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broń chemiczftcc w laboralol"iach generala'-Dż~eń ~woTn~~~ 
ranco. - Siedlisko uczonych hitlerowców w Ka- w Indiach 

,. 
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dyksie wyleciało w powielrze 
P .\l~YŻ. PAP. - Pra~a frall"::u ka do

nusi. że i!{)ść o.ila!" eksplozji w l adyksie 
znacznie przekracza cyfry urzędowo po
dane. Z granlcy hiSzpańsko - francuskiej 
1onO'SZą, że w wyniku eksplozji zginełQ 
)koło 2 tySj'P'CY Qsób, a 16 tysięcy odniQ
~ło. rany. 
W WIELKlCli STOClNIACn I SCHRO 

NA CH DLA ŁODZI PODWODNYCH, 
W KTÓRYCH PODCZAS WOJNY U
KRYW AL y SIĘ NIEMIECKIE fLOTYL-
LE PODWODNE - SZALEJE POŻAR. 
Ogieil obillł również dz-ieJnice mieszl'a· 
Iliową. 

Wojska .hiszoańskie otoczyły Kadyks, 
3dcL'!ając w- zelki j{(}ntakt tego. miasta ze 
swiatem. 

Z wiado.mQści. jakie nadeszh' z Hisz\)a
nii wynika, . że UĆZENI NIEMIECCY, -
KTÓRZY ZNALEŻLI SCHRONIENIE W 
tlISZPANII, ZBUDOWALI W KADYK· 
SIE WIELKIE LABORATORIA CHE
\<lICZNE. W LABORATORIACH TYCH 
~ASTĄPIŁA PRZEDWCZORAJ EKS
PLOZJA, KTÓRA SPOWODOW ALA .JE 
DNĄ Z l AJWIĘKSZYCH KATASTROF. 
OG EŃ PRZEDOST J\L SlE Z ellEMlCZ 
NEGO LABORATORIUM. bo ARSENA

PEDY I BOMBY, KTÓRE \YVBUCtl- H!SlPAŃSKl OTRZYJ\1AłJ TE OLBRZ\'
LY? CZY fRANCO MA MOŻNOŚĆ MIE ZAPASY BRONI l PRZECJWl\O 
PRODUKOWANIA TAI( WIELKIEJ l- KOMU MIAŁY ONE BYĆ WYMIERZO
LOŚCI AMUNICJI? OD KOGO RZĄD NE?". 

----~------------------------.-----
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I 
... uszlacheiniajqU nar2ądzia: 

LONDYN Brytyjska cenh'alna st':Icja doś

wiadczalna Boya) Air Forces w miejscowoś
ci Westco!t (Buckinghamshire w Anglii) zairu 

ltich n.tO szerokq s!tcrlę zakrojone dośwladcze l 
nia ;\ad wszelkimi rodzajami motorów i poci,; f 
ków rakietowych miedzy innymi nad nIemiec ł 

dnia 12 uczonych nIemieckich z _dok10re~ J. klmi pocisItami raki~towymi z oslatnie- woj-
Schmidtem na czele. Za czasów hitlerowskich . . " J 
Schmidt prow.adził doświadczenia nad pocis n~ or~. nad. s~ynnyml n~emlec~ml samolota
kami rakietowymI w zakŁadach Waltera w I mi myshwskiml o n,apędzle rakietowym M 163. 
Kilonii. Eksperci niemieccy w Weslcott zamiesz.ku 

Obecnie stacja doswiadczalna RAF w West I ją komo!rtowo urządzIlUe domlti. Ostalnlo spro 
col prowadzi przy pomocy uczonych niemiec- wadzono 7. Niemiec ich rodziny. 

W dniu "przekazania władzy" narodowi l, n 
duskiemu - na ulicach szeregu' miast Indii 
miały miejsce zaburzenia i masakry, w któ
rych z j-ąk i!andarmerii 'padły setki Hindusów . ,-

. . 
tu POWODUJAC WYBUCH HO TOl{- O · 
PED I 11 TYSIĘCY BOMB GŁĘBINO
-WYCH. 

bieżącej wymianie handlowej. Za węgiel otrzymar",. 
Francji chemikalia i dobra inwestycyjne 

W Ma,drycie obraduje bez p·rzerwy ra-
da ministrów nad 'Pr'z~ncz:rnami 1 skutka- PARY!. PAP. W Paryżu ogłoszo no na- między !,olską a Francją w ciągu najbliższy:=hl dnia 1947 r. w oczekiwaniu na ostateczne z • 
mi ekSPlozji .. Nie wydano. dot:jJd żad.nego stępujący komunikat oficjalny: 12 mIesIęcy.. I warcie drugiego układu. 3 

oficjalnegO' kO'munikatu, jecz zllirządwllO "S/osownie do instrukcji w sprawie roko· . b) zasady układu o dOl;tawach dóbr inwe- Delegaci francuscy i polscy zbiorą Slę po· 

łk ·t . J' • t wań handlowych, udzielonych dnia 31 lipca stycyjnych, któreby zostały dostarczone Pol· no .... nie w ciągu września w Warszawie, aby ca OWI ą lZO <lCJę mlaS a. b d l " l k' . . . F .. h l • .. bl f' . * ,.., .. r. e egacJI po s lej przez IDlnJs/ra prz.~my- sce przez. 'rancJę w CIą~U cz /erec ub pięciu omo":lc pro em'y mansowe oraz sprawy po-
. Ż . sIu i handlu Hilarego Minca oraz delegacji lat wzamlan za wzrastające dostawy węgla 7. zostające w zWlązku z ustawą o nacjonoJiza. 

P~R,Y PAP. WczoraJszy.numer "tIl1-/ francuskiej przez ministra gospodarki naTodo' Polski. cji przemysłu w Polsce. 
n.lamte d0.nosz.~!C <O eksplOZjI w Kadyk- wej Andre Philipa - przygotowano: Postanowiono wprowadzić w życie pierw- Roko~ania w sprawie ostateci.lcgo przy. 
SI e, zapytuJe: ,.8KAD POCHODZA TOR a) układ o bieżqcej wymianie towarowe j sz)" układ tymczasowy w terminie do 1 gru- go~owama u~cład~ o dostawach dóbr inwt's~y' 
r_lIIr_lIl1-.IIII_I1I1!§B1I1I1_IIII_lIl1_III1_IIII_IIII_IIII_I1I1_IIII_I1I1_I1I1_:nI_IIII_1II1_111/_1111_1111_1111_11 GlYJnych maJą Się odbyć w pażdzierniku br 

w Paryżu. 

le rzy dalei ak II Dokumenty, dotyczące wyżej wymie:Lo, 
nych postanowień zosŁały podpisane dnia ~~ 
sierpnia 1947 r. przez ministra Allclre Philipa 
i dyrektora Alphanda ze strony francns1,iej, 
oraz przez ministra pełnomocneg0 Adama rIO, 

sego ze strony polskiej. Kongres holenderskiej Parlii Pracy przeci.w prowadzeniu wojny 
LONDYN (ohsL wf.) - Z Nowogo Jor

k~ donoszą, iż na wczo,r.aj.g~ym J)o-siedze 
:llu Rady Beztpieoz.eństwla delegat Indo
Jlezji dr. Siahrir oświ.adczył. iż ,rząd je-

. go. o.drzuca amerykańsk;8" ofertę jWśred
nic twa w sporze z Ho.landią i domaga si(l 
utworzenia przez Radę Bezpieczeństwa 
komis.i~ arbLtrażowej, której decyzde by
tyby wiąz~lCe dla obu stron. 

\V związku IZ tym oświa'(]czeniem de!·e
;;at Stanów Zj·ednoczonycn Johnson za
komunikował, iż r.ląd jego. cofa o.fertę 
pośredniczenia w ko.nflikcie w Indonezjd. 

LONDYN PAP. Komunikaty holenderskie po 
dają, ie wojska Holendrów prowadzą lnlen 
,ywne operacje w pobliżu Semaran9"t na głó 
/łneJ drodze wIodącej do loggiakarla - slo 
Icy IndonezjI. 

Czołg! hOlenderskie, poparte przez lot
lictwo, wtargnęły również do Pameksana -
głównego miasta wyspy Ma dura. 

Atak ten był rozplK:zęly już po ogłoszeniu 
rozkazu o zawieszeniu działań wojennych. 

HAGA PAP. Prasa dnosi, że w Amslerda
l11ie odbył sIę przy drzwiach za~tnięlych kon 
lres Partii Pracy, zwołany na żądanie szere
JU organiz.acji parlyjnycb, niezadowolonych 
: polityki rządu i minIstrów' z ramienia Partii 
'racy, odpowiedzialnych za działania wojen 
\e w Indonezji. 

Kongres miał przebieg niezwykle burzliwy 
lIłelu deleaatów noddało ostrej krytyce dzia 

łalność minist~ów z Partli Pracy, którzy wraz I lo wniosek, by Partia Pracy odmówiła tządo SI 'I. 
z Beełem wszczęli wojnę przeciwko narodo- wi poparci.« i uznała bez zaslrzażeń niepod-. owacy zwaAc?'a~ct 
wi Indonezyjskiemu. Kilku delegatów wysunę ległoś": IndonezjI. banderowcó'I."l1 

AngUa ·· zawiesza wymian 
funtów szterlhlgów na dolary 

LONDYN (obsł. wt.) - W środ,1} wie
czorem odbyło. się na Downmg Street 
trzecie nadzwyczajne 'PQs,icdzellie gabi
netu brytyjskiego. Wziął w nim również 
udział minister handlu StaHo.rd Cripps, 
który uiprzednio przeprowadził dwugo
dzinną ro.zmo.wę z amerykańskjm podse
kretarzem stanu ClaytQnem. 

Po posiedzeniu rta·du ·kanclerz skarbu 
brytyjskiego ogłOSił, że ou god1ziny d Wll 

nasteJ \V no cy dnia \\'czmajszego rZ:J,J 
brytyj,-:;ki zawie ił pl"zyw,u,e'j zam.iallyf~l11 
tów na dolary. Od tej chwili lJJedzie mo
żna 'zamieniać funty na ka2;u~! inną Wil

lutQ . . 
Rzecznik ministe1'stwa ... karbu OZllaj

mił, że lundusz pożyczkQWY . dolarów zo
stał przez rząd W'iełkiej Bl"ytalui wycze!" 
pany. 

u S A grozi interwencją 
w wewnętrzne sprawy Grecji 

LONDYN (Ob sł. wł .) Z Nowego Jorku do· rykański Johnson oświadczył, li' Stany Zjedno 
noszą, tż w związku z odrzuceniem na skutek czone PODEJMĄ W SPRAWIE GRECJI KROKI. 
zastosow<;lRla ·pr.awa veta przez delegata ra· 
dzieckiego Gromykę rezolucji australijskiej i WYCliODZĄCE FOZA RAMY ORGANIZACJI 
amervkańskiei w sprawie Grecji, delegat ama l> ARODOW Z.JEDNOCZONYCH 

• 

PRAGA PAP. Na zjeźdEie partyzcn!ó,\' ~ł')· 
· ..... ackich w Bratysławte zapadła uch-,\"ał'l 

włączenia wszystkich partyzantów do() akcji 
przeciwko grasującym· na Słow,acjig1\!j.lolli 
banderowców. W każdej miejscowośc! słowCle 
kiej u twOrzona zostanie pod komendą party
zanta milicja obywatelska, tttóra czuwać bę. 
dzie nad bezpieczeńslwem ' ludnofici. 

.. _Al'-dAI« EiWIi 

"Narady gospodarcze 
aktywu 'Sl i PPR 

larZll.d Woje\\ódt:ki S. L orćlZ Ko. 
mitet Wojewódtkj PPR, Łodzi po
daje do. wiado.mo.ści, :iż dnia 2i SieI'
pnia br. Q go.dz. lO-ej rano odbąd 
sie Narady Gos'll<odnrcze Aktyw" 
wie.lskiego. członków SL i PPR z 11-
działem przedstawicieli władz Woje 
wódilclch w nasb~ipu.i·8. ,cych powh 
tach: LÓDŻ, BRZ,EZINY, ŁASI,. 

Zarząll Wo..icwódzki 
Stronnictwa Ludowego.. 

Komitet Wo.,ie-w ódzki 
Po.lSkiej Partii Roboblkzej. 
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IlódnJq dzień procesu ulzb., lł.ontroliU 

s .. 
I I • k -i sżpiegows 

Li I Z pogróikami pod adre em Sqdu odczytany na rozprawie 
KRAKOvV. - W dnill wc:zor"jszYIJ1 prwcl 

14dem staje " archiwariusz" krakowski WIN-u 
- dr. MuC'nch, Mucnch ZWC'I"bow,lł do plOWU 
'dlenia wywiadu w p'lwieclc zdwj('lci.II'lsi~im 
lliejakiego Laskow si< ic'lo. 1,C/sJ(()\VsJIi ~o~I,,/ 
już skazany przez sm/ IV }(aloll icach na kC/
·tę śmierci za S7.pit'go8Iwo, 

<'lIje IV ntp/ g(//I1('j orYl/l1tl(/( ji \VIN, (t/p Tlllll1JCZy si(~ plly tym, 'le nie :zdawdł ':0-\ ci poza granicę, za którą 'lTIajdnje się p.nr\e-
III i(,lIJ~i, Że' nie zdrt\\oJ ,~ohil' ','Inowy 7. Pf/,('- bip sprawy z ch<lrakleru otrzymywJnych 1lI<l- cja i sanacja, . 
sl.:pc.,·gu (1l,lla/;kru I"gr'> fOe/Wjll /wlI/u/,I,h. t(,li,llów w~ wiarlowczych - uwa:lul je za ,'lct- Prok,: A hiarowniclwn PSL zd/lwało Rob l!> 

Pl'lylllaje "n ddlPi, i,' odbył ro/mowl: I ,,,I .. lVi,~ PWSOIV\'. I SprtlWę z niebf'zpirczC'ńslwa? 
holl'lIl Ilil tlilI." l ..,Iow""ci w~ ,Jdlti.. j1ll"l Osk, Huczek Opowl,Hla dołl;j s'Idowi O Oik,: C;hybn nie.. . 
WI .\llolJ..! pozOlnie JirylyJ,l1jqn:j MiI.o/CI/,'q swC'j llzitl l alnoś i politycznej. Jak twierdzi, Po krotkleJ przerwIe w. zp.zn,anlilch oRko Bucl 
ku, JlJ1y7.IIJj(~ l,'tWlli(,ż, "i.e wyldzil si(~, ii. I,y- byl on 7.wolC'nnikiem udzialu PSL W bhku ~a przewod-? sądu .odczytule nadpslane Il:<' 
!1.!JV to r)(H'I~ql)if:Cle j)Ol.qddlll', a w Lw lYIll wylHllclym, krylykowu ł politykę "Gazety l.u- J~go ręce lHsmo podZlemia, zawierające pogroi 
I'UZIC' nie s·l.kooJiwE' MiillJ rów lw-i: llliebrE' <lowej", 'i,q d<ll rewizji dolycllczas wej poJit7- kI pod adresem gąd~l .. 

Oskarżony d,dC'j wyj<1~niil, ŻE' L(j.~kJ\\I~lri 
trudni! siq nie lyl/w 7.hi('fClnif"/Jt in/orur.l( ji 
dla siatki wywj((dowc~cj WIN. W jCRicni 
1945 r. zwrócil się do osI.. lvllll'lHln, o pomoc 
w sprawie zOlgallilOWdni<l kohl PSL w Za iN 

1ll11ll,JWil 7 Kalem na 1"/lHlI .~ltJil'rci ,'id"i.,'·!;;/. ~i stlLllllliclwa i bronil Ic nllencii wzięcia u- Przewodnic:zący oswladcza' "Sąd załączy ten 
O~I-IIIi.Olly Z.'PI1('C?:.1 UJ tOll1i.lst, j<tkoby Jlo- rlziału w rC'fell'lldu m pod hasłem odpowiedzi dokument do akt sprawy". 

Ol eiu. 
wi~dlidł KulOWI, fe Scibi<HI,,) 7"lBll>1dował 3 r~zy "l\lk". . f 4thZ .. 

klo,~ 7 oho1n Pf\ WN. Prok,: A jaki pogla(/ W l ej sprawie miały Plan prod ukcy." ny 
Osk n/lczek pO/wierclza 7.fIrwl clklu o~r\'IT- Wlcll/Z!:: zwierzch nie slron nic twa? Prok.: Jaką pomoc dJł WÓWCZilS oskill:i.O

[(y LaskowskiC'l1lu? 
Osk.: Przedstawilem to Buczkowi, klóry 

wystosował odpowiedni list do woir\ Ódl,,!('j 
organizacji PSL w Kcllnwicach, inloIDluj.)C o 
możliwościach zalulenlu kola P~L w Zawier' 
ciu. Oprócz LaskowskiNJo oskarżony MlH)'hh 
I!'.'lerbował do pracy W urgćlllizacji Kami1i,!,;p
go, którego praca po!egi.la na wSflółrlzial,t
nin z osk. Kotelll, j,lko kierownikiem billi" 
studiów - w rcduCfow.lnill spr'lwllzll.iUi wy 

żC'nia odllo,~llie /wrxystallia z ma/(·rialrlw pro- Osk,: Władze zwierzchnie PSL szły po 1i- włókie nnictwa 
[Jagandowy /) vVIN, jNJn(/Jw\Vo'Ż lisi/uje t)1'% I,'- nii w,i1ki z Blokiem Demokratycznym. 

wiadowczych. . 

/ronać ,ąar/, ŻI' c/ytywol je 1'a('zC'j z ciC'/w',Vo- Prok..: A w "Piaście" oskarżony wyrilzal 
,śd inlf,l('~tlfl/c się hlP/odlll/l1 sWlUcyjnyd/ CJr- swój punkI widzenia, czy wJaclz zwierzc:h-
ganizucji - 7a jdtie lIwa~,ilł W IN, nich? 

WiC'lo uw.tqi poświp'ca osk. I:lllc7.,'k 7, .. lI'ZU- Osk.: Bylem redaktorem orgflllU PSL i mu-
towi pl7.C'S\ ].1nia rapr,rtów 5zpiC'Cfuwskilh WIN sialem iść po lin ii partyjnej. 
l1JczC'lnym wladzom PSL. Przyznaje, ;:c ](01 Pruk.: Wbrt>w przekonaniom własnym? 
wr,'oyl 11łll~/Jra Wo7.(/(/ni[' Ill'winr!owcze z pro Osk,: Dawałem się w końcu przl'konać. 
śiJą () }JrZ('.~ lnni(' qo MiJiO/ajczykowi. Jak Iw,('[ Prok,: Czy oskarżony nie uwa;;,al, że 811.1-

tlzi, -- 117.11([/ lo .~prcmoz,,(Jnic za 7./)),1 (Iro- l ,nOWis,w wlc/(Iz PSL idzie na rękę reakcji? 
l;ia7flowe i t(' /Idf'ncrjrre, ' CI/e przelwwJ j e Osk,: Wynll.alem pewn!2, obawy w związku 
(zJon};owi \I/(/(/Z /okll/tl~',' h PSL. J (1Iw/owi. 7. tym. Balem się żeby4my nie byli zepchni p,-

W dniu w czorajszym w s iedz ibIe Central
nego Zarządu Przemysłu Włókienniczego w 
Łodzi odbyła się ogólno polska konferencja 
prasowa, Konferencję prowad ził zastepca ge~ 
naralnego dyrektora CZPWł, inż Bqbiński. Na 
porzqdku dziennym zncjdowaly się sprawy -
wykono nia planu produkcyjnego - walk! o 
jakość produkcji, oraz cały szereg spraw or
ganizacyjnych, Dokladne omówienie konfe
r a ncji zRmieśc!l!lY w numerze jutrzejszym. 

Po krótkiej przC'rwie przed sądem stajE' 
prezes komitetu grorlzJ,iego PSI w K,lk.1wIP 
i naczelny redaktor "Piasta" o'lk, Buczc\'. 

Osk. Buczek oświadcza, :i:e c7.ęśnowo przy 
maje się do Willy i uwa:i:a, że na /(Jwe OSIW1'
tonyclI sprowadzi/y go jedynie Ilrol; odpo
wlcdnicgQ wyrohie·nia po/ilyc7.I1ego i /)/I.Ll'ią
r.l?nie pracą, które nil' pozwalalo 111U n<l SZC7C 

gółowe "przemy.~lcnic" IOZql yw,lj'jl'Yl'h sIę 
wokoło wypadków, 

z rzq;d Łodzi zatwierdzony 
przez R dę Państw '. Po iedzenle plenarne Mfejskiel Rady Narodowej 

Wczoraj odbylo się dZle iqte posti;!ct:>:enfe Następliie zos tał jednomyśJnie przyjęty zna 
Buczek. przyznaj!" się do konlaklów z 

w~pólosk. Kotpm, o którym wir'clzio/, 7(> PTCI-
Miojskiej Rady Narodowej VI Łod7.i pod prze wellzowany statut o OpIacie administracyjnej 
wodniclwum low. Andrzelaka. za czynności urzędowe no rzecz gminy Ło-

L 

1. Gimnazjum Przemysłowe p(ll·"~twowych 

Zakładów Przemysłu Wełnianego w Lodzi 

ul. Kopcińskie~jo 20 przyjmuje zapisy 

uczniów do klasy pierwszej od dnia 26 

sierpnia b, r. Kancelaria czynnil od 

10-13-cj. 

Fachowców ksiqgowych (handlowych, 

przemysłowych i rolnych) 

Zalrudnl PrzedsiqbiOlSt.WO Państwowe 

Techniczna Obsługa Rolnictwa Zarzącl 

Centralny TO.R. - Łódż, Al. Kościu-

szki ,jG-4H. 

Państwowe Zjcdnoc7.onC' Zakład!} 
I1r7.f'my sIn 

J edwabnic7.0-Ga 1 anlf'rp jncRo 
ł.ó(b, • Południe 
PiotrkolUska lOG 

Z a t r u d n i ą natycltmiast uczniów 
na krosna jedwabnicze 

• 
l 

Na wslepie nowupowołany radny ob, 80b dzi. To k więc zos1aly podwyższone opiaty od 
czak ze Sir. Prqcy zlożył ślubowanie. Dokona I podań, koncesjt, planów zabudowań itp. 
no lównio:i; wybortl nowGgo ławnika ZClrza d u I Radny Kaczmarek zrelerowal sprawa u slo 
MiejskIego ob., AlIonEa 8?czygieJskiego z S j) lania opla t za rozklejcwie a!iszów, 

Trzeci punkI porzadku dzIennego obejm:> Radny Szuberi omówił sprawę stol ulu o 
wal komunikaly dolyczące upowaimteli dht podalku od zakupu przedmiolów zbytku pod
.podpiscmia umów plllyczkowych .Zarzqdu M ie j kreślajqc, że 10 pro c. ceny kupna, które obclą 
ski ego ora~ kOmunikat Rady Państwa , ~Ióra żą kupuj.qcych \e przedmioty, nie narażq na 
zatwierdziła budżet nI. Lodzi na rok 1947, slraty mas pracujqcych. To iródlo dochodów 
zWT,il cając uwagę na lconleczność ulrzyma~ia pomoże w rozwiązaniu sprawy znalezienia 
dochodowości przedsiębiorstw miejskich, funduszów na remonty budynków mieszkal
zmniejszenia subwencji, uzyskania niezbęd- nych w nauym ll;1ieście. 
nych kredylów w Min. O$wlaly na szkolnic Sprawa zawierdzeni.tI płanu inweslycyjne_ 
~wo, P?dniesienie dochodowOści podalków I go na rok 1948 zostala prz.sunięta do następ 
miejskIch w porozumieniu z Izbą Skarbową. nego pOliiedzftnla w dniu 26 bm .• aby przed 

I 

Centrala Zbytu Przemysłu Skórzanego w tod li 
ul. Czackiego 16 tel. 280-10 

POSZUKuje pfacowników do wydziałów: 

. ... 

ksirgowości finansowej i materiałowej, 
pracowników do działów han.dlowych na 
pasy, artykuły techniczne, obuwie, ekwi
punek wojskowy, galanteri~, futra i na 

dział gospodarczy. 
Zgłaszać sig do Wydziału Personalnego 

w godzinach 8 - 16. 

36 
Qll cll zabrał z gO bn ocalałą ... źelazllą 

J}orcjt'" wO,;~kO\\'ii', pakiet indywidualny 
i n :lpę. Z;1pakowa ł to wRzystlw do J)le
cn ka i t,o w:JrzyS7.c wspólne'; niedoli wr

' rll'szyli w' drogę. 
Dells PI'owadzi! kh pr zez ~c, ty In". 

\Via1 silny wbtr, drzewa lIl?:innł y SiC j:tk 
trawn. 

- Przejdzicmy prze7- SZQSf" w nocy -
powiedzi:l! Deus, 

-- A ja k l.wtlzic z rzcJq? -" z apytał 
Nitraleksi'l, przYPol11iI1Ol,jll:C szcze~óły uro 
gi 7.np:lm ięlane 7. mapy. 

Jeżeli p(J.idziemy '00 JJi111nry, to Nitralek,is mOC110 .ści'lTo/ł dlOl) Qllcl-
tór r6wnie.% nic 10111iniemy. Pl'ORZC; 7.aJPY- l O'\\' i z przy,inZnY111 ll~mi('ch"l11 lla lI~t ;1ch. 
ać o· to Swe.go pr7yj;1ciela. Qt.('lI - Chodimy - ouctchn:ll z 111)';;,\ Q'lell. 

- Przez rzekc trzeh:t przdść. Jest bar 
dzo szeroka. B<:d7.ie trtldno. 

- CZY llie 7.n:1Sz takie)!ll miejscu, gU7_ie 
hrłol>y nnjlllllicj Włochów? 

Iyskanł n:t wieśniaka. Chciał prze~tndiować na mnpic drog<:. 
- P"n co~ lllll:i zaJntwić w .Inninic? jnlG11 mieli Qclbyć. Alo Nitrakk"i,<; rzekł: 

Zgadłem:) - Nic trzeba. On - ","k[\z3ł nn ",ieś-
- Owszem - odpowiedzial Quel!. niaka - n3'l l1opro\\'auzi. /';nn tl! kai. I", 
- Co mianowicie? ścieżynk€', n:1 pnmic(;· \\'sz:lk r1ocl\lldz'i 
- Mam sprn\\'c;. Chcl) !>ię ;'enić 7. \\'U- z. tych okolic. 

Szą. dziewczYJliI. Z G rr·cz:rJlk:1. -Bardzo dobrze "li.ę sklacln. A wiec-
Nitralcksis IlO~l,ldził hrodl' .i jNi7C7t' chodźmy! - powiecl7.i::t1 Qllell. 

t ł Nitralel,sis \\,:'i,Tt łlllTI :lCz'"ł wicśninko\,'i raz zapy a : • 
- Pan chce siC; żenić? Z (jz,ic\\'cz·Yl1:\ dokqd 7:ll11ie!'7.'1" iść. Wieśni:1k wzrlls7.yl 

z Janiny? • rnmiollnmi j z:1c7 1\11 prz.ygolowy\\'::!ć Fi i ,', 
- Tak. dzisin.i ",h~nic chcinlc111 wZl,ać do drogi. 

śl1l'b. Właśllio dzisiaj! .T:1!' - Qtlell wska- - Kto 10 wł aściwie je!>!? .Tnk sic n .. -
zał palccm na sicbie. z:'iT\yu? - 7.np:'i'tal Anglik Nitrnlt:ksisa. 

- lio, !to!. .. zl1c11 z puna. 111~lizi! - w .b,7.l1.i:l.c 11:1 młodego wieśnin Iw. 
~Hlraleksi, 111il11o czvllająccl!:o zcwszq·d - Dells. 'Pan r07.nl11io - lozlJnc7.v -
'1iebeZlllecze{lstwa. rOl~cśl11iał sic tak glo- Bóg. Tak kst - Bóg. DCtI!'l! To Grćk z 
5no. aż cała oko'jc:1 .' iC; zatrz ,sb. l'o(e111 Albanii. Mieszka stalc \\T ~óracli, Tam 
.za~z<lł <coś {)}HlWiaua6 \\'ir.~niuk{)\Vi, Ży- ,vłaśnic znalazł I11nie, - odpowicdl.ia! 11-
\\ o gestyklllll.ią'c. Ten lIśl11icchn<1ł sic, ślJ1iedwinc !>ic Nitraleksis. 
skinął głow8! i IlOwicuzia l ,coś do Nitra- - Wieśniak Rio obróc ił, gdy I1'słY!>7.al 
leksiFia. SW{)jc imic;. \V swoim tHll'gilll cZ8rnym 

- Ch()dźlll~! ])0 TeJJcklli ... Pan trafi 1l1aFizczI1 llrzYP011linał z wy}!'lądu Illlli chil . 
do \\To,iE'j (~zic\\ C/YII\, . . . A 111'1 lrafil11Y ·UO I Mial :'.tale- lIśmiech.nj.cŁiV. t~\ ',HZ~ lii!!l~VY
la.k \Vtochr~w ... 1-10. Iw! ... f toby nrz~'l.lu- kle rozowę .1').nl , r'"k" , "l,nlpw"l"'!C..fl hLale 

. ~=2ł! Zakoch;:Lnv Inzlizi!.. ?'p]w. . • 

• 

• 

- Nic zna m. -- od'powied7.,iał DC\ls. -
Tnld\."~o J.niC:,i~cn ni(' lIln. V/tosi sa w!>zc
dzie. 

- Jnkże w tnkilll razie !Yf' UZ,jC J11Y mo
gl, j, przcHć llr?ez ,1.0Śp, i przez 'rze k ę'?'
zapy[n1 Nitrakksj'l. 
, - W nocy. Przcju ziemy przi>u samvm 

11 0>le l11 Wtocllliw. - rzekł Dells. - Nic 
jest lo' lal\\'n sprawa. Włoch - to czło
wiek czynny. Odra7.1l IlUS zwęszą i bC;-
c1ąslr7elnĆ. -

- Wiem o tym - odezwał sic Ni trn
kksis. 

- Sa:cb'. że 1)!'7.ydaJby mi się rf'wol
wcr, który .1l1.1 Jn~li zi - zaliważył !)cu .. 

Nitralek!>is oLI pewl1e~o czaslI spo
st rl.eg1, że Deus z l1icpo!lal11ow,H1ą chci
wościn w oczac h RJ)ogląda na Colta. T:1ki 
rewolwer byl w oczach wieśniaka ist
nym skarhem. T3ył'by gotów sl,raść g,o. 
Nitralcksis był przekonany, iż Dells po~ 
trafi ich zahić, ahy tylko zawład ll ąć re
\\'ol\\'crel1l. 

- l11g-l izi. podarnie ci rewol\\ er, .idelj 
przeprowildzi , Z nas Drzez włnskie pozv
cje do Greków . 

sl.awiciele frakcji mogli 2:Clpoł:nać się ze 
szcz~9ólami planu. 

Jednomyśln i e przyjęto wniosek przej ęcla 

na rzecz gminy m. Łodzi ntektórych budyn
ków, które stanowiły własnOść upaństwawia 
nych przed-siębiorstw przemysiowych. Sq lo 
budynki w których obecnIe mIeszczą się mu 
zea, szkoły, szpitale oraz hała targowa, 

Następnie dokonano wyboru przedstawi
ciela MRN' do KOmisji Somorządowej przy 
delegaturze łódzkiej CUP-u IOcjnego Sargiu
sza Grycuka i do KomisjI Rolniczej przy tym 
samym urzędzie radnego Wesołego Marcina. 

Na zakończenie radni jednogłośnie zgodzili 
się n a przejęcie od o b . Szy mczakowej daro
wizny nierudhQrności p rzy ul. Lipowej 40 wza: 
mian za zapewnienie jej przez Zarzqd Miejski 
dożywolntego utrzymania W jednym z miejs
kich DOmów Starc6w. ma 

( Konc~rt artystów radzieckich 
w sobotę dnia 23 sierpnia o godzinie 

19.1!) w p"t't:;twow'm Teatrze Woiska 
Polskiego (III. Jaracza 27) odbędzie się 
jedyny lWl1cNt, la llrcatów M iędzyna ro
uowego Konkurslf w Pradze, solistów 
T~att·u Wielkiego w Moskwie, Teatru O
ppr)' i Balettl im. Kirowa w Leningradzie 
oraz Ki iowskie~o Teatru Opery i Baletu 
im. T. S'.ewczenld. Bilety ulgowe i passe
P:HtOllt nicważne. 

- Napnnvdęl? - pyta'jąco spojrzał na 
](Jtllika Dells. 

- 11l S?:lizi przyrz~kl mi to! Na je.go s lo' 
wic moż nu poleguć. Zresztal, sam wiesz 
() tym. . 

- A inką on ma twarz, k,jcuy s'ię umy
je? - zapytał znienacka Deus. 

- Dobrod1lszną jak cielak. I bardzo 
mloela. Jest najlepszym lotnikiem z po
śród Tn gl i'l.i. 

- A j-cul1ak go strąci li - wyraził swo 
je walpliwości Deus. 

- Ra (ował kOlegów. Sam podczas wal 
ki stril 'cił 'Pi ętnastu Włochów. . 

- Ma cllllowną kurtko. 
- SllllU tn! Tylko wygląda tak, a drze 

FiiG w r pkadl. 
Nitralekfiis obawiał się, ie Deusa sku

si kurtka Angl,ika. Zu€cydował się uprze 
tIzit.: Qllcl!a. aby [,en nie nabijał swojego 
rewol\vel'll. Poz,omie naiwn y wieśniak 
1I1<lg-ł się okazać niebczpieczniejs7.ym od 
Włochów, chociaż był to w 5(Tlll1Cie rze
czy nic 7łrchłoJ)ak. 

--;- Niech pnn wrjl11ie kule z rewolwe-
1'11 - szep l1i !'ł Nitruleksis Qllellowi przez 
ramię· T<:1l cllło'pnczek może gO bllchnąć. 
Prosz:(' uważać . .Tak tsr1ko będzie miał re 
wol\\'er, ódraz lI ucjekn ie od naS. Póidzle 
Ila wszystko. aby zawładnąć' rewolwe~ 
rem. 

- Moż·e gO \\'zilłć sobie zaraz. D1Clvel
nie cir.żki! I tvle mi l)otrzebny, co psu 
JJiąta łap a - ,o Llpowiedz in ł Quel!. 

- Niech lepiej zoo tallie tymczasem 1.! 
palla. Powiedziałem, że 1) ;111 mil podaru
je rewolwer. g-dy zaprowadzi naS do Gre 
ków. 

- P<lw larzam, że 1lI()~ę go oddać za
r(1z! 

- Nie trzeb;:!, Porzuci Jlas. Proszę z.a
cho\\ ać orzv Sohie. 

(D. c. !l.) 
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Joanny 

Dvżurv aptek 
Dyżur nocny pełni' apteka 

Sr"na" przy ul. Limano \\skiego 

Trzy mil ' ony kredytu dla gos.podarstw dotku Qtych klę&~ ~m lYW ołow~rm ' 
,.mgr, 

2, 

w dniu \\'Czoraj5zym w salikonferen- ~u ómówi:,ni~ plan,'u 'ladchodzącf'j je-\ ,Pil', h'kJnv, ~i3dhrl1Sko" Wl'."l~fl., f'ln.o:;zi", 
C) jnej Urzędu Woje\iódz].;le,SUl odbyla siennej akCJI sl<ewnej. , n} po 2.::Q i,\'S!~cy zL zas pO\i"lat' : Lę,,:z)'i 

Telefon.y,' 
Stra,ż Poźa rna Nr. 10 
PPR Nr. 35 

się", narada \Vojewódzki-ej Komi.;;:ji Si,ew- POInoe dla rolników li ea,.. ~:lIva. M~zo~'iecKć1, Kutp0, trwkz 
, ł' ..J t . " t A'l" t' t [:J l . t ł Lodz I SI,lernlewj('{' po 100 tysięcy zl. !i.eJ, 'l. ozonej z przetls awiecleli wszys - IV Il1'ls 'e r,o:; \WJ ,'<'l ml' wa przyzna () na I . ' . ' . 

l.jeh i ! t .. 7 . l' r h, a _ teren naszego woj'ewództwa 3 millo'ny Dla , spral' 1f'r1!1\\'f'g.<'J rozpr(l\\ :::d/PrIl& 
ns y UCJl ,_3111 er-eSQ\i any<: \\ "'0 ' l..'"edVtu w h'ren1e po pn\"18tach pOI'Hl/a 

. rl '" kredytu na pomoc dla gospodftrstw do-·! · . '.' . , . - ' L ' 

PPS Nr. 74 
spo arce na WSI, a \\'Ię<:: ZWI(jzku S~- tkniętych kl~ska!11i żywiołowymi oraz lll€ Z<l~t~n1 rI~ zv\~la k,lm,ls:" ,"H'\l.-n~. :{LO 
mopomocy Chlopskicj. Zarzqdu Pan- , gospodarstw utworzonych z reformy roi re OptnIO\\'8C będ q \\'nl05kl rr']n,'1w:'1, 
~twow'ych , Nieruchomości Ziemskich, nej. Na \Ą'czorajszej konferencji opraco- I Strona t:ch,rIlc~n;;J 1\'.\:płac:7n I 3 1~:f'J.rtow 
Technicznej Obsługi Rolnictwa, "SPo-1 wann rnzdzi,elnik tego kredytu na pOSi: " l przepro~, adz.ona, bę?z.le. pl w~z I\Cmllnal-

Stacja Kolejowa Nr, 58 
Star06two Powiatowe Nr. 91' . 
P. U. B. P, Nr: 11 " ., ' l' . _ " , .. czególne powiaty, według które.go otrzy ne Kas) Oszczęonoscl. 

łem , Ul zędu \Ą oJewodzkl<.>go, pallii [1'0- ma ja:' Dla p0\\iatów szc?es;ńlnif' znbz{'to.i 
litycznych i Ol gallizacji miod:zieżowych, I Pówiaty _ Końskie, Łask, OPOC7:nO! nych .p rzez żY'\',ioły jak np, Końskl2 Ol! 

Konfoerencja ta p~święcona byla ogólne- i Sieradz "po 350 tysięcy złotych. terenie którego pnrlcras ostatniej burzy 

Polskie Raaio Nr. l5. 

Kina _ .. _..,. ___ •• __ , ...... '" %0= C • •• . spłonęln od pi'OfL.lnó.\V 17 gromad, \VoJe-
MiejH"n\\'e ki11i() "Wolność" wyświetla 

'Um produkcji polskiej p. f. "Ada to nie 
~'Ypada". Począh:k seansów o godz. 
17 i 19. 

K'f' "unika m-licYJ-,na' Radomska: i~~~~~~\~ad~a1t~jl~'e~tr~d~\~ ~\araJo'f~~l:ę~ I I . Mlrllslerst\\'a Rolnldlya, 

W dniu 11 :'iierpnia hr, '''c wsi L!;'czy- ' ży materiału ubranio'\\ '.go na szkodę Mu· P!l'~lOC 'łIłChi'l'ClUa 

Adr€S R~dakeii i Admi,nistracji: ulica 
Kościuszki Nr. 13. Godziny przyjęć 10-
14. Tel. Nr. 12. 

ska, gm, Sulmi~rzyce nieznani sprawcy chv Wladysiawa, rob(}±ni~a zamieszka- l Ohe<:.ny .na konferencji przedsta\rick?J 
d~kol1a1i kn3.d7.i?~y D~sa tl'al1.s:11isyin.e~o Je~~ we wsi .Granice, gm. Przerąb. Po-I T,ec,?nicznej O:bsł~gi: ,Rol:~idv:a ~łożył 
na szkodę Dangkamcla I-Iennka, mt~nd- r!e!rzany Wrobel Zygmunt, lat 28, robot- oS'\ladczemt', ze tnShtUC]3 ta będZle,slę 
rza, Dochodzenie \V toku. nik, zamieszkaj)' we wsi Kocowice g'n;t, 6t~raĆ 1\'6zelkimi silami \yypelnić zada-

I II< PrzerCjb został przez Sąd Grodzki w Ra- nia jakj'e spadają na nią \\7 związku Z jfr 
--- Przed kilku dniami dokonano ki-adzie- damsku osadzony w aresz<'ie; . sienną akcją ~;i'ewną, 

1II1_1I11_111l_1II1 .... 1IJ1 .... 11lI1II!!IIiIII1I1I_1I1I_1I11_1J11_1J 1I~.I_IJIJ_!IIJ_lIiIQ!llllflllI\IJ_lIl1~lIllliWlJlllllllJlt!!lllmllll .... 1I Ge.rJer a lne r.e.1TIonty 51przętu 'hak boro() We 

WS'ro"d radomszeza .., k"[ rucl-arz ~~c~,~n~~,p:fgr\~mo~~J~r\·, ~\·i~lkie\'~~~~~a~ 
. akcji żniwnej będą nadal do dyspozycji 

, . użvtk'Ownikó\,-, TOR jednak ma prośbę. 
W radomszczauskkj "Mdalurgii" wre Z06ta'ni<e p.I'z'edłużona aż do Warszawy. mienia. W rekordowym tempie dwóch ażeby kif'TO\vni,cy instytucji korzv6tają

gorączkowa praca, Już z l1licy slycha(: Fahryk(l miala Wyk<JllcZYĆ cale zamó- mief,ięcy zDstaly one oddane dla prodl1k- cych z j,ej uslug nade 'łali w jak najkr6t 
metali<:zne uderz€'nia mlotó\v elektrycz- \\',i~nie tj. 916 ton liny do dnia 23 sierp- Cjl. , szym cza~;jte plan pracy oraz dokładne 
11ych i paro,,'ych, oraz drobne ,trzaski nia, jednak na skJJŁek trudności w cl'Osta Skoro mówimy o produkcii z drutu, I lvykazy rozmie<;zcz.en i ", sprzętu tral,to
maszyn produktlj~qch g\Ą'oździe w t.em \Vi~ spawa 7.rk na:s!ąpilo Jdikudninwe 0- zobaczm~ jak pow taj'e sam drut. I, rowego, Cmnżliwi to racjonalną gQSPO
pip przeciętnym jeden na sekundę. Pod- późni,rni.e. StQ,-'~' okrąglej walcówki przybyłej tu- da,rkę pNsol1€lem technicz.nvm TOR'L1 ',v 

\ stawą prodl1kcyjną fabrykije!Ot fabryka W tdu wvkMICzcni" zanlóv,i'eni'" na 'taj 7. dal>pkiego Śląska. Ludzie podwożą I akcJi przeprowadzania r~l11(}ntńw doraź 
~ja \\szcJHcgo rodzaju drlltów, oraz wy czas, rahryka' 7, P{)ŚWięcC'l1ielll swych pra \\'akówkę wózkiem {1i(1 olbrzymi'Pj wan- . n~lch, Na margine~i€. tego \"·y\Stapi·enia 
r()bó\\' z' <i nJi u jak g\\'oźcl.zie, nity, wkręt cowników url1chomila drugi for produk- ny nap-elnionej kwasem siarkowym i za- należy wspomnieć, że TOR poosiada już 
<i do drzewa, spr~żyny mebl>()we, siatki, cji tego tak ważnego przewodu. nurzają \\ (licówkę w tej cuchnąco-żra w tej ch,,'ili 10 \\'yrem.:mtowan\'ch cal-
in', a Opl'l')CZ tego "'idly, lopaty i mo- ' .' ' .. " rej kąpie-Ii. '\Vakówb wytra'\viona prze-z kowicie traktorów, kt6re nebja t,·ll-:o 
:'C'Zki gospudarcze. Tr Lldn~ 1:0 była Spl a\\ a .. M.a;:,?') 11) do kwas siar·kGwy z>o.staje teraz. pf'Zepu-z- na zwolnk:nj'e z Minister5hva, aby roz-
Po~a tym wyra'b.iane '(j tu wszclld~go p~odLlk~JI lm zostal,Y WI'WI~ZIOne yrz{-"z CZ'Cll1a przez ODpowiednie pl'Zf'cirlgal'lła poc,Z<;lĆ pracę. • " 

rodzaju kOI1.<;Lrukcje. żelazne i stalowe NJem-co\\' i Irudn~ )e hyło IJzyskac spo- diamen!0\\'e, t;fal>()we I'uh' z innv"h twa!'- Procz wZl11nżonf'J pra-cv trakt(}ro,:~'. 
}Flk mosty, 111a~ztr, konstrukcje hal fa- \ \\.rote11l. Po dłllglch tarapatach Z():;tały \dYCh me/ali, b~, zamienić się w drut gru- czynn iki wojewńrizkif' położą \\' m~drl''''
j '.\'anych itp. one }rd"ilk odzY$/.:al1(, przez fabrvkę dro bości \\'100;a. . ! dZCj'('('j, akcji sj,pwl1('j "'iększy nacis!. n::: 

W d1wi\1 obecnei bardzo ciQ\,'awa jes\. gą rew~ndyka('.ii, PraC()\\'ilic.y \abryczne- Praca w\'tęiona \\'r~. W .. "'etalurgi" ] po 1110 C sqf-ie-dzka, Orlpowierlnie z3pądzf'o 
pr{)r:ul~cja liny. p'l'ze\\'odowci ,,-wV6okie,go RO oddzialll 111{"Cha~l.iczll{'g~ P[zy~tąpili stalowo sl'{'hrne nitki 7,,,'i . .iaiq si;. p().\\,o!i ni~ \y t<>i sprawie zn·:;tały już drogą ad~ 
~~ply-Cla ,dla hnl: ?].ektrycwlCl Sląsk -\ gorączkowo i. z p-os"'lę-ce1lle,1l1 ?o Ich u-I na ?~hll'y by PQt.em P'o \!"ędrowac \\' sze- 1111nistracyjną rozeslane. 
Lodz, ldora to llllia w rokll następnym zremontowania, zmontowanIa I UI'ucho- rokl SWI<-It. . E. Adamiak • 
..... Ę&$d2C iiiK. 

a a i n - - - . - f'gdzie jego życiu grozHo szczególne nie-

6 I I e n I .. W C z a s I e w o J n Y I ~~~~~~t::~~;~:n(~P~r O!~~~;~Yu \~o~~~~~: . ~' I nym, l11leszkanIec "gheHa ). 
mogą być uznani za zmarłych Termin odn,olSzący się do wyżej opisa 

Ostatnia \vojna i rzadv hitlerowskie w bezp.ieczcllslwo) może być uznany za 1l1yc.h wypad.ko.w, , w.
t 
stosunku do ostat

Pol5ce doprowadziły d~ tego, ż,e cały s,ze zmarJ.ego po upływie 10 l'at od końca ro I niej wOjny JUZ mlllą· 
reg osób zat&.·iną! bez wieści. Ich najbliż- kU, w którum by/a ostatnia wiadomość ZAGINIONY, KTÓREGO WYWIEZION<? 
" . ". 'k " ." . . , J 'ZAGRANICP ~1, na)CzęSCleJ plze onan1, ze zagWlem że żyje. Wystarczy u:plyw 5 lat jeżeli ..... 
1ieslety nie żyją, nie mają jednak dowo- za . . . lb h '1' u " Kto zaginął, będąc \V czasie 'Woj-., _ . ' gllllony mla y w c Wl I mama go ' " 
jow smerCI, z czego wyl1lka cały SZ€feg . '.,. ny wywlezlQny przymusowo zagra-
" d '. . . 'h za zmarłego 70 lat. Zaginiony me moze nicp może c' uznany za zmarlp.ao po .ru noscI zyCJowyc . '" " -,., 

. Aby trudności te usunąć i uzyskać jed,nak zostać l1znan~ za zl11ar!ego przed upływie 3 J~t o~ końca, :O~l1, ?' .kt~rpl1 
'o\\'l1oważnik aktu zgonu, trzeba wysta koncem roku, w ktorym l1konczyłby 18 była ?s.ta.tn~a. \Vladomosc, z'e z,Vl'e I nl€ 
., d S d "... lat. (Ten ostatni przepis nie odnosi się l wcz-esnlej, Jal, w 2 lata od konca roku. 

pIC o, ą u o uzna.nle zagl11lOnego za . . . : IV którym skończyły się dozi'ałania \\'0-
zmarłego do wy-padkow szaegolnych opisanych Dl. '( : '. ' " 

, .' 'J jenne np-. :Vy~leZlenJ prz~mUoSiowo na 
KOGO NAZYWA SIĘ "ZAGINIONYM" zej.) rohoty do Nlem~ec, osadzeni w o,bozach 

Za.ginionym jest taki c'Złowi~k. o któ~ ZAGINIONY W CZASIE DZIAtA~ jeńców). 
rym nie wiadomo czy żyJe. Nie jes,t za- WOJENNY'CH, W OBOZACH W stosunku do ostatni,ej \vojny za "za 

' ginionym, ten, którego śmierć jest pew- I WIeZIENIACH granicę" należy uważać, miejsce poło-
na, a tyU<o nie sporządzono aktu zgonlI. Po upływie 1 roku, w którym działa- ,żone 'poza gran,ką Polski z roku 1939, 
Zaginiony może być uznany za zmarłe- nia wojenne zostały za>kot1czone, 1110Ż~ Terml0 d\\'uldl1l, o' ktorVJ11 mo\va w tym 
go po upływie pewny<:h terminów" zakre być uwany za zmarlego teD, kto: I pun,koe, upłynął 9 ma1a r, b. 
ślonych pl'z>ez prawo rozmaici,e, zale'ż· ' zaginął, biorąc udział w działaniach ZAGINIONY W KA TASTrWFIE 
n!e od ok~liczności, '.w których zaginię- wojennych (np. żołni€rz, partyzant, bo- LOTNICZEJ LUB OKRf-TOWEJ 
c~e, nas.tąpl.lo, Im wl~!{sze p~a.wdopod~- jowie<: - który brał udział w napadzie, Kto zaginął \\' czasie podróży ,samolo-
b:enstwo, ze bra~ wl~do.m<:scl o y;agl- I cywil - który wziął udział w walce), Lem, -lub statkiem morskim w związku z 
nJ?nym , >()z,nacz~ Jego smlerc, tym ter· zaginął, przebywając tam, ,g-dzie to- , , 
mm krotszy. czyly Się działania wojenne, j€żeli jest , kata~tror ą lu.b mn!m szczegolnym zda· 

ZAGINIONVf BEZ SZCZEGOLNYCH prawdopodobne, że mógł zginąć \V cza- WWlem, moze byc uznany za zmarlego 
OI(OLICZNOSCI. sie walk (np. mieszkaniec Warszawy w ' p0 6 miesiącach od dnia katastrofy lub 

Kto zaO'inął w takich warunkach że czasie powstania, robotnik - kt~ry był szczególnego zdarzenia. 
, "'., .• . ' w fabryce podczas bombardowania), I 
1:acl~e szczcgo.lne ok~l.ICznOS:l tego fa~- , zaginął, b~dąc w czas.le wojny pozba- ZAGINIONY, W OKOLlICZNOŚCIACH 
tu me dadzą SIt;; ustahc (a WięC w czasie I wiony wolności przez władze obcego I NIEBEZPIECZNYCH. 
pokoju, gdy nie grozilo mu żadne nie· państwa i osadzony w takim miejscu, Kto zagil1<!ł w związkl1 z nif'be,zpie-

• 

.. 

$ * Na 21CEO!$!2d' 

czeństwem <:lla życia, innvm niż wyzeJ 
olphsane przypa-clki, może być łlzflany za 
Zl1Tartego PQ roku od dnia u.stania nie
bezpieczenstwa, Chodzi tu o zaginięcia 
\1,.' czasj'e pożaru, p()wodzi, napadu ba,n
dytów, pływania, katastrofy kolejowej 
itp. 

SKUTKI UZNANIA ZA ZMARŁEGO. 

Uznani'e za zmarj'ego powoduje skut
ki rzeczywistej śmierci, jednak nie roz
wiązuje samo przez s,ię małżeństWa. 
Małżonek osoby uznanej pra womoc
nym postanowieniem Sądu za zmarlą 
może ponownie zawrzeć małżeństwo, 
Poprzed.nie małżeństwo (z uznanym za 
zmarłego) rozwiązuje się dopiero przez 
zawarcif' n o Wl':; 0'0 . Oznacza to, że mimo 
ewentualnego powrotu uznanego za 
zmarłeg-o, ważnym pozostanie nowe 
małżeństwo, jeżeli zostało zawarte 
wcześniej, nim przyszła wiadomość, że 
uznany za zmarłego żyje, Gdyby nato
miast wiadomość taka przyszła przed 
ponownym śll1hem, ślubu już Z3\VrZeĆ 
nie można, a malż€t1stwo z uznanym za 
zmarłego, ktÓiY, jak się okazało żyje, 
pozostałoby ważne. 

Za warcie ponownego małżeństwa 

pwid uznaniem współmałżonka zaginio 
nego za zmarłego, (ub' po uznaniu za 
zmarłego, ale ze świadomością że i rje, 
a takźe oszukań,cze przeprowadzęnit 

uznania zaginionego za· zmarłef!o stano 
wią ' przestępstwa, karane więzieniem do. 
lat 5.' 

((azimierz Lipiński. 
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PRZYGO DY 
pięcnA typków Z 8allialuki 

'Ze §porrl.u 

uhociaz maszyny nie wytrzymywały 

99. 

a.le za~odnicy ~y.r~ałi 
Przez czyściec "Ra du 'Tatrz'ańskiego" przeszło tylko trzech łodli~n 

Profesor CiciJ~ ze Szkoły' prZeI11Y;;łU\ vicn\ ·~~c Illiejsce i prnwiózl ze ,' ~o~11 
Artystycznego ma dwie namiętności: zegarek na rękę. ofiaro\\ any prz~z !IUlli-\ 
sztllk0 i ... sport. Jeżeli weźmiell1Y "pod 1I- stra RabanowsklcgO. 
wage, że p. Cichy ;iest pabiani zaninem Drewniak z PTC zdobył brą.z0~nl . me I 
- trudno si~ dziwić, że wzede WSZyst- dal i oprócz tel?:.o obok I?or'(.l zynskl..:;go I 
kim u"'ielbia motor. Pabianice ·- to Pllnklo\\"ane Inie~ . ce w ra'Ic!Zlc. n081\0-, 
przecie;'; ;ieuen z Ilajstmszyclt w Fobcc n::t1c zapowiadaią·cy , ie; i niezwykk ~1I~ - 1 
ośrodków slJorlll motocyklowego . Pabia-' bitny Raczyflski w!:ikutek d~fektu m,' "'zy-· 
nickic Towarzyst\\·o Cyklistów propa~u- IIY rnidu nie ukol1czył. Na JC~I1YIl1 z <l~ - I 
je tu tell . port jlll; od 190(-j rok II ! citil((iw terenowych l<al:zYIlsk1 zarył fl lC I 
. \Ve wsz ~'s tkieh raidach. czy te~ \\ y- \V glillie i lIa kolanach musi ,!! pchać ->\\'ój 
śc i.~ac1J . \V którycli biora, IId ział zawud- lI1otor przed soha. , . 
nicy PTC towarzyszy im ic,l! opicklJn i Czwart~l za wodnik P1 C. KWl,!tl~(J\\' - ! 
wielki przyjaciel prof. Cichy, często ze ski raid uk.ończył na daIs:(ym Illle.Js.cJ!. · 
sl.kicownikiclI1 i oló\\' kiem w ręku. (00- Główną WJI1€' te'go POIl0<;1 zbyt CjPzka 
skonałe jego sylwetl<i różnych sTlorf,)w- maSzyna ~ego zawodJ]ika. _ " I 
ców oglądają l1a 'j Cn·telllicy' od czasu - Qg~łem -- mO""1 prot. CIchy .- 1 
do czasu \V "Głosie l(ohotniczym"). przn" i eźhśmv ze .sob:; 2 puchary i \\,](.'-: 

le inn~rch nag-r6d. Zdobyliś1I1Y r{l'\' nic ż : 
dwie pien\'i'ize naQ;r'ody dla IJa.imołc1szc- i 
go i najstarszego zawodnika oraz -1 dy- II 

ploJllY. 

TRl1D~E ZADANIE KIEROWNIKA 
EKIPY 

Na Raidzie Talrzallskim prof. Cieh!,' 
nie miał jednak wiele czasu na szkice. 
Bo to nic tvlko trzeba było p.alll:etnć o 
każdym zawodniku i miećok,o Ila bżd~ 
maszynę , ale również trzeba b~ło pililO~ 
wać tycll, na którycli starała si? nie 
zwracać tak pilnej uwagi, jak l1a in
nych... komisja sęd'Z'iowska, a'by im 11-
łatwić zdobYCi e pierwszycJI mti.ejse. Fa
worYCi byli, ale nie hyli nimi łodzianie. 
Tych starano s,ię, jak to ię mówi. .,11-

tJ1alcać" na każdym kroku i to poz.osta wi
ło po sobie przykre wrażenie. 

TRASA RAJDU Z;4.SKOCZYł.A l 
CZECHOW 

Trasa raidu - mówi na::,·!. interlo
kutor - była tak ciężka. że zasknczs'!o 
zupełnie Czechów. WSZyscy olli zgoc1n:, 
stwierdzili, że ich "Sześciodnió\yka" je" 
imprezą o wiele łatwiejszą od naS7. ::~Q; ( 
.. Raj,du Tatrzańskiego". 

- Pomimo tego Cz.esi l1a swoieh "Ja
waoh" jechali d{)skonale: W wyścigu u
lic'znym pierws'lorzęd'nie jechał Chalubk,:.l. 

"JAWY'" ZDAŁY EGZAMIN 

1 

.... ' Doroiyilski (PTC) zwycięża w I:ale 
gorH mos?yn do 350 ccm w Raidzie Talrzań· 

skL"ll. Rys. pro!. Cichy. 
111111111 1 111111111111111111111111:1" 1: 1111"'11111111IllltU'I"'lt:IIII""",,}IIII"" 

W ZAKOPANYM AZ SIft ROIŁO OD NIEBIES. 
KICH BLUZ PTC - Specjalnie krzyw,dzono - mówi 

prof. Cichy - zawodników DKS-u. Za 
byle codawalIo im "punkty karne... \V 
ogóle ł'odzianie nie ci,eszyJj się sympa tią 
sę dzió\\". 

W cj.a'gu trwania raidu w ZAkopanem 
- "Ja\vy" zdały egzamin. Mają szyb aż się niebieszczyło od blut PT~. W 

ki zryw, ale na "Raiq Tatrzański" i one zjeździe pla'kietowYlll brało bo\vlem u
okazały się "miękkie". Zreszt·!\! t1akiej tra- dział aż 41 maszyn. 
sy żadna maszyna nie wytrzyma. Idąc Na Zlakońc'zeuie dodalTlY jeszcze od 

PABIANICZANIE RATUJA HONOR po niej można by z powodzeniem złożyć siebie. że całkowite koszta utrzymil j.ja ' 
ŁODZI motocykl z pogubionych ])1'zez zawodni- i pobytu swych zawodników na raidzie 

Z zawodllików ł6dzkich najlePiej 1\":/-1 ków cz<Ści.. . ponosiła sekch motocyklowa PTC. Je-

100. Każdy z Jimmym wypił brudzia, 
Na stół wyjechała wódzia, 
No bo Fijoł za{)lj'Jatrzył 

placili pahianic:zanie. \VSlYSCY żeście za- Z Czechami 1l.ahianic:zanie nawią'zali żeli dodamy do tego jeszcze troskliwa 0-
pewne słyszeli {) Brullic. Otóż naj groź- serdeczne st,osunkl. SąSIadowali z nimi p i ekę, jak::-,' hyli ot'aóani zawodnicy Pa
I1leJszym kOll ~L1rentcm jego w kategorii })rzy 'roz,daniu nagród i przez ten krótki biank. nie dziwimy s i ę. że inni za\vod
maSzyn do 350 I,;Cm okazał si~ f)orożyń- czas tak zdążyli ie 'Z. nimi zaprzyjaźtlić'lnic~' pozbawieni jej - mogli im szcze. 
ski z PTC, który startował na starej dc- że wymienili nawet m1ed7Y sob'l ZlJaczki ,ue i('go zazdrościć. 
kawce. Dorol;Y(j, ki \\' kategorii tei zaja,.t klnbowe. (R .) 

Całą karczmę jak się patrzy! 

! P r a w d z i w ą u c z t ę d I a z w o I e n n i k ów k o a r st w a 
prZY;lotowują kluby Tramwajarzy i DKS ... u , 

Z BRONIĄ TRZEBA OSTROZNIE W doskonałych humorach powr6ciła dolrzymają i przyjadą, zresztlf\1 podp,is'ali żynie Bek, KIJ!lczak, Salyga i Janik. Wy
z \~1 rocła\Via dlo Łodzi c'zwór1,u kolarzy w llmowi'e, że mamy prawo ż[l,'dać 0d- ścig .,Ol11I1iul11" składa si~ z trze·ch ;"011-

Andrzej Pachniewicz za:n. w Rl~dzie. przy 1 1(S Tramwa;iar'Z, przywożąc ,d,o rodzinne- szl<odowania, gdyby ich start nie doszedl' kllrencji 'Pullktowauych. a wJęc z 400 m 
11. Heleny ~O ~odcza5 mampulowama plstole- 0'0 miasta jeszc'le jeden tvtuł mistrza do skutku. nac:zas. sprintu i wyścigu australijskiego. 
em p05trz~l!ł Się w nogę· Rannego przewiezio p'" ols ki' tY111: I·a·zenl ,'\' ,"YS'C'l'gll drllz' \'no- T d' l' d b d .. l 
10 do szpitala. ' 4 k c 'V • KTO PRZYjEŻDŻA a ruzyna· dora z o ę zje nanVH' (szą 

wym na m. _ Przyjazd swój zapowiedzieli: KJJSZ ilość pUI1kt6w w tych trzech kOl1kuręn-
NA GOSCINNYM WYSTĘPIE BRA WO TRAMWAJARZE! ta Zdenek; zwycięzca na m\vodach festi- ciach. odnie,sle ZWyclęstw{). 

Przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i Stalina szo - Cała cz\yórka - mówj ,nam kie- valowych w Pradze i długodystansowy W ŚRODĘ WYŚCIG AMERYKA' SKI 
~e~, który przyje~hał z Jeleniej Góry, Rabczyl'l. rD\vnik ekSl)edyC'ji i sekretarz ŁOZK. ob. mistrz Czechosł{)wacji na torze . .Jasze~ f _ Vlr niedzielę - wtr~,ea nasz roz-
;kl StallIsław naJechał samochodem osobowym Jóźwiak - we \Vrocławiu spisa'la się' Jerzy. · zwYCiE'ZCa w sprintactl na FestI- mówca -chcemy urzadzić zawody w 
na ob. Chaniewicz~ ~io~rkowska 152, narażają~ . pierwszorzędnie. 13rHmv drużyną belz- valu, Br1ll1l1er Dimitri i K'ocz\\o"l<ua lVliro- K'aliszu, a w środe~ Czesi po mz drugi hę. 
go na. sz~reg. obraz en. clelesnych. ~~nneg?, kto I konkurcllCyjną. Mi trzostwo Po~sk zdo- sław. Cała c'zwórka wc'hodzi w skład ' dla, startowali u nas. ,V środ'e prograw 
rego zyclU me zagraza, na szczęscle mebez- . I" . d' . l' I . J 1 B' lr l d - . . 1\' 
oieczeńslwo, przewieziono do szpitalu ·h. Ro- [)y Jsmy Ja. I~ IC. \\ .s dac z. er~y e:" ( ·rużyny naro' O\ve;j. I będzie inny. A ""lęC przede wszyst 'Im 
dżiny Rabczyńskierro zatrzymano lak. SzczęshwlC SIę dla nas złozy.lo. ze OPRÓCZ CZECHÓW STARTUJAchcerny zorganizować wyścig amervk.lń-

. 'lak. Sz.cz?'śli,wie sic ~'l~, nas złożyło, ze KUPCZAK, . JANIK J WARSZAWIACY! ~ki , ~arami. ni'e. d'łuższy jednak: j.al~ na 
FERALNE DNJ... 'z Pragi zdp,'zył j)()\i'j"OCIC Bek. _ Pierwszy start GZleclJów w Łodzi . lakle~ 20 k!u . Llcz~my h.1 na ąalnes 10 

W ostatnich kilku' dniach zanolowallLl w CZEKAMY NA CZECHÓW odbedzie sic W sobotę w Iielenowie. Z'a-! par. Ze dWIe pary SCIąglllemy Jes~cz.e z 
Lodzi szereg wypadków samobójczych i kil- _ Obecnie szykujemy się - mówi depeszowałem już po Kupczaka do Kra- \ Warszawy. PO'~a tYm v.:; pto-gralnJe ~;r?-
ka nagłych wypadków śmierci: naSz r'ozmówca - do przyjęcia Cz·echów. kowa i Janika do Wrocławia. którzy bę- i dO\\:Yi11 'Przew l dl~JeI11Y :jCJ~zc~e WYS~lg 

18, 8. na Zgierskiej naprzeciw JulianoW'a Wszystkie fo rmalności. związane z przy- dą musieli nas zasilić. Pienyzego dnia I drUZYJ.lOWY z -llwoch st~~·tow 1 szereg 1n
rzucił się pod tramwaj mężczyzna, który uległ ja:zc1cm gości już załatwiłem w \varsza-I chcemy bowiem urzq dzić wyścig bk: l1ych. Jes"eze konkllre}lcJI. Sz~'ocla tylk?-:
smierŁelnemu przejechaniu. Po wydobyciu \vl'e '" PUWF-I·e. Oez-ekuJ'emy tylko de- zwan'.' "Omnium", w którym startować I dodaje sekre. tarz Ł,OZK, - ,ze w \':'YSC.l-twłok ustalono personalia zmarłego. Jest nim >V ., l t l b d ł t - P 
Jan Owczarek. uL Szara 14. Zwłoki oddano peszy z Pragi. Sądzę jednai" Że Czesi będą Czesi p'rzeciwko kombinowanddrn gac I ·yc I.me ~Zle m~~ st~r owac . le-

I'JIIII1l.II>I'I11 EI 'Jilll'l illlll,llllIll lIlll,:IIII.I'I'il!'l"III'IIIIII,llill'l'll'U .... II'111 '1"11'11111 1'1'1 1'.111.1,111'111 I 'J"JI 1 1,I'rH II'II'1 i 111111 '1'1 .111,... trasZe\\'skl. tYIll 1wrtlzleJ, ze klub Jego do dyspozycji prokuratora. Dochodzenie pro-

wadzi 11 Kom. * * * Tenisiści walczą o mistrzostwo Polski ~r~;Jll~~~O~~I~lk t~ril11~~:~~~~T aia(ZY wspól-
Na terenie 15 Kom. przy ul. 3-go Maja, KW A TERY CZEKAJA NA CZECHÓ /V 

powiesił się na drzewie Jan Wawrzyniak, za- l rJOs'ci z~~Hanicznych przYJ"echal,' WOO "zy i Rumuni Czesi spouzie"v'Hni są w Łodzi W p1 8," 
mieszko w Pabianicach, ul. Parzęczewska 1. & B I!ł b ó ; 'f/&' tek. Kwaterv sa jU% przygotowane dla 

* * * W dniu wcznrajszYIn na k'ortach "Po- w drugim secie 4:1, jednak brak rntyny nicłJ \\" hotelu .. a\'oy", aby tylko,' 0-
W drukarni "CzyEelnika" przy ul. Zwirki goni" 'katowickiej rozpoczęły sie: między spowodował, że pr'zegrała tego set.a 5:7, statJljej ch ~ ' ili nie stal1ęło im coś na 

2, zmarł nagle linotypista RubinkO'~TS!~, .lai 46, narodowe misttlOstwa P01s.ki, w tenisie. przegry vając również na.stępncg·o 2:6. prze~zk()d7.ie. Miejmy jednak nadzieje, 
zamieszkały przy ul. Narutowicza . gon Jak ctotąd. z graczy zagralllcznych 'PI".W- Gra tych z.a\vodniczek była bardz.o in te- Że Bck miał szez~ śliwi!l rękę i CzesI du 
nastąpił na skutek dławicy serca. I by]! jedynie dwaj Węg-rzy Szigetti i Dcz- resująca. Łod·zi IJr7T' :adą. li 

ZABAWA LUDOWA soe. SytuacJ.a ma ,sip,: polepszyć, gdyż za- Wyniki pierwszego dnia mistrzostw: 'Wówczas będzi('InY mieli prawdziwą 
W d . ł powiedzieli dzisiaj swój przyja'zd tenisi- Szig{)!ti (Wp gry) - Wojciechowski lIcztę! 

Komisja Kulturalno Oświatowa y tZk:~C~ll ści rumufIsry. W mistrz,ostwach zabrak- (Gliwice) 6:0. 6:3: Skonecki (Warszawa) 
Propagandy J,ct,P,P.R: zaprasza wszys - 1 ,11. ,. l'eJ 1 t' t Sk . , l' (c..· .) l' 1 l' 1 M ł"·· I . d 11Ie graczy ezeso 1. (orzy ym razem - razynSn 0JemJUllOWlce n: , o: : rp'''!!łl'''' sirze ~'ą O łarczy członków partii i sympatykówna zawiedli. jak już jest wia,d,omo z ,cala Hcbc1a _ Bo-rowczak (Łódź) G:]. (j:.l; b!-H 11.1 S. Q .. 

WIELKĄ ZABAWĘ LUDOWĄ pewnością, nic przy jada,', za wyjątkiem TłoCZY(I ,ski !l - J(.osiński (Warszawa) W DunlJl Kultury iV1.iij~janta odbvb' sip 
która odbc;dzie się w parku i salach Domu Pro zawodniczki Miskovej. 6:,4, G:O; Koloz (Gliwice) - Olszowsld zawody strzeleckie z broni małokalib r n-
pagandy przy ul. Piotrkowskiej Nr. 262 od Pierwszy dzień mj,strzostw nie przy- (Warszawa) 6:2, 6:2: Skonccki II (Łódź) wej z!lrg:1I1iz.owane przez Dom KnltH.Y 
godz. lO·ej do 22-ej. niósl żadny.· ch nic.spodzianek, .chociaż wi- - Adamski (P.oznań) 6 :2, 6:2; Buchlik MiliCjanta o IJag'rody indywid nallle. W programie: występy łódzkich zespbłów () ( ) P 
świetlicowych, loteria fantowa, niesp'Jdzianki. cemistrzyni Polsld Popławska "O mały Gliwice' - Mądry MysIo l.iec G:4, ierwszą nagrode,. zdobył Stanjsze\' " 

Dochód z zabawy przenaczony jest na akt:: ję włos" nie poniosła p'orażk i z młodą i do- 6 :2. ski Z., drugą por. Kneblew. ki i . trzedą 
kulturalno-oświatową robotników, hrze zapowind a jąoa się za\\'odńiczką z I Rudowska (Warszawa) ~ PajcJJlowa Kaczmarek z kompani: ruchu. 

UWAGA: Grać beda trzy orkiestry. Ży wca - KamiiiskD,. Ta ostatnia wy- (Łódź) 6:-1. 6:0; Popław . ka UW\\· i..:e) - Zawody Ck0L~ ly !:iię duż,a. frekwencją 
Wsteo 70 zt Irr a ła pierwszego seta 6:3 i ])ro\\";lckiJa Ka11l i{jska (ŻY\\'iec) 3:6, 7:5. 6:2 u"bliczności. . 

• 

• 
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Hołd. palDie,ci bojo"""nik.o"W" "W"olnosci 
& • 

-

•• 
I er, Kn 

21,s i e go p n i a 

i, ulkowski 
1925 roku 

Dwadzieścia dwa lata temu - 21 sierpnia niana. Walczyli o wyzwolenie z kapitalistycz-I ci, w pałacach i pensjonatach _ 
1925 roku, o godzinie 4 minut 30 na stokiich nego jarzma, o ziemię dla chłopa, o upali- robotnik po całorocznym trudzie, 
Cytadeli Warszawskiej, z wyroku sądu dora:1:- stwowienie fabryk, o lepszą dolę dla robotni- nie poszła na marne! 
mego - rozstrzelani zostali trzej bojownicy ka:. o szkołę dla je90 dzieci, o spokojną sia- Na .murach tych. fabry~ .łódzkich .-.w j~tó- Po latach walki na wszystkich irontach i po. 
klasy robotniczej, trzej nieustraszeni żołnierze TOSC... " . , ryc~ SIę wychowal!, .r-osh I ~auczyh SIę wal- wojennej gorzkiej tułaczki _ rzesze żolnier-
proletariatu Hibner Rutkowski i Kniew.-J-j I ~:~:ls' ~arzema Ich stały SIę rzeczywI- czyc za sprawę - WInna byc wmurowana ta- . '. . .,. 
W t .' '. " . u \ '1 StOSClą· NIe ma fabrykantów i obszarników blica pamiątkowa aby dzieci łódzkie znały skle polskIe powracają do krajU z roznych 

os atmm momencie me pozwolIlI sobIe za- . . ' . . " " . . . ' . k bl" . d b _ . . _ " . w pałacach, wzmeslOnych twardą ręką stry- ImIOna tych, ktorzy zyclem swoIm przYPlllCllll stron sWlUta. - Oto o Ięt z Iza SIę o Ize 
W:lą~ac oczu - SpO)Tzel!. Jasno w lufy. kara., charza i murarza - uczą się robotnicze dZle- ich wolność: Kniewski, Rutkowski i Hibner. gów tak wytęsknionej Ojczyzny, 
blnow pIu tOllU egzekucYJnego. KrzyczelI gło- 1111111111111111 I"IIIII,IIIII!II I 1IIIIJl IIII,lllIllIlIilmr.,;;11I 11'1111111'1' 1',lll llIlillllllllilliil'IIIIIIIIIiIlII!lllil"l ll llIl lI llI l lIl lI llIl1I1111111111n1 I1II1 II1IUIIIIIIIIIIII IIII IIII:tIlIl!l11l 1l111111l111l1l11l11l111l11111111111111111111'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:I1I11I11I111111I11111I1I11111I111I1I11I11'1I11111111111111111111'i1' 1: 1 1 '1I1 1łIIIf 
śno - niech żyje klasa robotnicza, niech żyje t (J S fi ' 
rew.~lu.cja spo~~czna, niec.h żyje sprawiedli- przez okular., .. zecz"UJisto~ 
wosc l. wolnosc! Jak rozpIsywała się szeroKo G·' Ak· Ł d 
~~~:: ZO:~:i:~~e; :ła~~~ł:r:, H~~r;~d~~~~~~ I S C Z m e r y I W o 
plutonem egzekucyjnym: "Rewolucja nas 
wskrzesi!" ' 

fRoznJowa Z Iłl'l'eną II. Jeckar 

• 
Pochowano ich w dołach straeeńców

Hibnera pod Nr 64, Kniewskiego - pod Nr 65 
i RutKowskiego pod Nr 66, 

* * 
słusznie - wydaje jej się miastem, w którym ród. Gdzież tam samochody - uśmiecha się 
rzeczy ją interesujące powinny być najbar- smutnie nasz gość, - gdy garnitur - to wy-

* dziej widoczne. datek 100 dolarów, buty najlichsze od 10 do-
Na cztery tygod- I nie wiem, ja~ to się stało, że role nasze larów, 60-procentowa zwyżka na artykuły 

nie przed tym ostat- właściwie się odwróciły, że nie amerykańska pierwszej potrzeby ogranicza do minimum 
nim aktem tragedii- dziennikarka zadawała pytania a polska. Ame- możliwości skromnego pracownika. Jego pi er-
gazety polskie przy- rykankę zamiast słów powinny przejeonać fak- wszą troską musi być wychowanie dziecka, co 
niosły sensacyjną wia- ty, rzeczywistość widziana oczyma własnymi, również nastręcza troski. Szkoła elementarna 
domość o strzelani- oszczędna w nasze komentarze, a tym samym jest wprawdzie bezpłatna, ale poziom jej by-
nie na ulicach War- bezstronna, wa bez porównania niższy, niż prywatna, do 
szawy. Trzech mło- ... Gdy wychodziłyśmy z mieszkań robotni- której robotnik dzieci swych posyłać nie jest 
dych ludzi - Włady- czych, w których w porównaniu sprzed woj- w stanie. 
sław Kniewskl, Hen- ną zaszło tyle zmian na lepsze, opowiadała o Państwowych uniwersytetów Stany Zjedno-
ryk Rutkowski i Ok- nędznych warunkach mieszkaniowych swych czone - z dwoma wyjątkami w Nowym Jor-
tawian Turowicz do- rodaków. Jeśli w Nowym Jorku zdarzają się ku - nie znają. Opłata w uniwersytetach 
konali zamachu ' na mieszkania robotnicze kilkuizbowe, to już sta- prywatnych wynosi 1000 dolarów rocznie, 
szpicla i prowokatora ny południowe tego luksusu nie znają, Lu- czyli mniej więcej ca1y przeciętny zarobek 
"Defy", Józefa Cech- dzie gnieżdżą się w jednej izbie wraz z dzieć- roczny. W tych warunkach syn chłopa i ro-
nowskiego. Zamaeh mi, których przeciętnie na rodzinę amerykań- ' botnika o studiach nawet nie marzy ... 

Władysław Hibner nie udał się. Prowo- ską przypada czworo, nie zawsze mając świa- ... W 8-milionowym Nowym Jorku lato jesl 
kator i szpicel wy- tło i gaz, a nawet nie zawsze kanalizację. szczególnie dokuczliwe. Przepiękne, pachnące 

JZedł cało. Ominęły go kule zamachowców. . .. Gdy roześmiana gromadka dzieci witała pomarańczami okolice Florydy czekają na no-
Na szpaltach ówczesnej prasy pojawiły nas na koloniach w Rogach, Alvenia Seccar wojorczyków. Wyjeżdżają, nfestety, tylko nie· 

się sensacyjne tytuły: Kniewski i Rutkowski- wyjaśniała, jak jest w jej ojczyźnie. W oj- liczni. Ci najbardziej zmęczeni i najbardziej 
to byli znani komuniści, kto był jednak ów czyźnie milionerów, wykwintnych samocho' potrzebujący wypoczynku, zostają w mieście" 
Oktawian Turowicz? Jakaś "gruba ryba" ko- dów i jeszcze bardziej wykwintnych kobiet, Football i kino - to dwie i jedyne rozrywki 
munistycznal W kilka dni potem znów "sen- nie zna się pojęcia bezpłatnych kolonii dla robotnika amerykańskiego. Film, który w spo-
!acyjna" wiadomość: Turowicz, to znany dzieci... sób najbardziej prymitywny opowiada we'3O-
na bruku łódzkim działacz klasy robotniczej- ... Gdy szłyśmy przez hale fabryczne, chcia- łe bajeczki o beztroskich milionerach. Ame-
Władysław Hibner - łódzki człowiek _ z ... GoŚĆ z Ameryki... Brzmi to jeszcze tro- la obejrzeć małolętnich. Z pełnym niedowie- ryJ;:anin - jak dziecko, któremu, gdy placze, 
rodziny, która już w roku 1905 brała żywy u\ chę egzotycznie, a jednocześnie przywodzi na rzania zdumieniem przyjęła wiadomość, że daje się cukierek na przysłowiowe zapchanie 
dział w rewolucji. Siostry jego zesłane były myśl kraj zasobny i bogaty, w którym - jal< prawodawstwo polskie zakazuje im pracy. buzi - poświęca kinom kilka godzin pełnęCio 
na Syberię (najstarsza - Stanisława - otruła głosi plotka - co drugi robo,tnik zajeżdża do ... A kiedy zapytana przez nią o rynki pra- trosk życia. Ucieka przed rzeczywistośCią, 
się przed badaniami żandarmerii carskiej w pracy własnym samochodem, a każdy z regu- cy, mówiłam o tym, że mamy wciąż i wciąż zachłystuje się cudzym życiem, upija się nim, 
Piolrkowie). ły dostatnio przyodziany, mieszka w kilkupo- mało rąk do pracy, że bezrobocie jest smm- jak trunkiem, dającym zapomnienie. Tu tk\~, 

kojowym mieszkaniu, gdzie wszystko jest po- l' k . ł l ,.. b I f'l Władysław Hibner ]'llŻ w pierwszych latach nym, a e Jezpowrolnym re wIzy tern przesz 0- lajemnica popu arnoscl mewy recnego I mu ... 
myślane tak dowcipnie, aby zbytnio. się nie ,. . . bl ł d .. B' Al' S d· . d . P 

niepodległości idzie do więzienia 'Za org,mi- .. . " SCI, oczy Je) ysnę, y oz umlemem. oWlem vema eccar ma ar opowla ama. rze· 
towanie strajków, za nauczanie robotników. wysll~Jąc, gospodarowac szybk'O, tanio l wy- maj roku bieżącego w.Stanach Zjednoczonch suwają się przed nami duszne domy, smrocl
Człowiek asceta przyjaciel ni;l.jliboż- godme. . . '" przyniósł ich liczbę, sięgającą 2,450.000. Za si- liwe podwórka, gdzie z<lpach kwaszonej ka, 
Izych, najbiedniejszych, obrońca wydziedzi- O takiej Ameryce opOWIadają nam pIękne, f lek w wysokości 20 dolarów tygodniowo, 0- pusty miesza się z wyziewami brudnych ryn 
czonych, skrzywdzonych i poniżonych, kt6rzy ~oga~o wydane magazy?y .. Tak~ Amerykę po- trzymują tylko przez krótkie dwa tygodnie... szloków ... 
;zli nieprzerwanym szeregiem za robotą do to- azu]ą n~m produc~cl fIlmOWI w obraz~c~, "Wydaje mi się, - ciągnie Alvenia Saccar - I jednocześnie stają przed oczami w ·po· 
:lzi, do fabryki, by tutaj gnić po piwnicach, !flaIo mających, wSp'~lnego z tym, czym zYJą I że jedną z największych bolączek robotnika częte, radClsne twarze górników śląskich, któ· 
mrzeć na chorobę proletariatu _ suchoty _ l cze~o. braku}e, mllIon?wym rzeszom z:wyk~ amerykańskiego jest brak dostatecznej opieki rym wiatr morski osmalił twarze czarniej, niż 
pracą swoją nabijać kasy fabrykantów i ban- łych s~l1Iertell1Ik~w, ktorzy tam tak, Jak I ze strony Państwa. Brak ten odczuwa on na węgiel. 
kierów i wreszcie _ zapełniać olbrzymie Wszę~zIe, st~nowlą y~on na.rodu. w5wczas, kiedy właściciel fabryki usuwa go I prostujące się plecy łódzkich prządek lub 
cmentarze na Dołach, na Mani, na Zarzewie. Nler~z, .sIedz~c sml.ertelme z~u~zona. na a- z pracy bez wypowiedzenia, gdy podczas cho- tkaczek, których nadwątlo'lle płuca czerpią 

merykanskIch hIstorYjkach z zycla mlhone- roby zmuszony jest leczyć się w drogim szpi- górskie powietrze w setkach domów wypo
Obrońca tych uciśnionych, biednych, ste- rów, gdzie klasy pracuJ'ące reprezentuJ'e nie-

h l· . k' l d . talu, bo lecznictw'o społeczne nie istnieje. czynkawych, rozrzuconych po naszym kraju. ranyc strasz IWą pracą I Viyzys lem u Zl - nagannie ubrana pokoJ'ówka, lub sztywny, wy- I 
h t b . d k' b k' k Brak ten odczuwa, gdy żona jego rodzi, a I zwycięska pieśń robotniczego dziecka -c wy a ron o rę l, y wy onac wyro na. fraczony lokaJ' - myślałam o taJ'emnicy po-
d . k . . l skromny budżet obciążyć trzeba poważną pieśń naszej przyszłości. 

~ ra. JC .. y, prowo at.orze I S.ZpIC u. granatowej wodzenia tych obrazów. Bo co niby mogą ob-
I Z h d ł H b R k kwotą 150 dolarów - najniższej ceny za po- Szczep. 

pO.I~JL ,amac. me u.a SIę. . I !ler.. u~ ow- chodzić robociarza i chłopa amerykańskiego 
.kI I .Kmews~ w~dru]ą do WIęZIenIa, .az o~o I perypetie kapryśnej jedynaczki milionera, al
.w dm? 21 slerpm~ .1925. roku dop~łmły s.~ ) bo, dajmy na to, wyścigi konne, których ew. 
Jch dm pełne walki. l znoJu - z?s~ah stracem niepowodzera wywołuje tragedie rodzinne? 
na stokach CytadelI WarszawsklęJ. Co to ma wspólnego z ich życiem? 

Cechnowski nie uszedł kary. <::złowiek, który Dzięki miłemu gościowi, jaki zawital do 
miał na sumieniu setki aresztowań i egzekucji, Łodzi, Amerykance Alvenie Seccar, udało mi 
Judasz bez czci oj sumienia, sprzedawczyk, ( się rozgryźć sens tego zagadnienia i znaleźć na 
który za garść srebrników pchał tysiące n;e- I nie odpowiedź. Alvenia Seccar jest dZIenni
winnych ludzi do lochów więziennych - zgi-I karką, a jednocześnie znaną artystką-malarką. 
nął w kilka dni potem na ulicach Lwowa - f'rzyjechała odwiedzić Polskę. Poznać nasze 
zastrzelony przez towarzysza Botwina. życie, ale nie, jak to czyni wielu cudzo ziem-

,. * '* ców, z okien warszawskiej "Polonii", czyele· 
ganckiego Chevroletta. Postanowiła z bliska 

Pamięć tych trzech nieustraszonych bojow- zobaczyć, jak żyją tu robotnicy, jak to jest 
nłków sprawy robotniczej żyje w sercac.h łódz 'w rzeczywistości za tą "żelazną kurtyną", k.tó
'kiego proletariatu, wiecznie żywa i niezapom-' rą ją straszono w Ameryce. Łódż, zresztą 

Interpelacje nosz"ch Czgte'ni"óUJ 

Kiedy pows,anie dworzec autobuso y 
i skończą się udręki mieszkańców ulicy Wigury 

Nawiązując do braku stacji autobusowej 
w Łodzi (Glos Robotniczy z dnia 8 bm.) po
zwolimy sobie również: zabrać glos w tej spra 
wie. 

Prowizoryczny dworzec PKS mieści się o
becnie przy ul. ,Wigury Nr 7. 

Na małym placu (w stosunku do ilości sa
mochodów) Już od godzmy S-ej rano rozpo. 

czyn.tr się strzelanina urqchomi:anych molo
rów. NIe wszystkie motory "zapala,ją". Takie 
samochody na lince ciągnie drugi samochód 
po placu w tumancich kurzu i pnyakompa. 
niamencie okropnych huków z rury wybucho
wej. Jednocześnie inne samochody szykują 
się do odjazdu. Nowoczesny 'dworzec samo
chodowy, oprócz garażu, budynku w którym 

S heiblerowcy Św·ecą prz 
mieszczą się biura, kasa, poczekalnia i Inne, 
posiada również miejsce na podstawlunie sa. 

. mochodów do odjazdu i przyjazdu. Z braim 
innego miejsc'a samochody PKS ustawiane są 
wzdłuż ulicy nad chodnikiem, akurat na od
cinku, gdzie ulica lest zabudowana wysokimi 
aomami mieszkalnymi a w pobliżu mieści się 
szpital. W pewnych godzinach sznur s'amo

-Wyk.onanie planu przede-w-szystkieln 

Zagajewski Jdn 
Karger Stanisław 

Pisaliśmy już, jak to serdecznie i gorliwie 
scheiblerowcy w cienkiej przędzalni na ulicy 
Emilii pracują, aby wykonać plan. W lipcu 
brakowałtJ im 7. 000 kg do wypełnienia pldno
wanej normy, Postanowili więc pracować do
datknw-n Tłhv 1171H,~łnić !!iezbennp ilośt,l :'1ad· 

Hudo Helena 
Wieczore1< Władysława 

rabiają więc w święta brakujące kilogramy. 
Plan musi być wykonany - Polska potrze

buje towarów, a im więcej ich wyproduku
jemy, tym szybciej osiągniemy ogólny dobro
ryt i stworzymy z Polski gospodarczą potęgę. 

W niedziele wszyscy są na posterunku. 

Piekarek Franciszek 
Olasiński Józef 

Gabrysiak Roman 

Praca wre. Patriotyczne pojęcie obowiązku 

daje otuchę i zadowolenie. Widzimy to ila 
naszych zdjęicach, wykonanych w ciasie nie
dzielnej wizyty u dzielnych scheihlerowców .. 

I chodów wydluta się. Stoją przed domem Nr 
9, H.tym i Iuż 13 też nie wysl,ttrcza. Od wcze-

. snego rana motory warczą, w powietrzu uno
szą się tumany gazów spalinowych, a wokół 
hałas kłócących się o miejsca pasażerów. 
Ucisza się wieczorem. Wtedy mieszkttńcy o· 
kolicznych domów mogą trochę uspokoić po. 
szarpane całodziennym hukiem nerwy i c 
tworzyć okna mieszkań. 

Według naszego zaanła idealnym 
miejscem na dworzec byłby rozlegly plac po 
Lunaparku na Placu Niepodległości. Posiada 
on rozjazd IM( wszystkie strony, położony jest 
pIZy wielu liniach tramwajowych, lub te,2 
plac przy ulicy Skorupki. Zwracamy się do 
Was z tą sprawą, gdyż. zależy nam na tym, 
by dworzec PKS został przeniesiony w inne 
b.tIldziej odpowiednie na ten cel miejsce. 

Mieszkaiacv okoHc2:nych domów. 
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Państw V' a Wyższrr Szkolr\ T -tralna pro
"'adztć b~d-le w roku zzknlnym 19,17 4l'l 't y ' 
dztał iikIOl:;ki. r"żys"rski , dr("m,a:\lIg1czn 'l ~J~ 
raz kur5y dla aktoróv i re ; y~~16 'i "'p ry. S c 3 

nogmfów I instruktorów tealr6w nI ~ '1r rlo-

Z 1 wych. r 

Jak na, informu1ą w Wydziale Cywilnvm 

Sądu Okręgowego, ilość spraw rozwodowveh 

spada stopniowo i w porównaniu z okresf'm 

sprzed 2 - 3 mieSięcy, zmniejllzyla się o o/ro

lo 15 procent. Obecnie rotpatruje -ię 170 -

180 spraw mieslęrWIE' . . Są to sprawy z oskar

żenia jednej ze stron, mają charakter sporny, 

'-ymagają więc dłuższej procedury sado-vej. 

Nawet bowiem w wypadku, gdy stron" P,zy

zno je się do win, Sąd musi sprilwdzić, czy 

ięC nie 
dziecko matce. ' Jednakże jE'zell ,twierrlzi. ze I wn'-ódo 'e, Sad zaw"p stilra 3ię w plE'Tw
matka daje' zły przYkład, jE'st alkoholic-zk'l, szvm rzędzie clnplowadzić do oledn.ania strun 
lub znęca się nad dzierkiem - opiekunem D~plero, g~y to zawodzi, Sąd przyzna je raz 

Na w szystkie ,,,, "{dziol'! t kur y ort· lIDII)e 
sią kandyóalclw ,tórz"j' u':o: -:;:'i, i lir"')!11 t"

gćJlnnknlalcqcl? W wypadkll f7 ~ g')1I • h 
uz.dolnl,."i Poada Naukowa PWST m'Jż u· 
względnlć n!edo 5tatt;)c n'l "nzus n uf"l. v,/y 
Wszyr.ikich kClndydotcw ł'b'Jwbzuj", n)łOr1'C 

I f' z- In wst pny <; kr o:trlc:tl ~~ k Iy udzi- l. 
tnformoc:jt VI god:r.ln'r;c;łl od 10-1~ i "d lEJ 

'I'lł'l\ "1: "'1'11' 'I' ,1111'1111111111111111111111 1 111111111111111111'111111 ' 

wina n ie ulega żadnej wątpliwości. 

Spra'VJ' rozpatrywane poprzednio - to by

ły rozwody na zgodny wniosek obu Btron. 

zoslaje ojciec. wód 
Należy zaznarzyć, że lozp'alrująr ~pr,lwy 
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zechn.,", dobre", 
===a S±! tS }' ®::::::aw: ==:t :c: --

mog~ jst",icć ehor c 
Związek Za 'odowy PraCOWników SJu7.by i rio, '''111i "ię r07l''lr~kirh \ ... . ;r!'·OI.. 'p. I 

Zdrowia dba o podnieSienie zdrowotności pu- sług. Portierów 51pit~lnyrh IlV.'Orl 7 1 się "ph-
Zasadniczo obowiązek ponoszenia ciężarów bliczn,,-i vv skalt powszer hl1 ej. ti'lmi, e,żehy uz)';'-'.' 1"st~n n'l St r't"l" n f ~ -

wychowania i utrzymania dziecka, gdy Sąd Poradę uzyska.ć w chorobie powlUipn mór, dej porze. 
" , Go"porlarówanle r7.\·nnika nhcero'1 v' ,-PI 

przyznaje rozwód, ponoszą oboje rodzJce -I ka~~1 obywatel, bez względu na jego zamoz- tahl pnwoll1 j'lrp(:I'l oię na hrzęnqca TrI<' ' '; --

zależnie od s-wego stanu materialnego. Zna- nosc. slaln się nipznośne przez stwąp~<lnie [/lVó,-h 
rzają się jednak wypadki, że matka, chcąc u-l . Tymcza~em d'1 szpitali p'lblicznych Wkrfldl kla-' chorFh: upTzywilejowfln·,l-h, bo pl,H',! -

,. ' . . .' .. SJę oby('zaj poblcranw op/at dodatkowych za cych i nienprzvwilpjowanych, \10 n i E'pl'lcą-
:zyskac Jak najprędzej rozwod, przYJmuJe na zabipgi, za dyż'Jry nocne,.za operac je i inne tych- NiE'sl -,h'lnl' rzprzy w epo~E' rów lO~rl 
siebie wszystkie obOWiązki utrzymanra dZlec- uslugi od C'horych, którzy mogą płacić. W t"n ohywatelskipj! To ~q oh rZ'l jP, dem.,r~l i z·~ ii 
ka: sposób w szpltalaC'h najbarozil?j demokratyc:z- rp, raly per~onel sZl\italny. CZVl do rnm·,<jn-

nego miasta w Polsce siało się dOPUszC'Z'llne , I nia jesl, by operacja mogła hyC- lE'rHej lub,qn
w praktyce Sąd przyznaje IZ ludZie zamozni wkraczali n'l teren szritaln rZE'j wykonana, a opieka wy~t"rr";l1aC''1, ,Iho 

===~= 

• 
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H'izqta Lonqówku 
Iuź na szosie wita nas kilkuletni chłopak 

w zielonym mundurku, w krawacie z lilijką. 
Czyżby. ten dziarski harcerz był wychow~n
kiem tego zakładu? Tyle swobody i spok.1ju 
bije Z jego postaci, taka bystrość i pewność 
siebie maluje się w jego spojrzeniu. 

A jednak tak, to mieszkaniec. "Zakładu dla 
morain' e zaniedbanych", 

- .Ta lIważam, że na7.wa ta jesŁ niesluszna 
l krzywdząra przelwnywuje nas gorąco 
klerownik, oh. Grabowski to są rlohrzy 
chłopcy, o wielkim sercu, oni są często o wie
le bardziej warlościowi, nii, inni, normalni, 
których nikt nie nazywa "moralnie" zaniodba
nymi". 

Ob. Grahowski kocha swoich wychowan
ków, a najważniC'jsze: rozumie ich i potrafi 
trafić do ich serc i umysłów. Tak sclmo zre

. ;ztą i pozo~l,lłi wychowawcy. 
no nic potrafi zy~kar Z,1tl rdnia rhłop

có ", tpn nip. lTln7P \l n1\5 pracow .. aĆ - \iuma
czy nam kiC'lnwnik. 

A że tak jPst, mamy możno~ć przpl;~nać ,ię 
na włilsne oczy. Ola kilka 'fymownvch fak
tó\\" 

.Tanek (f/ddy pocJi! jpmy aulpnlyczne, lecz 
Im iona fikcyjne, by flie sprawie przykrości 
chłopcom i ich rodzicom) zgodził się na po
słańra do jakiejś insI tucji łó·dzkiej. 

- Jestem sierotą, nie mam nikogo - uciął 
krótko wszelkie dopytywania, . 

Janka przyłapali wkriJtce na kradziE'ży. Z 
Sądu dla Nieletnich sprowadził go do LilU
;rówka oh. Grahowski. Tu młodzian zacząl u· 
:zyć się z zapałem, zasmakował w nowym ży
ciu i otoczeniu, aż pewnego dnia zacz'}! się 
prawdziwy dramat. Okazało się, że chłopak 
ma kochającą go rodzinę w miasterzku pro
wincjonalnym, Udekl od niej w szeroki świat 
- do Łodzi Pewnego porankji przyszedł do 
Langowka o'ciec, uszczęśliwiony z odnalezie
nia chłopaka i zabrał qo do domu. Dall;ze 

WSPOLN!: ZEBRANIA PPR i PP.S. 
ttBRANIE AKTYWU PPR r PPS DZIELNICY 

CORNEJ 
Dziś o godzinIe 18-el w lokalu PPS przy 

ul. Sel1l'Jtoreldel 11 odbędzie Iłię w~poln9 ze
branie sekretarzy kół PPR 1 PPS dzielnIcy Gór 
ue/. 

dzieje Janka opowiada nam wspólny list jego - Czy pani obiecuje mi, że pani nie tknie 
i ojca do kierownika zakładu. Chłopak błaqa więcej Władka? 
o ratunek, nie może usiedzieć w małym m.:!- - Tak, obiecuję. 
steczku; ojciec popiera syn?: "Pan mu ok,lZal Zwraca się więc do chłopca: 
tyle serca, niech mu Pan pomoże zostać w - \'\Iładek, gdzie podziałeś' pieniądze? 
Łodzi i uczyć się". Tak się tĘ'z sŁanie. Zarząd - Za belką,,, u sufitu ... - odpowiada zmie-
Miejski zgodził 5ię, by chłopak zamieszkał w szant winowajca. 
zakładzie, a ksztalcił się w mieście. Janek wy- Nazajt1t~z Władek idzie do domu, od,zu-
rośnie na dzielnego, rlnbrego obywatela. kuje za helką pieniądze i przynosi POk\~ it '1-

Naturalnie, ponieważ cudów nie ma na t Y 1ft wanie od matki: wszystko oddal w pnrządku. 
świecie, więc też i ci C'hłopcy nie stają się a- To, czego matka nie osiągnęla krzykiem i 
niolilmi po przekroczeniu progów zi1kl'ld'l. hiciem, wychowawra osiągna!' spokojem, d')
Oto np. Władek chodzi w niedzielę z wizytą brocią i rozumem. 
do swej maiki i za karoym razem wraca z Tak to W cichym zakątku koło Lodzi sk"o; 
wyraźnymi śladami pobicia. Kierownik o nic mnie, bez reklamy dnknnu je się wielka praca 
go nie pyta, lecz poro'lumiewa się z matką. Iworzenia nowego człowieka. 
I oto co się okazuje: zginęły w domu pienią- Trąbka samochodu wzywa nas w rlalszą 
d'le. vVłarlek zaklina sip, 7.e to nie jego Spr.1W- drogą. 
ka. \Vróżka ;ednak twierd7.i odwrotnie. 0- - CZlIwaj! - żC9na m/odij qrf1n1,lf/kę trJlI', 
czywiśde, że 'matka uwierZY/fi wróżce. Za- i\jnenk- I. 
częlo się wip,c hicie re~]lllarne, podczas każ- - C'zl1wai, czuwaj, ('7\1Wili' pdp'lwi III,) 
dPj wizyty w domu,.ale bezsk\1tpczne. Kierow-I mil gromki oh.rzyk chłnpill<ów "morillnir 7,d-

nik decyduje się przeciąć ten splątany wę7el: nieclhanych". ]f. v, . . 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" '11111111111111111111111 

-~b~lfl Hitlero S i sie acz 
:t:ł'C~-+-f~. :::..;::~.~ u kar a n y 

\'\1 dniu wczorajszym w Okręgowym Są

dzie Katnym, odbyła sjp sprawa spro\VarllO

nego ze strefy brytyjskiej zbrodniarza wo
jennego, Paula Hermana Blocha. 

Rozprawie przewodniczył sędzia Garus, os
karżał prokurator Ciesielski, bronił z urzędu 

adwokat KopczYl1ski, w charakterze biegłego 

tłumacza stawał adwokat Fajnherg, 
Oskarż'my od 1940-1945 r. byl kiero IIni-

WSPOLNE ZE13RANIA PPR 1 PRS 
Dzi.~ ° godzinie 15-el odbędzie się zebra

nie członków PPR i PPS "Plerwllzej". 

kiem straży fabrycznej niemieockich zibla
dÓ'1I repE'rac\ jnych lolnictwa w PilB i Staro
gardżIe. Znęcał się on nad zatrudnionymi t~m 
przymusowo l skoszarowilnymi Polakami, hi
jąc ich za rzekomą opie,llałość, za napisi\nie 
listu do rodziny, za posiadani zywności prJza 
oboz()wej. 

Sąd skazał Blocha na 10 lat więzienia. 

SRODMIEJSKA LEWA: 

O godzinie 16 zebranIe komItetu fabrycz
nego f, Finsler, lebral'\ie kola f. Myłka Delio! 
ara;!: f. Kebs2: kolo 1. O gOdzinIe 15,30 f., Sle. 

PLENARNE POSfEDZENIE KOM. DZ1ELN, fan Werner. O godzinie 15 PCH - koło IV. Sa. 
, • ŚRODMIEJSKIEJ ~RAWEJ mr'pomoc Chłopska. O godzinie 13 zebranIe 

Dziś o godzutie 18 w lokalu dzIelniCY rrzy pracowników kin Baluty. O gnd:o:ln!g 1:'1.:10 1.' 
ul, Gdańakil'l 75 ?dbędzi., się plencllne po. Klainman kolo n. 
aledzenl kom. dZI In. Sr6dm. Prawel· Obec' I 
no~ć w:s~ystkich czlonli:ów obowiqzltowf.I, I ~RODMIEJSKA PRAWA: 

UWAGA SEKltETARZE KOł. DZIELNICY BAI:.UT O qoddnie 18 zebranle tCH'lnc.wego kola 
D:dś o godzinie J 8 w lokalu własnym przy 'I Nr 4. O godzinIe 15 Zwiq:r.ek RGwizYlny, O go

ul. ZgieI1ókil!lj 7l odbędzie się odprawa sGkre- rłzlnłe 18,30 "Elekt:obudr;)wQ': .. O godz. 13,30 
turzy wszystkich kół. Obecność obowlqzkO- I. Gutm . .,n zmiana l. O godzlllle 15 PMT od_ 

dział II, PF Nr 9. O godzinie 14 l, Pattberg -
wC{, - • 

ZEBRANIA KOI:. PPR, . zmIana II. 

nl"dh~t~ - - zależnie od ~ego, c:y się n/ad 
illh nie? 

TaJe e pojn ,., ani~ ro li szpIta li n'l<!y~h u· 
bii?" Im i m\1 i byt z 1\'11\ ~h \'o t ~l publ k zne] 
wyknrz"J' one 

D~ iąc "'yr, Z S\\ ')lm pr-<>koo3n iom-, Z'lr7ą1 
Z",-i,,"I'll Za IInr\oweqo Pr~rr"'l kAT Slu:l'ly 
Zeirn'" <l , Oddział w Łod'i. w'{-1al on'n ie, po
tęp'ali)~'l dor!'!P· r1\"e pohi"rAl1le opł'lt przez 
po:;'CZ rplnvrh jHil"r)1vnl ,iw Służby Zdr :J '\' Ja 
W inst -luri~C'h pllbl i ntly r h t3ki r h, jak 37 pl< 
tal". san a ('ri~, ośr",dki zrlr<1"'i~. itp. 

j(nl\iCPJ1O'ć nadzw 'C'zainych t1~hlg i ś ..... 1d 
rzeń 111 necz chnrego, jakle, rzecz zrozmn;a· 
la - mngą zj. wiać się od rzasu dn cz",u 
7.wł 'z "CI. w 5zpilali!ch - u~tal'l wyłą:zni e 
nrd\'l1a'Qr szpitala. Na rlzw vrZ,il Ine ~\\'l'ldrze· 
nla n:1 rz C7. choreqn, np.: kOMultacje, d l llry 
110cno, względnie dyżury slałe, speci'llnE' za
biegi, stosowanie wyiątkow.ych leków, wh,y 
być dosląpnr dla każe/ego chorego, o ile za-
chn']zi potrzeIn. . 

Zl niHlzw\,('zajne ~wiadr7('nia - z(la'l'em 
ZJrzqrln -- mo"c inslytli ja pob·era;' ooh ly 
dodatkowe według cennika, który unorrl1llje 
sprawę n,Jd7.wyczajnych Ś !T l1r1rzeli . Równi eż 
personel instytucji może otr:7.ymywać za NId
zwyczJ]'1e uslugi dndatko we opla', ; ;Jl ez
nost jednilk z tNfo tytułu wypłaca praco ·\'ni
kowi k prawnik instytucji, a nie chory wzgl 
jcqo rodzina. 

vVyd7iał Aprowizi!r ji ZclruHlu 
w L cl"i, podaiE <lo 'J lik nel v'adol:'1<1< i , 

7.(' zgadnie z zar 'Je/z, lllc:m Mini!,ter twa Apro 
W11iJ.ci\ 7 oma 5 sieI )n, \')41 T." l'Ia!le 
b~di\ w 111 kwarŁale 194'} r w pr'l'vki dla ni': 
mowląt l 'Iko 7a pośrp\j.,IcLwcm l,aklaclów pra 
ey, lJ!)rilwnionych do pobIerania kd t zaopa
trzenia J-szej kat. oraz Dy·ekCJi Okręgowej 
Koi~i Pallstwowych . 

Zakłudy pl acv spnrzarlZdją i D1eUlle listy 
pracowników uprawnionych do otrzymanie. 
wyprawki i pobierają od nich kupon nr 24 
karly macierzyńskiej za miesiąc ,ierpień br., 
który dołączą do list wraz z za~wii\dczeni m 
Ick'Jrza urzGoowego. 

Zakłildy pracy, listy nn w pra\"ki zaope
trza klallzulą stwierd7,aJąc:]" że ", ymienieni ,~ 
liście pracownicy nie otrz) mali w"prawek 
przez zakłady pracy. lub z innych źródeł. 

Wyprawka będzie przydzielona tylko t'-n: 
n,Dnom, które udoi, umenluj'l "'iarogoday u: 
Z~~ ";erlrzE'niem lekarza urzędowego okres 
cia;:y pr:1Uad 7 miesięcy, lub wiek, dZiecka do 
3-c-h miesięcy. 

Li~ty zapotrzebo "ań nę wypra' 'ki należy 
złożyć w Wyn iale Aprowizacji Zarządu ~v!iej 
ski "go w Lndzi, ul. LeqlOnów nr 10, pokój n)' 
240, od dnia ogłoszenia. 

;'~':f:'! '" "1 A IE O Il""U ł!f'\Ty1,-.M~ II I e , rl .~ fol l r, i Z.," '.- ~. . _" u 

TRt\~mMOWit • 
Dyrekcja MiejskIch Zakładaw Komumka

cymych, pooaje do wiadomo~ci publicznej,' ii 
nOWE> legitymacje, uprawniające do taryfy 
ulgnwej, po,zczegń1ne firmy nabywać mogą w 
biurze przy ul. Piotrkowskiej Nr 17, od dnia 
20 siP.Ipnia rb. do dnia 1 ~ września rb., a po 
tel'mnie tym odbywać się będzie tylko icl:! 
stemplowanie .. 

Za~isY SZkOl n$} 
Dyrekcja II_go Państwowego KoedukacyJ

nego Gimnazjum ! Liceum Ogólnoksztołccrce
zebrania 

ŚIlODMIEŚCIE: go dlo doroslych w Łodzi przy ul. P!ramo·'n· * ole '" W dniu dzisieJszym odbędą się 

O god::ini 16 w 8wl tlicy PCH prZjl ul. -kół w na!lłępulqcych d:delnicach: 

Piotrk(;Wllldel 152 odbędzie IIlę wspólne lIe- RUDA PABIANICI<A: 
branIe członków PPR i PPS - "'racoW11lk6w O godzinie r .. 16 pracownicy biura , Horak, 
~CH. 

* '" Ił< WIDZEW: 

O godzi"le 17 CZPW/. O godzinie 16 CT, cza 6 podaje do wiadomości, że zapisy do 
CT Składno Pończ. Nr 2, Zledn. Przem. Przeiw, szkoły nowowplopujacych uczniów ~a sems
P"p., Wyd7!ial Kan. i Wodoe:. O godzinie 151 elry l-y i II-~i (pt~.wsza i dru?o klaso cz!!;:
·Zfedn. Przem. Mat. Plam, i Biurowych, O go- roletniego gimnazJum) b'\]dą SlE! odbywać VI 

O godzinl 16 w lokalu CT SkładnIcy -Nel
nlanej przy ul. Narutowicza 45 odbędzIe się 
ogólne zebranie PPR i PPS - pracowników 
składnicy_ 

O qoCil'.inie 
PZPB Nr 16. 

dzinie 15,30 - Wydzial Plantacll Okr. m. O dn!ach 25 - 31 sierpnIa br 
14-el 09(1lne zebr.anie kola godzhile 14 Hotel "Savoy", Klasy ronne i popołudniowe, 

Dyrekcja Gimnazjum i Liceum lei. 107-25 

UWAGA SEKRETARZE KOL SRODMIESCIAl 

D!iś '0 godzInie 17 w \.okalu wŁasnym przy 
ul. Piotrko '2!kisJ 63 odbędrle Ili~ odprawa sa· 
kre\ar~y wl!lzyałku:;h k6ł dl'llfllnicy Srodmleś

cia. Sprawy b. ważne. Obecność obowiqzko
WG 

LEWA GORNA: 
O godzin!!! 13,30 "Warta", PZPR Nr 11. O 

godzinie 16 PA' Cz, Pr. Fabryka Zegarów. O 
godzInie 15,30 "Anka", Dyrekcja Przem. BaW, 

PRA W aORtlA: 
O god~il'\i 18 I'lebl'cnle komitetu lab rycz-

1\I!go PlPM Nr l. O god.l'inis 15.30 I. "Slrzel
c;zvk"_ PFTA. O god:rinie 16-el Dyr. KonI. 

STAROMIEJSKA: 
O , godzinil' l6 lIup~rnia i wydział ".foBI'0d, 

Fabryki NI 4. F ~ryka Obu"',!o Nr l f. Silwars, 
LEFD,- "BlulIy". I. "Lampke i HClike", odpad
kowa PZPB Nr a. 

Zamfast kwiatów 

BA UTY: 
O ,od:dnłe l ~,30 ""yk"ńc2C1lniCl I. 

O Clodzinie 19 "Naprz6d". 

ZamiasŁ kwiatów dla wiceprezeĄa \Voiew 
Zauildu Związku Samopomocy Chłopskiej w 
Lodzi, Ław. Mariana Potapcznka z okazji jego 
imienin, zł. 3425 (trzy tysiące czterysta dwa
dzieścia pięć)-na sieroty po zamor~owanych , I PE'perowrach - składa kolo PPR przy Wo-

"Buhle". Jewódzkm Zarządzie Zwia.~ku Samopomocy 
Chłopskiej. I 


