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Straszliwa eksp ozja zmiotła miasto'-'" -------,...-..",. 

Kadyks z powierzchni ziemi \ 
LONDYN PAP. Jak donosi agencja 

~eutera, w nocy z poniedziałku na wto
rek w dokach okrętowych w Kadyksie na 
stąpiła groźna eksplozja. Pierwszy wy
bu.ch mial miejsce w składach chemikalii 
w dokach Larrinaga i Echevarriefta. 
Pożar rozszerzył się następnie na doki 

łodzi podwodnych i składy amunicJi. Ca 
ły port w Kadyksie stoi w płomieniach. 
Ludność ucieka w popłochu z miasta. 

Siła eksplozji była tal< wielka, że 
wstrząsnęła domami odległego o 2 km 
Xerezu i dała Soię odczuć w Sevilli, od 
dalone.i o 96 km od miejsca katastrofy. 

Liczba zabitych i rannych nie .iest jesz 

Portugalii. Wielu l'ldzi nbs~l'\vo\Vai:o na I mileh powybijaŁ szy!r,r w okH1Ch. Począt 
niebie krwawą. ł:tllę j slyszał.o l)?IwOr- k~wo sądzono, że n:1stąpił0 trzęsienie zic 
ny Wy'bUC'lI. Dochodzacy aż tutaJ pod- mI. 
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owy cios we Francj~ 
Anglicy pOdnoszą cenę wągla nl!-mieckiego 

BeRLIN PAP. - Z kół do,brze poin- rzędzie francję, która boozie musiała 
iorl11o\\'~nych donosz:J,. że na kOliferellc;i płacić wysoką ceuę za węgi-el niemiecId. 
waszYingt·ońskiej Anglicy przeds~.awiIi Uważa się. że Amery,kanie nie Jlodnio~ 
projekt podwyższenia cen węgła Ruhrv są zarzutów przcci\vko -projekt{)wi angiel 
o 50 Procent. skiemu. Podwyżka cen węgla niemieckie 

Prop.()zycja ta dotknie w pierwszym gO nastąPi już w najbliższym czasie. 
-----~- 4 

• 
Unia celna [}aństw zadlOdlliclJ według 

projektu MarshaHa. 

cze znana. Wszystkie szpitale w porcie są Z 
przepełnione. miary katastrofy musiano 
przewieźć z braku mie.isc w szpitalach 
Kadyksu do pobliskiego San Pernando . 
. Rozgłośnie w Xerez i Sewilli prze,~ całą 

noc nadawały apele do· straży pożarnych, 
lekarzy i pielęgniarek, potrzebnych \v 

dotkniętym l(atastrofą' mieście. Władze 
wydały zakaz przyjazdu do miasta dla 
wszystkich prócz członka v ekspedycii ra 
tunkowycn. lekarzy i \1ielę.gntarek. H\sz
pal1.ska rada ministrów przerwa,ła swe ob 
rady, aby udać się na miejsce katastrofy. 
Istnieje obawa dalszych e!{splozji. 

--wo 
Ambasador Gromyko źąda nie,zwłocznej akcji Rady Bezpie

czeństwa przeciw holenderskim napastnikom 
• 

NOWY JORK PAP. - We wtorek w Oeicgat radziecki '\v3rraził po·g[:ld, żel sklej. . 
Radzie Bezpieczellstwa 0111"'2 ~llowioJ1o dotychczasowe postepow3nie Raiły Bez- LONDYN PAP. - R{)zgłośllia \\' Ją
debatę n3. temat lnd~mezIi Delegat ra· oieczeń\>twa prawia\o wrażeni , jak gd' giakarta nadała aipel centralnej orgam· 
dziecki Gromyko -poddał krytyce próbY by ONZ nie chciała pOdjąć sil} arbitrażu zacji zwią7.ków zawodowych lndonez]i, 
USA WystępOwania w roll arbitra w spo w tej sprawie. Możliwe - d'Odał GrOomy- który wZyWa światową iedęrat;,ię związ
rze holendersko· indO'uezyjskim, stwier- ko - że stało się tak dlatego, iż Amery- ków zawodowYClh do przysłania hryg:1uy 
dza,iąc, że próby te odbywały gj'ę poza ka ma poważne .zaiuteresorw3i1ia w Indo- pomocy do Indonezji. Bryga.da taka po
ramami ONZ. nezj;. Można tym tłumaczyć fakt, że pró trzebna jest - .zdaniem indollezy.i~kicł 
Nastę:pnie Gromyko zażądał Podjęcia 'Q(}wała ona {)bejść Rad(~. Bez-piec~cństwa. zią!ZJl<;ów z-awodowych - dla urzeczywi. 

niezwłocznej akcji, a mianowicie: WYSłannik Republiki Jndonezy;;kiej stnienia decyzji Rady Bezpieczelistwa 
1) stworzenia komisj.i sIerlczej, I dr. Sutan Sjahrir Przedstawił cię;llią sy- w ' sprawie zaprzestania działań '.v.oien-
2) stworzeni·a aparatu arbitrażowego tuac;ię tyCh czę'Ś:Ci rep.ubHki, które zo.sta- nych i wycofailia wojsk holend::l'sldch z 

ONZ. . ły okuJ)()IWane wskutek agresji holender- Indonezji. 

PARYZ PAP. Na temat katastrofy w 
Kadyksie agencja "France Presse·i ' don o 
si. że wybuch nastąpił prawdopodobnie 
w warsztatach. $fdzie odbywało się łado 
wanie torped. Następnie pożar pr~erzu
cH srę na sąsiednie arsenały. Wskutek wy 
buchu zawaliły sie ·całe bloki domów, a 

czne pożary. Wokółłmiasta zorganizowa • .er s płonące szczątKi wznieciły w mie-ście 11- C Z Y R a m a 
no kordon sanitarny, który wolno było 
przekraczac jedynie członł<om riądu. . 
Paryż PAP. Z Kadyksu donoszą', że p j'ó . b-J - Al 

katastrofę spowodował wybuch min pod rzy az Z prawicą roz I, a Się o sprawę gi e 
mor~1dch, magazynowanych około stocz PARYŻ PAP. - Udhw.ały 'kongr.~su *e ~bie te p.artie k~alicY'jne nie zgadza- stów francuskich przed prze·ważajl-\ICą lu-
ni Echevarrieta. . l SPIO utrudniają p·ozycję Ramadiera i je- Ją Sl'f} na modyD.kację projektu rządowe. I dnością muzułmańską (dlatego żądają oni 

LONDYN PAP. - Z Liznony donoszą, go. WSPółpracę z iMRP. Już na Mn.gi gO w ~r2iwie statu-tu Algieru. J specjalnych :przY\wildów dla Fra:lcli' 
te wY'bucb w stocz.llli'ac]t Kadyksu (ldczu.to dZIeń po zamikn}t}ciu ~Ol~gresU, .rzeczni~~ Pod'k'reśHIi oni, że statut Algieru wi- I zów w A1gierze). . 
wzdłuż całego POłl1dnIowe::-:o wybrzeza. MRP l radyka.łow :podah do wladomoscl nien wziąć w obronI) nielicZIlych kOIDt1i-1 To lIiepr;ejednane stanowisko MRP i 

• . radykałów moż,e doprowadzić do kryzy-

Dokąd zmierza A n g I i a ?(·~S·~h~j~~~~I::r""·s·iciuJe"· 
Brytyjskie związki zawodowe gotują się do batalii przeciwko polityce Attlee-Bevina ! 

LONDYN PAP. Brytyjska opinia pubi!czn\I 
z zainteresowaniem śledzi przebieg przygOi o 
wań do kongresu brytyjskich związków zawo 
dawych, który rozpocznie się l wrześnie.: br. 

Na porzqdku d.z!ennym znajdq się '!czne 
wn10ski dotycz~e istotnych zagadniefl poli
tycznych l gospodarczych Wielkiej Brytanii. 
Z żqd.mU:'ilm natychmIastowej nacjooaUzacji 
przemysłu staIowego wystąpiq robotni::y prze 
mysłu hutniczego. W spra'łt1e tej Zwiqzek Za 
wodowy -Metalowców zamierza wnieść po
prawkę, przewidującą rozpatrzenie proble
mu nacjonalizacj! przemysłu stalowegdł na 
następnej sesji parlamentu. Związek Zawo
do.wy Kreślarzy przygotował projekt rezolucji, 
zawierajqcej postulat nacjonaUzacji przemy' 
słu zbrojeniowego Wielkiej Brytanii. " 

badań atomowych, a związek transportow
ców wysuJiie konieczność kontroli cen, 

Na kongresie brytyjskich związków Z'CI.wo· 
dowych liczni delegac! wystąpią z fezotucja 
ml, zawierającymi krytykę polityki zagrcmicz 
nej Bevina. W szczególności przygolowano 
projekt rezolucji w sprawie rozszenen~a sto
sunków handlowych z krajami wschodniej 1 
środkowej Europy. zerwant.« stosunków z Hisz: 
panią i redukcji brytyjskich sił zbrojnych. 

Liczni delegaci zamierzają wystąpić z csłrz~ 
teniem brytyjskIej opinii publicznaj przed dal · 
szym uzaleilnleniem się od Stanów Zjednoczo ' 
nych. Oczekuje się również wniosków, :unie -I 
rzajqcych do potępienia planu Marshaliu. I 

Rząd brytyjs·kl przywIązuje 7,ielkc; wag •• ·. 
do kongresu brytyjskich 't.wiązków z~wod.,- I 
.wych, gdyż realizacja planu gospod~rc~eg:>! 
zale<ŻJla jest w dużym stopniu od poparcia 
kongresu. 

Jugoslawia - W. Brytania 
prowadzą rokowania handlowe 

Zwicp:ek Zawodowy Górników doma-Jnć . sfę LONDYN PAP. - Ja'k infonnll'je bry- ł szyn, oraz import do Wielkiej Brytanii 
};ędzie uznania t. zw:, "karty gÓ1'llJczej", dc- tyj'ska Izba fiand1,owa. w czasie pertra- - surowców. i "żywności. 
tycz.ącej poprawy ,'Ilarun·k6w pracy i płQcy g~r ktacji h.andlowych. rozPoczętYCh w po- Jednocz~.śn~e 1101'llSZOI'1. zostaną pe\y-
nikow. . " . '. . . ne zagad.rp:el11a fInansowe l .sprawy, ZWIą 

Związek zawodo.wy pra cowników p~zemy ll1l>ed Zlałek pomH;:dzy Wlelk3,i Bryiąm:a.: a zano Z wypłatą odszkodowania za wła
Ilu chemicznego zgłos i rezolucje, zawier~iącą Jugosławią, rozpatrz{)naz{)stanie sprawa sność brytyjska;, uDaństwowl011a. w Ju-
tadanie eześcioweCJo ui0w.nienia rG2ullatów'~kSl)ortn do Ju,g{)sł<lwii .. in talacH i ma- g.oslawiL . , 

• 

• 

Dr. Kurt Scltuhmachcr na z,icżdzie so
cjaI - demokratów w Berlinie zabrał 
znów głos w sprawie grallicy na Odrze 
i :N:y-sic. Schul11nacher zgadza sic' całko
wicie na odda llie Ruhry Amerykanom -
wzamia.n za oddanie... wschodu Niem' 
OOJl) 
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KRAKOW PAP, n WS!l:\l1Ł s/ll,;IPfjo dlllll O[llitl""" ,1 lit i dfukow"nr Ilil miblflJlt' ta ~\łOlząd:wna zoslała juź w P\,!l!ce \Ny~wli I Rai skI przyznaje sie do winy l czę~c:(')"':>o 
rozprawy, prOKuralur y"l tlc11 jel""l' klik,i i'Y- ~pldW,,?dcllttd 1I",ył,1i on wldlug 1,I",wi'lł'II'I- 101lel w końcu roku 19~5 i 1alrich kart w kar- do zarżuc.:mych mu czyI\ÓW, W marcu H'4F1 r. 
ali. osk. Wilczi n h 1"'!IlU, W lltlpllWlt'dl.i lId \'1"'11) JlI/dzir, ltl lk 1: I "!lZi'mp IClrL (//1) S/r"J!· lutete l,,~t 719, Odc:!ytywane :są dal!!zc _1a- RaIski zostal przydzielony s!uibliwo dO awg" 

jedno z tych pyl,lIl 0.,1.., "VllllYI'I,ld stwl"ldlil kil\" "I.i"'!!/I, ~ł lIII) I ,I{II J.iit·roll II i 1'1 \\' <1 \'\ 1,\1, 1 zWllk.a: go brata Eugeniusza dla obslugiwania ,sk'r~7 
ie ° stosunl<d('h j.'qu R,ti,killl Tiltlll- IlIu IWI/Il;r1., 1/'''/Jl/fJ<llIdrl\\'';, I lila IIrd,i'. "I!/) • l«sl(:pui,? prll\..ufu!U[ odCl~'!llie dhll/,,! list!:; nek" w Krakowie, W tym 'C1mym cl~sfe 
ne,ck'iem wil'dr.i.llil ruwnic!: jeqo ŻOll.l, i I <ilu I'SI. ,1"liil "lIwidO, IlliclIly' h" w kortot('ce _ co chwi 'potkałem _ mówi dalej oskariony _ "'alo 

Sąd z kolei pr1,yo,lqpil du lllll'słll< hUlli,1 1"1.. Ka,'oł4, lo", PfZfZnac", ych Ita I,'L Id-"'Ie Id pilIkur,alN JlJ I.I'rVWil, lIV l.wrócić llWd\jG, że mego ksiedza z Czernihowa, od iltólego do-Kota Jana, z 'Zi\wot!II IIIOI<","'IH l~inHlii1'11I111f'- vI(. - 1Il...,.. , I l 'I k . 
tr:n i ow 7 Ol '''"ylhny( 1 - z(Jlna pulom z rą wiedziałem siq, źe pewien dos'(>'nllr ko'cu~l 

HO, OSkdll.Ony prt.y/.lliljC' it~ tiu winy, n,tlu- '~ '·I.lel' j) rldr<jq ~\'IC'IIL'CJ pl"\-lIJaloru dr/ly- I I I 1(' P Iy ły n "~b' 1 n'z"'I'sk u·l l d I 
• r. .. ""!', .• w" ,H III Y IW, I', Ul I SZd_lJl u... ~ - l1y "'y}-e;''''',a do ""!och i że mÓl' K!.l ą 'r."'" ł miast do Zill'1.11L,jtlVt lt HlII ('Z\ lItJW P"YZlldjt! l "_U', V< "1 

sIę tylko częściowo, cZl.\ce ulvroUłllTo luc hiwum orgotllzac','tuf!go Ilni"ly ,H lllJlllt jt', ,s7r'zf'"ólnie nie,hezpieLl.:ne, dź.o::r rlnem z nim, Wiadomość lę l'okolTll.ll1iko-
l' I. ..... rt ll·k' Archlwll I kar'('t.kq 0pl'eko"'al PlnklllillCtr l, pylllJe dtac7e'lo mnslał z(flnl\ć J - lk I' '..J t ł pQI--n"!A O k, Kot lo'lp\Jtrqł !Ht)('~, 'I wywlllil.it· (H- ...... t ... I. m I " vv, ,. , , " • 'l Wa em :;\rza ows nemu! L'Ou łl ero """,,, 7, 

ganl'ZaCj'L' ,,"'I"" w II,tŹ,ll/,i"'lllikll 1IJ4~ l. lvii "l ~iG zwerbow llly Ul, tej pracy .. \~k. dr , Munch, pl!']..nf? ()1>alm~kj --- (JHjdI1lZ11tOf plr""rn spo b 'I dl t 1 .... OĆ ~cl5ly kCll'tal<:ł 
• " LO >lIi,'1,7" I h, ChI illŻlJllV mile/y, J a y z .tS II eqa u laV·, " 

on przydl,ic'lullY' cl/i,l! "IH,h't'/lIo-poltlyl.ltly, J>tz.,cll W)'WUfUI je W' archiwuM ..,ia"to: ]ha· D'll",,, pvl.lnld prlll.uf,llor.l zhli"'7,ri<ł (II') i przą lać przez niego mater'laly do Rzymu, 
"pril.cował" nu ' 1~l'l1i" w tl!'lpqilllllv ~"IUII/I· 1I0wo, P!i!.Y ul Sienu",j, zawleI'lln 0110 karto- W\'j,lś\tltl lliJ łączności IHlJ.łlllwcji .... VI 1 ze Malerlały te księdzu dOrączyłem. 
nych a pÓl.l1if'j w W1N-ił' • p.li,liól'lIllhl t kę I'IHOC: ~,,(Jllą pr ~e'~ MUJlcha 2 pol C611tlil 7h<'\.1111ł .. I,ril\ tt'ł'rlll'Y!l I){'1II~ . I p t dl A" 
1945 r. pC! 110, hul'/pulu 11 NlJlhel t,l I'k, KI,( SITZ(tłkow kiltgu, Prok' W i •• lllm cz,.~ll! i jo.ll.lc!Jo roIlIulu po- oel a a n "r$8 
jako speci.lliRI.l od "y Vi,llhl (j!lI.Yluuj.. ",t I'luk ' lal,i Dyl c:.:1 ulvlorz!'niu k,lrloleki? I . I' p'] co \' li I 

l I 'I el',"~"" 11<1 ,) ,"M'lobll ~"CJl1.u;,s u.p!'? : - Po powrocie doslOjllilta IcośclE'I:I<łt;{J ?c·~ 
osk. Strl,l!k()w~ki<'ltl pu t"(.iti\i< <! tlMJ.1I1 ('~ O"k: CbCdldło u Id ~lli'i"l. do .wld .. l cJi kll\"1 UJ terl!lIl,e M,leC'ijowa Sz('zep,msklemu w silem sle do swego znol'omeąo ksfad?;; l 7. 
~iatki WyWtdlllllvUl'j Ił" 11"('11 t> • JIUHva, l'IJ • A ł I '11I.lwl .. (,l(jdI1IlIlCjl !tl'lIp e!J7ekucyJnvch1. ' 
jego za~~rl's\l tlii,Ił,t11lu nillt't.y J'IIVIlI.·:i, il ~I'\" Gllbb. któlfch aIlIYWIIQŚ" uy li ot".n IUłU pre.t O,k' V' czerwcu 1945 T, otrzymałem od I stcHcm potnformowany, źe mote-lały t. ~_ 
Towan'e partII plllłIY(,~1I1('h. OriJ..UI.{.I,rlV I""l WIN uj.nlnl , SlrH,ll..~I't\ 'Idego poleceni >! poi'()~\lmi('niil "ię l ~!C\ly doręczone" Od brata swe~o. Fug-3rJ US?C1 
przedstilwi<l sl()slln"~ .. \V lN" Ilu !hlllii pulil y. • P(tJl;.urlll<l( Pl,:"J,iltnNlo. S'ld >vi' wlp"mufa U Sr.('1.f-!lallSkim, c7Y ma nil nto7.ność zorga- dostał tel matenaly dla Wtlczyn~x.legOt (J ki6 
C7:nych a'nulo\) ,,'Zl1 iL' j'lk lt, \lln·/f't.l ilio IH'r\'.- Jl4 kcrri()i~\'<j' I wliród oq ólnego \lOpli)CJic od- 1li/\lwitl1ia l. 7.W, ,ekcji samoobrony. ;rych p6~I1!ej d~wiedzial się, że są pI)ę~~Qr 
nili osk, :;Irtwll .. uw~]d, ,i l i\lqe niusl. , ft:tb~,1. c~ytllie !WHe~, ll((~wisk wpTt>'1.adZ:lllyc.h do C2'flrte dla BIiSl9.T.ano'o, 

Oskal'żouy OllZyll1i\1 wnWCZ;J6 1)\.!t>C('lIl(' ans!,l - foIwid&łlCIi, 'tli, )1111 s<\ t'inl n!H~ ljI8ko !'!etIO' Pi,"i~dl' na nan~4łdlia mordu Prokurator domaga ąię bllzl1zeqo wl'loinTI!I 
lowania PSL jako !l '~llil, nI.! lct';llt ,,!ilen ~cII" I w KI"qO Al Jino i 1 rwtllr,j :'ltel"!lCI, c,lllllków JJJok,: C7,Y Ij kariuny lI", S1,Cle,H\lhkieJllu 11:1' sNawy kontaltt~ o6L;a, ~onogo % lut c:I,łlllI 
'NIN, Kol }lrzesyla WIIW(':tlłfo: II .. PSL 1l1.lt ...... ly r..lI ... i~kll!'j R 1dv ,; I II(WWl'j ! n,r.u nia "kr łl1l'uil\dll< Iłil 1.. linJl broni? 
~ro~a~and(łwe, m·lją('e na ft'll 'clh~jl .. OWilll~ I lml Z Z, Wiś',,!t"Y!>kiegu Tud'tu5za, czlorlka Ok,: _ TakI Na rozkUl z góry. wyjeżdfając;ym do Włoch. 
1~lnJe)ących W }ł"\\ lłych 911111dt'k PSI. lćnd(l,ll . •. ,. '.., 'l • ' l"'M d l' k t Piok,: Od kogo wYlIzl.tt inIcJatywa prr.slo. 
r,l'l' ,vspo'łpr"<.y 7, tlIokiem l "U'bO\ 'd'lie d ... I Mlallllu",) "uJ, y N'ttr"",(,wfil 2 TC'JlllJ&nIO , VV, W lym momencie pa a p~ ame pro 'Ufil o-

" P Ile B I t b I AL dr JUtO ta: I ,lo to był człowiek o pseudonimie "Ra. nia materiałów wywladowczyt::h dCl Jltym t,'chcza<;owej, W,91),II1"1 dla WIN, Il .. jj wy- lłll , I~C 1&1'; .. llla , pa,ily~a:l1. CI. ' : , 
"'clIlej lego slrollltlclWd. clWWlSkl I Marii - czltHI!(O MnN 'N Kr.(u'llw, 111,' l!Jq"? Osk,: To byla koncepcja kjllrovT1l1cbM 
, ł k k USL Duxowct All;la(,mdta członku MI.?I<;l!uIJ Osk: Rył to c~ło~Yi"k wytypowany k przez sTalki. Chodziło o to, teby w zwiąftku ., Wyjell W II ,• 4 • 'lo • Z ,.. , J l t_- S'A('~tll)dlt~)"it'fJo na dowódcę grupy egz p ucyj- dem wy,okl'ego dostOjnika kości.lneflo moll. 'I' • .. ., Rady NUlOdo "'''1 z rUIOi&11ia SD Illjr Ble .H.: .. le .. 

- . l 1,' Jl4!j. na było prurzucić do Rzymu m"ter1o:1ly ki6· vsk, hol ulllilwia swoip konia Iy 7. o;;);, 1311-
ClI iem, Oltr.ymy will on OlI ~llc/,1 fi \"1<1<.1111110-

~d dolyczqc(' slilnnwisł a PSL wul,pC' W\ IJo
rów i rererendum I PI'/,!\klłV.yWdl J}IH:V.kOwi mil 
Isriały WIN dla MHw)aic7,yka. OS!.ltl'ŻlIlIy 11141 

wił 'l B\lc~kiem jal.o pn,eth,lawic101l ol'gill,in
rji podziemnej. Kot 7.ilpyl,11 11 ptzt'\h II o r.\ll'~,"a, 
czy będzie m"gł prLelullf.ywai, m"Wd .. ły WIN 
,1ik ołaiczy~owi I otrzymał ocł nJ"!lo odpo
~iedź twienh,ąC!l!!_ 

go 101.0 f ~IJur, ,.t:'I.)OWhICq }1t<,h,: J<lI;I zwi:Vl'Jk Ulula grupy e~l'tekucyJ-
, re mogły dostać sie do sfer kleru, ::t 'tam~ l'roi:'IlI'1lor przVlrywa ]la chwil" Oi:y\anie UP ze IIOr?ąI170!H\ kill'lotekl\? 

li ty I pyta oalcul'7.olltg'o. cą wiaclQmo mu, Ollk.u~ony mIlcty. ląd i do generała Anderlla. 

ze ppor. GfUDowskT pud l z rqk handytów? DnJs'l.e pyli!i'lia plokllralora odnoszą 5'", do Prok.: Jak się len ksiądz nO'1:ywał? 
Wśród odczytanych nazwisk jnl re inn, pruwy stosunków laczą~yc~ ?skari?nego .J,-o- Osk,; K!llqd% Andrzej Mi,;tat. 

na~'łIisil::u lcoltlurza C2YltO WIadYRlawa z Prze la - kierowniczej oliob!sloSCl WyWiadu v,JN • d ' l Je • d M'etcrt o~kaf\ 
z naczelllym redaktorem organu PSL "Phsla" Prok,: Co pOWie :ua slq:r: l ~ 

w()rska l Halki Slelancr, który ~ajmowttł się o~k. RurzkipUl, Ilrz!'z klÓrpgo Kol przrk07Y- tODomu po powroćie z R;r;ymu? 
etkcjll koulynqenlowq, w(J1 molerioly wywi"tlowl'7.e 'WIN clio prr"c' Osk,: powiedział, 2,e mAteriały te z('l!!tarl 

\V związku 7. wydlulnlw.mym w' "Cill.Pt ie 
Ludowej"arly\..uł In pott:piającym W I , oskar 
iony spytał w r07.mowie 1. BIH'l,k i f'lO , czy to 
D~wiadczenie ma 'l'harilkttlT J'1.t'O.y wi~lego ]JO. 
tepienia, czy też Jest to tylko tal>ły\l.a polity 
tzna. 

PrtJ~uIQt \Jr pyln, ZcljmlrWonie ~le akclCl kon SIl PSL _ Miko/ajczyka, osobiście doręczone, 
Iyngenlowq lo je" 164 JIlmu, wonf11l\ zda- Zlz".le Stefan nalskc

, 
Jllem? I. n Prok,: Komu? 

Osk: - Nie uważam, Po krótkie' pn:erwie pńed sądem stale Oskarżony zdetermtnowany: jt"mu - An. 
ProkuICltor .twlerdl!a tlaleJ, te karl,.leka o.kQrŻll1ny St.ł n Rallkl. dersowi. 

111,1 I I I 1,111 1 I I I 1,1 /,11 II , 1"111 i1'n II II 11'1'1 '1 1111"1,11'" ". , n"I'·' ~.,' '!'I!",'!'!II 

Bl!('7PK odpowl"d7,lal :ile o 1 .. I..lm O~Wilł.hlle
llJu nic nie wi'e t h to reneJ puc:tąglli~ClI. lalt 
\yczne. ;# 

Mikołajczyk olrzyftłMj. 
n,telł.ski 

yr nam r re' z 
k .M tu iak k • anI Wohec ('i('Ho p,k, Kot spY!,ił Illtu a c/y 

r:SL ni" lIwu'i.,t1oby Z.l wsJ.;a'/IHw wvd,lllI~ UiIll.TN PAP, - W dllll.ftlll duill pl"""O 1/(/111" (;ltl'ł,~11) 1\\\ 1I11'10W(lla. M(/I!l.~2(1k flul'Vi"I-1 
l)l"Ze~ v\ l: 1110thi l.Jylykll/ąrt'j pIlZUIlIlE' r1\lstę Ilu ~.!t1owl'!I) U'tUil Z' .llhłllia I) Mk, Wil Jld U1.11 le l.pzlI ulIill , 
,'c \"'1nie Mikołiljllyka, illit'?' Ir uzna/ l/wid ll\tillIlS,,,k, NIt' oIJt:ll()ll/iłlJ !lu, juk IWJ~f(/;ti, I.e/,nallid ]JJ7ewotlnj('zą~I'!ł0 Gminnej Ru-
ten In dohry i (JO'Lquolly, ('O lu była ?II bllluiu tiIJ kiur!'; Iwl"'ż<ll, !PTTtll dy NUlodowej Pakuły przerywane Są' I(~-

Osk, Kot liWd'i,<11 Hncz,l-a 7~ 7!owipkil n!e- ('/(odziło IJrU'I/ł' w,/.y,~/Jij/IJ (l "u/Jlł;". Ild~1<11 !ilylll s'llu('hrom, Przyz.nąjp się on no wny, 
:iC'st1lIrr7.11ie Wil'IIIPerll poEly! .. PS!. i to hy!d. 8wu j w I/(I/JW/li/' 110 l'U<'lW( z6w pT1prlsllflvill glfy "Ot'l.lOJ1" )ę żądał wyplarl;lnia 5 tys, 71, 'l 

led ni! z przyczyn, dlil kl,'I/,ych ,v puHlJlIllUt'- w l~fI "IIIJ~,jh, ~p II/I/.)'f/wl rJ.m 1 dllll 1,(( "I./), kasy yUllflJtl'j Puklilit tdmia, t '1ant .... ltI(Jwl1(~ 
,lilJ ze Str'I,I]ld.W~killl 011 C/f'IWl"3 1<)4,0 r. WoJ ~Iuwj(''': wlad.:z.,jJl o miejscu schronienia bandyty, 
erialy ' ''' IN dl. Mil,old jr'lyka b'(j~\,lnll) Ola" , 01;1\, llplllvk Brlb plq<.ze 91~ w ze~lh~nj>H h 'Wlt/ozyJ Sklmydkemu pi~n~oldze, CI'!." 
J'l .. ~lit Miru,w"", W l,lIlym :94li /, r)~!i'U~IJ- alI' w"kr.Jlilll wyjaśllt.l, Zf! pUWll'lllldl 1"1,~~ly vutiąi:a, wt"Jta i ,l'l;rt'td,rz3~łlllipy, ,10pl'"tf' 
L" 1\01 nWUIlSII/e w 1/Jl'rGrc:J.fj IJT(((;)' wY'·\ lU- 10111, II. W uL(I!,,·y '"f' 1.lI J. ,,,Id,, "h, w wuJ';":'- ,17.taltlllst::lii III w\,plolcelilt' lel I. 
~OIl'CZ,Cj, olr"~ /,IIJ;cj(:<:/tmu,WIS!fO, I,:."i,!l.!..~ 1.:/1;;' 1 wych, P()(h"IL hO, n/wu/clIP Cł~k. SUIIJ'rllre P':tYZ1!i1 i~ dólp}, że mllld<ll SZJilyd~f'lnll 
JO ki"TownlhCt "IlIIU slf1Cl/(hv l j>;"l'trJWIIII,,, .\!w~~T(ll.n, Zł' w mH ~J.hUrIlll Bu/lU byJu ,,/l'fl' , 11,ntorlllnql o k(J\J1.l1:ll w ma Icttkac:h p(tIl~t\vo· 
d::.ialll spo]eczllo • fJl'!J/)'I'lnł'qo, ima, k/(Jfl'j IIIJt/ulI ('/.;,/0 J.orzy.IIIJ<f I wyd1. 
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2acvd 1l1~:'le6 o l-1~łejLie. \V kaiJ,m mocno. %\\'in";L~Z[( odc/.l1wal uadał h,il w 
ozie. Co by Jolię nic s.faJ,o. 11elc,tll'l l\1{loic ' twarzy. Nit' 1\\ r:1Ca .iednak li ''''ll{i, S/.edl 
ratowa6 Si'f', wylaln"h'c na homlH)W"l1 ... o'{roi.nif'. 1:~,\l,jllit' rov"!.:-!'llklj:i': ;;i l' dool\o
Te,go gytllau.ia' ]Jr1."(]';!:lwlkl la sjl' gOfze.i. la. Na'idt' tI'll\ N/.;II C7.~ je\ cit:;ikie krol.i. 
':a]'eżało iś6 \v7.dillź wy!Jrze'źn, Taili lWj- Zhiiin!y "i~ lin ni"l.!:o. Pil 11 lIa I.ielllię i 
ilmiej było 1l1(}źliwości ",potkania się 7. I.ilt::nij. il' w kl'l::t,kal' ll. 
\YłoC'llallli. .Ar. jedtl:1k Ol,polkailie j,n llrło (..Jucll kia! i na,;lill'h i" al. 7,allOIl1l1ia!; 
piettnikniollc! :;!,wł:ls7.c 7. :l. gdr hf,~l7,io ie lIJ:l re\\ ohvu Po prlJ:>llI \\ S'lę.:i:.lł 
przechodził lillit: frrJldll_ \Volal ,o h'>JJI ]\a' w/rok i Jlad III\:lli\\'a l. 
razie nie 111rśle6. \Vied7.in!, j~d'J1o: 111 li \i Dwie Illdl/ki(' plJ~lacie l1:1gl~ wyłolli
Josta(;, sir; dn .J:ininy nim Niemcy t,Hm ły ",j,. 7. h/:1,k(J\\', q"('ll 'jJo.i r.wl na njdi 
przrjdą, i .ieszcze hard/.iei prz,\Jcisnął si,', do Zit'llli. 

,Zdawał sobie i'lpraw~ z tCg{), ,ii. 'pl·7,yj· \\ re1l1 zohaczy! cllll:q, (;zarnn hr<Hl-ę. 7,11:1-
dZle I11U sjc \v cJl.ieil clIOW:1l: w ~órach a 30111:-1 lW<irz, Rta!()\\ \' heltll lotl1i~~' , 1 (j 

nocą iść, W przeciwnym ra,z'ie - i'lpot- był Nilra1ek'li,. ' 
kanie z Wł{)d'I.amt :iest niell 11 ikll i 011 C. AII)?;lik poullic'/,<.: j si~ 7. %iemi i sk,ipr{)
Wszak znajdował ;!'lię na 7.apl~,c:l lll Ni)~- wal 8i<, w stron\, IH/.yhy'!;za, Gdy Z{I!J;J

Ile, marsze zabiorą dnżo czaRll Itprzc,jodzJe cwli :':0 - stanl'li jak wryci. Nitraleksis 
WIele tygodni 11im dotrze do'cchl. M!lsi ])atl'zał na niego ze zdllmieJtiem, Mikze
tść Z?J';{z!nie zwlekaljąc ani chwili. nie trwało llrzez se'kllndę. Pjerwszy 

Postanowił .. wyrtlsz,yć w d,r{)g~. Jesz· p'rzerwał i€ QlIell: 
cze raz obejrzał kupę grlJzów~ i o'dłam- - Nie' poznajec,ie mnie? To ia 
k6w. pozostałych z RamolotII. My~lał' je- QlIcll, 
szcze eo 'mógł:l~Y zahf:ać 'ze soll'I1,I."Nidnie Nitraleksis Podni6sł wy!'loko brwi. S/e

znalazł. Zrzuoł .. z siebie Ciepłe, JotniC7.6 roko siQ li 'miechnl"ł i Ila,gle wykrzvkn~l 
spodnie, ah'Y;. nie 'Pl'zeszkad~ały mil w z niepolJamo\'\:alln ;'(łclo,~cia: . 

. marszu. POi9r.~.:yJ.ł.,.~~lta! i ~lłSZytt "" , dl'o-, - Ing)hd !.., 111g:li?~i!. .. - z;:!\!:rz,miat PO 
g~:::-;3zeg.t.~oJ5ltto..z;ruę,~.Qałe~I~~lbol,~to go s t ar:e,tn LI Jego donosl1Y ~łos. 

Qu,dl ~rl{jjr~lał ua w~ półlo\V:117 \,';ZJ., 
To uie hył Pnpl1go, T Lył grcd; wic
~Ili:tl\. MinI ua sobie dllltgj, ):/.:lI'lty 
ptnNilCl, zro~)i()Il~' 7. dOlllo\l.'ci \o, elu)'. l~~ [ 
mJod ,V, WYi>:lf\llal sYllwaIYClllir.:. .ley:o 
~7.croka. ,czerwonH iwarz pr7.y.i~lźll i\\ IIŚ 
llIic{:"liała Soię do Qm'lIa, 

- A gdl.i.o Pap:1g'os? - z:1pyt:11 An 
~Iik. 

Njjr':Jlck;.;i~ 7.r,o hił nieokr0~1{)ny rtlch 
r ę-Il", 

SnlllOlot 'PaliI ,'~G •.• Ryło UI1i.o Ol:' 
nin ... r IJa.J)ag()~". - R1I11ltnO 'Pllkiwał do
\\ <'I. ' 

- W .inki . ]l()~óh ounaleźliś ie IlInie? 
- zapytal (Jucll. 

Nilralck." i,;; nit od 1'37.11 g{) uozllllli:11. 
Po k:t!,aH[ rtllie j\;z~"k :l1Ig-it:lski przrcll{)
tlzit III11 7. trudcm. Po cliwili Z:l 1:7." 1 00-
woli Wyj;lśllia~: 

-- Un ... - w~k:l7.a! na ",icśllinb -
p{)wil'd/ial. że wiLLdał je,;zCl.f> jeden spa 
d:1}; "'::~ ' .a lllOlot ... wic;c wróciliśmy. Po
wicu7.ial -- jt's/h:7.e jeden sanlOlol. Po
Irze]}o"'Hłeln", - nic mógł od raZll zna
Icźć otlpCI\'\;icdllif'lW śłown. - Lekars lwo 

pu",iedział wreszcie, 
- .Jesłe~de rallni? - 7.apy!ał Qllell. 
~jctlli 11<1 ziemi'!'. WieślIiak stał 1HZY 

Ilkl!. Nitralek!'lis zd'j'l t mUlIlilir i J){)ka/.nł 
QII·pllowi ~IGhoką. czarną rnll~ lin r:lIilie
IIilI. Qlllell wydohył maś6 i 2aC7.>11 Sl11a
ro"'a6 Greka, Lotnik popatrzył ll\\'dżnie 
na niego. Twarz jego wykrzy\\ iia si~ w 
J:'rymasie. ' 

- Pan j.est ranny.,. Bardzo boli? 
Prawda? 

- Nie, nie bardzo 
Qn el!. 

Po maro val' Nitl';jl-ek"j",owi cała i'okp, 
To wszystko. co móg ł lI'obić dla ni:::go, 

cz 
n kar • • sml • rCI 

Po złożeniu 7.eznań przez P07,ostały,.h d!' 
karżonych - zabrał glos prokurator, k f6ry- za 
żqdal kaTy śmierci dla Szmydkego, Malu~za 
ka, OmyJi/lskjpgo j Podleśnego - a dla pozo 
sl(llych tr7cch kilry długoletniego wię,z:5'li. 
wraz z pozbawTeniem praw no zawne i kon. 
t iska lt; nJielliil, 
Tuż 'f}rzed ptHllrOCą Sąd 02ł()9tł W Trok 

skalllh~cy SZIll~llłke~Q, Matus.za.ka ł Uw 
~i;Jka lIa km' śllliercl. P07..ostałym os-
kllrżulIYIII "YlItłerz IQ karę wl~jenia od 
hit 5 dQ 1;;. 

POll:tll wyjwł mapę i wskazał Greko\vj 
lIlit'j~~(', gJ,zie s.iQ zl1ajduja,. • 

- Tcpdclli. - rzekI Qnell - g.tąd pó.,
d.ziemv w kierll,nkll na Terpelen.i. 

Nit;'akksis rozłożył mapę na ,qwoicb 
kolnl1aclt i palce'm wskazał na mapie HL
l11arc. Było to małe miasto, b'Jriż~j morza. 

- Lepiej cltodtlnY tn! 
- Te1)eklli niedaleko od Janiny - tak 

ł)'i'dlic prc;dzcj - rzekł Quell i :mów 
wskazał nn Teppleni. 

Ni tralck.o;js energicznie zaprzeczył 
~!{)wn. 

-- Tam sa Włosi - dużo, <1117.0 - DO-
""icd.zlał. Droga toż jest uciążliwao 
Nic 1I10żna. 

- Ale tak przecież predzej - u'pierał 
się !)I'ZY . wo i In Quell. 

Ni tra fe ksis zaprzeczał na da1. 
- Do tlirnalT bezpieczniej! Tam jest 

baruzo mało Wioch ów. 
QlIcl1 powoI i złożył ma'Pę. Wiedział, 

że {) ile 7. l!; o d,l. i ~ie; 7, Nitraleksisem, to w 
o,gólc nic trafi do .Tani/w Pó,jdfl do tli
l11ar~' . :1 ,'tCld hei,po'rcdnio do Aten. Bał 
sie. iż straci Helen!:. Postanowił iść w 
kierunkll Tepelt:!nj, a później ""TJrO'st do 
.lal illY, 

- ,lednnk pójde ci!) Tepeleni. Musz~ 
być jak llailJr~'t1zej w Janinie - powie
dział, 

- Po co? 
- Mu. ze; i basta! -- rzekł Quel1 sta-

nowczo, 
Nitl'alcksis Ilważnie nopatrzył na nie

~o. wzrtl Szył ramionami i na;rle uśmiech
ną! si~, Poklcpał AnQ'lika po ramieniu. 

i ehf'zpiecl.nie! - pow tórz~'. 
- Wcale nie! Wszystko jedno. m1f~).. 

my przehrnać 'Przez włoskie pozycje. 
- Tr zeba c hodz,ić pD górach, 

'm. ~, iIl.) 

• 



_ ronika m. Radom,'kaf 
Srod/ł, dnia 20 sierpnia 1947 r. 
13~rnarda 

Dyźury aptek 
Dyżur njerlzj~lny i I1<1CI1V pe>/n i apj~,,? 

m r. Spoza przy ul. Li1'n~nowski6Ct() 2, 

Telefon.,. 
ir a ż POŹ(lrn3 Tr. 10 

PPR Nr, 35 
PPS Nr. 74 
Starcjoa K()l-ejowa Nr. 58 

- staro..'itwo Powiatowe Nr. 91 
P. U. B. P. Nr: 11 
PollSk'i-e Radio Nr. 15. 

Kint! 
Mi~.i- 'owe kino "Wólnnść" w~'ś\Vje

{la film produ.kcji fran<:lltSkif'j pt. "Mar
sylianka". Początek se-al1sów godzina 15, 
17 i 19. 

Adr~ Reda 'cjl i Anministracji: ulka 
Kośdu-zki Nr. li Godziny 'przyjęć 10-
14. Tel. Nr. 12. --

raw 
W związku Z zamieszczeniem w Jed

nym z poprzednich numerów "Głosu ~a
domszczańskieJ!o" artykułu "Woda nie 
do picia", lekarz powiatowy radomszczań 
ski powiadamia, iż tudnia '1a rogu ulic 
Revmollta i Brzeźnickiej, będą.c pod do
zon'm Za rzaciu Miasta była kilkakrotnie 
remontowana, a woda dezynfekowana. 

I~tnie je iednak możliwo: ć zacieku 
()rl~ za -kórne i do rur Wiednic1.ych. 

'A' oda \\' sŁanie suro\,\,\'m nie nada ie 
sie do picia . 

Orl redakcji: J('żeli chodzi loby tj lko 
n mo żliwość zacieku \\'od y zaskórnej do 
rur wiE'rtniczych, spra\\'a nic przcdsta
wi21łany się tak tra~iczni€'. Czym należy 
,,'ytlllmaczyć rakt. że ""oda \\- te; tudni 
cuchni~ wodą ~<:ieKo,,, ą, iaKa zna idu ie 
się \v każdej ściE'kowej kałuży; 

OtÓŻ' w€'dlll~ naszych spostrzeżeń ist
"fele możliwość zacieku do rur wiertni
czych wody z kanału ściekowe1!o, który 
z!1C~jdu ie się tuż przY studni. 

Dla uniknięcia różnych kom plika c ii 
zdrowotnych na leżałoby sprawa powyż
SZą 7aiać się poważniej i rozwią zać j :. 

IIłlllfflIlIlIlIlllllHIIIIII1","IUIIllIflIIHlltlllnIHIIlIIIIHlUIIIIIIIHIIIIUIlIlIlIlIlItIlUUIIIIIIIIUIII 

Kronika gospodarcza 
DOKP Szc~.ecin ~ontynlluje prace przy ocl

budOWle stacJI Dąble Szczecińskie, Szcz€'cin
Niebuszewo, ZeJechowo, Glinki, Kra5nica, 
Skolwin oraz przy odbudowie 2-go toru ''''sto
wo - Rglica. Niezależnie od tego zakoń\:zono 
pierwszą fazę przebudowy stacji Szczecin -
Grabowo Ofaz łącznicy i bocznic na naclbrze
~ach Odry i Arsenał. 

SltutOWO położone u podnóża IDlerzeii 
wiślanej nad Zatoką Gdańską - otrzyHla z 
dnIem 15 bm. bezpośrednie połączenie kole
jowe z Gdańskiem. 

~llUn"nllln"lIl1l1l1l1nlHnn""IHIIUIH"IIIHIIUnIlUlUlUlllnIllIlIlIlIIlUlIIIIUlIIIIIIIUIIIIIII 

'. 

a h Q,Z w 
powołana została do życia dekr ·· t In . Rzadu Polski 10 

o'-Iatni nllmQr (52) Dziennika Ustaw I \Ąe<llp hrZn11€nI3 ll~t(!\Vy t\\'<;rz)' , l ę I leCl~\;{'h \\ zakres '\" u pamlętmen ia ITlP
R.P. zami<:>s 7..cza tek~t u:'tawy z dnia 2, Radę Ochrony Pomnlkow Mę<:zen, t\\'a, ',~7f' n~h;3 1\~r()<il1 Pól~klt"~O I inO 'ch 
lip·ca br. o llt\\'orzeniu Rady Ochrony I 111ajaq na ('{'It] ~ko(Jrd\ln(1 ::tniE' ci ,i alal- ;3 r0r)()\ ' : .• 

P n 'k' M 't , . I d ' .. . . .. -Rada jE'Sl Mó'f'lnem oplnl~aWr1 \'m 1 o lnl OW ęczcns wa. . nóSCI waz, or~anl z a('ll I In:t ·tUCJI:',PÓ ,.I NA \V" .... 1' . ci ,.I' 
, . & ' .. ft'~ ' l()r (l,n·Z~ ' m. ' ~Z(,leg " nO <,C' I () l-'l I ",H1 

I a d Z 
-I ' C I -I' m a k ~\a2h' ~,al:;lrr;~j:~leni~ ~~óln('h wytycz~ 

lilI " . i'I) upaml~tnjE>rriil płao;tyczne2'o miejsc 
i fa kłów I 7.'~ iął;) l1ych 1 l11i1rtvrolngiil , 

Zarząd Okr~g(Jwci Mleczarni ",)(;1- MleJ\O można pobierać codz.iennie ' Ii ' 

dzielczej \\' Radomsku porlaje ,do wiado- ~hlE'ple prn mleczarni nd godz. II -ej, 
111o~ci,-żc;' POC7ą\V ~ZV od cil'lia lO sicrpni~ Zlloc/nie z z ::Irządzen i em Pn,,; iat':) \'~~G 
br. na kartki dodlltkowe dZleci/1ne z nU!!· Ref€-r atu Apro\vizacji \\. Radnmsku, tnie 
siaca sierpnia od 0-3 lat i macierzyń- ko wydawane bę.dzie Iylk do l'inia :p 
~ki~ wyda ie się mleko świf>że w ilości 71 sierpnia, po tym ł.erminie żadne I'f'kh 
htrow na kupony od 1 do 7-f!o włącznie. !nacje u\\'7.glę.dniane niE' będą. 

b) g-rohownidwa (flar zbrodni hi l' e,· 
rowskkh, 

c) obrhndow I uro('zy·o;to ~ d. 

ci) akcji wydawnic7ej, wystawawel. 
filmowej, I odczytowe I. . 

''Al skblfl R.O P.M. \whonz?, Pr2e<l:<;1'~· 

\' i, i,'1 Pr€'lf>:::8 Rfl<lV M inistrów (')fa z po 
'('dn\ m pr7f' rlc:.t ':l\\'irip.lu "'jni"ter <:.h,,, Vu!
(un' i Sztuki. O~"i lh, Sf'lr:JI wierJh" ()

. W rlniu 28 , i('fpnia br. o goozinie 18-cj 
na boi -ku ' por to\\)'111 "MetalIIrgii" w Ra 
dom'Sku odbędzie $ię inler('Sll jqce spot
kani e rewanżowe w piłkę nożną pomię
dzy drl1 ż ~:nami CZKS SLA VIA - czolo-

wa drużyna Sląska, a ZWM <,Czunl"" ŚC I , Adm inistrac ji PuhliczneJ, 'Zl-em Od-

w dy 
z pożytkiem dla okolicznych mieszkań
CÓ\\' , Jak ' nam wianol11o, na:>.ze mia~to 
nie iest rI ostatecznie zaopatrzone w wo
dę , a \\'ię.c każda studnia z odpowiednio 

Radomsku. zyskan.\'ch, Odhudcl\vy, Obrony Narodo-
Po (renini;!owym Clhozl~ klubu miej- . • ~ Z 

SCOWE'go ZWM "Czarni", mecz DOW\Ź- weJ I ~praw agranicz,ny<:h, Nadto w 
S Ż)' pr7.erlst!'l\\ia ~ie d~svć inter~~uj~c o. skiad Ra<iy wchodzą po jednym prv:d· 
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• 1 'I 
zdrową woda iest dla mieszkancow do
brodzieistwem. NaJeżałoby jednak co ś 
zaradzić, Iw Jednak i z tei studni można
hyło kor7.y~tać., 

sl.a wk.ieJu następu jacy<;h Of$!an izec ii : 

I malar 

Polsl 'iego Zwi ązku b. Więźniów Polio' 
tyczn.'ch Hitler()wskich Więzień i Obo· 
zów Koncentrac~'i,nych, polskiego prztd 
.3ta \l.' kiel·twa F~~racji Międzvnarodo. 

wej b. Więźniów Politycznych, Komitetu 
Opieki nad Grobam! Bohaterów. Inst vtu 
tu Parni~~i Na'roooweJ, Głównej Kom isi,j· 
BaDania Zhrodni Niemieckich w Polsce, 
PCK, p(JlEikieg() Z riązku Zachodm~o. 
St<J"'srzyszenia A;I'chitektow R P., S~l~
traJnego Komitetu Zvd6t1,1 w Pol- ~ oraz 

Depa rtam()lIt PICl,l)-ki IvUI!. Kultury i turalnegQ wSi; warsztaty prac\' artys- 10 członków, p<Jwołanv<'h przez Mini
Sztuki organizuje akcję artystów mała- tyc.zne.i i przedmioty sztuki I prz mysłu 
rzy na terenie wsi. ~elem al,cjl tej je!5t: ludowegoj praca na wsi (orka, siejba, stra Kulturv l Sztuki z grona \"vbitny~h 
zóbraz.owanie swoistych cech krajobra~. żniwa etc.). przedstawiri.eli ~\\,jata naukcwe2'o, lite
w, kultury ludowej w żywych, najbar- Akcja organizowana przez Df'tp . Pla- ratury l sztuki oraz samorzą.du teryto~ 
dzieJ charakterystycznych re~ionach; styhi objąć ma cały teren Polski ze <;.pt"- rialn~go. 
wzajemne zbliżenie artysty do chlopa cjalnym u~' 7.g1.ędn1enif'm reR'ionów ży- Mini ters~wo Kultury I Sztukl powo~ 
oraz popularyzacja wartości kultura 1- ":ych. posiadających odrębne cechy .et- lu je przewodniczącego R.0 .P M. z gro-
nych ludu w kraju i zagranicą. mczne. . ł k' R d 

N 
. lo' I t \. ' na cz on ow a y. 

tematyka ?rac, w .. k<many<:h pt'4.(>-7, a ra7\E':,,\er.,~a'liO 4 plas l'i. W w I I • , • 

art. plastyków na krenie \\'~ L obejmo- t~r~n wo I. krakow~iegc, '~rezawskie- ,\ ydatk\, ZWlą.Z1ine z dz~alalnoścl.a a 
"\\ ać będzie: architekturę ludową, sceny go (Kurpie), poznańskiego (Ziemia Lu - dy, pokry~ ane są z pudzetu Mlnlster~ 
z życia obyczajoweJ!o i społeczno ~ kul~ b-u~ka), łódzkie-gw:> (Opoczyriskie). st~.- a Kultury j Sztukł. -- -" Opoczno 

• a I 
'::<'f:'-

f • ) .) t 
• ych P P ty, I na n radzie akt .. • .... ·,_· w 

10 sierpnia zapi 'al sic w historii obu 
partii robotniczych na terenie powiatu 
opoczyńskiegQ jako jeden z na',ibardziej 
podniosłych i przełomowych d1ni. 

Narado w Opocznie poprze·dziło po
witanie prlZ.ccl salą kina ~k tywjst6w ()'bu 
or'ganizacji, IHZyhYłych tu w zV..'artych 
szeregach. 

KonferenCje zagaił tow. Wojewódzki 
z PPS, powołując na przewodniczfI;cego 
sekretarza Pow. Kom. PPR tow. MO'i.
dżenia, który po powitaniu konferencji 
i przedsta\,-icieli obli 'Noj. Komitet6w 
P artii udzielił gło s u lJr zecistawidelowi 
WK PPS, t{)w. Kellerowi. 

Mówca ?:obrazował osiąg.nięda 0007.-11 
dcmokratyczne,go w P <)lSce ora7J !ówtnac.ie 
J}olitYCZlIą, omówił zadania, ;jakie stoja 
pr'7.eu nami oraz wezwał do walki z to?,
bijaczaJ11i jednolitego frontu ohu partii 
whotn iczych. 

'radzież W 

Nastf}'pnil" zabrał gł<Js w imieniu WK "Bedziemy dątyć do sł'lne PPS l si1-
p!P~ tow. Geraga. który zanaliwwał hi- nej PPR, - bo one gwarant!.d4 nam 
t{}n~ walki ·J<.lasy wbotniozej, kt6re.J marSz do socjalizmu • - kończY tow. Ge-

najwi~ksza zdoby,c~ jest jednolity front raga wśród burzy <>kla,sków s ·,oje pr~c 
PPS i PPR, ()m6wił szeroko uchwały mówienie. . 
Rady Na zelnej PPS i uchwały kwiet- W dy:sku~il zabierali d ,os to,,', t-ow. 
niowe plemlm KC PPR i VII ś"rietle tych Żytny. Wojew6dzki. Paliński , Ba}Orow~ 
IIc'hwa'ł dał historyczny rY'S waFld o ied- ski. Żak i inni. 
noli,ty fr(\nt "?" .polllsce. r~3ncji ~ we Wł<J- Wswstkie przemówienia tow·arzvsz~ 
sz~ch, nalk.re.~laJa'c z~da~la! .~toJace :pr?A~,~ nacechowane byłr l!'otov.'ości:a, walkl z 
obu bratmm.l <lrgal:1I2:aclan!1 w ~ahzacJ~ I ntedobitkami PSL. WRN i wezwaniem 
jednoł~ te~o . UOMU 1 da,tzen1a do Jedno§cl do w~nowienia wysl łku dla odbudo ry 
OrganIczneJ. I zniszczonego kraju. Tow, W{)je"ródzki z 

.,I){)bić wroga, jakim jest pst, WRN PPS pOdkreślił 'v swoim nrtemć,vieni u: 
- to naczelne zaqan! . jakie "stoi Tlrzeą .. PosIadamy o1brzymł kapitał, ' je!!. 
klasa robotniozą i narodem - móW1 gzy. niż dolar amerykańSki. kapitał n~& 
tow. yeraga. ' . . szych rąk j mózgów. Dro!:liazg! nie moga 

"NIE' ma ~akle'J. slb' w, Po!~~e. ktMa przesałnh,ć nam celu, Obł~ p~rtie idące 
hy mogła tlmc-eJ,h:'-'lĆ !Q. w~elk~e Z~YCH~ w jednolitym f,roncie dopełnia zwycię. 
~.two klasy rohotplCZeJ. Jakim ;t . ('I'~ !edn-o- stwa tj. dObij&,. niedobitki reakCji PSL-u, 
/Jtv front PPS l PPR" - mÓWI t<Jw. WRN-u". 
Oera~a. T P I" ki . ppn k ł . OW, a JUS z .t\ wS.'aza w C'y-

skusji. że Pol:ka Ludowa ,iee.t wielkim 
czynnikiem w dziele umocnienla pokoju 
i ' na""oł:rwał do organizm 'ania pomocy 
narodom. które walcu z fa szyzmem. 

Wc wsi Dohros7.yce PO\\·. radOlllS7.CZar; d) .. wystęo zbrodniczych elementó't W p(ld·"umo\~'anill d'Y's.kusJi zabrał 
kiego z wiosn ą br. powstała gminna pozbawił ia podstav,' l tnienia . Oto w dn. pier l'S ŻY gł·os tow. Keller. który wska
Spółdzielnia Samopomocy Chłopskie I, któ r 5 sierpnia \\' porz'e nocnej uległa (ma o- z~ł na wy~oki pozióm konferencji i na-
ra od czerwca br. zacz".l.a si", roz wil'ać z h" • h . woływał do odbycia analogicznych kon-

- Co :1.11 straszny upali Czterddeści stopni '" gra'Jlemu przez rJteznl'lnvc ~pra 'co\\'. ferenC)'l' mt'e';~kl· h . a' ' h każdym dniem lepieJ'. . '.,'" c 1 "mJnnyC . 
, cttlnlul Złod7.ie.ip zrabowali materiały t~kstyrne Od~piewaniem C7erwonego Sztano ,nu 

- To po co pan siedz,i w cieniu l Wyjdź \~. o~<r~sie, !<ic~ y . I~()lrlziclni~ .poc7.,ela na of!óln'l urnę kilkudziesięciu tysięr Mi~dzynarod6wki zakóń c ?ono llar'tdę. 
pa!! na słońcel roZ\\ \J ac SIC POI11\'SlnIC I prz)'no<:lc dOCl1r- 7łotych . ObSenY;Jl'o:o 

~----------------~~------------------~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~----------~~~~~ Wvdawca: Woj. Kc.mJ,' '31 PPR ' - _ . K ·",Iet Redokcvlnv Red I Adm. Łódź, Plotrkowsko 86. Tele(ony, Redaktof Noczelay 216.104. Sektekll1at 2S4-2J. ~. ~ 112-3l ezw ~ńl Ptołr«owska 56 teł. 111 ·50 Konto PKO vn - lS05. Zolet. Graf. Sp. Wyd. "t6dzkl In. styt>Jł WvdawnlC2f'" , l:t6ttO tl 
~~~I~------~--------------------------------------------~--~--------~--~~'-~~--~--~--____________________________ _ 
ea·~ OC"- ~SZEŃ Wydawn l - ·· .. ·0 _Gbsu Fi ob\'llnl(:zego" w todtt . _ - W tekśełe: od 1-100 mm I':ł. SO 101 · 1.00 nun. .1 sa. powytej sI '1Il. 
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ł?o6zukiwoaie pracy do lO. W a1adz161e l Ś'mąła 3\)OJ.. dreż.s!. 
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PRZ GODY 

ts. lloszędł fijoł raz na pi WO, 
Zszedł do lochu, tam, o dziwo! 
Sama beczlm sobie tańczy 
Taniec jakiś opętańczy, 

97. 

~8. 

"Gwałtu, rety, co si~ dzieiet" 
Fijoł mdleje, Murzyn mdleje, 
Ale Kajtek przybył w pOII'ę 
l rozłupał dno ti)J()()~em, 

M-tirzy,n wyszedł ledwo Żywy, 
Biady, chudy, nieszczęśliwy, 
Lecz, że wracał już do życia. 
Więc okazja do wypicia. 

Ze !iłportu 

Dzwonkowski (Zryw) zwyc;ęża w Pradze 
, Najlepiej spisali się boktierzy i lekkoatleci ko'arle zawiedH 

Było to 15 sierpnia. Na ogromnym stalli')
nie Massaryka zebraly się tłumy wi'lzów, 
gdyż dzień ten był kulminacyjnym dniem 
igrzysk. Podczas różnych pokazów i ćwiCl!:eń 
sportowych na stadionie sąsiednim z elil'l ble
gaczy słowi i'111skich walczył nasz dh190dy
stansowiec Dzwnnkowski ze Zrywu wrocław

skiego. 

W biegu na 800 m zwyciężyła PoJkd Wa
silewska VI czasie 2:35,4. W ogólnej pl\n'::tlCji 
zajęliśmy VI lek':iej atletyce drugie mieJ';r;e 
za Czechosłowacją. 

W koszykówce drużyna nasza zakw,\lifi
kowała się do finału i zajęła w klasyfikacji 
kOI1cowej drugie miejsce za Koreą. 

Podczas gdy nasza uwaga skierowana by
la w ostatnich dniach na boiska łódzkie. na 
których odbywały 8ię masowe igrzyska spor
towe naszego .~widtd pracowniczego, na za~ 
wodach sportowych w Pradze, urządc:,)[lych 
z okazji Międzynarodowego Festivalu Mło
dzieży Demokralyć:znej, zwyciężali i. .. ptz'l
grywali nasi zawodnicy. Do tej pory ~kąpe 
dochodziły nas wieści z Pragi. Cieszyliśmy się 
ze zwycięstwa naszych pięściarzy nad .. Wę
grami", okazało się jednak później, że Wę
grzy nie byli Węgrami, tylko AustriR:<ami, 
ale grunt, że wynik p070stał bez zmiany. 

W biegu na 5000 metrów startowało 90 bie- W KOLARSTWIE NIE JEST TAK DOBRZE, 
gaczy. Jak donosi "Przegląd Sportowy" - JAKBY SIĘ ZDAWAŁO . 
hieg poprowadzili Wlosi, zyskując w ..krótkim Duże nadzieje rokowaliśmy sobie po :la' 

czasie około 200 metrów przewagi. Dzwon- szych kolarzach, Liczyliśmy przede wszyst
kowski biegł spokojnie, równym krokiem. Do- kim na Beka i Pielraszewskiego. Sądzil;śmy, 
Elero po 3 kilometrach Polak zwiększył :em- że tych dwóch niepokonanych u nas "asów", 
;1b. odrohił utracony teren i wyszedł na czo- upora się przy odrobinie szczęścia z Czecha
lo i bez walki już skończył bieg jako pii~rw- mi. czy. Jugosłowianami. 

Największych jednak sukcesów przysp'J
rzyli nam lek~oatleci. 

DOBRY POCZĄTEK T DOBRY KONIEC szy w t:7nsie 16:14. Na drugim miejscu npla- V/o ciągu długich lat wojny nie wiedzieliś
Lekkoatleci dali nam nie tylko dobry po- sowa! się Tenvier (Francja) - 16:24,4, a na I ~y l1le o kolarstwie w Czechosłowacji, sądzi

cząlek, ale zgotowali n/lm również miłą nie-, dalszych miejscach - Czesi, Jugosłowiallle i 115my, ze w ~ej: dz!e~zinie sportu pozostali ta
spodziankę na zakończenie igrzysk. Włosi. cy sami słabi, jaklffil byli przed wojną. Tym-
1II1I1ItIłHII ·."",nUU IIUłttJunllllłlIJl IUIłIlIlUIIH'HIIII,u nłlll.IIIJ'lIłłtllll""UIIIII IIIIIIU,,'"lItlnlllll,ll lnlrIHIIIIIIIJIlIIlIIlIlIlIIlIlItIUlIllIlI' I HII czas~m okazało się, że Czesi wyprzedzili nas 

Z r ę· k ą W g 18 P S • e o. P~~kdł~19~!~~'~szewski mieU w Pradz~ szereg 
rownorzędnych przeciwników. Nie jest waż
ne, że Bek przegrał półfinał biegu sprintęrow-

• .sk:ego do Czecha laszka w czasie 13,1, czy 
. powrócił Pietraszewski do ŁodZI ,to , ż~ w .fi:lale .drugim pobił go w walce o 

trzeCle I11leJsce Jeszcze Jeden Czech, Szt~pa-
Z ręką po łokieć gipsie powrócił wcwraj - Startowało w nim - mówi nasz roz-Inek, ale ważniejszym jest to, że w PBdze 

rano z Pragi L. Pietraszewski. Na łokciu duży, mówca 85 zawodników. Do półmetka jecha- trenuje na torze siedemdziesięciu kilku kola
czarny strup. Taki sam na boku i udzie. To łem w czołówce składającej się z 30 kol1rzy. rzy (!). a mistrz i wicemistrz Czechosłowacji 
pamiątka po wyścigach w Pradze. Od półmetka jechało nas już trzech Ve:;<;ely, szlifują swą formę i nabierają rutyny w sa-

- Tor miał - mówi Pietraszewski - ja i jeszcze jeden Czech. W podejściu pcd mym Paryżu, tej "Mecce" kolarstwa świato-
wszystkiego 5 metrów szerokości. Jechała. jedną z wielu gór, chcąc uniknąć kraksy z wego. 
nas kupa. Po wyścigu "Omnium", w którym Czechami zsiadłem z roweru. Czesi polecieli,! A u llas? Rasowych torowych kolarzy nie 
zająłem piąte miejśce startowałem w wyścigu a ja nie mogłem już wsiąść na rower i 150 ł zbierze się w całej Polsce dziesięciu. 
na 20 km z finiszami. Po pierwszym finiszu, metrów wspinałem się pieszo. Później 100 km I Mamy właściwie, jeśli chodzi o sprinie
w pierwszej chwili zderzyło się dwóch Cze- jechałem sam. W drodze na szczyt góry mi- rów, tylko Kupczaka i Beka, bezkonkuren
chów. la znalazłem się między nimi i oczy- nęło mnie 3 Czechów, tak, że w końcu na cyjnych w Polsce, ale, jak się okazuje, nawet 
wiście podzieliłem ich los. Upadłem na lewy mecie byłem szósty. Ale i tak ze swych wyni- na stosunki czechosłowackie bynajmniej nie 
bok i z 10 metrów przejechałem się na nim ków jestem zadowolony. ~e.~konkure~cyjni.:. . Dużo więc m~sjmy wło
po torze. Lekarz skonstatował między innymi _ Najbardziej martwi mnie to _ kończy zyc pracY .l wyslłko,~, aby zdoby('. utr~c0;:tY 
obrażeniami .złamanie palca, no i oczywiście Pietraszewski _ że nie będę mógł przez trzy teren,. chocby.: do m,. lłych ~~s~ych s~s;ddow 
powędrowałem do szpitala. t dn' t t . tu br' . .. Czechow, a coz dop.ero mOiHC o pans.wach 

Wyścig szosowy obserwowałem tylko z ygo. leo s a~ ~wac, a Z_o lza Się WySClg' zachodnio - europejskich? 
trybun... o gorskle mlsLrzos~wo. pooskJ. . \~ Czechach Trudno, musimy przeż'ć jeszcze jedno 

W wyścigu Praga - KarIov€ Vary (262 poznałem dobrze gory l ten WySClg móglbym rozczarowahie. I w kolarstwie nie jesteśmy 
km), jak już donosiliśmy, Pietraszewski zajął lekko wygrać, gdyby nie ta ręka... Ale cóż, najlepsi. nawet w rodzinie państw sło \\Tiań-
6 miejsce. . pech człowieka prześlado.je. skich. 

Na • • marginesIe 
o ólnopo)s]dch Igrzysk Sportowych Włókniarzy 

Przez trzy dni Łódź gościła w swych mu- niem ~ożnaby ogólnopolskie igrzyska Spól
rach brać sportową ·Związku Zawo-do,vegó . diielc6w~i Włókniariy zorganizować w d-.vóch 
Włókniarzy. Przez trzy dni od rana do zmroku różnych terminach. Z pewnością wyszłoby to 
rozbrzmiewały gwarem nie tylko większe bo- na korzyść i1 organizatorom i PU'bliCZ'lOści, 

iska łódzkie, ale niemal wszystkie fabryczne, która by mogła obejrzeć jedne i drugie,igrzy
choćby nawet najmniejsze. Tu , siatkówka, tu ska. 
lekkoatletyka, tu boks, a jeszcze indziej piłka Jeśli już mowa o publiczności, to słusznie 

nożna. Organizatorzy igrzysk byli zalatani, nie Włókniarze mogliby mieć urazę .przede wszy
mieli czasu na śniadanie, ani na obiad. A jed- stkim do tych, którzy, naszym zdaniem powin
)lak pomimo ' tych wielkich wysijków na wielu ni być na zawodach choćby Al obowiązku, to 
odcinkach praca "nawalała". znaczy do współtowarzyszy pracy. Sądziliśmy, 

Przede wszystkim nie dopisywała punktu- że na trybunach zbiorą się tłumy, że każda re
alność. Winę tego przypisać należy temu, że prezentacja zakładów łódzkich będzie miała 

w tym samym czasie w Łodzi odbywały sJ.ę swą publiczność, tak jak to dzieje się choćby 
zawody sportowe klubów spółdzielczych, sę- na zawodach szkó},nych. A tu pust~.a. Pustka 
dziowie więc "wypożyczani" przez poszcze- na boksie (!), pustka na meczach p5łkarskich, 
gólne związki 'zawodowe byli rozchwytyw~ni pustka na trybunach stadionu ŁKS-u podczas 
przez jednych, jak i przez drugich. Włókniarze defilady nied:zielnej. 
musieli nieraz czekać na nich po kilka go- Dotarliśmy do mas, zwerbowaliśmy już Ila 
dzin i nie doczekawszy się na sędziów, prosić boiska sporą ilość,młodzieży, a teraz musimy 
przygodnie obecnych działaczy sportowych, jednak związać ze sportem i tych, którzy r.zyn 
jak było np. na boksie. Na przyszłość nale*a- nie nie chcą czy nie mogą go uprawiać. Nale
łoby takich konkurencji unikać. Przecież jest żałoby zainteresować ich tym sportem i prze
u nas dużo niedziel i świąt, w czasie kIórych konać, że lepiej jest spędzić kilka godzin na' 
odbywa się tak mało im ·ez, źe z powodze- świeżym powietrzu na boisku, niż w szynku, 
nlllllllllllllllflllll"illlllllll l ll llllllllllfll ll llll:III~lIl ii!lI llIlilllIlI : 1 1I 1 1~ll lnlnllllll llll l~li~I~II~mlIIII1111 1 l1II1111111111InlllfllflllIIflllllllllllllll!lllIllIlIll!lllll HI1II1II1I'IIHI!II!I!IIInlllll'IIIIJIIII,il il'IIIIIIII III III IIII'1 

O puchar 001/1.10 

Walczą ostatecznie Australia z Ameryką : 
w Montrealu zakOliczył się mecz teni~:)wy żył Drobnego (Czechosłowacja) w stosa".ku! 

o pu.char Dav.~sa między Czechosłowacją i A:u- 6:2, 7:5, 6:4, a Pails (Australia) Cernika (Cze-! 
strahą, zakonczony zdecydowanym zwynę-. . . 
stwem Australijczyków w stosunku 4:1. chosłowacja) 6:3, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3. DZlękl temu. 

tym bardzie}, gdy walczą na nim koledzy \id 
warsztatu pracy. Sport robotniczy- musi !nieć 

d swą własną publiczność sportową. 'Nów
czas dopiero będziemy mogli mówić o praw· 
dziwym umasowie!).iu sportu. 

Z. Kr. 

Heliasz powrócił 
do Poznania 

Po długim pobycie za granicą powrócił do 
Polski b. mistrz i rekordzista Polski w pchni~
ciu kulą, Heliasz. 

Heliasz bezpośrednio z Gdyni udał się do 
rodzinnego Poznania. Rekordzista Polski waży 
obecnie 105 kg. 
"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllillllliliillll'lllIlnIllllllilllIllIllIllJI,IIIIIIIIIiIIlIIlI.!IIIIIIII.llll.IlIlmll;I!!li~ 

'O puchar ś.11. Kałuż"» 

"-=Ślq~k6lŁÓdŹ 3:3 

ODPOWIED2 UCZ!'UOWI: Prosimy zgłosić gry pojedyńcze: Bromwich (Australia) zwyr.ię- meczu finałowego z USA. 
W ostatnim dniu meczu rozegrano dwie zwycięstwu Australia zakwalifikowała się do I 

&1'1 do s·ekretarza PPR fa: . ryki im. Strzelczyka ____ ' ______ _ 

~ ~~~:~~~~aJ!!~i :~~~:~jof:isc:a;~:~ :~~i Pierwsze jaskółki... w trosce o rozwój sportu ! 
maiury, zor!entujecie się na miejscu. Pienię- Kolarze czescy w ŁodZI- robotnl"czego i 
dzy za wpis nie należy w żadnym wypadku 'l 
posyłać do nas. W tym tygodniu w piątek lub sobotę, jak Na podstawie umowy zawartej między [ 

STAŁY CZYTELNIK Z PABIANIC: List Wasz donosiliśmy, startować będą w Łodzi na torze Centralną Komisją Zw. Zawodowych a Miai-: 
przekazujemy odpowiednim czynnikom. By! _ helenowskim kolarze czescy. sterstwem Przemysłu, wszelkie urzą9zenia 

. . . . •. Do Łodzi przyjeżdżają: Ciglarz Wad"w, sportowe oraz stadiony, boiska sportowe, któ-
by 1~?leJ, gdyb.yscle - .la wladomosci re- mistrz Czechosłovlacji, Machek Wadaw, wice- re były przy -zjednoczeniach przemysłowych ' 
dakc).l - podah swe nazwisko i adres. mistrz i mistrz na 50 km, Capek Włodimir, 0- i w zakładach pra.cy przechodzą z dniem 
łUIIIIIII'I'JłI'IJ'llłlUI1II1Ił1llt,II'IUllłłłlłll1'lllllłflIUII'""'U'IJI'U'III'" raz Stefanek. 1 sierpnia br. na ,vłasność związków zawado ... 

D YZ URY APTEK Organizatorzy czynią starania w celu ścią- wych. 

D . 'e" d" t' t kl gnięcia do Łodzi Kupczaka i innych CZ'1łO-1 Sytuacja ta umożliwi scentralizowanie 
'2:1SI JszeJ nocy yzuruJą nas ępuJące ap e: h l k l t h-k' . . 

CZ,\,"1lskiego (Rokicińska 53), Bartoszewskiego tPiotr'l wyc naszy~ ~ o ~rzy o:?~y~_. _.. . wszyst. lch robotmczych klubow sporto.wych. 
kowska 95), Rowińskiej·Koprowskiej (Pluc Nolno· vV t~rml.Il1e. ~leco pOZlllejSzym odWledzlc Rob~tr;lcze . klu?y sp?rto,,;,e są ZObOWl~zane l 
ści 2), Stanielewicza (Pomorska 91), Sioieckiei nas mają rowmez szosowcy_ przyjąc regulamm zWlązkow zawodowycn. 
IRzaowska 511 n, n e,",.,,.,Q; IGaierska 61). - . 

• 

1) Warszawa 3 4 3:5 
2) Sląsk 2 3 9:6 
3) Kraków 2 3 7:5 
4) Łódź 3 2 7:9 
5) Poznań 2 O 3:9 
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Wizyta w redakcli 
(od §;pecjalneqo liore§;pondento fJ9Glo§;u ·Robol.n'f:..zeqoU, 

Czy lubicie Czytelnicy, gdy ktoś Wam aby zrozumiała to Francuska Partia SOCJaii-, da obniżenia cen, walki z inflacją, żąda wyż
przeszkodzi w chwili, gdy najbardziej jesteś- styczna (SFIOl. tak, jak pojęła to u Was PPR szych podatków dla rekinów kapitalistvcz
:ie zaabsor.bowani pracą? Prawda, że nie. i PPS. nych. Sytuacja jest poważna. Walka z reakcją 
Każdy wie, że w redakcji wieczorem pracuje Sytuacja we Francji? Ten temat wymagd krajową popierana przez reakcję mlędzynara
.ię najbardziej gorączkowo - wtedy bowiem! osobnego artykułu. Z rozmów. z towarzyszami dową zaostrza się coraz bardziej. 

Str_ 0 

~worzy się gazeta, wtedy to redaktorzy raz z. ,J~umanite". wynika, ,że Francj?- odbudowuje . Fra~cuska ~acja stanu wymaga stworzc:tia 
Jeszc"le przeglądają rękopisy, sekretarz reclak- SIę I produkcja wzrasta. Ale clęzar odbudowy Jak najszybcIej rządu demokratycznego, ktory 
cji sporządza plan numeru, a liną typy miaro- dźwiga wyłącznie klasa robotnicza. by wyrażał wolę całego narodu, który tJy Skonstruowany przez angielskiego inż. W 
wym. stukotem oznajmiają, że "materhł skła- Produkcja przemysłowa osią~nęła ogólni e JI działał w i~teres~e całego narodu. . Barneta traktor, przy pomocy którego możno 
da Się", ż.e gazeta ~ię drukuje .. W takich t() wzIąwszy 90 procent stanu przedwojennego, .J: to oSJoągnąc. mo~na tylko popr~ z J<;d- przesadzać roślin){. Trak tor wyoruje bruzdę 
chWilach m truz, ktory wtargme do redakCjI przy czym w niektórych gałęziach przemysIu ; nosc klasy .robotnlczeJ. I tego .FrancJI 'P~s.,ę· a siedzący na przyczepce pracownik wS'ldzCl 
naraża się ... no powiedzmy delikatnie co naj- przekroczono 100 procent. Ale robotnik żyje I pu gorąco zyczymy - my, ktorzy . odnalezl '- / do ziemi odpowiednią roślinę. Poza tym przy 
ml\iej na niezbyt uprzejme przyjęcie ze ~t(fJ- gorzej niż przed wojną , a kapitalista bog:3c.i 1 śmy własną polską drogę do soC)ahzmu. I pomocy tego trClktoru można orać, skrapiać, 
ny redaktorów. Ja jednakże postanowIłam się. W tych warunkach klasa robotnicza żą- I. Tarłowska piłować, strzyc żywopłoty itp. 
odwiedzie redakcję pisma codziennego fran- ---~---' --------
cu~kie .i Partii Komunistycznej właśnie po po- O 
ludniu. Chcialam porozmawiae z francuskimi 
kolegami i towarzyszami, zobaczye, jak ~wo
rzy się pismo, którego nakład w porównan;u 

no-wry styl pracy 

~1~~5;r:n jest olbrzymi -. 8.~~ tysięcy egzen~- ł D Z 18 

ała C Z 
Towarzysze z ,.Humamte prZYJęli mnie gospodarczy mu~i być gospodarzem s wogo odcinka 

bardzo serdecznie. A tak się bałam, że zajęci 
pracą nie zechcą ze mną rozmawiać... Opro
wadzał mnie po wielkim budynku dyr. admi
nistracyjny tow. Paumier. Zaczynamy od lo
kalu redakcji. Właśnie redaktorzy działów i 
wracają do swoich gabinetów z zebrania re
dakcyjnego, na którym numer został szcze
gółowo zaplanowany. Śpieszą się bardzo -
bo oto już gońcy roznoszą depesze rozmaitych 
agencji. Komunikaty zostały już uprzednio w 
sekretariacie rozsegregowane według działów. 
Jest godzina 5-ta. U nas depesze przychodzą 
później. Zresztą w "tedakcji "Humanite" depe
sze opierają się nie tylko na materiale p.rze
słanym przez agencje. V\Tjelką rolę informato
ra odgrywa (jak zresztą i u nas) ,radio. Ale 
jakież tam urządzenia! Ciekawsze wiadomości 
rad;owe (krajowe, czy zagra'lliczne) nag~ane 
zostają na płytach kształtu walcowatego. 
Specjalny aparat umożliwia ·wysłuchanie tek
stów przy regulacji tempa, tak, aby od razu 
maszynistka ze słuchawkami' na uszach mogła 
dokładnie spisać tekst depeszy. Podobne urzą
dzenia stosowane są w 'wypadku ważnych te
lefonogramów. Zresztą obsługa telefoniczna 
(2 stenotypistki) czynna jest w dzień i w nocy. 

Tuż obok kabiny radiowej mieści się ob
szerne archiwum połączone z biblioteką· Ną 
kaźde żądanie pracownicy redakcji otrzymują 
dokumenty i książki potrzebne do oprac.JVla
nia poszczególnych tematów. 

. Tak, takie urządzenia bardzo ułatwi:J.ją 
pracę. .. Stwierdzam jednak z dumą, że nie
które precyzyjne maszyny również i my po
siadamy - do tych w pierwszym rzędzie na
leżą 'dalekopisy-teleskryptory, natychmiast 
przenoszące na odległość teksty depesz - z 
iniasttf do miasta - a nawet z kraju do kraju.. 

Znoiomość technolegii produkcji jest obow~' qzkiem 
Podstawową cechą dobrego pracow'lika 

jest poczucie odpowiedzialności. 

Doświadczenie wykazuje, że poczucie to, 
wyrasta z dokładnego opanowania powferzo
nego odcinka pracy, z poznania jego doc!at
nich i ujemnych stron, zrozumienia jego pro
blematyki. 

V\1 naszej pracy dziennikarskiej spotyka
my się bardzo często z faktami świadczącymi 
o niekompetencji szeregu pracowników i to 
znajdując)1:ch się nieraz, niestety, na dość po
wdŻny<:h stanowiskach. Jakże cz~sto zdarza 
się, że dyrektor fabryki, zagadnięty o niljbar
dziej elementarne dane, np. o cyfry dotyczące 
planu produkcyjnego, nie umie na nasze pv
tanie odpowiedzieć bez stałego zaglądania cio 
grubych teczek z aktami. Czyż nie oznacza to 
przypadkiem, że w takiej fabryce sprawa pla
nu również jest odłożona ad acta? I czegóż w 
takim wypadku można żądać od innych pra
cowników biura, od salowego, od majstra, od 
szarego robotnika? 

W rezultade, jeśli w połOWie miesiącd za
pytać niejednego dyrektora, jak przedst:l.wia 
się wykonanie planu w jego fabryce, majstra 
jak wykonuje się plan oddziału, to często 
napotkamy na niewiedzę i brak odpowiedzi. 

Co się tyczy dołowego aktywu gospodar
czego, to przyczyną tej niewiedzy, tej obojęt

ności jest brak zdrówno stałych, jak i do
rywc"lych narad wytwórczych. Gdyby kierow-

nictwo fabryk trzymało rękę na pulsie, gdyby 
w razie potrzeb, nie czekając nawet końc~ 
l;11iesiąca już po upływie pierwszej dekady or
ganizowało zebranie aktywu gospodarczego, 
a nawet ogólne zebranie fabryczne w spI<lwie 
walki o wykonanie planu; - o przezwycię
żenie konkretnych trudności, lo masy pracow
niczo-robotnicze w znaczniejszym stopniu żr
·'vby zagadnieniami i ustosunkowalyby się clo 
nich bardziej aktywnie. Ale. njestety, sp:i:I
wami plcinu produkcyjnego fabryki, czę"to 
w prawdziwym tego słowa znaczeniu jes.!cze 
nie żyją, a sprawa jego wykona'llia zaczyna 
kierownictwo interesować dopiero pod kOlliec 
miesiąca, gd~ nadchodzi pora obliczenia pre
mii i gdy .stara się ono niewykonany plan 
"nadrobić:" powołaniem się na trudności ohiek 
tywne. Tym sposobem doniosły problem wy
konania planu produkcyjnego często zep:hnię 
ty zostaje na zgoła fałszywą, biurokratyczno
papierkową platformę. 

Sprawa planu jest jednak tylko wyrin
kiem z ogólnego kompleksu, zagadnień, wy
wołanych niedostateczną znajomośćią ~wojej 
sfery, działania, swojego terenu pracy, swoje
go warsztatu. A przecież każdy odpowiedzial
ny pracownik powinien być prawdziwym, a 
nie papierowym gospodarzem i wszechstron
nie opanować podległy mu odcinek pracy, to 
znaczy poznae technologię produkcji. 

I dopiero wtedy, gdy kierownicy naszych 

zakładów przemysłowych na paID.lęc będą 
wiedzieli ile maszyn czynnych i nie czynnych 
liczy ich (abryka, ile zużywa dziennie surow
ca i opału, ilu robotników nie przyszło do 
pracy, a ilu jest na urlopie, ile wykończono 
w ciągu ubiegłego dnia gotowej prodnkcji, 
gdzie cieknie dach, która maszyna wymaga 
remontu, czy obiad w stołówce nie był przy
palony i gdy poznają technologię proce.;ów 
produkcyjnych i wiele. wiele innych rzeczv
to wtedy dopiero. będzie można powiedzieć, 
że kierownictwo w danym zakładzie napraw
dę stoi na wysokości zadania. 

Taka przebudowa metod pracy, a nawet 
psychiki części naszego aktywu gospodtlrcze
go, zmiana stosunku do pracy nie należy do 
rzeczy łatwych. Na przeszkodzie stoją nie'kje
dy stare nawy Id, brak doświadczenia oraz wy
kształcenia i wiele innych okoliczności. Tym 
niemniej dziś, w trzecim roku wyzwolenia, za
gadnienie to staje w całej rozciągłości i wy
maga rozwiązania. 

Nie ulega wątpliwości, że znaczna, pr;;y
tłaczająca większość naszych działaczy gospo
aarczych potrafi nagiąć się clo potrzeb r-hwili 
obecnej. Jednostki, które nie potrafią !Jrzy
stosować się do nowego stylu pracy, bęc1a 
musiały odpaść drogq normalnego dobom. 
Tego wymaga nasza przyszłość gospoc1arc7fr • 
tego wymaga dohro narodu. • 

Wiktor Lemiesz. 

PomYślny egzamin 2 i pół lat działalności 
• • • Szybko przechodzimy pokoje redakcyjne

praca wre :-. wszyscy jed';lak r:e?aktorzy, któ· 
rym uprzeJIIlle prze!lstawla mme tow. Dau
mi.er - 7. za\nteresowaniem llytaią, jak lam 

Bila s 'c 'ylr I o q n c 
u V\'as w Polsce? 

Tow. Paumier jest systematyczny. -- Po
Pań$lwowych Dyrekcji Okręgowe~ Kolei w Lodzi • 

czekajcie towarzysze _ gdy skończymy zwie- Pewnie nie wszyscy czytelnicy wiedzą, że 
dzanie gmachu, w jednym z gabinetów, urzą- w bieżącym miesiącu -minęło już dwa i pół 
dzimy sobie małą konferencję. Czy jednak roku od chwili zorganizowania w Łodzi Dy

wozowniami oraz głównymi warsztatami kOle-/ ~nwestycyjnych, prowadzonych przez słu,d'ę 
jowymi .w. O~trowie Wielk?polskim. D~źenie e~ektrotechniczną jest budowa kabla. ~eleh
do podllleslema stanu techmcznego kotłow pa lllcznego Warszawa - Koluszki - Łodz. 

numer nie spóźni się przez to? O, nie ma oba- rekcji Okręgowej Kolei Państwowych_ 
wy - zwiększył później tempo pracy. Niezaleźnie od doniosłej wagi samego 'ak-

Dłuższą chwilę sp.ędzamy w sekretariacie tu powstania w naszym mieście tak ważnego 
:edakcji. Makiety - lany numeru są już na- ośrodka' komunikacyjnego, jakim jest okręg 
-ysowane. Sekretarz redakcji czyta artykuły dyrekcyjny łódzki, przynoszący Łodzi l jej 
... tak, iak u nas, jak w każdej chyba renak- przemysłowi wiele korzyści z racji moż.liwo
:ji _ jednym pociągni-ęciem czerwonego c- ści jak największego dostosowania do swych 
:ówka wyrzuca niepotrzebne zdania - skr,lca potrzeb transportu kolejowego - znaczenie 
lrtykuły. Opodal przy stolł rysunkowym ka- jego ilustrują naj dokładniej pozytywne osiąg 
-ykaturzysta "Humanite" szybko rysuje aktu- nięcia i bilans cyfr. Swiadczą one o tym, jak 
alno-polityczne kartkatury. Spod jego ołówk,a pracuje łódzka DOK,P i jaki wkład daje w od 
.lkazuje się twarz Marschalla opromieniona budowę transportu kolejowego, wypełniając 
,;wdzięcznym" uśmiechem. I podpis: "oto u- swe codzienne trudne zadania. 
śmiech, który urzekł p. Bidault". Administracyjny układ DOKP-Łódź to ca-

rowozowych - to jedno z główn~h zadań 
służby mechanicznej. Rozpoczęto w tym cetu 
w parowozowni Karszmce budowę urządzeń 
służących do "uszlachetnianijl" wody. Płace 
badawcze w tym kierunku zwiększą moźli
wOści wykorzy~tania. pa,rowozów. Należy za
znaczyć, że tego rodzaju próby przep.rowadza
ne są po raz pierwszy w· Polsce. 

Potrzeby gospodarcze państwa wymagają 
uruchomienia wagonów specjalnych dla prze
wożenia mięsa, żywych ryb i tym podobnych 
w chłodnicach znajdujących się w wagonach 
Naprawy tego rodzaju specjalnych wagonów 
ze względu na ich znaczenie, wykonywane są 
we wzmożonym tempie. A teraz windą zjeżdźamy do drukarni. Ma- ły aparat, któreg części tworzą zespolone ze 

;zyny takie same, jak u nas. Ale jest ich du- sobą różne działy ze wszystkich dziedzin służ 
to więcej. I prawie nie ma ręcznego sklad'.l-- by kolejowej. Sf,UZBA DROGOWA 
wszystko, nawet tytuły składają linotypy. Centrala DOKP tworzy 9 fachowych wy. Obecnie jedną z naj poważniejszych inwe-

. . f' k'" dZI'alo'w i biur, które administrują techni:::zny- ł d k Numer, jak mme In ormuJą "zamy a Slę stycji i robót przeprowadzonych przez. ,) z._ .ą. 
k ł . mi oddziałami' liniowymi, zatrudniając łącznie b d 1 o o o 2-eJ w nocy. dyrekcję kolei stanowi u <?,~a nowej l}'ll 

I do tej godziny redaktor dyżurny', sekre- ponad 36 tys. pracowników. _ J~st rz~::zą inte; Tomaszów _ Radom długoscl 84 km., ktma 
tarz redakcji i zastępca redaktora, lub redak- resującą, że w podziale admlmstracYJnym ~an skróci odległość między Łodzią a Radomiem 
tor naczelny - nie opuszczają redaJ«:ji. ~wa sieć DOKP-Łódź obejmuje nie tylko, Jak o około 60 km. Na trasie tej linii wybudowa-

SŁUZBA SANITARNA 

Duża ilość pracowników DOKP wvma!1a 
specjalnego zorganizowania służby sal11tarnej. 
Przystąpiono do rozszerzania ulepszeń w dzia 
le lecznictwa dla pracowników kolejowych, 
ich rodzin, emerytów, wdów i sierot. Stv·:orzo 
no sanatoria w których korzystało VI ralcu 
bieżącym 4ąl osób. W Aleksandrowie Kujaw' 
skim koło Ciechocinka istnieje jedyne w Pol
sce sanatorium kolejowe, przy którym uru
chomiony został oddział dziecięcy dla scho
rzel1 gruczol:owych i dróg oddechowyc'l. Vol 
bieżącym roku skorzystało z ich leczenia tam 
1040 osób dorosłych i 1220 dzieci. 

Służba sanitarna DOKP Łódź posiada wła
sną centralną poradnię oraz 35 rejonów lekar. 
skich, zatrudniających lekarzy specj -Jlis':ó,'l, 
dentystów, felczerów i pielęgniarzy. . 

Vvydział Sanitarny dysponuje 8-ioJna wa
gonami sanitarnymi, które są w stałym pogo
towiu dla niesienia pomocy w razie nie~zczę..: 
śliwych wypadków. 

mogłoby się wydawać, województwo ł.ódz.kie, d k' t . . o 
To J'est zbyt \\>i'elka odpowiedzialność, by 4 d ne zostaną nowe bu yn l s aCyJne I parow -ale sięga również częściowo na wOJ ewo z- • d' . o budow" AKCJA WCZASOW 

tylko J'edna .osoba miała czytać kolumny ga- kl' h DOKP zownia. Jednoczesnie prowa Zl SIę r z. ." twa sąsiednie. Ogółem linii o elowyc Sk- i i Zaw 'rcle zet", klóre nazaJ'utrz czytać będą setki tysię- • torów na odcinku lem 'iW ce - 1<': • AkcJ'ą Wczasów dla pracowników DOKP 
l _ Łódź posiada 2 tys. kilometrowo . b d t 'mu 

cy! Nie tylko odbudową I ro~ u ową. ~>IU, za!. • zajmuje się Zarząd Okręgowy Związku Zawo. 
Wracamy do redakcji. W gabinecie redak- SŁUZBA RUCHU je się służba drogov:a, Jednoczesm; oowwm dowego Kolejarzy. Kolejowe Domy wypoczvn 

'ara działu zagranicznego czekają już na nas buduje się mosty i Wl~dukty. l?o ~on.:a b. ro- kowe położone są głównie na Dolnym Śląsku 
JT,~cownicy "Humanite". Gdy zaczynamy roz- Jednym z na.iważniejszycl~ ~ziałów. DOKP ku ukończonych będZie 19 oblektow. oraz na Pomorzu. Poza tym Związek Zawod·.J-
!IOWę wchodzi jeden 7. najlepszych dzienni- Łódź jest służba ruchu. Jezeli po~ownamy BEZPIECZENSTWO RUCHU POCIĄGOW wy kolejarzy prowadzi 5 kolonii r1zhci~cych 
<:ilrzy francuskich redaktor "Action", tow. ilość pociągów pasażerskich. w .styczmu r. ub. Jednym z najważniejszych zadań ")yrekcji oraz półkolonie. 
Pierre Herve. i obecnie, to przekonamy Się, ze cyfry. te ~- Kolei to zapewnienie bezpieczeństwa ruchu AKCJA SZKOLENIOWA 

P t' które t y z mi zadawali waźnie wzrosły. Podczas gdy w styczmu 6 pociągów. Należy to do służby elektrotech-
y anJa, owarz s e r. kursowało \ dziennie 10 pociągów daleko- Dl ł" ł k łt . d' 

wiadczyły dobitnie o tym, że Francja postę- . . nicznej. Elektryczne nastawnie zwrotnic dają a uzupe mema ca o szta u prac l za aJ! 
. . P I k . .. bieżnych, obecnie w ostatnim .mleslącu spra- pełną gwarancJ'ę bezpieczeńst\~a ruchu I)ocią- DOKP Łódź należy dodać, że władze dyrek-

'!l wa interesuje Się o s ą, ze nasze oSlągmę- wozdawczym cyfra ta doc.h. odzl .do.28. Wzro-
'ia znajdują tu ciepły, serdeczny oddźwięk. sła ro'wnl'ez' znac~nie ilosc poclągow węglo- gów. Mimo ogromnych trudności z p:>wodu cji stale prowadzą al{cję szkoleniową. :1.by LI-

~ braku naJ'nl'ezbędnl'eJ's7Vch materl'ało'w DOKP zyskać niezbędne siły fachowe. Ogółem W\.T_ , wiedzą również, jak żywe tradycje walk ro- wych· . -1 • 
, . czyni wszystko, by uruchomić i odbudować szkolono 4.606 pracowników ze wszyslldri'J 

)'Jtniczych - przedstawia Łódż i przesy,i.t.Ją Sf,UZBA MECHANICZNA urządzenia elektryczne na wszystkich liniach, dziedzin służb fachowych. \V stos'l:J.ku <10 

lał mko.im Poś;~ddn~~twem gorąc~ poz~ro~ienia I Innym równie ważnym działem słuźby ko- gdzie tylko się one znajdowały. Na Etacji Ku- ogólnej liczby pracowników okręgu jest to 
vvo marzom o z lm wraz z zyczemaml wy- . .. t d - ł echaniczny "Służba me- tno np. są na ukończeniu urządzenia do auto- bardzo duźy odsetek i stanowi poważny. wkłi1r1 . 1 lejowej Jes wy zla m . 
konanIa panu. chaniczna 'Pracowała w roku ubiegłym przy matycznego hamowania wagonów i jednocześ- dla kolejnictwa. 

- Bo rozwój demokracji ludowej w Pol- ilości parowozów nawet mniejszej niż w roku nie nastawnia wagonów na odpowiednie tory. Oceniając całokształt prac CJlkręgu kolei 
~ce - powiedział 1eden z towarzyszy WZfficC- 1946, bQwiem część parowozÓW przekaza?o do Są to jedyne urządzenia o najnowo.cześniei- państwowych ~ ~odzi musimy przyzaae, ,te 
nia demokrację na całym świecie i nam do· dyspozycji dyrekcji zachodni~h .. !ednakze o- szej w Pol.sce ko~strukcji. ... rezultatY - ;;ą .duze I wpływ Ich. slęqa cr!Ph'J:,O 
ddie bodźca do walki o te zdobvcze, które w siągnięcia wyrażaJące ' si~. w IlosCl pr;e~ytVch . :Vszystkle staCje VI okręgu dyrekCJ~. łodz- \~ n?sze : ZyCIe gos~odarcze .Łodzka od,yre~{c!a 
Polsce Ludowej są już waszym udziałem. kilometrów są wyższe lUZ w r. 1946, sWladczy klej są zaopatrząne w aparaty. telefo,11C'l:~e., . kO!81. leząc~ na .skrzyzowamu tran~'z to\~vch 

W · . d t UT h to o lepszym wykorzystaniu parowozów i PO-' wydzielone wyłącznie do zapowlada..'11a POClą-\ drog komunIkacYJnych w kra1u, zdała egza-
.. -t . letInv. d ze. Pklo s aWąb Yt' ~szy~ M"l:yz- O:tavienill na wyźszym poziomie obsługi. Łódz gów i porozumienia się z kierownikdmi m- I min z dwu i półletniei działfllności. 

C!ęs w 1es j(~ nosc asy ro o l1lczeJ.' l" . . .. ' . h b' t M. 1. 
r."ranr;; tn ""7i1mielll;'. Chc;plih""" .. ,, ,n-.ATn·;,,7 ki okrea dyrekcyjny dysponuie 14-oma paro ' chu .. Obecme Jedna z nalwaZme.1szyc_ iO o • . , 

,. 

I 
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:lY b 

Lod~ldnll' Znal!! są w całej Polsce 't p.
tnotyzmu lokalne([o. Kochaja goraC'o swoje 
mia!to, tr!lmo, że pOSiada ono licm~ przy 
wa..'7. 

Dum l lHl więc z łódzki",j Stri1Ż': Ogll.ioWel , 
z Ga~o'.\'llj i Elektrowni. Jednym '7aś z p~?erl
mlotow dumy są równiez kniejE' "loktr ~nl!. 

Na tle porov.'llani!l Z koml1niki'lcją miejllk<\ 
w innvc.h mieJscowościach. 1'\asze tramwaje 
rzecrl7wiście przedstawiaja się lepiej, i to prll 
Wle pod każdym wzqlęd!'m. Punktualność, M
tetyczny VI 'qlnd Ze1A'llętrzny. upr,.",jma obahl. 
ga - to niez.:tprzec:zalne wal"r;" KEŁ. 

Ludność !Jodzi interesuje się swoją kom\l 
nikacją miejską. Radują Ją jej sukcesy l smu 
cą braki 

yganka 
j idzić 

uzyskają I ko 
autobusami? 

unikację 

1.UtWWO pętli nn placu {H7.y Dworcu KnJli;jdm 

Dlat.f'go też opinia publiczna napewno z tej inwestycji wyn'lsi ponad 4,5 miliona zł. 
u.maniem przyjmie w1adomość o tym, ze w W ram ch plan I rsmontn sif'ci tramWd. 
ł.odrl p<lw!!ł.i\]e nowa linia tramwajowa. Tra- jow!'!j 'wymłenłouI) w roku hieiącym iIIzyny i 
Sll .,.tyczona zosłała od ~06ca .. jed nlrt" pny przeworl: przy ul. Nowomlejs~eJ lo Ogro. 
ul. Brzezińskl",j uUcą Strykowską (~'Ydłuż Szo dowaj do Plaol Ko~i lnego). 11 listopadA 
sy. war3xaw~kłeJl aż do mostu kolejowe~ll. (od Gdań!łkt~j do Pl. Wolnośd) l przy \II. Oa-

Nowa l'łn.Ia długości 1120 metrów poł~y szyńsklego. W ch'llo-iIi obecne I wymianie nl('
t mlatltem Tr7 eci Marysin, ośrodek robotnlc?y, IJA rozjud przy zbiegu ulic Plotrkow5kl"j i 
Uaacy ponad 3000 tmiI'S!l!:a:ilców. 6-"0 Sierpni.. Rozjazd ten został wymienhny 

. BudoW'1!- r~zpocz~ a. zo"tała, vr CZE\TWC'Il. T~r przez Niemco1-\' w r. 1943. ale na skutek wad, 
mm tm.l;:homlen!~ huh przewldu)e .• n~ w kOD: Uwego rozstawienia szyn musieli Nieulcv 
c:u wr:resniil . -:- koszt ~.koło 5. m?lonow . zł. "doszlifować" na szynach" o.,m. co w ~pn~ób 

Z In.nych mwestYCJl W'f1l' l emć nlllt>~y h.~- ujemny wpłynęło na ich trwałość. "Deuhche 

tramwiłiow~i h!egnącej od ul. 1 t Ustopllda 
Zacborinią I Ogrodową Iwzględnie Lułomie,. 
ską.) do Nowomiejskiej. Linia ta b~d:l!le moC!ła 
byĆ' wvk,,)l~ 'stana w· szerszym zakresie w c~<! 
sie uroczystości na Placu Wolności. 

,'" celll ZliŚ odcią:!Jenia od ruchu tramwajo
wego placu przed Katedrą., prulwidule się bu. 
dowę linii od Radwansldoj, WÓlcż.ńckl\ do 
CZl'rwonej . 

dowę pętU tramwajowej prą Dworcu 1Cul!'l- Wirtschaft' .... 

T~b?r Ko.lei Elektryczn 'rh Łódzkich osiąg
nął lUZ pozIom z roku 19311 (Ul woww sil
nikowyrh i 264 dnC'zepnych z czego 70 proc. 
stale w mchu). W związku jednak ze znl!.CZ

nym 7większeni!'m ruchu pasażerskiego jest 
W roku bieżącym ulegna r6wnleż \\-yrnia- to Ilość niewystarczająca. Dyrekcja KEŁ 7a. 

nie rozjazdy przy zbiegu ul. Narutowicza 0- mówiła w Chrzanowie 40 waponów silni o. 
raz Kiliń~kiego i Daszyńskieqo. wych (z czego 10 czteroosiowycb dla komuni-

Prace nad budową nowej zajezdni przy ul. kacJi pocimiE'jskiei), ale termin do~tawy jest 
Limanowskiego połaczone z budowa, uowPj niestety, jl's'Zcze doś?: rialeki l rac?ej nie,1pre-. 
linii - odgał~zienia posuwają się raźno na' cyzowany. Tnldno - Warszawa. i "Vr.)cław 
przód i spodziewa;; ~ię można~ że już w mku mają pierwszeństwo. 
przyszłym wszystkie wagony znairil! Rię pod Na konipc mała seMacja. Dyrekcja KEI.. 
dachem, co dodatnio wpłynie na ich stan terh wystąpiła 7. wnioskiem o pozwolenie ne 7ft

niczny i wygląd. kup we Francji 10 autobusów typu Chell~gon. 
Również prace związane z budową Cen- Autobusy te zdały całkowicie egzamin w War 

IraJnych Warsztatów Drogowych na placu po szawie i Ministerstwo Komunikacji wyraziło 
zburzonej w roku 1939 fabryce Haeblera (róg zgodę na ich zakup dla Łodzi. Obecnie spra
Dąbrowskiej i Kilińsk,iego) są już pow.lżnie wa zależy .od zezwolenia Centralnego Urzędu 
zaawansbwane. Pl<lnowania. W wypadku uzyskania aprobaty 

Ukladanie szyn 

Plan na' rok 194/1 pl'zpwidu je obok zak.nń. CUP.u (co, niestety, nie jest jeszcze pe·.vne) 
czenia budowy zajezclni i Warsztatów Drn~o- zostałaby ururhomiona w pi!'l'wszym ~zędzie 
wych, budowę killol nov.-ych linii tramwl'ljo- linia autobusowa na Chojny, długości !lnnad 

!dm, która ·przyc7.yni się poważnip do .,więk. wych. Tak więc "szóstka" ulefInie przedłuze- 4 km. 

Wdn!u Wef!Ofajszym w Pcńlltwowyeh Za_ 
kłaciaeh Przemysłu Jedwabniero - GolC!nt~ryj· 
n.ęro lU. 1 pny ulicy xtliftsk!ego 102 odey!a 
się \lf czystGŚc- wrł!ele.nlo odzncrczerl pań
!>h.,rowych. Pl1lyzntmyoh pnez Pr .. zydentA Rze-

"Yl'ospohtej Polskiej. 
Na tlToe:zy.to,lici opeon,! byl1 p~!ed ta";!

(tol,. l\wiq1lków zawodowyoh t partit politye~-
1vc:b. 
. I'JYll"kłnr Zakllld6w b . Rync:nd RI"jmctn 0-

. "'orzyl UfO zystn~ć Ilrolk m prz m "isn! m. 
'lcstepnte pyrektor lt')w. Slcmisłcw 'M rkie
"na wr.czył sTebrn knyż "'1:I!lłtl.~t r bomi-
1,-:'lm :Ptn1rowl Fił;ll"".,.it:llowl (tlrcrc-r plul!1:owy', 
, Roml:lnf'wi e.wikllńskiemu (majeter Ik:alni 
"'yw~oW'.j). 

Tow. Dyrektor Mctrki.wi ez. wr~Cl2:crlcrc od
'nROZo.nym my.' zosłuqf.. powiedział mt dzy 
fl1uymi: "Pełne; l'ośwłęc nie! })!t'.!cą pI!ly~i 
UBoie l'ł:i do wyk~nttn!tt na okrlłŚ1ony azali 
ohQdników do 'PlerwsP:e!,/O S jmu U ław'ocier"'
czego Rzeczypospolitej Polskie! . Sa łP d1!na
t":zl'l'1ll-l:l. klore ob~wtt;2!ujq WClI!! i no'l wszy:!rl
]cieli do dalnei l'racy dlo: dobl'a Poll!kt". 

Po eusci oficjerlnej oibyły sił'! wy!~ęP1 
zMpolów l .oUatow· śWiatlicy Zcrkład 'w. 

m. z. 

FAŁSUWE ŚWIAOECTWA DOJRZAŁOŚCI 
Kuratorium Okrfjgu Szkolnego Łodzki~go 

komunIkUje, 2e ukiJ2:ały się fftłszywe świa
dectWii dOJnałośc:i oraz ~wiadectwa z ukoń
c:zenia ?lmnazjum (t7'w. mała matura) Prywat 
nego Glmn~~jum i Lic"um dla dorosłych mgr. 
St. Duczynllnsklego w Łodzi ('lraz II Państwo
wego Gimnazjum i Licp.um dla dorosłych w 
Lodzi .. 

W z:ł.d~~lm 7' ~owyżs:nrm pr2;e5trzega !łię 
wszystkn· lnstytucle i przecllóiębiorstwa pań. 
st~owe,. wyższe urzelni!! oraz instytucjI" pu~ 
bhc:me l prywatne przed honorowaniem ~wia 
dectw wydanych przez wyżei wymIenione 
l"akłady w lalach od 194.1 do 31 lipc/l 1941 r. 

Zgłll5zane świadectwa prosimy nadsyłać 
d~ ~uratorium Okręgu Szkolnego ł.ódzkieqo, 
Łodz. Jaracza 11. Wydział V-ty O. i KD. ce' 
lem ich zweryfikowania. 

Swiadectwll wy7.Pj wymienionych zakł'l. 
dów są wII:;'n., tylko łacznie z dodatkowym 
zaświadc'll"niem, . twierdzającym ich auten
tyczność. 

ORGAIIIZOWAIIE D lA SrOlOZIELCZO-CI 
W ŁODZI 

;zeuia bf'7.pipcz(,ll~twa ruchu. Budowa pętli nlu od ulicy Morskiel do tOTII kolejowego na Przy ohecnych możliwościach tE'chnicznvch 
)yła pracą bardzo kosztowną, gdyż związana Stokach. linia ta. dłufJOśc1 1800 mełHlw polą- istniejące od lat zagadnienie połączenia Cl,o
Jyła ze zrywanipm bruku i dlateqo koszt jej czy ludne ' osiedle robotnicze z miastem. jen z miastem pozostaje problemem nielOZ
,,·ynió~ł około 3 milionów złotych. Pętla zo- Na wielką skalę zakrojoną inwestycją b~- wiązalnym, gdyż torowisko kolejowe pny \I\. Dnia 1,( sierpnia br. zamazał się Komitet 
sł,mie uruchomiona również w końcu wrześ- d7.ie linia biegnąca od mostu kolejowego pr7y Rzgowskiej uniemożliwia przełożenie toru Obchodu Dnia Spółdzielczości na powi t i mia 
ma br. ul. 11 Listopada wzdlu7. Alei Unii do ul. Srob- lrćlmwajoweqo. Wskutek tego licz'na ludno8ć sto Łódź. 

InnPflo typu inwestycje pr7oeprowad":8 się rzyńskiej a potem wzdłuż bloł,ów Polesia l'a pracująca Chojen, skazana jest na codzi:mną W skład prezydium Komitetu weszli --
l'zy 111. t l Li~topacta, gdzie na przeslrz\)ni Od} Cygankę i Manię. pieszą w<:drówkę. Uruchomienie linii aut .bu·- Prezes PSS T. Janczyk, Kier. Wydz. Społ.-

pomni/"I Ilnjow.ców do Ogrodu Zo.ologicznego N. OWil li".i~ (Hugo.ki II km 7ohli7.y wm,;7.c!p ~OWf'j przyjęłaby ona z radością· "Vych. PSS Jan Kowalski, przerl~tllwlt-iel Okr. 
(ot!rll101 dh1!l0sc-i około 600 metrowI pr.teło- raI:! tę rzęs c mlelsta clo centrum I nęd 'le Problem l/sprółwnicmj" komunfkacU miel-· Knm. Zw. Zaworł. RrOllj~ław ęitner, przedct<i
żoni w-\i.jc ,Irll{ll lor. Likwida('i~ mi)a'lek wi!'lki.m ud~(I'~dnipn~(,n\. dla Ó7iesiąt\<ów ly~\~- .. "iei w \,,"Im OŚHldlHl roholl\\c7.ym, ja\l. ł,ódł. -widel "Spo\em" S\ani~\aw DUf~O i. 'le 7,;.nąz-
n~ tym [;Winku pOpli1W\ stan bA7pIN·,<>n .. twl'l cy mlpszkancow rl7.1!'lnlry. jest o;prawą h'!r,h:o isloln~ l cz 'nniki o"·,''' ir> l \u R!'wi7:yjneqo kol. Miltu!lialL • 
i z"·Jf,'k17. s7ybk()~ć ruchu traOlwa !owr'łO, ro ?rzewidu je ~iC; rowni!'z hlJ(lowe riW·.1 linii d71alnp za gospodarkę. mlej!!ką pon?~nie, jak Komitf't ma na cpln przygotowanIe na 
z l "'anj na linny narływ pllbliC':moki 00 p01!lOcnirzyrh . W celu odciążenia PIi!cU Wot- cłoty~hcz~s. ~il~ew~o l na prz,vszło!lC niczego dzień 28 wT?:eśnia br. "Dnia Spółdzielczości". 
"':00 hędzie miało poważne znaczenie. Koszt nosci projektuje się w roku 1!140 hudowę Jinlł w lej n71E'd7.lme me zaniedbaJą· L. "Dzień Spółd7.ie!czośd" hędzie c-bchodzony 

- ....... --------------------------------------------- pod hasłami ,.SpółdzielczoF-ć realIZUje gospo~ • ,.. * ,.. PRAWA GÓRNA: darkę planową". 

UWAGA RADNI m. lODZI 
CZ!:.. POLSKIEJ" PARTU ROaol'NICZEJ 

Dziś w środ dnie ao IliGrpnla 1947 r. o ::10-
dzl.nle Hi.e' (3 po poł11dnIu) w sall konieran· 
eyJne) Komltl!łu ł,ód:driego przy ul. Sleftld .. • 
wiC'Ul 49a. odbędzie lię postadnnte Klubu 
Rod.nych PPR. 

a J)orządltu obrad informacje prezyd"nta 
m. Łodzi tow. Stawłńlkłego o pianie inwesty
cyJnym. Ob cnoś6 wnystkieh Radnych czl. 
'PR l'l]:ooowłą2'kowa. 

PREZYDIUM lI:LUYłTJ ~A!)~'YCH 
p T.SKIEJ PARTII ROBOTNiCZE] w Lod%l 

I:EBHIINIE AKTYWU PPS i 'PR - DZIELNICE 
SnODMIEJSJtA PP.A WA i LEWA 

Dnia 20 bm. ° go~. IS-el w lokcdu TUR_u 
tachodnia 43 odbędziłl l;ię zebranie aktywu 
rlElelntcowego PPR Sr6dmie'lko Prawa I PPS 
Sródmi jslro Jlr!:nr.l. 

tJ dllli "l bIorą II<'>luelarze kól. p~!-ewDdpic::'lq
~ kół i 7la!ltępcy k6ł fabrycmyeh. 

W~jlOLNA OI')PRAWl\ SEKRETARZY KOł. 
PPR I PPS DZIELNICY SBODMIEJSKIE} 

D.IiII o godlin!. 1B.el w lokalu PPS prsy 
ul. N':%ml~wi!:za 28 ódbęclzis 1117 wllpólna od
j:'olf.l"-'O IPkrl:lłarzy kół PPR i PPS Sródmlelskl~J 
l.ewgj. ~""a""Y berrdzo wo!"'łlllI. Obecno6t: obo
mqzkcwa. 

W::'r.!')f,loTE ZEBI!ANlA PPR ł PPS. 

O god~nie ·lll-e, wlpóln. I.brani. et!lon- O godzinIe 15,30 PZPB )fI S "I", Sehwał-
ków PPR J PPS garbarnio .. Ursu.... kert Gum.I%. O godzini~ 13.30 PZPB Nr II .. AU -
ZEBRANIE AKTYWU PPR i PPS !rolo 2 1 4. Oirodek KonIelu:. Nt 3 - kolo 11, 

DZfELNICY GORNEJ PZPW Nr 5 f. J-atlieki. O godzinie II-et Dru. 
W Clw.arlek 21·go Ilerpnia o godzIni. 18 karnła - Czytelni1c. 

w lokalu PPS pr&y ul. S natolul!)1 11 oełbę-
drifl 11ę wspólne •• breml, IGkretenzT k6ł PPR GORNA: ' 
1 PPS d2relniey Górnej. O godzinie 13,30 PZPB Hl 17 - I!miana II. 

OGOLHE ZDRANIA PPR i PPS SRDOMIEJSKA LEWA: 
W czwartek 21-go aterpnia o godzinie 16 

w *wleUiey PCH przy ul. Plo\rkowaki., 152 od· 
będzig sil} wsp6lne zebranie ellonków PPR i 
PPS pracowników PCH. . 

W czwartek 21-go 'ierpnlo o godzinie lS 
w lokalu eT Składnicy W ln. przy ul. NCłl'uto~ 
wlC&~ 45 odbędzie lIię og61ne lebra.nie PPR 
t PPS - ptClcownik6w Składnicy. 

ODPRA WA DZU::SIł;TNIKOW 
Dziś ° godzinie 14-"j ocibęd<,le llię odpra

wa dz!esiętnlków PZPB Nr 2. 

UWAGA SEKRtTARZE .Ot. ŚRÓDMlfSCIAl 
W czwartek 21-90 sierpnia CI godzinie 17 

w lokalu wloDnym pr~ ul. Plotrkowlklej 83 
odbt'idzle się odprawO' lIekretany w8%yetkich 
kol dzIelnicy Sr6dmieścier. Spnwy b'll'dzo 
wałlle. Obecnoje oobwh;zlcowcr. 

O godllnle 18-ej l. Railieid, I. Ffusier -
koła 9 t lO, CDWF, Dy keja Kin ObJ«zdo
wyeh. O godllnie 13,30 f. FrUlche, ł. Klolftlll~ 
kolo IV. O godzinie 5.30.0ddllol p,.,m. Rol
ny, Elektrownia - koło 3 1 2. O godlll'lie 14 
f. Eitlngol1 _ . kolo IV. O godJ:inie 17-.,1. 114Tł-
wlg., . 

P)' WA ŚRÓDMIEJSKA: 

O godzinie 18-eJ zebremie 1srenowego kO. 
łer Nr 3. O godzinie 111- I I. Mmer i %dJUl. 
O godzlDle 15.30 Spółat'll1li .. Ha4neja". O 
'1odthti 101.40 r. Ciber MerJ\del. O !JGdllllle 13 
o';r. KOI1f. Nr 2 zmiana U. 

(HłODMIESCIE: 

o gOdzinie 16-ej PU Dziew. Nr Z, Zjedn. 
Przedł. Bud. O godlllinle 17·e' PZPWł. Dyr. 

:dew, Pońel: O godzinIe 15,30 eT HurtoW1lia 
ZEBRANIA KOL PPR. Nr 3, O godzin18 15.ts Wydało I PrezydIalny 

W dniu dnlsi lazym odb dq Mę ,sbrat\i« ZM. O godlłnle U-el OULo O gedllłnie 14,30 
kól w nostępuJqcych dllelnicach: Kłlc!tka Nr 2. O godzhdl I.e, r.11M 7 Kom. 

RUnĄ PABIANICKA: MO. O godzJnie 14-el Wyd.z. Kom. - dll.lei· 

l 7 l I 
ca V Hote! ,.Polonia .... 

O godztnie 13- I Tkpln a Nr - zm ana ., ' 

WIDZEI!V: 
O 'qoclzlnle lB wydalaJ gOIlJ)Oc!., IXidl!11.~ł 

budowlany l wcuulai rep. PZPB Nr 5 - Wima. 

STAR;:>r.~iĘJSKA: 

O god:l!lnla 8-e' f. s.rendl. O goclal.al. la.aU 
Centrala ZbY,iu PorcelanT. O god.hlie 13,30 
Fabryka Nr 20 - oddział IV. 

D!b o (l"cl~it'lie I~_"I, odbędzie aiG wsp61- LI':WA GÓRNA; 

C. ..ewelG W Z W M • Za~d Spóldz. Sprzętu Sport. ZWM w Ło
cłld padaj. do wic:rdomości c:zlo~om, lt W 
dJllu l wre.lnia 1947 r. odbęd.zi •• ię NadaWy
eIIafn. Welin. ~gromadlenle, zwolcme DC tą
deml, czlollków w myłl art. 47 ulłl:rwy o Sp6!
cłJi.llllaeh :r: dllła 29 pa,dziemika 1920 r. (1)%. 
URP Nr 55, pOI. 495) w zwlqzku z r orgcmlza
\':Jt! I ~ntiollq stenutu Sp6łdlle1n1. 

Jlocllątek HWZ ° godzinie II-e' w pl&rw· 
•• ~ terminl., o goc:bini. 12-., w druglm Isr
~inl. b.z Wlqlędu Da Uołć c:zlonk6w, w lo. 
kalu ZCfządu Mie,skiego ZWM w Łodzi, Pl. 
zwtcl •• twoCr 13. Uchwała ZClrzqdu II dnła lUt 
11147 r. protOkół Hr II. 

ZARZĄD 

* * * 
ZQflqd Mie,.lcl ZwIąZkU Walki Młodych ze 

witrdlmla, i. clala 21 bm . ., godrłnie n-el w 
lokblu wła •• ym Plcre Zwycię:;tw.a 13 odbędzie 
II, "bremł. Pl.num Zar~qdu MI'Jskiego ZWM 
or~ d.l.genów 1\0 ::loJ!d Krajowy. Sprawy b. 
wCf'ŹIle. Obecność: obowiązkowa. 

Nowy nulfter Kuźnicy 
Najbliższy, 34-ty numer "Kllźnicy" przy

nOSi nl,lstępujące pozycje: 
ciąg dalszy rozprawy Garaucly p.!. "Ko. 

munizm i moralność" w przekładzie Pawła 
H~th:a. 

·dokończenie art. Adama Schaffa p.t. . ,.Sens 
dyskusji o humaniżmie socjalistycznym", 

arty1tuł Juliusza St/ITzyńskiego "Z proble' 
matyki malarstwa. nowoczesnego". 

3 wierszE' Władysława Broniewskiego, 
artykuł Adama Bromberga p.t. Kto wyda 

w III kwartclle k,iążki naukowe i podre;czni. 
ki uniwersyteckie". 

l-szą cześc artykułu Aleksandra Hertza 

n"l 7.$ !al1l~ clllonltów PPR i prs odddalu II I o godziniG 14-al Wlgontowa - ?:miantJ l, 
f. Hotttk. - &sif!ŻY M!y!1 - z:miona li, PZPR Nr 3. O godz. 

.p.t. "Amerykdl1skie klechdy obrazkowe", 
BALUTYl "r~cenzję Rafałowskitllj t ke!ązki Leopolda 

O godzInie 14'''1 f. "Elnbrot Abel. O fe- Buc:!kowsku!go P.t. .. Wertepy" wyr!. w 1941 
dZlnla 15,30 t. ft(liinar. O .vodf'\lll~ 15,:30 od~a! J r MJcł G i,lmthnera r Wolta. 
goepodcue!:Y !. B!.lhl.. O OcdahHe 18._, ~or· przegląd prasy oraz 
bClrnl<l ttadegoszc:z. k6respondencJę i noty 

.. :l: .+' • [lii_el PZPE Nr 11 - kolo v., O ~odzini !5.:lD 
O 'J datni l:!-sJ we})6lne l1ebrcJnl€ ~Ol\· PZPW ~r 3 I. Halment O o:tod2lni~ 13.30 P2PW 

.ow PPR i ;p", l. HafC!k. N!' II - "",ltutl'! II 

\ 


