnd7011U !lir'nawl';' ,lu 
r.'i R'HI',,·, 1"/" i ,",,,hl ilh (HljiluilJ"li 1'·wI-
l IJ\\' l. h 

Prol~: C'V ot"li'7noC.,:" i,f" .,1rqan\7(JC·W h·wi
I.U"" pfllw:Jd7dy ",,,I", 7 ul,.II' ,lIkm, nit, 
I'17,(";7,I'HI7,1l., w;Jm? 

0,1'. fJrf.( ./1..1 t.! I al a. ~nl, .. ł'I'/" Al" - w y rlli! 
IUlljJ\li"Ji ,1łd{'Z(>'lo u," pOlwoJIII ~ię ua I,ou~o 
liil:i it' w~" ,,,,kil <;il, 1,,·( w~cll~""1 fI.J ral) •• r
WIPIIi,' poliJ ('/0 do w"II.i p.·II·I'IW Nii'm om. 

P,"I-11"oIcJ[ [lii", I ,;" l1o,ł<~I,nH' Wy 1:111 i 7f' 

l> 71'l)c',low, I ,u.1 11.1 li ll:Jl., wrUIII<j wyj 11-
'/Ii n,CI .. ,k.SlrzdL.,w,.! If'<ju, olllll'Viq7.Y\Vil13 
bl\Cjdlly \\y Ict,]O\ ,1.,'. \Vt'd~ hHj Iri iIlSIII1:c' 
( ,i. -VI G lnlP~if"niil tIu uTqallil.il( li 1< wit u\vyeh, 
"B. v.r " mwly '(,7IJr,,, (,Wai:. a) ~I.lfl o'lobowy 
III q .. n 1f,lC'j i, t .. dlliiki! pl.lry I md.Hty JlIaI'y 
,·I"m,> .. I(" .. '/.01.1\ g.ł~.owauydl plllilYUllip III/.NI 
"'"01":1, II) sl,,1I O_llhOW~ w Iwi:t/l li 7 sytn.l-

j;l w dohi .. <IJi~i .. iqf(d. 
C'€'lf'm ro?:pr~cow;n,ia 7.adJnli'l w pl,nl,dp al 

. E W .. W) l.orzystul:i dotychl 7il<;OWf' nhilł:'ri.~ · 
Iv l' 7.y n,.wi<.flanin h11..7.U(J;;ci 7. olqilllJmi silI?' 
hv sI< d'.!.1 I u, JI. Illclźllli 7.d,"HI,}i.flw,lllymi ViI' 

plol Y "ul1J1U1i~l L'7l1ld. Ct I.'m rozprdl'oW<lnia 
zild.l\li.1 w pll\lkel li) "B W" wvkolzyslnj4 
111111 PI ialy: 1\ o elemenl"ch kotnuni<;lycznych 
/ ob:r('~u JlT'l.l'dwO jl'nnego, 2) materiały zebra-
111' dOIV(h('z .. ~ w clrod7e orgdlllzilcyjDej oraz 3) 
1Il.1ll'ri'1Iy o d()IHłtczu~()wydl IlIzt'jilwarh clzia 
l.lll'!1śri J..omllnistyC'znej. 

Szpiegowanie robotników 
Dl i.,ldlu,,~ć ln moio,e \Ij,lwniać sit; na terenie 

OI<jillllzllCji polilyo./lych. na terenie ośrodków 
prtlf,y, a w ukluilJnp.j prilcy wywrotowej - 1 
nt. lerenie orqc1ni7ilcji wolnościowych. 

lnslrtl:" ci ,t przC'widywała dalej, że wia::lo· 
mości dolyc.z'lce zasadniczych pociąqnlęc, a 
!.Chrane przez ,,8 '''''' winny być :niezwlo(;wie 
pr', ekaz'll1\! do wiadumości kierownir:twa od
d/iillu .)er.pipcl.(>l'lsl Vel. "R "V .. dla wykony
~Itlnia. w oclpowiprJnim c7.dsic .. 

Osk.: OllpowiEdnim czasem m:al być 1'1. 

I"p$ p1.wojł'nny. Mnteriilly te były przezna · 
czone dla prz} szlej adminis{racjl. 

Prok.: Nic rozumiem okreśienia -- ro7'J fil' 
CO\\} WUl1lil elementów wywrotowych w ośrorl 
"ach pl dCy. O~rodki te były pod n.'ldzo e'll 
Nit·l/1rów. By/o haslo żólwiej pracy. Czy .. BiA ' 
c/lOt/ziło u tych, klórzy źle pracowali dla 
IIIIl'mr.u\\l? 

Osk.: Chodziło o elemcnt robotnicz)' w o. 
q,jl,". 

Dokumentv hańby 
N,l',lęj,lIlp pIlduli Ił lor 7upowiada C'HIO"'~

BlP pf'wnvtll IllIy/l/f'TI/fiw 7. wporlów brygad 
II y\\ /l1I1"\I'ł 'ych 

Prokl1l.1lol C7yt;! owldllnki "B\V": 
fi lipo'ł.1{·z Juldula, żona majore, mie~zka 

u. symp.1lyJ..a kOnJlIlIislycznego, ksiądz Boro
wlrc - kaJ.H'lnn l,oonl1nislyczny, zasuspendo
wany JP~ZIZt' pr·l.ed wUJną: Kowalec Walenty 
(lIPZf''i Sl'Olllllllw,j Ludowego, VI zażylych 
"toSIl/l1 ,Hl! :I l,jt:ZlIikiC"1n okręgll PPR; KOfiSOW 
"u W., - ~luft'l lilmy "Nu l" w Rzeszow;e 
1'17eWo7.i lYÓOW 'l. OUOZ\1; KnbiC'l - w kon
I,tl.<",j(' ,z I.VeJdlOI placlljdcyrni na torfOWIsku, 
U~ill F rilrll'l sz,-I, - Rz('f,/ów ukrywa s:ę przed 

riC"llIc" Ul i w i'Wiijtkll 7. wydi1niem dokumentu 
'lycluwC'to: L/lHki, Rlt'SZÓW , kierO""1iit pocią
'lU o~ol.)uw"qu, pruwoJdzi IOUOtę organizacyj
nJ "{SIUcJ Irol"I,t!I.Y: N. 2ydówka ps. "Fela" 
uklywa I\ią 11 Zwolil."J..it'go, jeździ .10 Krako
wa po plt,n,,,J/t' LI fll!I!WC dla Zydów· Petn
,;~wj(Z / -;:LIlluier7. j",!>t w I ontakcie z' defi:lIl
It'Ul sowi,',l.im; IhHJ TUI11..,sZ - propagllnda 
plOsowl .. cI'a; [(IIOtol - Zyd ukrywający S:E; 
/Jod 1IlVI!shuti rJ01.UIłIt'utduli, Rumalt Maria _ 
cz/olle!; f'Pl<: Wj~nlt-:w~ld - aptekarz syrop a
l\'zIIJ .... 1. homllui 1.liui; Wiśniewscy oj"[er. j 
s II li" W kUI"J~ de 7. księdzem BOr0wr.ero; 
Milt'w,;1 i -- planu jt' wysad7.enie w p:Jw'etr:zp 
Chld!"'; ZwtJliils!;[ TYlus - były prezes Pr-S 
i TUR, w j P90 mies:t.kaniu odh 'wa;1'I się ::e
branid. ukrywa :%ydówkę, a zdaje ~lę 7.E' l in· 
nvch Zydów: Kalisz Danuta - Krdkf.w'dok!3 
dny adres), robotnica "Semperitu" - 11:" al 
kontaktowy; Laska S1anisław - kilnrł"da! rio 
bandy dywersyjnej; .. Bogdan" przed~tRwjc:lel 
1 dywizji kościuszkowskiej. 

Informacji l('go rodzaju - mówi prnkura
tor - jesl w akldch: odnośnie KrCJl<owr] 
63.J. Tarnowa - 431, Kraków powinl - 5135. 
JaSio - 93, Sanok - 2.'1, Przemy,~l - 25, Dę· 
bica - 83, Jarosław - 166, Kra,i'nIk -- 13, 
f(rO.9no - 134. 

Prok.: Czy na'Lwiska le b'{\y re;estro·.\a 
ne po to, żeby je póżnlej wykonystać. 

Osk.: Tak jest. 

y r 'b t ik' an iel ki 
"Chcemy widzieć II terll władzy prawdziwych socialistów'ł 

LU~~IJY:-.l P'P. 1..: "'~I.\ ... II\i,h truli 
t\1I~lii i ~vl\(J-:ji 1i.l{khoLl/:1 \ 'i.,dl),1ło';'ci 
(} T)wlcHt:!ch hl'~ t) .1sJd·h Z\\ io",!d,,,, JiI
"odo<w\'dl prl.cci, 1\0 1)lallo\'\'i g(),p(~ll:,r 
'l.ell1l1, . ;j.dfi Iltelllicr '\tUće Jl1'l.c-ijslawil 

w I'Ihie (jltlilJ. \\ tnil,,:,,i... n:lre'llllOU 
7." i:I.'/d l,ulej,11 i.Y Pll\\ 1. 1:11 Il'/nllJ je, \' 
kr,')ll'j '(:7;\ l:llll\' ill in.: ,.i.:l\.hlh1V .oc.i;lli
stYCZ!lC ,() 1l1:.lłłH, klóryhr ~1,it~t'O'W~H dr. 
domlt IlIijloll lull/i ./ hryl)'.i:J,icll sil 'l.hrui 
11~ dJ 11'0 lIH1r~'" HIS r. UnllHl~lltl1V "it' ril 
\\ !liCI liat)'c hllllaH()wl'~o nl\\ :uch nkla. 
liii 1I:llIdlo\\ go 'Ii! l\\ i;tl.liiem I{.łuzie.:
Idm. 11\\ ollli lo UW! od l.~dcl.lIn~d r;unn
~:owe.i Od \wct'. ki", 

I. \ in/d, l:, \I odo\\)' pra..;ll\\ II i l.!'l\\ billi 
1'0\\ Ycll. PlJ~ohl:ie. ).l.k bl1dlJ\\,I~ni, nH:t~, 
lo\\'c, J illnl rowlllez pod"n:slił \\ fi ~'e.1 
r~/łJl"..:ii kouic~1.111)Ś~ rehutl~trllkl'.ii rl.l\
Uli puel "pro\\ atl'l.clIie do tl.~ld!l t:l);il'll 

ki g u 
\II/C! CŻI.'ŚĆ JlIl<'JjqenC'ji Z\llązQnej 7. 11l1iwPrsy
Ir'/em J(/[/idlolhlrim _. l/(/j~tars7.ą i IlCIjC7.d

yorln/l 'j 'zq z rlC/.~zy{.h wyż8zydl ucze/ni - za-
lJufwi/o lioTwllie nit'p(Jkoju('o glęboko, I 

]lrowc/o. osIWrŻ('l1if' oclzwil'rcJcdla slan T?e
I zy z wi/).~ny ub. rokII. Oc! tego C7aSII 7.J1lle
ni/o się spnro w J(rczlfOwie - nawel na Uni
~,er.\ylccie )agic/JoIlsklll1. Ale mimo lo spra
wa jest poważna. Reko"'I"ndujpmy Minigler
"Iwu_ Oświaly, low. Sl{fni.~/awnwi SkrZP8ZI'IV
.• kJrlr/u, lIv'nźIH'" /)rrr(/zo uWC/7np f1T7csl"di('l
wanie ak/u oskwźcniCl proreMI l\ra~,o-w,~f.oi!!g'J. 

11It:;:IJ\" ' t!HW. ldirrzy vieutl w 'Io,Jalizm 
i w p[·zy. ll~ć l(la:y roboltniczej, 

I.ONDYN 1->;\1-'. \\ kołu ch politycz-
nY"h 1,,-,lli.l IIP()r~7\ \\ ePog!o"ki o blis
kim !!ryzy, ie r·~.~dll Labullr Varty. Licz
Ile fil"j~, du" ouzą, ;ie nremil'r Attlce li
l'zy . i~ Z /JJoŻlh, ()~.:ia \I"tl\.piclt;a lllh r(!-
1.0 n;.. 1 1',,1 c.ii . \H'rro rząLltl. 

S"cze.l!:6Init: clr:1rakterystYClJla je~t 0-
kolic2n().~ć. że prasa Iiberall1a bardzo o
stro a.taklde il~()hę Premiera Attlee, do
llIal!u.iac si,~ je·~o IIstąll·iel1ia. Należy rń
wniei. ~r()tll\l'l.:ślić. jż •• Times" oMatn\Q 
2lJ1ielli! »W(),i "tosllnck do rz.a'du i kryty
hi!:, .iCl!o polityk<;. Prze~ląda,jB)c dzien
niki IOlltl~'r'l'"lde dochodzi się do przel({l ' 
n:lnia. %c jedynie "Daily Herald", OrgDłJ 
LaboItr P.trrr. h]'oni rzątln. Dziennik ff~n 
ma jednak S!'()911Ilkowo niewielki nakład. 

W ·wra.i 'l.\V'({ICi! się premier t\ttlee <lo 
czlnuków !'Z 1111 u oz · aJlt:lclIl, ~ib), w okre-
"liI' wa,l.:icY'.lnYtll nie ilfJlI&ZCZ:lli Wielkie.i 
Hrvtitllii. ]((IWl1i -i l/h;l I.ord()\\, j)o"la-
110\\ ilą \. ,{I!,]' . i~ \\ a J.:H.:y,iJl:\ ,lit 7,bitra': D 't - d - d 
siĘ' raf. lta II'zy Iygounie /la po. ietl7enirt. ym row Je Z1e o 
na l.tór,.:h 0111:1\\ i:llle hY'lln "iecler'IJia.:e CzechosłowacJ·'-
/wlol i !olllr:JW~'. \V 1..011 h'ui\.: Iic7.a ~ie 7. 

l~ 111. że \\' oh :ii~ faii IIloi.t d(.j~l: do PRAGA J>(\,P. - .Tak dOl1o~i dziennIk 
I" \ I:\';U I ~il110\\,~go.. ..S\'obo tlne ~lm'()" w l1ajbl~ż"z.ym '::Zi\-

~'.I"ił!I:KIt.le na spcc.la:lIf1 lIw·ngf o)(olic7.- si·ę 'PrzY'h~ l: mo do C7echosłowacii pre
/1f)~c. II rli:I,'d L.lholłr P:lrty stracił popar mlcr hlll:rarsld Dymitrow, cel€m odhY
ClI:' pra~y I ih.tr·,,, 11 c.i .. i lIt1linrko\\!ll1e.i. kt{) ,ii! kJir:lc.ii w jcdl1ym z llzdrowi k cze
ra UO OSI:1I'J1 I e,l se.',11 ':1 prohował:1 'POlity-, skIdl. Nie jest wykll1c7.olle, że w c'za~ip. 
'\'" rZI)l}". W :«Hal'll .L:I.()ollr Party ślellz! swe,)!;o 1101,.\'tu premier Dymitrow prze
SIę l..ntepo,knII.'JO 1.llIlHlIę l1asltm.i6w w li- /lrolwadzj z czeą.kimi czvnnikami rządo~ 
be.raluc} Ilmi;uJw, ,HI<!j Ch~'Ś·j oriJlii pll W.V III i w st<:I)IIC roz,ml}w~~ na temat umo
bl,,;zlIe.l. wy ~[!..iIl~I'_lIicl.ej czech/}słm\':'lcko - hul. 

Przetar • 
F.NTRALA HI- NDLOWA PR7EMVSLU 

CIJEMrCZ EGO, OI>D7IAł. W ŁODZI, 
Zwitki t l-I :1, oglasza prJ.~lilr!J nl~ogra
nktony ua loboly n'monlowe w lokalu 
Pllcll1u('1.011 111 11(1 md!Jazvn i biuro w 
I'iullkowie Tryb. przy PI. Ni('podleglo
ści Nr. 2. 

W~/elkie lufol'maele orli z ślepe kOSi

lorysy olrąlll<lć można. w biuue w 
f,od/.i, przy ul. Zwirki 11-13. 

OJ'e, I v w zmnknięlych i zalakowa-
111 ch IOPP11rtLh nalpi.v sk]adiJ~ w tymże 
biurze do dnia 28.8 1947 r. Otwarcie na 
stąpi w dniu 30.8.47 o qodz. 9.00. . 

C.I f.P.Ch. zastrzega sobie prawo do. 
wolneqo wyboru oferenta. unieważnienia 
prz.el<nqll b .. z podanid powodu i jakich· 
kolwipk orl"zkodnwllń oraz r.zęścioweqo 
~korzyl!I,ania 7. ('fertv. 

~arsld('j. 

CENTRALA IlANDLOWA PR7EM'YSł,U 
CHT;MIC7NEGO, ODDZIAŁ W ł,OD71, 

Zwirlil 11-13 ogłasza przetcnq tllł'oqril
nicz~ny n? dostawę maszyn biurow}Th, 
a mianOWICIe: 

4 maszyny do llczp!ia 
4 maszyny do /pisania z norm .. '

nym wałkiem, 

Oferty w zilml,nięlyCh ! zill«knwi'\ 
nych kop."'ech należy skladac ". hit, 
rze przy ul Z wi rk.i 11 -13 do dnia ]Cl.Il. 
1947 r. Otwarcie ofert nast~pi w drlll 
28.8.47 ° qodz. 9.00. . 

,C.H.P.Ch. zaslrzeqa sohie pra 'lO do. 
wolnego wyhoru oferf'ota, uniewil7.11lP-
nie przetaTr~u bez podania pnv·nrlri .. { I 

' . j/lklr hkorwlP,jI od~l!' ndow"ń ot4 częś. 
rl~weoo ",lf}~rysl!Ulla z oferty. 
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Fa(q'ne skutki h _ohietoUJania IO!JizQZIlUU Proiekt c!omu KCPPR \II Warszawie. 

ił eryzm krze 
Komedia denazyfikacji w Niemczec 

Denazifikacja w oczach Niemców stała sie becnie neohitlerowcow. Miało to--miejsce 5": LI się pod okiem władz ameryk~~1skich,. powoła 
odpowiednikiem nieudolności systemu demo: w okręgu Regen. Zaaresztowano tu członKow nych do utrwalel1la demokracji w Niemczech. 
kratycznego. Słowo "denazifikacja" wypowie- komisji denazifilcacyjnej, w liczbie których Jak na dwa lata trwania denazifikacii -
dziane w gronie Niemców wywołuje paroksyz- znalazł się poseł do bawarskiego Landtaqu, rezultaty dość wielomówiące, zwłaszcza, jeżelt Inicjatywa wzniesienia tego gmachu - jaA 
my śmiechu. I rzeczywiście, nie ma większej burmistrz miasta i inni wysocy urzędnicy. U- się weźmie pod 'uwagę ogromną ilość zwol- wiadomo - wyszła od łódzkiej organ!z'lc ji 
komedii nad procesy denazifikacyjne, kiedy t:zymywali oni kontakt ~ jedną z grup pod- ni onych od winy i kary hitlerowców i tempo partyjnej PPR. -- Obowiązkiem każdego czlon· 
hitlerow'ec m sad i' hitlerowca ziemnych, kolportowali lllelegalną prasę oraz przeprowadzania całej akcji. ka partii jest dołożyć cegiełkę swego wkładu 

l a - z c . broszury hitlerowskie. I to wszystko d7;e ie Jan Kolecki. dla pzryśpieszenia budowy .. 
Bawaria, która w historii Niemiec zawsze I _~_.;.,.~ __ ~ ... "",,~~~=...,;~..,;,_~~_'..;J;....~ _______ ~~_~~~~~~ ___ ~~~= 

~!g:~w:::o:~J:. o~~:n:~i~~n~~::~ą i s;~~11 D r U g a wy r a war z c; 
hitl~.o,:"cy .po .ulicach, ~asiad~ją .. w ur~ędach, ~ B 
rozbIjają Się ltmuzynaml Mowlc g10sno na , 

ulicy o zbrodniarzach hitlerowskich nie nale- T I rozcz~rO"'IIE"IIE.T~nl-e Joe or4e'-o' ~7' 

lU " S OZ 
H 

I " 
ży do rzeczy przyjemnych i bezpiecznych. By- yrn. r aze:rn - ILIL ....... l!J5.,.& .II. .m. .... -
wałyjużwyp.a~ki, żezbytsz<;.zerywrógna.zizmu Ił' Centrol- IJbezpieczu'lIIi Społeczne; tqlho jeden spóźniong UJ ciągli 
zo.stał. ~a. mIeJSCU "ukarany przez gorbwych 2 t d - N- d-,-e--.. za w •• -,..-ną 
VleJbIclelt "Fuehrera". qqo n. .e... ."''''':11 .,., """ 

RAJ W "OBOZIE PRACY" 

Jak ,vielkim bluffem jest cała denaziU.a.
cja najlepiej się można przekonać zwiedziljąc 
ośrodki, w których są skoncentrowani prze- I 
stępcy wojenni. W obozach tych ' zachowana. 
jest forma życia przyjęta za czasów III Rze
szy. Więźniowie witają się ze sobą głośnym 
"Hen". Czynią to oni z szczególnym nacis-' 
kiem w tedy, kiedy w pobliżu znajduje siq 
strażnik czy urzędnik amerykański, albo jacyś, 
goście. Zachowane są dotąd tytuły i hitlerow- jl 
ska dyscyplina wojskowa. 

Niedawno w jednym 'Z obozów hi}lerowlec, Dyr. Centrali - to,,:,. JOZEF GA~EWSKI 
został dotkliwie poturbowany przez innego! zaczyna swq pracę. ]~z o godz. 7-c]. Sekret~r
hitlerowca. Okazało się, że ośmielił się on o-I ka'e~b. MaIlac Zdtzlelmck.a, p~z.e~ł ca!y p~zecląg 
.le . d b 1 Ob f h " I sw ] pracy w en ra / me spozm a SJe ani razu". 

W Biurze Podawczym dwaj młodzi urzęd 7/icy 
ob. ob, Władysław Kontkiewicz i Marian Kub
czak pracę swą rozpoczęli już o godz. '1 min. 45 

ł tu nie udało się! Fotograf zdjąć chciał wm
knięte okienko, jednak w chwili robienia zdję
cia, okienko otworzyło się, a uprzejmy krisjer 

spytał: "Proszę, panowie do kasy?" 
"zwac o y ego" ergrnppen ue rera per I -
,,sie" , nie dodając tytułu partY.inego. . .. . Przyznam się, że na "wyprawę" tę wyru-' ob. Marii Zdzienieckiej, która przez cały czas sekundy wcześniej okienko otwiera się i u-

Zdziczenie, którego świadkami są przecież I szamy ze złośliwą radością. Cieszymy się jak swej pracy w C:entrali ni~ spóźniła się ani ra-I pr7ejmy urzędnik, :'lychylając ~łowę, zapyt.u
przedstawiciele amerykańskich władz okup a- dzieciaki w nadziei spłatania złośliwego "psi- zu, potem pędzimy do biUr. Je: "Proszę, panOWie do kasy? N'Ituriilme, 
cyjnych, nie jest w niczym ograniczone. Hit- kusa" . A chodzi o rzecz szczególnie zlosli- Na pierwszy ogień idzie Biuro Podaw'~ze. na zdjęciu wyszło już otwarte okienko. Z ci
lerowcy robią, co im się żywnie podoba. Np. wą - zdemaskowanie spóźnialskich w Cen- Jest godzina 7-ma min. 45, a więc za 15 mil'iut chą nadzieją witamy napis nad os;-klonymi 
w jednym z takich obozów w pobliżu Mona-' trali Ubezpieczalni Społecznej przy ul. vVól- powinno zacząć się tu urzędowanie, jednak już drzwiami: "Wydział Świadczeń ChorobowY',:h" 
chi um umieszczono około 7.000 internowa- czańskiej 225. Po pierwsze - spóźnialscy, po teraz pracują w najlepsze dwaj młodzi iIrzęd- i tutaj praca już wre. Kierownik Vvydziału 

drugie - przedmiot narzekań chorych i zdro- nicy: ob. ob. vVładysław Kontkiewicz i Ma;ian pokazuje nam listę obecnych. Są wszyscy. 
nych Obóz został szumnie nazwany "obo- wych _ Ubezpieczalnia Społeczna. Musi się Kubczak. W przeciągu następnych 5-ciu minut Na kilkusct pracowników Centrali Ubczpie
zem pracy". Więźniowie dzielą się na dw,e udać! Nasz motocykl warczy jak wściekły schodzi siq reszta pracowników biura. Brawo, czalni Społecznej przed dWOlllCl tygodniami -
kategorie: oczekujących sądu i skazanych. pies, chcemy jak naiprędzej wpaść do Cen- Biuro Podawcze! jak nas informuje kierownik Wydziału Perso
Jedni i drudzy czują się doskonale i nic nb- trali. • A jednocześnie złośliwy chochlik reporter- nalnego - zdarzył się jeden \~;ypf1cJek spóź
aDIutnie nie robią. Czyta.ią gazety i ksiąŻKi, Za dwadzieścia ósm:t jesteśmy na miejscu. ski traci na humorze. Fiasko, psiakość. Jasz- nienin. Dyscyplina pracy w Centrali służy" 
odpoczywają, palą, dyskutują. O pracy nikt Wożny jest już na służbie. Pytamy się o dy- cze przed godziną 8-mą wpadamy do Wydzia- może podobno za wzór dla oddziałów Ubez
z nich nie· myśli, zresztą, nikt ich do pracy rektora - tow, Józefa Gajewskiego: "Jest łu Ewidencji. Dobra nasza! Złośliwy chochlik piecza1ni. Do godz. 8 min. 10 listy o/)rcn:.lśc/ 
nie posyła. już od siódmej godziny u siebie" - odpowia· ozywij się - w olbrzymiej sali Wydziału stci wszystkich wydziałów są składane w Wvdzia 

J d da 1V0źny. VlTchodzimy na picrwsze piętra do kilka pustych biurek. Oho, i kielOwnika W-y- Je Personalnym, kto si" spóźni tłumacz}' .~ię 
e en z nich na zapylanie korespondeata pokoju 125. T b' t d kt t G ,. ł' . Z d t" ob" . { d J t I G . wsk'111 A to "co tu robi?" _ cynicznie odpowiedział: ,.Od- " o ga /ne yre . ora o\\', _ 0-/ o~.w ~,Jeszcze .me. ma. egar" os oJme wy- o~ ISCle przec )!re.( m(" l,L . (I/P .' / '. . 

rewsl'lego. • . biJa OS1aą. Zamm Jednak zdązylismy sfotogra- me nale7Y rio przy/emnoscl. Dyr. Gajf'iVsk/ 
poczywam. 1.2 lat pracowałem dla dobra oiczy- - Obywatelu dyrektorze, jestesmy luti:lj 7e 1 fować kilka pustych biurek, nadchodzi kie- jest bezlitosny ella spóźnialskich. 
'lny. Należy mi się zasłużony odpoczynek . Alp speclalną misją wykrycia spóźnialskich. rownik VI'vdz:ału Personalnego, 1.0 Boleóhw Opus7.czamy Cf'ntralę z mi'2.sz.auym UClll 

od razu po wyjściu z obozu - i tu twarz Jego Dyrektor Gajewski na naszą prośbę W"K,,- Sarna i ku rozpaczy złośliwego cho,:hl'ka ciem. Z jednej strony jeste~my ua równi 2 

przybrała zawzięty wyraz - wrócę do wbo- 'lania nam szczególnie spóżnialskich wydzia- stwierdza: "Kierownik wyjechał slużbow'o do petentami zadowoleni, że w Centrali wszyst
ty". To nie może ulegać wątpliwości, przy łów, 'Odpowiada: "Czujcie się, obywatele, lak Warszawy, a te puste biurka nalelą do !Ub- ko "klapuje", z drugiej jednak 1 trochę żli, że 
tak przeprowadzonej reedukacji z pewn.:Jśdą u siebie w domu, szukajcie sami!" powiczów". Dla odmiany próbujemy >zezę- nie udało n'1m się ożywić naszego report.lżu 
żaden 'Ze zbirów hitlerowskich nie Zr02'lllilie Gorliwie i w pełnej rozciąglości kUrZ)TSlćJ-' ścia przy okienkach kaspwych. Zbliżamy ~ię przyna jmniej zdjcciem jednego pustego biurka 

my z uprzejmości dyrektora. Co rychlej ro· nil pilIcach, może urzędnik jeszcze drzem'e. po godz. 8-ej. Nie dajemy jednak za wygra-
swych zbrodni. nie pOJmie ogromu swych bimy zdjęcie dyrektora i jego sekretarki -- Trzask! Błysnęła maqnezia". ale ułamek l1q, a1<" o tym później". (Dz) 
przestępstw. Im większa jest poblażliwość A- ___ """"'_,.. ___ ........ __ ....,.,._ ....... ____ ...,..-__ ~ ___________ ..,.".. _______ ...... ___________ _ 

merykanów, tym większa jest także bezczel- I t ,. , 
ność faszystów, tym więcej myślą oni o od- n erpe aCIe noszfljcill! C~'lJ!te!Jn.!."ff!...~!!. 
w.ecie, licząc tym razem na nowych SOjU5Z11i-1 
kow. 
. ':"ładze .ni.~mieckie i amerykańskie ped na-

cJskIem OplllU publicznej raz po raz musza r:: d W' O K Z Z . , d . ,'un usz czasow przy ... -Cie zawa-j cie lez: t.nlzkct kolejowa. PozYCJa zresztą w'j jesz) postiltld wiasz wracac. 

urzędów denazifikacyjnych. Podczas badan 0-' ł' '1 d . b Z b'ł -
przeprawa zać czystkę wśród pracowników lony jest IObotą. Ludziska, ściśnięci niczym I bud:i.ecie nie do pogardzellla. Fors~' masz wprawdzie już niewieh.. A.lt 
k . l,llZyS OWiowe s. e. zle w eczce, pchają się do A że jesteś, obywatelu, rzetelnym patllota pouesza Clę myśl, źe starczy. ro i es 5Z'.' 
~~~;~c:.!ęt że g~o'~J tych ,,~ze~rnierzy ~prawle- Jedynego malenkiego pokOiku, gdzie na wpół i chcesz poznać piękne a dotychczas ci nie- stko bowiem co potrzeba, aby zniżka po·,;rot· 
I • • o "ex /l. ero:"cy. lOrą om lapow- przytomni ze zmęczenia urzędnicy robią co- wane zakątki Ziem Odzyskanych, jedziesz na.c1 na była również waźna. Zdobyłeś wszystkie 
<CI, fałSZUJą kw,eshonanusze,. wykrada,ją doku- mogą, aby spoconym łodzianom umożliwić Orl.j morze daleko za Szczecin. stemple, wykupiłeś kartę pobytu, 'Zameldowa
~enty -=- czymą wszy:stko, by pomoc swym poczynek. Tam siedzisz przez czas urlopu, wysilają:: łeś i odmeldowałeś się. Nie przewidziałeś tyl-
YItm r.kol~gom pa~t~Jnym Ci, którzy zdobyli (bo są i tacy) WYIIlUJZU ' ! caiy swój spryt, aby móc jakoś "psim wę- ko jednego: 

v'J~~~:t1l "wpada,lą,' i ne wczasy, wychodzą uśmiechnięci. Inni (tych I chem" tanio sie urządzić. Gdy w żoładku i - Że w takim bądż co bądź dużym Szczeci-
N' sro praco:"l11kow urz~dów denazifi ka- jest więcej) muszą z braku miejsc zrezygno- w kieszeniach czujesz nie pako jące pus-tki (a nie kas jer kolejowy· jest tępy i leniwy. Tę
·YJllych w terellle 2~~rvto k ilki] rzy~nych 0- wać .":._~~~_. _J.:~~-=-ostaje im na otar- d'loleje ~ię to daleko szybciej,· niż przewidu- py, gdyż nie zna i nie chce znać przepisów 

-~--- .. ----- -- obowiązujących. A leniwy, bo ponad "ciężki" 

Na straży wpływów Skarbu Państwa trud wypisania zniżkowego blankietu przekła
da wygodniejszą czynność, jaką jest sprzedaż 

Obywatelskie Komisj'e PodaiI.Dwe w przeddzień pracY IT:~~=~::2::~~~~~~\~i~;f:iy~~~::;~~~: J chwil odchodzi. Że inne 'osoby odjeżdżają do· 
Zadania Justrat, oro~~ ~poi'ecznych piero następneCjo dnia, przedłużając podróż ° 

>::S' kilkr1'1aśrie godzin. 
, Dnia ll_ bm. odbylo .się w Łodzi przy ul. Łodzi są równIeż całkowIcie przygotov.rane do I udziałem cz1.onków Komisji we /szystk!ch 11- On, twardy biurokrata, slów raz powiedzia, 

PIOtrkowskIej 212 w siedzibie Urzędów Skar- przeprowa d zania akcji szkoleniowej wśród I rzędach Ska.rbowych, na"tąpi zaprzyslęzenie nych,. jak twierdzi, nie cofnie. 
bowych kOnferencja z udziałem wszy Ikich członków obywatelskich Komisji Podatl,n-' członków Komisji w sobotę b. lygodn!a, pOr Sytuacja staje się rozpaczliwa. 'I.AI niezna-
naczelników Urzędów w Łodzi t delegata M!- wych f lustratorów społecznych. czym lo"pocznq oni swą pracę nym mieście, w tłumie obcych ludzi, z pie-
nisterstwa Skarbu b i kt R t ' r'~,~ -n' ~c:; ie ')Illi'. -'1'''''11i, rozglądasz się, 
kf - o . nspe ora a Yl1- Tak więc Urzędy Skarbowe w Łodzi już jak do tej pory me zost::xła jeszcze de:ini- nieszczęśniku, ocl kogoby tu pożyczyć na po-

s ego. Przedmiotem konferencji było ')~,h'i- miesiąc temu były przygotowane ca łkowicie, tywnie ułatwIona sprawa Imlratorów cpołecz- dróż rowrotną N-iesl)nl·oinie szukasz łodzian. 
wienie zadań l roli Obywaielsklch '~omisii i gotowe podjąć współprace z cz'mni ~iem nych Dnia 13_go om. Prezydium Mi9iski<lj F a k+órw n3nle stają ci się mili i serdecznie 0-
POdatkowych oraz lustratorów spOłecznych \fil obywatelskim. Tylko fakt. ! ż Biuro Mie:3kiej dy Narodowej dokona wyboru 56 luslrat::>r6w czekiwilni. 
Halce z niesumiennymi płatnikamI. Rady Narodowej dopiero 9 bm. przesla!o 1"('[7 społecznych. i'!atychmiast po ic'h wyzn::Ic~e- Gdy masz szczęście jak ja - to ich 

Delegat Min. Skarbu - ob. inspektor r.a_ członków Obywatelskich Komisji Podetko- niu lustratorzy przystq:pio do p~di~cia ws;:>ól- maj dujesz. Są wprawdzie w podobnej jak ty 
tyńskt stwterdzH, że Urzędy Skarbowe na te- wych. spowodowal, iż wspólpraca ta nie zo- pracy z Urzędami Skarbowymi Na lustral:1dlV' sytuac ji, ale jako~' dzi~"i składce, niczym na 
renie _Łodzi są już od miesiąca przygotowar!e stała . jeszcze definitywnIe n awiazona . Z dIu- c::eka już poważne zadanie zor18"low;:;:nia ~" biednego dZiarlka, pomagają ci solidarnie wy-
do pod)'pci 'l d . l Ob brnąć z sytuacji i wrócić do Łodl':i, t " a pracy przy wspo u zla e ywo- giej jednak strony i Prezydium MRN w ŁodZt w trybie życia pewnych obvwateli, którzy zy- Wspomnienia rOZkO,?iwgo zakątka ziemi po-
telsk ch Komtsj! Podatkowych i lustratorów stanęło przed nI'elada zadanI'em - wyznMc",,,- )'q T- o . d t' h 'l' l . 'J' I' . . 

.~ -- c n ezg rzeJ o ej c Wi i n e uJa'Nnl i morsr:leJ roztapiają się w przykrej remimscen· 
społecznych. nia odpow!edn!ch c· zlonko'w do ObY'NOlń.l_ .. oJ •• I b .J • 

l ~ swych źród eł dochodu lub \ljawnilt je 'ylk:J CJi, ollnosząceJ Si('j c o sposo U urzęuo .'I'ama 
b Ja~ nas informUje zastępca dyr. Izby Skar ski ch Komisji Podatkowych, obeznanych z za· częściowo. Ogó ł obywaleli naszego miasta I1leznaśnych urzędników, wciąż. wyznających 

owe) - ob. Dzienisiewicz, wszystkie U- gadnieniami skarbowośc! t podatków 'j'ym zasadę nosa dla tabakiery. 
:zędy Skarbowe na terenie Łodz!, zgodnIe z Się w pierwszym rzędzie Humaczy 'włoker, w powinien okazać jak największe pop~ ~cle I nie masz nawel odwaqi interweniować w 
;nstrukcjq Min. Skarbu, do dnia 18 ub. m przy powołaniu Obywo!elskich Komisji Pod::I!i.<,,)- lustratorom społecznym i Komisjom Spolecz- zatłoczonym pokoiku na Strzeleckiej, gdzie 
gotowały akta, dotyczące wypadków, w któ- wych. Dziś te trudności zostały już przezwy_ nym w walce z osobnikami, Ilkrywającymi zagonieni pracowl1Icy zbyt są zajęci, aby na
!~ch wedłu~ .przypuszczeń Urzędów. właści- ciężone. Do Obywatelskich KomIsji Pod':liko- swe źródła dochodu. Niezbędne jest także :%"j _ prawiać popełniane przez innych błędy. 
Ciele pr.zedslę))jorstw prywatnych osiągal! 0_, wych weszli ludz!e na ogól zorientowani w ślejsze zacieśnienie wspó!pr'1c " 'nicdzy h('la . Zostaje ci do spłac0nia. dług i gorzki~, ale 
broty wleksz<> od podawanych w d kI . h _, ," "~_. '. niestety, retoryczne pyta""e: dlilczC'go I1le ho 

. -. - . ~ e ara::jOC wykonywaniu swych przyszłvr'J zadań. Po od Skar?owa i Dels,,"olura 1(0 .. ' c . "1.alnPJ V·'jnoruje się u nas tego, co jest prawem i przy 
mleslęcznych. Urzędy Skarb"lwe na terenIe byciu pTerws?"~" informl'lcvinych zebrań z ŁodzI.. (dz) wileiem człowieka nracv? S, 

\ 
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SI AiOWY MOZG 

rytet de Gaulle'!! Pr'lsa par 'ska' pisze, że ze sprawa uClchła, az n!\~le spisk0WCV sami przy często doko1iyivania w krotkiID: czasie wlel. 
_ I strefy okupac)'lne] wyżsi oficerowie w '''aż- pomnieli o swym istnIeniu .. , uŚ~imli gen. de kiej ilości obliczeń. w zWltlzku z tym wlel-

Wykrycie przed kilku tygodl1lalTI! spisku t n ch sprawi.!ch Jadą po m~trukcJe nie do Pa- Gaulle'a, ki~go znl\czp.nia nabiera tak Zwani.! "maszyna 
B!1tYl'ep'lblilHnhldego we Francji, wstrzasl1s16 I ryża tylkn do" Cólombey-les-D<:ux-Eglise~. Przemówieme, \vyr:lłos:zone przez gen. de ~ajematyka", spe~jalny prąrząd dOi I.iczen~f' 
cala opinią publiczną. W ciągu d'Nócl~ ty- I T'Ozydencjl cip C~ćlu]1e',l, 'l.1st .. lono, że nrzyw()d" Gau]Jp'a w Rennes na~le postawiło spraw!:; I OObCZal1l8 . l rozwIązywania ~a.l?ardz ej za\,' 
godn: wIadomości o &pisku w)'pełniły Szpal.1 C'Y spis~Qwr(1"'-. i~l, rt.en"r~l11\ ',1.'",I<.1n1' 1:iHl- spIsku !1Ć1 'nowo 'la pąrzą,rlku dzien/lyl1\. łyc~ ,zada~ malemalyc:z.nych I. fJz~,ćznych wy. 
ty ~'szystklch ~ez WYJąlku. PISI'I!. Cały kraj I cli IfIprl! Cullanrlot J W'I1C)!,i11. wo}~k. kc 10- Przemówlen:~ byl0 dosł6wl1ym powtórzel11erh naJezlOhy .pI'2:e~ uC7.lol1ych radzl~tltlCh., , 
I!:ył . pod znakJ.em mebezplerzenstwa, j'lkie I nlaln,l':'h Larm 11 1, l"Vl1 ~duiilnynll IUQZlm z 0- oszczerstw, rzncanych 11a komuhlstów przez lvIorlelow/ln!fl. ele~trYGzne d.aje mozl1ośc ńo 
g ,o.zlio ustrnlowl republlkanskiemu I ze w'~zv jn(~f"i1a "e Ga,\lIe'a. autorów "b leldtnego pl!m lI" , De Gaulle. objął kQnywanla oollcz.en skomphkowany~h. k,~n
s~!Gch stron dornaqano 81e, by rHgiillv rządo- I O tych \"szp'1;:kh "IJP""Cl"b l11'7.S,~ r1hP"- me)ilko wysoki pa!!Onat !l~d impreza. sÓisko- ~trukcji , maszyn. przyrz~d6w l dparatow. ~lJe 
,:'e prOWi.!dZlły hkwiclaClę sieci spiskowców ;ił'l leszcze w DlJJ!ej lub więC~l otwllrly' wą. Nie brak tjilwet groźby "mar~zu na Pa~ cjllln~ maszyny "kopiują" ,ruchy sd..l1lo1ot?W, 
dO, ~- :owltego UPlcpshl,llent1l wszystkiril Z1l- ~pos6b przerJ kilku ly(l"dn!am1. Było Ja511<"; l ryż" w postaci .zapowiedz1imej , demonst:"acjl oluętow : turbo·-ge~eIatorow" ,blunllnqow. 
lązLow przyqotowilnego puczu. . " i k d " r1 k t . I l nI! jednym z pli!lct~w parY$loch w dlll~1 ;; Przed kllku laty w mstyrucle energetycznym 

Od tego ·C7frSU mi1',,1 0 już kiJka b/godni zet'. nICI dSP IS ~l IPrl1
1 
wa ~~ ,o w~ er~. ge lera a, października.' " skonstruowano pierwsze, maszynę tego rodu'.: . ,... .". " '.. 'l Kory p r WOC 1 iłl pD~wIEcrA S'lę q,ownIe nr- . , ' " " ' . ]Lkt ' ' t gt.t . Obecnie za a o "sertsacy]n'{r'h rewelaclar:h Z1lpowledzla- .' _, ".1 1 ~ _ ,Opmla frl1nr.uska z,adCiJe sobie pytame, czy J!l, nazwaną e" lo-:n e .. ~rem , ., 

nych przez ministra Dp.[o'reux, Claqle nie ~ły. H"nn'o~nll ,lln.l ,UBntvrlt:II11'1krdt) cznegn l wnber tej nowowytworzonej sytuacji Ram,,' kończol1@ montowame I prc:>by druqlel, bar. 
chać. ~eśli zali chodzi n pri'lsę, to Z wyj"t- IlzgrurowaOlU, ,11. ",'akr 11.. ' elier będZIE' dalpj niówił o sprzysiężeniu prze- dziej .udoskonaloneL Umoillw~a ona rnZ\~lą
klem. pIsm komllnislycznych, i11.ne pisma mał~ Ale własl11!> \11 ,-hwIJI, kll?dv :;;~.rawa, '1lę <"iwko RE'pubJire jako o .. przesadnej fantazji" zYv.:ame nad!łr waznych dla fizykI, matrlna-
co pISZą o oid-zych post-;pach sledztwa l akcJI, stal a zbyt lasna ,.i,alny rlyryp<'!n t .klnąl i r.zy w oblicz1) nie oającej się już: dzisidj tyln l technIkI problemow, ." 
antyspiskowpj, Wi~lać wytilźnle, ~e "j/lki~ I Jaską i pra~d rml0czył/l ciężki nblok milrze- ukryĆ' groźhy pr~ewrotu' a,tyrp.puhiikaqskie!łn - Raclzfpckie el~kt~olnteglatory ",:, ciągu kI,',' 
lajny dyrygent skmął Ii.\sl'ą ! orkl:-str~ nag.,. niit naokoło ~piSkU" ,partia sorjalistyczna n ie dpk0!1 a zwrotu~! I;:L. se~und okreslaJą wytrzymałase samolo e] 
le pr7ytłUJI1Ha Fwe zhyt głosne dzwlękJ. Premier Ralnadier n§wiadr:z\rl, źe dokolil k.ierunku w7n1Dcnieni;t jeChloścJ robotnicze), przy roznych wstrząsach" I~agoWanle tt\r"'Cl9~ 

\A!i<'!lB i coraz g~;:'Śniej n/lWI Się nalomi".,t : spisku podnif'siono wlęre i hillilSII, ,.niż hyło I do której nawołuje pi'lrti~ komunistyrznR, neratora przy regulowarilU Itd, Przy. pomocy 
o mającym naotąpić z,efor:n0,~aniu rzą~u II ;wartn" ,Prl1 o a pl'.i1W'COWil' rnd('J,W",ril}', hdsln I . ,N.ajblIisza przy.szJoŚ,Ć pow,:nna d~ć. odpo- m~szyny jeden ,CZł. o,Wlek 'w. Clag~ kilkn,,,~o= 
Ramadler, przy czym pn:ewldu Je Się lIkwl l uczr'1111a ze splskn temal dla". zartow, WJP(lz na te pytanIa, mepoko lące oplmę fran- r'lzm moze roz'ń lązac zadanie, klnre w z ,) k 
dację minhterstwa spraw wewnętrznych w Zdawało się. 7.A taktyk/l pr7emilC:7<:nia i cuską. łych warunkach wymagitloby przeFz,ło roku 
form.ls przyłączenia do Prezydentury Rady zbagatelizowania splsku povriorUa się, i że A. Kowalski pracy, , . I 

Min u; t ro\'T. UIIIIIIIII!/!llil l lIllIllIl l·1 11111'1 111' 1'11111 I' ł 11.1:111 r 11'11' 1, I '111'11' l "II'UI I ! ~IJ II I I' I ;I I III II I I I , 1 1 1' I II I II III I II J II !l I I I' I II I!l IJlJ ll l l ł IIJII I 'I I II III I II I !I ! II~ 1I'! , I! I IIIII, I 'III " IIIII'I I' I I, I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! I I II I IIIII I II I II I IllIll lllll l lllll l lll ll l llllllll llalllJllhlllllllllllillllll lll l lllll l 11 1 1I1i!IIIIHI1IHIII II!IiIIIIJ !I II1II I I II I!~I! !JI 

Ji'G;: tu pawia,dają. pe,vne: wpłvw.'w€ krła Colo~ć tu.,@r'8P ,.'~Obn'lHlit'" 
sa ni ez<1dowQlone z tego, że riochodl.enie,. .. _ __= "1. ,_"'" __ 

przeprowadzoni'! przez minister~jwo spr<l1iav C' h;oo tka do nosa wewnętrznyr:h, posunl(lo się zbyt dalllko, 
~Lcze<.Tóinie zbyl wysok.o, 

Cóż hl oznacza? Ażeby to lepirj 7,rnl1roiE;\; I delicyty skarbo 
należy przvp'J!Hnić ~asadnirze etally wykry- St .. roż .. tno§ć nie znolo t-qo tfj .... oloz" ••. Do~,~ro "'- 16 w'e"u 
leg" spisku '"" ~.. - _ 

. Wpdłu9 .. hJękitncgo planu" spiskowcy Deftrelt "ró'ews'd ustolo "szlo' chUjt". 
mIeli T07pOf'ZąĆ swoja akcję prowokacyjnym • Każdy 7. nas w życiu cod'liennym POShig11' toc~enie i puszczona przez zalotników, a na-\ kowne chustki --: w perfumac~: Tak s~r6pa,
wv~tęlJjenieln w Bretanii. ;:>, ,In i1()~Ć spisk .. w je się szereuipm drobnych przedmiotów, m. in. wet 'Własnego męża. rowane "mour::hous de Ven~s, ~ozpo",,,zech· 
ró'lv przY!lnlowvwRła pońpalellie dworów i i ClllThlką tin nosa, Ma ona ciekawą hist(,rię Rzymianie chlubili się "pupllae ;,jcl:r'1e"' - nily się z Paryza po całym SWleCle , ~ta~o1h'l-
J_osriołów tJril7. o'ltllki nil tlrzrdy p11btlczne, pn. swego rozwoju, "s1lchymi" dziewczynamil Klórym tliHlycyjnie Iy niezhędny składnik lualety az do ublf'ple-
r{aiąe Sifl za kon11lni~tów, W orlpowif'd7.i na l J 1 ' d G przestr'4pgilne zasa,dy pl'zyzwoltoki nie po- go sluleria, . St~rożyln{lść nie zna il c Jl1St~1 ,o ~1Q5a. re- W . ,.. 1 t l' 
ten rzpkon1Y diak komnnistów reszta 'spi.s- zwalały nie lylko na wycieranie. nosa rhl!stką, starozyl.nosCl, I . W rZllsac 1 n~w,)zy "-yc 

!'zynki i Rzymianki nosiŁy (lIl1ąie rhllsty, ale ' h ł h stk t 6lkarne i o ko I'rr.w w 7.iIr'hodniej j centralnej Francji , " I _, ' , ',' . , ale również ocieranie potu z czoła , ZDane y y przeWaZn1l'1 ,c U l r l ' '-, ' 

Ir,ia!il pr7lslapić ze swej strony do akcji uzywały. Ich )er'j',lle w :'nelkle SWlętd, n'l ,l1~O- I Te ~urowe fo~my fowa:zysk~e ohJ\'J!'lz,y\'Ta- krągle" Kwadratowy, 1:-1 b7.lalt U~3~,ał ,SI.e pr; 
,,(lbro11Y ładu i pllTlf.\dku" 71HłTożnneqn 1libv C'zystosr.lach, .PowIewając lllml wlt'lły v. k.a- ły' zarowno toblety Jilk I męzczyzn, raz pWJwszy w drngleJ pnłowle v.;l~k,\ .[1 !lo -
P',"z ;,~l'if, kon,(1lli~tY-:lil1, JClonrwzcś!1le ze rzaJąc·" do miasta zwyl'ięskie oddzi.~ly .... ojsk, Chustka w --znaczenil1 dzi.iej~zym pojnwil!l to w nader clekawych okol'C'7.I1o~:::\acn, 
'\'srhlJrJn i", i rzcści I'rilncji miałA rus:r.yć w kie okrytych slawą hol1atersk ich wyCI.'ioriw luoro- si'1 po raz pierwszy czlprysta lat temu w ręku KróJ franruski LudwIk XVI, idąc .<~ por<Jdą 
1I.111ku ParyżR nip. jilkaś przypadkowa jedno.t- ~ów g1E!ckich l Wodzów rzymsklch, pothody weneckiej piękności Nie posługiw Ino sję ministra finansów Colonne'go dla za,sIl~n'A 
ka sp.l~kowców, ale T('qularnf' formacje woj- tril1mfalne cczarów. nią jednak podówczas przy speh),~nill tak skarbu pieniędzmi, wprowrirlził 'n"cj lll1YJn 

;;,k n,Wc> , zmonl~wane we francuskiej' streflf' ,Trzeha wil'rlzieć': ,że ,,~lI~'ho~ć" n 1)''''1 li' Ito- plO'1,dic711ej :-zvnności" jak .dziś, Była ,'na 1'&- / rozpOlządzeniem mnnę uŻYWenia n\1w,"('h. 
okupącYlnPJ NlCn11ec. rlzl!a w SlalO7.ytllOr..CJ 7<1 JPoną z r:]ownvrh (7.'1/ pJZf'rlnllolem kol<JeJem, i>rt"jwlf'm mnrl1T • kwadratowych chu:;tek w mlp':;ce .j"tyci1cza-

F'nl1CllSka s!rpfit okupacyina od dawJ1it' re('1, piqkl1()ści Biilr1'l f("j rl.Zl pwc7 'f11i P , l<tmR I paryżnOk\ używały lej, aby "mieć coś w ręku, ,owych trólkątnych i 0kTągłych, 
l-iPPy się ~7.c7,rqólnq r))):'nill WP. Franc ji. IH7ez .7.~pnmnipJ1ip (1t~r1a by nos C)1I1<;t:'ą Naj- r7ynl 111o·;.na hy 6i~ wdzi'lC'zyć", W !\illl Cl'lu O(tnośny tekst kTól~wski mial \,,"lmien'~ 
. 'our, dl'~Cf'l1d"1I1<; slIr Parls" (l'óld7.1f'111Y 11i1 plęJ<!1\eISZa nilwrt znstal,'h\' Wvl",~ti1 ""7(." 0- 7.ilnllr'l.illy w~raJ1lal(' wvszyle j('dw~hlnl1', 7l>vt- nastepnjąr.e: 

P'ry') - 010 ho<,o od d1u,l,h ",,,I,,, co,-. -e-" o-s ~b l - - _ .. My, Ludwik XVI, kró J fri1ncu'!ki itrl. cn'-
powFz!>chnill11P przez ofi'Trów' pelainoWTOW z ' •• nimy wS'em wohec i każd"mu z OSO'1Il11 wiA-

;_~:~~15J~~~I:;~,ji :~'r~~~f:'J:~~~' kta~I~~~~r~I~~1 II n . n r a a ~~~~t~~s;:j wkeOl~~~:stkic~m~r:ij:c~i/~~~:ia~;.. 
swoirh knowań, \Ale. francuski h kołach po- niejsze ogloszenie formę trójil'ątną i "krągło 
3teppwych ol,rpśJa ~ię Baclen-Badcn (stolką ISzłuka JUrUsza WirskieO'o W Z S R R chustek ~o nosa. na formę kwadrato ','I"ą", 
strefy) j~ko współczesllą Kohlencję, zebrała li Następstwem ustawy było uruchomienie 
!lię la1J,1 bowi"l1l caJa śmietanka reakcji. Zna- Znany poela i dldnJftf11l'q p,,!ski, Ju.liusz S7,t,l1ka ta llzysk<tła hardzo dobrą OCflnę szeregu fabryk w kraju. które przystąpiły do 
ny agent ~ie51i'1po Hardy zoslał aresztowJ1Y ~rirski otrzymał przerl kilkil dniami list oel 7.e silony nil jpoważniejl<zych leatrolog6w rA- masowej produkcji chustek czworokątnych i 
VI' salona,ch OS!)bl~tych cywllnE'go gubernalora I VV h ' k' T -r ,J d7jockich zalały nimi wszystkie r\Tnki kraJ 'owe 1 zagra-
J:< d B d któ 1 ił', , - ., \Al 5Z<"C rOSYl:;: leqo nwar7yslwa eilfr~ neqo - '.' . , " .. ' I -
~il en·.:J. en, u rego law Jalm g05C. ,., ,- W kraJ1l .. [nzynler Saba hędzlP wysta· niczne, Zrozumiałą jest rzeczą, li z tf!j ino-
B~d~~-Badel1. ~pi się ol\~arcie z,, .. władz parys- z .pT?sbą o p~zw~lel1le na, przek ł ad l WYSI,~'1 wionv w jednym z lpatrów w Krakowie w wacji i mody wpłynęły do skarbu królevlskk-
klhc a wyzsl ofIceroWIe uzna lą tylko auto- wleme ostatmeJ Jeqo sztukI "lllzymer Sab" '. sezonie biE'żącym. 90 znaczne sumy pieniężne. 

Dzierl doibry,slostrzyczlko! Jak sie 
"\zujemy? 

- \V3rśmientcie! . 
- Przepras'zam, jak wc'zOra1slY ńalot? 
- Nic nam nie zrobił. Nastraszył nas 

tylko. Czy walSza eskadra wy'start'ow1'la 
na tyc'hmias t? 

Rozum!\' się · 
-- Str,3ci1iś<de di1zo \Vlochów? 
- Siedmiu. - OdpO\\'ledzlał Quell. 

Ale straC'iliśmy także jednego z naszych. 
- Niedobrze, ale cóż zl'o,bić? \Vszak 

- to wojna. 
Quel1 8pojnHI na nia i u'śmiechi1'IJ,'ł się. 
- Kt6ż to taki? - zapytała. 
- Wątpię, aby siostra go znała.-

fzekł Quell. - To był Brewer, takl mio
dy, wy'soki. ltJwsze Ulśmiechnaęty. Jesz
~ze Mówię chłopiec. 

- To wszyst'k,o iedno, czy 4nałam go" 
;;z1' nie. Znam wszystki,r.h, 

- Szukam miss Stangu - zmi.enfl te
ma t rozmowy QuelL 

Siostra pndlliosła słucha 'IN l<e telefoni-
czną i po,vipJziała coś po gl'e.cku.' . 

- ,Jak pan myś!i., czy :prędko przyjdą 
tu l lem\ ~'~ -- za'pyb!a z noienacka. 

I Poodviba mi się, że wa'~za s ta rlSza 
30. siDstra tra ktllje każdego z nas. jak sy

na· CZY ona i pania, uważa za swodą cór
kę? 

Uważam, ze prędko. Oni nie lubL1 
lbyt marudzić. 

P1;zeciwko Niemcom nie wytrzyma 
my, Ale jednak, będziem:i' v, alczyć, Zda
je się, że dlo Grecji pfZy!słano AuoslrallJ
czyków'? 

- Zdaie się, ze tak
Do 'll0koj.lI we,szla Helena,- ZDbaczy',·

s?ty Quella" zacz~ '.a przepra Szać starsz'?, 
slostrel za Jego Wizytę. Ale I ta od'PowJe
dziala, 

- Nie trzeba tłumaczyć s,ję, Niech pa
ni za-opiekllle się leniej tym chtoDcem. 
Jest młody. a śmierć czyha na niego, 
Niech przynajmniej 'Przez chivilę nie 
'czUlje si€} nleszcześ]iwym, 

- Tak! Jest bardzo dOIGra. \rVsz~'s,cy 
ją l.uhia. Czy s traciliście k-o'l?o<ś dtllisi!lA? 

- Kto, my? - Ja? 
- Nit:, ni,e pan, Czy si'rą'cono ho,goś z 

\~'aS ? 
'1

1 

- Stracor!{l Bre-wera. Zaatakowało g{) 
kilł;:u \i\' łochów naraz, , 

- To tel11 wyso:ki. po,g'oclny c:h ł'o'Pie,c'? 
Tak. 
Biedny! Ni·gdy nie mCl'Źn3 zgadnać, 

kiedy nasta'pi je,go kolej. Ni'gdy nie 
wiem, cZY pan wróci cały. 

- Pj'o.'\zę nie mvśl-eć i) tym. Nie ZaI.sta 
11iirv,:iam s i ę. nad tym, Niech bedzie. 'co 
ma brć, A co z pall1i'ą będzie, gdy tu 
pfl'";,dą Niemcy? - p'owiedziacł powa'ż -
nie, ' 

- Nie W1PI11. Prawdo'Pnd'obnie odeśl'ą' 
na" z powrotem d·o Aten, Tam, z'df1ie sie, 
już 'Stil" maj,du,.i,ą odd!ziały au&tral'tj,skie? 
Prawda? 

- Tak. 
- Cie"zę sip. z tego, Sami ndgdy de 

.clalibysmy sohie ra,dy z Niemcami. 
Szli powoli w kierunku placu, gdzie 

rozstrzelano greckioh zołmerzy, R.oz:'l1a
wiali ni,eWlele. Nagle Qu ell nowiedzi lJ: 

Czas ju.ż na mnie, Znów wylatuje-

Kiedy wy~zli z nok(1jl1. QlIell laDY tal 
flelel12, co jej właściwie powiedzi3la 
stan5za siosha. Uśmiechnęła się smutno 
i rzekŁa· my l 

- PO\ 'iedz.lała. że pan Zil\V'SZf waj- , :TaktD? Teraz? 
duje się \V niebezpie~ze'1stwi0 i że mu Ta:k. 
sze być dla pana s~rdeczil1ą. Trudno! Prosze, tylko konie,;llde 

Quell l'ozE'Ś1111ał Sl~.lajrzeć do szpitala. gdy wrócic,j,e. B",d'e 
- Po , raz piel'\\'szy s l-ys Z'2" że umie bar-dz'o nies'pokojna o pana. - cicho po~ 

p~m SIę Blczerze śmiać. - Ze zdZl\ 'ie- wi~dzlała Helena. -
11lem podniOSła na niego oczy Helena. - Tracimy bezTla·clzie.Jmie czas, aby 

odpęld1zić myśli o ' tym, co be:dz,ie. jeż~li 
nie wrócę. 

- Sarna to d<J.brze roz:umiem". 
- J est·em jednak bardw zadoowolony, 

że pani ni'e'polmi si~ o mnie. Prz:yUdę ko 
llle'Cz.ni'e doO sz.pitala. 

- Ty1ko kO'l1iecznie. John! 
Bardzo rzad:ko go tak nazywała. Qltel1 

wziął ja za ręke. 
M U'simy coś zrobić Heleno. 

- Ni·e r'o,ZLumie111, 
- Mówię {) na.s. O pani 1 mnie, Tak.. 

jak jest - nie moJŻ.e byc dalej... P rze
cież nie ~esteśmy ohcy .. , To właśnie 
lU'nil3 a:-nębi. Musimy co,ś wymyśleć .. 

- Zacz,ekamv jesz'cze, J ohn ~ Zdaje się, 
że pan wyj.ęldzie i nigdy jlUIŻ tu nie wró
ci. I co bedzie wtedy? 
~ .J eż,eli wy:iacl'e. tleni 'Pojed'zie ze 

mną! 

- Niech pan nie bedzie taki pewny 
siebie. - od'powledzia ła. - To nie j.esi 
ta ki'e proste! 

- Mówię, co myślę· Powtarzam, O :ile 
wylja'dę" pa n1 p,oJedzie ze runa. Nie ma w 
tym nic skomp'likowanego, ' 

- Nie bl'd'e mogła wyjechać, Na'Pew
no nie będę mogła, Ale- przestańmy mó
wić o tym. Dok'ą,~ byśmy wła'Śociwie po
jech8li? Nie ... 

- \V każdym ra,zie muszę zaraz się 
pożegnać. - p'rzerwał ostl"O. .- CzaS 
już na mnie! 

QuelI odprowa dzH HeleneJ do S'zDitaJa 
i prĘ,dko poszedł w kierunku hote.fu. -
Czekano j,u'Z na niegO:--1'::.otnky z.aia-do'\x·a 
li się do autCl'bll'sÓ'w i :po~echali na lotnis
ko. 

(d. c. n.) 

, 
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ofiarnych roboinikóvl r 17 

KLEMENS JAN TOW. AUGUSTYN/AK GOZUCH AjVTONl RUTKOWSKI JÓZEF TRZECIAK LEOKADIA PUŁAS JOZEF WARDĘGA WOJCIECH 

Załoga roootnic::>a: PZPB Nr 17 (d. Slolarow) 
~ lC13 trzeci została OQZD.ac2ona za ofiarną 

pll':lc:ę. Si~mtu "Z;asłutZ~mych robocianzy otrzy. 
1!1<1'ło srebrne. i brq7.owe Krzy te Zasługi. 

cji, partIi pol.iiycznych, Rady Zakla<;lowej 
W. P. 

Wygłoszono przemaWIania bezpo·śrE\dple t 
pIosie. Tow. Augusłyniak zabiercrjąc 9!<lS w 
imIe.ni'U odznaczonych prźypomntał zebra
nym., jdk to lud pracu1qcy żył l pracowal 
pr.:;;ed ostatnią: wojnq. "Moi rodzice - mówi · 
między htnyrni tow. Augustyniak - prnepra
cowa}! cała swoje -:iJycie w nęd~y i poniecwier .. 

ce. 2fostali ślepi ! nIezdalni do pracy, a za· widzac vr nim przedstawiciela nowej rzeczy
miast uznan,ia użyskiwali pr~ed wojnq "od wistości. 

jXlnów fobrykantów IOkau·ty, a od rzqdu sa_ ZakoT;c?ono uroczystość w!eY.5!;ern O uko-
nacyjnegp pałki 9umowe". c.hanej ł.odl:1, tctlicami ludowymi ora? skrom-

Po paemówtentach ' dyr. naczelny tow. ną herbatką. 
Kłys dokonał uroczyste90 wręc~enia OPi!na- Wrru z cała załogq, my takie ilyczymy 
czeń. Oklaskom i wiwatom nie bylo końca. odznaczonym z PZPB Nr 17 długiego j26zcze 
Rozrzewnieni robotnicy przy hucznych oklcrs- ilycia i 0wocnej pracy dla Polsld Ludowej 
kach zebranych całowali sle z dyrektorem. (B) 

ol "\Li! U !SQL 

• 

Przebieg uloczysloś1l~ wręczenia odz!na_ 
Olleń wykazał, Źle pozostalt robotnicy dosko· 
nale !oz.umtejq, iż wyró:i.:nienie tych siedmIu 
przynosi Z(l~cął całel załod21e. Nie ma mo_ 
wy o z.awłśc!, gdY'ż Od7.11CIC2.enl sq otoczeni 
nietylko S2'acun.kiem, q;le także m!łościq swo
kJl .wsp6łpracoW11:ików. Zroz,umieltśmy to do_ 
skonale, nowet my, goścte ~ gdy odczytaM 
listę t gdy n-a trybunie uka'll:oli atę wyr6żtnie

ni robotnicy, wltand. przez :aebranych hucl1ny
mt niemilknącymt oklaskami. A m..lctnow!cie: 
1) Błonislctw AugUstyniu - były tkacz, obec 
nie kier. tkalni. DługoletnI działocz spolEic"ny 
- otrzymał Śfebrny k,rl!Y1: Z!CIsługi za. of1arnq; 
I oddanq pra·cę. 

sz O gorącym uczy . 
Jak pracuje Delegatura KOI1\isli Specjalnej 

AsystUjemy przy wykryciu kradzionej prz dzy 

2) J6:r.ef Rulko-.vslti - mas,zynisld ma za 

lIobq 48 laJ! pracy w fClbryce. Otrzymał srebr
ny Krzyż zqsługt '- zcr be'Zinteres;{)wrte współ_ 
d;l}iafClute w uruchomł&niu fabryki. 

3)Alltoni Gotuch - pala.cz. Z 74 lat swego 
1:ycia 59 pl:z~prClcowa:ł w !abryce. Obecnie nIe 
zgod'Ził się prnyjq:6 emerytury oś.wladazajac, 

l'l!> do ostatntch dni swe 2:f'cia chce pracować. 
Braz.0'fY Krzyż Ztrsługl otu:ymał za drugolet
nie; pIerce i za konserwAcję t ochronę maszy_ 
ny paTowej. 

4) Leokadia Tn:e<:ia'kowa, - snowaczka, 
Otmymala brqzowv Krzyż Za.,lugi za oficnna 
prace zawodo'ł.rq t społeczną; 1 'Za czynne 
v-spólddalClllie w uruchomieniu fabryki. 

5) Wojciech Wardęga - porUer, lat 62. 
PIO'cuje' w fabryce 411 hl! d<lskonale znal 
wszystkfe jej kqty. Po ucteozoe okupanta War 
dąga pamiętal, że zak~ady !Iq pol'Skle i że na-, 
leiV ochronić mienie pallstwa od rabunku. 
R'i:eielnie Z'CIsl'użył ncr Btrqzovry Krzyż;, którym 
zostcrł 0dznaezony. , 

6) Jan Klemens - robotnik poc!wónowy. 
7j Józef PUlaa - 'Ślusarz, otrzym(!Jt brq,,:owe 
[{rzyźe Zcrsl'l..lgi za rZ$telnq pIacę na swoIm 
odcinku. 

{ 

Atmosfe;cr uroczystości w PZPB Nr 17 by_ 
la ucrC'eohowcrn'Ct sflrdecznoścfq. ZałogO' szcze
rze się radow·ała triumfem swo!ch wsp6łpra
eowntk6w. Obecni byli przedstawiciele dyrek 

Śladem naszych artyk"łów 

A jednak czy Ubezpieczalnia 
jest w porządku 

Czytelmcy nasi pamięŁi\ją interpelaCję ob. 
Bartczaka w sprawie tragicznego niedbalsl'wa 
Ubezpieczalni Społecznej, które spowldow h 
śmierć dziecka. Ubezpieczalnia przysłala nam 
sprostow<lnie, które lojalnie wydrukowaliśmy. 
Obywatel Bartczak podl.rzynlUje jednak Iladal 
VI całej rozciągłości swe zarzuty, stwlerdzająr, 
że rodzice zwrócili się o pomoc lekąr-ską na
tychmiast po wy.stąpieniu pierwszych obia
wów choroby i potwierdzają" jeszcze raz, że 
z winy Ubezpieczalni dziecko odwieziono do 
szpitala za późno. 

Ponieważ znane nam są, nie~1ety, hczne 
wypadki skarg nil tJbezpiprr.alnię, a z drugiej 
strony mogłoby się zdarzyć, że lekdrz, powo
dow'3.ny fałszywie rozumianą solidarnością za-

Delegatury Komisji Specjalnej 'W 

przy ul. Gdańskiej 107 

W ogłoszonym przez nas miesięc1'alym spril.
wozdaniu ~ działalności Komisji Specjalnej w 
Łodzi przedstawiciela Delegatury łódzkiej, na 
podstawie szczegółowych damych stwierdza się, 
że większość wYpadków wykrycia a~tów spe
kulac.ji l nadu?y" gospodarczych zawdzięcza 
Delegatura 1NspóJpracy społeczeństwa. Vl1e
dług ostatnich danych statystycznych Delega
tury, w ub. miesiącu 70 procent ujawnionych 
przestępstw gospodarczych zawdzięczać nale· 
ży czynnikowi społecznemu. 

Niejeden z naszych Czytelników zadaje 
sobie pytanie; "Jak właściwie wyr,:rląda owa 
współpraca Delegatmy z czynnikiem .społecz
nym, dzięki której ('eny na artykUły pierw
szej potrzeby !Ja 1'ynku Jódzkim uległy zaha
mowlllliu, a ostal:nio wykazllją jp..ndencję zniż
kową~" '·V poniżl"j zil.mieszczonym fotnre
portażu przedstawiamy naszym Czytelnj1~om 
przebieg i wyniki jednego z licznych mom,;n
tów współpracy czynnika społecznego z De
legaturą· 

wodową, broni sweg-o kolegi, który na to nie " ... "Vczoraj do zagrod ' ob. W. pod Łodz'ą przy
zasłu~.ie - uważamy przeto, .ze spraWi! oby- wieziono kilka lon przędzy. Właściciel W '. pó· 
watala Bartczaka powinny zainteresowac się źnym wieczofl~m przy pO!Docy rodziny złado
czynniki kompetentne. Naleźy raz wre<zrie wal. przędzę do komórek" - opowiada funk
skończyć z formalistyczno : biurokratycznym I cjoTlariUSZowl Delegatury Komisji Specjalnej 
odnoszeniem się do swych członków, Kai.dv rohotnik jednej z łódzkich fabryk, ob . K. -
pracownik Ub?zpieczalni - również telefo- I "PrzYPUSZCZillTI, że przędza t.a ,jest nieJegalne
nistka - winien zrozumieć, że wszelkie j~go gcf pochodzenia. Cz.ułem się w obowiązku za
zaniedbanie grozi zdrowiu i źyciu ubezpiecza- meldowac o mrm spostrzeżeniu w Deleg_~tll
nych. ne". Urzędnik Delegatury skrzętnie n.')fuie 

Dla użytku odnośnych władz przypomina- donie$ienie ob. K. ,I\!szelkie poszlaki wskazu
my: ob. Władysław Bartczak zamieszkuje ją nil to, ie przędza została. skradziona w je
przy ul Ogrodowej 28. InterpelaCja jego dru- dnej z fabryk wł0kienmczych \f wojewódz
kowana była w ,.Głosie" z 18 lipca rb. a spro- t1!-.'ie łódzkim i przecho1~·ana w zag'·odzle . któ
stow:tnie Ubezpie<;zalni - w Ąniu 30-go lipca. rej włfiiciClei '\A,- ne.jpr·n"dopodcbnie] nigdz,!€ 
br. \'1. nie pracuJe, ~ zYJe z " 'ypozyczama vnększym 

) 

l 

" ... Urzędllik Del"gatury s!\Tzętnic noluje 
doniesienie ob. K." 

szk.odnikolU gospoddrczym swych komórek do 
przechowywania kradzionei przędzy. 

PormaIności są krótkie. Piętna~cif' minut po 
zlożeniu zameldowania przez ob. ,K, pięć osób 
- trzech fun\cjonariuszy Delegatury, fotore
porler i wyslan:nik "Glosu Robotniczego" .
udajemy się tramwajem w kierunku Polesia 
Konstantynowskiego, gdzie koło domu mieaz
czą się zabudowania właściciela W. Nazwiska 
tego obywatela ze względów na tajemnicę 
jesz<:ze nieskończonego dochodzenia nie po
dajemy, jak również nie podajemy nazwiska 
ob. K. Delegatura bowiem gwarantuje za':hn
wanie do swej wyłącznej wiadomości nazwi
ska obywateli, podejmujących współpracę z 
Delegaturą. 

..... Cały ogródek wyglqda jak gdyby pokryti 
, śniegiem. Rozłożono iutaj przędzę do wy-
I schnięcia", 

I dem tej znajomości. Zaczyna bez ładu i zwią:>.· 
ku szybko mówić o zasł\lgć1ch c.W"~r,l !D~ż." w 
okresie okupacji, o tym, że Dna o,oa 1'i emca 
"sipdziala" kilka miesięcy, że ter3.z. trzeba ja
kos żyć, że n:tpewno "ten świnia 5qs:ad za
szipclował" ild. Nie mówi tylko o jedn,rm -
skąd ta przędza? Ano, mąż przywiózł. Mqża 

I chwilowo nie ma w domu. Ale przęuza ta lest 
dla jednej z łódzk.ich fabryk, Dlacz\:!go ""'''le 
tulaj zawędrowała. Na takie pyt.anie kobieta 

., ... Iunkcjonarlllsze De/ega/ury w drodze. Idzie
my przez kładkę nad rzeczką" 

ma tylko jedną odpowiedź - "mąż to wszyst
ko wie, ale jego nie ma". Zasypuje funkcjo· 
nariusza Deleqatury lawiną słów. Przęd'T.a ,<o' 
slaje na mie.lscu zabezpieczona. V"drOżone 
zostaje s~czeg6łolVe doclwdzenie. 

Idziemy w piątkę przez las, kJadkę nad Sprawa wydaje się dość ja;,tld, Za kilka 
"zec'lką i po kilkunastu mi-nulach dociprBmy dni przeczytamy w prasie: Delegatura KOl11!
da domu [Jod numerem trzynziestym. "Vłaśnie sji Specjalnej na posiedze11iu z dnia ... u.k:ua
tutaj, w.edI1l!] doniesienia, zładowano dopie- la obozem prac)' szkodnika gospodarczego '111'., 
ro wczoraj ki1.ka cię7.arowych samorhodów, u którego, dzięki cz·ujności i wspnłpracy cz'. n
pełnych przędzy. ,l\Jrhodzimy na podvvórko... niką społecznego odkryto wielki magaiyn 
Ni śladu żywej d l'. sr. y. Tylko gdzieś na par· pr:r.ędzy nielcgalnef,Tn pochoclzenirl .. " jDz.) 
terze drewnianego hudynku naglp nerwowo, 
{rzasnęło zamykan<" Ok'lO. Dochodzimy do ni- ' 
G"-irh szop. Jakiś rzlowiek wychodzi wJaś:lie 
z jednej 7llich, niosąr helę bialej przędzy w 
kierunku ogrodzonego "i.Acllelami ogródk~. 
Zauważył na$, ale roh, dobrą minę do kiep
skiej gry. 'Tdr.le dalE'j, poqwiuhliąc. To swo· 
bodne z'lf'l10wanie fiię iego ma nas pneko
nać. że ma na jZEpeiniej czysle sumienie. Ca
ly ogińdek wygląda, iak gdyby pok ryty śnie
giem. Rozłożono tutaj przędzę do wyschnię
cia, 

Jakaś kobie13 w tonie sztuczno • o!lt~vm 
pyta się· "Co panQw ie tu robic:e~" Zacil'1ws
nie s' ę l! ,;: ędmko v.' jest bez zarzutu. Legity
mują Się Kobieta, jak Eię okazało, żona wł'3.
sCl~iela VI'., jest u lemy t zbudowane MW/U" 

,,~obiela zasypuj.e IunkC'jonc.rius1.Y Deleg:llur} 
lawmą słów" 
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• 

Łodzi organizuje wystawę dla wsi. Wystawa 

Wł-zyta w Izb!-e Zatrzyman' dla NI· elelnl-ch odbędzie się w Łowiczu 8 i 9 września, w Ra 
domsku 11 i 12 września, w Sieradzu 16 i 17 

.,Obejrzycie dziś państwo dorobek naszego a nawet prostytucja. Są tu jednak i dzieci, I swej pracy całą duszą. Tu :-vłaśnie przol~r~- września oraz w Opocznie 18 i 19 września. 
miasta, o którym najmniej pisze prasa i o któ- przysłan,e przez sierocińce, stąd po zakliisyfi- wadza się badama psycholo~lczne. nad ?zlec- Rolnik będzie miał możność zapoznania 
rym najmniej wie szeroka publiczność". - kowaniu przez lekarza-psychologa pójdą do mi, które zeszły z normalnej. swe1 dr~gl roz- się ze wszystkimi rodzajami maszyn i narzę
Tymi słowami pakując nas do auta, wyjaśnia odpowiednich zakładów wychowawczych. woju. Tu po kilkunast~ dm~ch b~d.an I o.b- dzi rolnkzych, następnie obejrzenia ekspona
flam cel dzisiejszej wycieczki dziennikarskiej I O ile Izbę można by porównać ze SZkÓł. ką serwacji zapada. orzeczeme, ktora klimka tlzle- tów z działu zielarskiego, materiałów pęd-
nasz wiceprezydent, tow. Ajnenkel. wiejską, o tyle punkt rozdzielczy można bez cięca najlepiej odpowiada temu, lub owemu nych, materiałów budowlanych, opakowań i 

Pierwszy etap naszej wyprawy to Izba za-I przesady nazwać nowoczesnym zakładem .... ~y- dziecku.. ... nawozów sztucznych. 
trzymc.e dla Nielelnich przy ll/ Kopernikrt. chow~wczym. Chociaż .i tu jednak dzieci prze- . Ro.zbawlOna dZleClarllla otacza nas. ~Q~om. . ł 
Przyznam się, że jechałam tam z leciutkim u- bywają stosunkowo llledługo, urządzelll.' są Blegme do naszego auta, by spra~dzlc. Jego Na czas wystawy uruchomIOny zosta spe-
C'7.uciem strachu. Mimo woli opadły mnie róż- nie tylko na wyso~im pozi.o~e, ale po pr,o~tu markę i zobaczyć ]la własne oczy, Jak wyglą- cjaln.y dzia~ sprzedaży. FachowycI: wY:iaś~ie.ń 
ne memlłe wspomnienia _ wspo.mnienia 14- luksusow~ .. Wspam~y ogro~ I weranda, lsmą- da żywy, prawdziwy prezydent miasta. Za chw.i- b~dzle ~dzlel~ł v:'Ys~kolony w te] dZledzJr1Jle 
1 15-1etnich dzieciaków w kryminalnych m1.1n- ce czy~tosclą s~le J~dalne l syplalme, oszklo- lę auto rusza w dalszą drogę, na oglądiime placownlk społdzleln.l. . 
durkach, o kratach i pękach kluczy wle.~ien-I na szala. z kSlązkaml., gry I zabawy, a przede. dalszych cudów, ale o tym następnym razem. I ~ystawa ?db~dzle Się pod protektoratem 

dd H. W. WOjewody Łodzklego. ny<:h i tym podobnych przyjemnościach sana-I w:!sz~y~s~tk~l~m~ .. w:ly:.:tr:.:a~1:"n::'1:"''':WY2c:;h~0:;w:!a~w~c~y::.., ~o~!.:ii~n:,:l.:." _______________ ....:~..;.;.;....:.. __ ,;;.._..;. __ ~-.;;.,,. _________ _ 
cyjnych rządów. Lecz oto samochód ~taje. 

t:s;~~~1ar~~a~~~j~~d;ęe5;~~c~~j!:,iOJ~ld~:k~': i Z a p :I~ S y n a U n -I W' e r s y, t Ł o' d z k -I 
po dworko z trawmklem I drzewami, na lewo 
jakiś obszerny ogród, na prawo - taki. sabie .. 
zwyczajny budynek, mogący równie dobrze t· b d d 15 31 sl"a pni-a r b 
ujść za szkołę jak i za domek mieszblny. Już rwac tą ~ O • • 
na progu wita nas chóralne: "Dzień-da-bry Pa- ł \woJ·ewo'dzkl·e Zarządy ZWI'ązko'w Samopomoc'" ni". Sekretariat Un wersy te tu Łódzkiego (ul no - fizycznych wydziału Matematycz- , . T 

Nar·utowicza 65) pod~J·e do wl·adomos'cl· z·e no _ Przyrodnl·czego - pisemny z matematyki. IChłopsk. leJ).. . Gdzie jesteśmy? W szkółce, w intefl1.a~ie , ". ' d d 
czy na kolonii letniej? zapisy na Wydziały: Humanistyczny, Ma.te- Rady Wydziałów Lekarskiego, Farma- 1 ~) os.oby zasłuzone v-: o b~d?Wle g?SPO ar-

Ależ nie! Za chwilę witamy się z młodą, matyczno - p~zyrodnJczy, Prawno-o Ekonomlcz- ceutycznego i Stomatologicznego mogą cz.eJ KraJ~l (na podstaWie ~as,wJadczen wysta-
ładną niewiastą w mundurze. To strażniczka' n)', Lekarski, Farma,ceutyczny l St?~atolo- ponadto wprowadzić egzamin pisemny wlOnych Jak w ust. c), poswladczonych przez 
tego "więzienia". Jesteśmy w Izbie Zntrzy- Iglczny dl? kandyd.atow na. I ro.k studlOw roz: z chemii lub biologii. Okręgowe Komisje Związków Zawodowych, 
mań. Na ławkach dokoła dwóch stołów ,ie- i poczną Się w dnIU 15 slerpma r.b. I trwac Od egzaminu wstępnego są zwolnieni ab- Związku Samopo;nocy ~hłops~iej). . 
dzą "przestępcy". Chłopaczki i dziewu5z!;:i, będą do 31. 8. r.b. sol wen ci wstępnego roku studiów, którzy zda-. e) osoby ze srodowls~" maJących utrud~lo-
12, 13, 14-letnie o dziecinnych oczach, lnia-\ Przy zapisie kandydaci składają następu- li egzamin końcowy i zostali zakwalifikowani nY"dostęp do kul~ury, kt<;>re wykazały.ohar-

a -da wydzl·ał nosc w zdobywamu naukI (na podstaWIe za-nych czuprynach, cienkich warkoczyk'lch .. jące wyma~ane dokumenty i świadectwa: n ny. , . d 'Z· l' Z d h Z . k' 
Przerwaliśmy im głośne czytanie tak ulubio- I a. Podanie o przyjęcie wypełnione na O zwolnienie od egzaminu wstępnego mo- SWla czen WIąZ <ow, .a~o owyc , . w~ą~ ow 
nej przez wrele pokoleń dziecięcych książki I formularzach. gą ubiegać się następujący kandydaci, po- Samopomocy Chłopskiej 1 Instytucyj oswlato-
Edmunda Amicis pt. "Serce·'. Wszystkie slu- b) Oryginał świadectwa dojrzałości. siadajacy przewidziane ustawowo przygotowa- WY~h)), . I k d·' . T K -. 
chają z zaciekawieniem i w napięciu. Tak Jak I c) lvletrykę urodzenia. nie: . repete~cI z ro u stu IOW, Jes ~ omls~a 
wszystkie normalne dzieci na całym świeCie. d) 3 fotografie (podpisane na odwrocie). a) czynni i byli żołnierze wojska z czasu uzn~ za wazne przyc~yny, dla ktorych nIe 
Młode bractwo nie jest absolutnie stropione e) Kwit z opłaty za egzamin wstępny (wy- wojny (na podstawie zaświadczeń władz woj- ukonczyl!. I roku ~tu~IOW., -
naszą wi"lytą. Smiało, swobodnie odpowiada-: sokość opłaty egzaminacyjnej określi skowych). . ,.Eodama o 'przY]ę~le na II I d~lsz~ lata stu~ 
ją na zadawane im pytania. Opowiadają o zarządzenie Ministra Oświaty). b) b. uczestnicy walki zbrojnej (na pod- dlOw ~ekret~nat Umwersytetu Łodzklego przy] 
swoim pobycie w Izbie. Podoba im się tu. W myśl rozporządzenia Ministra O-światy stawie zaświadczeń zarządów wojewódzki.ch mowac będZIe od dn. 1.9. do dn. 30.9. iIb: 
Dobre wyżywienie, czyste łóżeczka, tr'),k1i-. .... a z dnia 21.7. 1947 r. podstawą przyjęcia na I Związku b. Więźniów Politycznych), o Ile UWAGA: Wydział Lekarski przyjmować będzie 
opieka, ctytanki i zabawy. Młode to br.'1ctwo rok studiów jest egzamin wstępny na wszyst- nie dopuścili się zbrodni albo występku. kandydatów wyłącznie na V rok studiów, 
zgarnięte zostało na ulicach, dwo rcach I in- kich wydziałach: • _ I c) osqby zasłużone w pracy społecznej (na Wszyscy kandydaci nowowstępujący (za-
nych miejscach publicznych przez Milicję 0- a) pisemny - na temat związany z kie- \podstawie zaświadczeń wystawionych przez or- równo na I rok studiów jak i na dalsze) 
hywatelską. Niektórzy już przeszli przez Sąd runkiem studiów, ganizacje lokalne, a poświadczone przez Za- obowiązani są po złożeniu podania o przYJę-
dla Nieletnich. Przestępstwa ich - to prze- b) ustny - z nauki o Polsce wSPółczes-lrządY Wojewódzkie organizacji młodzieżowych , cie w Sekretariacie Uniwersytetu Łódzkiego 
, a:i;nie włóczęgos~wo. Nie rzadko - kradzll~ż, nej, ponadto na sekcjach matematycz- okręgowe komisje Związków Zawodowych lub poddać się badaniu lekarskiemu w Poradni 
H.I'II·II'II"I·II·IHIII·I"UI'IIIIII,IIJI t:II l:IrIIlIIl Il ,IIII·I,'I,I·I"I III,hl1l1i1'II"JIIIII"I 1" 1"1'111 II/I 1'1'1"1 1//11 111111 1111' 111 j ,IIII IIII 'I" 'II'iIIIIIIIIIIII·'II·IIII.lIIIolI'" 1.11111111,·11,·111,111.11,1,1 1111 Pomocy Lekarskiej dla Młodzieży AkademIc

lal więzienia 
kradzież paczek żywności owych 

Hi.llerowski oprawca oczekuje na wyrok 
za 

kiej (podstawą do badania jest okazanie kwi
tu na złożone podanie). Poradnia przyjmuje 
począwszy od dnia 18.8 1947 r. codziennie w 
godz. 15 - 19, Moniuszki 7/9. 

Sekretariat Uniwersytetu Łódzkiego podaje 
do wiadomości, że kandydaci, którzy nie wy
pełnią obowiązku poddania się badaniu lekar
skiemu, nie będą dopuszczeni do egzaminu 
wstępnego i nie będą mogli zostać studenta-

Od pewnego czasu na poczcie zauważono ra skazał go na 8 laf więzienia. Oskarż~ła I Często zarządzał tzw. "wypłatę" - 25 razów mi Uniwersytetu Łódzkiego. 
'cradzieże paczek, przysY/D.1lych zza granicy, pro nrator Maryewska. za najmniejsze przewinienie i odbierał i tak Okres ponowienia zapisu dla studentów 
zwłaszcza z Ameryki. * * '" już nędzne przydziały chleba. Sadyzm Schmid- Uniwersytetu Łódzkiego na iIok akademicki 

W dniu wczorajszym przed Okręgowym Są- Mimo, że od chwili wyzwolenia minęło już ta. ~o~!lodził do ~ego stopnia, że wrzucał .on 11947/48 t,rwać będzie w ciągu miesiąca wrześ-
Jem Karnym stanął Edward Adasiak, oskar- przeszło 2 lata, przez salę sądową ciągle jesz- WJęZllIOW do dołow kloacznych, a zaprzęZQ- nia i pazdziernika 1947 r. 
wny właśnie o tego rodzaju kradzież. Odpo- cze przewijają się obrazy gehenny w obozl!ch nych do wozów więźniów rosyjskich bil klo- Zapisu należy dokonać osobiście. 
wiadał on w trybie doraźnym. koncentracyjnych. . nicą, zmuszając do biegu z wozem pod wyso-

Pełnił funkcję przeładunkowego w Urzędzie Wczoraj na ławie oskarżonych zasiadł AI- ką górę. 
Pocztowo - Telekomunikacyjnym Nr 2 w Ło- fred Schmidt, lat 50, stolarz :,zawodu. Schmidt Na rozprawie sądowej Schmidt nie przy
dzi. Kiedy przyszły paczki amerykańskie z już w roku 1934 wstąpił do sS. W czasie oku- znaje się do winy, twierdząc, że w obozie był 
Gdyni, Adasiak, ładując je do ambulansu po- pacji, od roku 1939 do 1943, był strażnildem jeszcze jeden Niemiec o tym samym nazwi
cztowego - ukrył 2 duże paczki, a po skQil- obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, a sku. 

Nowe zastępy fachowców 

czonej pracy odwoził je dorożką do domu. Po I następnie w Dorze Tymczasem zeznania świadków potwierdza
rtrodze zatrzymał go funkcjonariusz M. O. i Oskarżony w bestialski sposób znęcał się ją akt oskarżenia. Rozprawie przewodniczył 
Adasiak przyznał się do kradzieży. nad więźniami, bił i zabijał chorych, niezdol- sędzia Garus, oskarża prok. Ciesielski. 

2 tysi~ce osób wyszkolił w tym roku 
Przemysł Włókien Łykowych 

W dqiżeniu do podniesienia kwalifikacji 
prac~wnlkóVl t do uzyskania nowych dosko
nale przygotowanych fachowców, Dyrekcja 
Przemysłu Włókien Łykowych zorganizowała 

Sąd pod przewodnictwem sędziego Krame- nych do ciężkiej pracy przy ścinaniu drzew. Wyrok zostanie ogłoszony jutro. 

~u · ~~ 
11 ~7~, 

--'--0 " 

wa instruktorów organizacyjnych dzielnIcy I GORNA PRAWA: szereg zakładów naukowych l kursów. 

Staromiejskiej. O godzInie l3-ej PZPB Nr 6 "B" - kolo Przede wszystkim zwrócono uwagę no 
szóste. O godzinie 15,30 f. "Strzelczyk", Paii- szkolenie nowych kadr techiników, którzy 

PLENARNE ZEBRANIE KOMITETU stwowe Zakł. Tel. Rad. O godzinie 16 P.ańsiw, kształcq stę dziś w 5 gimna:zjach przemysło-
PRAWEJ ŚRODMIEJSKIEJ Fabryka Pas. i Kabli, wych. W rb. opuściło je blis·ko 200 absolweu_ 

Dziś o godzinie 17-e l w lokalu własnym tów. Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest 
przy ul. GdańskIej 75 odb zie się plenaTne GORNA: ukollczenie szkoły powszechnej. Niezamo1żnl 
posiedzenie komil.etu dzielnicoweg'O Prawej O godzinte 15,15 zebranie lob. dniówkarzy uczniowie otrzymują stypendia i wzam!an zet 
Śródmiejskiej. Obecność obowiązkowa. PZPB Nr 17. O godzinie 16 PWR. O godzinie to składajq zobowiązanie prz(jpracowania 0-

WSPOLNE ZEBRANIE PPR I PPS 13 PZL. O godzinie 18 f. J('l ..... (1I<:~t kreślonego czasu w przemyśle. 
D2!lś o godzinie 16,30 odbędzie się wspól- UWAGA KURSANCI II-go DZIELNICOWEGO Na niźszym szczeblu naukowym znajduje 

n,1! zebranie członków PPR i PPS, PMS. KURSU GORNEJ PRAWEJl ŚRODMIEJSKA LEWA: się sz!coła dla mistrzów tkackich -.v Często-

ZEBRANIE KOMITETU· FABRYCZNEGO 
DZIESIF;TNIKOW W PIER!lSZEJ RUDZKIE} 

D:tiś o g.odzinie 15-ej odbędzie się zebra
je komitetu labrycznego l dziesiętników w 
'iorwflZej Rudzkiej. 

ĄrSPOLNE ZEBRANIE PPR i PPS 
w STAROSTWIE GRODZKIM 

W pIątek 15_go sierpni« o godzinie 10 -ej 
rano w lokalu partyjnym przy ul. Czerwonej 3 
wydamy zaśwIadczenia ukończenia kursu 
dzielnicowego. Komitet dzielnicowy prosI 
wszystkich kursantów o odebrani.e zaświad
czeń w wyZlej wymienicnym lerminie. 

ZEBRANIA KOŁ PPR 

O godzinie 18 zebrOl.je !ereno \Te !l !~,'la chowie. Od nowego roku szkolnego zostanq 
Nr 4. O godzinie 16 Karolewska M-aDuial<!ura' l uruchomione dalsze 3 szkoly tego typu, 
f. Wagner. O godzinie 14 labxyka "Esla" O MaSOwe przeszkolerue robotnIków odbyw~ 
godzinie 16 l. Gutman. O godzinie 15 PMT -I się na kursach przyspOSObienia przemysło
oddział l. O godzinie 17-ej zebranIe kola pie- wego, istniejących przy poszczególnych za· 
Icarzv, O godzinie 8 rano Kom. o. Ruchu \1- kładach pracy. Kursów tego ro'd:zaju było u
licznego. ruchomionych w ub. r. szkohlym 43 t czas Ich 

trwa·nia wynosił od 3 do 6 miesięcy. 

Dziś o godzinie 15_ej odbęd~ie sIę wspól- W dniu dzisiejszym odbedą '1ie zebrania 
lH! 2!ebranie członków PPR i PPS Starostwu kół PPR w następujących d::!ip.ln~C' .a:::h: 

ŚRÓDMIEJSKA: Ponadto Dyrekcja Przemysłu Włókien Ły_ 
O godzinIe 14 OŚfncłek Kont. Nr 1 - od- kowych posIada 15 szkół przemysłc.wych do

dział "B". O gOd;'!inie 13,30 Ośrodek Konf. Nr kszta!cajqcych, do których młodzfeż prc:cujo:-
4 - cddzi.\ll "C". O godzir.ie 16 CZPW Dyr. I ca W wieku od 15 do 18 lat zobowiązana les! 
Art. I Tkanin Technicznych, CT Biuro Ekspor- uczeszczać Oprócz wiadomości fachowycb 

G.rodzkiego. 

'WAGA SEKRETARZE DZIELNICY 
RUDY PABIAlIIIC .(IEJ~ 

Dziś o godzInIe 17-ej w lokalu własnym 
·lzy ul. Wieniawskiego 5 odbędzie się odl1ra

·",a sekretarzy Budy Pabianickie.;. Sprawy b. 
ważne.. Obecność 'Obowiązkowa. 

ZEBRANIA PRELEGENTOW 
ŚRODMIEJSKIEJ LEWEJ. 

Dziś o godzinie tS-ej odbędzie się zeb:a
\"Ile prelegentów dzielnicy Śródmiejskiej Le-
wej. 

;:EBRANIE INSTRUKTOROW ORGANIZACYJ
NYCH STAROMIEJSKIEJ 

1>2:1& o godzinie 17_ej oclbędzie się ,. 1pra-

RUDA PABIANICKA: 

O godzlnie 16-ej Spó1dzif'lnia Spoe,ywców. towe, Cen. Zjedn. Spóidz. Przem. Centr, Szk, zdobywa tam i wiedzę ogóLne;. RobotnIcy 
oddział ruchu f. Horo1c. P~R - ZMZOO Firma Budowlana f. Osiakow- s.!arsi, do 35 roku życia, posiadajqcy kwoll

WIDZEW: 

O godzinie 14 wyd7.ial chemiczny i gumów 
ka PZPB Nr 5, skręcalnio i przędzalnIa PZPB 
Nr 16. O godzinie 15 Rej ':lJlowa Centrala A
prowizacji. 

GORNA LEWA: 

O godzinie 14 f. Eltingon - Centr.ala. O 
godzinie 19 Centr. szkoła 01. MO. O godzin;", I 

ski i Kobyliński. O godzinIe 15,30 Zakt Sp, fikacje zawodowe mogq pogłębIać swojo 
O godzinie 16 Urząd Poc,ztowy Nr 2, Bank wiedzę w Technicum, a młodzież niewykwa
ROlny, O godzinIe 14,45 Wyd:dał Kwaterul!.ko- IHlkowana n'a rÓŻ!11ych kursach, organi:zowa-
wy ZM. nych doraźnie i w mialę potrzeby. 

Prócz szkół i kursów, związanych śc1śle z 
STAROM!EJSKA: 

.~ _ _ , ,. produkcjq, organIzowane są kursy dla pra-
O godzl:!le 16 Prz:' ''i'or:,,~~ęsne "Naw.a~." I cownikó~ administracyjnych np~ plonlstqw, 

f. "Tam!::na • Ce~tr. ,r,'I:"oo" ,. MO., Fab_ y, staiystykow, a n'awe! dla maszymstek. 
Nr 14, przędzalnia ! tkalnJ~ InbrykI Nr 4, f. Ogółem biorąc w minionym roku szkoln'.'m 
,Lorenc"" f. ArkadIa. przez wszystkie zakłady, szkoły i kursy zor, 

tS_ej PZPW Nr 3 - zmia", th'b"no. O god'd I ~A.ŁUTY: 
nie 15 Sekcja K'Olport. i Wt!d1i!\iarze. O godz I O gotl?inie 14 - 10 1(1:,,. 

ganizowane w ramach przemysłu lntarsktego_ 
konopianego i lutowego przeszło około 2.00C 

MO. O gOth: - osób, zasllojac poważnie nasz przemysł, od-
13,30 f. "Warta!' - • ... In".., " 1~ lIJn-· .. Ód". O aodz1nie H, I. Gcldman, czuwający d(llklTwv brak -~, larhoW"\'~h... 



Clwklrtek l:f sierpnia 1947 roku. 
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Dyżury aptek 

GLOS f4:ADOMSZClANSKJ 
== 

L 
lA ra J r 

wykazała d,uż.y wkład 

5tr. f 

pracy ZeS~Ch. w 
~. L)\'żllr WlC'lly pelni apteka "Mgr )\'1<\
ilana G'1:,ia" przy ul. Heymonta IS. 

Zwy-czaj'C1l1 lat ubicglvch odbylll się I NajPfekj()\\'nipj rrzedsia',\ lal\! .-ię 7.1i'~ "Z G:l\\ an:o"'a. Ludwik0\\ a, B-Jrów i \Vi
i\ dniu 9 slCI'pnia br, lu~trar',c:t \\yn i l'r1w .,>po!y żlOi!~I(ie przysp~sflhienia rolni Tę~{) ,OZ'OI' a. 
pi He ill.::.trllklorÓw rolnych ~wiq;.:kl1 :S-(l'! ::i~n\'''7ego i riru~ieg{) stopnia &pra"Vl1ó-1 \\'~c~!a·\'a. prac \\ ~f)na~:'ch DrZ€i: ,:1;\:\1" 

, :lV)I)'~)1110-Cy Chlopskll'1 pO\llPlU !'adorn- ~:I \\. (Tr!\Varw\\'lf'. DZiel'I częla f'~hf):ClC' i '.:zę[c:t rrz""'in;a18 KOl1llslę :--. c1-:b!'l In przy 
.. , ,\liejscC!\\'e killo "Wolność" \\'yśl\'ietla ~7.cza(Lkieg{) \\' drobnych gosp:Jr!ar- npr·:'\\'arlzill:-· KnmiSIf' po !"\.\·okh ogr0.D,! gDkl'\aniu ic.h do trlló'lf"'2'/) i odp:1\\'ie-

Kin a 

h'm pr'odul,':ji francLl:,-l,.iej pt, .,Mar"y
iclnka l

'. PfJcząfck :,::an~r)\\, godz, 17 il9, 

:;l\ach wi,e;skich. :,3('11 \\'i1l'Z) woych, z zapalell1 {lpo\\'i;;Jr:a, l-lzia1rll'-'Q'n ~tan('\\ iska g";sp-:xl) 111 \' iej· 
\\! III:'tnlcji udzieli II'zięJi: Ziirząd Po, 1:- () przeb:E'gu \1'yknnY\Y311v('h prac i 'L'''- • ",;,iej. 

1\'lalO\\'Y ZSCh z pr('l-('sC'1l1 ol), Szot,j,;:;:\'ni()ll\'ch ."[x!strZE'żE'nJrlch. \\'\'kala!y! SerdPCcll'" Prz:'lęr:e uCi'(~"tnik6w ko, 
pl'zed"tawicielc WI<idl- SaJlwrząfk)\\'ych, 'tli'z : ' I\'m duŻy z8:,-ób \\'iarhmo.ści t-POi'P-: 1l1i"ii ZE' stl'on:' h'Uf'clsJpk i sp; .. lcr'Zf:ńs'\':a 

\drE's' J~ t',d;i:\:'.Ii i Administracji uiicd ' partii p{)lilyczn.l'~>h z \'i~"-pl'7.e\\'orln; '7..<)' I vczn~'C h lwiąz8n\'{'h 7. tematem co: ~yi'iadcz\' o c1ul,\ m i dorlat!1il11 ,,'pl, "'ie 
\('')śduszki ]::l, leI. l'h, 12, cym Pow, J~(ldy Nal'{Hh\\'('i Oll .. Mich", ,:,\'.-iarkzy o nal€żyt,vm \\ ,l'korzystaniu : \\y-ch{'\\ il\H'Zy n p<,wialr'\\'veh i !~';l10J 
)I! III i 1,1' 11111111' I II' \ 1111\11 I 11111 '1 111) 1I1I i I Jo\\'skim na czele" Qraz zaintNe:'>()\\',H1\-, 71~bl'arl ,"8m'lk '~7t~dcrl1i8\v\'{:h . CZYI·eln. IC'jl 1\ \',~h Inslrul-;tcri'k kól knbif'('I'ch lSCh. 

C Z Y
,..,., A J C I E II mi irL lruktorallli r·n!I~llli, I l 1\ Ie (',z:-\cop:sm i br0Sll1rdnstarC'z:1f1v::h Dzi€ci~liP:(' Ip'ni, .jpd:l1. z 24-ch IV, Jn-
'.. Ll1s1r(l{'ja Jl~iilla lIil. c. {'lu (l'CC'll~ .pO~l\:!lU jli'l.:z In~frukt?!'a P'D,\I lil~O\\·t'Il(). P R, I :;\1?- l~, s\\i"d-cz::, ze' I, >,a l\ln donklP 

kllliury rolnrJ l' r!7ialc prl(-'tl\'(]rCl')~CI h(1Jl1I~'.!rI \\'z lęta rnwnl€Z url7.lal \1' za-j' ':lstrul< ('In:1 zr"JbliV r11lzn. \V (l8S1e 1l1-

~ŁOS DADonRISZCZ~iNSKI"" roślinnej. [{"~l:\\\'~rlIlYJl1, nrg~nilacji go- knliczpniu ~ur:,u plpczenia orc:tz krajU i '::C,'1":\'\Ąrlydl ,i~3C Żllil\'nlch, ,~QSp·?dr:-ll 
H J, n jl ł. SjfudaFh" i oSIna\." rolnicze I, i ~Z~'{,13, ktnry ul,on~l\'lv 24 dZl~"\'CZęta : W:<":O,8 rrl" (/uz:,J ulgę, '. !'S;T1JąC dZlE:cko 

1111111111111111111111111111.11111111111\111111 11 111111111111111111111111111111111111111111IIIhlllllllllllllllllllllll1 I!lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 1111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIII!1I1I1I111111111111111!1I1I1IIIIII1II)WIIIIIIIIIII ck Gl. ie\: l 11 C' a , 
"a'iis~ O~Jazo If1Ep'Pkc~'JJly zak,1ńcz:d'O z\"ie' 

II ,henie lrLltow;s:,a \li 'B'Jbrach. 
Truto\:,'isk\1 to ma na celu p,r;dniesl,e~ 

! nLe \\'artoŚ{i psz{' zol na terenie po\viatu. 
Raci0nalnie prolvaowna hoOd ,w!a 

• ~}ncz0'ł I11~ duże 'l.l1fłczenie g,ospodarc:zt isto -a a d· Ii ~ ~ El t.:. " .. t k e I k"" di;! ~!'Oło~Z'f'rl~hYa i Pai~-lwa p(Jnie""~IZ , fi rty z~e~ a dOlenuerSnse I SZ U, I ma, ars U! I j)~·;c;;!~·'~a-p\:lRja k"viat~'- rjr~~\y ~\1;c>e~ : 
Kal'isz, oho,l~ \\'ielu .z~byik.ó\',,·, jX1si.a .. riJ1ia 3 \\l'7eśni(: 19~9 r. ob,ra.i, um. i{~SZ-1 g-o, ~dzl~ pr~e!eżal calą O'kupaC:ję, Oku- :Y~ch. ,tJ~:Ji1 olejs:~'~h, ~a::-t.e. \~ny~h: 

da bezcennej \,'artoscl dZieło ~ztu'" cz<mo \\' i'lre \'l1lill1eJ !',krzYI1I I po::: bJ 11(J· pane llclf'ka]ący w popłochu p,nd napn.! j)rL~.m:s;'\,\'.vc!:, lekahklCh I \~ Ide In

kfórE'2'o pozazdrościć mu może nkjedno \\'iono \y~ v,'it'Źć do Warszaw\'. by tam rem Armii CzeJ'wonE'j nie do!a): WY'll:YCh,~ ImaG. Jest \\'Y~·:1~{)Warto:cio"':rn 
większe mi(lsto. p~lskie -:- ?braz RLlI)~n'l uchr~)J1ić go przed -c\~:e:1tLIalnv!TJ znisz- \\ ieźć arcydzi~la, któr~ Z nlf>wiPlkim ~r?~J~'em. o-dzy\\~z~',m I l~?nCCZes~l.'" )~e~ 
sa. prztdstawl3]<lcy zdjęCIe z K~7.Y7;a, [Cleniem,. Zostal zl'?zony \V MU7.eum tylko .I1SZKóJdZ€ 11ł m powroclto ~la ria\''1e 1 11;'-L.li111 . k.~or) za~zl:~a I)\;c c,oro~~ l.ZęS~1:1 
Obraz, namalowany w r. 1621 pn.ywlczt Nal'od·(L\\'I'I11. I1llejS{'e, I <:,,?:;>()\: ain; przez ,·{ .. rdrz'y ~, "lelu dok-
do ·Pols.ki j ofiarował kościo!owi ŚW. I Lecz wywiad niemiecki pracował do- Zaznacz\'r należy, ze na kilka ·lat ~l1wasclac.h, 
'\1ikoJ(lja \\.' r. ,1622 Piolr. Z0ron;ski, St:1- brze., WkrótcE' po ~api~ulacji ~iawili się przE'd IHliną. g.rllP~ A.men ~:311ÓW. '7.,\\.ii~- I. S~I~<)~a tylk'(l. Ze> kr'jll}~.i.a rJ].e n.1 .. 0?!a 
'''''''Ia byrl(!(J:.kl I kuchmIstrz 1';O:X111C)', w W <ll's%:awIP rl\YaJ NIemcy l 8p[,0\\'Cl- dZ3pca Pol~kę. oflarnwala za .. ZdlI?-CI€ ilZ '~kac s3mf)ch"'du na (lalEzą rrase, bv 
ctórv pnsl~J:\'at do Ni.c].erlanc1ó~' ,l stam-ldzJli ohraz spolno!{'Jl1 do KalL-za, skla- z krzyża" fanta5tytwą "lj~;E' \y rJ'11a- ~ap{}z~a(."~,ę,,, :alo,śd,t~k ~\V\Q11:arn: 
i~d prz) \\'Inzt arcydZieło szlu~\1 r.olen- dając g'o \\' RI1Iach u Zarządu Miej:"kie, 1 rach. J. S. W. jak rO\\'r11eZ I z ,ruonOSC1aml uClązhwel 
der~kif>j. J\l.d nadania, jako też hronj'd ~.~-- ",5,'" , a zarazem odp,,\l'ied:?:ialnej prac\' gr-ona 
parł3fii uH illy 'ZJliszczone, 'unienloż li- W' -i e s· c 1- k r' ~Je . ir:strl1ktOfskiego Z\\'iązku Sa:nopomDcJ' 
wiajac pelrle odhi'()rzenie his!Olii Jbrazu JD.. z ' tIUl. Chłopskiej: 
\Ą' pols,ne. J\lJRS DLA NADLEŚNJCZYCH krynirv. Zyrowic:l.ch i w '\ĄTarsza"!i$ oraz byli Jest jednak Spr8.\l'a. którą naleiałcby 

Obraz rnZl11i,Hó\V 4,20 na 2,60 m, ma- w Toruniu ol.wflrlo przy Dyr~k('ji Li3.;óW sludenci wyż"zvch uczelni leśn,'rl} w Polsce. co rychlej zalatwlć Dlaczello \Vladze P')" 
I(HI any na pl6\nic, 1Il11ieszc'Zonv \\' otta- rail~1wn'vv('h pjrTws7y pD wojnie S'lc~~"lly- ktńr7,y dotąd nie uknńczvl! stuclló'ł.' '~iato\Vp nie przydziel1ły rlotv-ch-czas lo, 
rzu g(ci\\,l1\'l11 ś\Yią!ynl, lbudow2ne

J 
w r. ~a(lninwy kurs rIla nadlp,~11ic7.Ych, W i{nn'jt> ~,i'lini,ciov:'imie kur~u dla nadleśniczych ZO' kal[l~ dla lS~h? UrzęckJ\:'an 1 e IV ~xó-c,h 

l 'r3 Pl"Z"Z I'''I'('C'I I' l""."" l) )',,,,' n'" l1C7.C'sJniczI' :in·rirl killld\'datów, rekrutujl\C) ch rnhleqme" znacznej nller7.e riotkllwemu bla· pfl .... ,l ... l·ach mla-tl1 naraza OiO'anJ7~C.le 
o!.:.: 0' .. '\..". ,., a:>o ,~f(l I' a (VI/Z n,;.;.... •• l J " J ' ,.,. h JL • ,-. . k· 11': lo ~ - "'"" - -:: 

.. J'l' ,.' . ", l' ['1- Się SpOHOC esnlczyr l, pDSlfl"·'lląCVC (JlIZ57ą kawl OdpowJ"dll1a wyk,wal!f\ko W il!1ych i3.lJdY-j na nl,np(llrzł'bne ,,'vnatk' i mr,cno utrud~ 
go pJz(,,(~ allla na plen\SZ)m panie ·'1, praklvkę leśną jodrowiednie kWnlifil<Ar-je n, d"lów na st,lnnnrl,k'l Il'!dlesnJf:zvrh. "'::lfV , ,'- ... . I -,' , ' 
c:ar:j l~Jarię Magdll/cJlt;: Z pn:c-:.:lJd:)ną gólne, f>rJZ(ł fl'lU ~ kursów tvch kor7\,~lilr mn, ~z('ZpqńJnl" d'lwał ~lę odczuć n". Zieml'!ch Oj: 1,1'1 1\' tak. trudne] a OdpO\>'·le.dzlalne] piCI 

gl<l\\1 i ro7,P\\::-7c7,~ymi z\()~\i1li \\'\(.<.;a- '1ą abso1.wenci 1)'ylych sredTlich S'lkót w 1'\' . .1". 7\'~"~f\,~h c~' (lI,] \' ':>1. 

m l. P :. z y r..: u \V a t \\. a r z o \\ y r a z ie pc \ n y n 1 illI\\I\\\\IIIIIII\\l\I\\\\\\l\\\\\\II\\\\\\\\l\lIIlIIll\\lllIlIIlIll\l\lIIl1lllll\lIlllllll\\lIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIllI\\I1IlIIIIIlIIIIIIIllUIIIlIIII!lllllIlHIIIIl\IIIIIIl\l!\I!IIIIl!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllllllIIl1l11l111IllIlIllIllIllIll!llllllllllll!lIl1lillll!lI!IIIIII!II!!I!IIi1I1I1!1I1W!!IIIIIIIIJIIII!!1!1\1111IIIHIIIIII! 
bólu i re,zygnacjL Centralną figur,! jes.t 
postać Chrystusa zdejmowanego z krzy- k • 
ż? i opadającego na wyciągn;ę!e rClmlo, OIDS mu 
na Marii Magdaleny. z 

Kilka \\'icków nie zwracano baczniej' stadion dla naszych sportow""ów ." m,ło"'zie!u szkoln~1 sz~j uwagi na obraz, nie docenia.i~lc Je- ' ~ 'MI li '19', 
go warlo~C'i. Dopbo przed ;,ilkunaslu D~żo \ wiosn<) bL l11ól"ilo się o· buoo- Na tereri~ Rad.omsKa ~najduie się kil-\stanie oplakanym . .i\1.imo.ż€ ~rotektora~ 
laty zainlf'resował się dzielem Rubensa wic 6tadionu mi.ejski,e'go w Radomsku, ka klubó\\ piłki nożnej, korzystających pad nim prz-ejąl Powiato ~'y Urząd WF 
ks, SobC'zyński, spro\Yadzając ,=ksperiów dużo b)'10 projcktóv.' i plan()w, a·ż, w re- z 'je,dynego "boiska" fabrycznego Meta- i PW w Radomsku, opieka nie p-o!e.psza 
do r alisza, I zuHaci~, wszystko ucichkJ przeminęło li.lrgii. . I się j naprawdę nie \,'iadomo, ktD IV isto-
, Zdania byly podzielone, J€(ini uwa" z li i,atrem '

4I 
DZIś "boisko"tn znajduJe się jednak w'l cie powinien- by \Się tym zająć, 

"ali obraz za kopię oryglnalu, znajd~I,~'l- I Kiedyś był\' tu ławki, kort tenisowy, 

?.ęgo się \\' HOlanrli,i, inni twierdz r!i, iż C e n ·n e d z' -I e a s z t U -I boisko siatkó"'ki i bieżnia - dzi5 boiskd' 
jest to bezwzględnie autentyczny Ru- jest jedypie placem .. na któ~):m o kolie lnJ 

bens. Dluższy czas trwał spór, przeno- mleszkaney wypasają koz" l krewy, a 
''ł,- rali~ poj rzeb~,. z konienności. kluby 

szęc się na\\'et na lamy 'Prasy. Wresz- naby' to dla muzeów państwow"ch .sportO\\'e [«Jlgry vają tu sl\-oie &potka-
de Dl'37.alo się, Że "Zdjęcie Z krzyża" J nia tQ\\'arzjlskie i mistrzowskie, 
't • l d . ł eJ' R b Poważnym osiągnięciem w urzeczywistni e- piollo szereg prac wybitnych artystów zilmie3z 
j€S oryglI1a n)'111 Zl,e cm ~ pę zla Llen~ niu planowej gospodarki naszymi dobrami kalych w GdflllSku, Z pDwodu braku stadionu a racze} ad-
sa, Holandia zaś posia.rJa obraz wielki,e- l<ulturalnymi jest działalność czyhnej już od Z poszczególnych ciekawszych pozycji d,n' powi<edniego hoiska (o którym, tyle się 
go artysty o p.odQbnym temacie. kilku miesiecy Komisji Zakupów przy Mini- niejszega malarstvla wymienić trzeba Roda- mówiło) zamarł w mieście kOl11plethie 

s-terstwie Kultury Sztuki. Komisja ta, złożona kowskiego "Portret p, G autier" , jeden z naj- sport lekkoatletyczny, 
\V r, 1922 a rcydzleło odnowIone zo- z wybitnych rzeczoznawców, przeprowadza za bardziej znanych i często publikowanych obIJ". l . ". ' , " ' 

siaJo przez 'prof. Rulkowskiego. kupy na obszarze całego kraju. zgodnie z 0- zów tpgo artysty (zakup dla Ml.1.zeum "vi el- II A przeClez m!ej'SC\1\\€ orgar11zacje mle, 
gó!nl'ln planem naszej polilyki muzealnej. Na- kopoiskiego). Dla Gdańska kupiono "Szambela dzi-eżow·e posiadają d{)skona!e siły \ł' tej 

Po wybuch u d rLIgie j wojny Ś \Via kwej hyte dzieła sztllki są następnie przyznawane na, Rodak?w,skie[lo; ponadto. udało się rów,- l, dzie.dzinie: dobn,':ch ble[!_ acz\.' klibtkodv • 
poszczecfólnym muzeom z uwzględnieniem f)(J-· ', ' d ! t h d . ł ~< ,~J J 

11'11 11'"" 1\ 1l",lllllillll!l1ll1l11l1111lIiillillilllllliIIl1l1,IIl,IIIlIlI\1HIlIlIi'1J1I1l1I1I IIII1I1III1I.IlIlIlIlI!llllilIllIIlIlIlIlIlIlIIlHlIllllilllllntl: Jllei" naiJyc ]e no ~e zna,oml 5,Z'f,C Zle ,.",1- !st'łl1'owvch dluo 'o{!;'s"a11 oi""ch 't 
trzeb i roli, jakie te muzea wypełniają, chałowskjego "Pottrel mlodzlenCa w blał~J v." J • - "" J> L ,5 ".} LP, Kront ka Gospodarcza w wyniku dotychczasowych prac Komisji kl)/zle" oraz dwie prace batalistyczne tetfoi A jeżeli chodzi o tenis - no to przez 

fi dokonano zakupów na łączną , kwotę okbło 10 malarza. długi okres e~asu nikt z na6 nie ,,'Idział 
N" i"l c l'e IiIfO,' 'I sI J b \ . milionów złotych. Uwzględniono też przede • " ,'I 1 , 5. ą (,Q-t i) rOW$ <Jego 11I"1I11"1II11111"""1II11111"J!II"IIIIIJI~IIUl1\1\III1I11II11I11IJIJ"II"1I11I1II11I1I1I1f11ll1l111111111111111 ten isis.t,Y z rakietą! wszystkim potrzeby wieU'ich muzeÓw państwo 

CZ I'nn\-h jest 818 zespolów przysfJosobic wych w Gdallsku i Wrocławiu, gdzie utwo- Władzom P. K,. P. ku uwadza Ni~którz'y może nawet za1pomnieJi, c<.. 
nia roll1i czo - \\'0 j·SkOWCf!'O skupirl jijcych rzone będą ~alerie malm'slwa polskie~o, Rów- , '. to le-<;[ tenIs?:" 
około 9,000 mlod7.ieży wiei:kiE'j. ',r okre Docześnie zakupiono cenne dzieła sztuki dl" Do redakcji naszej naplVW8ją skarg.i i C- za'" \ 'I'~jk' . b 'If,: II b 

Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, Naro-. ",., : >7 l' 'I, aze y 111!,eJscow€ -.: U 'y 
sic ictnim uczestnicy ze~poh\\v PRW prze c1owego w Krakowie, Świętokrzyskiego w pa jednego z ka,sj'erow k~leJo\\'ych, klo-l.spDdO\\',e uniezależni!:, się już wreszcie 
prowarhfł ją pr<Ice prakt\'czne na polct- Kielcach i Miejskieqo w Toruniu, ry rzekomo pohlera nadmierne opłat' 7a od zl11ory, jaką je5t hrak boiska, brak 
krlch kOTlkllr;;n\\'~'ch, na których uprawia- Między zakupionymi obrazami znajdują SIC; 11' h'" l odpo\i'ipd j g t d' N l . ł b 
I'ą l'(J~l'111\' ol,·OI~O\\'f". prZE'6yl \1 oraz zaC OWUjf' Się me·o( po-, , ' .. n e,o s a 10nt!. a· eza o y 

". ,~ d7.ieła malarzy tej miary co J. Grass!, .I,P, \\'s ol 'II '€ t·, d b' 
W celu prz)gotowania now"ch kadr NorblIn, Chodowiecki. Michałowski, Brodow- \\ iednio 1\' stosunhu d'O pUbF,czności, ',P nvm \\')'-1 \I ,111 p;zys, ąplC IQ Z le-

d '\ ' .J I' l ,. ~kl, KoIsis, Rodakowski, Matejko. Giel'ym8ki, N z\\ isko 0\\,(>0'0() kasl'er zn 't jaOJa na ten cel Odpo\'Vledm€go funduszu. 
przo 0\\'111 <O\V gron'Ru'l,{ICll OJ'g-illllZl1IC . a,,' ",'1:> l a, .(Jn,e Je~ I Przy 1,),o>p8rciu mie,l'scO\\ych w.ladz i l'n-, ' 1 '/ 1 SlewiJlski. Stanisławski, WyspJań~kl Wyc7ół.. rI l ' \11.J l I ' f 
518 spCCln Ile T,ursy, PO/laOlO oc 1 wrzc- rJ(ł;,.z,eJ le a <cJI.'\ aHZ€' "O€IO\\ le nd- st,'.tuCjl, na rok prZ\,I'~ZI\f n1Dznaby 1'1.1 Z' kowski, Wojtkiewicz, Dębicki, Waliszewski I _., '" l; .. 

śni a br. prowadzone hcr!;:J kursy dla in, inni. Zakupy obejmllją również dzieła sztuld peWn,() przePI'()\\ '. ad.z ą \y lej d>prilWI€ do'l mi.er to, czym szczycą s'. okoliczne mia" 
str u!dol'6w gminnych PRW, współczesnej; między innymi naprzykład zaku chQcJ,l,en i,e i znajdą środki zaradcze, sta. 

, .... -
Wydawca, Wal, Komit'!! PPR w Łodzi Kom'let RedakcvJnv Rad ł Adm, Łódź, PJGirkowsko 86, lelefonv. Redaktor Noezalny 216-ł4, Seler" tl':lliol 2Ę4.2ł, Reda!u:la DOl:nQ ln..;sl 
\.')ziol egfoszeń, Plotr~owska 56 teł. 11 t:5O Kooto PKO VII - 1505. Zokl. Grat. Sp, Wyd. "Ł6dzki InstytlJt Wvdf!lwnłC'ZV-: '1)-0158:17 
~ __ ~,., ______ ~ __________________________ • ______________________ .______________________ ł -

::::E'NNIK OC"'OSZEŃ Wydawnlo'wd "Głosu R oboln!czego" w Łodzt. W ~cle: od 1-100 ~O, 101-200 mm, zl GO, t)owy±ej z170, 
~Ci t9k~tem: od 1-160 mm., lU S5, lal - 200 mm. zł 45. powyzej zl 60, DroEna za Jedno .1 owo: l'>o!'~ukiW'A'nfe rod3in zl \lO, handloWI! Ue kwas, kupAO i ~:;ł~ Ił.. gs, zgubi zł 2& 

NioSzuklwonie QlCCY zŁ 1(1. W 1l1~d2!frllQ i ś.~ęt1 _.Je d14ŻeJ.. . , 

-
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PRZYGODY 
~i.ciu typków Z Banialuki 

71. PiesZo ruSzył Paleoło~,. 
(M'ęJdrcy pieszo chodzić wolą) 
Spotka! maga Pari Banu . 
I pOszli do Ku KluK Klanu. 

'<8. Tam odbyło się uroczyste przyj,ęcie 
znanego taumaturgii li. astfOlloga dQ 
vla,nIU w -17 s(Qpniu wlta~emniczenia. 

79. Franek Gapa, choć miał "Pietra" 
Ku,pił bilet, wsiadł do metra, 
A nie wiedząc jak ma wysiąść 
Zrobił kilometrów tysiąc. 

LUDOWY INSTYTUT MUZYCZNY 

przyjmuje zapisy nowo - wstępujących 
Uczniów do ' szkół muzycznych w Łodzi, na 
>vydziały: fortepianu, śpiewu solowego, in
strumentów smyczkowych, instrumentów dę
tych, organów, akordeonu i rytmiki. Zapisy
wać si~ mogą wszyscy kandydaci bez różni
:y wieku i wykształcenia. Egzaminy wstępne 
odbędą się od 3 do 10 września. 

Starzy uczni o ie winni zarejestrować się 
w sekretariacie o dnia 1 września . Zapisy 
przyjmuje i informacji udziela sekretariat 
U.M. ul. Jaracza 19, tel 265-01. 

Dyżurv aptek 
Dzisiejszej nocy dyżurują następujące apteki: 

Czyńskiego (Rokicińska 53). Barloszewskiego (Piotr· 
kowska 95). Rowińskiej-Koprowskiej (PI'Je NoJ.no
ści 2). Stani,elewicza (pomor~ka 91). Sln!E:c];:iej 
(Rzgowska 51). Dancerowej (Zgierska 61). 

• 

, 

GŁOS ftOBOTNIC ZY Nr. 222 

Ze sportu . -
Dlowe rakiety Europ 

Startują na Mi~dzynarodowy·ch Mistrzostwach POlski 
Czy dojdzie do rewanżu Koermeczy IQdrzejowska ? 

Tegoroczne mię- rodowe" mistrzostwa odbywały się w kouku
rlzynarodowe mi- rencji krajowej. 
strzostwa Pols!d w W roku bieżącym sprawa przedstawia się 
tenisie odbędą się już o wiele lepiej. Zgłoszonych zostało sze
w Katowicaclt w reg zawodników zagranicznych, reprez.;!ntu
dniach od 19 do 24 jących dość poważną klasę, zwłaszcza dla oa
bm. na kortach KI. szych tenisistów. Pewnym jest udział zawod
Tenisowego "Po- ników czeskich, co zresztą potwierdziła ostat
goń", który jest nio również prasa czeska donosząc, że w mię
też organizatorem dzynarodowych mistrzostwach Polski wezmą 
mistrzostw. W 0- udział Zabrodsky, ~olinsky, Vrba, a z kobiet 
kresie powojen- Miskova i Knoppova. 
nym Polska nie Organizatorzy posiadają i dalsze zgł,)sze
miała szczęścia do nia zza granicy. W pierwszym rzędzie pzw
międzynarodowych nym jest przyjazd Rumunów Caraculisa i Ta
mistrzostw w te- nadescu, którzy posiadają za sobą liczne slar
mSle, Awzowano ty na turniejach zagranicznych i szereg suk
stale udział w nich cesów 
wybitnych mkiet" Podczas bytności ppłk. Czarnika w Belgra
zagranicznych je- dzie, został uzgodniony start Jugosłowian ha 
dnakże zgłos!eJlla mistrzostwach Polski. O ile by start ten do
te pozostawały sta szedł do skutku, wówczas Katowice miałybY 

;~.' ~.. le papierowymi - możność oglądania dwóch czołowych zaw0d
tak, że "między na- ników Jugosławii, długoletnich repre~ental1-

J. JĘDRZEJOWSKA tów swego kraju w grach o puchar Davis'a: 
UIII IIII !I,!II, I IUIIo I 'ILlIIi II'1 I' 1111,1 IotIdl lll.II,IJ;tJIl.lluh ll.li:Ill l, IIIII,III,llun lll l.I I"I'III.I"J·1 1I; 1 , 1 1 1 '1"1 'I I I I ;il l'llIl l! l lInlll! l u l li l '~'1 1 FI"lill'Il '111' I iII I JI 1111'1 I 1,,1 1,,1' 1.1"1 I I I 

Z boiJ. #obrIlCzn'Lch 

Ale się odegrali! 
Praacownicy biją Dyrekcję 6:0 

Pomimo fatalnej pogody wczoraj na bois
ku KS Arko odbył się mecz piłkarski pomię
dzy Dyrekcją a pracownikami produkcyjnymi 
Państwowej Fabryki Kapeluszy Nr 2 (dawniej 
Goeppert). 

Zwycięstwo i to bardzo wysokie 6:0 oda.ie
śli , pracownicy produkcyjni. Publiczność żywo 
oklaskiwała szereg zagrań stojących na nie
przeciętnym poziomie". Na podkreślenie za-

sługuje rycerski gest zwycięzców. Otóż dru
żyna zwycięzców na pocieszenie wręczyła Dy
rekcji artystycznie wykonaną "krypę", dając 
do zrozumienia, że większe szanse Dyrekcja 
miałaby w ... "klipie", aniżeli w-piłce nożnej. 

Bohaterem meczu był dyr. naczelny Lewan
dowski, który pomimo odniesionej kontuzji 
wytrzymał na boisku do końca gry. 

odnieść zUJycięJtUJO 

obrońca strzela bramki 
Drużyna piłkarska KP Zjednoczonych ba· 

wiła oslatnio na Ślą~ku, gdzie rozegrała dwa 
spotkania z miejscowymi drużynami. 

W 'pierwszym dniu, \II' niedzielę, łodzianie 
spotkali się w Bielawie 'l Bielawianką i poko
nali ją 2:0 (2:0). 

Bramki dla Zjednoczonych strzelili: Pie
karski i Grzadziel L 

W drugim' dniu łodzianie grali .z reprezen-

tacją Bielawy i przegrali 0:1 (0 :0) . Jedyną 
bramkę dla zwycięzców strzelił najlepszy 
gracz Bielawy, obrońca Jach z rzutu wolnego. 
Łodzianie nie wykorzystali trzecIl sytuacji 
podbramkowych, które normalnie powinny 
zakończyć się bramkami. 

W obydwóch spotkaniach z łodzian wy
różnili się: Jankowski, Bajall i 1Jrban. 

Julro rozpoczynajq się 

Mitica i Pallady. Oczywiście, że udział tych 
zawodników nadałby całym mistrzostwom po
smak wielkiej atrakcji. 

Drugą atrakcją mistrzostw katowickach, o
bok startu Pallady i Mitica, byłby start jed
nego z najlepszych graczy Europy, Szweda 
Bergelina, o którego udział zabiegają ener
gicznie organizatorzy, w czym pomocnym jesl 
im konsul szwedzki. Bergelin przebywa w 
chwili obecnej w Bratysławie razem ze swym 
partnerem w uoublu, Johanssonem, który po 
starcie w Bratysławie wyjeżdża na mistrzo ' 
stwa Stanów Zjednoczonych. BeJgelin pozo· 
staje w Europie i to skłania organizatorów 
mistrzostw, by zabiegać o jego start w Kato' 
wicach. Bardzo liczny będzie udział zawod 
ników krajowych. Prócz Jędrzejowskiej, Sko· 
neckiego i Hebdy weżmie udział silna druży· 
na katowickiej "Pogoni" z Kończakiem, Brat· 
kiem i Niestrojem na czele. 

Kapitan sportowy Polskiego Związku Te
nisowego, inż . Herbst podał do wiadomości, że 
pewnym jest w tej chwili udział mistrza mię· 
dzynarodowych mistrzostw Francji, Asbotha 
(Węgry), jego rodaka Stolpy, Czechów Smo· 
lińskiego, Solca i Miskovej oraz Rumunów 
Caraculisa, Schmidta i Tanacescu. 

Oczekuje się, że w każdej chwlli potwier
dzą swoje zgłoszenia i zapowiedzą przyjazd 
dwaj Jugosłowianie: Mitic i PaUada, Polski 
Związek Tenisowy załatwił już dla wymie
nionych wszystkie formalności paszportowe { 
dewizowe. 

Prawdopodobnie w turnieju o mistrzostwo 
Polski weźmie także udział Węgierka Koer
meczy, 'która niedawno pokonała w Pra:!ze 
Jadwigę Jędrzejowską i zdobyła tutył mistq;y· 
ni na międzynarodowych mistrzostwach teni 
sowych w Czechosłowa-cji 

o puchar !i.p_ 1(0lu:ŻII .; 

·.Sląsk - Łódź W poniedZiałek 
Wyznaczony na niedzielę mecz piłkarski 

{) puchar śp Kałuży pomiędzy Śląskiem a Ło
dzią, ze względu na ogólnopolskie zawody 
sportowe włókniarzy, został odwołany. 

Mecz prawdopodobnie odbędzie się w po 
niedziałek na boisku ŁKS-u {) godzinie 18. 

Dłużej "" mogłem 
wytrzymać 

Po kilkuletnim pobycie za granicą, pOWIO
cił do kraj\! popularny "as" naszej Koszyk'ów· 
ki i siatkówki - WierszYłlo. 

Igrzyska Sportowe . Spółdzielców 
Wierszyłło w najbliższym czasię obejm!. 

treningi w grach sportowych, a przed~ ws·zy· 
stkim zajmie się przygotowaniem naszej dm-

Jutro, w soBotę i niedzielę odbędą się w 
Łodzi Ogólnopolskie Igrzyska Spółdzielców 
we wszystkich gałęziach sportu. Przewidywa
ny jest udział około 1000 zawodników. 

~ żyny do Igrzysk Olimpijskich w Lond:inie. 
grywany będzie na boiskach Zgierza, Pabia- - Już dłużej nie mogłem wysiedzieć za 

Na program 3-dniowych igr~ysk sporto
wych złożą się: turniej piłkarski, który roz· 

nic, Aleksandrowa i Łodzi, gry sportowe - granicą - przyznał się po powrocie d~· kraju 
siatkówka, koszykówka, szczypiorniak, zawo- Wierszyłło - a gdy się jeszcze w dodatkl1' do
dy lekkoatletyczne, pięściarskie i ko-larskie na , wiedziałem, że chłopców naszych biją różni 
torze oraz zawody pływackie. Dla zwycięz- "egipcjanie", na następny dzień zgłosiłem się 
ców ofiarowano szereg cenny c nagród. już do wyjazdu ... 

Caps rzykiem rozpoczynajct dzisiaj 
święto sportowe polscy włókniarze 

Jutro rozpoczynają się w Łodzi OgÓlnOPOI-1 nie 15-ej rozpoczną się przedboje we wszyst
skie igrzyska sportowe włókniarzy. Na wszy- kich gałę'ziach sportu. W zawodach weźmie 
stkich niemal :,oiskach sportowych o godzi- udział ponad 2 tysiące zawodniczek i zawodni-

ków, rekrutujących się ze wszystkich nieroiJ 
zakątków Polski, a najwięcej z Ziem Odzys
kanych. Na il'tarcie nie zabraknie pionierów
sportowców 'l Zielonej Góry, Jeleniej Góry, 
Kamiennej oraz Wałbrzychu. 

Największą jednak ilość zgłoszeń nadesła
ły: Czestochowa (około 200, w tym sam K. S. 
Victoria 110), Sosnowiec ponad 100, przeważ
nie do lekkiej atletyki, Bielsko około 100. 

Najbardziej zacięte boje przewidują orga
nizatorzy w piłce nożnej. Startować tu będą 
dwie ciekawe drużyny: Legia z Krosna i Bzu 
ra (Chodaków), W wyścigu kolarskim na 100 
km pierwsze skrzypce powinni grać kola;'zE' 
z częstochowskiej "Victorii", którzy iJędc 
mieli grożnego przeciwnika w Wojciechow
skim z KP Zjednoczonych, o ile, oczywiście 
łodzianin stanie na starcie. 

Ciekawie zapowiada się również turniej 
bokserski Startować w nim będzie ponad 
200 zawodników, wśród których nie zabrilk
nie takich nazwisk, jak Jaskóła, Kijewski. 
Mazur (KS Tęcza). Urzędowicz (Wima), Czar
necki (KP Zjednoczone), 

Swoje święto sportowe rozpoczynają włók· 
niarze już dzisiaj capstrzykiem wieczornym 
przemarszem przyjeżdżających zawodnikó.w z 
dworców przed Dom Związków Zawodowych 
przy ul. Strzeleckiej 2. 

Reprezentacja zwycięża 
Wczoraj na boisku ŁKS-u odbył się :.neCL 

' . treningowy pomiedzy reprezentacja Łodzi, któ-
Pozdrowienia z Pragi dla Pracowników i I Kolarze nasi startowac beda w Pradze na . . ' . -

Czytelników przesyłają mistrzowie Polski w międzynarodowych zawodach kolarskich, or- ~a zmler~y Się z rep.rezentacJą Śląska o puchaJ 
kolarstwie: Jerzy Bek i Lucjan Pietraszewski, ganizowanych przez Komisję Międzyna;: '1d"-1 sp. Kaluzy, a KS Bieg. 
oraz kolarz warszdwski Siemiliski. wego Festivalu Młodzieży Demokratv~zn~; Zwycięstwo 7:1 odniosła reprezentacja. 


